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Tweede deel.
Naamlooze geschriften
A
Aan Bonaparte en de Franschen
A a n Bonaparte en de Franschen. [Door den Groningschen Prof. JAN TEN BRINK.]
Amst. 1812. (1
‘IJverig en scherp waren de nasporingen der achterdochtige Fransche
politie omtrent den maker dezer zangen (dit en No. 30); tot in de verste
streken onzes Vaderlands werden zij voortgezet; zoo werd in Groningen
een persoon, welken men als den maker er van verdacht hield, een'
geruimen tijd gevankelijk bewaard. Op ernstigen raad zijner vrienden
besloot TEN BRINK zich in het vervolg te onthouden van, gelijk hij nu en
dan wel gedaan had, deze gedichten, met het hem eigen vuur, in gezellige
vriendenkringen voor te dragen. Helaas! men kon toen schier niemand
meer vertrouwen. Als door een wonder viel nogtans de verdenking niet
op hem; en dit niettegenstaande hij, bij zekere gelegenheid te Amsterdam
zijnde, zich aldaar openlijk tegen een' beambte van de politie wat al te
vrij ontboezemd had, ten gevolge waarvan hij met eene opsluiting op de
prefectuur gedurende een' dag gestraft werd, en des avonds niet dan met
veel moeite zijn ontslag erlangde.’ (Konst- en Letterbode 1841, I. 101.)

Aan de aanschouwers
A a n de aanschouwers, bij de her-opening des tooneels in den Amsterd.
Schouwburg, op d. 4 Aug. 1804 door den aktetir J.P. Kroese. [Opgesteld door P.J.
UYLENBROEK.] Amst. (1804).
Cat. v. Letterkunde, I. b. 13. (2
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Aan de Belgen
A a n de Belgen. [Door J.F. WILLEMS.] 1825. (3

Aan de eerste kamer van het vertegenw. ligchaam
A a n de eerste kamer van het vertegenw. ligchaam, van wege de Doopsgez.
Gemeente te Amsterdam. [Door Prof. RINSE KOOPMANS.] 1799. (4

Aan de geregtigden tot de stadsweide
A a n de geregtigden tot de stadsweide in de gemeente Deventer. [Toegeschr. aan
AD. IJSSEL DE SCHEPPER.] Dev. 1858. (5

Aan de gevallen meisjes van St-k
A a n de gevallen meisjes van St-k (Steenbeek); kristelijke rijmen van jammer en
bemoediging, namens eene verbijsterde, maar terechtgebrachte romancière. [Door
Prof. J. VAN VLOTEN.] Dev. 1862. (6

Aan de Hervormde gemeente in Nederland
A a n de Hervormde gemeente in Nederland. [Door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.]
Leyden, 1843. (7
Cat. Is. da Costa, No. 343.

Aan de ingezetenen van Walcheren
A a n de ingezetenen van Walcheren. [Door JAC. BELLAMY.] Vlissingen, 1782. (8
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Aan de leden van het genootschap
A a n de leden van het genootschap Oefening kweekt kunst, bij 't sluiten van hun
tooneel den 19 April 1789. [Door Mr. WILLEM BILDERDIJK.] Amst. 1789. (9
Tooneelst. v. Letterkunde, bl. IX, staat: [Door L. VAN OLLEFEN?]

Aan de Meister en Op het Keytrecken
A a n de Meister en Op het Keytrecken. [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Wtregh in de
druckery van Altoos Groen. (1661.) (10
Bibl. Harlemensis, III. 116.

Aan de schrijvers van de opwekking
A a n de schrijvers van de opwekking: ‘Aan de Hervormde Gemeente in Nederland.’
[Door J.J VAN TOORENENBERGEN.] Utrecht, 1843. Schr. (11

Aan den eenigen
A a n den eenigen. (Willem II.) [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Gravenhage, 1866. (12

Aan den Heere K. van der Palm
A a n den Heere K. van der Palm. Gelukwensching. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Z.
pl. ['s Grav.] 1783. (13
Catal. v. Letterkunde, I. 270.

Aan den Heer W.G.B. [Brill]
A a n den Heer W.G.B. [Brill] den schrijver van: Het Gymnasium als stedelijke
inrigting beoordeeld. [Door P. DE RAADT.] Leiden, 1839. (14
Letterkunde, Levensber. 1863, bl. 336.
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Aan den Koning
A a n den Koning. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Z. pl. en jr. [1807.] (15
Er is ook een druk met naam:'s Grav. 1807.

Aan den Koning in deze dagen
A a n den Koning in deze dagen. Door... DE HAAN, Luth. Koster te Utrecht.] Utr. J.H.
Siddré 1853. (16
Gevolgd door: Ontboezeming uit Utrecht, bij 's Konings vertrek uit
Amsterdam, door den schrijver van het (genoemde) dichtstukje. Ald. 1853.
A a n den lezer.
Apol op hekelberg gezeten
Geeft aan de stekelige Poëten
Bevel om op het hanekot
Het Loevesteinsche muitersrot,
Eens fyntjes in het hair te zitten, enz. (17
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Dit is de inleiding voor eene menigte van stukjes van J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY, die later alle zijn opgenomen in zijne Verzameling van Leydsche
keur en hekeldichten; het eerste met deze inleiding verschenen stukje is
de Oliekoekduivel. Volgens Bilderdijk, die in mijn ex. bij al deze stukjes
aanteekende, wie de bedoelde personen zijn, waren de op het prentje
staande personen FR BERNARD en FRANS DE DOES, terwijl de in het
slotversje bedoelde persoon WORMER heette. (Zie ook het Register achter
o

in de Verzameling op n . 25, waar echter laatstgenoemde persoon onjuist
VAN DER WORM heet.)
o

De Klappermansduivel. Volgens het Register n . 26 was deze persoon
vroeger een goed vriend van den autheur.
Monsieur den Ikker, volgens Bild. JAN LUZAC. Elders vond ik FR ADR. VAN
DER KEMP genoemd.
De Blokke zaager = BLOK.
Op de puntdichten van Petrouius Spurius arbiter. Deze parodie verscheen
op de vuilaardige puntdichten van VAN SANTEN in het Latijn, en de vertaling
er van door PIETER VAN SCHELLE. Pollius is J.D.V. DER CAPELLEN TOT DEN
POL, Petronius Spurius (volgens Bild.) P. VAN SCHELLE en L. VAN SANTEN;
bij Numellus schreef Bild. BLOK en V.D. MARCK. Campanulus = VAN
SCHELLE; Critus (volgens 't Register) wijlen P. BURMAN SECUNDUS; de
Agrippijner = VONDEL.
De Hoornekruiper = Mr. C.P. CHASTELEIN. (Bild. en Register.)
De Stomme en de blinde. Bij het prentje door Bild. geschreven: VAN
BEURDEN. In het 2e vers 2en regel zinspeling op VAN SCHELLE en op bl.
2 reg. 3 op ROMSWINKEL.
Joosje met de Rommelpot ziet op JOOST ROMSWINKEL, vroedschap te
Leiden. (Bild.)
De Roje haan = VAN ROIJEN; r. 3. ‘Zijn oude bestevaer’ = Prof. V. ROIJEN;
bl. 6. r. 4. ‘Amsterdams Garnalemarkt’ = societeit der vrijcorpisten; r. 14
‘Zwarte Midas’ = CS. VAN HOGEVEEN JR.
De nieuwe politieke weegschaal: parodie op een gedicht van Vondel.
De nieuwe maaneschijn.
Fabel van de snoek en de baars. Zinspeelt op SNOEK, schepen te Leiden;
bl. 4, r. 1 ‘de Waterslang’ = VAN STAVEREN; r. 3 ‘een dikke pad’ = JAN
LUZAC; r. 4 ‘een Ciepier’ = BLOK; bl. II r. 12 ‘de Post’ = de Post v.d.
Nederrijn. (Bild.)
Fabel van Abdisse Campersteur; men wil dat deze fabel doelt op zekere
trotsche dame te Rijnsburg, die daar de Comotie der Vrijburgers heeft
aangeblazen. (Reg. No. 38.)
Het raadhuis.
Joost van Vondels Bede aan de oppervijanden.
Het omgekeerde slot van oud Stavoren. Op den pensionaris van Staveren
te Leiden (Bild.)
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Aan den napluizer van Prof. Opzoomer's
A a n den napluizer van Prof. Opzoomer's Redevoering over de Wijsbegeerte, den
mensch met zich zelven verzoenende. [Door F.C. DE GREUVE.] Groningen, 1846.
(18
Levensber. v. Letterkunde, 1864, bl. 76.

Aan den schrijver der Oordeelkundige Aanmerkingen
A a n den schrijver der Oordeelkundige Aanmerkingen. (Gedagt.) L... 20 Aug. 1765.
(19
C. PLOOS VAN AMSTEL, J.Cz. was hiervan de schrijver, blijkens zijne
o

aanteekening op het ex. in Cat. I. Meulman, n . 945.

Aan eenen verrader des vaderlands
A a n eenen verrader des vaderlands. [Door JACOBUS BELLAMY.] Z. pl. en jr. (20
Naar 't schijnt ter verspreiding gedrukt. Later in zijne werken opgenomen.

Aan God
A a n God. Dichtstuk op den bededag in 1782. [Door SIMON STIJL.] Amst. en Harl.
1782. (21

o

Aan Herman Muntinghe over N . VI
o

A a n Herman Muntinghe over N . VI van van Hemerts lectuur bij het ontbijt en de
theetafel. [Door PIERRE CHEVALLIER, Waalsch. Pred. te Amsterdam.] Amst. 1806.
T. (22

Aan het volk van Nederland
A a n het volk van Nederland. (Gedagt.) Ostende, den 3 Sept. 1781. (23
Niettegenstaande de hooge belooning (1000 gouden rijders), uitgeloofd
aan den ontdekker en aanbrenger van schrijver of drukker, is, voor zoover
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mij bekend is, de officieele waarheid niet aan het licht gekomen.
Waarschijnlijk was Fr. ADR VAN DER KEMP de schrijver, ofschoon ook
WIJBO FIJNJE en anderen er voor werden gehouden. Volgens het pamflet:
De vuile gewinzoekers ten toon gesteld.... Blijspel in 3 bedrijven. z. pl.
1782, bl. 49, was de uitgever KOOS HORREL, boekdrukker te Rotterdam,
en zoude deze het burgerregt van Ostende gekocht hebben, om zich bij
ontdekking derwaarts uit de voeten te kunnen maken. Zekere LION was
de voornaamste verspreider. (Zie ald. bl. 108.) De groote beroering. die
het boekje verwekte, laat zich opmaken uit gelijktijdige geschriften, die
er vol van zijn, en uit de omstandigheid, dat men tot 5 dukaten besteedde,
om een exemplaar magtig te worden. In 1795 verscheen te Amsterdam
een herdruk. Bij het doorsnuffelen der nagelaten papieren van J.D. Baron
VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL heeft het mijne aandacht getrokken, dat
daaronder zich 3 exemplaren

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

6
(waarvan 2 onopengesneden) van dit geschrift bevonden. Zijne
vriendschap met v.d. Kemp maakt dit minder bevreemdend, maar zoude
bok v.d.C. aandeel aan het schrijven er van hebben gehad?

Aan het weldadige oud Nederland
A a n het weldadige oud Nederland ter gelegenheid van de stormen van 24-26
December 1836... [Door W.C. VAN CAMPEN.] Aa. (24

Aan Hunne Edel Mogende
A a n Hunne Edel Mogende, betreffende het fameus liebel Pro Veritate, Pace,
Libertate et Justitia. [1782.] (25
Volgens aanteekening op mijn ex. was NIC. HOEFNAGEL de schrijver. Met
de geschriften van dezen pamfletschrijver moet Schuurman te Amsterdam
veel geld verdiend hebben, volgens bl. 51 van: De vuile gewinzoekers
tentoongesteld.

Aan Leidens ingezetenen toegebeden
A a n Leidens ingezetenen toegebeden, in naam der Roomsch-Katholieke Weezen,
bij den aanvang van het jaar 1856. [Door J.A. SUSANNA.] (26
Handel. v. Letterkunde 1860, bl. 129.

Aan mijne academie-broeders
A a n mijne academie-broeders. Geen echo. [Door J.J.L. TEN KATE.] Utr. van
Paddenburg en Comp. 1839. (27
Volgens aanteekening van een' tijdgenoot op mijn ex.

Aan mijne veelgeliefde landgenooten
A a n mijne veelgeliefde landgenooten en waarde medeburgers, de inen opgezetenen
van Hillegom ... toegezongen. [Door J.W. VAN HASSELT.] Amst. 1785. (28
Letterkunde, Cat. I. 268.
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Aan mijne Zaanlandsche medekiezers
Aan mijne Zaanlandsche medekiezers. (29
In de Haarlemsche Courant van 26 Mei 1869 las men de volgende
advertentie:
Zaanlandsche Medekiezers!
Heden werd mij een ongeteekende brochure toegezonden, getiteld: ‘Aan
mijne Zaanlandsche Medekiezers’. Aan de Zaan ken ik niemand, die zulke
taal zou schrijven en het niet zou durven ouderteekenen. Deze brochure
is geschreven met het kennelijk doel om eene candidatuur van den Heer
[Mr. A.S] VAN NIEROP te bevorderen, en zoo niet door hem geschreven,
dan toch door hem geïnspireerd, en blijkbaar hebben we hier weder met
eene der vele kiesmanoeuvres vau den Heer VAN NIEROP te doen, die we
zoo dikwijls in de gelegenheid
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waren waar te nemen, doch die alleen geschikt zijn, de tegenpartij de
zege te doen behalen. Welke valsche berekeningen er ook op bl. 14
mogen worden gegeven, en wat ook op bl. 15 moge worden beweerd,
eene candidatuur van den Heer VAN NIEROP zal een ultra-conservatief lid
in de Kamer brengen, nu zoo goed als vroeger. Maar er is meer. Nam de
Heer VAN NIEROP eene candidatuur van conservatieve zijde aan, waarop
in de brochure (bl. 15) gewezen schijnt te worden, dan kan noch een
eerlijk liberaal, noch een eerlijk conservatief hem stemmen, en komt hij
toch niet in de Kamer. Gelukt het hem, verdeeldheid onder de liberalen
te zaaien, waaraan hij onder de hand bezig is, dan kan hij het toch
onmogelijk zoo ver brengen, dat hij gekozen wordt. Met VAN NIEROP is
dus geen succes te behalen. Koog a/d. Zaan, 23 Mei 1869.
Jacob Duijvis.’

Aan Napoleon
A a n Napoleon, Keizer der Franschen. [Door Mr. JAN TEN BRINK, Prof. te Groningen.]
Amsterdnm, 1812. (30
o

Vgl. boven n . 1.

Aan Nederland
A a n Nederland. [Gedicht van Mr. ISAAC DA COSTA.] Amsterdam, 1826. (31
o

Cat. Is. da Costa n . 1791.

Aan Nederland
A a n Nederland. Een woord tot aankweeking van eendracht en vrede. [Door Mr.
W. BILDERDIJK?] Rotterdam, 1830. (32
In een bundel met stukken van B. gevonden.

De edelmoedige aanbieding
De edelmoedige a a n b i e d i n g . Tooneelspel. [Door F. VAN AKEN.] Leyd. 1786. (33
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7.
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Aanhangsel op de Kerkelijke Oudheden
A a n h a n g s e l op de Kerkelijke Oudheden van Nederland [H.F. VAN HEUSSEN en
H. VAN RIJN]; behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk, eenige
verbeterde en vermeerderde lysten der Proosten en Dekenen, so van de vyf kerken
van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een Brief aan den Heer Hoyinck van
Papendrecht, Aartspriester van Mechelen. [Door ARN. DRAKENBORCH.] Utrecht,
Hermannus Besseling. 1744. (34
o

Bodel Nijenhuis, n . 2309.
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Aanhangsel van de Vrijmoedige bedenkingen over
A a n h a n g s e l van de Vrijmoedige bedenkingen over de vrijheid. Strekkende tot
een vervolg van de Vrijheid in den burgerstaat. [Van L.F. de Beaufort.] Dienende
tot antwoord van het Jagtpraatje ... [van Wybrand van Itsema] alsmede een
beantwoording van de Verhandeling van landerijen .. [van denz.] Amst. 1739. (35
Denkelijk van denzelfden schrijver [Mr. C. VAN BIJNKERSHOEK] als de
‘Vrijmoed. Bedenkingen.’

Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis
A a n l e i d i n g tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis, met
o

aanmerkingen vermeerdert. [Door F. LAMAN.] 3e druk. Gron. 1778. 12 . (36
Verscheen ook in 1738, 1754 en 1777.

Aanleiding tot de uiterlijke welsprekendheid
A a n l e i d i n g tot de uiterlijke welsprekendheid, op den kansel, voor de balie, in 't
bijzonder leven, doch voornamelijk op het tooneel. [Door J. PLOOS VAN AMSTEL.]
Amsterdam, Isaak Duim. 1766. (37
Herdrukt ald. 1796, met opdragt aan J. Witsen, door den schrijver
onderteekend.

Aanleydinge
A a n l e y d i n g e , om klaar te konnen uytvinden wanneer men in de H. Schriftuur
van Duyvel, Satan, Boose Geest, etc. in ons Nederduyts leest; hoe het selve te
verstaan zy. Waar achter volgt een korte verklaring over Matth. 8:28-32. Daar
verhaald word, hoe onsen Saligmaker in 't land der Gergazenen, twee van den
Duyvel bezetene, die uyt de Graven quamen, ontmoetteden, en wat deselve
wedervaren zyn. [Door H. BOUMAN.] t'Amsterdam, by Andries van Damme,
o

boekverkoper op 't Rokin, besyden de Beurs 1698. 4 . (38
o

Een 2e druk verscheen t'Amsterdam, by Robert Blokland 1700. 4 . Zie
o

Leeskabinet 1871, bl. 168; v.d. Linde, B. Bekker n . 81.
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Aanmerking over het Ontwerp of Plan
A a n m e r k i n g over het Ontwerp of Plan van een nieu te graven haven of kanaal,
van de stad Enkhuisen door de Polder van Immenhorn enz. [Door P. HUYGH.]
o

Enkhuizen, Wed. J. Giesssn & Zoon. 1721. 4 . L.P. (39
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Nodige aanmerking over het sterf-bedde van Balthasar Bekker
Nodige a a n m e r k i n g over het sterf-bedde van Balthasar Bekker. Vertonende de
openbare valsheyt van dat sijn gevoelen, dat hy op syn dood-bedde segt hem voor
paart en wagen verstrekt te hebben om hem te voeren na den hemel. [Door JAC.
SCHUTS.] In 's Gravenhage, by Pieter van Tol, boekverkooper in het Achterom, tegen
o

over het Gortstraatje, 1693. 4 . (40
o

V.d. Linde, B. Bekker, n . 206.

Vrijmoedige aanmerkingel en gedachten aangaande het
rijksveefonds
Vrijmoedige a a n m e r k i n g e L en gedachten aangaande het rijksveefonds voor
den landbouw en maatregelen tot stuiting der longziekte. [Door J. BOUMAN,
landbouwer in de Beemster.] Purmerend, J. Schuitemaker 1847. Uitg. (41

Aanmerkingen en ophelderingen op een artikel
A a n m e r k i n g e n en ophelderingen op een artikel der Nederlandsche Leydsche
Courant van 15 Junij betreffende den Graaf Cesar Brancadoro. [Door WILLEBRORD
VAN Os.] Haarlem, 1792. (42
Bennink Janssonins, Gesch. der Oud R.K. Kerk, Bl. 339.

Dichtkundige aanmerkingen op de Evangelische gezangen
Dichtkundige a a n m e r k i n g e n op de Evangelische gezangen. [Door ADAM SIMONS
of J. LUBLINK DE JONGE.] Amst. 1806. (43

Aanmerkingen op de gedenkschriften wegens het vierde
eeuwgetijde
A a n m e r k i n g e n op de gedenkschriften wegens het vierde eeuwgetijde van de
uitvinding der boekdrukkunst. [Door Mr. GERRIT VAN LENNEP.] 's Gravenhage, 1824.
44
Aan Baron [lees W.H.J.] VAN WESTREENEN VAN TIELANDT toegeschreven
o

door v.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 336.
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Geschiedkundige aanmerkingen op de Geschiedkundige
gedenkstukken
Geschiedkundige a a n m e r k i n g e n op de Geschiedkundige gedenkstukken en
aanmerkingen over het bestuur van Holland, door Lodewijk Bonaparte, gewezen
Koning van Holland, het kerkelijke, godsdienstige, en zedelijke derzelve, in 't
byzonder, betreffende. [Door HENDRIK GALLOIS, Pred. te Vriezenveen.] Te Deventer,
bij A.J. van den Sigtenhorst, 1820.
Navorscher 1864, bl. 118. (45
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Aanmerkingen op de grondwet voor de Vereenigde Nederlanden
A a n m e r k i n g e n op de grondwet voor de Vereenigde Nederlanden. [Door Prof.
H.W. TYDEMAN.] Dordrecht, 1815. (46
Zie zijn levensberigt door zijn zoon Mr. J.W.T. bl 17.

Vrijmoedige aanmerkingen op de recensie
Vrijmoedige a a n m e r k i n g e n op de recensie van het regtsgeleerd advys van den
Ridder Chauveau Lagarde in de zaak van den Heer Menu, in de Boekbeoordeeling
o

der Vaderlandsche Letteroefeningen voor Junij 1822 N . VII. [Door Mr. W.J.C. VAN
HASSELT.] Amsterdam, bij J.C. van Kesteren. 1822. (47
Levensber. v. Letterkunde, 1864, bl. 174, 193.

Aanmerkingen op de verbetetering der ontlasting
A a n m e r k i n g e n op de verbetetering der ontlasting van Rhijnlands boezemwater
op het Ye en het project van doorgraving uit het Wykermeer naar de Noordzee.
[Door P. STEENSTRA.] Amst. 1774. - Vervolg en 2e vervolg. 1774. (48
Cat. Amst. Bibl. II. 383.

Aanmerkingen op de (zoo genoemde) Wederlegging
A a n m e r k i n g e n op de (zoo genoemde) Wederlegging van het Advys in de zaak
van den Heer J.H. van der Wyck, tot Stoevelaar, door Mr. P. Bondam, en Mr. M.
Tydeman. [Door Mr. M. TYDEMAN.] Te Utrecht, by A. van Paddenburg,
o

Akademie-drukker. 1787. 4 . (49
Volgens aanteekening van Prof. H.W. Tydeman.

Aanmerkingen op een geschrift
A a n m e r k i n g e n op een geschrift, getiteld: De godsdienst afgezonderd van den
Staat. Opgedragen aan de aanstaande Nationale vergadering der Nederl. Republiek.
[Door JACOB VAN HEUSDEN.]. Dordr. z. jr. Aa. (50
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Aanmerkingen op het Historisch verhaal
A a n m e r k i n g e n op het Historisch verhaal van het voorgevallene in de berugte
o

zaak van D . de Cock. In een brief. [Door P. WIGERI.] Z. pl. [Leeuw.] 1766. (51

Aanmerkingen op het ontwerp van afleiding
A a n m e r k i n g e n op het ontwerp van afleiding van den Rijn langs den
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Yssel. [Door Mr. MARTINUS VAN DOORNINCK, Burgemeester te Deventer.] Te Deventer,
bij J. de. Lange. 1828. (52

Aanmerkingen op het Ontwerp van een
A a n m e r k i n g e n op het Ontwerp van een Wetboek op het Strafregt voor het
Koningrijk der Nederlanden. [Door Mr. W.L.F.C. Ridder VAN RAPPARD.] Nijmegen,
J.F. Thieme. 1827-1828. 7 stn. (53
Hij maakte zich op den titel van het 7e of laatste stukje bekend.

Korte en noodwendige aanmerkingen op het Verhael
Korte en noodwendige a a n m e r k i n g e n op het Verhael van 't gepasseerde des
en

nachts tuss. den 15

en

en 16

Mey 1678 .... [Door CORN. BONTEKOE.] Z. pl. (1678.)

o

4 . (54
Bibl. v. Pamfl. 7677.

Rondborstige en vaderlandsche aanmerkingen op het verslag
Rondborstige en vaderlandsche a a n m e r k i n g e n op het verslag van de commissie
tot organisatie van de Nationale Garde der stad Amsterdam ... [Welligt door den
uitgever J.L. VAN LAAR MAHUET.] Amst. 1795. (55

Vrijmoedige dog zedige aanmerkingen op het Vertoog
Vrijmoedige dog zedige a a n m e r k i n g e n op het Vertoog van den heere J.D.
Baron van der Capellen over de onwettigheid der Drostendiensten in Overyssel,
met de gevolgen van hetzelve, benevens eene zeer merkwaardige bylage. Zijn te
bekomen te Arnhem by Moeleman ... z. jr. [1779?] (56
Mogelijk door FR. ADR. VAN DER KEMP, daar het voorkomt in de ‘Stukken
ov. de Drostendiensten in Overijssel, meest uitgeg. en bijeenverzameld
door Fr. Ad. v.d. Kemp Leyd. 1785.’

o

Ophelderende aanmerkingen op N
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Ophelderende a a n m e r k i n g e n op N . 143, 144, 145 en 146 van de Post van
den Nederrhijn. [Door EL. LUZAC.] Z. pl. en jr. [Leyden, Luzac en v. Damme, 1782.]
(57

Aanmerkingen over de letterkund. verdiensten
A a n m e r k i n g e n over de letterkund. verdiensten van J.D. Michaëlis. [Door J.G.
EICHHORN, vertaald door H.A. SCHULTENS.] Leyd. 1791. (58
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Cat. H.A. Schultens, bl. 177. Ook vermeld in J. Kantelaar's lofrede op
H.A.S. bl. 90.

Oordeelkundige aanmerkingen over de poëzy en
Oordeelkundige a a n m e r k i n g e n over de poëzy en schilderkonst. Uit het fransch
vertaalt en ten deele gevolgt en vermeerdert. [Door PH. SWEERTS.] Amst. 1740. 3
dln. (59
o

Cat. Lammens n . 1909.

Zedige aanmerkingen over de veengraveryen
Zedige a a n m e r k i n g e n over de veengraveryen. [Door Jhr. ONNO ZWIER VAN
HAREN.] Leeuwarden, H.A. de Chalmot. 1766. (60
o

Cat. der Leeuward. Bibl. n . 546.

Aanmerkingen over de zoogenaamde Antidotael-memorie
A a n m e r k i n g e n over de zoogenaamde Antidotael-memorie, tot nadere
verdediging van de goede zaak der Hollandsche kooplieden. [Door J. WAGENAAR.]
Gedrukt te Amsterdam by Isaak Tirion, 1758. fol. (61
Op de keerzijde van den titel wordt berigt, dat die Aanmerkingen
gesehreven zijn door den schrijver der Memorie betr. de prijzen... enz.

Aanmerkingen over den oorsprong en verderen
A a n m e r k i n g e n over den oorsprong en verderen voortgang der Nederduitsche
taale. [Toegeschr. aan Prof. E. WASSENBERGH.] Franeker, 1780. (62

Rechtsgeleerde aanmerkingen over een getuige beneden
Rechtsgeleerde a a n m e r k i n g e n over een getuige beneden de 20 jaren in
criminele zaken ... [Door ANT. DRIESSEN, Theol. Prof. te Utrecht.] Leeuwarden, 1808.
(63
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Cat. Beucker Andreae (1829), bl. 99.

Onpartijdige aanmerkingen over het plan tot
Onpartijdige a a n m e r k i n g e n over het plan tot redres van zeedienst en zeemacht.
[Door J.T. LA FARGUE.] Leyden, 1756. (64
o

Laspeyras, n . 470-472.

Aanmerkingen over het verhaal van het eerste begin en opkomen
der Rynsburgers
A a n m e r k i n g e n over het verhaal van het eerste begin en opkomen der
o

Rynsburgers.. [Door JOACHIM OUDAAN.] Rotterdam, 1672. 4 . (65
Zie zijn Poëzy (uitg. 1712) III. 40.

Aanmerkingen over 's menschen vermogen en
A a n m e r k i n g e n over 's menschen vermogen en onvermogen in den gods-
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dienst. [Door A. BENTHEM.] Leeuwarden, 1792-1793. 3 stn. T. (66
Er schijnt eene uitg. Amst. 1775 te bestaan; in dat jaar verscheen er ook
een Aanhangsel op de Annmerkingen.

Aanmerkingen over 't geen gelyk of ongelyk genoemd wordt
A a n m e r k i n g e n over 't geen gelyk of ongelyk genoemd wordt in het stuk van
Loterijen... [Door J. LE CLERC.] Amsterdam, 1696. (67
Levensbeschr. v. Ned. mannen en vrouwen, IV. 150.

Staatkundige aanmerkingen tegen Fr. Adr. van der Kemp
Staatkundige a a n m e r k i n g e n tegen Fr. Adr. van der Kemp ... [Door PETRUS
HOFSTEDE.] 178?. (68
Zie zijne Apologie, bl. 96 e.v.

Aanspraak aan alle welmeenende Nederlanders
A a n s p r a a k aan alle welmeenende Nederlanders. [Waarschijnlijk door Mr. W.
BILDERDIJK.] 1787. (69
Klinkert, bl. 5.

Aanspraak aan het tooneelminnend genootschap
A a n s p r a a k aan het tooneelminnend genootschap, ter spreuke voerende: Utile
et Amusant, by de opening van deszelfs tooneel in 1786. [Door P.J. KASTELEIJN.]
Z. pl. (70
Cat. Letterkunde. I. bl 13.

Aanspraak aan 't volk van Nederland
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A a n s p r a a k aan 't volk van Nederland in 't algemeen en aan de inwoonders der
stad Amsterdam in 't byzonder. [Door JOH. BARUETH, Pred. te Dordrecht.] Rotterdam,
[1780.] (71
P. Hofstede, Lijkrede op B bl. 9.

Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken
A a n t e e k e n i n g e n betreffende eene reis door de Molukken, van Z.E. den
Grouverneur-Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist. [Door Jhr. H. QUARLES VAN
UFFORD.] 's Grav. 1856. Uitg. (72

Aanteekeningen betrekkelijk de kolonie Suriname
A a n t e e k e n i n g e n betrekkelijk de kolonie Suriname. [Door E.L. Baron VAN
HEECKEREN.] Amst. 1826. (73
Teenstra, De Negerslaven, bl. 333.

Oorspronkelijke aanteekeningen betrekkelijk de oude
Oorspronkelijke a a n t e e k e n i n g e n betrekkelijk de oude, ware gereformeerde
gemeente te Kampen, in de jaren 1618 en 1619. [Door JURR. MOULIN.] Kampen, K.
van Hulst, 1841.
Zie v. Vloten, Paschier de Fijne, Aanteek. bl. 32. (74
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Aanteekeningen en bedenkingen op het Ontwerp
A a n t e e k e n i n g e n en bedenkingen op het Ontwerp van een Wetboek van
stratregt voor het Koningrijk der Nederlanden. [Door Mr. JAN DE WAL, later Jur. Prof.
te Leiden.] Assen, 1839. 1e stuk. (75
Het 2e en 3e stuk (Gron 1842) verschenen met naam.

Aanteekeningen gehouden op eene reize door
A a n t e e k e n i n g e n gehouden op eene reize door Turkije, Natoliën, de Krim en
Rusland in 1784-1789. [Door Dr. PIETER VAN WOENSEL.] Constantinopolen
[Amsterdam] 1789. 2 dln. (76
Een latere druk (of het 2e deel?) verscheen Amst. J.S. van Esveldt Holtrop
1796.

Chinesche aanteekeningen omtrent Nederlandsch Indië
Chinesche a a n t e e k e n i n g e n omtrent Nederlandsch Indië. [Uitgegeven door R.
BROWNE.] 's Gravenhage, M. Nijhoff 1858. Uitg. (77

Aanteekeningen op de Gereformeerde Land-rechten ende
A a n t e e k e n i n g e n op de Gereformeerde Land-rechten ende gewoonten van
het ryk van Nymegen, van de Ampten van Tusschen Maas ende Whaal, Over- ende
Neder-Betuwen, mitsgaders van de Heerlykheden ende Gerichten daar onder
resorterende. [Door Mr. J.J. VAN HASSELT.] Eerste (tot derde) stuk. Te Nymegen,
gedrukt by Isaac van Campen, boekdrukker en boekverkooper naast het Stadhuis,
1777-1781. 3 dln. (78
Cat. J.W. te Water, p. 315.

Aanteekeningen op den Brief aan een
A a n t e e k e n i n g e n op den Brief aan een vriend betrekkelijk het ... vieren der
ramp van Leyden. [Door Prof. N.G. VAN KAMPEN.] Leyden, 1813. (79
Cat. v. Letterkunde, III. 320.
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Aanteekeningen op eene reize in Oost-Indië
A a n t e e k e n i n g e n op eene reize in Oost-Indië en gedurende een veeljarig verblijf
in onderscheidene Nederlandsche Etablissementen. [Door JOH. OLIVIER Jz.] Amst.
1827. (80

Korte historische aanteekeningen
Korte historische a a n t e e k e n i n g e n , wegens het voorgevallene in de Spaansche
belegering der stad Haarlem, in ... 1572 en 1573; en verder
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vervolgt tot daar gemelde stad weder onder de gehoorzaamheid der Staten van
Holland en den Prins van Oranje is gekomen. Te Haarlem, bij Joh. Marshoorn, en
Petrus van Assendelft, 1739. (81
Omgewerkte herdruk (met vervolg en aanteekeningen) van het Cort en
waarachtig verhaal van alle aanslagen, enz. [van N. VAN ROOSWYCK];
daar dit werkje eehter slechts tot 26 Maart 1573 loopt, moet het verdere
van elders (mogelijk uit STERLINCX'S dagverhaal) ontleend zijn. Zie de
Wind, bl. 185.

Aanvraag om een reispas van een
A a n v r a a g om een reispas van een wereldburger naar het koningrijk der kemelen.
[Door W.J.A. MULDER.] Utrecht, W.J.A. Mulder. 1863. fol. Schr. (82

Aanwysing der heilsame politike gronden en
A a n w y s i n g der heilsame politike gronden en maximen van de Republike van
o

Holland en Westvriesland. [Door P. DE LA COURT.] Leyden en Rott. 1669. 4 . - 1671.
o

8 . (83
Met privilegie der Staten van Holl. en WFr. van 10 Dec. 1668,
onderteekend door den Raadp. de Witt. Op 18 mei 1669 werd het privilegie
ingetrokken en het boekje verhoden op straffe van f 600. Zie hierover het
acad. proefschrift van Prof. O. van Rees. Utr. 1851.
De Aanwysing was een verbeterde herdruk van 't Interest van Holland.
(1662.)

Aanwyzing van uitlegkundige schriften zoo over
A a n w y z i n g van uitlegkundige schriften zoo over den geheelen Bijbel, als over
bijzondere gedeelten van denzelven... [Door C. VAN TRICHT.] Amst. 1816-1818. 4
dln. (84

De aartsbroederschap van de Heilige Familie
De a a r t s b r o e d e r s c h a p van de Heilige Familie: Jezus, Maria, Jozeph, en de
Onze Lievc Vrouwe kerk te Amsterdam ... [Door C.J. HEYDENRIJCK.] Amsterdam,
C.L. van Langenhuysen 1856. Uitg. (85
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Vaderlandsch A.B.boek voor de Nederlandsche jeugd
Vaderlandsch A.B.b o e k voor de Nederlandsche jeugd. [Door Prof. J.H. SWILDENS.]
Amst. 1781. (86
Gevolgd door: Verslag wegens den oorsprong en de staatkundige
oogmerken van het Vaderl. A.B.boek. (Niet in den handel.) en door:
Politiek belangboek voor dit provisioneel tijdperk. Gewigtig thans,
gedenkwaardig hierna.
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Door den schrijver van 't Vaderl. A.B.boek. Amst. 1795.

Abdul Ali
A b d u l A l i , of de vrugteling in het gebergte van den Balkan. [Door J.E. DE WITTE
VAN HAEMSTEDE.] Leyden, C.C.v. der Hoek 1830. Uitg. (87

Abraham en Isaac
A b r a h a m en Isaac. Godsdienstig schouwspel gevolgd naar het Hoogduitsch van
J.C. Lavater. [Door J.W. VAN HASSELT.] Amst. 1788. (88
Cat. v. Letterkunde I. 268.

Abrégé de l'histoire des Pays-Bas par
A b r é g é de l'histoire des Pays-Bas par demandes et réponses, suivi d'une table
chronologique à l'usage de la jeunesse. [Par A.J. SERVAAS VAN ROOIJEN.] Utrecht,
1854. Schr. (89

Nederlandsche absolutie op de Fransche belydenis
Nederlandsche a b s o l u t i e op de Fransche belydenis. [Misschien door ADR. PAUW.]
o

Amsterdam, Jac. Nes. [Denkelijk 's Hage, J. Veely.] .... Anno 1684. [lees: 1648.] 4 .
(90
Bibl. v. pamfl. 3337.

Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche
Quartierlyke A c a d e m i e en Apostolische of Latynsche school te Nymegen. [Door
JOH. IN DE BETOUW.] Z. pl. en jr. [Nym. C.L. van Goor en Zn. 180?] (91

Academie-zangen
A c a d e m i e - z a n g e n . [Door Mr. J. KINKER.] Utr. 1781. (92
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Zie M.C.v. Hall, Leven van Kinker, bl. 19, 148.

Nymeegsch accoort
Nymeegsch a c c o o r t , ofte bedenckinghe over de vereeniginghe... [Door BARTH.
o

PRAEVOSTIUS.] Harderswyck. z. jr. [1623.] 4 . (93
Cattenburgh, p. 124.

Achabs Biddagh
ACHABS Biddagh, dat is schriftuerlyck ende polityck discours van den Biddagh gheh.
o

in aprili anno 1619... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1621. 4 . (94
Met zijn naam herdrukt o.d. titel: Schriftuerlyk en polityck discours, over
o

den wytberoemden biddagh Ao. 1619 wt-gheschreven... 1647. 4 .

Achillis of de spreek-an op zyn
A c h i l l i s of de spreek-an op zyn praatstoel; pleitende voor zyn hoog-
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illustre bediening. [Door D. JEMANS.] Gedr. in 't Vergaarhuis der spreekannen. Z. pl.
en jr. [1735?] (95
Cat. v. Letterkunde, I. b. 120.

Acta van eenige Remonstrantsche Dienaren
A c t a van eenige Remonstrantsche Dienaren, verantwoordt tegen sekere
Bedenckingen over de selve acte onlanghs uytghegheven ... [Door NIC.
o

GREVINCHOVEN.] 1626. 4 . (96
Cattenburgh, p. 77.

Acte van verbintenis
A c t e van verbintenis. Z. pl. en jr. [1787.] (97
Dit is de eenige titel van een 12 blz. groot geschrift, waarin wordt openbaar
gemaakt een ‘Plan hetwelk besloten is in de Vergadering van vaderl.
regenten, om te dienen tot een rigtsnoer voor allen die geenen, welke de
Acte van Verbintenis getekend hebben.’ De uitgave werd bezorgd door
Mr. H. TOLLIUS, in wiens ‘Staatkundige geschriften’ ('s Grav. 1816) het
opgenomen is.

Acten van den vredehandel gheschiet te
A c t e n van den vredehandel gheschiet te Colen ... Verciert met nootelycke ende
zeer vruchtbare annotatien. [Van AGGAEUS ALBADA.] .... Overgeset in de
o

Nederduytsche sprake. Leyden, 1581. 4 . (98
Sepp, Drie evangeliedienaren, bl. 174.

De bedriegelijke actionist of de nachthandelaars
De bedriegelijke a c t i o n i s t of de nachthandelaars, zijnde een vervolg op den
Windhandel. Blijspel. [Door G. TIJSSENS.] Amst. 1720. (99
o

V.d. Marck, n . 1333.
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De actionisten voor en tegengesproken
De a c t i o n i s t e n voor en tegengesproken. [Door NICOLAAS MUYS VAN HOLY.]
o

Gedrukt tot Amsterdam 1688. 4 . (100

Ad huc stat! De vrijmetselarij
A d huc stat! De vrijmetselarij, in tien vragen en antwoorden. Eene verklaring voor
het volk en zijne vrienden. [Door OTTO HENNE.] Naar de tweede Zwitsersche uitgave.
Arnhem, P.A. de Jong. 1865. (101

Ad manes violatas Jani Wittii
A d manes violatas Jani Wittii, libertatis Batavae vindicis quondam et victimae. Aen de gehoonde schim ... Nieuwe verbeeterde druk. (1757.) (102
Het oorspronkelijke is van P. BURMAN: de vertaling van J. DE KRUYFF of
van J. LUBLINK de Jonge.
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Adoni-Beseck of Lex Talionis
A d o n i -Beseck of Lex Talionis, dat is rechtveerdighe straffe Godes over den
o

Tyrannen ... [Door JAC FOCKENS.] Delft, 1629. 4 . (103
In de uitgave Leeuw. 1643 wordt de naam des schrijvers onder de
Dedicatie gevonden.

Adres aan alle de respective Hoog-Eerw
A d r e s aan alle de respective Hoog-Eerw. Synodale vergaderingen .... dezer landen,
die dezen jare zullen gehouden worden: tot redres van de voorkomende gebreken
in de Nieuwe Evangelische Gezangen ... [Toegeschr. aan P. HAACK.] Amst. 1807.
Aa. (104

Adres aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten
A d r e s aan alle mijne Hervormde geloofsgenooten. [Door D. MOLENAAR, Pred. te
's Hage.] Amst. 1827. Aa. (105

Adres aan de algemeene Synode
A d r e s aan de algemeene Synode der Nederl. Hervormde kerk naar aanleiding
van bijlage C... [Door F. GÜNST.] Amsterdam, F. Günst. 1858. Schr. (106

Adres aan de algemeene Synode
A d r e s aan de algemeene Synode der Ned. Herv. kerk over de formulieren, de
academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. [Door
Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.] Leyden, 1842. (107
o

Cat. Is. da Costa, n . 343.

Adres aan de alg. Synode
A d r e s aan de alg. Synode der Ned. Herv. kerk, ter zake van een adres aan dezelfde
Synode over de formulieren ... [Door A. RUTGERS VAN DER LOEFF.] Gron. 1843. Uitg.
(108
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Adres aan de Nationale Vergadering
A d r e s aan de Nationale Vergadering. [Door Mr. ANGELUS JACOBUS CUPERUS.]
Amsterdam, bij J.A. Craijenschot. 1797. (109
Zie Mr. M.C.v. Hall, Regtsgel. Verhand. bl. 331.

Adres aan het Staatsbewind bij gelegenheid
A d r e s aan het Staatsbewind bij gelegenheid van de deliberatien over de publicatie
van den 26 Febr. 1802. Haarlem, 1803. (110
‘Op grond van sommige uitdrukkingen in de autobiographie van Mr. M.C.
VAN HALL, houd ik het er voor, dat hij de steller hiervan is.’ (Th. Jorissen.)
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Adres aan Zijne Maj. den Koning
A d r e s aan Zijne Maj. den Koning betreffende de procedures contra de heeren
Jhr. L.J. Quarles van Ufford en H.J. Gerlings en Jhr. M. Salvador en S. Fongers.
o

[Door H.G. STAHL.] Haarlem, [1855.] 4 . (111
o

V.d. Linden, Bibliogr. v. Haarl. n . 165

Adres aan Zijne Maj. den Koning
A d r e s aan Zijne Maj. den Koning, ingezonden door Jhr. M. Salvador ... betreffende
zijne veroordeeling en die van den heer S. Fongers door het provinciaal geregtshof
in N. Holland .... [Gesteld door Mr. L.G. JANSMA VAN DER PLOEG.] 's Grav. 1856. (112
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 168.

Adres en antwoord in zake het beroep van predikanten
A d r e s en antwoord in zake het beroep van predikanten van verschillende richting
bij de Ned. Herv. gemeente te Utrecht. [Waarschijnlijk gesteld door J.G.L. NOLST
TRENITÉ.] Utrecht, 1873. (113

Adres van Amsterdamsche moeders voor hunne
A d r e s van Amsterdamsche moeders voor hunne kinderen, het gebruik der
koopmansbeurs gedurende de eerste week van kermis reclamerende. [Door Mr.
M.C. VAN HALL.] Amst. (1845.) (114
Blijkens zijne eigen-levensbeschr.

Adres van de Gildens der stad
A d r e s van de Gildens der stad Zwolle, aan de Nationale Vergadering
representerende het Volk van Nederland tegen de vernietiging der Gildens.
[Geconcipieerd door den Procureur SALOMON VAN DEVENTER.] Te Zwolle, bij Martinus
Tijl en Zoon, boekverkopers. [25 Jan. 1797.] (115
Blijkens aanteekening op zijn eigen exempl.
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Adres van participanten der Ned. Oost-Indische
A d r e s van participanten der Ned. Oost-Indische Maatschappij aan het Staatsbewind
der Bataafsche Republiek betreffende de rechten dier Maatschappij. [Opgesteld
door Prof. H.C. CRAS.] Amst. 1802. (116
Zie het N a d e r - r e q u e s t .

Adriaan en Alida ofte de herstelde
A d r i a a n en Alida ofte de herstelde min, op den regel: Liefd' van hooger hand
gevest; 't Ga soo 't wil,
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het vougd ten lest. Bly-eind' spel. [Door W. VAN HENGELENBURGH.] Leyden, 1689.
(117
V.d. Marck 1427.

Adriaan en Margaretha
A d r i a a n en Margaretha, of de heldendood van Sebastiaan de Lange.
Oorspronkelijk historisch-romantisch tafereel uit de zestiende eeuw. [Door JACOB
HONIG Jz. Jr.] Te Amsterdam, bij G. Portielje. 1838. Uitg. (118
Levensber. v. Letterkunde 1871, bl. 103.

Advertissement aen alle goede inwoonderen en
A d v e r t i s s e m e n t aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese
Nederlanden. Omme van een yeder gelesen, en in het binnenste van syn herte
o

ghedruckt te worden. 1618. 4 . (119
In denzelfden geest geschreven, van denzelfden druk en met gelijke
titelfileet als de ‘Provision. openinghe’, het ‘Nootw. en levendigh discours’
en andere geschriften van Fr. AERSSENS en dus denkelijk ook van zijne
hand. Bibl. v. Pamfl. 1470.

Advertissement ofte waerschouwingh
A d v e r t i s s e m e n t ofte waerschouwingh, over het oordeel, uytspraeck ende den
eedt van 't Synodus Nationael der ghenaemde ghereform. Kercken van Vranckrijck,
gheh. tot Alez ... nop. de 5 artyckelen der Remonstr. in Nederlandt. [Gesteld door
JOH. UYTENBOGAERT, doch grootendeels overgenomen uit het Fransch van TILENUS.]
o

Amst. 1621. 4 . (120
Brandt, IV. 391.

De Advocaat der Nationale vrijheid
De A d v o c a a t der Nationale vrijheid. [Door JAN VALCKENAER.] Te Leyden, by J.
van Tiffelen, 1796. 21 nrs. (121
o

Blijkens het laatste n . van 25 Mei 1796.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De gewaande advocaat
De gewaande a d v o c a a t . Kluchtspel. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685. (122
V.d. Marck 913.

De advokaat der vaderlandsche kerk
De a d v o k a a t der vaderlandsche kerk, of vrijmoedige verdediger van derzelver
grondconstitutie.... [Door JOH. BARUETH.] 's Hage, 1771. (123
Zie Bilderdijk, Vad. Hist. XII. 145.
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De advokaat en boezemvriend van Js
De a d v o k a a t en boezemvriend van Js. le Francq van Berkhey verdedigende De
Zeetriumph der Bat. vryheid.... [Door LE FR. V. BERKHEY zelven.] In Holland [Leid.
by Fr. de Does.] 1783. (124
Blijkens eene door hem zelven geschreven lijst zijner geschristen, welke
in mijn bezit is.

De advocaet van Frank de Vrij
De a d v o c a e t van Frank de Vrij; schrijver der Orangeboomen, voor de vierschaar
der rede. Pleidooi van antwoord. Z. pl. en jr. [1782.] (125
Waarschijnlijk door den schrijver der Orange-boomen zelf, nl. PIETER
VREEDE.

De advokaat van Joannes le Francq
De a d v o k a a t van Joannes le Francq van Berkhey, aan Jan van Vreeswijk
substituut schout te Leyden. [Waarschijnlijk door LE FR. v.B. zelf.] Z. pl. en jr. [Leiden,
C. Heyligert, 1783.] (126

Getrouw advys aen de oprechte Hollanders
Getrouw a d v y s aen de oprechte Hollanders. Rakende hetgeene gepasseert is in
Bodegrave en Swammerdam. Z. pl. en jr. [Amsterdam, 1673.] (127
Vertaling van [ABR. DE WICQUEFORT] Advis fidèle.

Eenvoudich advys om met de meeste
Eenvoudich a d v y s om met de meeste spoet ende de minste schade te gheraken
uyt den schadelicken oorloch met Engelant. [Toegeschr. aan JAC. STERMONT.]
o

Gedruct int Jaer o. H. 1652. 4 . (128
Bibl. v. Pamfl. 4079, 4104.
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Advys op 't vast-stellen van de religien
A d v y s op 't vast-stellen van de religien. [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.]
o

Haerlem, 1630. 4 . (129
Cattenburgh p. 154.

Gewigtig advys over de vraag
Gewigtig a d v y s over de vraag: Moet eene constitutie de Nationale Conventie of
eene Nat. conv. de const. voorafgaan? [Door Prof. H.C. CRAS.] Harl. 1795. (130
Cat. J.M. Kemper, 195.

Theologisch advys over het huwelyk van een oom
Theologisch a d v y s over het huwelyk van een oom met syner afgestorvene
huysvrouwe susters dochter en nopende
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o

de censure van de Kerkenraed daer op gevolgt. Z. pl. en jr. (1689) 4 . (131
Achter het tot titel dienende opschrift vond ik in een ex. den naam DE BAS
geschreven, en onder het ‘Versoek aan den Leser’ op bl. 5: ‘wort gesegt
door den advoc. MUYS VAN HOLY’ (verder afgesneden.) Aan het einde na
het ‘Aldus geadviseert’: ‘segge Dr. ANSLAER.’

Theologisch advys over 't gebruyck van kerckelijcke goederen
Theologisch a d v y s over 't gebruyck van kerckelijcke goederen. Eerste deel. [Door
o

GISB. VOETIUS, Prof. te Utrecht.] Amsterdam, 1653. 4 . (132
Als 2e dl. verscheen met zijn naam in 1656 de ‘Wolcke van getuygen.’

't Nieuwsgierig Aegje
't Nieuwsgierig A e g j e . Kluchtspel. [Door A. BOGAERT.] Amst. 1679. - Ald. 1701.
(133
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 1, 2. V.d. Marck 790 noemt hem A. VAN
BOGAARD.

Aelius Sejanus
A e l i u s Sejanus. Treurspel met de spreuk: Sidunt ipso pondere magna, ceditque
o

o

oneri fortuna suo .... Gor. 1667. 4 . - Ald. 1687. 4 . (134
o

V.d. Marck, n . 265 stelt dit op naam van JAN LEMMERS. Zie echter boven
op P.v.R.

Aen August Gevart
A e n August Gevart, Lauracet in den kampstrijd van toonzetting door den staet
geopend. [Door PRUDENS VAN DUYSE.] Gent (1847.) F.V. (135

Aen de Blokhuizen van Amsterdam
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A e n de Blokhuizen van Amsterdam. [Door JOOST VAN VONDEL.] 1650. fol. (136
Bibl. v. pamfl. 3887; v. Lennep VI. 62.

Aen den edelen ... Emanuel Elias
A e n den edelen ... Emanuel Elias, Heere van d'Haddeghem, en de edele jonkvrouw
Marie-Charlotte de Lens ... [Door J.F. VAN DER SCHUEREN.] Gent, 1790. fol. (137
Vanderhaeghen, IV. 214.

Aen den gekruisten Jesus
A e n den gekruisten Jesus; Maria aen den voet des kruis, en litanien voor eene
goede dood, door de Geramb. [Vert. door VAN DEN BOSSCHE.] Gent, J. Rousseau.
o

1842. 16 . B.B. (138

Aen den heere mynheer H.C.N. van der Noot
A e n den heere mynheer H.C.N. van der Noot, volmagtigden agent van het volk
van Brabant en de zeer
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eerw. heer P.S. van Eupen.., Antwerpen met hunne tegenwoordigheid vereerende....
[Door F. VAN CANNART D'HAMALE.] Antw. 1790. (139
Bibl. d'Anvers, III. p. 145.

Aen den weleerweerden here abte Carton
A e n den weleerweerden here abte Carton doe hem die hoghe scole van Leuvene,
eershalven, dat diplome van Doctoor in de Philosophyen ende Letteren hadde
ghesonden. (In der Maerlantscer strophen.) [Door PRUDENS VAN DUYSE.] Gent (1855.)
o

4 . F.V. (140

Aendieninghe van de alder-kragktighste middelen tot
A e n d i e n i n g h e van de alder-kragktighste middelen tot een geestelycke
verrysenisse bestaende in dry dinghen ... [Door CHARLES MYLEMAN.] Ghendt, 1681.
o

12 . (141
Vanderhaeghen, II. 172.

Aenhanghsel van der kercken dienaren Remonstranten
A e n h a n g h s e l van der kercken dienaren Remonstranten naerder bericht,
vervattende klaer bewijs, dat d'artikelen by hun verworpen, niet en zyn ter quader
o

trouwen voorghedragen. [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1612. 4 . (142
Rogge, Bibl. der klemonstr. bl. 9. Ten onregte door sommigen aan PETRUS
CUPUS toegeschreven. Er is nog eene uitgave: Rott. z. jr. en eene andere:
Rott. 1612.

Aenhechtsel aen 't boecxken of tsamenspreekinghe
A e n h e c h t s e l aen 't boecxken of tsamenspreekinghe, over het Regirens Plackaet
van Groninghen, aldaer ghekondicht den 7 September, ouden stijl. 1601. ..... Vervatet
in een tsamensprekinghe van drie persoonen, als boeck-verkooper, partydich
gereformeerde, ende een Jesuwyt. [Door CASPAR COOLHAES.] Ghedruckt int jaer
o

ons Heeren, 1602. 4 . (143
Blijkens een versje aan het slot, waarin de hoofdletters den naam
Casparvs Coolhaes van Collen vormen.
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Eenige aenmerckingen op een schandaleus en
Eenige a e n m e r c k i n g e n op een schandaleus en faemroovent pasquil genaemdt
o

Vindiciae Amstelodamenses. [Door NIC. MUYS VAN HOLY.] Z. pl. en jr. [1690.] 4 .
(144
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Noodige aenmerckingen op het seditieus en
Noodige a e n m e r c k i n g e n op het seditieus en landtverderfelijck libel geintituleert:
o

Vruchteloosen-biddagh ... [Door ADRIAAN PAETS.] 1655. 4 . (145
Cattenburgh, p. 144.

Aenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre ende
A e n m e r c k i n g h e op de tegenwoordige steert-sterre ende den loop deser tijden,
o

so hier als in andere Landen .... [Toegeschr. aan JAC. CATS.] Z. pl. en jr. [1619.] 4 .
(146

Korte aenmerckinghen op het onbewesen bewys
Korte a e n m e r c k i n g h e n op het onbewesen bewys dat het gevoelen van der
sonne stillestant ... niet strijdigh is met Gods woort ... [Waarschijnlijk door CASPAR
o

STRESO.] 1656. 4 . (147
Bibl. v. pamfl. 4505.

Aenmerkinge op de articulen
A e n m e r k i n g e op de articulen, raeckende de Fugitiven en Rebellen soo van den
Koninck van Engelandt, als van desen Staet... [Waarschijnlijk door GILB. BURNET.]
o

1688. 4 . (148
Bibl. v. Pamfl. 8505.

Aenmerkinge op het geschrift
A e n m e r k i n g e op het geschrift, genaemt Parlementum Pacificum .... Uyt het
o

Engels vertaelt. Bommel, by W. Tacitus, 1688. 4 . (149
Door GILB. BURNET, Zie Bibl. v. Pamfl. 8660.

Naerder onzijdige aenmerkingen
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Naerder onzijdige a e n m e r k i n g e n of vervolg van staetkundige onderrigtingen
voor het volk van Brabant. [Door G. VONCK Advokaat.] Ryssel, 1792. (150
Voorafgegaan door ‘Onzydige aenmerkingen’ in 1791, die den naam des
schrijvers droegen, en gevolgd door ‘Vervolg van staetkundige
onderrigtingen voor het volk v. Brabant’, dic weder naamloos verschenen.
Cat. v. Hulthem 27123 e.v.; Mertens Bibl. d'Anvers III. 130.

Aenmerkingen op de Consideratien
A e n m e r k i n g e n op de Consideratien, en redenen, met dewelcke het recht der
steden Deventer, Campen, Swol, geimpugneert wort. [Door HENR. BRUMANUS.]
Gedruckt tot Swolle hy Geraert Tydeman, boekdrukker aen de Grote Markt. 1677.
o

4 . (151
Dumbar, Analecta II, in Dedic.; Tegenw. Staat v. Overijssel, III. 142.
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Aenmerkingen op een geschrift
A e n m e r k i n g e n op een geschrift, geintit. Antwoort op den Brief, gesupponeert
te zyn geschreven door den Heere Fagel.... ghedrukt in 't Jaer 1688. ('s Hage, 1688.)
o

4 . (152
Waarschijnlijk door of althans met hulp van FAGEL geschreven. Bibl. v.
Pamfl. 8594.

Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en
gemeene landhuizen
Byzondere a e n m e r k i n g e n over het aenleggen van pragtige en gemeene
landhuizen, lusthoven,...... het snoeien van boomen, het aanleggen van trekkassen,
het kweeken van vreemde gewassen en bloemen, enz. [Door PIETER DE LA COURT
o

VAN DER VOORT.] Leyden, 1737. - 2e druk. Amst. 1763. - 3e druk. Ald. 1766. 4

. (153

Aenspraeck aende goede borghers en inwoonders
A e n s p r a e c k aende goede borghers en inwoonders der stadt Leyden, over de
bedroefde vernieuwinghe vande onchristelycke verdruckinghe eeniger onnosele
o

vrome Remonstr. gesinde Leeraars.... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1640. 4 . (154
Opgenomen in zijne Verzameling van Tractaaten.

Aen-spraeck
A e n - s p r a e c k , aen de heeren Professoren van de Theol. faculteyt tot Leyden,
over der selver Verant-woordinghe teghen de Consideratien van hare consulten
o

gegeven op vijf Amsterdamsche vragen. [Door JOH. UYTENBOGAERT.]... 1629. 4 .
(155
Cattenburgh, p. 153.

Ernstighe aenspraeck aen de Maeghdt van Hollandt
Ernstighe a e n s p r a e c k aen de Maeghdt van Hollandt, tot waerschouwinghe van
alle goede lief-hebbers der oude vaderlycke vryheydt. [Door JAC. TAURINUS.] ....
o

1617. 4 . (156
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Cattenburgh, p. 129.

Aen-spraeck aen den Getrouwen Hollander
A e n - s p r a e c k aen den Getrouwen Hollander, nopens de proceduren der
Portugesen in Brasil. [Door DIRCK GRASWINCKEL.] 's Grav. Is. Burghoorn .... 1645.
o

4 . (157
Asher, Bibl. Essay, p. 38.

Aenspraek
A e n s p r a e k , gedaen door een' der meestgevorderde leerlingen van stads
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kostelooze school .... [Gedicht door FRANçOIS RIENS.] 6 Sept. 1840. Gent. fol. (158
Vanderhaeghen V. 434.

Christelicke aen-sprake tot betrachtinghe van den grooten dancken bede-dagh
Christelicke a e n - s p r a k e tot betrachtinghe van den grooten danck- en bede-dagh
... Wt-geschreven den 25 Jan. 1650 ... [Door J. JZ. BATELIER.] Rotterdam, 1651 (159
Rogge, Bibl. v. Remonstr. geschr. bl. 151.

Aanteekeningen der verrichtingen van den heere
A a n t e e k e n i n g e n der verrichtingen van den heere Menager aen het Hof van
Engeland (1706-1712). In 't Nederduitsch vertaeld. [Door J. SLICHER Tz.] Amst.
1718. (160

Chronologische aenteekeningen
Chronologische a e n t e e k e n i n g e n , raekende 't geene tot Cortryk ende omstreeks
o

voorgevallen is. [Door GOETHALS-VERCRUYSSE.] Cortryk z. jr. 12 . B.B. (161

Korte aenwysinge vande nuttigheden ende voordeelen
Korte a e n w y s i n g e vande nuttigheden ende voordeelen, die dese Vereenigde
landen sullen kunnen trecken uit het oprichten van een nieuwe Suyder Compagnie
.... [Door WILLEM USSELINCX.] 1636. fol. (162
o

Laspeyras N . 87.

Seer schoone aenwysingen vnde grondige ontdeckingen
Seer schoone a e n w y s i n g e n vnde grondige ontdeckingen van die verborghen
o

wysheydt Godes.... [Door DAVID JORIS.] 1550. 4 . (163
o

Bibliophile Belge 1866, p. 134; v.d. Linde, N . 55.
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Korte ende klare aenwysinghe dat de leere
Korte ende klare a e n w y s i n g h e dat de leere van de godtl. praedestinatie in 't
minst niet en wordt bewesen in 't kort bericht.... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1642.
(164
Cattenburgh, p. 160.

Trouhertighe aenwysinghe der bedriegelyckheden ende
valschheden
Trouhertighe a e n w y s i n g h e der bedriegelyckheden ende valschheden schuylende
onder de Vermaninghe Jacobi Triglandy .... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] Herder-wyck.
o

1623. 4 . (165
Cattenburgh, p. 149.
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Waerachtige aenwysinghe unde claer verhael
Waerachtige a e n w y s i n g h e unde claer verhael van de wederbrenginghe des
o

menschen.... [Door DAVID JORIS.] 1544. 4 . (166
Bibliophile Belge, 1866, p. 134. Niet vermeld bij v.d. Linde.

Aesopus defensor sig erbarmende over de diepe sugten van den
klagenden veenboer
A e s o p u s defensor sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden
veenboer. [Door J. UYTENHAGEN DE MIST.] In 's Graven-hage, by Jan Speckhals.
Anno 1662. (167
Blijkens de voorrede der Apologie v.d. oudienst der Stadh. Regeringe ....
door Aesopum Stomachatum, van denzelfden schrijver.

Aesopus in Europa
A e s o p u s in Europa. Tweeden druk. Volgens de Romeinse copy. [Door ROMEIN
DE

o

HOOGHE.] In 's Gravenhage, by Francois Moselagen .... 1738. 4 . (168.
Zie op: E s o p u s in Europa.

Wijsgeerige afbeelding van het carakter van den Heer F. Fagel
Wijsgeerige a f b e e l d i n g van het carakter van den Heer F. Fagel. Uit het Fransch
[van FR. HEMSTERHUIS, door hem zelven] vertaald. Amst. 1770. (169
De ‘Wijsgeerige beschrijvinge’ was niet van zijne hand. Zie Cat. der Amst.
Bibl. III. 633.

Afbeeldinge van de cortheydt deses levens
A f b e e l d i n g e van de cortheydt deses levens, of een christel. verhael van de
overdenckinghe van het selve .... [Door LUCAS TRELCATIUS.] Leyd. 1599. (170
Rogge, Bibl. v. Contraremonstr. geschr. bl. 3.
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Afbeeldingen van de kleeding
A f b e e l d i n g e n van de kleeding, zeden en gewoonten in de Bataafsche Republiek
met den aanvang der 19e eeuw. [Door E. MAASKAMP.] Amsterdam, E. Maaskarap
o

(1803). 4 . (171
o

Bodel Nijenhuis, n . 205.

Afbeeldinghe ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen
A f b e e l d i n g h e ende beschrijvinghe van alle de veld-slagen, belegeringen ende
and're notable geschiedenissen ghevallen in de Nederlanden, geduer. d'oorloghe
teghens den Con. van Spaengien .... [Door WILLEM
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o

BAUDAERT VAN DEINSE.] Amst. 1616. 4 . (172
Komt ook voor onder den titel: De Nassansche oorloghen beschr. door
W. BAUDARTIUM VAN DEINSE. Zie Rogge, Contraremonstr. geschr. bl. 24.

Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt
A f b e e l d i n g h e van d'eerste eeuwe der Societeyt Jesu voor ooghen gestelt door
de Duyts-Nederlantsche provincie derselver societeyt. [Proza van J. de Tollenaere,
G. Henschenius en J. Bollandus; gedichten van Sidronius Hosschius; uit het latijn
o

vertaald en uitgeg. door ADR. POIRTERS.] Antwerpen, 1640. 4 . (173
Vertaling der Imago primi saeculi soc. Jesu, in hetzelfde jaar verschenen.
- Placcius 1957, Navorscher XVII. 499.

Affkomst ende korte historie der graven
A f f k o m s t ende korte historie der graven van Holland, Zeelandt ende Vrieslandt.
[Door J.G. BLYENBURGH.] Amst. (1586?) B. (174

Een affsonderinge of onderscheit tusschen die
Een a f f s o n d e r i n g e of onderscheit tusschen die vroeme ende onvrome,
hemmelsche ende eerdische tonderkennen wie de getruwe oprechte Christi oder
niet en syn. [Door DAVID JORIS.] 1544. (175
o

Bibliophile Belge 1866, p. 144; v.d. Linde n . 26 en Kist en Royaards
XVIII. 411 hebben 1546.

De afkoop van de tol van het Suez-kanaal
De a f k o o p van de tol van het Suez-kanaal. [Door J.E. SLINGERVOET RAMONDT.]
Deventer, 1873. Uitg. (176

Aflaet van Portiuncula
A f l a e t van Portiuncula. Geschieden oordeelkundige verhandeling .... door V.
o

Laurentius.... [Vert. door J. TOLLENAERE, Kanunnik.] Gent, 1851. 16 . (177

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Vanderhaeghen V. 261.

Afrekening-maal van een boedel bij Silphio
A f r e k e n i n g - m a a l van een boedel bij Silphio te Parahelios [Springer te
Overveen], in de maand Junij; Gastronomisch-macaronisch gedicht. [Door Mr. J.
VAN WALRÉ.] Z. pl. en jr. [Haarlem, 1819.] H.G. (178
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Nederlandsch Afrika
Nederlandsch A f r i k a , of historisch en staatkundig tafereel van den oorspr. staat
der volkplanting van de Kaap de Goede Hoop, vergel. met den tegenw. staat dier
volkplanting. Uit het Fransch. [Door B.J. ARTOYS.] In Holland. [Leiden] 1783. (179
Het oorspronkelijk werk l'Afrique Hollandaise was van FRANçOIS BERNARD.
Deze noemt het onder zijne geschriften op bl. 88 van De Batavier.

Afscheid van mijn oranjestrik
A f s c h e i d van mijn oranjestrik. [Door P.J. KIKKERT.] Utrecht, 1863. (180

Agnes van Mansfeldt
A g n e s van Mansfeldt. Historisch verhaal. Uit het Engelsch van T.G. Grattan. [Door
A. TER GUNNE.] Deventer, A. ter Gunne 18 .. 2 dln. Uitg. (181

Agrippa
A g r i p p a , koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus. Naar het Fransch van
Quinault. [Door J. ANTONIDES VAN DER GOES.] Amst. 1677. (182
Blijkens D.v. Hoogstraten's voorrede voor 's mans ‘Gedichten. Amst.
1714.’

Koninklijke akademie ter opleiding van burgerlijke
Koninklijke a k a d e m i e ter opleiding van burgerlijke ingenieurs te Delft, onder
bescherming van Z.K.H. den Prins van Oranje ... [Door D. BUDDINGH.] 's Grav. 1842.
Schr. (183

Al weer iets over het Grieksche
A l weer iets over het Grieksche treurspel. [Door P. VAN LIMBURG BROUWER.] Gron.
1839. (184
Ook onder deu titel: ‘Proeve eener recensie’ verschenen.
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Al weêr nieuwe offers op het altaar des vaderlands
A l weêr nieuwe offers op het altaar des vaderlands! Een schuitpraatje. [Door G.R.
WIERINGA.] Bij Desideer Helleborander. 1831. R.A. (185

Veelouschen Alarm
Veelouschen A l a r m , ofte onpartijdich verhael van de overcomst, in ende uyt-tocht,
van Graef Hendrick van den Berg in Veelouwen ... Met een beschrijvinghe van 't
gheene vast by alleman in Gelderlandt daer van
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o

gheoordeelt wort. Gedruckt int Jaer 1624. 4 . (186
In de Gedenkschriften van Jr. Alex. van der Capellen... uitgeg. door Jhr.
R.J. v.d. Capellen (Utr. 1777) wordt onder de landdags-recessen
aangaande dit boekje het volgende gevonden (bl. 262.) ‘Komen brieven
van de Staten Generael aen 't Hof om zich t'informeeren over den Autheur
van 't diffamatoire boexken, tegens publicque persoonen uytgegeven,
onder titul van “Velusche Alarm”, daer toe te lichter te geraken sal syn,
omdat omtrent deselve tyt uytgekomen is een ander boexken van W.
Baudartio onder tit. van “Veluwes Vastel avond spel”, gynde met eene
letter, als 't voorighe gedruckt, ende tegens den Autheur nae de Placcaten
procedeeren enz.’ Voorts (bl. 253): ‘Een pasquil, onder den titul van
“Velonsche alarm”, wort gedrukt, ende uytgegeven, tegens de H. van
Marquette ende sonderlinghe Henrick van Essen Raetsheer; tot Deventer,
nae 't schynt, gedruckt. Myn opinie is, dat het HENRICK VAN ECK gemaekt
heeft. Noch is een ander verhael uytgekomen, onder titul van “Velaus
Vastelavont Spel”, geschreven by W. BAUDARTIO.’

Christelijk album
Christelijk a l b u m . Woorden van stichting in onze huiskamer. Haarlem, A.C.
Kruseman 1846-1883. (187
Hetgeen R. BENNINK JANSSONIUS naamloos in de eerste jaargangen
schreef, wordt opgegeven in Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 212,
namelijk:
Een avond van den predikant in zijne dorpskerk.
Troost bij kindergraven.
Eene kerkelijke huwelijks-inzegening in een dorp.
Een bezoek op het dorpskerkhof.
Het afscheid van den predikant.
Een viertal v.d. oudste gezangen in 't Ev. Gezangboek.

De alleenheersching
De a l l e e n h e e r s c h i n g , aan het volk van Denemarken. [Door Mr. W. BILDERDIJK.]
Leipzig, 1794. (188
Kliukert, bl. 5.

De bouwvallige allopathie en de apothekers
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De bouwvallige a l l o p a t h i e en de apothekers vergiften vervangen door de
natuurgeneeskunde. Vrij naar het Hoogduitsch. [Door P. JUT van Breukelerwaard.]
Amst. [1858.] (189
Cat. der Amst. Bibl. V. 335.

Bredaesche almanac en chronyck
Bredaesche a l m a n a c en chronyck. [Door J. VAN VLIET.] Z. pl. en jr. [Breda, Abr.
o

Subbinck 1663.] 4 . (190
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De Antwerpsche Sancha Pança almanach
De Antwerpsche Sancha Pança a l m a n a c h . [Door FELIX BOGAERTS.] Antw.
o

Buschmann. 1849. 32 . (191
Bibliophile Belge, XIX. 32.

Den grooten St. Truydenschen almanach
Den grooten St. Truydenschen a l m a n a c h , dienende voor het jaer 1793, ofte de
beschryvinge der 22 steden van het land van Luyck ... Tot St. Truyden, by J.R.
o

o

Smits. 12 . - Hasselt, N. van Gulpen. 12 . (192
Is de Beschryvinge der steden v.h. land van Luyck (zie beneden), met
voorgevoegden almanak.

Almanach en politiek zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders
A l m a n a c h en politiek zakboekje voor de Vereenigde Nederlanders. [Door J.H.
o

SWILDENS.] Amst. 1782. 12 . (193
Gratama, Regtsg. Mag. bl. 332.

Nieuwen Mechelschen almanach voor het jaer
o

Nieuwen Mechelschen a l m a n a c h voor het jaer 1721. 12 . (194
Ook verschenen in de volgende jaren tot 1729. De schrijver was J.B.
JOUFFROY. Zie Biblioph. Belge IX. 206.

Almanach nae den Nieuwen Stijl
A l m a n a c h nae den Nieuwen Stijl, van eenige achter-een-volghende jaren, als
van het jaer 1677 tot 1692. [Door D. REMBRANTSZ VAN NIEROP.] Amst. z. jr. (195

Almanak voor 1826 (en 1827)
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A l m a n a k voor 1826 (en 1827) met vaderlandsche herinneringen op elken dag
o

van het jaar. [Door J.F. WILLEMS.] Antwerpen, 1826 (en 1827) 16 . (196
Cat. der Antw. Bibl. III. bl. 131; Bibliophile Belge XIX. 21.

Gentsche almanak voor den jare 1823
Gentsche a l m a n a k voor den jare 1823, kunnende ook dienen voor nieuwjaersgift
o

... [Door J.B. CANNAERT.] Gent, 1823. 12 . (197
Bibllophile Belge, XX. 324.

Historische almanak voor 1847 (Januarij-Julij) uitgeg
Historische a l m a n a k voor 1847 (Januarij-Julij) uitgeg. door de Vereeniging tot
bevordering van christelijke lectuur. [Geschr. door Mr. A. BACKER te Amsterdam.]
Amst. H. Höveker. 1847. (198
Cat. Letterkunde, II. 563.
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Koninklijke almanak voor den jare 1808
Koninklijke a l m a n a k voor den jare 1808. [Geredigeerd door S. DASSEVAEL.] Amst.
Gebroeders van Cleef boekverkoopers des Konings. (199
Volgens aanteekening van een tijdgenoot op mijn exemplaar.

Almanak voor de provincie Noord-Braband
A l m a n a k voor de provincie Noord-Braband. [Onder redactie van den uitgever H.
PALIER.] 's Bosch, H. Palier. 1815-1860. (200

Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren
Overijsselsche a l m a n a k voor oudheid en letteren. [Redacteur P.C. MOLHUIJSEN,
o

Predikant te Deventer.] Deventer, J. de Lange. 1836-55. 20 dln. 12 . (201
De ongeteekende stukken waren van M.

De Heilige Aloysius van Gonzaga
De Heilige A l o y s i u s van Gonzaga. [Uit het Fransch vert. door J. HULPIAU.] Gent,
o

Ad. Rousseau. [1856,] 24 . B.B. (202

De Alrik en Aspasia van Mr
De A l r i k en Aspasia van Mr. Rhynvis Feith.... Nieuwe uitgave, eenigzins duidelijker
van zin dan de eerste: kunnende ook dienen ten gebruike van zekere vaderl. winkels
te Amsterdam. Tweede druk aanmerkelijk vermeerderd en op muzijk gesteld door
den beroemden Bonaventura Melorauschi. Amst. z. jr. [1787]. (203
Parodie van Mr. J. KINKER. Zie Bijdragen tot zijn leven door Mr. M.C. van
o

Hall, bl. 35; Het Leeskabinet 1862, N . 5.

Althea
o

A l t h e a . Treurspel. [Door C. DROSTE.] 's Grav. 1710. 4 . (204
Zeer zeldzaam. Later herdrukt in zijn Haegse Schouwburg. dl. I.
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Onpersoonlijke amendementen op het ontwerp van wet
Onpersoonlijke a m e n d e m e n t e n op het ontwerp van wet tot regeling van het
Hooger Onderwijs. [Door Prof. S. VISSERING.] Leid. 1876. Uitg. (205

Nederlandsche amnestien van de jaeren 1485
Nederlandsche a m n e s t i e n van de jaeren 1485, 1488, 1787 en 1788 meer betrekk.
het voorgev. in de beide laatste jaren te Rotterdam. [Uitgeg. door H.A. KREET.] Dordr.
1789. (206
Cat. v. Letterkunde II. 27.
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Amstelredams eer
A m s t e l r e d a m s eer, zie op: A m s t e r d a m s eer. (207

Amsterdam aan zyne Regenten
A m s t e r d a m aan zyne Regenten. [Door Prof. J.H. SWILDENS.] Z. pl. [Amsterdam,
W. Holtrop.] 1781. (208
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 332.

Amsterdam gedurende het verblijf van Z.K.H
A m s t e r d a m gedurende het verblijf van Z.K.H. den Souvereinen Vorst der
Vereenigde Nederlanden, geschetst in eenen brief. [Door J. VAN 'S GRAVENWEERT.]
Amsterdam, z. jr. (209

Amsterdam in zijne opkomst
A m s t e r d a m in zijne opkomst, aanwas en geschiedenissen. Door J. Wagenaar.
o

[Vervolgd mogelijk door SIMON STIJL.] Amst. 1760-67. 3 dln. fol. of 13 dln. 8 . Vervolg.
o

1788-94. 1 d. fol. of dl. 14-23. 8 . (210
Volgens anderen echter door een Amsterdammer. Zie ook Navorscher
XVII. 272.

Amsterdam
A m s t e r d a m , Parijs en Berlijn, met betrekking tot het revolutiemaken. Scherts en
ernst. [Door J.W. YNTEMA.] Amst. 1848. (211

Amsterdams dam-praetje van wat outs en
A m s t e r d a m s dam-praetje van wat outs en wat nieuws. En wat vreemts.
o

Amsterdam, 1649. 4 . - A m s t e r d a m s tafel-praetje, van wat goets en wat quaets,
o

en wat noodichs. Gouda, 1649. 4 . - A m s t e r d a m s vuurpraetje, van 't een ende
o

't ander datter nu om gaet. Amsterdam, 1649. 4 . (212
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T. Asher, Bibliogr. essay, p. 200 meent, dat men deze 3 geschriften ten
onregte aan CORNELIS MELIJN, Hollandsch koopman in Brazilië, toeschrijft.

Amsterdams eer ende opkomen door de gedenckwaerdige
mirakelen
A m s t e r d a m s eer ende opkomen door de gedenckwaerdige mirakelen aldaer
geschiedt aen ende door het H. Sacrament des altaers anno 1345. [Door L. MARIUS]
o

Loven, 1638. 12 . (213
o

Foppens II. 817, 818. De uitgave Antv. 1639. 12 . heeft Amstelredams
eer .... enz. en achter het jaartal: Door Boetius à Bolswert, die daarom
dikwijls voor den schrijver is aangezien. Hij was echter alleen de graveur
der fraaije platen. (Zie v. Lennep, Vondel, IV. 439.) Herhaaldelijk herdrukt:
nog in 1760. J. GERBRANDSZ VAN LEYDEN vond ik elders als den schrijver
genoemd.
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Amsterdams eer en opkomst door middel
A m s t e r d a m s eer en opkomst door middel der hervorming van den j. 1578 ....
uit de beste schrijvers bij een gebragt met aanmerkingen. [Door JAC. KOK.] Amst.
1778. 2 stn. (214
Bodel Nijenhuis 1554.

Analccta of eenige oude ongedrukte schriften
A n a l c c t a of eenige oude ongedrukte schriften van diversen inhoud, tot Friesland
o

alleen specterende. [Uitgeg. door Jhr. E.M. VAN BURMANIA.] Leeuw. 1750. 4 . (215

Andria
A n d r i a ; de eerste Comedie van de sesse, de welcke P. Terentius Afer, die
vermaerde ende gheleerde Poëet, int Latine bescreven heeft, nv eerst in onser
duytscher talen rethorikelyck ouer ghestelt, seer plaisant om lesen. Thantwerpen,
Symon Cock. 1555. (216
Dat C. VAN GHISTELE de naamlooze vertaler hiervan was, bleek eerst uit
den Eunuchus, de tweede Comedie .... enz. in hetzelfde jaar verschenen,
waarin op bl. XIJ een 8regelig acrostichon op zijn naam te vinden is.

Andromeda
A n d r o m e d a . Treurspel. [Door F. RIJK.] Amst. 1699. - Ald. 1715. - Ald. 1730. Ald. 1739. - Ald. 1778. (217
V.d. Marck 1282.

Anna en Maria Tesselschade Visscher
A n n a en Maria Tesselschade Visscher, gedichten. [Verzameld door M.D. DE
o

BRUYN.] Utrecht, 1851. 16 . (218
o

Cat. M.D. de Bruyn, n . 3042.
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Anna
A n n a . Historisch tafereel uit de Vlaemsche geschiedenis .... Door den schrijver
van Hembyse. [J. DE SAINT-GENOIS.] Gent en Rott. 1844. 2 dln. (219

Anne en Jannemoers hartenwensch en vreugdezang
A n n e en Jannemoers hartenwensch en vreugdezang op de 22ste verjaaring van
o

Z.D.H. Willem Frederik .... op den 28 Aug. 1794. Amst. 4 . (220
Denkelijk door den uitgever W. COERTSE, die meer dergelijke stukjes, wat
vorm en inhoud aangaat, uitgaf en drukte.

Anno 1782 op Woensdag den 16de
A n n o 1782 op Woensdag den 16de January, word UE. verzogt om de
uitvaart-diensten bij te woonen van
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de in wanhoop en zoo ongelukkig door de schrik van een Advertentie van den 17den
December des voorigen jaars .... gesneuvelde .... Ouderwetse Nederlandsche Patriot
.... In plano. (221
Dat dit uitvaart-briefje door NIC. HOEFNAGEL gesteld was, is
hoogstwaarschijnlijk. Vgl. Mr. Santijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R. IX. 253.

Antidote of teghen-gift teghen de Missive
A n t i d o t e of teghen-gift teghen de Missive der Leeraren ende Professoren eenigher
Kercken ende schoolen in Zwitserlandt .... mitsg. teghen de annotatien op de selve
o

Missive .... 1631. 4 . (222
Het eerste gedeelte is eene vertaling uit het Fransch (van DAN. TILENUS
door JOH. UYTENBOGAERT.) De Aanmerkingen op de annotatien zijn van
UYTENBOGAERT, volgens Cattenburgh, p. 158.

Antidotum ende naerder openinghe van het eyghene ghevoelen
A n t i d o t u m ende naerder openinghe van het eyghene ghevoelen des Nation.
o

Synodus gheh. binnen Dordr. [Door SIM. EPISCOPIUS.] .... Z. pl. [Amst.] 1619. 4 .
(223
Naderhaad door den schrijver zelven in het Latijn vertaald en uitgegeven
in zijne Opera theologica. Rott. 1665. 2e dl. 2e st.

Romeinsche antieken
Romeinsche a n t i e k e n . Vrijheidsen vaderlandsliefde. [Door A. LOOSJES, Pz.]
Haarlem, 1798. (224

Anti-gerusiomachia
A n t i - g e r u s i o m a c h i a . Tragicocomisch-dramatisch en episch dichtstuk. [Door
J.J.L. TEN KATE.] Utr. C. van der Post, Jr. 1839. (225

Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudheden
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A n t i q u i t a t e s Belgicae of Nederlandsche oudheden. Zynde d'eerste opkomst
van Holland, Zeeland, 't Sticht Utrecht, Overyssel, Vriesland, Braband, enz. Beneffens
dier landaarts oorsprongk, voortgang, eerste christendom en wonderlyke geschichten
.... Met konstprinten verciert. Amst. 1700. Brussel, 1701. - Antw. 1715. - 5e druk.
Brussel, 1756. (226
Door J. VAN ROYEN, met aanteekeningen van M. HARWICH, R. VAN LOVE
e.a., bewerkt naar [R. VERSTEGEN] Nederlandsche antiquiteiten. Antw.
1613. (Cat. der Amst. Bibl. VI. 842.)
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Antiquitates Germanicae of Hoogduitsche oudtheden
A n t i q u i t a t e s Germanicae of Hoogduitsche oudtheden, waarin de gelegentheit
en zeeden der Germaanen, beschreven door Tacitus, naaukeurig verklaart, en met
printverbeeldingen opgeheldert worden. [Door GERRIT BOS.] Amst. 1756. (227
o

Mertens, Cat der Antw. Bibl. n . 7705.

Nederlandsche antiquiteiten met de bekeering derzelver
Nederlandsche a n t i q u i t e i t e n met de bekeering derzelver landen door den H.
o

Willebrordus. [Door RICHARD VERSTEGEN gezegd ROWLANDS.] Amst. 1613. 12 . Brussel, 1646. - Ald. 1662. (228
o

Zie verder op n . 226.

Wonderlyke antiquiteyten gevonden im jaare 1647
Wonderlyke a n t i q u i t e y t e n gevonden im jaare 1647, boyten de stadt Domburgh
in Seeland. [Door CORNELIS BEUCKELAER, Pred. te Veere.] Middelburg, 1647. (229
o

Placcius n . 1953 zegt, dat dit op het exempl. van den Nymeegschen
oudheidkenner de Smeth geschreven was, die het in 1691 uit den mond
des schrijvers vernomen had.

Antwoord aan den Heere C.L. van Beyma
A n t w o o r d aan den Heere C.L. van Beyma op deszelfs uitgegeven stukje, getiteld:
Remarques .... [Door J. VALCKENAER.] In Holland. 1790. (230

Antwoord aan een vriend op den tweeden Haarlemmermeerbrief
A n t w o o r d aan een vriend op den tweeden Haarlemmermeerbrief van Dr. G.J.
Mulder. [Door Dr. G.J. POOL.] Amst. 1839. (231
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarl. n . 551.
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Antwoord aan Heer de Vos in drie brieven
A n t w o o r d aan Heer de Vos in drie brieven. [Door WILLEBRORD VAN Os.] 1805.
(232
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. Kerk, bl. 339.

Antwoord op de aanmerkingen van den Heer V
A n t w o o r d op de aanmerkingen van den Heer V. [Veltwijk] op eene verhandeling
e

betreffende de kolonie Suriname, voorkomende in het VII deel der Bijdragen tot
de huishouding van staat.... [Door ADAM CAMERON.] 's Gravenhage, bij W.K.
Mandemaker. 1824. (233
Teenstra, de Negerslaven, bl. 333.
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Antwoord op de Proeve van Abrahamus
A n t w o o r d op de Proeve van Abrahamus Heydanus tegen de onderwijsinge in
de Christelycke religie na de belijdenisse der Remonstranten. Gesteld door S.
Episcopius Rotterdam, Gedrukt bij Joh. Naeranus 163? - Ald. 1645. (234
Met eene voorrede van den uitgever [JOH. NAERANUS?] die zijn naam
verzwijgt. Zie v.d. Aa, Biogr. Wb. i.v. Naeranus (Joh.) en Naeranus (Sam.)

Antwoord op de vraag door het Zeeuwsch genootschap
A n t w o o r d op de vraag door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen
voorgesteld betreffende de Dea Burorina in een latijnsch opschrift op een ouden
steen te Domburg gevonden. Door .... [J.W. TE WATER.] Z. pl. en jr. [Middelburg,
1807.] (235
In Nieuwe verhand. v.h. Zeeuwsch gen. I. 255. Zie zijne
eigen-levensbeschr. bl. 395.

Antwoord op den gesupposeerden brief
A n t w o o r d op den gesupposeerden brief, geschreven door den Heer Fagel ....
aan den heer Jakob Stewart .... [Mogelijk door STEWAART zelven.] Z. pl. en jr. [1688.]
o

4 . (236
Bibl. v. Pamfl. 8593.

Antwoord op den schandelijken brief eener
A n t w o o r d op den schandelijken brief eener publieke vronw. [Door H. MELDER.]
Utrecht, 1855. Schr. (237

Antwoord op het geschrift van J.C
A n t w o o r d op het geschrift van J.C. [Cramer] over de rechtmatigheid van het
formulier van Alexander VII .... [Door TH. NAUTA, R.K. Pastoor te Zaandam.] Amst.
1784. (238
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. Kerk, bl. 337.
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Antwoord op 't blaeuw libel
A n t w o o r d op 't blaeuw libel of boecxken onlangs uytgegeven met den titel Naerder
o

Unie der Remonstranten .... [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.] 1631. 4 . (239
Cattenburgh p. 158.

Open antwoord van ‘de Dageraad’
Open a n t w o o r d van ‘de Dageraad’ op den open brief van Ds. A.G. van Anrooy
te Kampen. [Door S.P. SCHELTEMA.] Amst. 1857. Uitg. (240
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Antwoord van Zyne Helsche Majesteit
A n t w o o r d van Zyne Helsche Majesteit, Beëlzebub, op de Britsche Memorie; aan
hem overgeleverd in het vijf duizend zeven honderd een en dertigste jaar van zyn
ryk, zynde het zevende der Britsche verwoesting. 1782. (241
ELIS. WOLFF geb. BEKKER was waarschijnlijk de schrijfster.

Antwoorde der dienaren des woordts ...
A n t w o o r d e der dienaren des woordts .... der kercken van Hollandt .... aen .... de
Staten desselven landts, op de Remonstrantie by de overicheyt van Leyden ....
[Waarschynlijk door ARN. CORNELISZ CRUSIUS, Pred. te Delft.] Tot Delft, by Aelb.
o

Henricxz. 1582. 4 . (242

Antwoorde op dry vraghen
A n t w o o r d e op dry vraghen, dienende tot advys in de huydendaechsche
swaricheden. [Waarschijnlijk door FABR. DE LA BASSECOURT.] Ghetrouwelyck uyt de
o

Franc. in onse Ned. tale overgezet. [Door JAC. TRIGLAND.] Z. pl. [Amst.] 1615. 4 .
(243
Rogge, Contraremonstr. geschr. bl. 38, 220.

Antwoorde op eenige vraghen aeng. verscheyden
A n t w o o r d e op eenige vraghen aeng. verscheyden leerstucken, die nu ter tyt
tusschen de Arminianen en die van de Gereform. Kercke in gheschil zyn. Met een
o

overweginghe [denkelijk van C. LANGERACK] derselver antwoorde. 1632. 4 . (244
Zie Bibl. v. Pamfl. 2479; Rogge, Remonstr. geschr. bl. 165.

Corte antwoorde op het versch. schrift
Corte a n t w o o r d e op het versch. schrift van seven apostaeten. [Door FR.
COSTERUS.] Antv. 1601. (245
De Backer, I. 223.
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Corte antwoorde op hondert loghenen
Corte a n t w o o r d e op hondert loghenen, van eenen onbekenden ketter int
derdedeel van een bladt papiers geschreven. [Door FR. COSTERUS.] Antw. 1595.
(246
De Backer, I. 222.

Antwoorden op de brieven aan een vriend
A n t w o o r d e n op de: Brieven aan een vriend in Holland over de onlangs uitgeg.
Beschouwing ov. den tegenw.
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toestand van Drenthe .... [Door P.J. AMESHOFF.] Amst. 1819. (247
Bodel Nijenhuis 3360.

Antwoordt den voorlooper D. Vorstii ghegheven
A n t w o o r d t den voorlooper D. Vorstii ghegheven van de Kerckendienaars tot
o

Leeuwarden .... [Hoofdzakelijk gesteld door JOH. BOGERMAN.] Leeuw. 1612. 4 . (248
Rogge, Contraremonstr. geschr. bl. 27.

Kort antwoordt op de Benthomsche ende
Kort a n t w o o r d t op de Benthomsche ende Steenfortsche getuychnissen de welcke
D. Vorstius in zynen Voorlooper tot wederlegginge syner teghengetuygen attestatien
heeft uytgegeven .... [Door den Rector JOD. HOEÏNGIUS.] Harderwyck, Thomas
o

Hendriczoon. 1612. 4 . (249
Rogge, Geschr. betr. de geschr. der Remonstr. bl. 9 en 10.

Cort antwoordt op de .... beschuldinghen
Cort a n t w o o r d t op de .... beschuldinghen .... van C. Coolhaes ... begrepen in
syn ... Weder-antwoordt ... [Door ARN. CORNELISZ CRUSIUS, Pred. te Delft.] Tot Delf,
o

gedruckt by Jan Andriesz. 1600. 4 . (250

Antwoordt op de malitieuse calumnien
A n t w o o r d t op de malitieuse calumnien der Contra-Remonstranten...Daermede
sy, oorsake nemende .... uyt de schandelycke afval Petri Bertii, de Remonstr
predicanten valschelyck beschuldighen dat sy Papisten syn .... [Door ED. POPPIUS.]
o

1620. 4 . (251
Brandt IV. 307.

Korte antwoordt op de redenloose Redenen
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Korte a n t w o o r d t op de redenloose Redenen onder den naem van verscheyden
o

magistraets persoonen ... uytghegheven ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1628. 4 .
(252
Cattenburgh p. 151.

Antwoordt op de Vragen ende voorstellingen
A n t w o o r d t op de Vragen ende voorstellingen, onlanghs in druck wtghegheven
o

.... [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (253
Cattenburgh p. 156.

Noodighe antwoordt op der Contra-Remonstr
Noodighe a n t w o o r d t op der Contra-Remonstr. Tegen-vertooch, ver-
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vattende eene clare ende grondighe wederlegginghe van 't selve .... [Door CAROLUS
NIELLIUS en uit het Fransch vertaald door JOH. UYTENBOGAERT.] 's Grav. 1617-1618,
o

2 dln. 4 . (254
Cattenburgh p. 145.

Een godtlycke antwoordt vnde cort onderwys
Een godtlycke a n t w o o r d t vnde cort onderwys op die vragen: Of men oock meerder
leeringe ... als in die ... Heyl. Schrift gemeldt ... van nooden heeft ... [Door DAVID
JORIS.] Z. pl. en jr. [154?] (255
o

Biblioph. Belge, 1866, p. 134; v.d. Linde n . 204.

Antwoort op die XV waerdige en
A n t w o o r t op die XV waerdige en gewichtige aenmerckingen, voorgestelt door
John Higgins, aen Galenus Abrahamsz ende Adam Boreel den 24 Aug. 1660 ...
o

[Door PETRUS SERARIUS.] Z. pl. en jr. [1660.] 4 . (256
Volgens W. Ames in zijn tegenschrift: Het Ligt, dat in de duisternis schijnt.
o

Zie Meulman n . 9235, 9236.

Antwoort tegen die sich beklaecht dat
Antwoort

tegen die sich beklaecht dat hem alle quaetheit oick inder sieckten ankompt.
[Door DAVID JORIS.] 4 Mei 1546. (257
o

Placcius n . 1933; Kist en Royaards Archief XVII. 368; v.d. Linde, David
o

Joris, N . 42.

Antwoort-liedt op eens Wederdoopers Lasterliet
A n t w o o r t - l i e d t op eens Wederdoopers Lasterliet, in drucke wtgegaen sonder
name des autheurs, 't welcke ooc hierachter ghedruct is ... Tot Rotterdam, By Jan
van Waesberghe. An. 1589. - Ald. 1591. - Ald. 1593. - Ald. 1595. (258
Verscheidene latere uitgaven verschenen (zie Ledeboer, Het geslacht v.
Waesberghe, 2e druk, bl. 60), alle hij denzelfden uitgever. In de 4e uitgave
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maakte zich PIETER DE BISSCHOP in een Appendix als de schrijver bekend;
hij zegt in de voorrede: ‘Als ic dese Antwoort-liedekens voor d'aller eerste
reyse hadde doen Drucken, zoo verstond ic dat zeker Tegheusprekers
haren spot daer niede dreven, als of ic dezelve niet zonde hebben konnen
verkoopen, dan tot maculature om peper-huyskens daer af te maken,
derhalven ben ic ghedrongen 'tghetal te stellen datter nu met desen
vierden druc tsamen, in drucke sullen wesen, Namelijc ruyme acht
duysent’, enz.
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Apollo
A p o l l o . Een weekblad. [Door Mr. P. DE WAKKER VAN ZON.] 's Hage, 1805. (259
De eerste 5 nommers waren getiteld: De P r u l l e m a n d .

Apollo hersteld op den Parnassus
A p o l l o hersteld op den Parnassus. Anacreontisch ballet-pantonaime door J.
Rochefort. [Vert. door S. IPZ. WISELIUS.] Amsterdam, 1802. (260
Zie zijn leven door v. Limburg Brouwer. bl. 187.

Apollo in Dordrecht en De zangberg
A p o l l o in Dordrecht en De zangberg, Divertissementen. [Door J. STARRENBURGH.]
Amst. 1773. (261
V.d. Marck, 1338a.

Apollo oft gesangh der musen
A p o l l o oft gesangh der musen, wiens lieflijcke stemmen meerendeels in vrolijcke
en eerlijcke gheselschappen worden ghesongen. [Verzameld door GERBR. ADR.
o

BREDERO.] t' Amsterdam bij D. Pieters in het signum de Pers. 1615. 4 . - Ald. 1650.
(262

Apollo's marsdrager
A p o l l o ' s marsdrager, veylende allerhande scherpzinnige en vermakelijke snel,
punt, schimp en mengeldichten. Op Parnas, bij Valerius Maximus en Junius
Juvenalis. In Compagnie. Z. jr. (263
Dit eerste deeltje, dat op mijn ex. een 97e druk heet te zijn, heeft een
voorrede get. J.; in het tweede, dat een 40e druk heet te zijn, noemt de
schrijver zich J.K. Rotterd'r; het verscheen op Parnas, bij Valerius Martialis
en D. Junius Juvenalis, in Compagnie 1731. Het 3e deel draagt den naam
des schrijvers, G. TYSENS, op den titel en verscheen te Amsterdam, by
Hendrik Bosch, Boekverkooper, over 't Meisjes Weeshuis, 1728. Of er
andere drukken zijn, weet ik niet. Cat. v. Letterkunde I. 311 heeft dezelfde
uitgaven.
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Apollo
A p o l l o . Tijdschrift voor den beschaafden stand. [Redacteur A. VAN DER HOOP Jr.]
o

Rotterdam, Contze en Overbroek 4 Dec. 1827-1828. 39 nrs. 4 . (264
Zie De Vriend der Waarheid, Oct. 1829, bl. 66.

Apologia Catholica
A p o l o g i a Catholica, dat is Catholycke antwoorde op een ketters boecx-
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ken Gasparis Grevinchovii, Geusch Predicant tot Rotterdam. [Door FR. COSTERUS.]
Antwerpen, 1598. (265
De Backer, I. 222.

Apologia ofte verantwoordinghe des Edicts
A p o l o g i a otte verantwoordinghe des Edicts, het welcke van een Eerb. Raet der
stadt Groeningen tegen de Wederdooperen... gebubliceert is ... Wt bevel eens Eerb.
Raets, nu nieuwlick ghestellet ... ende nae het Sassische exemplaer in Ned. tale
o

ghedruckt. [Opgesteld door JOH. ACRONIUS.] Groeningen, 1602. 4 . (266
Rogge, Bibl. v. Contraremonstr. geschr. bl.97.

Apologie aen Will. Claesz
A p o l o g i e aen Will. Claesz. [Door NIC. MEYNAERTS VAN BLESDIJCK.] 1557. (267
o

V.d. Linde, David Joris, n . 237.

Corte apologie ofte ontschuldinghe der Nederlantsche
Corte a p o l o g i e ofte ontschuldinghe der Nederlantsche christenen tegen de
valsche beschuldinghen haerder vyanden .... [In het fransch opgesteld door PETRUS
DATHENUS en PETRUS VAN AELST.] Z. pl. en jr. [1570.] (268
o

Bibliophile Belge 1860, p. 29. Bibl. v. pamfl. n . 80 stelt ze op het jaar
1568.

Apologie ofte verantwoordinghe des doorluchtighen...
A p o l o g i e ofte verantwoordinghe des doorluchtighen.... vorsts ende heeren,
o

Heeren Wilhelms.... prince van Orangien .... Leyd. 1581. 4 . (269
Oorspronkelijk in het Franseh opgesteld, volgens Grotius door FRANçOIS
DE VILLIERS, volgens De la Mare door HUBERT LANGUET. (Zie Cat.
Lammens, II. 5171.) Wagenaar e.a. noemen den steller PIETER DE
LOISSELEUR Heer van VILLERS of PIERRE VILLERS. In den Cat. G.v. Hasselt
komt bl. 45 een ex. voor van den druk van 1580, die niet in den handel
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was. De Apologie is meermalen herdrukt, zooals: Leeuw. 1746 - Met
aanteekeningen van G. VAN HASSELT. Arnhem, 1789. - Antwerpen, 1828.

Apologie tegen de schrijvers der Vaderlandsche
A p o l o g i e tegen de schrijvers der Vaderlandsche Bibliotheek.... [Door J.
KANTELAAR.] 1790. Aa. (270

Apologie tegens de algemeene en onbepaalde
A p o l o g i e tegens de algemeene en onbepaalde vrijheid voor de oude Hollandsche
regeeringe ... [Toegeschr. aan den Raadpensionaris Mr. P. DE HUY-
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BERT.]

o

Amst. z. jr. - Gouda, z. jr. - Middelburg, voor Karel de Vrye.... 1669. 4 . (271

Een apologie voor de Kerk van Engeland
Een a p o l o g i e voor de Kerk van Engeland, ten opzigt van de geest der vervolginge
waarover sy nu beschuldigt werd. [Door GILBERT BURNET.] Anno 1688. (272
Bibl. v. Pamfl. 8651.

Apologie voor hare Kon. Maj. van Groot-Brittanje
A p o l o g i e voor hare Kon. Maj. van Groot-Brittanje, tegens een eer-roovend
lasterschrift, genaemt Het ware afbeeldtsel van Willem Hendrik van Nassau, nieuwen
Absalon, Herodes, Cromwel en Nero. [Toegeschr. aan PIERRE JURIEU; uit het fransch
o

vertaald.] Amsterdam, 1689. 4 . (273
o

Zie Barbier, n . 1114; nieuwe uitg. I. 254b.

De ontmantelde apotheker met de gefopte
De ontmantelde a p o t h e k e r met de gefopte hoorndrager. Blyspel. [Door H. VAN
DE GAETE.] Gouda, z. jr. [1715.] (275
V.d. Marck. 1030.

Appel aan den Paus
A p p e l aan den Paus. [1780.] (275
Zie op: Het P r o c e s der 3 Koningen.

De 19 April 1560
De 19 A p r i l 1560, de sterfdag van Melanchton herdacht. [Door K. VAN BELKUM,
koster te Leeuwarden.] Leeuwarden, 1860. Schr. (276
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26 April 1864
26 A p r i l 1864. Herdenking van Deventer's ontzet. Wijze: Gott save the King, of:
een slepers paard op hol. [Door ROELOF BLOEMENDAL.] Z. pl. [Deventer, T. Eilander.]
Half fol. blad. (277

De Aprilbeweging
De A p r i l b e w e g i n g . Eene historische studie. [Door D. KOORDERS.] Amst. P.N.
van Kampen. 1854. (278
Overdruk uit ‘de Gids’.

Verloren arbeyt ofte klaer en kortbondigh
Verloren a r b e y t ofte klaer en kortbondigh vertoogh van de colonie in de landstreke
o

Guiana .... [Door GERARD DE MYST.] Amst. [1678.] 4 . (279
Bibl. v. Pamfl. 7605.

Geldersch Arcadia
Geldersch A r c a d i a , of wandeling over Bilioen en Beekhuizen. [Door Is.
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A. NIJHOFF.] Arnhem, 1820. - Ald. 1821. - Ald. 1825. (280
Ook later herdrukt.

Batavische Arcadia
Batavische A r c a d i a , waerin onder 't loofwerck van lief kooserytjes, gehandelt
werdt van den oorspronck van 't oud Batavien .... [Door J. VAN HEEMSKERK.] Amst.
o

1637. - Ald. 1647. 12 . - Ald. 1657 (3e druk). - Ald. 1662. - Ald. 1678. - Ald. 1707. Ald. 1729. - Ald. 1751. – 's Hage, 1756. - Ald. 1766. (281
De druk van 1662 was de eerste met naam van den schrijver. De le
verscheen zonder de ‘Narede van den uytghever’ die in de 2e en volgende
gevonden wordt. De letters C.v.B., waarmede zich de uitgever
onderteekent, zullen waarschijnlijk CASPAR VAN BAERLE beteekenen. Zie
Bodel Nijenhuis 954 en de daar aangehaalde werken.
Twijfel of de uitgave van 1637 wel de le was, ontstaat door de mededeeling
in de ‘Nareden vau den tweeden uytgever‘ (1647), dat ‘dese inleydinghe
tot het ontwerp van een Bat. Arc, al over meer dan twintig jaaren
ontworpen’ was.

De Indische Archipel beschouwd in de zeden
De Indische A r c h i p e l beschouwd in de zeden, wetenschappen, talen... enz. Uit
het Engelsch van J. Crawfurd. [Door P. DE HAAN Pz.] Haarlem, Wed. A. Loosjes Pz.
1825. 3 dln. (282
‘Bij elk deel is door den vertaler eene voorrede gevoegd, om de eer der
Holl. natie tegen den Eng. schrijver te verdedigen, benevens eene
beoordeeling van het systeem der Indische regering in de noten
ontwikkeld’. Zoo zegt de vertaler in Konst- en Letterbode, 1833, II. 179.

De Argus
De A r g u s . [Redacteur L.G. VISSCHER, later Prof. te Utrecht.] Brussel, P.M. de
Vroom. 14 Sept. 1825-20 Dec. 1826. 3 dln. (283

Amsterdamsche Argus
Amsterdamsche A r g u s , acht gevende op alle voorkomende zaken en gevallen;
ten voornaamste gerigt om de wanstaltigheden der menschelijke bedrijven aan te
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wijzen, en hunne gebreken op enen vermaaklyken en luchtigen trant te hekelen.
[Door HERMANNUS VAN DER BURGT.] Te Amsterdam, by Johannes Ratelband, boek-
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o

verkoper by 't Stadhuis, aan den Dam. 1718-1722. 5 dln. 4 . (284
Ten onregte aan J.C. WEIJERMAN toegeschreven. Zie het art. van Mr.
Sautijn Kluit in Nyhoff's Bijdragen, N. Reeks VII. 195. Het 3e en 4e deel
verschenen bij Hendrik van Eyl, boekverkoper aan den Dam en het 5e
bij Jacobus Wolffers in de St. Luciensteeg in Voetius en Cocseus.

De Aristocraten
De A r i s t o c r a t e n . Tooneelspel. [Door FRANS VAN AKEN.] Leyden, 1875. (285.
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 472.

Aristus
A r i s t u s . [Door D.C. VAN VOORST.] Amst 1789-90. 2 dln. (286
o

Cat. v. Voorst, Theol. n . 4987.

De arke Noachs
De a r k e Noachs. Een weekblad gedeelterijk aan de letteren, maar voornamelijk
aan de Nation. Schouwburg gewijd. Amst. 1799-1800. 54 nrs. (287
D.J. VAN LENNEP was lid geworden van een Vrijdagsgezelschap, waartoe
behoorden JER. DE VRIES, A.R. FALCK, R.H. ARNTZENIUS en nog een paar
minnaars der letterkunde. ‘Het was met die en eenige andere
Amsterdamsche vrienden’ - zoo leest men in zijn Leven door J. van
Lennep, 1e dl., bl. 161, 164 - ‘dat D.J. VAN LENNEP een weekblad opriehtte,
't welk, op 't voorbeeld van den Spectator van Steele en dien van van
Effen, de strekking moest hebben de heerschende gebreken te gispen,
en zich nu en dan op letterkundig grondgebied te bewegen. Het kwam,
onder den tytel van de Arke Noachs bij H. Gartman uit, en elk der
medearbeiders had een pseudoniem, waarmede hij zijn opstellen
taekende. D.J. VAN LENNEP o.a. dien van Z w a n e v e d e r . Mocht de lezer
oordeelen, dat die naam vrij blufferig klonk, en het aannemen daarvan
weinig strookte met de zedigheid waardoor D.J.v.L. anders bekend was,
ik haast mij hier bij te voegen, dat Falck, onder toejuiching der aanwezigen,
zijn vriend aldus gedoopt had, gelijk mij zulks is gebleken uit een brief,
o

door hem in d . 5 Sept. 1799 uit Brunswijck aan zijn vriend geschreven,
en waarin hij hem zulks herinnert.
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.... ‘De medewerking van FALCK aan dit weekblad duurde echter niet dan
een tijd lang; in Junij 1799 gepromoveerd en op den 2den Julij als
Advokaat beëedigd, begaf hij zich reeds den 20sten dezer maand naar
Hamburg, met het doel om eene lange reis te ondernemeu. Ook V. LENNEP
kreeg eerlang bezigheden, die zijn geheelen tijd vorderden. Bovendien
was het genoegen, dat hij in de
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eerste samenkomsten der Redaktie gevonden had, merkelijk verflauwd,
nadat het personeel door het vertrek van FALCK, die er de ziel van was,
verminderd, maar daar-en-tegen vermeerderd was door de toevoeging
van een paar leden, die, hoe verdienstelijk ook als dichters, noch die
aangename vormen in den omgang, waar V. LENNEP zoo hoogen prijs op
stelde, noch die lieflijke vrucht der klassieke studiën, een echte humaniteit,
hadden genoten, en die langzamerhand het blad door personeele
aanvallen ontsierden. Hoe dit aan FALK smaakte, blijkt uit een brief door
hem op 6 April 1800 uit Göttingen aan V. LENNEP geschreven:
‘Uit eenige fragmentarische berigten (want officieel is niets aan mij
gecommuniceerd, gelijk toch welgevoegelijk geweest was, en zonder
eenige woorden van onzen Robbert (ARNTZENIUS) zoude ik niets weten)
merk ik op dat de omnis ratio nostrae navis immutata est.
Quis novus hic nostris successit sedibus hospes? Is het nn niet een ware
A.(rke) geworden? Dog mijnentwege, daar ik niet meer tot de lasten
contribueerde, konde men mij aanzien als aan mijn eigendom
gerenonceerd hebbende, en doen wat meri wilde. Slechts één ding is er,
waaromtrent ik wel eenige opheldering verlangd had, in hoe verre namelijk
de afgegane Diakenen aan de nieuw aangenomenen zij bekend geworden,
te meer, daar de praatzaligheid, die in de bijeenkomsten der. Frères
heerscht, mij weinig staat doet maken op hunne delicatesse. Ik hoop dus
dat eene formeele promesse, zoo al geen eed, de maatregelen van het
vorige jaar en hunne bewerkers zal gedekt hebben tegen de perquisitiën
der nieuw aangekomenen en den aanbevolenen een slot voor den mond
gelegd. Doch daar ik nog weinig bekend ben met de statuten der
Broederschap, zoo bid ik u mij te melden wat gedaan is, of gij voor U
gezorgd hebt, en zo ja, ook voor mij? Zo neen, dan ben ik paratus omne
periculum tecnm subire.’
‘Toen V. LENNEP dezen brief ontfing, had hij reeds den aftocht geblazen;
ofschoon de overblijvenden zulks hadden pogen te bewimpelen, door
nog steeds den ouden pseudoniem Zwaneveder te plaatsen onder
sommige in de Ark voorkomende vaerzen; met welke kunstgreep zij echter
alleen onkundigen konden misleiden. Weldra onttrokken zich nu ook
ARNTZENIUS en DE VRIES aan de medewerking; de overgeblevenen
poogden vergeefs aan het weekblad, nu onder den tytel van Sem, Cham
en Japhet een nieuw leven te verschaffen; het kwijnde weg, en was binnen
weinige maanden voor goed begraven.’
Volgens JAC. SCHELTBMA bestond de redactie uit ‘vijf heeren, die alle later
een' grooten naam hebben verworven in de Staat- en Letterkundige
wereld.’
‘Zij verlangden,’ - zoo meldt hij in zijn Gesch. en Lett. Meng. V. 3, bl. 50
- ‘een'
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correspondent in den Haag te hebben, die met hun plan instemde, en ik
zag mij daartoe door den uitgever genoodigd. De geestige en vrolijke
stemming, gelijk ook de fatzoenlijke en bescheidene toon, welke in dit
weekblad doorstraalde, had mij reeds vroeger belang doen stellen in deze
onderneming, en ik voldeed derhalve gaarn aan het vereerend verzoëk.’
Hij deelt vervolgens mede, dat van zijne hand waren: Schuitpraatje
tusschen een Hagenaar en een Geldersch Heer, en Apologie van het
o

commercespel op de Besognekamer (in N . 23) onderteekend Neologus.
Met deze opgave strijdt m.i. niet het door Abr. de Vries gezegde (Handel.
v. Letterkunde 1863, bl. 169), dat Scheltema nooit lid van het genootschap
was. Immers hij was geen redacteur, maar medewerker.
Aangaande. J. KINKER'S aandcel in dit Tijdschrift vgl. men bl. 27 zijner
levensbeschrijving door Mr. M.C. van Hall, waar echter niets met name
wordt opgegeven, doch alleen gemeld, dat zijne stukken in de Arke en
Sem, Cham en Japhet gemakkelijk te onderscheiden zijn van die van
anderen, en inzonderheid van C. LOOTS en J.F. HELMERS.
Wat de namen betreft, waaronder de schrijvers schreven, zoo heette de
Vries: E e r m a n ; Loots: V r o l i j k h a r t ; Falck: W e l m o e d . (Zie bl. 209
der Handel. v. Letterkunde v. 16 Juny 1853.) Daar worden nog opgegeven
als van DE VRIES de volgende stukken in de Arke: Over geboorte- trouwen sterf-advertentien; Over de opvoeding onzer beschaafde lieden; Over
het verzuim der bijwoning van den openbaren godsdienst; Het collecteeren
in de kerken zeer hinderlijk en onwellevend; Karakterschets van professor
... (Wyttenbach); Over het pijprooken bij de Committés; Eenige
karakterschetsen; Over koopen en verkoopen.

De arke Noachs
De a r k e Noachs. [Door ANTON CRAMER.] Amsterdam, A. Cramer en Comp. 1827-33.
7 dln. (288
Tot de medewerkers behoorde J.F. ALBERDINGK THIJM, die
muzijkbeoordeelingen en eenig mengelwerk in proza en poezy schreef,
terwijl hij na doode van Cr. den laatsten jaargang redigeerde.

H.E.B.

Arlekyn door liefde
A r l e k y n door liefde. Kluchtspel. [Door D. BUYSERO.] 's Grav. z. jr. - Leiden, 1719.
(289
o

V.d. Marck, 848, die eene uitg. 1721 heeft. Letterkunde n . 2976 heeft
eene uitg. 's Hage, J. Gezelle. Z. jr. [omstr. 1715] en voegt er bij door [C.
SAX?]
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Arlequin groot introducteur op de Rotterdamsche
A r l e q u i n groot introducteur op de Rotterdamsche kermis, op Sint Nikolaas, enz.
[Door ANTONY MAY VAN
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VOLLENHOVEN.] Rott. J. Wijnhoven Hendriksen. [1820.] 7 nrs. - Arlequin voor 1821.
12 nrs. - Arlequin voor 1822. 14 nrs. - Arlequin voor 1823. (290
Hij is vervolgd wegens de hatelijke toespelingen op Rotterdamsche
personen. Zie Ned. Spectator v. 1872, bl. 136.

Arlequin Jansenist
A r l e q u i n Jansenist, of de berisping van de geleerde vrouw. Blijspel. [Door G.
TIJSSENS.] Amst. 1782. (291
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2990.

Arlequin Tamerlan
A r l e q u i n Tamerlan; kluchtspel. [Door H. VAN ELVERVELT.] Amst. 1737. (292
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2994.

Het juichend Arnhem ter installatie van Willem V als Erfstadhouder
Het juichend A r n h e m ter installatie van Willem V als Erfstadhouder, of beschrijving
van de decoratien ... [Bijeenverzameld door JACOBUS HELLEWICH.] Arnhem, 1766.
(293
o

Bodel Nijenhuis, vervolg, n . 757.

Artikel 2014 B.W. Revindicatie des eigenaars
A r t i k e l 2014 B.W. Revindicatie des eigenaars eener verduisterde roerende zaak
tegen den pandhouder. [Door Mr. P. VAN BEMMELEN.] Leid. 1874. Uitg. (294

Artikel 66 der Grondwet en de Minister van Justitie
A r t i k e l 66 der Grondwet en de Minister van Justitie. Wat is regt? Eene
beschouwing naar aanleiding van de arrestatie van Jonkheer M. Salvador op 28
Maart 1856. [Door H.G. STAHL.] 's Grav. H.G. Stahl. 1856. (295
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V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, No. 169.

De 24 artikelen
De 24 a r t i k e l e n of overzigt der onderhandelingen van en met de conferentie tot
scheiding van Nederland en België. [Door A.J. LASTDRAGER.] Amst. 1839. (296

Asmodée
A s m o d é e . (297
o

Van dit weekblad versolieen N . 1 op 3 Mei 1854. Eerst was J. DE VRIES
redacteur; daarna A.H. VAN GORCUM onder den schuilnaam M u l d e r II;
vervolgens Mr. A.A.T. VISSCHER onder den schuilnaam Mr. A. v a n
B r u s s e l . Deze overleed te Brussel 12 Sept. 1881. Jaren achtereen
was L.H. BEERSTECHER er aan verbonden (tot in 1864 ten minste) volgens
Iz. J. Lion, Mijn stautkundig leven bl. 87.
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Astrea
A s t r e a , de waerheyd-zoekende dienstmaegd, verzelt door den onvluchtbaeren
laster der wereld .... [Door J. DE WOLFF.] Gent, 1788. (298
Vanderhaeghen, IV. 143.

Atreus en Thyestes
A t r e u s en Thyestes. Treurspel uit het Fransch van de Crébillon. [Door P. BODDAERT
en P. DE LA RÜË.] 's Grav. 1716. (299
Witsen Geysbeek; v.d. Marck 1438.

Atreus en Thyestes
A t r e u s en Thyestes. Treurspel. [Door F. RIJK.] Amst. 1711. - Ald. 1751. (300
V.d. Marck 1282.

Attila
A t t i l a , Koning der Hunnen. Treurspel gevolgd naar het Fransch van P. Corneille.
[Door M. ELIAS.] Amst. 1685. - Ald. 1743. (301
V.d. Marck 992.

Augustus
A u g u s t u s , zoon van Georgius den timmerman. [Door J.F. VAN LOO.] Gend, 1839.
o

24 . B.B. (302

Aulicus
A u l i c u s , Hovelingh, anders Hoflieveling. [Toegeschr. aan NIC. MUYS VAN HOLY.]
o

Anno 1690. 4 . (303
Hij ontkent dit echter in de Missive, vermeld Bibl. v. Pamfl. 9148.
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De avondbode
De a v o n d b o d e . [Dagblad onder redactie van C.G. WITHUYS.] 15 Nov. 1837 - 31
Maart 1841. (304
P.T. VAN HOORN leverde vele stukken er in. (Zie Handel. v. Letterkunde
1863, bl. 291.)
Van P.H. TYDEMAN was De Schoolopziener (23 Jan. en 9 Febr. 1841).
Jhr. A.J.E. VAN BEVERVOORDE was van 1839 af vast medewerker voor
het mengelwerk. (Zie Spectator 1878, bl. 166.)
Zie ook Handel. v. Letterkunde 1879, bl. 82, 118.

Amsterdamsch avond-journaal
Amsterdamsch a v o n d - j o u r n a a l . [Door JAC. SCHELTEMA, J.M. KEMPER, J.F.
HELMERS e.a.] Amst. 19 Junij - 2 Aug. 1806. fol. (305
Voortzetting van het Weekblad: De Ster.

Het avontmael des Heeren
o

Het a v o n t m a e l des Heeren. [Door CH. DRELINCOURT.] Amsterdam, 1675. 12 .
(306
o

Cat. L.C. Luzac, n . 507.

Het avondmaal van Jezus en deszelfs
Het a v o n d m a a l van Jezus en deszelfs waarneming meer eenvoudig gemaakt,
of gedachten ter wegneming van eenige gebreken in de leere... [Door FOCCO
LIEFSTING, Pred. te Rauwerd.] Amsterdam, 1790. T. (307

Axel
A x e l . Eene legende uit het noorden. [Door Jhr. Mr. J.L.W. Baron DE GEER.] 's Grav.
en Amst. 1834. (308
Ook verschenen met zijne naamletters.
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B
Babels tragische comoedie nu nieuwelyckx aen
B a b e l s tragische comoedie nu nieuwelyckx aen den dach ghebracht voor alle
rechtsinnighe oordeelaers ... [Door VINCENT VAN DRIELENBURCH.] Gedruckt anno
o

1616. 4 . (309
Bibl. v. pamfl. 1223.

Backeland
B a c k e l a n d , of de rooverbende van 't vrybusch. West-vlaemsche legenden. [Door
VICTOR HUYS, Vicaris te Wervick.] Gent, 1860. B.B. (310

J.A. Backers lijkdicht op Cynthia Lenige
J.A. B a c k e r s lijkdicht op Cyn-
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thia Lenige. Parodie. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Harl. 1780. (311
Klinkert bl. 7.

Den balling of waer verhael van het ballingschap
Den b a l l i n g of waer verhael van het ballingschap, de onheylen, ontsnapping en
redding van den eerw. heer Joannes Bald. de Bay en eenige andere geestelyken
van Belgie, 1798 en 1799. [Door H.F. BRACQ, Kanunnik.] Gent, 1843. (312
Vanderhaeghen, V. 235.

De ballingschap van Scipio Afrikanus
De b a l l i n g s c h a p van Scipio Afrikanus. Treurspel. [Door J. BOUCKART.] Amst.
1658. fol. (313
V.d. Marck 355.

Balthazar Bekker in Franeker
B a l t h a z a r Bekker in Franeker. Een portret uit de zeventiende eeuw. [Door E.J.
DIEST LORGION.] Groningen, H.R. Roelfsema, 1848. (314
De sehrijver maakte zich bekend in de voorrede van zijn: Balthasar Bekker
in Amsterdam. Ald. 1851. 2 dln.

Het geestelijk bankroet of de rijke
Het geestelijk b a n k r o e t of de rijke na zijnen dood. [Door B. VAN LAAR.] Amst.
1855. Uitg. (315

Stichtelijk banquet of een-voudige christelyke echtsStichtelijk b a n q u e t of een-voudige christelyke echts- en bruiloftswetten, alle
deughdlievende en bondvaardige jongelieden toegepast ... [Door SAMUEL NAERANUS.]
1613. (316
Scheltema, Mengelw. III. 3 bl. 58.
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De gewaande barbier
De gewaande b a r b i e r , of de advocaat zonder stud(i)e. Kluchtspel. [Door Z.
VERBEEK.] Amst. 1733. (317
V.d. Marck 1366.

Bardietjes
B a r d i e t j e s . [Door W.A. OCKERSE en J.P. KLEYN.] (318
Ook VAN GOGH moet deel hieraan gehad hebben. Zie Ockerse, Vruchten
en resultaten, III. 951. Niet te verwarren met de Bardietjes van J.H.S.
[SWILDENS.]

Den verresenen Barnevelt betabbert met alle
Den verresenen B a r n e v e l t betabbert met alle syne politycke maximen.
[Waarschijnlijk door Prof. GISB. VOET.] Zirikse, voor Pieter de Schryver, [Utrecht?]
o

1663. 4 . (319
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Bibl. v. pamfl. 5080; Rogge, Bibl. v. Contraremonstr. geschr. bl. 46. In de
voorrede van Der Remonstranten vocale letters synde het vervolg van
den Verresenen Barnevelt, wordt dit echter ten sterkste ontkend.

Beroemde bastaarden
Beroemde b a s t a a r d e n . Naar het Fransch van A. Chargérand en met eene
voorrede van Emile de Girardin. [Vertaald door Iz. J. LION.] 's Gravenh. 1860. (320
Bijlage 18 van Lion's: Mijn staatkundig leven.

Basuyne des heyligen oorloogs der Openbaringghe
B a s u y n e des heyligen oorloogs der Openbaringghe S. Johannis tegen den groten
Antichrist den Romschen Paus ... [Door EWOUT TEELINCK.] In verlegginghe des
o

autheurs in 't jaer ons Heren 1622. 4 . (321
Rogge, Bibl. v. Contra-remonstr. geschr. bl. 237. Thysius 1345 wordt een
ex. vermeld, waarop GUILIELMUS STEPHANUS, Pred. te Kampen, als
schrijver genoemd wordt.

Basuyne dienende om allerley traghe slapende
B a s u y n e dienende om allerley traghe slapende zielen yverich ende wacker te
maken, mitsgaders verflauwde ende vertsaechde herten moedt te gheven tot
o

continuatie harer christelycken beroeps ... [Door PETRUS ENGELRAEVE.] 1620. 4 .
(322
Brandt, Hist. der Reform. IV. 415.

Bataven! eischt eene Nationale Conventie!
B a t a v e n ! eischt eene Nationale Conventie! of beroep aan het Bataafsche volk.
e

e

[Door W.A. OCKERSE.] In Nederland, 1 jaar 7 maand der Bataafsche vrijheid. (323
Zie zijn Vruchten en Resultaten, III. 195. Een 2e druk is verschenen in
hetzelfde jaar.
In de Haarlemsche Courant van 1 Sept. 1795 leest men de volgende
advertentie:
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‘Het Committé van Algemeene waakzaamheid voor het volk van Holland,
gezien hebbende zeker naamloos werkje, getiteld: Bataven eischt Eene
Nationaale conventie, of beroep aan het Bataafsche volk, - waarin de
onbekende schrijver, onder meerdere, met de navolgende Assertie eindigt:
‘U, aterlingen! die, door den afgod van 't Eigen ik gedreven, of door
stadhouder-lijken invloed opgeruid, onder den blikkenden schijn van
Patriotismus *) uw vaderland een doodlijken slag bereidt, den eersten,
een den lantsten dien het behoeft, - u daag ik uit, om, onder het oog van
Neer-
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lands volk, en van de Godheid, met mij te strijden! ik ken uwe zwakke
listen, maar vreeze niet! ik heb wapenen om de uwen te verstompen! uw zwijgen zal de belijdenis uwer boosheid zijn, en mij recht geeven, om
u bij nwe naamen aan 't volk uit te monsteren!
Een vrije en belangloos-eerlijke Bataaf.’
*) ‘Ik spreek niet te sterk. Volk! zondt gij 't gelooven konnen, en echter is
het waarachtig, dat er onder uwe Vertrouwelingen en Hoofden zijn, die
met Wezel en Osnabrug correspendenties honden? och! dat ik noemen
durfde!’
heeft het van zijnen pligt geoordeeld, den schrijver de gelegenheid te
moeten geeven, om aan zijn uitgedrukt verlangen te kunnen voldoen, en
nodigt mitsdien denzelven, om in zijne schoot te komen deposeeren de
namen der heimelijke verraaders, die hij bedoelt, en de bewijzen die hij
mogt hebben voor zijne gezegdens.
Met den grootschen last verëerd, om te waaken voor de rust en veiligheid
des lieven vaderlands, betuigt het Committé openlijk, dat aan hetzelve
niets aangenaamers zijn zal, dan dat het daar door in staat gesteld worde,
om die listige, gevaarlijke en misdadige schijn-patriotten aan de
Vertegenwoordigers des Volks aan de gantsche Natie zelve, te kunnen
denonceeren, en alzoo voor te komen, dat hunne onvermoedde, en daar
door te heilloozer woelingen, niet langer den voortgang der schoonste
Revolutie hinderen!
Maar het vertrouwt ook van de warme vaderlandsche liefde van den
schrijver, dat hij, wel verre van den grooten hoop der zwetsende lasteraars
te zullen vergrooten, in geenen deele zal te leur stellen de welgezinde
verwagting, die het Committé, na deze uitnodiging, meent te mogen
voeden. En, daar het meer dan waarschijnlijk is, dat de voormelde schrijver
zig binnen den omtrek der Bataafsche Republieq bevindt, en het der Natie
niet overschillig zijn kan, dat deeze zaak tot in het oncindige zoude worden
uitgerekt, zoo heeft het Committé geoordeeld hem eenen termijn van
veertien dagen te moeten stellen, als welken allerzints genoegzaam zijn,
om hem de voldoening van het verzochte gemakkelijk te maaken. Na
verloop van deezen tijd, indien onverhoopt de schrijver mogt ingebreke
blijven, zou het Committé met droefheid zien, dat het vaderland een vriend
te minder, eu een vijand te meerder had, en het zou zig genood-zaakt
vinden, zulks den Volke aan te kondigen.
In den Haag,
den 29 Augustus 1795,
Het eerste Jaar der Bataafsche Vrijheid.
Uit naam van het Committé van
Algemeene Waakzaamheid,
Wijbo Fijnje,
Secretaris.’
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In de Haarlemsche Courant van 5 September 1795 nu leest men:
‘De schrijver van zeker stukjen, getijteld: Bataaven! eischt eene Nationaele
Conventie enz., gezien hebbende zeker Advertissement van wege het
Committé van Algemeene Waakzaamheid voor het volk van Holland
alsmede verscheidene Reflectien, in de publieke Papieren geplaatst; allen
betrekking hebbende tot, en aandringende op nadere verklaring van
zekere gezegden in het slot van gemelde stukjen, en in eene Note
daaronder geplaatst; tevens van allen kant verneemende het verlangen
der Natie om de daarin bedoelde Personen bij naame te kennen; bericht
bij deezen aan het genoemd Committé en aan gantsch het Nederlandsche
volk, dat zij verzekerd kunnen zijn, dat de door hem bedoelde Persoonen
(zijnde geene Leden van eenige Regeering of Committé's in den omvang
der geheele Republiek) bij het tegenwoordig Vaderlandsch Bestuur reeds
bekend zijn, en bij vervolg ook aan het Publiek bekend zullen worden; dat werkelijk aan den publieken aanklager der stad Utrecht, op deszelfs
aanvrage, alle die details gegeeven zijn, welke men in eene zaak van
aart als deeze zoude kunnen verlangen; - en dat hij vertrouwt, dat de
uitslag dezer geheele zaak zoodanig zijn zal, dat het gemelde Committé
en de Natie daarin volkomen kunnen berusten. Hij hondt zich
welverzekerd, dat de schoone zaak der Vrijheid over de lage listen der
verraderije zoo wel, als over de laffe benden der Tyrannen, éénmaal zal
zegevieren.
De schrijver van het stukje
Bataven! eischt eene Nationaale Conventie; enz.
A., den 2 September 1795,
Het eerste jaar
der Bataafsche Vrijheid.’

De Batavier
De B a t a v i e r . [Door FRANçOIS BERNARD.] Leyden, Fr. de Does. 1787. (324
o

N . 8 bevatte eerst den naam des schrijvers, die later ook op den
algemeenen titel voor het 1e dl. (25 nrs) geplaatst is.

De gehoonde Batavier
De gehoonde B a t a v i e r . Hekeldigt. [Door J. LE FRANçQ VAN BERKHEY.] Amsterdam,
z. jr. (325
Blijkens eene door hem zelf geschreven lijst zijner werken.

Bescheide beantwoording van P. Camper
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Bescheide b e a n t w o o r d i n g van P. Camper. Door den schrijver van: Het belang
der maatschappij in het beteugelen der kindermoord ... [AUG. STERK.] Leeuwarden,
1774. (326
Zie op S.M.V.D. in het vorige deel.
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Een sedige en christen beantwoordinge op het lasterschrift van
J. Prize
Een sedige en christen b e a n t w o o r d i n g e op het lasterschrift van J. Prize, getiteld
Satan en een Engel des lichts. [Door JOANNES ROTHE.] Amst. 1674. (327
Cat. Amst. Bibl. 1 46.

Beantwoordinghe aen Frederick (te Amsterdam.)
B e a n t w o o r d i n g h e aen Frederick (te Amsterdam.) Den laetsten dach Febr.
1557. [Door N.M. VAN BLESDIJCK.] (328
o

V.d. Linde, David Joris, N . 238.

Beantwoordinghe van de Remonstrantie den Edelen
B e a n t w o o r d i n g h e van de Remonstrantie den Edelen Groot Moghenden van
Hollandt ende West-Vrieslandt ... by de Sinodale Gredeputeerde ... overgegheven
o

in December 1638. [Door JOH. UYRENBOGAERT.] Z. pl. 1629. 4 .
Cattenburgh 153. (329

Een jammerlyck beclach
Een jammerlyck b e c l a c h , over den loop unde het oordeel deser werldt .... [Door
o

DAVID JORIS.] 1552. 4 . (330
Placcius 1933.

De edelmoedige bedelaar of de bedelende
De edelmoedige b e d e l a a r of de bedelende edelman. [Door NICOLAAS HOEFNAGEL.]
Amsterdam, bij Steven van Esvelt 1768. (331
Volgens bl. 18 zijner Echte en waare verantwoording voor de Neerl. Echo,
was het zijne eerste pennevrucht.
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Theologische en politieke bedenckingen over den bedroefden
toestand der Nederlanden
Theologische en politieke b e d e n c k i n g e n over den bedroefden toestand der
o

Nederlanden. [Door S.H. VAN DIEST.] Amst. 1673. 12 . (332

Sticktelycke bedenckingen uytghebeelt in verscheyden gedichten
Sticktelycke b e d e n c k i n g e n uytghebeelt in verscheyden gedichten ... [Door C.J.
WITS.] Den 2den druck van nieuws gecorrigeert en met andere nieuwe verciert.
Enckhuysen, Floris Jansz. Camerling. 1643. (333

Gerymde Bedenkingh
Gerymde B e d e n k i n g h , of ontwerp, om Uitrecht op syn schoonst en sterrikst te
o

vergrooten, den Uitrechtenaers toegerymt. [Door Jhr. Ev. MEYSTER.] Uytr. 1670. 4 .
(334
Scheltema, Gesch. en Lett. Meng. V. 2. bl. 222; Bodel Nijenhuis 2262.
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Naerder bedenckinghen over de zeevaerdt
Naerder b e d e n c k i n g h e n over de zeevaerdt, coophandel ende neeringhe
alsmede de versekeringhe van den Staet deser vereenichde Landen .... [Door
WILLEM USSELINCX.] .... 1608. (335
Bibl. v. Pamfl. 649.

Bedenckinghen over den staet vande vereenichde
B e d e n c k i n g h e n over den staet vande vereenichde Nederlanden: nopende de
zeevaert, coop-handel ende de gemeyne neeringe inde selve ... [Door WILLEM
USSELINCX.] .... 1608. (336
Bibl. v. Pamfl. 646.

Vrijmoedige bedenkingen aan de schrijvers van van ‘de
Weegschaal’
Vrijmoedige b e d e n k i n g e n aan de schrijvers van ‘de Weegschaal’ over zeker
vertoog getiteld: Aanstellingen tot Regters. [Door Mr. J.H. VAN DER SCHAAFF.] Arnhem,
1819. (337
Konst- en Letterbode 1853, II. 325.

Bedenkingen aangaande hetrecht en den staat
B e d e n k i n g e n aangaande hetrecht en den staat. Naar aanleiding van Mr. J.
Kinker's Brieven over het natuurrecht. [Door Mr. J.R. THORBECKE.] Te Amsterdam,
bij P. Meijer Warnars 1825. (338
Voorafgegaan door een brief aan den Heer B.S. Met deze letters wordt
bedoeld G.F. Sartorius, Luth. pred., later buitengew. hoogleeraar te
Amsterdam, bij wien Th. inwoonde tijdens zijn studietijd te Amst.
(Levensber. v. Letterkunde, 1875.)

Bedenkingen betreffende de door de regering
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B e d e n k i n g e n betreffende de door de regering voorgestelde
grondwets-herziening. [Door Mr. D. VAN ECK.] Middelburg, Gebroeders Abrahams.
1848. (339
Cat. Bibl. Tweede Kamer, No. 180. Overdruk uit de ‘Vlissingsche Courant.’

Bedenkingen en bezwaren over den eed
B e d e n k i n g e n en bezwaren over den eed, zooals die door de Provisionele
Representanten van 't volk van Holland in 1795 is bevolen, alsmede over de rechten
van den mensch en burger ... [Door Prof. H.C. CRAS.] Tweede druk. Amst. 1795. Ald. 1796. (340
o

Bibl. J.M. Kemper, n . 135. De 1e druk schijnt z. pl. 1795 verschenen te
zijn. In hetzelfde jaar verscheen: Nootwendig aanhangsel tot de
Bedenkingen en bezwaren... door den-
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o

zelfden schrijver der Bedenkingen. Zie Bibl. Kemper n . 328.

Bescheiden-vrijmoedige bedenkingen op de concept-verordening
regelende
Bescheiden-vrijmoedige b e d e n k i n g e n op de concept-verordening regelende
het openb. lager onderwijs binnen Amsterdam. [Door W. DEGENHARDT.] Amst. 1860.
Uitg. (341

Bedenkingen op de voorgedragen ontwerpen van wet
B e d e n k i n g e n op de voorgedragen ontwerpen van wet tot heffing eener belasting
op de renten van kapitalen, niet bestaande in onroerend goed ..., [Door J.J. DE
ROVERE VAN BREUGEL.] Zaltb. 1837. (342

Bedenkingen op het gəschrift ten titel
B e d e n k i n g e n op het gəschrift ten titel voerende: De voorwaarden der afscheiding
van Holland en België, in verband beschouwd met den algemeenen toestand van
Europa. [Door A.F. BOURICIUS.] Arnhem, 1834. R.A. (343

Bedenkingen over belastingen op het inkomen
B e d e n k i n g e n over belastingen op het inkomen of de bezittingen der ingezetenen
en over andere staatsinkomsten. [Door J.J. DE ROVERE VAN BREUGEL.] 's Grav. 1843.
(344

Bedenkingen over de beste wijs
B e d e n k i n g e n over de beste wijs van in de H. Godgeleerdheid te studeren, door
William Wotton. Uit het Engelsch vert. [Door J.A. COURTONNE.] Leeuw. 1765. Aa.
(345

Bedenkingen over de hoogescholen en het akademisch onderwijs
B e d e n k i n g e n over de hoogescholen en het akademisch onderwijs van de letterk.
faculteit aan de universiteit te Gent. [Toegeschr. aan Mr. J.R. THORBECKE.] Gent,
1828. (346
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Bedenkingen over de toekomst van Neerlands
B e d e n k i n g e n over de toekomst van Neerlands handel. [Door Prof. N.G. VAN
KAMPEN.] Haarl. 1834. Uitg (347

Bedenkingen over de vraag
B e d e n k i n g e n over de vraag, of de vacantien aan de hoogescholen in de
noordelijke provincien der Nederlanden, al of niet, te lang zijn. [Door Prof. C.J.C.
REUVENS.] Dordrecht, 1824. (348
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Vrijmoedige bedenkingen over de vrijheid
Vrijmoedige b e d e n k i n g e n over de vrijheid, strekkende tot een vervolg van De
vrijkeid in den Burgerstaat [van L.F. DE BEAUFORT.] .... waarbij gevoegd is een
volkomene wederlegging van de Schuite en Jagt praatjes als mede eene verdediging
van de Vrijheid in den Burgerstaat, het Leven van Willem den I, Frederik Hendrik,
etc. Te Amst. bij Arendt van Huysteen en Steeve van Esveldt. 1738. (349
Aan Mr. C. VAN BIJNCKERSHOEK toegeschreven, op grond van
overeenkomst in stijl en inhoud met diens ‘Quaestiones Juris Publici’ en
‘Haagschen Mercurius.’

Eenige bedenkingen over de zeemagt van de Republiek
Eenige b e d e n k i n g e n over de zeemagt van de Republiek. [Door F.L. Graaf VAN
BYLANDT-HALT.] In Holland 1783. (350

Bedenkingen over den christelyken waterdoop verdedigd
B e d e n k i n g e n over den christelyken waterdoop verdedigd tegen het Onderzoek
over de oudheid en schrift-matigheid van den kinderdoop [van KOENRAAD BREMER,
predikant te Amsterdam], nevens vijf verhandelingen over den kinderdoop. [Denkelijk
door W. GOEDE.] Amst. 1740. Aa. (351

Bedenkingen over geldleeningen
B e d e n k i n g e n over geldleeningen, en ophelderingen van het tabellarisch overzigt
daaromtrent. [Door Dr. SEERP BROUWER, Med. Prof. te Groningen.] 's Grav. 184?
(352
Konst- en Letterbode, 1856, bl. 316.

Bedenkingen over het christendom
B e d e n k i n g e n over het christendom, door Droz. [Vert. door P. BLOMMAERT.]
Gend, 1848. B.B. (353

Bedenkingen over het Hollandsche zegelregt
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B e d e n k i n g e n over het Hollandsche zegelregt, en het Fransche regt van
registratie. [Door C.R.S. TOE LAER en E.C. BONDT.] Amst. 1815. (354
Blijkens eene in het volgend jaar verschenen Verdediging der
Bedenkingen, onder de voorrede waarvan de schrijvers zich bekend
maken.

Bedenkingen over het straffen van zekere
B e d e n k i n g e n over het straffen van zekere schandelijke misdaad. [Door
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A. PERRENOT.] 1777. - Nieuwe Bedenkingen enz. 1777. 2 dln. (355
Cat. J.W. te Wnter, p. 228.

Eenige bedenkingen over oorlog of vrede
Eenige b e d e n k i n g e n over oorlog of vrede. [Door E.W. VAN DAM VAN ISSELT.]
Utr. 1851. (356

Bedenkingen tegen art
B e d e n k i n g e n tegen art. 86 al. 2 van het Ontwerp der gewijzigde grondwet,
behelzende, dat geestelijken niet benoembaar zijn tot leden der Staten-Generaal.
[Door Prof. J.H. STUFFKEN.] Leiden, 1848. (357
Levensber. v. Letterkunde, 1881, bl. 219.

Bedenkingen tegen de opheffing van het verbod van uitvoer van
lompen
B e d e n k i n g e n tegen de opheffing van het verbod van uitvoer van lompen. [Door
P. VAN GELDER.] 1854. (358

Bedenkingen tegen eene stoomvaart tusschen Vlissingen
B e d e n k i n g e n tegen eene stoomvaart tusschen Vlissingen en Amerika zonder
subsidie. [Toegeschr. aan G.C. DAUM.] 's Grav. 1869. (359
Zie het dagblad: Het Vaderland 29 Dec. 1870.

Bedenkingen van 't voornaemste dat dese
B e d e n k i n g e n van 't voornaemste dat dese noch onlangs soo bloeyende Staet
is overgekomen ... [Door THEOPHILUS NAERANUS.] Gredruckt by Lieven Waermont.
o

1672. 4 . (360
Bilderdijk, Vad. Hist. IX. 263. Ook onder anderen titel verschenen. Zie
Bibl. v. Pamfl. 6288, 6290.
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Zedig vrijmoedige bedenkingen wegens een
Zedig vrijmoedige b e d e n k i n g e n wegens een, in gerucht zijnde Concordaat,
tusschen Z.M. Willem II en den Pausselijken stoel. [Door W. BROES.] Amst. A.B.
Saakes 1841. L.P. (361

Bedenkt wat gij doet
B e d e n k t wat gij doet; of het verzet tegen het herstel van Rome's hiërarchie in
Nederland, getoetst aan het regt der grondwet en aan het gebod der liefde. [Door
S.H. KOORDERS?] Tiel, 1853. (362

Klaar ende wyd bediid op d ende t
Klaar ende wyd bediid op de letteren d ende t als sluytletteren. [Door Jhr.
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EV. MEYSTER.] Z. pl. en jr. [Utrecht, 1658.] (363)
Cat. J. Ackersdijck 6536. In Cat. bibl. Harlemensis III. 442 wordt JOHAN
VAN ATTEVELD als schrijver genoemd.

De bedrieger bedrogen
De b e d r i e g e r bedrogen. Blyspel. [Door N. BOOM.] Amst. C. Sweerts z. jr. (364)
o

Tooneelst. v. Letterkande, n . 685.

De weergadeloze bedrieger ontmaskerd
De weergadeloze b e d r i e g e r ontmaskerd, of de valsche boekhandelaar in zijn
aard en weezen ontdekt. Blyspel. [Door G. TIJSENS.] Gedr. in de stad Arglistigheid
... z. jr. [1725.] (365)
V.d. Marck 1353.

De bedriegeryen van Schapin
De b e d r i e g e r y e n van Schapin. Kluchtspel, naar het Fransch van Molière. [Door
D. BUYSERO.] 's Grav. 1733. (366)
De la Ruë, bl. 115. Bij v. der Aa een 2e druk 1696: dit zal wel onjuist zijn.

Het beeld van Ariadne te Parijs
Het b e e l d van Ariadne te Parijs. [Door C.J. VAN ASSEN.] Dordrecht, 1817. T. (367
Overdruk uit ‘Mnemosyne.’

Koninklijke beeltenis van Karel II
Koninklijke b e e l t e n i s van Karel II. Dordr. 1661. (368)
Vertaling der ᾿Εικῶν Βαοιλικὴ, sive imago regis Caroli ... Hagae Comitis
1649, waarvan, volgens Barbier, J. GAUDEN de schrijver was. Placcius,
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n . 1961 zegt dat te Rotterdam eene vertaling verscheen onder den titel:
‘Koninglijk Voorbeelt van Carolus Stuart, Koning van Engeland,’ en dat
de drukker van het werkje: ‘Korte Onderrichtinge rakende de fondamentale
Regeringe van Engeland’, in de voorrede DIRK GRASWINCKEL den schrijver
dier ‘Onderrichtinge' en den vertaler van het Kon. Voorbeelt’ noemt.

Begin ende voortgang van de vereenigde
B e g i n ende voortgang van de vereenigde Nederlantsche Greoctroyeerde
o

Oost-Indische Compagnie. 't Eerste Deel. Z. pl. en jr. [Amst. 1644.] 4 . (369
Gevolgd door een tweede deel. Uit de in 1693 verschenen ‘Beschrijvinge
van Amsterdam’ van Caspar Commelin blijkt, dat zijn vader Is. COMMELIN
de verzamelaar en J. Janssonius te Amsterdam de uitgever was. Een
nieuwe uitgave verscheen in 1645.
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Zie over de verschillende uitgaven de: Mémoire bibliographique sur les
Journaux des Navigateurs Neerlandais..., par P.A. Tiele... p. 9-15.
In den Navorscher werd voor eenige jaren onderstaand berigt
overgenomen uit de Notes and Queries VI. 316.
‘Als een gewone brou van toelichting over de vroegste reistogten van de
Hollandsche Oost-Indische Compagnie wordt aangemerkt het Recueil
des voiages qui out servi à l'établissement et aux progrès de la Compagnie
des Indes Orientales, formée dans les Provinces-Unies des Païs-Bas,
welke uitgave bezorgd is door CONSTANTIN DE RENNEVILLE en dat gedrukt
werd te Amsterdam in de jaren 1702, 1725, enz.
Na onderzoek echter van het Beghin ende voortgangh van de Vereenighde
Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, 1646 (in langw.
folio, 2 dln.), blijkt dit werk het oorspronkelijke van het aangehaald Recueil
te zijn geweest - eene bijzonderheid, welke aan alle onze bibliografen
schijnt ontsnapt te zijn.
Ongetwijfeld heeft de bearbeider van het Hollandsche boek zijn voordeel
getrokken uit de folio-verhalen, die voor de pers bezorgd zijn geworden
door GERARD DE VEER, G.M.A.W.L. en anderen, gedrukt te Amsterdam
door CORNELIS NICOLAAS, maar ik verbeeld mij, dat hij ook den toegang
moet bezeten hebben tot officieele stukken.
Bolton Corney.’
Vgl. Tiele, bl. 246, noot (1)

Begin
Begin, opkomst en voortgang van den koophandel. [Door VÉRON DE FORBONNAIS.]
Uit het Fransch vertaald. [Door H. SPRUYT en P. HAANEBRINK.] Amst. 1779. 2 dln.
(370

Begin
Begin, voortgang ende eind der vrye ende der gewaande erfgravelike bedieninge
in Holland ende West-vriesland. [Toegeschr. aan Mr. J. UYTENHAGE DE MIST.]
Amsterdam, Jan Rieuwertsz. 1683. (371
Volgens anderen door PIETER DE LA COURT. Zie Navorscher 1871, bl. 395;
de Riemer, Beschr. v. 's Gravenh. I. 188.

Het beginsel der Groninger school in strijd met de wereld
Het b e g i n s e l der Groninger school in strijd met de wereld, of welke zijn de
beginselen der Gron. hoogeschool. [Door K. VAN BELKUM, Koster te Leeuwarden.]
Leeuw. 1852. Schr. (372
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Beginselen van Nederlandsch staatsbestuur
B e g i n s e l e n van Nederlandsch staatsbestuur. [Door Jhr. Mr. J. DE
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BOSCH KEMPER, Prof. te Amsterdam.] Amst. 1845. (373

De begrafenis
De b e g r a f e n i s . Twee laatste schetsen uit de pastory te Mastland. [Door C.E.
VAN KOETSVELD, Predikant te 's Hage.] Tot aanvulling van den eersten, tweeden en
derden druk afzonderlijk uitgegeven. Schoonhoven, 1849. (374

De mislukte begrafenis van de Ouderwetse
De mislukte b e g r a f e n i s van de Ouderwetse Nederlandsche Patriot, of de
vervoering door Luzifer, en twaalf van zyn by naam genoemde swarte Engelen, met
het lijk door de schoorsteen, 's avonds op den 31 December 1781. Zynde een
zinnebeeldig klugtspel in zeventien tooneelen ... door den schryver van het
Begraffenis-Briefje en Leescedul. [NICOLAAS HOEFNAGEL.] Zynde het eerste stukje
dier Autheur na zyn Manifest of Declaratie van Oorlog; .....Alom te bekoomen. [1782.]
(375

Kort begrip der christelyke religie
Kort b e g r i p der christelyke religie [Door HERMS. FAUKELIUS Predikant te
Middelburg.] Midd. 1608. (376
o

Ypey en Dermout II. n . 325; Nieuw arch. v. Kerk. Gesch. IV.

Kort begrip des redenkavelings
Kort b e g r i p des redenkavelings: in sleehten rym vervat, om deszelfs voorneemste
hoofdpuncten te beter inde gedachten te hebben. Tot Leyden, by Christoffel Plantyn
1585. (377
Door H.L. SPIEGHEL of D. VZ. COORNHERT. Zie het volgende No.

Kort begrip
Kort b e g r i p , leerende recht Duidts spreken, oock waarheit van valsheit te scheyden,
bestaande in vier deelen: 1. Tweespraak van de Nederduytsche letterkunst. 2.
Ruygh-bewerp van de Redenkaveling. 3. Kort begrip des redekavelings in slechten
rijm. 4. Rederyck-kunst in rijm op 't korst vervat. Amst. 1584. (378
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‘Als voornaamste schrijver van dit werk geldt algemeen H.L. SPIEGHEL,
die het aan het oordeel van D. VZ. COORNHERT onderwierp, zooals uit de
door dezen opgestelde voorrede blijkt; wij weten uit een' brief van
Brederoo,
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dat buiten Spieghel GEDRON FALLET en ROEMER VISSCHER aan het
boeksken medewerkten. De Tweespraak wordt dan ook hun in den mond
gelegd: 't is een zamenspraak tusschen Roemer en Gedeon. Eveneens
o

van n . 2 en 1, die gewoonlijk zonder den algemeenen titel en zonder 3
en 4 gevonden worden.’ (Jonckbloet Geschied. der Ned. Lett. I. 524).
Bibl. Harlemensis III. 453 komen de 4 stukjes zonder algemeenen titel,
o

(uitgave Amst. 1614. 12 .) voor.
De latere titel was: ‘Kort begrip, leerende reeht Duits spreken, ook
Waarheit van Valsheit te scheyden.... Uytghegeven by de Kamer: In liefde
Bloeyende t'Amsterdam. Wormerveer, W. Sz. Boogaert 1649.’

Kort begrip van het geheele herstellingswerk
Kort b e g r i p van het geheele herstellingswerk. [Door Prof. J.H. SWILDENS.] Amst.
Emmenes en de Vries 1787. (379
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 333.

Kort begrip van het zamenstel onzer
Kort b e g r i p van het zamenstel onzer taal, na inzage van Mr. Bilderdijks spraakleer
... [Door T. OLIVIER SCHILPEROORT.] Amst. 1827. (380
Klinkert bl. 28.

Kort begryp der geschiedenis van Belgien
Kort b e g r y p der geschiedenis van Belgien, volgens die van Mr. J.J. de Smet. Uyt
o

het Fransch vertaeld. [Door CH. VAN DURME.] Gent, 1835. 18 . B.B. (381

Kort begryp der geschiedenis van het mirakuleus beeld
Kort b e g r y p der geschiedenis van het mirakuleus beeld van O.L.V. van Hanswyck,
binnen Mechelen, of verhael van deszelfs oorsprong, eeredienst, wonderdaden en
bezondere plegtigheden. [Door den Kanunnik JAN SCHAEFFER, Archivaris van het
Aartsbisdom.] Mechelen, Hanicq 1838. B.B. (382

Cort begryp van de christelycke religie
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Cort b e g r y p van de christelycke religie. [Toegeschr. aan CONR. VORSTIUS,
o

Predikant te Steinfurt.] 1664. 12 . (383
Paquot III. 84.

Kort begryp van de instellinge
Kort b e g r y p van de instellinge van het lofweerdig broederschap van de berechtinge
opgerecht in de collegiale kercke van S. Pharaildis tot S. Nicolaes binnen Ghendt
... [Door JAC. GHYS.] Ghendt, 1731. (384
Vanderhaeghen, III. 221.
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Begryp van de mirakelen gheschiet door
B e g r y p van de mirakelen gheschiet door het beeldt van den H. Dominicus uyt
den hemel ghebracht door de H. Moeder Godts... [Door CHARLES MYLEMAN.] Tweeden
o

druck. Ghendt, 1672. 12 . (385
Vanderhaeghen, II. 161.

Kort begryp van de nieuwe lichtende
Kort b e g r y p van de nieuwe lichtende columme, ofte zee-spiegel, inhoudende
langhs- en dwers-courssen van de Oostersche, Noortsche en Westersche
scheepvaert. [Door D. REMBRANTSZ VAN NIEROP.] Amst. z. jr. [16 ..] (386

Kort begryp van 't leven van den H. Rumoldus
Kort b e g r y p van 't leven van den H. Rumoldus. [Door G.D. DE AZEVEDO.] Brussel
(1775.) (387
o

Cat. J.B Th. de Jonghe, n . 5538.

De groote behoefte van Nederland
De groote b e h o e f t e van Nederland aan eene betere staatsregeling. [Door D.
SERRURIER.] Amst. 1831. R.A. (388

Bekendmaking van het roekeloos bestaan van Pieter Burman
B e k e n d m a k i n g van het roekeloos bestaan van Pieter Burman, die uit zijne
Statzale voortgebracht heeft een werkstuk zonder weerga ... [Door JAC. FRUITIER?]
o

Z. pl. en jr. [Rotterdam? 1712.] 4 . (389
o

Mr. S. Muller Fz., Cat. v.d. Bibl. over Utrecht, n . 561.

Bekentenisse D.D. Conradi Vorstii over sommighe
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B e k e n t e n i s s e D.D. Conradi Vorstii over sommighe voornaemste hooftpoincten
der christelycker religie. Ten deele uyt syne eyghene handtschriften... [Waarschijnlijk
o

door SIBRANDUS LUBBERTI.] Franeker, 1612. 4 . (390
Bibl. v. pamfl. 1005.

Bekentmakinge
B e k e n t m a k i n g e . Tot Amsterdam by ... wordt gedruckt, en staet eerstdaegs uyt
te komen het eerste deel van 't leven en bedryf van Archicornutus ... [Waarschijnlijk
door NIC. MUYS VAN HOLY opgesteld.] Amst. 1690. fol. (391
Bibl. v. Pamfl. 9126.

De bekeringe van den ghepredestineerden dief
De b e k e r i n g e van den ghepredestineerden dief, of tweede t'samen-
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sprekingh ... [Door JOH. ARN. CORVINUS.] Ghedruckt in 't West-einde van 's
Graven-Hage, voor Jan Alleman, in 't 23ste jaer der Dortscher Reformatie. [1622.]
o

4 . (392
Brandt IV. 818.

De betoverde Bekker
De betoverde B e k k e r , ofte een overtuygent bewijs dat het boek ... de Betoverde
Weerelt, doorsaeyt is met de onredelijkste redenering, notoirste onwaarheeden en
andere schadelycke gevolgen ... [Door JACOBUS SCHUTS.] 's Gravenhage, Barent
o

Beek ... 1691. 4 . (393
Volgens het boekje van Ericus Walten: Vervolg v.d. Aardige Duivelary,
bl. 37.

Het groote belang der Gereformeerden
Het groote b e l a n g der Gereformeerden om zich van de Roomsche kerk gescheiden
te houden. [Door J. VAN HEUSDEN.] Amsterdam en Rotterdam. [18 ..] Aa. (394

Ons tijdelijk en zedelijk belang
Ons tijdelijk en zedelijk b e l a n g ; getoetst aan staat- en staathuishoudkunde. [Door
A.F. BOURICIUS.] Amst. 1832. R.A. (395

Belasting op de rente van de Nationale Schuld
B e l a s t i n g op de rente van de Nationale Schuld. - Belasting op inkomsten. [Door
Mr. FLORIS ADRIAAN VAN HALL.] Amst. 1841. (396

De belastingen in Nederland
De b e l a s t i n g e n in Nederland. [Door Jhr. Mr. P. TEDING VAN BERKHOUT, Advokaat
te Deventer.] Dev. 1855. (397

Welke belastingen zouden toch wel de beste zijn?

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Welke b e l a s t i n g e n zouden toch wel de beste zijn? ... [Door J. VAN OUWERKERK
DE VRIES.] Amst. 1820. (398
Cat. v. Letterkunde, II. 52.

Het beleg der stad Calais
Het b e l e g der stad Calais, treurspel. Naar het fransch van Bailly. Door BRUNO
ZWEERTS.] Gent, 1792. W.G. (399

Het beleg van Maastricht (van 1579)
Het b e l e g van Maastricht (van 1579). Een verhaal. [Door S.F. KLIJNSMA.] Meppel,
1853. (400
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Het beleg van Weenen
Het b e l e g van Weenen. Geschiedkundige roman. Uit het Hoogduitsch van C.
Pichler. [Door A. TER GUNNE.] Dev. 1834 2 dln. Uitg. (401

De belegering van Haarlem
De b e l e g e r i n g van Haarlem. [Door Jonkvr. J.C. DE LANNOY.] Amst. 1770. (402

Belgen vooruit naar het uiterste oosten!
B e l g e n vooruit naar het uiterste oosten! [Door JAN KATS.] Sint-Joos-ten-Noode,
o

Verbruggen. 1860. 18 . BB. (403

Bellerophon of lvst tot wysheyd begrypende
B e l l e r o p h o n of lvst tot wysheyd begrypende veel aerdighe ... sinnebeelden.
o

[Door D. PIETERSZ PERS.] Amsterdam, D. Pietersz in de Persse. 1614. 4 . (404
Alleen deze le uitg. is naamloos. Zonder vermelding van schrijver vond
ik echter nog: Bellerophon, of lust tot wiisheit door sinnebeelden leerlyck
vertoont. Amstelredam. Z. jr.

Den grooten Bellarius
Den grooten B e l l a r i u s , treurspel.... [Naar het Fransch van J. ROTROU.] Amst.
1697. - Ald. 1724. (405

Bellum juridicum
B e l l u m juridicum, of oorlog der advocaten ... [Toegeschr. aan SIMON VAN LEEUWEN.]
o

Amst. 1683. - Utr. 1727. 4 . (406
o

Placcius n . 1950a.

Belijdenis des geloofs
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B e l i j d e n i s des geloofs, met een voorberigt en schets der geloofsbelijdenis. Delft,
1741. (407
‘De schrijver is waarschijnlijk THIERENS, Pred. te Delft.’ Cat. J.W. te Water,
p. 133.

Belydenis van een aristocraat (of eigenwilligen.)
o

B e l y d e n i s van een aristocraat (of eigenwilligen.) Z. pl. en jr. 4 . (408
Door BERNARDUS BOSCH, in wieus Gedichten le dl. bl. 97-98 het herdrukt
is, met de dagteekening 27 April 1787. Het oorspronkelijke is geteekend:
‘Voor 't vaderland.’

Belijdenis van een patriot
o

B e l i j d e n i s van een patriot. [Door BERNARDUS BOSCH.] Z. pl. [1787.] 4 . (409
Dit gedicht, beginnende: ‘Ik die mijn waarde ken, vervloek de slavernij:’
is in 1795 met eenige wijziging herdrukt en later opgenomen in zijne
Gedichten I. 93-96.
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Belydenisse des gheloofs
B e l y d e n i s s e des gheloofs. Ghemaeckt met een ghemeyn accoort door de
geloouighen, die in de Nederlanden over al verstroyt zijn ... [Door GUIDO DE BRES.]
o

1562. 12 . (410
Bibliophile Belge 1864, p. 8; 1865, p. 153; Studien van Dr. A.v. der Linde
bl. 46. Deze heeft het hoogstzeldzame boekje op nieuw laten drukken.

Belijdenisse ofte verklaringhe van 't ghevoelen
B e l i j d e n i s s e ofte verklaringhe van 't ghevoelen der leeraren, die in de
Gheunieerde Nederlanden Remonstranten worden ghenaemt, over de voornaemste
articulen der Christelycke religie. [Opgesteld door SIMON EPISCOPIUS in het latijn,
o

en vert. door JOH. UYTENBOGAERT.] 1621. 4 . (411
Cattenburgh p. 66; Brandt IV. 434, 493, 648.

Een corte ende klare belijdinge ende
Een corte ende klare b e l i j d i n g e ende schriftlijcke aenwijsinghe, ten yersten
vander menschwerdinghe ons liefs Heeren Jesu Christi..... gheschreven aen ...
Johan à Lasco met t'samen zynen medehulperen hinnen Embden. [Door MENNO
SIMONS.] Anno 1544. - 1550. (412

Bemerkinge over een sermoen gepreekt tot
B e m e r k i n g e over een sermoen gepreekt tot Utrecht door d'Eerw. Pater Hubertus
o

Verbruggen, Jesuit en Missionaris aldaer. [Door G. DE WITTE.] 1702. 4 . (413
Volgens het geschrift: Idée de la vie et des écrits de M.G. de Witte. Rome,
1756.

Vooruitgaande bemerkingen over een boek
Vooruitgaande b e m e r k i n g e n over een boek, 't welk onder den naam van den
Eerweerdigen Heer Cornelis Paulus Hoynk van Papendrecht in 't licht gekomen is
en den titel voert van Historie der Utrechtsche Kerk. [Door J.C. VAN ERKEL.] Uit het
Latijn vertaald door F.M. Te Delft bij Adriaan Beeman 1727. (414
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Beneficiaal-boeken van Friesland
B e n e f i c i a a l - b o e k e n van Friesland opgemaakt ter voldoening aan het bevel,
gegeven door de Vrouwe Gouvernante, Maria van Hongarijen, te Brussel, den 25
Augustus 1542... Uitgegeven op last van het Provinciaal Bestuur van Friesland.
Leeuwarden,
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G.T.N. Suringar 1850. fol. (415
Deze boeken waren bestemd om een deel van het Charterboek van
Friesland uittemaken en in het 3e dl. opgenomen te worden. Met dat doel
waren Oostergo en Westergo in 1774 reeds afgedrukt, toen de uitgave
gestaakt werd. In 1850 zijn zij afzonderlijk uitgegeven met bijvoeging van
het kwartier Zevenwouden, en met eene geschiedkundige inleiding,
register, enz. voorzien door den Prov. Archivaris J. VAN LEEUWEN. Zie
Cat. der Prov. Bibl. v. Friesland, bl. 453; vgl. Vrije Pries, VII. 333, 334,
359.

Voorloopige beoordeeling van het voorloopig verslag
Voorloopige b e o o r d e e l i n g van het voorloopig verslag van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal over de doorgraving van Holland op zijn smalst. [Door JACOB
KLOPPENBURG.] 1860. (416
o

Overgenomen uit n . 346, 349 en 352 van het Nieuw Amst. Handels- en
Effectenblad, waar het getiteld was: Hoe Amsterdam in den Haag gewogen
wordt en - te licht bevonden. Zie Cat. Amst. Bibl. VI. 505.

Zeedige beproeving van de voorgestelde karakters
Zeedige b e p r o e v i n g van de voorgestelde karakters van den Raadpensionaris
Johan de Witt; in twee tractaten genaamd Het karakter van den Heere Raadp. Johan
de Witt en zyne factie ... en Het egt en waar karakter ... [Door ELIE LUZAC.] In 's
Gravenhage, by Pieter van Os. 1757. 2 drukken. (417
‘Door den schrijver van de Zedige Beproeving’ werd nog in het licht
gegeven: Gepast antwoord op de Vrymoedige aanmerkingen over de
Zeedige Beproeving enz. Utrecht, by Gisbertus Tieme van Paddenburg
en Abraham van Paddenburg boekv. 1757.
Wagenaar noemt J.W.C.v.L. als schrijver in ‘M.v. Roshems Tweede lof
bazuyn.’ Zie het vorige deel op L o n i u s .

Eenen gheestelycken berch
Eenen gheestelycken b e r c h , alle menschen profytelyck int cort begrypende veel
poincten claerlyck wtgheleyt, die in menigherley boecxkens verduystert beschreven
staen .. [Door ADRIAEN ADRIAENSSENS.] De 2 editie, ghebetert, ende vermeerdert.
o

o

Loven, 1568. 12 . - Ald. 1568. 4 . (418
De Backer, I. 5.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Den berch van Calvarien
Den b e r c h van Calvarien, een seer deuoet hant boecxken voor een yeghelijc
kersten mensche ... [Welligt
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door GODSCHALC ROSEMONDT.] Leyden, P. Janzoon. (155?) (419
Cat. v. Letterkunde I. 185; vgl. 181.

Bergen en dalen
B e r g e n en dalen. Blijspel in twee bedrijven. Vrij naar het Hoogduitsch van Roderich
Benedix. [Door J. SCHUITEMAKER.] Purm. 1861. - Ald. 1868. - Ald. 1869. Schr. (420

Tweede bericht aen de gemeynte van 's Graven-Hage
Tweede b e r i c h t aen de gemeynte van 's Graven-Hage, tot verantwoordinghe van
't voorbeelt der gesonde woorden, teghens 't pasquil van den Veen-boer. [Door
CASPAR STRESO.] 's Grav. 1642. (421
Rogge, Contraremonstr. geschr. bl. 88. Een derde en vierde bericht
volgden in 't zelfde jaar.

Noodig bericht aangaande de geestelijke goederen
Noodig b e r i c h t aangaande de geestelijke goederen der stad Leeuwarden, ter
verdediging van de eere der voorouders .... [Door G.J. VOORDA.] Leeuw. 1796. (422
Cat. Prov. Friesche bibl. bl. 327.

Naerder bericht ende openinghe van de proceduren
Naerder b e r i c h t ende openinghe van de proceduren by den kerckendienaren
Remonstranten ghehouden in de teghenwoordighe verschillen ... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT en vert. door PETRUS BERTIUS.] 's Grav. 1616. 4 . (423
Cattenburgh p. 142. Bibl. v. pamfl. 1001; Rogge, Remonstr. geschr. bl.
88, 90.

Volcomen bericht
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Volcomen b e r i c h t : hoe men sich in gehoorsaemheydt des gheloofs voor des
olden slanghen listicheyt ... wachten moet. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. Febr. 1553.
o

4 . (424
o

o

Placcius n . 1933; v. der Linde n . 144.

Nader bericht nopende het boek Amor
Nader b e r i c h t nopende het boek Amor poenitens genaemd; tot wederlegginge
van zeker blaeuw boekje tegens de Beknopte onderrechtinge. [Door CHARLES DE
o

BONT.] Z. pl. en jr. [1691.] 4 . (425
Volgens een tegenschrift, vermeld Meulman 6730.

Naerder bericht
Naerder b e r i c h t , oft aenwysinge hoe ... dat men altydt goedt koop
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broodt voor de gemeynte sal veroorsaecken .... [Door JOOST WILLEMSZ NYKERKE.]
o

Amst. 1631. 4 . (426

Klaer bericht ofte aenwysinghe hoe ende
Klaer b e r i c h t ofte aenwysinghe hoe ende op wat wyse, de tegenwoordige dierte
der granen sal konnen geremedieert werden, ende de schipvaert deser landen
o

vergroot. [Opgesteld door J.W. NYKERKE en E. TRIP.] 's Grav. 1630. 4 . - Amst. 1631.
o

4 . (427
o

Bibl. v. Pamfl. 2359; Cat. Geisweit v. der Netten n . 412.

Bericht op de vragen van de Amsterdamsche academi
B e r i c h t op de vragen van de Amsterdamsche academi ofte Narrenschool ... [Door
o

J. VAN VONDEL.] 1630. 4 . (428
Bibl. v. Pamfl. 2391. De zinspreuk onder de Holipodrido: ‘Naer dit een
beter,’ is van NICLAES PERCLAES.

Noot-wendig bericht op sekere boeckskens geintituleert
Noot-wendig b e r i c h t op sekere boeckskens geintituleert: Res Judicatae, Oordeel
des Eerw. Classis ... [Door den Advokaat J. CRIECKS.] Ter Groude, 1647. (429
Bibl. v. Pamfl. 3230.

Kort bericht om de pest voor te komen
Kort b e r i c h t om de pest voor te komen. Ten dienste van de gemeente der stadt
o

Dordrecht. [Door J. VAN BEVERWIJCK M. Dr.] Ald. Fr. Boels. 1636. 4 . (430
o

Cat. v.d. Willigen, n . 691.

Noodwendigh bericht
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Noodwendigh b e r i c h t , tot openinge der tegenw. onlusten en geschillen in de
gemeente der Vlaemsche, Vriesche en Hoogd. Doopsgezinden binnen Amsterdam.
o

[Door J. VAN DIJK.] Amst. 1666. 4 . (431
Blijkens een tegenschrift. Zie Cat. der Doopsg. Bibl. te Amst. II. 40.
Meulman 4009 heeft een druk van 1663.

Cort ende grondich bericht voor alle
Cort ende grondich b e r i c h t voor alle eenvoudighe ende godtlievende menschen,
om haer van de leere, die in den Dortschen Synode ghearresteert is, ende van de
Contra-Remonstranten ghedreven wordt, een afschrick te doen hebben..... Ghedruckt
o

tot Enghuysen, int Jaer 1625. 4 . (432
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Door PASCHIER DE FIJNE, in wiens Tractaaten (1736) dl. 2 het later
opgenomen is.

Bericht wegens het verongelukte O.I. schip
B e r i c h t wegens het verongelukte O.I. schip Woestduin en de reddinge der
schepelingen ... [Door J.W. TE WATER.] Amst. 1780. (433
Zie zijn eigen-levensbeschr. bl. 386.

Eenige berichten omtrent de Pruissische
Eenige b e r i c h t e n omtrent de Pruissische, Oostenrijksche en Siciliaansche
monarchien ... [Door J. MEERMAN.] 's Haage, 1793-1794. 4 dln. (434

Eenige berichten omtrent Groot-Brittannie en Ierland
Eenige b e r i c h t e n omtrent Groot-Brittannie en Ierland. [Door J. MEERMAN.] 's
Grav. 1787. (435

Een onderscheydelycke berichtinge van het rechte
Een onderscheydelycke b e r i c h t i n g e van het rechte goet ende quaet doen...
o

[Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. [155?] 4 . (436
o

Bibliophile Belge 1866, p. 137; v. der Linde n . 198.

Berichtinge wie syn huys op een
B e r i c h t i n g e wie syn huys op een velsen oder opt sant bouwende wert bevonden.
[Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (437
o

Van der Linde n . 197; Kist en Royaards XVIII. 404; Placcius 1933.

Grondich berigt aengaende de Bulle van Clemens VIII
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Grondich b e r i g t aengaende de Bulle van Clemens VIII (aengaende den aflaet
van 't jubilee des jairs 1600) ... [Misschien door JAC. BASELIUS.] Bergen op Zoom,
o

1603. 12 . Aa. (438

Berigt nopens de 48 antwoorden op de vraag
B e r i g t nopens de 48 antwoorden op de vraag door het Haagsche genootschap
op verzoek der Z. Holl. Synode opgegeven, over de voornaamste oorzaken van het
klein getal dergenen die zich in ons Vaderland voorbereiden tot den openb.
predikdienst. [Door J.W. TE WATER.] 1790 fol. (439
Zie zijn. eigen-levensbeschr. bl. 389.

Berigt van de snoode onderneeming en
B e r i g t van de snoode onderneeming en vrouwenroof, gepleegd door den Bisschop
van Roermonde ... [Door J.T. LA FARGUE.] 's Grav. 1737. (440
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe, II. n . 5362.
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Berigt wegens het aanstellen van Gecommitteerden
B e r i g t wegens het aanstellen van Gecommitteerden uit de burgery der stad Zwolle,
n

benevens de Acte van Qualificatie voor dezelve. [Waarschijnlijk door J.D. B VAN
DER CAPELLEN TOT DEN POLL.] Te bekomen te Deventer bij G. Brouwer ... 1783. (441

Verspreide berigten omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort
Verspreide b e r i g t e n omtrent de krijgsbevelhebbers bij Nieuwpoort, 2 Julij 1600.
[Door C.L. SCHÜLLER TOT PEURSUM.] Utr. N. van der Monde. 1836. (442
Ten onregte zegt Prof. Tydeman in zijne aanteekeningen op Bilderdijks
Vad. Hist. XI. 259, dat Prof. J. BOSSCHA zich wel als schrijver had mogen
noemen.

Bernard van Sakse Weimar
B e r n a r d van Sakse Weimar. Akrostiek-impromptu ... [Door A.J. VAN TETROODE.]
's Grav. 1866. (443

Het beroep der regering op de natie
Het b e r o e p der regering op de natie. De pligt der natie jegens de regering. [Door
G. DE CLERCQ.] Amst. 1848. Uitg. (444

Amsterdamsche beroerte
Amsterdamsche b e r o e r t e , dat is, waerachtigh verhael van den oproer, die
Paesch-maendag ll. binnen Amsterdam is voor-ghevallen ... [Door NIC.
o

GREVINCHOVEN.] 1626. 4 . (445
Cattenburgh p. 77. Op het ex. van Uytenbogaert staat echter JAN VAN
GALEN als schrijver genoemd. Zie Bibl. v. pamfl. 2148.

De beroerten in de Vereenigde Nederlanden
De b e r o e r t e n in de Vereenigde Nederlanden. Amst. en Harl. 1789. 10 dln. (446
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Het 10e dl., waarin de Friesche beroerten in 1787 behandeld worden,
werd naamloos geschreven door Prof. AD. YPEY. Zie Boeles, Friesland's
hoogeschool, bl. 578.

Nederlandsche beroerten onder Filips II
Nederlandsche b e r o e r t e n onder Filips II, op last van H.M. de Keizerin Koningin
Maria Theresia, beschreven door L.J.J. van der Vynckt, in leven Raadsheer in den
Raad van Vlaanderen. Met de aanteekeningen der beide onlangs verschenen
Brusselsche uitgaven [van FRED. Baron DE REIFFENBERG], alsmede van den
Nederlandschen vertaler. [T. OLIVIER SCHIL-
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PEROORT.]

Amsterdam, J.C. Sepp en Zoon. 1823-1826. 4 dln. (447

Zie v.d. Aa. i.v. Reiffenberg.

Cort bescheid
Cort b e s c h e i d , aen den weder reppelenden Lasteraar onsinniglyck kraeyende
o

.... [Door den advokaat J. CRIECKS.] Ter Goude, 1647. 4 . (448
Bibl. v. Pamfl. 3231.

Echte bescheiden aangaande het gebeurde
Echte b e s c h e i d e n aangaande het gebeurde aan Haare Koninglyke Hoogheid,
Mevrouwe de Princesse van Orange en Nassau, geboren Princesse van Pruissen,
op Hoogstderzelver reize van Nymegen naar de Orange-zaal, den 28 Juny 1787.
[Uitgeg. door Mr. H. TOLLIUS.] Te Nymegen, Gedrukt bij A. van Goor... 1787. 3 stn.
(449
Later opgenomen in het 3e deel zijner Staatkund. geschriften.

Goedt ende christelyck bescheydt ghegheven op Jac. Triglandij
Tweede vermaningh
Goedt ende christelyck b e s c h e y d t ghegheven op Jac. Triglandij Tweede
o

vermaningh ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1627. 4 . (450
Cattenburgh, p. 149.

Godsdienstige en wijsgeerige beschouwing der jongste
Godsdienstige en wijsgeerige b e s c h o u w i n g der jongste staatsomwentelingen
in Europa. [Door W. BRUIN.] Amst. 1799. Aa. (451

Beschouwing der maatschappij en zeden in Frankrijk
B e s c h o u w i n g der maatschappij en zeden in Frankrijk, Zwitserland en Duitschland
door J. Moore. [Vert. door P. LOOSJES Az.] Amst. 1780. 7 dln. (452
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Konst- en Letterbode, 1813, I. 362.

Beschouwing der maatschappij en zeden in Polen
B e s c h o u w i n g der maatschappij en zeden in Polen, Rusland, Zweden en
Denemarken. Door W. Coxe. [Vert. door P. LOOSJES Az.] Amst. 1780. 9 dln. (453
Konst- en Letterbode, 1813, I. 362.

Vlugtige beschouwing der vraag
Vlugtige b e s c h o u w i n g der vraag: welke moeten uit het dubbel oogpunt der
welvaart en onafhankelijkheid voor Nederland de onvermijdelijke gevolgen zijn van
deszelfs afscheiding van België?
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[Door Mr. C. VAN MARLE.] Utrecht, 1831. (454
Cat. C.v. Marle, bl. 63. Jhr. Mr. H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK en Mr. J.R.
THORBECKE werden voor den schrijver aangezien. Zie Handel. v.
Letterkunde, 1861, bl. 187.

Beschouwing der werken van de natuur
B e s c h o u w i n g der werken van de natuur of vervolg van de 2e [door C. LOOSJES
uitgegeven] verbet. uitgave van J. Ray, Gods wijsheid geopenbaard. [Door P.
LOOSJES Az.] Amst. 1768. (455
Konst- en Letterbode, 1813, I. 359.

Ernstige beschouwing van de mogelijke gevolgen
Ernstige b e s c h o u w i n g van de mogelijke gevolgen der Nederlandsche
Handel-maatschappij. In eenen brief van ††† [P. DE HAAN Pz.] aan zijnen
correspondent te Antwerpen, Leyden, 1824. (456
Konst- en Letterbode, 1833, II. 179.

Beschouwing van de Regterlijke Magt
B e s c h o u w i n g van de Regterlijke Magt, zoo in het algemeen, als meer bijzonder;
in antwoord op de Proeve over de zelfstandigheid en onaf hankelijkheid der regterlijke
magt, geleverd door Mr. H. van Sonsbeeck, Plaatsvervangend Regter en Advocaat
te Zwolle. [Door Mr. J. BAKKER KORFF.] Eerste gedeelte. Te 's Gravenhage, bij A.J.
van Weelden 1831. (457
Zie bl. 34 van zijn vlugschrift: Mr. C.W. Opzoomer's strategetiek. 1863.

Korte en zaakelyke beschouwing van de verschillende begrippen
Korte en zaakelyke b e s c h o u w i n g van de verschillende begrippen over de
militaire jurisdictie, briefsgewyze voorgesteld. [Door J. VERHEYE VAN CITTERS.] 's
Grav. 1783. (458

Beschouwing van den staat en de vermogens van den mensch
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B e s c h o u w i n g van den staat en de vermogens van den mensch vergeleken met
die van de dierlijke wareld, door J. Gregory. Uit het Engelsch. [Door ANNA ELISABETH
BUMA.] Leeuw. 1781. (459
Cat. Beucker Andreae, 1829, No. 909.

Beschouwing van den stand onzer rivieren
B e s c h o u w i n g van den stand onzer rivieren, in verband met de oorzaken van
overstrooming en dijk-
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breuken. [Door ... ANDRIESSEN.] Ten voordeele der noodlijdenden door waterrampen.
Rotterdam, 1861. (460

Beschouwing van den tegenwoordigen toestand van Drenthe
B e s c h o u w i n g van den tegenwoordigen toestand van Drenthe in gemeenzame
brieven ... [Door P.J. AMESHOFF.] Amst. 1818. (461
Bodel Nijenhuis 3358.

Onpartijdige beschouwing van den toestand des
Onpartijdige b e s c h o u w i n g van den toestand des koophandels binnen de
Vereenigde Nederlanden. In (8) brieven. Amst. 1819-1820. (462
Door den een aan Mr. J. VAN OUWERKERK DE VRIES, door den ander aan
Mr. F.A. VAN HALL toegeschreven.

Dichterlijke beschouwing van den toestand mijns
Dichterlijke b e s c h o u w i n g van den toestand mijns vaderlands voor, bij en na de
aanvaarding van het Raadpensionarisambt, door Zijne Exellentie den Heer Rutger
o

Jan Schimmelpenninck, in den jaare 1805. 4 . (463
Het ex. der Kon. Bibl. is met de pen geteekend: C. SEPP JANSZ.

Beschouwing van het aanhangige ontwerp tot
B e s c h o u w i n g van het aanhangige ontwerp tot demping van grachten te Haarlem.
[Door G.K. DE GEUS.] (Haarl. 1859.) (464
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarl. n . 97,

Beschouwing van het nieuw ontwerp van wet
B e s c h o u w i n g van het nieuw ontwerp van wet op de burgerlijke pensioenen.
[Door J.A. MOSSEL.] Midd. 1842. Uitg. (465
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Dierkundige beschouwingen
o

Dierkundige b e s c h o u w i n g e n . [Door P. BODDAERT.] Rotterdam, z. jr. 6 stn. 4 .
(466
Cat. der prov. bibl. v. Zeeland, bl. 397.

Politieke beschouwingen
Politieke b e s c h o u w i n g e n . [Door G.H. BETZ, Oud-Minister van financien.] 's
Grav. 1867-1868. 5 stn. Uitg. (467

Eenige beschouwingen betrekkelijk den nadruk van letterk. werken
Eenige b e s c h o u w i n g e n betrekkelijk den nadruk van letterk. werken, naar
aanleiding der wetsvoordragt ... [Door J.J. BELINFANTE.] 's Grav. 1852. Uitg. (468
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Godsdienstige beschouwingen gevolgd naar 't Fransch
Godsdienstige b e s c h o u w i n g e n gevolgd naar 't Fransch van Fénélon, schrijver
van den Telemachus. Voorafgegaan van de levensschets van den autheur. [Door
Mej. E.M.A. TEMMINCK.]... Leyden, D. du Saar 1808. (469

Finantieele beschouwingen
Finantieele b e s c h o u w i n g e n . Het op beleening of prolongatie uitzetten van
gelden. [Door H.J. DOORMAN.] 's Grav. 1866. (470
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 674.

Beschouwingen omtrent de broodzetting in betrekking
B e s c h o u w i n g e n omtrent de broodzetting in betrekking tot de verbetering van
het brood... [Door J.B. CHRISTEMEYER.] Utrecht, 1840. Uitg. (471

Beschouwingen over de suiker-contracten
B e s c h o u w i n g e n over de suiker-contracten, het kultuur-stelsel en het stelsel
van vrijen arbeid op Java ... [Door J.D. KRUSEMAN.] 's Grav. 1860. (472

Beschouwingen over de wijze van zamenstelling
B e s c h o u w i n g e n over de wijze van zamenstelling en de bevoegdheid van den
Raad van State, alsmede over de aan dit collegie op te dragen regtsmagt in
administratieve regtszaken. [Door Jhr. JEAN QUARLES VAN UFFORD.] 's Grav. 1848.
(473
Konst- en Letterbode 1856, bl. 89.

Beschouwingen over den constitutionelen regeringsvorm vooral
B e s c h o u w i n g e n over den constitutionelen regeringsvorm vooral in betrekking
tot Nederland. [Door A.C. REUTHER.] Amst. 1868. (474
‘Door den schrijver van †’ zijn nog gegeven: Beschouwingen over de
belastingen en andere flnanc. onderwerpen. Haarlem, 1872.
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Beschouwingen over den financieelen en staatkundigen
B e s c h o u w i n g e n over den financieelen en staatkundigen toestand des
vaderlands, in verband met de voorgedragene belasting op de bezittingen. [Door
J.T.H. NEDERMEYER Ridder VAN ROSENTHAL.] 's Grav. Gebr. van Cleef. 1844. (475
Levensber. v. Letterkunde 1857, bl. 66.

Beschouwingen over een Gids-artikel van Cd
B e s c h o u w i n g e n over een Gids-artikel van Cd. Busken Huet. [Door
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Jhr. Mr... VAN DER GOES VAN DIRKSLAND JR.] 's Grav. 1865. (476

Beschouwingen over het Athenaeum Illustre en
B e s c h o u w i n g e n over het Athenaeum Illustre en het onderwijs in Amsterdam.
[Door Mr. J. PINNER.] Amst. 1861. Uitg. (477

Eenige beschouwingen over Java
Eenige b e s c h o u w i n g e n over Java. [Door Jhr. H.C. VAN DER WIJCK.] Arnhem,
1851. (478

Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden
Algemeene b e s c h o u w i n g e n over koloniale aangelegenheden. [Door W.L. DE
STURLER.] Leiden, 1852. Uitg. (479

Beschouwingen rakende het verband tusschen het leger en onze
verdedigingswerken
B e s c h o u w i n g e n rakende het verband tusschen het leger en onze
verdedigingswerken ... [Door den Luit. Kol. Ing. Jhr. J.G.W. MERKUS VAN GENDT.] 's
Grav. 1843. (480

Philosophische beschouwingen strekkende tot bestrijding van
het nihilisme
Philosophische b e s c h o u w i n g e n strekkende tot bestrijding van het nihilisme.
[Door A.C. REUTHER.] Haarlem, 1873. (481

Beschouwingen van het ambt van gemeente-secretaris
B e s c h o u w i n g e n van het ambt van gemeente-secretaris... [Door H.C.
WAGENAAR.] Utr. 1858. Uitg. (482

Beschouwingen van het zooveel gerucht makende
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B e s c h o u w i n g e n van het zooveel gerucht makende uitwateringskanaal van
Grave naar Geertruidenberg. [Door .... VAN DER KOLK, te Doeveren.] Waalwijk, 1850.
Schr. (483

Beschrivinge van de Blyde Inkoomste van H. Maj. van Groot
Britanien
B e s c h r i v i n g e van de Blyde Inkoomste van H. Maj. van Groot Britanien, Vrankryk
en Ierland tot Amsterdam 20 May 1642. [Door S. COSTER.] Amst. 1642. fol. (484
Hist. Genootsch. Utrecht, Berigten 1846, bl. 151, 152.

Beschrivinge van Ovt Batavien met de antiquiteyden
B e s c h r i v i n g e van Ovt Batavien met de antiquiteyden van dien mitsgaders d'af
beeldinge .... der Graven van Hollant, Zeelant en Vrieslant etc. Als oock een corte
o

beschrivinghe der Ned. oorloghen ... t' Amsterdam, by Ian E. Cloppenburch A 1636.
(485
De ‘Afkomst en historie der edele Graven
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van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland’ is denkelijk het werkje van J.G.
o

BLYENBURGH (N . 174) met aanteekeningen van P. Scriverius. De ‘Corte
hist. beschryvinghe der Ned. oorlogen’ was van Jr. JAC. DUYM. De ‘Naerder
verclaringe van Ovt Batavien’, die aan deze 2 stukjes voorafgaat, is
mogelijk van P. SCRIVERIUS, die, blijkens de voorrede, ook uitgever van
het geheel was. In 1612 en 1614 verschenen de 1e en 2e druk te Arnhem;
in 1646 te Amst. de 4e druk. Zie bl. 16 van Scr.'s leven voor zijn Gedichten.
Amst. 1738.

Korte beschrijving der boeken door Lourens
Korte b e s c h r i j v i n g der boeken door Lourens Janszoon Koster, te Haarlem,
tusschen de jaren 1420 en 1440 gedrukt, alsmede van eenige merkwaardigheden
tot de geschiedenis van L.J. Koster betrekkelijk ... ten toongesteld op den 1Oen en
11en Julij 1823. [Waarschijnlijk door ABR. DE VRIES.] Z. pl. Met bijvoegsel. (486

Beschrijving der Nederlanden
o

B e s c h r i j v i n g der Nederlanden. [Door J. VAN MEURS.] Amst. 1660. 2 dln. 12 .
(487

Beknopte beschrijving der provincie van Utrecht
Beknopte b e s c h r i j v i n g der provincie van Utrecht. Een verslag van dit gewest
o

in het algemeen. Utrecht, 1799. 4 . (488
Met geringe wijziging geheel ontleend aan den Tegenw. Staat van Utrecht.
De bewerker was de uitgever P. QUINT. (Bodel Nijenhuis 2295.)

Beschrijving der schilderijen
B e s c h r i j v i n g der schilderijen, beelden en zeldzaamheden op het stadhuis te
Amsterdam .... [Door Mr. JERON. DE VRIES?] Amst. 1841. - Ald. 1843. (489
Bodel Nijenhuis 1546.

Beschrijving der schilderijen op het Rijks-Museum
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B e s c h r i j v i n g der schilderijen op het Rijks-Museum.... [Door P.L. DUBOURCQ.)
Amst. 1851. - Herdrukt in 1853, 1858, enz. (490
Bodel Nijenhuis 1548.

Aardrijkskundige beschrijving der stad Arnhem
Aardrijkskundige b e s c h r i j v i n g der stad Arnhem. [Door Is. A. NIJHOFF.] Arnhem,
I.A. Nijhoff, 1832. (491

Beschrijving der stad Bergen op Zoom
B e s c h r i j v i n g der stad Bergen op Zoom, verrijkt met een omstandig bericht van
het beleg dier vesting door
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de Franschen in 1747 .... Amst. 1780. (492
Ten onregte aan den in 1773 reeds overleden J. WAGENAAR
toegeschreven. Mogelijk was de uitgever A. FOKKE Sz. ook de schrijver.
Zie Bodel Nijenhuis 572. De heer P.A. Tiele meent dat het eene vertaling
is van J. FAURE'S werkje, vermeld Bodel Nijenhuis 571, ten onregte
evenwel blijkens Navorscher XVII. 242.

Korte beschrijving der stad Delft
Korte b e s c h r i j v i n g der stad Delft. (Fransch en Holl.) [Toegeschr. aan Prof. N.G.
VAN KAMPEN.] Delft, 1828. (493
Bodel Nijenhuis 1133. Volgens P.A. Tiele geheel ten onregte.

Beknopte geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad
Delft
Beknopte geschiedkundige en plaatselijke b e s c h r i j v i n g der stad Delft, uit de
beste bronnen en naar de nieuwste berigten zamengesteld. [Door G.J.F. GUFFROY.]
Te Delft, bij J. de Groot. 1840. (494
o

Cat. Kramm, n . 1038.

Beknopte beschrijving der stad Haarlem
Beknopte b e s c h r i j v i n g der stad Haarlem. [Door Jhr. J.N. QUARLES VAN UFFORD.]
Haarlem, 1828. (495
Bodel Nijenhuis 1424. Volgens v.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, is Jhr.
L.J.Q.v.U. de schrijver. Weder anderen noemen VINCENT LOOSJES.

Beschrijving der stad Haarlem
B e s c h r i j v i n g der stad Haarlem, behelzende zijn opkomst, aanwas en
geschiedenissen, in vreede en oorlog tot op deezen tijd, Waar in men vind een net
verhaal van al het voorgevallene in 't Wonder-jaar 1748...... [Door THEOD.
SCHREVELIUS.] Te Amsterdam, bij Anthony Joosman, ten oosten de Beurs en Dirk
o

Kluyt, in de Oude Lelijstraat, boekverkopers. 1765. 4 . (496
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Nieuwe titel-uitgave zonder platen van ‘Theod. Schrevelij Harlemias of
Eerste Stichting der stad Haarlem’, enz. waarvan in 1754 de 2e druk
verscheen; eene boekverkoopers-speculatie, waarbij men niet eens eerlijk
genoeg was, den naam des schrijvers op te geven.

Beschrijving der stad Utrecht
B e s c h r i j v i n g der stad Utrecht. Utr. 1685. - Ald. 1689. fol. (497
Denkelijk naamlooze herdrukken van het werk van C. BOOTH. (Bodel
Nijenhuis 2359, 2360.)

Nieuwe beschrijving der stad Utrecht
Nieuwe b e s c h r i j v i n g der stad
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Utrecht. Onder de zinspr. Nos parvi magna molimur. [Door C.A. WACHENDORFF.]
Utr. 1775. (498
Zie Scheltema, Meug. III. 1. bl. 9. - Bodel Nijenhuis 2375 teekent hierbij
aan: ‘Het is meer volledig en met andere stukken van Utrecht in hetz. jaar
in het licht verschenen onder den titel van Het nieuw Utrechtsch jaarboek
behelz. de beschr. en gebeurtenissen der stad Utrecht.’ En verder: ‘Dat
wij het werkje Nieuw Utr. Jaarboek aan den geleerden C.A.v.W. zouden
te danken hebben .... kan ik niet denken, daar ik meen van den man zelf
in Junij 1809 het tegendeel verstaan te hebben’ (Mr. W.C. Ackersdijck.)

Beschrijving der steden van Gelderland
B e s c h r i j v i n g der steden van Gelderland. [Door H. EWICHIUS.] Arnhem, 1653.
fol. (499
Bodel Nijenhuis 585.

Beschryving der triomphe op den 25
B e s c h r y v i n g der triomphe op den 25 jaerighen jubilé van S.D.H.J. van Susteren,
o

14den Bisschop van Brugghe .... [Door J. LABARRE?] Brugghe, 1740. 4 . (500
Cat. v. Letterkunde, I. 252.

Beknopte beschrijving der voornaamste electro-magnetische
wijzerBeknopte b e s c h r i j v i n g der voornaamste electro-magnetische wijzer- en
druk-telegrafen. [Door J.R.F. NIEVERGELD.] Amst. 1850. Uitg. (501

Beknopte beschrijving der voornaamste gebouwen binnen
Beknopte b e s c h r i j v i n g der voornaamste gebouwen binnen Amsterdam en der
omliggende steden. [Door P.J. UYLENBROEK.] Amst. 1805. (502
Bodel Nijenhuis 1484.
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Beschrijving der vreugdeblijken
B e s c h r i j v i n g der vreugdeblijken, illuminatien, enz. ter installatie van den Prins
van Oranje tot Stadhouder. [Door A. LOBEDANIUS.] Utr. 1747. (503
Bodel Nijenhuis 2372.

Beschrijving der zeldzaamheden
B e s c h r i j v i n g der zeldzaamheden, antiquiteiten, enz. thans in eene kamer op
het stadhuis te Amsterdam bij elkander geplaatst. [Door A. FOKKE SIMONSZ.] Amst.
z. jr. [0. 1800]. (504
Bodel Nijenhuis 1515.

Beschrijving eener bokaal
B e s c h r i j v i n g eener bokaal, ontworpen en in gedreven zilver uitge-
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voerd door J.M. van Kempen. [Door M.D. DE BRUYN.] Utr. 1847. (505
o

Cat. M.D. de Bruyn n . 3620.

Beschrijving en geschiedenis van het wijdvermaarde
B e s c h r i j v i n g en geschiedenis van het wijdvermaarde prinsdom Oranje ... [Door
G. BRUINING.] Leyden, 1814. (506
Zie bl. 394 zijner eigen-levensbeschrijving.

Korte beschrijving en kleine kronijkje van Haarlem
Korte b e s c h r i j v i n g en kleine kronijkje van Haarlem. Ald. 1669. - Ald. 1708. (507
Mr. W.J.C.v. Hasselt schreef een opstel over de vraag, of J.A. LEEGHWATER
de schrijver hiervan was? in Konst- en Letterbode 1838, II. 53, waarin hij
evenals Bodel Nijenhuis 1414 tot een ontkennend resultaat komt. Vgl.
o

Navorscher XI, n . 1 omslag.

Beschrijving Gods des Lams van de gemeente
B e s c h r i j v i n g Gods des Lams van de gemeente welker Herder Hij is. [Toegeschr.
o

aan G. TERSTEEGEN.] Z. pl. en jr. 12 . (508
o

Cat. Mr. C. Sandenburgh Matthiessen (1856), n . 151.

Naauwkeurige beschrijving van A. Seba's kabinet
Naauwkeurige b e s c h r i j v i n g van A. Seba's kabinet van natuurlijke
zeld-zaamheden. Latijn en Nederduitsch Amsterdam, P. Schouten. 1734. 4 dln. fol.
(509
De 2 laatste deelen zijn door ARNOUT VOSMAER bezorgd, doch zonder
zijn naam te noemen.

Beschrijving van Batavien
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B e s c h r i j v i n g van Batavien. [Door D. RUARUS.] Amst. 1779. (510
o

Cat. J. Schouten, n . 1480 heeft een ex. met geschreven vers van den
schrijver aan B. Huydecoper.

Beschrijving van Batavien
B e s c h r i j v i n g van Batavien, genaamd Zuid- en Noord-Holland. [Door J. NEUYES.]
o

Amst. 1666. 12 . (511
Gevolgd door eene uitg. met de letters J.N. en eene derde 1729, waarop
zijn naam voluit staat.

Clare beschryving van Cabo de Bona
Clare b e s c h r y v i n g van Cabo de Bona Esperanca med de by-gelegene kust
o

naar Angolà toe, van Cabo Negro af..... Amst. J. Hondius, 1652. 4 . (512
Waarschijnlijk door een der deelnemers:
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mogelijk door J.J. WISSINK, van wien ook het verhaal op de reiskaart is,
die hierbij behoort.

Korte beschrijving van de generale regelen
Korte b e s c h r i j v i n g van de generale regelen der fortificatie ... [Waarschijnlijk
door H. HONDIUS.] Anno 1620. Hagae Com. fol. Aa. (513

Aardrijkskundige beschrijving
Aardrijkskundige b e s c h r i j v i n g , van de Italiaansche staten met histor. en statist.
opgaven. [Door D. DE GROOT.] Gron. 1859. Uitg. (514

Nieuwste en beknopte beschrijving van de Kaap de Goede Hoop
Nieuwste en beknopte b e s c h r i j v i n g van de Kaap de Goede Hoop, nevens een
dagverhaal van een togt door de landen der Namaquas .... [Door C.F BRINCK.] Amst.
1778. B. (515

Besckrijving van de Noordzee
B e s c k r i j v i n g van de Noordzee, naar de laatste waarnemingen. [Door JACOB
SWART.] 3e dr. Amst. 1852. Uitg. (516

Greographische beschryving van de provintie van Gelderland
Greographische b e s c h r y v i n g van de provintie van Gelderland, bevattende in
zig een naauwkeurig verhaal, van alle de steeden, dorpen, heerlykheden, kasteelen,
slooten, adelyke huizen, buurschappen, ... etc. Alles met groote moeiten, op nieuws
volgens de Letteren van 't A.B.C. zamengestelt... Te Amsterdam by Cornelis
Groenewoud, boekverkooper, over de trappen van de Beurs. 1794. (517
De eerste uitgave verscheen Amst. 1772. Zij is op verzoek van den
uitgever nagezien door Mr. J.J. VAN HASSELT. (Zie Bodel Nijenhuis 588)
De omwerking in alphabethische orde was waarschijnlijk van den uitgever
P.J. ENTROP.
o

In Cat. J.J. en J.C. van Hasselt, bl. 47 n . 343, staat het werkje op naam
van J.J.v.H. alleen.
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Beknopte beschrijving van de stad Utrecht
Beknopte b e s c h r i j v i n g van de stad Utrecht en van haar naaste omstreken ...
[Door J.B. CHRISTEMEIJER.] Utr. 1853. (518
Bodel Nijenhuis 236.

Oorspronkelijke beschrijving van de vermaerde belegering
Oorspronkelijke b e s c h r i j v i n g van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad
Leiden, kort en klaer voor-
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gesteld uit den grond der eerste, en gebragt tot de laetste beroerten en oorlogen
van Nederland, voorgevallen in de XVe en XVIe eeuw. Door Adrianus Severinus.
De vijfde druk, met nieuwe aentekeningen opgehelderd, en met kopere platen
versierd, als ook vermeerderd met een Na-reden ... en met de treffelijke Oratie van
den Heere Mr. Karel Crusius... Te Leiden, bij de Wed. A. Honkoop en Zoon. z jr.
(519
De Aantekenaar en Uitgever, was volgens Cat. J.W. te Water, p. 319, J
PRINS, en het jaar van uitgave 1777. Opmerking verdient, hetgeen uit den
titel niet blijkt, dat er 2 bijna gelijke drukken zijn. De eene heeft op bl. 209
na het ‘Eynde’ eene lijst van Drukfeilen, bl. 210 is gewijd aan het ‘Bericht
aan den Boekhinder’; bl. 211-227 is ingenomen door ‘Bijvoegselen ofte
uitbreiding der Aanteekeningen.’ De andere druk heeft op bl. 200 het
‘Bericht aan den Boekhinder’; de 2 volgende bl. zijn gevuld met titels van
boeken bij den uitgever te bekomen; op het laatste blad: ‘Ter
boek-drukkerye van A. Koet.’

Beschrijving van een nieuwelings ontdekt exemplaar
B e s c h r i j v i n g van een nieuwelings ontdekt exemplaar van de Biblia Pauperum
en de Ars moriendi; begeleid van eenige aanmerkingen en een facsimile. [Door D.
GROEBE.] .... Amsterdam, bij D. Groebe. 1839. (520
Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 202.

Beschrijving van eenige portraiten
B e s c h r i j v i n g van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [Door G. BIDLOO.]
o

Z. pl. en jr. [Utr. by J. van Poolsum en 's Grav. by M. Uytwerf, 1690] 4 . (521
Volgens een pamflet van een tijdgenoot, vermeld hij Meulman, 6665.

Korte beschrijving
Korte b e s c h r i j v i n g , van het dorp Loemel en deszelfs omtrek, mitsg. onderricht
omtr. het Noorder-kanaal, ondernomen tot vereeniging van de rivieren den Rhijn,
de Maas en Schelde .... [Door W.C. ACKERSDYCK.] Nym. 1808. (522
Bodel Nijenhuis 485.
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Beschrijving van het eiland Curaçao en
B e s c h r i j v i n g van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden. [Door G.G. VAN
PADDENBURG.] Haarlem, 1819. (523
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Zie de voorrede van Teenstra, Beschr. der W.I. eilanden.

Beschrijving van het eiland Walcheren
B e s c h r i j v i n g van het eiland Walcheren. [Door den drukker G. JONGEJAN of door
... KOLFF.] Sommelsdijk, 1823. (524
Bodel Nijenhuis 1238

Beschrijving van het feest
B e s c h r i j v i n g van het feest, door Duitsche Jongelingen gevierd op den Wartburg,
den 18 October 1817, den verjaardag van den slag bij Leipzig. [Door FR. J.
FROMMANN.] Uit het Hoogduitsch vertaald. [Door Prof. H.W. TYDEMAN en Prof. N.G.
VAN KAMPEN.] Groningen, W. van Boekeren. 1818. (525
De voorrede was van TYDEMAN. Daar ik het exemplaar voor mij heb liggen,
waarop hij zelf den naam der vertalers en van den schrijver der voorrede
plaatste, is hier twijfel onmogelijk. Ik heb intusschen ook voor mij liggen
een brief van den uitgever aan Prof. T. van 4 Sept. 1818, waarin het
volgende: ‘Ik twijfel niet of U HoogGel. Heer zal per couvert den Heer
Karsenberg te Deventer het exemplaar van D i e W a r t b u r g f e i j e r
ontvangen hebben. Van den Heer SPANDAW heb ik een vriendlijk antwoord
ontvangen, maar durfde het om de veelvuldige bezigheden niet aannemen,
hoezeer zijn WEl ook wenschte, dat het stukje in 't licht kwam Mijn vriend
VAN HEYNINGEN BOSCH heeft het niet alleen aangenomen, maar wat meer
zegt is 't bij Zijn Ed. ook reeds klaar, zoodat ik UHoogGel. per kruis
enveloppe met de post maar om eenige copie verzoeken wilde, daar men
hier ook niet zeer spoedig valt op de drukkerijen’, enz. Naar het mij
voorkomt betreft het hier de berijmde overzetting der verzen en liederen,
hier en daar in het werkje voorkomende, met welker vertaling zich dus
M. VAN HEYNINGEN BOSCH blijkt belast te hebben

Beschrijving van het kanaal tusschen Engeland
B e s c h r i j v i n g van het kanaal tusschen Engeland en Frankrijk. [Door JACOB
SWART.] 2e druk. Amst. 1852. Uitg. (526

Beschrijving van het oude Batavische Zeestrand
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B e s c h r i j v i n g van het oude Batavische Zeestrand, mitsgaders onderzoek of
Vrankrijk en Engelandt voorheen door het kanaal van een gescheiden zijn geweest;
voorts uit welke haven Julius Caesar naar Engelandt is overgestoken, en of het
eiland Brittia, waarvan bij Procopius gemelt wordt,
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een gedeelte van Oud-Batavien geweest zij; alsmede een naauwkeurig bericht,
wanneer het Graafschap Hollandt is opgericht, en eenige aanteekeningen den mondt
des Rhijnstrooms, de haven bij Katwijk op Zee en eenige andere Nederlandsche
oudheden betreffende. 's Grav. 1753. (527
Door sommigen aan F. VAN LIMBORCH, doch door de Meesten aan den
waterbouwkundige M. BOLSTRA toegeschreven.

Geschiedkundige beschrijving van het vermaarde kasteel
Geschiedkundige b e s c h r i j v i n g van het vermaarde kasteel van Breda ... [Door
Mevr. BÜCHNER. geb. KANNENGIESZER.] Breda, 1830. (528
Hermans, Bijdr. I., 314.

Geographische beschryving van Poolen beneffens de zeeden der
inwoonders
Geographische b e s c h r y v i n g van Poolen beneffens de zeeden der inwoonders.
[Door NIC. HOEFNAGEL.] Amst. by C. Philips Jacobs. 1770. (529
Zie bl. 19 zijner ‘Echte en waare verantwoording voor de Neerlandsche
Echo.’

Korte en beknopte beschrijving van 's
Korte en beknopte b e s c h r i j v i n g van 's Gravenhage. [Overgedrukt uit dl. 16 van
den ‘Tegenw. Staat’ door J. WAGENAAR.] Amst. 1767. (530
Huisinga Bakker noemt het niet ouder W's geschriften. Vgl. Bodel Nijenhuis
1073 (vervolg) en Navorscher XVII. 242.

Beschrijving van 's Hertogenbosch
B e s c h r i j v i n g van 's Hertogenbosch. [Door J. DOORENWEERD.] 's Hert. 1856.
(531
Bodel Nijenhuis 432.
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Beschrijving van Zeeland en zijne steden
B e s c h r i j v i n g van Zeeland en zijne steden. [Door A. VAN DER BURCH?] Arnhem,
o

J. van der Biesen. 1647. 4 . (532
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. N . 996.

Beschryvinge der oude buitenplaatse St. Jan
B e s c h r y v i n g e der oude buitenplaatse St. Jan ten Heere in het eiland Walcheren.
[Door J.W. TE WATER.] ... 1783. (533
Zie bl. 387 van zijn leven, door hem zelf beschreven. Vgl. Zeland. Illustr.
I. 673.

Beschryvinge der steden van het land
B e s c h r y v i n g e der steden van het land van Luyck, als mede van haere

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

86
opkomsten, de Bisschoppen van Tongeren, Maestricht en Luyck, haere kercken,
o

belegeringen .... enz. Tot St. Truyden, by J.B. Smits. 1793. 12 . - Hasselt, N. van
o

Gulpen. 1793. 12 . (534
Herdruk van een in 1738 te Maastricht uitgegeven boek, eenigzius
vermeerderd door den Abt CONINCKX. (Bibliophile Belge, 1867, p. 357.)

Korte beschryvinge der welberoemde koopstad Rotterdam
Korte b e s c h r y v i n g e der welberoemde koopstad Rotterdam ... [Door JO. OUDAAN.]
Rott. 1665. (535
Volgens K. van Alkemade. Zie Bodel Nijenhuis 1172.

Naukeurige beschrijvinge van de aengelegentheid der Conclaven
Naukeurige b e s c h r i j v i n g e van de aengelegentheid der Conclaven behelsende
de manieren en handelingen van de Cardinalen, en der vordere Conclavisten, in
het zelve; de Brigues, en heimelijke verrigtinge aldaar; de manier en toetredinge tot
het verkiesen van een Paus, haarder krooninge, cavalcade, en uitvaarden, met alle
de seltsaamheden, en plegtelijkheid, daar omtrent gebruikelijk: mitsgaders 't leven
en sterven van Innocentius de XII. Zijnde mede in dit werk, de laatste sittinge der
Conclave van de nu overleden Paus omstandig beschreven. [Door A. SCHOUTEN.]
Verrijkt met kopere plaaten. Tot Utrecht, gedrukt bij Anthonij Schouten,
o

boekverkooper, in de Korte Jans-straat. 1701. 4 . (536
Blijkens het exemplaar, dat vroeger behoorde aan Prof. M. Tydeman.

Beschrijvinge vande overtreffelycke ende wijdtvermaerde zeevaerdt
B e s c h r i j v i n g e vande overtreffelycke ende wijdtvermaerde zeevaerdt vanden
Edelen Heer ende Meester Thomas Candish .... Beschreven door M. François Prettie
van Eye in Suffolck .... [Vertaald door EM. VAN METEREN.] Amst. 1598. - Ald. 1617.
o

- Ald. 1644. 4 . (537
Mémoire bibliogr. sur les journaux des navigateurs neerlandais .... par
P.A. Tiele, p. 296-301.

Beschryvinge van de princelyke en yverryke
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B e s c h r y v i n g e van de princelyke en yverryke parrochie van Zele. [Door D.
WATERSCHOOT.] Dendermonde, 1775. B. (538
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De beschryvinge van den geschiedenissen in der religien saken
De b e s c h r y v i n g e van den geschiedenissen in der religien saken toegedragen
in den Nederlanden ... [Door JACOB VAN WESENBEKE.] Gedruckt [te Antwerpen] in
Augustus 1559. [lees: 1569]. (539
Konst- en Letterbode, 1859, bl. 346. Oorspronkelijk in het Fransch en
Holl. uitgegeven, werd het in 1016 uit het Fransch vertaald en op nieuw
o

met den naam des schrijvers herdrukt te Breda en Middelburg in 4 .

Warachtighe beschryvinghe van den standt der religien
Warachtighe b e s c h r y v i n g h e van den standt der religien ende 't ghemeyne
o

welvaren onder Hendrik II, Franciscus II en Carolus IX. [Door JEAN DE SERRES.] A .
1567. (540
Vertaling van ‘Commentar. de statu religionis etc.’ Zie Barbier 1194 d.

Beschrijvinge van een vreemd nagtgesigte vertoont
B e s c h r i j v i n g e van een vreemd nagtgesigte vertoont aan een toehoorder der
predikatie, die door den Remonstr. leeraer Ds. Joh. Molinaeus voor 't vermogen des
Duivels .... gedaan is. Gredrukt te Logoochoorion bij den drukker van haar Majesteit
o

Krisis. 1692. 4 . (541
Tegen dit geschrift gaf Molinaeus eene Paranaesis uit, welke bij
o

Cattenburgh p. 111 genoemd wordt: Paraenesis aan P. RABUS in 4 . Rott.
1692.

Corte beschryvinge van 'tgene in den lande van Gulick
Corte b e s c h r y v i n g e van 'tgene in den lande van Gulick, Cleve, etc. passeert,
mitsgaders waer het legher van den vyandt hem onthoudt .... [Door BROER JANSZ.]
o

Amsterdam, 1614. 4 . (542
Meulman 1372.

Een corte waerachtighe beschryvinghe van alle
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Een corte waerachtighe b e s c h r y v i n g h e van alle gheschiedenissen, aenslaghen,
stormen, schermutsingen ende schieten voor de vrome stadt Haerlem.... tot den 12
o

Sept. 1573. [Door P. STERLINCX.] Delft, 1574, 4 . (543

Corte beschryvinghe vande strenghe belegheringhe ende
Corte b e s c h r y v i n g h e vande strenghe belegheringhe ende wonderbaerlicke
verlossinghe der stadt Leyden in Hollandt ... [Door JAN FRUYTIERS.] Ghedruct binnen
de vermaerde stadt Delft, op den hoeck vande Schoolsteech. [Aelb. Hendricsz.]
o

Anno 1574. 4 . (544
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Met naam en vermeerderd herdrukt in 1577. In 1646 verscheen een
herdruk, waarbij van dien van 1577 geen gebruik is genaaakt. Op den
titel daarvan leest men dan ook slechts: ‘Beschreven door een Liefhebber
die alles by-gewoont heeft in den Jare 1574.’ Nog verscheen in 1739 te
Haarlem eene nieuwe uitgave van den druk van 1577, met aanteekeningen
van P. SCRIVERIUS en andere bijvoegsels.

Beschrijvinghe van het ghene dat vertoocht
B e s c h r i j v i n g h e van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Exc.
des Princen van Orangien binnen der stede van Ghend .... [Door LUCAS D'HEERE.]
o

Ghendt, 1578. 4 . [545
Vanderhaeghen I. 297.

Een wonderlicke beschrijvinghe van het leven
Een wonderlicke b e s c h r i j v i n g h e van het leven van Catherina van Medicis.
[Naar men vermoedt uit het latijn van H. STEPHANUS.] Z. pl. 1583. (546
o

Cat. P.v. Musschenbroek, n . 532.

Beschrijvinghe van Moscovien ofte Ruslandt
B e s c h r i j v i n g h e van Moscovien ofte Ruslandt, verhalende den eersten standt
des Rijcks, en hare oorloghen, rechten en godtsdiensten, alsmede de manieren van
haer leven, en gewoonte der geestelijcke en wereltlijcke persoonen .... [Door J.
o

DANCKAERT.] Amst. z. jr. 4 . (547
Gedeeltelijk herdrukt onder den titel: ‘Beschr. v. Mosc. ofte Ruslandt,
verhalende der volckeren rechten, godsdienst, leven en gewoonte der
o

geestel. en wereldl. personen ... Ald. z. jr. 4 . De eerste druk met den
naam des schrijvers verscheen Amst. 1615 Zie Mémoire bibliogr. sur les
journaux des navigateurs neerlandais ... par P.A. Tiele, p 282, 283.

Korte beschryvinhe van Parijs
Korte b e s c h r y v i n h e van Parijs en de manieren en zeden van die haer daer
o

onthouden. [Door D. BUISERO.] Vliss. (1660.) 4 . - Ald. 1667. (548
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D.P. PERS is op grond der Voorrede wel eens voor den schrijver gehouden.

Den bespeurder der nationale feesten
Den b e s p e u r d e r der nationale feesten; of beschryvinge van het aenzicht van
o

Gend gedur. de maend Augusti. [Door PIERRE VAN HUFFEL.] Gend, 1820. 16 . (549
Bibliophile Belge, XIX. p 175.

Schimpige bespiegeling op de meeste bekende
Schimpige b e s p i e g e l i n g op de meeste bekende Leydache juffers. [Door
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P. BELLAARD.] Z. pl. en jr. [Leiden, 1756.] (550
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. N . 917.

Vaderlandsche bespiegelingen
Vaderlandsche b e s p i e g e l i n g e n . [Door J.M. VAN VLOTEN?] Utr. 1785. (551
o

Cat. v.d. Willigen, II. n . 919.

Bespiegelingen of gedachte over de wezentlijkheit
B e s p i e g e l i n g e n of gedachte over de wezentlijkheit der dingen. [Door... DE
LOVER.] Amst. 1763. (552

Wijsgeerige bespiegelingen over America
Wijsgeerige b e s p i e g e l i n g e n over America. Of gewigtige stukken tot opheldering
der historie van het menschdom. Uit het Fransch van den Heer de Pauw. [Denkelijk
door SIMON DE VRIES.] Te Deventer, bij Lucas Leemhorst. 1770. 3 dln. (553
Vgl. v. Enk en Bosscha, 2e Eeuwfeest v.h. Athenaeum to Deventer, bl.
77.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Egyptenaaren en
Wijsgeerige b e s p i e g e l i n g e n over de Egyptenaaren en de Chineesen. Door
den Heer de Pauw, Kanonnik van Xanten. Uit het Fransch vertaald. [Denkelijk door
SIMON DE VRIES.] Deventer, bij Lucas Leemhorst 1773. 3 dln. (554
Zie als voren.

Het vijftigjarig bestaan van het R.C
Het vijftigjarig b e s t a a n van het R.C. Weeshuis te Leeuwarden, plechtig gevierd
op 30 Mei 1836. [Door M. DE HAAN HETTEMA] Leeuw. 1836. (555
Bodel Nijenhuis 2738.
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De besteedster van meisjes en minnemoers
De b e s t e e d s t e r van meisjes en minnemoers; of school voor de dienst-meiden.
Kluchtspel. [Door J. DE RIJK.] Amst. 1692. (556
V.d. Marck 1283.

Het bestuur van den Raadpensionaris Jan
Het b e s t u u r van den Raadpensionaris Jan de Witt, beschouwd uit het oogpunt
der Ministeriele Verantwoordelijkheid. [Door Prof. MATTHIJS SIEGENBEEK.] Leyden,
1832. (557

Besweering van den disperaten Antwerpse Courantier
B e s w e e r i n g van den disperaten Antwerpse Courantier. Kluchtspel.
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[Door J. CAMPO WEIJERMAN.] Brugge, 1705. (558
Later met naam tegelijk met andere blijspelen van W. herdrukt. (Bibl.
Adversaria, II. 108)

Bethlehem
B e t h l e h e m , dat is 't broothuis, inhoudende den kersnacht ... [Door KAREL VAN
MANDER.] Haerlem, 1627. (559

Betoog
B e t o o g , dat eene onverdeelde regeeringsvorm, in eene gemeenebest, uit haren
eigen aart, onbestendig en voor de vrijheid van den staat gevaarlijk zijn moet.
[Toegeschreven aan N.C. LAMBRECHTSEN.] Derde druk. Z. pl. en jr. [1801.] (560)
Cat. J.M. Kemper, 138. Op bl. 22 der hiertegen verschenen Brieven van
Elenthero-Batavus komt eene plaats voor, waaruit men zoude afleiden,
dat deze getwijfeld heeft of hij een Pensionaris (LAMBRECHTSEN) voor zich
had, of een Secretaris. Of hij met dien Secretaris G. DUMBAR op het oog
had, laat zich moeijelijk beslissen, maar dat er gronden bestaan, om het
eer aan dezen toe te schrijven, blijkt uit het volgende. Onder 'smans
nagelaten boeken komt een exemplaar voor, waarin verscheidene druken andere fouten door hem met de pen verbeterd zijn en op bl. 16 wordt
eene plaats van Montesqnieu aangehaald, die letterlijk overeenkomt met
de aanhaling in het 2e dl. der Oude en Nieuwe Constitutie van Amerika
van DUMBAR, behalve alleen, dat daar g r o o t e r in plaats van g r o o t e n
gelezen wordt. In beide aanhalingen is weggelaten: ‘C'est par là que la
Hollande, l'Allemagne, les Ligues Suisses sont regardés en Europe comme
des républiques éternelles.’

Betoog der noodzakelijkheid eener spoedige herziening
B e t o o g der noodzakelijkheid eener spoedige herziening der Grondwet. [Door Mr.
J.I. VAN HEES VAN BERKEL.] Te Utrecht, bij C. van der Post Jr. 1843. (561
Met naam herdrukt in 1844. (Zie Handel. v. Letterkunde, 1855, bl. 74)

Betoog over de verhevenheid en welsprekendheid
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B e t o o g over de verhevenheid en welsprekendheid van 't Heilig Bijbelblad. [door
PETRUS HOFSTEDE?] 's Grav. 1766. (562
Levensbeschr. van R.M.v. Goens door ten Brink, bl. 91.
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Betoog tot aanprijzing eener kolonisatie van Nederlanders
B e t o o g tot aanprijzing eener kolonisatie van Nederlanders naar Java, en
beantwoording van tegen hetzelve gemaakte bedenkingen. [Door J.P. VAN DER
HUCHT.] Amst. 1844. B. (563

Betoog van de noodzakelijkheid eener vereeniging
B e t o o g van de noodzakelijkheid eener vereeniging van het eiland Fijenoord met
de stad Rotterdam ... [Toegeschr. aan L.J. VAN DER KUN.] 's Grav. 1839. (564
Bodel Nijenhuis 1199 (vervolg)

Een aendachtige betrachtinge ende clare berichtinge
Een aendachtige b e t r a c h t i n g e ende clare berichtinge, den mensche van 't
Eewige verderven te redden ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (565
Biblioph. Belge, 1866, p. 137.

Betrachtingen bij het ziekbed
B e t r a c h t i n g e n bij het ziekbed. Uit 't Hoogduitsch van H.G. Hermes. [Door Mr.
W. BILDERDIJK.] Haarl. 1820. (566
Klinkert, bl. 5.

Christelijke betrachtingen
Christelijke b e t r a c h t i n g e n . Eene bijdrage tot de stichtelijke lektuur naar de
behoefte van deze tijden. [Door Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT, C.H. VAN HERWERDEN
Cz. en M.A. AMSHOFF.] Gron. 1834. Uitg. (567

Vast betrouwen der kinderen Gods
Vast b e t r o u w e n der kinderen Gods van te sullen sterven in de goddelijke liefde.
[Door CHARLES VAN DER ABEELE.] Antwerpen, 1768. (568
De Backer, II. 4.
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Beursestrijt tusschen Galenus en Baldus
B e u r s e s t r i j t tusschen Galenus en Baldus. [Door Dr. GOVERT BIDLOO.] 's Grav.
bij Meyndert Uytwerf 1692. (569
Servaas v. Rooyen, Verboden boeken, bl. 70.

Bevolking en indeelingstaat van Java en
B e v o l k i n g en indeelingstaat van Java en Madura, volgens officieele opgaven.
[Door A.C. BODDE.] 's Grav. 1866. Uitg. (570

De heldhaftige bevrediging van Palembang
De heldhaftige b e v r e d i g i n g van Palembang. [Door G. BRUINING.] Rotterdam,
1822. (571
Zie zijn eigen-levensbeschr.
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Soete beweginghen uyt d'aendachtigheydt op den ghecruysten
Christus
Soete b e w e g i n g h e n uyt d'aendachtigheydt op den ghecruysten Christus ....
[Door BONIF. MAES.] Ghendt, 1672. (572
Vanderhaeghen, II. 265.

Ruygh-bewerp vande redenkaveling
Ruygh-b e w e r p vande redenkaveling, ofte nederduytsche dialectike: ....
uytghegheven by de Kamer In Liefd bloeyende t' Amstelredam. Tot Leyden, bij
Christoffel Plantyn. 1585. (573
Volgens Paquot VIII. 315 door H. Lz. SPIEGHEL of D. Vz. COORNHERT. Zie
verder op Kort b e g r i p leerende ... enz.

Bewijs
B e w i j s , dat een Franschman wel kan denken, getrokken uit eenige papieren,
gevonden bij gelegenheid van den brand, eenige jaaren geleeden ontstaan in zeeker
huis op de Vyverberg ... [Door Mr. A. TINNE.] Z. pl. (Gedagt.) 1 Oct. 1779. (574

Bewys
B e w y s , dat het gevoelen van die gene, die leeren der sonne-stille-standt en des
aardrycks beweging, niet stry digh is met Godts woort. [Door Dr. LAMBERT VAN
o

VELTHUYZEN.] Z. pl. [Utrecht, D. van Ackersdijck en G. van Zijll.] 1655. 4 . (575
Blijkens de voorrede voor een later werk des schrijvers. Zie Bibl. v. pamfl.
4504.

Het bewijs en gezag der christelijke
Het b e w i j s en gezag der christelijke openbaring. Door Th. Chalmers. Uit het
Engelsch vertaald. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Haarlem, 1820. (576
Klinkert, bl. 6.
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Een klaer bewys van de onmacht
Een klaer b e w y s van de onmacht des Duyvels, voorgestelt in antwoort op de
vierde brief van Hagghebber Philalethes.... [Door K. JACOBS.] t' Amst. 1691. (577

Kort bewys van den verkeerden aerdt
Kort b e w y s van den verkeerden aerdt, calumnien, nieuwe ... opinien van Peter
o

du Moulin ... [Door CASPAR VAN BAERLE.] 1620. 4 . (578
Cattenburgh p. 8.

Bewijs van den vryheyt en independentie
B e w i j s van den vryheyt en inde-
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o

pendentie der vrijen Oldampten. [Door D. GRASWINCKEL.] Rott. 1640. 4 . (579

Bewys van den waren godsdienst
B e w y s van den waren godsdienst, in ses boecken gestelt by Hugo de Groot. [Met
o

voorrede toegeschr. aan HENRICUS ROSAEUS.] Gedruckt in 't jaer o. H. 1622. 4 .
(580
Brandt IV. 819.

De bewijsinghe van de onschult van Philips Baenreheere van
Montmorency
De b e w i j s i n g h e van de onschult van Philips Baenreheere van Montmorency,
Grave van Hoorne. Tegens de bedriegelijcke vanginge .... ende tyrannische executie
aen zynen persoon ghedaen. [Opgesteld door JACOB VAN WESENBEKE.] Z pl. [Keulen.]
Gedrukt in de maent van Sept. 1568. (581
Konst- en Letterbode, 1859, bl. 346. Volgens anderen zonde HERMAN
Graaf van NIEUWENAAR de schrijver en Dillenburg de drukplaats zijn.

Een suyverlyck bewysreden van Godes Woort
Een suyverlyck b e w y s r e d e n van Godes Woort, wie sich t' selue te hooren, te
kennen vnde reclit nae den Gheest te hebben, beroemen mach ... [Door DAVID
o

JORIS.] Z pl. en jr. 4 . (582
o

V.d. Linde N . 201; Biblioph. Belge 1866, p 134

Een suyverlicke bewysreden
Een suyverlicke b e w y s r e d e n , waer by men vermercken, weten, kennen unde
sien kan, waer oder by wien dat rechte geloof is. [Door DAVID JORIS.] Z. pl en jr. (583
o

V.d Linde, N . 77, 194; Placcius 1933.

Kortbondige
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Kortbondige, klaare en nadere b e w y s r e d e n e n op en tegen de korte remarques
daar door trecht van Zijne Kon. Maj. van Pruyssen om .... te moeten succederen
aangetoond ... word. [Uit het Latijn vertaald door W. VAN ROYESTEIN.] Amst. 1702.
o

4 . B. (584

Bewijzen voor de echtheid en gelijkenis
B e w i j z e n voor de echtheid en gelijkenis der oude afbeeldingen van Coster. Ter
wederlegging van het Iets van den heer van Westreenen .... [Door ABR. DE VRIES.]
Haarl. A.C. KRUSEMAN. 1847. (585
Levensber. v. Letterkunde, 1863, bl. 209.
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De drie bezoeken
De drie b e z o e k e n . [Door H. HOOGVLIET.] Leyden, 1848. Uitg. (586
‘Door den schrijver van †’ verscheen: Twee graven. Een ontmoeting op
reis. Leyd. 1850.

Bezoekingen tot den Heiligen Joseph
B e z o e k i n g e n tot den Heiligen Joseph. [Vert. door J.B. DE NEVE.] Nieuwe uitgave.
o

Gent, 1857. 12 . (587
Vanderhaeghen V. 244.

Bezuiniging en vereenvoudiging
B e z u i n i g i n g en vereenvoudiging. Beroep op de vaderlandsliefde van de regering
en de natie. [Door H. KRETZER, J.K.W. QUARLES VAN UFFORD en J. TIDEMAN.] 's Grav.
1848. (588

Bezwaarredenen over de eerste vrage van 't formulier van den
kinderdoop
B e z w a a r r e d e n e n over de eerste vrage van 't formulier van den kinderdoop,
vermeerderd met eene verhandeling over het gezach der liturgie-formulieren en
met aanmerkingen over den bezwaar-eed. [Door Prof. HERM. VENEMA.] Harlingen,
1729. (589
Boeles, Friesland's hoogeschool II. 2. bl. 403.

Bezwaren en overdenkingen over den eed
B e z w a r e n en overdenkingen over den eed bevolen bij de Representanten van
Holland. [Door Prof. H.C. CRAS.] Amst. 1795. Aa. (590
Een 2e druk met aanhangsel volgde weldra.

Eenige bezwaren tegen de voordragt van een wet
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Eenige b e z w a r e n tegen de voordragt van een wet tot regeling van het Lager
Onderwijs. [Door J.A. SMITS?] Amst. 1857. (591

Bezwaren tegen den hoofdelijken omslag
B e z w a r e n tegen den hoofdelijken omslag der gemeente Leyden. [Door A. DE
MARE.] Leyden, 1856. (592
Cat. v. Letterkunde III. 523.

Biblia dat is de gheheele H
B i b l i a dat is de gheheele H. Schrift, in gemeyn Nederlantsch duytsch. Embden,
St. Mierdman ende J. Gheillyart 1558. fol. (593
Eerste uitg. der le vertaling van LUTHER, naar de Neder-Saxische
overzetting van BUGENHAGEN, waarschijnlijk door J. GHEILLYART. Cat. v.
o

Voorst, Theol. n . 273.

Biblia Sacra dat is de H
B i b l i a Sacra dat is de H. Schriftuer van het Oude en Nieuwe Testament. Naer de
laetste Roomsche keure
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der gemeine Latynsche overzettinge, in Nederduitsch vertaeld, met korte verklaring
op de duistere plaetsen. [Bezorgd door W. KEMP.] T'Utrecht by Cornelius Guilielmus
le Febvre. 1732. 3 dln. fol. B.J. (594
Blijkens de voorrede waren het N.T. en de 5 boeken van Mozes, Josua,
Rigteren, Ruth en 4 Boeken der Koningen uitgegeven door ANDREAS VAN
DER SCHUUR, terwijl de Aartsbisschop van Utrecht in de ‘Goedkeuring’
zegt, dat de ontbrekende boeken van den Bijbel vertaald zijn door HENDRIK
VAN RHIJN.

Godgeleerde bibliotheek
Godgeleerde b i b l i o t h e e k . [Door H. MUNTINGHE, L. MEYER e.a.] 1760. (595
Bouman, Harderwijksche hoogeschool, II. 385.

De uitlandsche bibliotheek
De uitlandsche b i b l i o t h e e k . Rotterdam, J.F. Ebert 1770-1773. (596
Nevens 2 of 3 andere zijner stukjes verscheen hierin van B. FREMERY
eene vertaling van: de Eerste Zeebouwer van Gessner. (Zie Mijne
offeranden aan Apollo en Hymen, 2e st. bl. 75)

Bibliotheek van oude letterkunde
B i b l i o t h e e k van oude letterkunde. Eerste deel. [Uitgeg. door Prof. J. TEN BRINK,
Prof. H. BOSSCHA en Mr. J.M. KEMPER.] Te Amsterdam, bij Jan ten Brink, Gz.
1804-1808. 4 stn. (597
Het 2e alleen door ten Brink uitgeg. deel, dat veel later verscheen, was
niet naamloos. (Zie Leven van D.J. van Lennep, door J. van Lennep, I.
226.)
In mijn ex. zijn de schrijvers aldus opgegeven: De voorrede door BOSSCHA,
van wien ook waren bl. 1-44 en 215-246; van KEMPER bl. 45-104 en
163-214; van TEN BRINK bl. 105-162, 295-318 en 455-474; van D.J. VAN
LENNEP bl. 247-282 en 319-350. De overige stukken zijn niet naamloos.

Nederlandsche bibliotheek
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Nederlandsche b i b l i o t h e e k , waarin werken, die van tijd tot tijd, over allerlei
wetenschappen .... in het vaderland uitkomen ... worden opgegeven ... Rott.
1774-1789. (598
Het 2e deel heeft tot titel: Ned. Bibl. waerin beoordeelingen en berigten
van versch. boeken ... (enz.)
De hoofdredacteur was P. HOFSTEDE: hij werd geholpen door JOH.
HABBEMA, zooals gebleken is toen twistschriften naar aanleiding
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van sommige recensiën, door de redarteurs met hun naam zijn wederlegd.
In 1789 veranderde de redactie en nu heette het werk Vaderl. Bibliotheek.
B. BOSCH zegt dl. III. bl. 292 zijner Gedichten, omstreeks 1787 ‘sterk
gewerk’ te hebben aan dit tijdschrift, ‘nadien de gewone redacteur, door
onpasselijkheid, hiertoe buiten staat was geraakt’.
Hetgeeen in dl. III. No. 2 over R.M. van Goens in dit tijdschrift voorkwam,
gaf aan de Vroedschap van Utrecht aanleiding tot eene publicatie op 13
Maart 1775 afgelezen en aangeplakt, waarbij No. 2 werd verklaard voor
‘een eerrovend libel’ en het geheele Maandwerk ‘voor zoo verre het reeds
gedrukt was, of noch stond vervolgd te worden, voor altoos ter stede van
Utrecht verboden op eene penaliteit van honderd zilveren dukatonnen.’
Te gelijkertijd schreef de Regering van Utrecht aan die van Amsterdam,
om van den boekverkooper M. de Bruyn te vernemen naar den schrijver
of de schrijvers van het stuk. De drukker de Bruyn, dus onverwachts door
den Magistraat op het lijf gevallen, ging onopregt en bedriegelijk te werk.
Hofstede verhaalde dit (in 1789) aldus: ‘(de Bruyn) als uitgever der Ned.
Bibl. door den Amsterdamschen Heer Hoofdofficier genoodzaakt zijnde
de schrijvers te noemen, stopte het Gericht een hoop (24) namen in de
hand van de zulke, die slegts een onverschillig versje, of iets anders van
geen belang aan de Bibl. geleverd hadden, en verzweeg de ware en vaste
Bijdragers. Euvel werd dit zoowel door de verkeerd genoemde personen,
als door den Heer HABBEMA opgenomen, die om verder onderzoek af te
snijden, ten eersten, opentlijk, als Bestierder der Ned. Bibl. te voorschijn
kwam, en al het geschrevene voor zijn rekening nam Dit geschiedde bij
advertentie in de Rotterdamsche Courant van 18 Maart 1775: hij
verklaarde daarbij te zijn Verzamelaar en uitgever van het werk en ‘alles,
en wel in het bijzonder de Recensie van het (door R.M.v. Goens) vertaalde
werk van Mendelssohn, ofschoon daarvan geenzins de Auteur zijnde,
voor zijne rekening te nemen’, doch tevens daarbij voegende: ‘dat noch
schrijver, noch uitgeever immer ten oogmerk hadden gehad om de Prof.
v. Goens te beleedigen, gelijk de Ed. Gr. Achtb. Magistraat van Utrecht
bij haare Publicatie veronderstelt’.
Zie over deze zaak en de verdere gevolgen er van: Mr. B. ten Brink,
Levensbeschr. v.R.M. van Goens, bl. 97 e.v.
‘Door den schrijver van de Ned Bibl.’ werden uitgegeven: Beoordeelingen
der nieuwe verklaring van Salomo's Hooglied. Rott. 1774.

Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap
Vaderlandsche b i b l i o t h e e k van wetenschap, kunst en smaak. Amst. M. de Bruijn
en Dulsdeiker, 1789-1811. (599
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In het begin onder redactie van J. KANTELAAR, die echter reeds in 1790
vervangen werd door Y. VAN HAMELSVELD. Volgens v.d. Aa was ook H.A.
BRUINING in het begin redacteur. Dit wordt bevestigd op bl. 81 van Reinier's
Nieuwe verbeterde naamlijst v. pred. in de Herv. Gem. van Vere, volgens
wien het tijdschrift aan Br. ‘een wakkeren mede-arbeider’ had.
In 1811 werd dit tijdschrift zamengesmolten met de Vaderl.
Letteroefeningen en herdoopt in een Tijdschrift voor kunsten en
wetenschappen v.h. Departement der Zuiderzee.
In de Nieuwe Nederlandsche Bibliotheek 3e dl. 2e st. schreef J.W. TE
WATER in 1805 naamloos: Aanmerkingen op de Aanmerkingen betreffende
de spellinge in den zoogenaamden Staten-Bijbel. (Zie zijn autobiogr. bl.
393.)
‘Door de schrijvers van de N. Vad. Bibl.’ werd nog gegeven: Zaakelijke
inhoud van vier brieven aan den burger-leeraar E. Kist ... met de
beoordeeling dier brieven. 1797.

De Bickers in marmer
De B i c k e r s in marmer. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. [1650.] fol. (600
Van Lennep VI. 72; Bibl. v. Pamfl. 3836.

Biddags-predicatie over de laatste bede van het Vader Onse
B i d d a g s -predicatie over de laatste bede van het Vader Onse .... [Door A. VAN
HOLTHEN.] Rott. 1653. (601
Prov. Bibl. v. Zeeland, bl. 122.

Der biën boeck ook genaamd
Der b i ë n boeck ook genaamd: boeck dat ghehieten is een ghemeyn guet van der
naturen der byën ... [Door THOMAS CANTIPRATENSIS] Swolle, Peter van Os. 1488.
fol. (602
o

Vgl. Ledeboer, Notices, n . 457.

De Biënkorf der heylige Roomschen kercke
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De B i ë n k o r f der heylige Roomschen kercke. [Door PHILIPS VAN MARNIX, Hr. v.
e

St. Aldegonde.] Z. pl. [Embden] 1569. (2 druk.) - Ald. 1572. - Ald. 1574, - Dordr.
1577. - Amst. 1657. (603
Vgl. Navorscher XVII. 303.

Mr. W. Bilderdijk ter gedachtenis
Mr. W. B i l d e r d i j k ter gedachtenis. [Door Mr. J. VAN WALRÉ.] Haarlem, 1832. (604

De billard
De b i l l a r d . Kluchtspel. [Door GERRIT VAN DER GROE.] Amst. 1731. (605
V.d. Marck 1058.

Den Binckhorst ofte het lof des
Den B i n c k h o r s t ofte het lof des
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gelucksalighen ende gerustmoedighen Landlevens ... [Door PH. VAN BORSSELE.]
o

Amst. Dirck Pietersz. 1613. 4 . (606

Het bisdom en de bisschoppen van Gent
Het b i s d o m en de bisschoppen van Gent. [Door FRANS DE POTTER.] Gent, 1865.
BB. (607

Het bisdom van Groningen
Het b i s d o m van Groningen. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Gron. P. van Zweeden.
1853. Uitg. (608
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 209.

Een vliegend blaadje
Een vliegend b l a a d j e : Over onzen toestand. [Door Prof. S. VISSERING.] Leiden,
1853. (609
Gevolgd door 3 andere stukjes.

Losse bladen uit de geschiedenis
Losse b l a d e n uit de geschiedenis der wereld. Wetenschappelijk volksboek.
Bloemlezing uit de voornaamste bekende geschiedenissen. [Door T. KOUWENAAR.]
Amst. 1867-1868. Schr. (610

Bladzijden voor Neêrlands geschiedboek van 1853
B l a d z i j d e n voor Neêrlands geschiedboek van 1853, of Willem III te Amsterdam
in April dezes jaars. De allocutie van Pius IX ... [Toegeschr. aan H. BOOM.] Amst.
1853. (611

Blaise en Babet
B l a i s e en Babet. Blijspel met zang naar bet Fransch van Monvel. [Door H.J.
ROULLAUD] Amst. 1788. (612
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o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 885.

Een blik geen ‘blaam’ op Neerlands
Een b l i k geen ‘blaam’ op Neerlands poezy. Hekeldicht. [Door G.T. MOHRMAN.] Utr.
1841. Uitg. (613

Een blik in de geschiedenis van het regt
Een b l i k in de geschiedenis van het regt. [Door CH. P. DUMONT.] Antwerpen, De
la Montagne. 1857. (614
Bibliophile Belge, XIX. 176.

Blik op de ‘Onpartijdige beschouwingen
B l i k op de ‘Onpartijdige beschouwingen der groote staatkund. aangelegenheden
van den dag in Nederland, door een echt constitutioneel-Koningsgezinde.’ [Door
W.P. D'AUZON DE BOISMINART.] Utr. 1857. (615
Levensber. v. Letterkunde 1870, bl. 521.

Blik op het bestuur van Nederlandsch
B l i k op het bestuur van Nederlandsch Indië onder den Gouverneur-
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Generaal J. van den Bosch, voor zoo verre het stelsel van kulturen betrett ....
Kampen, 1835. (616
Ten onregte toegeschreven aan. P. MERKUS; de schrijver was volgens
de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 13 Jan. 1866 JOH. OLIVIER, Jz.
Deze was trouwens de redacteur van het tijdschrift ‘De Oosterling’, door
welks redactie het boek werd uitgegeven.
Op het exempl. der Kon. Bibl. staat: ‘scripsit OLIVIER op instigatie van VAN
DER CAPELLEN.’

Een blik op Holland
Een b l i k op Holland, of schilderij van dat Koningrijk in 1806. Amst. 1807. 2 dln.
(617
Vertaling van ‘Coup d'oeil sur la Hollande, ou tableau de ce royaume en
1806’, door Barbier gesteld op naam van J. BRAYER, doch met bijvoeging,
dat Servaas van de Graaf in de voorrede van zijn ‘Historisch-Statistische
beschryving van het Kon. Holland’ (Amst. 1807) het boek toeschrijft aan
D.J. GARAT.

Blikken in ket krijgsmansleven
B l i k k e n in ket krijgsmansleven. [Door F.A.C. TEUNISSEN.] Kampen, (1872.) (618

De schrickelycken gruwelycken blixem des bans
De schrickelycken gruwelycken b l i x e m des bans door den Paus van Romen
teghen den doorl. Coninck van Nauerre .... wt-gestort. [Door ELLERT DE VEER.] Z.
o

pl. en jr. [1585.] 4 . (619
Blijkens het slotvers:
Wt een E e l h e r t die v e e r droot Spaus listen dit sancg;
De Nachtegael, luystert en merct wel na haer clancg.
Meulman, 637.

De politieke blixem
o

De politieke b l i x e m . N . 1. Procul a Jove, procul a fulmine. Donderdag 1 Juny
o

1797, het derde Jaar der Bataafsche Revolutie. - N . 56. Donderdag 5 July 1798,

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

het vierde Jaar der Bat. Rev. (Achteraan elk nommer: Gedrukt by Hendrik Coster,
te Leyden.) (620
De hoofdpersoon, Jupiter, in dit weekblad voorkomende, is Pieter Vreede;
de kundigste en verdienstelijkste leden der Nationale Vergadering worden
er in gehoond en aan de kaak gesteld; vooral op Bicker is het gemunt.
Wat de redactie betreft, heeft men beweerd, dat B. BOSCH hiermede belast
was; dit is stellig onjuist, hoewel men geneigd zoude zijn het te gelooven
uit bl. 367 en 368. Op bl. 27 wordt gezegd, dat het tijdschrift het werk was
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‘van drie Unitarissen’ en dit waren volgens bl. 15 en 16 van het geschrift:
‘De Constitutionele vlieg: L C. VONK, TH VAN LEEUWEN en Mr. J.C. HESPE.
Op bl. 376 wordt eene Eerste Naamlijst der ‘Apparente Schrijvers van de
Pol. Blixem’ gegeven, waaronder ook die drie schrijvers W. FIJNJE is daar
de eerstgenoemde. De Pol. Bl. is vervolgd o.d. titel: De Pol.
donderslag.

De burger politieke blixem
De burger politieke b l i x e m . Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo.
Leyden by P.H. Trip (gedrukt te 's Hage by Sneyders en van Tienen en Comp.) 15
april 1800-9 Maart 1801. 62 nrs. (621
Dat B. BOSCH de schrijver was, blijkt duidelijk uit bl. 254, 269 en 289. No.
63 verscheen 25 Mei 1801 onder den titel: D e n P o l i t i e k e n B l i x e m
als eerste No. van een 2e deel. Beide deelen hebben tot
gemeenschappelijk titel blad: D e n B u r g e r P o l i t i e k e n B l i x e m ,
nu P o l i t i e k e B l i x e m , welke verandering van titel geschiedde wegens
het verschijnen van een ander tijdschrift onder den titel: Den Heer
P o l i t i e k e n B l i x e m . BOSCH was intusschen slechts de schrijver van
de eerste 59 nrs., blijkens zijne verklaring in voor het le deel van De Heer
Pol. Bl.
Sedert No. 105 (8 febr. 1802) verscheen dit tijdschrift bij A. Rosmuller in
den Haag. Met No. 109 (8 maart) verandert het van titel wegens bedrog
van den uitgever v. Tienen, die medegewerkt had tot de uitgave van den
valschen Polit. Blixem bij Wiegman te Delft. Nu werd het D e n o u d e n
e c h t e n P o l . B l i x e m . No. 105 is het eerste No. van het 3e dl.; het
laatste was No. 125 (28 Julij 1802.) Van No. 102 was J.C. HESPE de
schrijver: naar men wilde had hij de copie aan den uitgever gezonden,
om diens vertrouwen te winnen, en zoodoende de schrijvers te ontdekken,
ten einde ze aan het gouvernement mede te deelen en het blad uit de
wereld te helpen. Dit mislukte; hij werd gevangen genomen en door het
Hof van Justitie voor 6 jaar uit Holland, Zeeland en Utrecht gebannen en
in de kosten en misen van justitie veroordeeld. Zie Mr. Sautijn Kluit in
Nijhoff's Bijdr. 3e R.I. 252.

De heer politieke blixem
De heer politieke b l i x e m . Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo. Den
o

Haag by J.L. van Laar Mahuet en Comp. 18 nrs. - Leyden bij P.H. Trap. N . 19-64.
4 Mei 1801. - 28 Junij 1802. (622
In de later voor het le dl. (56 nrs.) gevoegde voorrede, verklaarde B.
BOSCH de schrijver te zijn.
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De politieke blixem
o

De politieke b l i x e m . Delft bij Jan Wiegman 16 Nov. 1801. N . 93-125. (623
In den bij Coster te Leyden uitgegeven Pol. Bl., op bl. 900 en 908 worden
J.E. DE WITTE VAN HAEMSTEDE en .... MEYER de schrijvers genoemd.

Het gewaande bloedverwantschap
Het gewaande b l o e d v e r w a n t s c h a p . Blyspel. [Door J. WANDELAAR.] Amst.
1723. (624
V.d. Marck 1392.

Bloemen
B l o e m e n . Keur van Nederlandsche poezy. Eerste verzameling. [Verz. door JOH.
HILMAN.] 2e druk. Amst. 1856. (625
De 2e verzameling droeg zijn naam.

Gulden bloemen uit het christelijk leven
Gulden b l o e m e n uit het christelijk leven op het veld der historie geplukt. [Door
W.J.A. MULDER.] Utr. 1863. Schr. (626

Nederduitsche bloemenlezing
Nederduitsche b l o e m e n l e z i n g . [Door FR. VANDEVELDE.] St. Nikolaes, 1846.
BB. (627

Bloemhart en Roosje
B l o e m h a r t en Roosje. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Leiden, 1776. (628
Blijkens een door hem zelf geschreven lijst zijner werken. Hij voegt er bij,
dat het stukje weinig bekend is.
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Den bloemhof van de Nederlandsche jeught
Den b l o e m h o f van de Nederlandsche jeught, beplant met uytgelesene elegien,
sonnetten, gesangen, enz. Noyt in druck gesien. [Door D. HEINSIUS?] Amsterdam,
o

D. Pietersz in de Witte Persse, oude Brugsteech. 1608. 4 . (629
o

Cat. Kramm, n . 1304.

Het bloemhofien der gebeden
Het b l o e m h o f i e n der gebeden. [Door JOH. TEILINGIUS.] Schravenhage, by Barendt
o

Beeck. 1683. 12 . (630

Het bloemkorfje
Het b l o e m k o r f j e . Door H.C. Schmid. Uit het Hoogduitsch. [Door A. DROST.]
Haarl. 1828. (631
Blijkens Konst- en Letterbode 1834, II. 352; vgl. ald. bl. 322.

Bloemlezing of keur van schoone en
B l o e m l e z i n g of keur van schoone
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en zedekundige Nederduitsche en Fransche dichtstukken. [Verzameld door AUG.
VOISIN en FR. VAN HAVERBEKE.] Gent [Kortrijk, Beyaert - Feijs.] 1827. F.V. (632

Nederduitsche bloemlezing
Nederduitsche b l o e m l e z i n g ; verzameling van beste stukken van Nederduitsche
o

dichters. [Door J. RYSHEUVELS.] Antw. 1823. 12 . BB. (633

Den bloempot der geestelycken liedekens
Den b l o e m p o t der geestelycken liedekens. [Door G. DE COSTER.] Antwerpen,
1614. (634
Willems, Oude Vlaemsche liederen, bl. XXXIX.

Bloemsel
B l o e m s e l , afgeslagen van de Aemsterdamsche lindebladen. [Door M. GANSNEB
TENGNAGEL.] Amst. 1641. (635
o

Cat. v. Voorst, Littér. N . 4963.

Bloemtjens
B l o e m t j e n s . [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Amst. 1785. (636
Met naam herdrukt: Amst. 1836.

Bloemtuilen ter eere van de allerheiligste
B l o e m t u i l e n ter eere van de allerheiligste maegd en moeder Gods Maria. [Door
o

J. VANDEVELDE.] Gent, 1851. 12 . BB. (637

Geschockeerden blom-cap
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Geschockeerden b l o m - c a p , t'samen ghenaeyt van veelderhande lappen .... [Door
PIETER JANSZ. VAN CAMPEN.] Op Cuylenburgh, daer men 't roode hoorn in 't witte
o

velt voor wapen voert. Anno 1637. 4 . (638
Bibl. v. Pamfl. 2619.

Een troostlyck blywoordt vnde leuend maeckende
Een troostlyck b l y w o o r d t vnde leuend maeckende verstandt der warer godtlycker
o

kentenissen ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1 Sept. 1550. 4 . (639
o

V.d. Linde, D. Joris, n . 67.

De christelijke bode
De christelijke b o d e . Schetsen uit het leven. [Door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1854.
Schr. (640

Boden-brood voor den man
B o d e n - b r o o d voor den man, die sich noemt J. van Vondelen Voorloper,
overwegende den sin ... van de voorreden, gestelt voor de Psalmen Davids, gerymt
door Jacob Westerbaen ....
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o

[Door WESTERBAEN zelf.] 's Grav. 1655. 4 . (641
Bibl. v. Pamfl. 4462.

Boeck van den leven ons liefs
B o e c k van den leven ons liefs Heren Jesus Christi anderwerven gheprent. [Door
LUDOLPHUS VAN SAXEN.] Antw. 1487. - Ald. 1488. - Zwolle, 1515. [1495.] - Ald. 1519,
[1499]. fol. (642

Het boecxken der Broederschap
Het b o e c x k e n der Broederschap, dat is: vijf boecken der christelycker leeringhen
voor de Broederschap der H. Maget Maria: eerst int Latijn geschreven door ...
Franciscus Costerus .... ende nu overgheset in onse Neder-duytsche tale. [Door
GODEVAERT VAN DEN BERGE.] Antw. 1587. (643
Blijkens de aldaar 1596 en later verschenen uitgaven dezer vertaling. Zie
de Backer, I. 220.

Een cort en suyverlick boecxken
Een cort en suyverlick b o e c x k e n , dienende tot waerschouwinge voor alle oprechte
Catholycken, dat sy haer van de Geusche Predicanten niet en souden laten verleyden
o

... [Door JAC. FOCANUS.] 's Hertog. 1639. 12 . (644
Paquot III. 544.

Een schoon boecxken ende is gheheeten
Een schoon b o e c x k e n ende is gheheeten: Qui sequitur me Ende metter anderen
drie boexkens nu nyeuwe gheprent. Antwerpen, W. Vorstermann. [Omstr. 1530.]
(645
Eerste uitgave in het Hollandsch van de ‘Imitatio Christi’ van THOMAS à
KEMPIS.
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Een profitelic ende troostelic boecxken van den ghelooue ende
hoope
Een profitelic ende troostelic b o e c x k e n van den ghelooue ende hoope. [Door
YSBRANDT SCHOLL.] Antw. 1534. (646
Cat. Jac. Koning, bl. 39.

Een seer goet ende deuoet boecxken
Een seer goet ende deuoet b o e c x k e n voor eenen yegeliken kersten mensche,
hoemen den berch van Caluarien opclimmen sal .... [Welligt door GODSCHALC
ROSEMONDT.] Antw. (151?) (647
o

Cat. v. Letterkunde I. 181. Is hetzelfde als Den Berch v. Calvarien (N .
419).
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Het boek Anonymi genaamt Deutero Jubilon
Het b o e k Anonymi genaamt Deutero Jubilon. [Door Mr. CORNELIS VAN LENNEP?]
Z. pl. en jr. [Leiden, 1775.] (648
Cat. Abr. de Vries, bl. 109. Ten onregte wordt J. LE FRANCQ, VAN BERKHEY
wel eens als schrijver vermeld.

Het eerste boek der Protocole Jakobs
Het eerste b o e k der Protocole Jakobs, soone Johans, soone Balthazars, die de
vryheyd der Gaulen, ende de goede uytvoering hunner Wetten lieheeft. [Door J.J.
ANTHEUNIS.] Ghendt, (1798-1800.) 3 dln. (649
Het tweede nommer van dit tijdschrift droe tot titel: ‘Tweede Protocole
Jakobs’ Zie Vanderhaeghen, IV. 364.

Het boek der Psalmen nevens de Gezangen
Het b o e k der Psalmen nevens de Gezangen, bij de Hervormde kerk in gebruik,
o

door het kunstgenootschap Laus Deo, salus populo. Amst. 1761. 4 . - Ald. 1769
(650
1-2.

L.W.V. MERKEN.

3-4.

LUCAS PATER.

5.

B. DE BOSCH.

6.

V.

7.

N.S.V. WINTER.

8.

A. HARTSEN.

9.

H. ASSCHENBERG.

10.

H.J. ROULLAUD.

11.

PATER.

12.

DE

13.

V.

MERKEN.

14.

V.

WINTER.

15.

V.

MERKEN.

16.

HARTSEN.

17.

ASSCHENBERG.

MERKEN.

BOSCH.
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18.

ROULLAUD.

19.

PATER.

20.

DE

21.

V.

WINTER.

22-24.

V.

MERKEN.

25.

HARTSEN.

26.

ASSCHENBERG.

27.

D. BOSCH en V. WINTER.

28.

PATER.

29.

DE

30.

HARTSEN.

31-32.

V.

33.

PATER.

34.

ASSCHENBERG.

35.

ROULLAUD.

36.

PATER.

37.

DE

38-39.

V.

40.

HARTSEN.

41.

ASSCHENBERG.

42-43.

V.

44.

ROULLAUD.

45.

V.

46.

ROULLAUD.

47.

V.

48.

HARTSEN.

49.

ASSCHENBERG.

50.

ROULLAUD.

51.

V.

52.

PATER.

53.

DE

54-55.

HARTSEN.

56.

ASSCHENBERG.

57.

ROULLAUD.

58.

PATER.

59.

DE

60.

V.

BOSCH.

BOSCH.

MERKEN.

BOSCH.

MERKEN.

MERKEN.

WINTER.

WINTER.

MERKEN.

BOSCH.

BOSCH,

MERKEN.
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61.

ROULLAUD.

62.

HARTSEN.

63.

V.

64.

ROULLAUD.

65-68.

V.

WINTER.

69.

V.

MERKEN.

70.

ASSCHENBERG.

71.

V.

72.

ROULLAUD.

73.

V.

74.

PATER.

75.

P. MEYER.

76.

V.

WINTER.

77.

V.

MERKEN.

78.

HARTSEN.

79.

V.

MERKEN.

80.

V.

WINTER.

81.

V.

MERKEN.

82.

PATER.

83.

DE

84.

V.

WINTER.

85.

V.

MERKEN.

86.

HARTSEN.

MERKEN.

MERKEN.

MERKEN.

BOSCH.
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87.

V.

MERKEN.

88.

ROULLAUD.

89-91.

V.

MERKEN.

92-93.

V.

WINTER.

94.

HARTSEN.

95.

ASSCHENBERG.

96.

ROULLAUD.

97.

PATER.

98.

MEYER.

99.

PATER.

100-101.

ASSCHENBERG.

102.

V.

103.

PATER.

104.

V.

105.

ROULLAUD.

106.

PATER.

107-108.

V.

109.

ROULLAUD.

110-111.

V.

112.

ASSCHENBERG.

113.

ROULLAUD.

114-115.

MEYER.

116-119.

V.

120.

HARTSEN.

121.

V.

122.

ASSCHENBERG.

123.

ROULLAUD.

124.

PATER.

125.

MEYER.

126.

V.

127.

HARTSEN.

128.

ASSCHENBERG.

129.

ROULLAUD.

130.

V.

131.

PATER.

MERKEN.

MERKEN.

MERKEN.

WINTER.

WINTER.

MERKEN.

WINTER.

MERKEN.
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132.

V.

MERKEN.

133.

DE

134.

V.

135.

HARTSEN.

136.

V.

WINTER.

137.

V.

MERKEN.

138.

ASSCHENBERG.

139.

ROULLAUD.

140.

PATER.

141.

MEYER.

142.

V.

WINTER.

143.

V.

MERKEN.

144.

HARTSEN.

145-146.

V.

147.

ROULLAUD.

148.

PATER.

149.

DE

150.

V.

BOSCH.

WINTER.

MERKEN.

BOSCH.

WINTER.

De 10 geboden: ASSCHENBERG.
Lofzang van Zacharias: V. MERKEN.
Lofzang van Maria: V. MERKEN, HARTSEN en PATER.
Lofzang van Simeon: V. MERKEN, PATER en V. WINTER.
12 Artikelen des geloofs: DE BOSCH.
Gebed des Heeren: ROULLAUD.
(Doopsgezinde bijdragen 1865, bl. 81.)

Het boek der uitvindingen
Het b o e k der uitvindingen, ambachten en fabrieken. Leiden, A.W. Sijthoff 18. Ald. 1875. 7 dln. (651
Vele vertaalde gedeelten leverde H.M.C. VAN OOSTEBZEE, die ook de
nieuwe uitgave herzag en bijwerkte.

Een boek zonder titel en voorrede
Een b o e k zonder titel en voorrede zal het lezend publiek wel niet willen ontvangen,
het is dan ook alleen bestemd als een aandenken voor mijne familie en vrienden.
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[Door .... GOLDENBERG.] Deventer, W. Hulscher GJz. 1872. (Niet in den handel.)
(652

Het boekdrukken
Het b o e k d r u k k e n , zijnde een boertende zamenspraak, met zang, tusschen
Klaas een zetter en Jan een drukker. [Door D. BONNÉ.] Dordrecht, bij Blussé en
Comp. en J. de Vos en Comp. 1823. (653
Loosjes, Gedenkschr. bl. 114.
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De boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Haer Jezus Christus
De b o e k e n des Nieuwen Verbonds van onzen Haer Jezus Christus volgens de
Staten overzetting. In doorloopenden tekst, volgens de tegenw. spelling gedrukt,
en ... ten handgebruik ingerigt. [Door F. KOPPIUS, Pred. van den Ham en Farnsum.]
Koevorden, 1843-1847. 6 afl. Uitg. (654

De accurate boekhouder
De accurate BOEKHOUDER. [Door C. TH. MONTIJN.] Kampen, G. Ph. Zalsman. 18 . .
Uitg. (655

Een boekje voor hen die het niet lezen willen
Een b o e k j e voor hen die het niet lezen willen. [Door BERNARD LEDEBOER.] Z. pl.
en jr. [Rott. 18 . .?] A.M.L. (656

Boekzaal der geleerde wereld
B o e k z a a l der geleerde wereld. Rotterdam en Amsterdam, 1692-1708, 1715-1862.
(657
Verschenen onder de volgende titels: Boekzaal van Europa. Tweemaandelijksche uittreksels. - Boekzaal der gel. wereld. - Republiek
der geleerden. - Maandelijksche uittreksels of boekzaal der gel. wereld.
- Boekz. d. gel. Wer. - Tijdschrift van letterkund. - Tijdschrift voor de
Protest. kerken in Nederland. - Nieuwe boekzaal der gel. Wer.
Opgerigt door P. RABUS, die dit tijdschrift gedurende de eerste 6 maanden
alleen, daarna in vereeniging raet WILLEM SEWEL en JOH. VAN GAVEREN
redigeerde. Volgens Mylius, Biblioth. anonym. et pseudon. No. 1600
duurde dit tot 1708; dit is onjuist, want Rabus stierf 1702: waarschijnlijk
zal hij eerst toen door de beide anderen opgevolgd zijn. Sedert 1705 was
F. HALMA redacteur. Later waren (volgens Mylius) DAVID VAN
HOOGSTRATEN, LUD. SMIDS en JOH. SCHOELHOUDER redacteurs.
Omstreeks 1838 schreef J.H. DUISDEIKER Lz. naamlooze gedichten in dit
tijdschrift. (H.E.B)
In 1853 gaf R. BENNINK JANSSONIUS naamloos: De eerste christel.
gemeente in de vervolging; en Judas Iscarioth.

De boekzaal der heeren
De b o e k z a a l der heeren. Naar het Engelseh. [Van R. STEELE, J. ADDISON en
BUDGEL.] Door *** [H. UITWERF] en P. le Clercq. Amst. 17 . . (658
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o

Cat. Abr. de Vries n . 4486.

De boer en de koe
De b o e r en de koe, of het rechtvaardige rechtsgeding van Willem den
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Goeden ... Tooneelspel. [Door SIMON RIVIER.] 's Grav. 1782. (659
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 945.

De boere categismus
De b o e r e c a t e g i s m u s . Gespreck tusschen boer en student. [Door JOOST VAN
VONDEL.] Z. pl. en jr. [1629.] 1 bl. fol. (660
Schimpdicht op het Theol. advies van de theol. faculteit te Leiden. (Bibl.
v. Pamfl. 2312-2314; Thysius 1595.

De boere edelman
De b o e r e e d e l m a n . Kluchtspel. [Door JAN VERSLYPEN.] Gent, 1727. W.G. (661

De boere koopman
De b o e r e k o o p m a n . Kluchtspel. [Door JASPER LEMMERS. Amst. 1682. (662
V.d. Marck 1165.

Boere praetje tusschen Leen
B o e r e p r a e t j e tusschen Leen, Kees en Jaep, over den tegenwoordigen toestand
van zaken, het toedammen der Killen, en 't vertoonen der komeetstar. Gedrukt by
Laag Water. In 't Jaar van Eb en Vloed. [1742.] - Vervolg van het Boeren praetje,
of tweede t' samenkomst van Leen, Kees en Neel, praetende over den
tegenwoordigen toestand van zaeken, het toedammen der Killen en de nieuwe
belasting. Tweede druk. Gedrukt by Laeg Waeter in 't jaer van Eb en Vloed. [1742.]
(663
Hierop ziet bl. 83 van het Tweede vervolg der Gedigten van, voor en
tegen W.v. Haren. Welligt geeft het daar te vinden woord JORDAEN den
maker [JACOBUS JORDAAN] te kennen.

Een klein boeren chronykje
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Een klein b o e r e n c h r o n y k j e , geschikt voor de welgeborene mannen en
ingezetenen van Rhynland .... Gedrukt in het Rechthuys van Swammerdam ....
1784. (664
In 1783 was er een boekje in denzelfden trant verschenen onder den titel
van: ‘Die oude rechtsinnige academische Cronyke der vermaerde stad’
(Leiden), waarin J. LEFRANCQ VAN BERKHEY zeer gehekeld werd.
Waarschijnlijk was het Boeren Chronykje een tegenschrift van hem.

Het boeren-gezelschap of de gehekelde hekelaars
Het BOEREN-GEZELSCHAP of de gehekelde hekelaars. Klugtspel. Behandelende op
eene vrije en onzijdige trant
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't verheerlijkt Leiden van Dr. J. le Francq van Berkhey ... Z. pl. en jr. (1775.) (665
Volgens het pamflet: De advokaat en boezemvriend van J. le Francq van
Berkhey, bl. 22 was PIETER 'T HOEN de schrijver.

Komieke en vermakelijke boerenreis van Dirk
Komieke en vermakelijke b o e r e n r e i s van Dirk den eenvoudigen en zijne zonen
uit het Overmaasche naar Delft. [Toegeschr. aan P.H. THEMMEN.] Rott. 1805. - Ald.
1817. (666
o

Zie Kobus en Rivecourt. In Cat. Is. Meulman n . 3790 wordt echter op
naam van Bruno Daalberg [d.i. P. DE WAKKER VAN ZON] gesteld: Comique
en vermaekel boeren-reis van Dirk den eenvoudigen en zijne zoonen, uit
het Overmaassche n. Delft. Gedrukt in Holland. (1804).

Boeren samenspraak tusschen Louw en Krelis
B o e r e n samenspraak tusschen Louw en Krelis over den tegenwoordigen staat
onzes vaderlands. Z. pl. en jr. (667
Welligt door den schrijver van: K r e l i s en Louw. Zie beneden.

Boeren studeerkamer
B o e r e n studeerkamer, of rariteitkamer der zotten en zottinnen. [Door F.L.
KERSTEMAN.] Amst. 1765-1767. 2 dln. (668
Zie Navorscher VI. 300. ‘Door de schrijver van †’ is nog uitgegeven:
Post-comptoir der bereisde vrouwen, van geheel Europa ... Z. pl. en jr.
o

(176?) 12 .

Boëtius van de vertroosting der wysheyd
B o ë t i u s van de vertroosting der wysheyd: uyt 't latyn op nieus vertaeld. [Door D.
VZ. COORNHERT.] Leyd. 1585. (669
Met naam herdrukt: Amst. 1616.
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Den schimpigen bolwormspiegel vol aartige Amsterdamsche
Den schimpigen b o l w o r m s p i e g e l vol aartige Amsterdamsche geschiedenissen.
o

[Door J. VAN DUISBERG.] Amst. 1671. 12 . (670
o

Cat. H.W. Tydeman n . 5815.

Bonaparte
B o n a p a r t e . Ode toegezongen aan [Mr. W. Bilderdijk] den dichter van het dichtstuk,
getiteld: Napoleon, Ode. [Door P.G. WITSEN GEYSBEEK.] Amst. 1815. (671
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Vruchtbaeren boom
Vruchtbaeren b o o m , ofte de camer der aelmoesseniers van Antwerpen het 250
jaerigh jubile vierende 9 Dec. 1708. [Gedicht van FREDERICUS STORMS Augustijn.]
o

(Ald.) 1708. 4 . F.V. (672

De moetwillige bootsgezel Kluchtspel ..
De moetwillige b o o t s g e z e l Kluchtspel ... [Door JO. ZAMMERS.] Den laatsten druk.
Amst. Erfg. J. Lescaille 1697. W.G. (673
Zie ook op KLUCHT v.d.m.b.

'T bosch der Eremyten ende Eremytinnen
'T b o s c h der Eremyten ende Eremytinnen van Aegypten ende Palestinen ... [Door
HERIBERT ROSWEIJDE, S.J.] Met cort verhael van eens yders leven getrocken uyt
o

het Vadersboeck. Antwerpen, 1619. 4 . (674
De Backer I. 649.

De bouworde van 't Stadhuis van Amsterdam
De b o u w o r d e van 't Stadhuis van Amsterdam en de smaak der Nederlanderen
ten opzigte van konsten en wetenschappen, verdedigd tegen de ongegronde
berispingen van den Heer C. [P. Camper] in zijnen Brief aan den Philosooph. [Door
C. PLOOS VAN AMSTEL JCz.] Amsterdam, Yntema en Tiboel, 1767. (675
Met portret van J. van Campen op den titel. Volgens aanteekening van
o

den schrijver zelven op het ex. in Cat. I. Meulman n . 945.

Brabbelingh
B r a b b e l i n g h . [Door ROEMER VISSCHER.] Amst. 1614. (676
Dit is een tweede uitgave van de ‘Loff van de Mutse’ waarvan onder den
naam van Brabbelingh in 1669 te Amsterdam de 3e druk verscheen.
Te Leyden 1612 verscheen de le uitg. zonder medeweten des schrijvers.
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Bragiana
B r a g i a n a . Humor en satire. [Bijeenverzameld uit het tijdschrift ‘Braga’ door G.P.
o

KITS VAN HEYNINGEN.] Utr. Post Uiterweer en C . 1854. (677
Braga, uitg. Winkler Prins, bl.

Brand-clock
B r a n d - c l o c k (Ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen wt de Camer der
E.H.M. Staten soo der Geun. Prov. in 't ghemeyn, als in 't particulier van Hollandt)
noodich ghetrocken in dese bedroefde vruchthare
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o

tyden der ghevaerlycke, van ouds begravene nieuwicheden ... Z. pl. 1611. 4 . (678
JACOBUS TAURINUS werd voor den schrijver gehouden. Bibl. v. Pamfl. 950.

Het blyde Breda oft kort verhael
Het blyde B r e d a oft kort verhael van de plegtige intrede van ... Willem Karel Hendrik
Friso als Heer en Baron van Breda ... [Toegeschr. aan P. DE SWART.] 's Grav. en
Breda, 1737. fol. (679
Bodel Nijenhuis 538: Navorscher XVII. 303.

Breviarium studiosorum
B r e v i a r i u m studiosorum. [Door M.D. DE BRUYN.] Arnh. 1871. (680
o

Cat. M.D. de Bruyn, n . 2696.

Open brief aan de Nieuwsbode
Open b r i e f aan de Nieuwsbode, over de houding van Thorbecke tegenover de
cultuur-wet. [Door L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] 's Grav. 1866. (681

Open brief aan den algemeenen kerkeraad
Open b r i e f aan den algemeenen kerkeraad der Herv. gemeente te Utrecht. [Door
M.J. SCHUURBEQUE BOEYE.] Zier. 1865. Uitg. (682

Open brief aan den algemeenen kerkeraad
Open b r i e f aan den algemeenen kerkeraad en de gemeenteleden der Ned. Herv.
gemeente te Utrecht. [Door den gepens. Schout-bij-nacht J.W. DE RUITER DE WILDT.]
Utrecht, 1873. Uitg. (683

Brief aan den Burger-Representant C.L
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B r i e f aan den Burger-Representant C.L. van Beyma, over deszelfs voorstel, over
het doen afvorderen eener verklaaring der ambtenaren ... [Door B. BROES.] 1797.
(684
Bilderdijk, Vad. Hist. XII. 235.

Brief aan den geleerden
B r i e f aan den geleerden, roemruchtigen Dr. Chrisostomus Matanasius, over het
onlangs uitgegeeven gedicht [van Jakob Zeeus]: De Zangberg in Gevaar. [Door
P.A. DE HUYBERT, Heer van Cruyningen.] In 's Gravenhage, te bekoomen by
Gysbrecht Gasinet, boekverkooper in het Kort Achterom, 1715. (685
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Brief aan den Heer A. Rutgers
B r i e f aan den Heer A. Rutgers van der Loeff, over Z.W.E. adres aan de Algem.
Synode. Leyden, 1842. (686
Kort daarop verscheen: Antwoord aan den Heer P.J. ELOUT op Z.E.G.
brief aan A. Rutgers van der Loeff, ov. h. adres v. dezen aan de Alg.
Synode. Gron. 1842.

Brief aan den Heer Kletz
B r i e f aan den Heer Kletz, met verzoek van aan zijn vriend Anti-Brittannicus te
willen melden, dat men thans in Holland met er daad bedugt is voor de inzigten, en
bekende tweedragt verwekkende kunstgreepen van onze eene Nabuur... [Door A.
TINNE.] Z. pl. en jr. (Gedagt. Leide, den 16 Aug. 1779.) (687

Brief aan den Heer Mr. H
B r i e f aan den Heer Mr. H. van Alphen ter gelegenheid zyner Theorie der schoone
kunsten... [Door W.E. DE PERPONCHER.] Utr. 1779. (688
Ten onregte door Witsen Geysbeek aan BELLAMY toegeschreven. Zie
Nepveu, bl. 39 e.v.

Brief aan den Heer N.N
B r i e f aan den Heer N.N., in welken de verdediging van den kinderdoop getoetst
wordt. [Door J. WAGENAAR.] Haarlem, 1742. (689
Onderteekend: Amsterdam. Zie Huisinga Bakker, bl. 24.

Brief aan den hoogleeraar R. Dozy
B r i e f aan den hoogleeraar R. Dozy, het koloniaal vraagstuk ontvouwd en het
ontwerp van cultuurwet beoordeeld. [Door L.J. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] Amst.
1865. (690

Brief aan den opsteller van het bericht van Schout en Schepenen
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B r i e f aan den opsteller van het bericht van Schout en Schepenen der stad
Amsterdam aan de Staten van Holland etc. in de zaak van J.C. Hespe en J. Verlem.
[Door.. MACHÉTAS.] Dienende tot eenige ophelderingen van hetzelve bericht. Utrecht,
1785. (691

Open brief aan den schrijver van het antwoord
Open b r i e f aan den schrijver van het antwoord op den open brief aan het
hoofdbestuur der prov. vereeniging van vrienden der waarheid in Z. Holland... [Door...
RERINGA.] Utr. 1860. Uitg. (692
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Brief aan den schrijver van het weekblad de Democraten
B r i e f aan den schrijver van het weekblad de Democraten, over het voordeeligst
gebruik der penningen, tot ondersteuning van de weduwen der gesneuvelden in
den laatsten zeeslag en van hunne kinderen, mitsgaders voor de gekwetsten. [Door
J.H. VAN SWINDEN.] 5 Nov. 1797. Aa. (693

Brief aan den WelEerw
B r i e f aan den WelEerw. Heer A.J. van Bemmel, R.K. Kapellaan te Haastrecht, bij
Gouda, over de uitgave van den Bijenkorf der H. Roomsche Kerk, door Philips van
Marnix.... [Door A. VAN TOORENENBERGEN.] Utr. 1845. (694

Brief aan Ds. Barueth... [Door
B r i e f aan Ds. Barueth... [Door NIC. HOEFNAGEL.]178? (695
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

Brief aan een vriend
B r i e f aan een vriend, betrekkelijk het godsdienstig vieren der ramp, die Leyden
getroffen heeft... [Door E.A. BORGER.] Den Haag, 1813. (696
Hij maakte zich bekend in: Iets nopens den Brief aan een vriend.

Brief aan een vriend over de afdamming van het Sloe
B r i e f aan een vriend over de afdamming van het Sloe. [Door J. AB UTRECHT
DRESSELHUIS.] Midd. 1843. (697
Prov. Bibl. v. Zeeland, bl. 335.

Brief aan een vriend over de circulaire
B r i e f aan een vriend over de circulaire der provinciale commissie van geneeskundig
onderzoek en toeverzigt in Zeeland van den 19 Mei 1854. [Door J. PERSANT SNOEP.]
Goes, 1854. (698
Amsterd. Bibl. II. 244.
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Brief aan een vriend over de latynse vertaalingen
o

B r i e f aan een vriend over de latynse vertaalingen in D . Meyers geschrift. [Door
P. WIGERI.] Leeuw. bij W. Wigeri. 1766. (699

Brief aan een' vriend over het Adres aan alle mijne hervormde
geloofsgenooten
B r i e f aan een' vriend over het Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenooten.
[Door Prof. MATTH. SIEGENBEEK.] 's Grav. 1827. (700
Handel. v. Letterkunde, 1855, bl.
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Brief aan eenen vriend [inhoudende] eenige
B r i e f aan eenen vriend [inhoudende] eenige aanmerkingen op het eerste deel van
de Nieuwe Schouwburg der Nederl. kunstschilders door Joh. van Gool. [Door GERARD
HOET.] 's Grav. 1751. (701
Van denzelfden schrijver versehenen kort daarna met naam:
Aanmerkingen op het eerste en tweede deel des Nieuwen
schouwburgs...enz.

Brief aan Elias
B r i e f aan Elias, Baljuw te Amsterdam, over het verbod der Verhandeling van J.
Batavus, over de gelijkheid der menschen. [Door BERN. BOSCH.] 1793. (702
‘Naar den Antheur en Uitgever is lang te vergeefs gezocht, hoewel de
Brief verscheidene malen is herdrukt,’ zegt hij bl. 308 van het 3e dl. zijner
Gedichten.

Brief aan mijnen vriend D. [Door
B r i e f aan mijnen vriend D. [Door N.J.B. KAPPEYNE VAN DE COPELLO.] Leyd. H.W.
Hazenberg en Comp. 1839. (703
Volgens aanteek. van een tijdgenoot op mijn ex.

Open brief aan O.G. Heldring ter
Open b r i e f aan O.G. Heldring ter zake zijner brochure: De Nederl. Hervormde
kerk in Indië. [Door A.A.T. MOUNIER.] Rotterdam, 1855. (704
Cat. bibl. Ind. Gen. 's Hage, bl. 56.

Een korte brief aende Remonstranten
Een korte brief aende Remonstranten, streckende om haer met kloeckmoedicheydt
o

te onderstutten... [Door CAREL RYCKEWAERT.] 1627. 4 . (705
Cattenburgh p. 125.
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Brief aen de verdruckte ghemeynte Jesu
B r i e f aen de verdruckte ghemeynte Jesu Christi binnen der stadt Utrecht. [Door
o

CAREL RYCKEWAERT.] 1619. 4 . (706
Brandt, IV. 34.

Brief D. Sibrandi Lubberti
B r i e f D. Sibrandi Lubberti, Prof. tot Franiker gheschr. aen den Eerw. Aertsbisschop
van Cantelberch .... Met seeckere extracten uyt andere Sibrands boecken ghetogen
o

.... Wt het Latyn.... Delf, 1613. 4 . (707
De kantteekeningen hierop zijn van JOH. UYTENBOGAERT, volgens
Cattenburgh p. 143.

Brief den Eerw
B r i e f den Eerw. Ew. Kist...
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toegezonden om deszelfs onlangs uitgegeven Aanmerkingen omtrent de stelling
van den Heidelbergschen catechismus: Wij zijn van nature geneigd God en onze
medemenschen te haten. [Door J. BROUWER.] Amst. 1796.(708
Ypey en Dermout IV. 207, 208.

Een brief geschreven aan een Edelman
Een b r i e f geschreven aan een Edelman aangaande het boek genaamt Openbaar
verweerschrift van den Aartsbisschop van Sebaste waarin hij zedig werd uytgenoodigt
tot een openbaar mondeling dispuyt nevens een aanspraak aan de
gepretendeerd-hoofden der Catholyke gemeentens van Holland en Utrecht waarin
getoond word datse het ampt van het Provicarisschap hebbe bedient als usurpateurs.
[Door G. SJAP.] Rotterdam, 1707. (709
Volgens het tegenschrift: Brief van een Jonker uyt het Veen geschreven
aan G.S. opstelder van de Brief aan een Edelman. 1707.

Brief
B r i e f , geschreven aan een voornaam heer, deser provincie, een lief hebber der
mathematische konsten, continerende .... een verhaal van 't geene omtrent het Oost
en West van Lieuwe Willems de Graaf voor Comissarien van haar Hog. Mog. is
gepasseert... Te Leeuwarden, gedrukt by Hero Nauto, boekverkoper in de
o

Peperstraat by de Markt, in de Gekroonde Waarheid. 1689. 4 . (710
In hetzelfde jaar verscheen een vermeerderde niet naamlooze drak: ‘t'
Amsterdam, by Daniel van den Dalen, boekverkoper op 't Roekin ter sijde
de Beurs,’ getiteld: ‘Brief, van BERNHARDUS FULLENIUS Professor
Matheseos tot Franeker, geschreven aan een voornaam heer...’ enz. (Zie
o

v.d. Linde, B Bekker, n . 8, 9.)

Brief geschreven uit Oranje 13 Mei
B r i e f geschreven uit Oranje 13 Mei 1665... Z. pl. 1665. (711
Met een gedichtje in 't latijn van CONST. HUYGENS, die ook de schrijver
van den Brief schijnt te zijn.

Sekere brief inhoudende een kort verhael
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Sekere b r i e f inhoudende een kort verhael van sommige godvruchtige propositien
die ... D. Joh. Utenbogaert
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o

in zyn uyterste gesproken heeft. [Waarschijnlijk door JAC. BATELIER.] Rott. 1644. 4 .
(712
Bibl. v. pamfl. 2960.

Brief
B r i e f , inhoudende eenige onpartijdige aanmerkingen op eene Memorie, onlangs
in het licht verschenen, onder den titel van Staat der Nederl. Oost-Indische
Bezittingen, onder het bestuur van den Grouverneur-Generaal H.W. Daendels...
[Door J. VAN DEN BOSCH.] In 's Hage, bij J. Allart 1815. (713
Cat. Indisch gen. te 's Hage, bl. 34.

Brief over de Santhorstsche geloofsbelijdenis
Brief over de Santhorstsche geloofsbelijdenis. [Door ELISABETH WOLFF geb. BEKKER.]
Amst. en Hoorn, 1772. (714

Brief over de waere oorzaek van 's
B r i e f over de waere oorzaek van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en
Amersfoort om deszelfs merkwaerdigen inhoud met den druk gemeen gemaekt. Te
bekoomen door geheel Nederland by alle brave boekverkoopers. 1782. (715
De Staten van Holland en W. Friesland stelden eene premio van f 1000
en die van Utrecht eene van 100 gouden rijders, op het ontdekken van
den schrijver, uitgever of drukker. (Zie Post v.d. Nederrhijn V. 633.)
Naar 't mij toeschijnt, ziet op dit geschrift hetgeen op bl. 12 der le
vertooning van de Lanterne Magique of Toverlantaern voorkomt: ‘Daar
zie je rect uite Burgemeester COSTÈRE van Woerden, un petit villeke eu
Hollande, hum is verzeld met Monsieur den Courantier TEN NOEVER et
son confrère LEEN PALING. O se syn drie bolle! se heb gefuugeert de brief
se valsche brief, se kryg op heur baste, se syn bang’, enz.

Brief over het gevaar gelegen in de verandering van de
staatsregeling
B r i e f over het gevaar gelegen in de verandering van de staatsregeling van een
eenmaal gevestigd bestuur. [Door ELIE LUZAC.]... 1792. (716
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Konst- en Letterbode 1813, II. 427.

Brief rakende zekere zwevende geschillen
B r i e f rakende zekere zwevende geschillen. [Toegeschr. aan JOH. STINSTRA] 1740.
(717
o

Ypey en Dermout III. n . 642. Dr. Sepp spreekt er echter niet van in de
levensbeschrijving van S.
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Den verloren brief teruggegeven
Den verloren b r i e f teruggegeven. [Door Mr. A. TINNE.] Amsterdam, (1779?) (718

Brief uit Texel over de vloots-revue
B r i e f uit Texel over de vloots-revue van Zyne Doorluchtige Hoogheid met de
origineele copie van een plan, door den heer Ridder en Kapitein van Kinsbergen
zelven eigenhandig vervaardigd over de grootheid, verdeeling, gagien, enz. van
een vast corps krygs-matroosen. [Door Prof J.H. SWILDENS.] Z. pl. [Amsterdam, W.
Holtrop] 1781. (719
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 331. Als jaartal wordt daar ten onregte
1780 genoemd.

Brief van... aan... over de oproerige
B r i e f van... aan... over de oproerige bewegingen in 's Gravenhage, en te Rotterdam,
voorgevallen den 6en Dec. 1782 en 8en Maart 1783. [Door W.M. KEUCHENIUS.] Te
Leyden, by Luzac en van Damme, (enz.) (720
Volgens aanteek v.e. tijdgenoot op mijn ex.

Brief van den schrijver der Aanmerkingen
B r i e f van den schrijver der Aanmerkingen op eenige nummers van de Post van
den Nederrhijn, behelzende derzelver consideratien op de Memorie van Z.H. aan
de schrijvers van het gemelde weekblad. Z. pl. en jr. (721
Gedagt.: ‘Uit mijn boekvertrek den 15 van Oogstmaand 1783.’ Onder de
aanmerkingen zal wel bedoeld zijn: De Post v.d. Nederrhijn No. 124, 125
en 126 met eenige aanmerkingen vermeerderd. De schrijver is dan E.
LUZAC en het boekje zal te Leiden bij Luzac en v. Damme gedrukt zijn.

Een oude brief van een H
Een oude b r i e f van een H. Apostel en Martelaar, met zeer belangrijke
mededeelingen, aan alle Roomsche christenen geschreven, maar nog niet aan het
adres bezorgd. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Arnhem, G.W. van de Wiel [18..]
(722
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Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 212.

Brief van Janus Drusius
B r i e f van Janus Drusius, Professor van de Hebr. tale in de Hooge Schole tot
Franeker aen de Nederl. broeders... Wt den latyne getrouwelyck verduytscht... [Door
o

REINIER TELLE.] 1615, 4 . (723
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De sonnetten van den vertaler zijn geteekend: R.T. - Bibl. v. pamfl. 1138.

Brief aan J.C. Lavater
B r i e f aan J.C. Lavater, rekenschap gevende van zijne gehechtheid aan het
Joodsche geloof, door Moses Mendelszoon. Uit het Hoogduitsch vertaald. [Door
R.M. VAN GOENS.] Utrecht, 1770. (724
o

Cat. R.M. v. Goens, n . 140.

Brief van Prins Willem V van den 17 Januarij 1785
B r i e f van Prins Willem V van den 17 Januarij 1785. Met aanteekeningen. [Van
BAVIUS VOORDA.] (725
o

o

Cat. A.v. Halmael n . 25. Waarschijnlijk hetzelfde, als Cat. G. de Wal n .
5618: Fragment van een nooit uitgeg. werk van B. Voorda over's Prinsen
Missive van 17 Jan. 1785. (Bl. I-240.)

Brief van Simon Episcopius met eenighe
B r i e f van Simon Episcopius met eenighe aenteyckeninghen ofte commentarien
o

breeder verclaerd. [Door JAC. TAURINUS.] Amst. 1620. 4 . (726
Brandt, IV. 251.

Brief van wegen de Remonstr
B r i e f van wegen de Remonstr. Predicanten gheschreven aen hare vervolghde
ende verdruckte ghemeenten .... [Door ADR. VAN DER BORRE.] Harders-wyck, 1623.
o

4 . (727
Cattenburgh p. 17.

Ernstige en leerzame briefwisseling tusschen Theodosius
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Ernstige en leerzame b r i e f w i s s e l i n g tusschen Theodosius en Constantia,
sedert hun eerste kennismaking tot aan het vertrek van Theodosius. Door John
Langhorne. Uit het Engelsch. [Denkelijk door SIMON DE VRIES.] Te Deventer, bij
Lucas Leemhorst 1766. (728
Vgl. v. Eck en Bosscha, 2e Eeuwfeest v.h. Athenaeum te Deventer, bl.
77.

Utrechtsche brieven
Utrechtsche b r i e v e n . [Door Mr. C.L. SCHÜLLER TOT PEURSUM.] Utr. bij Robert
Natan (later bij J.G. Andriessen) 1839. Julij-Nov. 18 nrs. (729
Handel. v. Letterkunde, 1860, bl. 389.

Vaderlandsche brieven
Vaderlandsche b r i e v e n . Z. pl. 18 febr. 1784 - 10 febr. 1785. 7 nrs. (730
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Waarschijnlijk door ED. LUZAC; zoowel achter den 3en als achter den 7en
brief komt eene lijst van bij denzelfden uitgever verschenen geschriften
voor, die bijna alle uit L's pen vloeiden. De brieven zijn onderteekend:
Janus Ironicus, Janus Seriosus, Patriophilus, Janus
B a t a v u s . Dat hij van No. 3, 5 en 7 de schrijver was, wordt bevestigd
bl. 13 van Cat. L.C. Luzac; No. 2 is evenals No. 3 J a n u s S e r i o s u s
onderteekend en dus van denzelfden schrijver, dus er blijft er zelfs niet
veel grond over, om aan een medewerker te denken. Deze Brieven niet
te verwarren met de - trouwens n i e t naamloos verschenen - Vad. Brieven
van J. NOMSZ.

Pastorale of herderlijke brieven aan de geloovige in Vrankryk
Pastorale of herderlijke b r i e v e n aan de geloovige in Vrankryk, die onder de
gevankenisse van Babel syn suchtende... [Door PIERRE JURIEU.] Uyt het Frans
o

vertaelt. I Brief. 's Grav. 1686. 4 . (731
De volgende tweemaal per week verschenen brieven, dragen geen
afzonderl. titel. Bij den XXV en kregen zij tot titel: Pastorale brieven aen
de vervolghde gelovigen in Vrankrijk; het tweede jaer... 's Grav. 1687. Zie Bibl. v. Pamfl. 8302.

Twee brieven aan den hooggel
Twee b r i e v e n aan den hooggel. heer P. Camper, Volmagt ten Landdage, enz.
[Door Prof. J.H. SWILDENS.] Amst. 1782. (732
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 333.

Staatkundige brieven aan een lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
Staatkundige b r i e v e n aan een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
[Door Mr. DIRK DONKER CURTIUS.] 's Grav. 1844-1846. (733
De 7e was getiteld: Staatk. brieven. De vervolging tegen de drukpers,
met name tegen de Arnhemsche Courant. Een woord van D.D. Zevende
brief. Zaltbommel, 1846. ‘Door den schrijver van de Staatk. brieven’ werd
nog uitgegeven: Een waarschuwend woord voor de toekomst, naar
aanleiding der jongste beraadsl. in de Tweede Kamer... 's Grav. 1847.
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Brieven aan eene vriendin over het Evangelie van Johannes
B r i e v e n aan eene vriendin over het Evangelie van Johannes. Door de vertaalster
van Fénélon's Godsdienstige beschouwingen. [Mej. E.M.A. TEMMINCK.] Dordrecht,
1819. 2 dln. (734

Vijf brieven behelzende eenige aanmerkingen op de Bezwaren
Vijf b r i e v e n behelzende eenige aanmerkingen op de Bezwaren tegen den geest
der eeuw van Is. da Costa.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

119
[Door Prof. J.A. LOTZE.] Amst. 1823. (735

Almelosche brieven betreffende de zwevende geschillen
Almelosche b r i e v e n betreffende de zwevende geschillen aldaar en strekkende
ter verdediging der burgerij van Almelo tegens de Almelosche Oudheden. [Van Mr.
J.W. Racer.] Deventer, Gerrit Brouwer. 1786. (736
Men vindt andere exemplaren waar de schrijvers [Mr. G.J. DUMBAR en
Mr. A.G. BESIER] op den titel genoemd staan. Dit is geen latere druk; maar
een nieuwe titel met het bericht en een Nader bericht is bij den 3en en
4eu brief aan de koopers van den 1en en 2en afgeleverd. Naarmate nu
bij het binden de oorspronkelijke of de latere titel voorop is geplaatst, is
het werkje al of niet naamloos.

Eenige brieven geschreven aan heeren van qualiteyt
Eenige b r i e v e n geschreven aan heeren van qualiteyt in 's Graven-Haghe: tot
wederlegging van sekere grove calomnien tot nadeel der Remonstranten wtgestroyt...
o

[Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (737
Cattenburgh p. 155.

De twee pausselijke brieven of brevetten
De twee pausselijke b r i e v e n of brevetten, 't een van Paus Clemens XIV dat de
Jezuiten-orde vernietigt, 't ander van Pius VII, dat de Jezuiten hersteld, tegen
elkanderen vergeleken en door de historie opgehelderd. [Door WILLEBRORD VAN
OS.] Te Amersfoort bij B. Blankenberg 1805. (738
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R. K Kerk, bl. 339.

Gemeenzame brieven over de gebeurtenissen van den dag
Gemeenzame b r i e v e n over de gebeurtenissen van den dag. [Door Mr. D. DONKER
CURTIUS.] 's Grav. 1831-1833. 3 stn. (739
o

In Cat. J. Ackersdijck n . 3823 echter toegeschreven aan GROVESTINS,
DONKER en VERWEY MEJAN.
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Brieven over de tegenwoordig in omloop
B r i e v e n over de tegenwoordig in omloop zijnde geruchten omtrent eene nadere
vereeniging van de Bataafsche Republiek met Frankrijk. [Door Jhr. Jo.MELCH.
KEMPER.] Amst. 1806. (740
Zie zijne Verhandelingen, uitgeg. door J. de Bosch Kemper, III. 17. De
brieven werden in het Fransch vertaald en baarden te Parijs zooveel
opzien, dat de Keizer den schrijver ver-
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volgd wilde zien, hetgeen echter door den Minister van Justitie van
Maanen geweigerd werd. Zie Konst- en Letterbode, 1824, II. 86.

Brieven over de tegenwoordige tijdsomstandigheden
B r i e v e n over de tegenwoordige tijdsomstandigheden, onder de zinspreuk:
Frangimur, si collidimur. [Door R.M. VAN GOENS, uit aanteekeningen zijns vriends
DANIEL MAC KAY, Majoor bij de Schotsche Brigade.] Rott. 1799. (741
Zie v. Goens' autobiographie.

Twee brieven
Twee b r i e v e n , over de Vlugtige beschouwing der vraag: Welke moeten uit het
dubbel oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid voor Noord-Nederland, de
onvermijd. gevolgen zijn van deszelfs afscheiding van België? [Door A.F. BOURICIUS.]
Utr. 1831. R.A. (742

Brieven over de weelde
B r i e v e n over de weelde: als hoogst nadeelig voor deugd en geluk en verderfelijk
voor den burgerstaat. [Door C. VAN ENGELEN.] Leiden, 1789-1790. 2 dln. Aa. (743

Brieven over den tegenw. staat des christendoms
B r i e v e n over den tegenw. staat des christendoms, en het gedrag der
ongeloovigen, met een beantwoording hunner voornaamste tegenwerpingen door
A.J. Roustan. [Vert. door P. LOOSJES AZ.] Amst. 1774. (744
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

Zedekundige brieven over het geluk
Zedekundige b r i e v e n over het geluk, mitsgaders de deugden en pligten met
welkers betragting het zelve onafscheidbaar verbonden is. [Door W.E. DE
PERPONCHER SEDLNITZKY.] 's Gravenh. 1767-1772. 8 stn. (745
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Brieven over het zamenstel der zuivere
B r i e v e n over het zamenstel der zuivere wijsbegeerte, of de leer der gelukzaligheid,
volgens Steinbart. [Door JAC. ENGELSMA MEBIUS.] 1e st. Leeuw. 1785. (746
Gevolgd door een 2e en 3e stuk, met naam.

Brieven over Universiteiten en Hooger Onderwijs
B r i e v e n over Universiteiten en Hooger Onderwijs. Leiden. 1828-1829. (747
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In den Alg. Konst- en Letterbode, 1842, II. 240, leest men het volgende
berigt:
‘Ik verwonder mij over eene harduekkigheid der bibliographic, die i k “eene
groote onbescheidenheid” zou moeten noemen, zoo er niet welwillendheid
jegens mij onder doorliep. Hoewel ik reeds meer dan eens p r i v a t i m
gereclameerd heb, leest men thans alweder, dat de z e v e n B r i e v e n
.... geschreven zijn door J. GEEL en anderen.
‘Het diene tot narigt voor de makers van Catalogi, dat onder die z e v e n
B r i e v e n één van mij is, en de zes overigen door Prof. BAKE geschreven
zijn. Al, wie weten wil, (want de nieuwsgierigheid is nooit voldaan) welke
zevende van mij is, legge ze allen op de zeef, en het zal bij het wannen
spoedig blijken, welke zes er niet doorvallen.
‘Deze mededeeling is niet zonder belang voor het publiek, dat behagen
schijnt te vinden in het steeds hangende vraagstuk. Dewijl het nu geen
kwaad kan, dat men eene definitie wete te maken van een ding, waarover
getwist wordt, en de geheele diepte kenne van den grond, waarop zij
rusten moet, om geen gevaar te loopen van raadgevingen uit te kramen,
strijdig met hetgeen men r i j p v e r s t a n d en o n d e r v i n d i n g noemt,
zoo verzoek ik de liefhebbers ernstig, dat zij de zes Brieven
bovengenoemd nog eens opzoeken en aandachtig overwegen. Daarna
eerst zal het blijken, of men regt beeft, om brochures en artikels te
beginnen met de klagt: “Dewijl er geene stem uit de Hoogeschole zelve
vernomen wordt, moeten de leken er zich wel meê bemoeijen.”
Leyden, 23 Sept. 1842. GEEL.’

Gemeenzame brieven over vaderlandsche belangen
Gemeenzame b r i e v e n over vaderlandsche belangen. [Door Prof. P. BOSSCHA.]
Amst. 1834. (748
Hij maakte zich bekend in een zijner ‘Brieven aan een lid van de Tweede
Kamer’.

Brieven over verschilpunten (der R.K. en
B r i e v e n over verschilpunten (der R.K. en Geref. Religie.) | Door I. PRINS.] Loven,
[1752?] 4 dln. (749
o

Cat. M.A. van Steenwijk (1854), n . 1709.

Brieven over weten en gelooven
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B r i e v e n over weten en gelooven. [Door Prof. J. VAN DER HOEVEN.] Haarlem, 1859.
(750
Levensber. v. Letterkunde, 1870, bl. 112.

Gemeenzame brieven ter bevordering van godsdienstige
Gemeenzame b r i e v e n ter bevordering van godsdienstige strekking. [Toegeschr.
aan J. WEPPELMAN.] Amst. 1809. (751
Nepveu, Leven van v. Alphen, bl. 91.
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Zedelyke brieven ter verbetering van het hart
Zedelyke b r i e v e n ter verbetering van het hart. Uit het Hoogduitsch [van J.J.
DUSCH] vertaald. [Door J. LUBLINK de Jonge.] Amst. 1767. 2 dln. (752

Brieven ter verdediging van de voortplanting
B r i e v e n ter verdediging van de voortplanting der christelijke godsdienst, door R.
Watson. [Vert. door P. LOOSJES Az.] Amst. 1779. (753
Konst- en Letterbode 1813, I. 361.

Vier brieven uit Texel aan eenen
Vier b r i e v e n uit Texel aan eenen der Nederlandsche edelen over 's lands
zeemagt... [Door Prof. J.H. SWILDENS.] Te Amsterdam, bij W. Holtrop 1779. (754
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 331.

Expresse brieven uyt 's Gravenhage,
Expresse b r i e v e n uyt 's Gravenhage, wegens het ... gevegt, dat is voorgevallen,
tusschen het corps van den Hertog van Albemarle en het leeger van den Mareschal
de Villars. Amsterdam, Jacob Willemsz. na de copye van 's Gravenhage. 1712. 1
bl. fol. (755
Denkelijk uitgegeven door Albemarle's aide-de-camp VAN DE WERVE,
onder toezigt van zijn vriend E.H. Baron VAN ITTERSUM tot den Oosterhof.

Brieven van eenen Amerikaenschen landman van Carlisle in
Pensylvanien
B r i e v e n van eenen Amerikaenschen landman van Carlisle in Pensylvanien,
geschreven aen eenen zijner vrienden in Engeland; behelzende den toestand zeden,
landbouw, en gewoonten der inwoonders van eenige der nu vereenigde dertien
gewesten van Noord Amerika, voor en in den nu geëindigden oorlog. Uit het
Engelsch. [Denkelijk door FR. ADR. VAN DER KEMP.] Te Leyden, bij L. Herdingh.
1784. (756
Blijkens de opdragt aan den Abt Raynal, waren de Brieven geschreven
door J. HECTOR ST. JOHN.
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Brieven van Hunne Excellenties de heeren
B r i e v e n van Hunne Excellenties de heeren Jonathan Trumbull, en William
Livingston, schildknaapen, .... aan Johan Derk Baron van der Capellen... Uit het
Engelsch vertaald. [Waarschijnlijk door FR. ADR. VAN
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DER

KEMP.] Zijn te bekomen.... (enz.) (757
In zijne Verzam. v. stukken op de 13 Ver. Staeten v. N. America
betrekkelijk, nam v.d. K. ook vertaald een' anderen brief van Trumbull op.
Onder de uitgevers bij wie de Brieven te bekomen waren, komt ook L.
Herdingh te Leiden, de uitgever der Verzamel. v. Stukken voor, en volgens
een Bericht, geplaatst op de laatste bl. van dat werk ‘kunnen en dienen
de Brieven (bij L. Herdingh te bekomen) geplaatst te worden tusschen
de Voorreden en den Brief van Trumbull’, waarmede de Verzameling
geopend wordt.

Drie gulden brieven van Johannes Wtenboogaert
Drie gulden b r i e v e n van Johannes Wtenboogaert ... Met aenteyckeninghen op
o

den kant verklaert.... Amst. 1616. 4 . (758
Waarschijnlijk door JAC. TRIGLAND, volgens Bibl. v. Pamfl. 1208, waar
tevens naar diens Kerekel. Historie, bl. 699, verwezen wordt. Elders vond
ik de aanteekeningen aan UYTENBOGAERT zelven toegeschreven.

Brieven van John Bowring
B r i e v e n van John Bowring, geschreven op eene reize door Holland, Friesland
en Groningen (vert. door A. Telting), voorafgegaan door Iets over de Friesche
letterkunde. Uit het Engelsch. [Door A. VAN HALMAEL JR.] Leeuw. 1829-30. 3 stn.
(759
Vrije Fries, VI. 227.

Brieven van verscheyde vermaerde en geleerde
B r i e v e n van verscheyde vermaerde en geleerde mannen deser eeuwe.... Noyt
voor desen gedruckt. T'Amst. by J. Rieuwertsz, 1662. (760
V.d. Aa noemt ENG. VAN ENGELEN JR. uitgever dezer brieven; Rogge (Bibl. der
Remonstr. bl. 241) noemt dit stellig onjuist, terwijl de dwaling outstaan schijnt,
doordien v. E vermoedelijk wel de hand heeft gehad in de uitgave der E p i s t o l a e
p r a e s t a n t . e t e r u d . v i r o r u m . Rogge hield (II. bl. 173) G. BRANDT stellig
voor den uitgever der Brieven; doch hij is hiervan teruggekomen dl. 2 bl. 28 zijner
Brieven en onuitgeg. stukken van Wtenbogaert, waar hij zegt, dat PH. VAN LIMBORCH
de uitgever der ‘Brieven’ geweest is.
B r i e v e n waar in verhandelt worden verscheyde geschillen, zoo nopens de
oprichting van het Seminarie Generael tot Loven, als rakende de ontplaetsing der
dry faculteyten naer Brussel.... [Door JOD. LE PLAT.] 1789. (761
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Catal. P.P.C. Lammens, II. N . 4091.
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Brieventas van den Ouwerwetschen Nederl. Patriot
B r i e v e n t a s van den Ouwerwetschen Nederl. Patriot. 's Grav. 1782-1783. 2 dln.
(762
R.M. VAN GOENS zegt in zijne autobiographie, na medegedeeld te hebben,
dat de O.N.P. geheel van zijne hand was: ‘Ik nam slechts een zestal
stukken op van het groote aautal die mij gezonden werden, al de overige
werden geheel op mijne eigene kosten gedrukt, en voornamelijk om de
welgezinde schrijvers aan te moedigen, en niet af te schrikken, in eene
verzameling getiteld: Brieventasch van den O.N.P. 2 deelen. Mijne eigene
stukken alsmede die van Addison in den Spectator worden aangetoond
door een van de letters die het woord C l e o o f P a t r i o t uitmaken; dit
kan ik niet juist bepalen, daar ik het werk nu niet bij de hand heb.’

Een christalynen bril
Een christalynen b r i l , daar door men zien kan van Hollant af, tot in Engelant toe,
o

eenigher oproeriger Predicanten bedryf.... [Door TYMEN CLAESZ. HONICH.] 1612. 4 .
(763
Meulman 1312.

Christalynen bril tot versterckinge van 't
Christalynen b r i l tot versterckinge van 't schemerende ghesicht der eenvoudighen
die in de huydendaechsche verschillen der religie met onverstant yveren. [Door
o

BERNARDUS DWINGLO.].... 1613. 4 . (764
Cattenburgh p. 55.

Bril waardoor men siet hoe schoon
B r i l waardoor men siet hoe schoon Joost Hendricksz de Blocksche Mennisten ....
met syn spongie ghewasschen heeft .... [Door LAMBERT LAMMERTS.] Amst. 1644.
(765
Rogge, Contraremonstr. geschr. bl. 249.

Derde brochure over het Nationaal Monument
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Derde b r o c h u r e over het Nationaal Monument. Antwoord aan den schrijver van
den leelijken ‘Open brief’... [Door J.W. BROUWERS.] Amst. 1863. Uitg. (766

Haagsche broedermoord of dolle blijdschap
Haagsche b r o e d e r m o o r d of dolle blijdschap. Treurspel. [Door JOACHIM OUDAEN.]
Fredrik-stad bij J.E. Smith. z. jr. [1672.] (767
Met naam herdrukt.

De Poolsche broeders
De Poolsche b r o e d e r s . Historisch-romantische tafereelen uit den laatsten
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Poolschen oorlog. [Door G.L. VAN OOSTEN VAN STAVEREN.] Leyden, 1833. Uitg. (768

De gehoornde broeders ofte vrouwelijk bedrog
De gehoornde b r o e d e r s ofte vrouwelijk bedrog; klugtspel... [Door J.C. WEYERMAN.]
t'Abdera, op kosten van de Confrerie. z. jr. [Amst. 1711?] (769
V.d. Marck 345.

Broedertwist uit misverstant
B r o e d e r t w i s t uit misverstant; of zamenspraak in het Haagsche bosch gehouden,
door een oudt man van Zwolle Jakob, en zyn neef, Pieter, van Amsterdam, ter zake
van... Fred. van Leenhof, Pred. te Zwolle... t'Amst. by de Wed. van Dirk Boeteman...
[1704.] (770
Hiertegen verschenen: Aanmerkingen op, en wederlegging van de so
genaamde Broedertwist uit Mis-verstand ... Door Waarmond. Utr. H.
Hardenberg... 1704. Dit stukje wordt voorafgegaan door een gedicht,
getiteld Brand in Limborg of den vergulden Jakob van Zwol met Pieter
Zuot van Amsterdam over Broedertwist uit Misverstand... door Waarmond.
Dit gedicht eindigt met het woord B R A N D in groote letters en 't schijnt,
als zag de schrijver BRANDT (JOANNES? den Amst. Remonstr. Predikant)
voor den maker aan.

Delftsche broertgens-kermis
Delftsche broertgens-kermis, synde een refreyn of spels-gewys verhael van de
Kermis die de Minne-Broeders tot Delft des jaers nae de beelde-stormery, te weeten
anno 1567 gehouden hebben in haer clooster genaemt het Broer-Huys. Waer in te
bespeuren is, wat voor luyden te Delft de Roomsche religie waren blijven
o

aenhangen...... Gedruckt tot Delft 1677. -Ald. 1683. 4 . (771
Aan D. VAN BLEYSWIJK, naar wiens Beschr. v. Delft hierin telkens verwezen
o

wordt, toegeschreven. Cat. I. Meulman, n . 3218.
De verlaten b r u i d . Blijspel. [Door C. DES AGULIERS.] Amst. 1732. (772
V.d. Marck 1456.

De bruiloft van Kloris en Roosje

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De b r u i l o f t van Kloris en Roosje. Kluchtspel. Leyd. 1707. - Amst. 1707. (773
Volgens Witsen Geijsbeek werd het in 1704 vervaardigd door TH. VAN
MALSEM. Anderen
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stellen het op naam van D. BUISERO of van J. VAN RIJNDORP. Dr. J. van
Vloten uit in den Ned. Spectator van 8 Nov. 1873 de meening, dat het
stuk alleen soms op naam van v. M. geplaatst is, omdat deze de
tooneelspeler was, die het eerst de rol van Thomasvaer vervulde, doch
dat BUYSERO de schrijver was.
o

Zie ook Tooneelst. v. Letterkunde n . 1129-1138, waar vele latere uitgaven
genoemd worden.

Priesterlyk bruilofts-bedde ofte minne-sangen
Priesterlyk b r u i l o f t s - b e d d e ofte minne-sangen, seer geestich berijmt door twee
geestelijke Vaders. Voor de derdemaal her-druckt om zyne voortreffelickheydt. Waer
by gevoecht is de Stekelige Venvs-krans, ende het Maeslant-sluysche omghekeerde
Priesterlijcke Bruyloftsbedde gerijmt door twee al te naeu siende Poëeten. Tot
o

Leyden, nae de copye van François Moyaert. [1658.] 4 . (774
De Stekelige Venus-krans komt in de Nederd. en Lat. Keurdigten I. 366
voor, als geschreven door A.P.R.B. [ADR. PAETS, Rotterdamo-Batavus.]

Zilveren bruiloftszang
Zilveren b r u i l o f t s z a n g . 18 Junij 1864. Haagsch volksliedeken. [Door A.J. VAN
TETROODE.] 's Grav. A.J. van Tetroode 1864. (775

De vuyle bruydt
o

De vuyle b r u y d t . [Door JOANNES DAVID S.J.] Uranopoli [Antwerpen?] 1608. 12 .
(776
De Backer, I. 252.

Het budget van de toekomst
Het b u d g e t van de toekomst, eene beoordeeling van de beginselen, waarop de
aangeboden wet op de cultuur-ondernemingen rust. [Door IZ. J. LION.] 's Grav. 1862.
(777
o

Bijlage n . 18 van Lion's Mijn staatkundig leven.
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Het Buiten-Amstels vermaak op het Ys
Het B u i t e n - A m s t e l s vermaak op het Ys. Kluchtspel. [Door B. MOURIK.]
Amsterdam, z. jr. [1753.] (778
o

Tooneelst. v. Letterkunde N . 7667.

Het vermaaklijk buitenleven
Het vermaaklijk b u i t e n l e v e n , of de zingende en speelende boerenvreugd ...
o

[Liederen van A. VAN HULKENROY.] Haarlem, wede. Herm. van Hulkenroy. 1716. 4 .
Aa. (779
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De burger
De b u r g e r . [Tijdschrift grootendeels door ELIZABETH WOLFF geb. BEKKER.] Utrecht,
1779-80. 2 dln. (780
Zij teekende hare stukken met eene W., eene O., eene T. of eene. J.

Burger- en huismans-almanak
B u r g e r - en huismans-almanak. [Door Prof. J.H. SWILDENS.] 1789 en 1790. (781
Navorscher X. 106.

De Burger Politieke Blixem
De B u r g e r Politieke Blixem. (782
Zie op B l i x e m .

De Leydsche Burgerhart of resolute samenspreker
De Leydsche B u r g e r h a r t of resolute samenspreker over Ietsen. [Door J. LE
FRANCQ VAN BERKHEY.] Breda, by W. van Bergen. z. jr. (783
Bibl. Harlemensis, III. p. 150.

De hoogste burgerpligt van den Nederlander
De hoogste b u r g e r p l i g t van den Nederlander. Een woord in de eerste plaats
aan mijne medestudenten. [Door den student P. HARTING.] Utr. 1866. (784

Burgerschappen
B u r g e r s c h a p p e n . [Door Jhr. Mr. C. BACKER, Commiss. d. Konings in Overijssel.]
Gedrukt bij de erven J.J. Tijl te Zwolle. [1863.] (785
Als Hs. gedrukt. Niet in den handel.
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De burgervriend
De b u r g e r v r i e n d . [Door J.H. VAN SLIJPE.] Rott. 1785. 11 nrs.

De burgery aan J. Le Franeq
De b u r g e r y aan J. Le Franeq van Berkhey, Med. Doctor, Hist. Nat. Lector en lid
van verscheide genootschappen. In zyn eerste stille week. Onder de spreuk: Hony
soit qui mal y pense. [1783.] (786
In het ‘Vervolg op den Batavier’ wordt op bl. 20 gesproken van ‘een
schotschrift van G. BEYAR op v. B's suspensie.’ Misschien werd daarmede
dit stukje bedoeld.

Buurpraatje over de constitutie
B u u r p r a a t j e over de constitutie, onder de spreuk: Beter een half ei, dan een
ledige dop. [Door Mr. JAC. SCHELTEMA.] 1797. (787
Zie zijn leven door P. Scheltema, bl. 36. Aan de juistheid van den titel
twijfel ik. Was

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

128
het mogelijk het in 1794 verschenen ‘Buurpraatje over de constitutie?’

Buurpraatje over het dominé's briefje
B u u r p r a a t j e over het dominé's briefje. [Door C. VAN BENT.] Utrecht, 1861. Uitg.
(788

Buysmans rust-poosen op neering
BUYSMANS rust-poosen op neering. Zijnde eenige predikatien, gedaan op
Buysse-Biddagen en Dankdag, in 't openbaar voor de gemeente van Enkhuysen;
waarbij gevoegd zijn eenige korte predikatien, gedaan bij gelegentheyt van uyttogt
van schepen na Oost-Indien op het Oost-Indise H u y s aldaer. Ten dienste van
Buysman, zeevaerende, of die belang hebben bij de zee. [Door HENR. SCHAINCK,
Pred. te Enkhuizen.] Tot Enkh. 1715. (789
Kist, Neerlands bededagen, I. 311.

Bij de (voorgenomen) verplaatsing van zeker
e

B i j de (voorgenomen) verplaatsing van zeker vaderlandsch gedenkstuk uit de XII
eeuw. [Door C. LOOTS.] 1822. (790
Cat. v. Voorst, Littér. 5460.

Bij het lezen van 's Konings
B i j het lezen van 's Konings woorden in den staatsraad: Mijn lot is daar boven
beslist!.... [Door H. BIELEVELT.] Utr. 1830. Uitg. (791

De Bijbel en de Bijbelgenootschappen
De B i j b e l en de Bijbelgenootschappen. Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan
des Nederl. Bijbelgenootschaps op last des Hoofdbestuurs uitgegeven. [Door M.J.
CHEVALIER.] Amst. 1839. (792

De bijbel vertaald
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De b i j b e l vertaald, omschreven en door aanmerkingen opgehelderd. [Door W.A.
VAN VLOTEN.] Amst. 1789. 13 dln. (793
Cat. II. A. Schultens, bl. 12.

De bijbelminnaar
De b i j b e l m i n n a a r . [Geredigeerd door D.C. VAN VOORST.] Utrecht bij H. van
Otterloo 1791-1794. 4 dln.
Boekzaal 1834. afl. Jan. bl. 122. Tot de medewerkers behoorde J.
CLARISSE. Zie Bouman, Harderwijksche Hoogeschool, H. p. 259.
(794

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

129

Bijbeltolk
B i j b e l t o l k , of korte en bevattelijke uitlegging van sommige plaatsen uit de H.
Schrift. [Door W.A. VAN MEURS.] Kampen, 1850. Uitg. (795

Bijblad voor de Noord-Hollandsche courant de Tijd
B i j b l a d voor de Noord-Hollandsche courant de Tijd van 8 Nov. 11. Een woord
aan de Redactie. [Door J.H. DE VRIES.] Amst. 1870. B.J. (796

Bijdrage tot den maatstaf ter beoordeeling
B i j d r a g e tot den maatstaf ter beoordeeling van den invloed van kunstmatige
veranderingen der korenprijzen op den landbouw, het nationaal vermogen en
inkomen. [Door.... TEXTOR.] Deventer, J. de Lange, 1837. Uitg. (797

Bijdrage tot eene levensschets van Jan
B i j d r a g e tot eene levensschets van Jan Schouten. [Door C. VAN DER VIJVER.]
Hoorn, 1852. Uitg. (798

Bijdrage tot eene levensschets van Marten
B i j d r a g e tot eene levensschets van Marten Westerman. [Door C. VAN DER VIJVER.]
Hoorn, 1852. Uitg. (799

Bijdrage tot staving der nuttigheid des huwelijks der Roomsche
geestelijken
B i j d r a g e tot staving der nuttigheid des huwelijks der Roomsche geestelijken, als
nota tot het boekje [van J.O. JOSSET], getiteld: De R.K. kerk in Oud-Nederland...
Amst. 1833. (800
Waarschijnlijk ook door JOSSET. De uitgever der beide geschriften was
dezelfde.

Bijdrage tot verdediging van het voorstel
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B i j d r a g e tot verdediging van het voorstel van wet tot regeling van het armwezen.
[Door W.A. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE.] Arnh. 1848. Uitg. (801

Godgeleerde bijdragen
Godgeleerde b i j d r a g e n . Leid. en Amst. 1826-1871. (802
Vroeger geheeten: Bijdr. tot de beoef. en gesch. der godgel. wetensch.
Naamloos of onder de letter J. schreef hierin L.J.F. JANSSEN: Over het
zendelinggenootschap (V. 842); Over het coelibaat (V. 848); Over het St.
Simonisme (VII. 15); Over de laatste oogenblikken van Zwingli (VII. 155);
Over de gelijkvormigheid der godsdienstplechtigheden in de Roomsche
en de Oud-Romeinsche kerk (IX. 606.) Zie Levensber. v. Letterkunde
1870, bl. 31.
Met de letters D.N. of geheel naamloos
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leverde Prof. F.J. DOMELA NIEUWENHUIS tal van recensien en bijdragen.
(Zie ald. bl. 338.)
ISAAC PRINS leverde ook naamloos menig artikel.

Bijdragen over de tijdelijke en plaatselijke
B i j d r a g e n over de tijdelijke en plaatselijke bestanddeelen in het onderwijs van
Jezus en de Apostelen. [Door W.A. VAN HENGÉL.] (803
In 1814 en 1816 naamloos geplaatst in de Werken van het Haagsch
Genootschap. Zie Spectator 1871, bl. 58.

Bijdragen ter gedachtenis van Gr. Washington
B i j d r a g e n ter gedachtenis van Gr. Washington. [Door P. LOOSJES Az.] Haarlem,
1801. (804
Koust- en Letterbode 1813, I. 362.

Bijdragen tot bevordering van de kennis
B i j d r a g e n tot bevordering van de kennis en verbetering van den openbaren
godsdienst, het leeraarsambt en kerkelijk bestuur. Leeuw. 1810. (805
Was een vervolg op het Magazijn voor den openb. godsdienst. Sneek,
1804-1806. 3 stn. De Bijdragen werden vervolgd: Zutphen 1816-1818, 2
dln. en ald. 1822, 2 dln. onder den titel van Nieuwe Bijdragen; en eindelijk
verschenen onder gelijken titel in 1824 te Sneek nog twee deelen, waarvan
H.W.C.A. VISSER redacteur was. Onder zijne redactie verschenen
waarschijnlijk ook bovengenoemde Bijdragen.

Bijdragen tot bevordering van waarheid en
B i j d r a g e n tot bevordering van waarheid en godsvrucht. [Door J.W. TILANUS,
Pred. te Harderwijk.] Amst. M. de Bruijn. 1786. (806
Bouman, Harderw. Hoogeschool, II. 431; deze voegt er bij, dat H.H.
DONKER CURTIUS dit werk voortgezet, maar niet voltooid heeft, en dat
Tilanus tot medewerkers had... VAN LOO e.a. Het 2e dl. verscheen bijna
20 jaar later; met dl. III st. 1 werd het werk gestaakt.
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Bijdragen tot de geschiedenis van Diest
B i j d r a g e n tot de geschiedenis van Diest en omstreken. [Door ED. VAN EVEN,
o

Archivaris.]... Diest, Havermans. 1845. 12 . B.B. (807
Overdruk uit den ‘Demerbode’.

Bijdragen tot de leer en praktijk
B i j d r a g e n tot de leer en praktijk der christelijke tucht en kerkregering, ten dienste
der gemeente Jesu Christi in Nederland. [Door H.P. SCHOLTE.] Amst. 1838. 2 stn.
o

12 . Uitg. (808

Bijdragen tot eenvoudige huisboukunde
B i j d r a g e n tot eenvoudige huis-
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bouwkunde. [Door A. WARIN.] Te Amsterdam, bij Johannes Muller, 1841. (809
o

Cat. Kramm, n . 164.

Bijdragen tot het menschelijk geluk
B i j d r a g e n tot het menschelijk geluk. Utr. en Amst. 1789-1791. 6 dln. - Nieuwe
bijdragen. 1797. 4 dln. (810
Uitgegeven door CORN. VAN ENGELEN. Ook werden eenige stukken
geleverd door J. CLARISSE, doch zonder dat kan worden aangegeven,
wat van zijne hand was. - Zie Memoria J. Clarisse theologi, auctore H.
Bouman, p. 292.

Bijdragen tot het oude strafregt in België
B i j d r a g e n tot het oude strafregt in België, gevolgd door eenige merkwaardige
vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard. [Door J.B. CANNAERT.] 2e druk.
Brussel, 1829. (811
De 1e druk is beneden vermeld op I e t s o.h. oude strafregt. De 3e druk,
met gelijken titel als de 2e in 1835 met naam verschenen, is met vele
aanteekeningen vermeerderd.

Taal- en dichtkundige bijdragen
Taal- en dichtkundige b i j d r a g e n . Leiden, J. le Mair 1758-1762. 5 dln. - Nieuwe
bijdragen tot opbouw der vaderl. letterkunde. Ald. 1763-1766. 8 stn. (812
Geschreven door een vriendenkring te Leiden die zich later aansloot bij
‘Minima Crescunt’ waaruit vervolgens de Mpij der Ned. Letterkunde
voortsproot. Menig naamloos stuk was van H.A. BRUINING. (Aa.) Behalve
de bij de Schuilnamen reeds genoemde schrijvers, vond ik nog NIC.
HINLOPEN, ADR. KLUIT, HERM. TOLLIUS en H.A. KREET als medewerkers
genoemd. (Zie Navorscher 1871, bl. 509; 1872, bl. 15; Cat. L.C. Luzac
o

n . 4049).

Eenige bijdragen voor genie en menschengcvoel
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Eenige b i j d r a g e n voor genie en menschengcvoel. [Voornamelijk door J.P. KLEYN.]
Utrecht, 1786-1790. 3 dln. (813
Mogelijk had ook W.A. OCKERSE deel er aan. Zie zijn Vruchten en
resultaten III. 239.

Bylage tot de Vaderlandsche Historie door
B y l a g e tot de Vaderlandsche Historie door J. Wagenaar, kunnende mede dienen
tot een bijvoegzel op de Historie van het Stadhouderschap door den heere Abt
Raynal (uit het Fransch vertaald). Tweede deel. Te Parijs. Ter drukkery van Jean
o

Hardy. 1780. (lees: 1786) met privilegie. 12 . (814
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Het 1e dl. bevatte het vlugschrift: Aan het volk van Nederland en
verscheen in 1784. Het 2e bestaat uit: De Oranjeboomen door Frank de
Vrij; De advokaat van Frank de Vrij voor de vierschaar der rede; en
Aanspraak aan Willem de Vde Erfstadhouder etc. etc. etc. door Harmodius
Friso. Alle 3 stukjes van PIETER VREEDE en denkelijk bij B. WILD te Utrecht
uitgegeven. (Verg. Navorscher XI. 237.) Het juiste jaar 1786 staat op den
omslag. In Navorscher X. 289 wordt de titel van een ander 1e deel
beschreven, geheel als die van het 2e, behalve het jaartal 1784. Het is
opgedragen Aan het volk van Nederland tot eeuwige nagedachtenis van
eenen Hoogstverdienstelijken Vaderlandschen Ridder, (Jhr. J.D. Baron
van der Capellen tot den Pol) wiens portret op de 1e blz. wordt gevonden,
en is onderteekend; Hun heilwenschende Landgenoot en Medeburger.

Nodige bijlagen en aanmerkingen op de Zeetriomph der Bataafsche
vryheid
Nodige b i j l a g e n en aanmerkingen op de Zeetriomph der Bataafsche vryheid,
door J. le Francq van Berkhey. 1783. (815
Volgens ‘De advocaat en boezemvriend van J. 1e Fr. v. B.’ was PIETER
'T HOEN de schrijver; volgens de ‘Bat. menschelijkheid’ (2e uitg. bl. 163)
P. 't Hoen of zijn zoon, luidens berigt van den uitgever F. de Does.

Authentique bylagen tot de gebeurtenissen van den 12 Juny 1798
Authentique b y l a g e n tot de gebeurtenissen van den 12 Juny 1798. Uitgeg. op
last van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bat. Republiek. [Door Ds. ... RIJK.]
Te Leyden, ter boekdrukkerije van Herding en Dumortier. 1798. (816
o

Zie de Burger Politieke Blixem, n . 25, bl. 204 en Tydeman, Voorm.
o

Staatspartijen, bl. 65. Waarschijnlijk was R. echter niet alleen, daar n .
18 getiteld is: De Redacteurs der Auth. Bijlagen... aan het Publiek.

Authentique bijlagen tot de geschiedenis
Authentique b i j l a g e n tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
en van het arrest en ontslag van 28 leden der Nationale Vergadering,
representerende het volk van Nederland. [Uitgeg. door J. KANTELAAR.] Te Amst. by
Johannes Allart. 1799. (817
Tydeman, Voormal. staatspartijen, bl. 49.
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Bynamen der Blockhuisen
B y n a m e n der Blockhuisen. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. [1650.] fol.
(818
Ook te vinden achter ‘Herstelling van de
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EE. Heeren Bickers’ en van denzelfden schrijver.

Byschrift op d'afbeeldinge van den heere
B y s c h r i f t op d'afbeeldinge van den heere Andries Bicker, heere van
Engeleburgh... (Gevolgd door:) Op den heer Cornelis Swieten ... [Door JOOST VAN
VONDEL.] Z. pl. en jr. [1650.] fol. (819
Bibl. v. pamfl. 3835; v. Lennep VI. 69.

Eenige byvoeghselen
Eenige b y v o e g h s e l e n , uytlegginge, ende naerder verklaringen op de
openbaringen, in den voor-leden jare 1635 uyt-gegeven. Mitsgaders nieuwe ende
jonge spruytjens van een afgehouwen boom... [Door DID. VAN DER DOES ISBRZ.]
o

Gedruckt in Martio, Anno 1636. 4 . (820
Vgl. Bibl. v. Pamfl. 2555.

Bijvoegsel tot de Annales en chronyk
B i j v o e g s e l tot de Annales en chronyk van Nymegen uit de reken-boeken en
guidesdagboeken. [Door JOH. IN DE BETOUW.] Nym. 1792. (821

Bijvoegsels en verbeteringen tot het eerste
B i j v o e g s e l s en verbeteringen tot het eerste en tweede deel van de Inleiding
van de Godlyke schriften van het N. Verbond. Door J.D. Michaëlis. Uit het
Hoogduitsch vertaald. [Door P.A. HULSBEEK.] Haarl. 1791-1794. 3 dln. (822
Bibl. Röveriana, II. p. 19.

Vaderlandsche bijzonderheden
Vaderlandsche b i j z o n d e r h e d e n . [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Amsterdam,
bij H. Arends 1785-1787. 3 dln. (823
Verscheiden vertoogen, de titelplaat en het daarbij behoorende vers waren
van hem, blijkens eene eigenhandige lijst zijner geschriften, in mijn bezit.
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Op eene boekverkooping, 15 Dec. 1879 bij Fred. Muller gehouden, kwam
een ex. voor met bijgev. eigenh. brief van v.B. over de titelplaat. Zie ook
o

Ned. Spectator 1873, N . 37.

De voornaamste bijzonderheden der kerkelijke geschiedenis
De voornaamste b i j z o n d e r h e d e n der kerkelijke geschiedenis, in vragen en
antwoorden. Tweede druk. [Door F.J. DOMELA NIEUWENHUIS.] Utrecht, 1851. (824
De 1e druk moet in 1841 verschenen zijn. Zie Levensber. v. Letterkunde
1870, bl. 337.
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C
Calliope
C a l l i o p e . Vaderlandsche toonen voor derzelver vrienden. [Door L.G.C. LEDEBOER.]
Leiden, 1831. A.M.L.. (825

De zalige Petrus Canisius
De zalige Petrus C a n i s i u s , priester der Societeit van Jezus. Eene levensschets,
vermeerderd met belangrijke familie-aanteekeningen. [Vertaald door J.H. RUTJES.]
Amst. 1865. Uitg. (826

Casus positien betreffende den koophandel in Amsterdam
C a s u s positien betreffende den koophandel in Amsterdam. [Door Mr. J. BONDT.]
Amst. 1793, 1804. 2 dln. (827
Bijdr. v. Regtsgel. VIII. 134.

Catalogue ende vervolgh van alle de principaelste reformateur
C a t a l o g u e ende vervolgh van alle de principaelste reformateurs ... [Door AERNOUT
VAN

o

GELUWE.] Ghendt, 1663. 4 . (828
o

Cat. de Jonghe, I. n . 180.

Catalogue raisonné d'une collection de tableaux
C a t a l o g u e raisonné d'une collection de tableaux peints par les plus fameux
o

artistes de ce pais. N . 2. En Hollande, 1783. (829
o

De inhoud is geheel Nederlandsch. Volgens N . 830 was R.M. VAN GOENS
de schrijver. Dat er op bl. 29 een minder vleijend portret van hem zelven
voorkomt, is m.i. geen voldoend bewijs er tegen. Hij ontkent het echter
stellig in zijne autobiographie (bl 71) en zegt, dat het in den Haag
geschreven werd door een hem onbekenden schrijver.
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Beredeneerde catalogus eener verzameling van schilderyen
Beredeneerde c a t a l o g u s eener verzameling van schilderyen, der eerste meesters
van Nederland. 's Hage, by Th. P. van Os, en voorts alomme in Nederland. [1783].
(830
In de Kroniek v.h. Hist. Gen. te Utrecht, 1873, bl. 188 zegt Prof. Vreede,
dat van dit soms aan den Raadpensionaris L.P. VAN DE SPIEGEL
toegeschreven geschrift, in diens letterkundige nalatenschap een
exemplaar gevonden is, waarop in margine met de eigen hand van v.d.
S. de namen van de bedoelde personen aangeteekend zijn. Tevens wijst
hij er op, dat de personen in gunstig of ongunstig licht gesteld zijn,
uaarmate zij door hunne politieke rigting wel of niet met de gevoelens
van den Raadp. sympathiseerden.
o

De Bered. catalogus was een tegenschrift van het vorig N . Het ‘Vervolg
op de Catalogus van schilderyen’ was uit eene andere pen.

Catalogus van een ... verzameling van Nederd. tooneel-spellen
C a t a l o g u s van een ... verzameling van Nederd. tooneel-spellen, omtrent 3100
stuks waaronder ... als iets byzonder ... het eeuwgetyde van de Amst. Schouwburg
... Verkogt 19 en 20 Dec. 1754 ten huyze van Korn. van Tongerlo. 't Amsterdam.
(831
De verzamelaar was WILLEM HENSKENS.

Catechesis
C a t e c h e s i s , dat is, onderwyslyck gespreck tusschen Vader ende Soon, de
Catechiseringhe und Catechumeneringhe betreffende. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en
jr. (832
o

V.d. Linde, n . 205.

Catechismus
C a t e c h i s m u s , dat is de christelycke leeringhe die alle christene behooren te
weten. [Door FR. COSTERUS.] Brussel, 1603. (833
Niet te verwarren met zijn: Cat. d.i. de christ. leeringhe in maniere van
t'samen sprekinghe ... Antw. 1604. - ald. 1607. (de Backer, I. 223.)
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Die corte catechismus
Die corte c a t e c h i s m u s , dat is een christelijck onderwijs. In vragen ende in
antwoorden. [Door JAC. CLAESSEN.] Amstelredam, Willem Jacobszoon [omstr. 1520?]
(834
o

Catal. v.d. Willigen, n . 148.

Catechismus der beginnenden of gemakkelykste vragen
C a t e c h i s m u s der beginnenden of
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gemakkelykste vragen en antwoorden van den kleinen Mechelschen catechismus.
o

[Door H.F. BRACQ.] Gent, 1855. 18 . - Ald. 1860. B.B. (835

Catechismus der feestdagen
o

C a t e c h i s m u s der feestdagen. [Door H.F. BRACQ.] Gent, 1854. 12 . B.B. (836

Patriottische catechismus der zedeleer van de burgeren van het
Bataafsch gemeenebest
Patriottische catechismus der zedeleer van de burgeren van het Bataafsch
gemeenebest. [Door WABE KAMP.] Amst. 1795. (837

De waare gereformeerde catechismus
De waare gereformeerde catechismus, in 52 klinkdigten. [Door J. BAGELAAR.] Amst.
o

1694. 4 . (838
Cat. van Letterkunde III. 80.

Heidelbergsche catechismus met schriftuurplaatsen
Heidelbergsche c a t e c h i s m u s met schriftuurplaatsen. [Door P. MEYBOOM.] Amst.
1814. T. (839

Catechismus oft onderwysinge inde christelycke religie
C a t e c h i s m u s oft onderwysinge inde christelycke religie welcke inden ghereform.
Evang. kercken ende scholen der Nederl. gheleert ... wert ... [Toegeschr. aan GASPAR
VAN DER HEIDEN.] Midd. 1591. (840

Catechismus oft predicatien voor de kinderkens
C a t e c h i s m u s oft predicatien voor de kinderkens, ghelyck die in myn den genad.
heeren Marckgrave tot Brandenburch ... over al ghepredickt werden. [Door D. VZ.
COORNHERT.] Wesel, 1567. (841
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Algemeene catechismus voor de Ned. jeugd
Algemeene c a t e c h i s m u s voor de Ned. jeugd. Betreklijk tot den godsdienst, de
zedeleer, de huishoud. belangen en de staatkunde. [Door W.E. DE PERPONCHER
SEDLNITZKY.] Utr. 1783. (842

Cato of de ondergang der Roomsche vryheyd
C a t o of de ondergang der Roomsche vryheyd. Treurspel gev. na 't Engelsch van
Addison. [Door P. LANGENDIJK en H. ANGELKOT de jonge.] Amst. 1715. - Ald. 1742.
(843
V.d. Marck 1156.

Celex curable ende praeparatijf
C e l e x curable ende praeparatijf.
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[Door P. DE CLOPPER.] Z. pl. [Leiden] 29 Juny 1636. (844
o

Cat. J.v. Gilse n . 792; Cat. v. Letterkunde I. 234.

De censor
De c e n s o r . - I. Een paar advertentien. II. Kinderbals. - Diners diplomatiques. [Door
P.J. COSTERUS.] Sneek, 1846-1847. (845
Handel. v. Letterkunde, 1863, bl. 130.

Cephisse
C e p h i s s e . [Door J.P. KLEIJN.] Te Amsterdam, bij de Wed. J. Doll. 1792. (846

Charakterkunde der vaderlandsche geschiedenis
C h a r a k t e r k u n d e der vaderlandsche geschiedenis. [Door A. LOOSJES PZ.] Haarl.
1783. 2 dln. (847

Charicles en Euphorion
C h a r i c l e s en Euphorion. Een verhaal van Clearchus den Cypriër. [Door Prof. P.
VAN LIMBURG BROUWER.] Gron. 1831. Aa. (848

Den charlatan
Den c h a r l a t a n , opera-bouffon. [Door JACQ. LACOMBE; in dicht nagevolgd door
J.T. NEYTS.] Z. pl. en jr. F.V. (849

De Chineesen
De C h i n e e s e n ; opera-bouffon. [Naar het fransch van JACQ. A. NAIGEON, in dicht
door J.T. NEIJTS.] Z. pl. en jr. F.V. (850

Vaderlandsche chocolaad
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Vaderlandsche c h o c o l a a d . [Door J. NOMSZ.] Amst. 1796. (851
Navorscher XVIII. 213.

De cholera in Nederland
De c h o l e r a in Nederland, eene stem van God tot onze behoudenis. [Door Ds. A.
DE VRIES te Rotterdam.] Rott. 1832. Uitg. (852

De christen
De c h r i s t e n . [Door J. VAN NUYS KLINKENBERG.] Utrecht, 1772-1778. 7 dln. Aa.
(853

De denkende christen
De denkende c h r i s t e n . Amst. J. van der Burg en Zoon. 1784. 5 stukjes. (854
CORNELIS DE VRIES schreef hierin naamloos: Onderzoek nopens de
beweegredenen van Judas verraad en Bedenkingen over de aankondiging
aan Maria, of beredeneerde verklaring van
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Lucas I. vs. 26-37. Ook gaf hij hierin eene vertaling uit het Hoogduitsch
van een Brief van Ds. Molenaar, Doopsgezind Leeraar te Kreiveld, aan
den schrijver der brieven over den bijbel in den volkstoon. (Zie Konst- en
Letterbode 1813, I. 235.)

De christen
De c h r i s t e n , beschouwd in sommige van zijne betrekkingen tot de kerk, de
maatschappij en het huisgezin ... [Door J. VAN WANING BOLT.] Gron. 1847. Uitg. (855

Een christen bij zijn graf
Een c h r i s t e n bij zijn graf. [Door WILLEM DE ROO, Pred. te Tiel.] Z. pl. en jr. [1786.]
H.E.B. (856
o

Later opgenomen (als n . 182) in de Evang. Gezangen.

De christen naar den bijbel
De c h r i s t e n naar den bijbel, of de geloovige zoo als die in de H.S. voorgesteld
o

wordt. [Door W.C. VAN VOLLENHOVEN.] Amst. 1849. 32 . Uitg. (857

De christen onderrigt in zynen godsdienst
De c h r i s t e n onderrigt in zynen godsdienst. [Door VICTOR DE BUCK S.J.] Brussel,
o

1854. 18 . B.B. (858

De christen ook vaderlander
De c h r i s t e n ook vaderlander. Een samenspraak tusschen twee Bataafsche
burgers. [Door Mr. H. VAN ALPHEN.] Z. pl. 1798. (859

Christendom en hervorming
C h r i s t e n d o m en hervorming, vergeleken met den Protestantschen Kerkstaat,
bijzonder in de Nederlanden. Te Groningen, bij W. Wouters 1816. (860
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Nog verscheen: Christendom en hervorming, verg. met den Prot.
Kerkstaat, bijz. in de Ned. Door Mr. H.W. HOVING. Tweede uitg. verm.
met eene voor- en narede; in welke laatste het Voorberigt van den Hoogl.
II. Muntinghe, voor deszelfs drietal leerredenen over belangrijke
onderwerpen, beantwoord wordt, Groningen, W. Wouters 1816. Bij J.
Oomkens aldaar verscheen terzelfder tijd een tegenschrift getiteld:
Christendom en hervorming, beschouwd in eenige brieven en gesprekken
tusschen Aristus en Philomathes. En in 1817 zag bij denzelfden uitgever
het licht: Christendom en wijsbegeerte door den schrijver van: Christendom
en hervorming. (Hoving.)

Het proefondervindelyk christendom
Het proefondervindelyk c h r i s t e n d o m , door Athanase Coquerel. [Uit
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het Fransch vert. door J.O. JOSSET.] Amst. 1848. 2 stn. Aa. (861

Het christendom
Het c h r i s t e n d o m , zijn geest en aard, zijne verbastering en uitzigten op herstel.
Een boek voor allen, die aan God, deugd en onsterfelijkheid gelooven. [Door J.O.
JOSSET.] Amst. 1852. Aa. (862

Het oprecht christen hert
Het oprecht c h r i s t e n hert, ende de teeckenen van een goeden gheest ...
o

[Waarschijnlijk door CHARL. MYLEMAN.] Ghendt, 1673. 12 . (863
Vanderhaeghen, II. 164.

De christenleer zonder geschiedenis en inkleeding
De c h r i s t e n l e e r zonder geschiedenis en inkleeding. Godsdienstig leesboek
voor nadenkende belijders. [Door JAN KONIJNENBURG.] Amst. 1828. (864
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 64.

Christenzangen
C h r i s t e n z a n g e n . Weerklank des harten. [Vertalingen door J.L.W. Baron DE
GEER VAN JUTPHAAS.] 's Grav. 1842. - Utr. 1858. (Niet in den handel.) (865.
Letterkunde, Levensber. 1858, bl. 25.

Christina of de gevolgen van wellust
C h r i s t i n a of de gevolgen van wellust en vooroordeel. Oorspronkelijk
Nederlandsch. [Door C.J. VAN HEUSDEN Jz.] Rotterdam, 1822. (866
Cat. v. Letterkunde I. 322. ‘Door den schrijver van †’ werd nog geschreven:
Adolf en Amalia, of erkenning van misstappen. Oorspr. Nederlandsch.
Ald. 1825.
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Christus
C h r i s t u s . Ode. [Door KELGREN; uit het Zweedsch vertaald door J.L.W. Baron DE
GEER VAN JUTPHAAS.] 's Gravenhage, Kerstmis 1842. (867
Levensber. v. Letterkunde, 1858, bl. 25.

Chroniek van de stad der Batavieren
C h r o n i e k van de stad der Batavieren, waarin nevens de beschrijving van
Nijmegen, de eerste oorsprong, enz. dezer stad aangetoond worden, door J. Smetius
... Voorts vervolgd tot den jare 1784. [Door JOH. IN DE BETOUW.] Nijm. z. jr. (868

Chroniicke van de Hertoghen van Brabant
C h r o n i i c k e van de Hertoghen van Brabant. [Door LAURENS VAN HAECH
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TANUS,

alias VAN GODTSENHOVEN.] Antv. 1612. (869
o

Cat. Hultman, n . 575.

Hier begint die chronike ofte die
Hier begint die c h r o n i k e ofte die historie van Hollant, van Zeelant, van Vrieslant
ende van het Stichte van Utrecht. [Uitgegeven door J. VAN NAALDWIJK.] Gouda, 1478.
o

- Leyd. 1483. 4 . (870
In 1663 te Amsterdam op nieuw door P. SCRIVERIUS uitgegeven onder
den titel: Het oude Goudsche Kronycxken of Historie van Hollandt, enz.
Volgens Paquot, Scheltema en v. Kampen was J.v.N. de schrijver van
het geheel. De Wind meent dat hij alleen het vervolg van 1437-1477
schreef.

Chronijck ende historie van het edele
C h r o n i j c k ende historie van het edele en machtige geslachte van den Huijse
van Egmondt, gelegen in N. Hollandt. [Door ANTH. HOVENS.] De tweede druck
vermeerdert en verbetert. Alkmaer, bij Pieter Thomasz Baart. 1637. (871
Op den vroegeren druk (Alkmaar 1630) kwam de naam van den schrijver
wel voor; hij noemt zich daar ‘eertijts Canonicus tot Egmont, namaels Abt
tot Echternaken’. Op de volgende drukken komt zijn naam weder niet
voor. Zie Kist en Moll, Kerkhist. Archief, II. 86; III. 222.

Chronycke van Antwerpen vervattende alle hare
C h r o n y c k e van Antwerpen vervattende alle hare geschiedenissen, oploopen,
troubelen, etc. [Door J. DE ROUVEROY.] Antw. 1775. fol. B. (872

Die alderexcellenste chronycke van Brabant
Die alderexcellenste c h r o n y c k e van Brabant. [Door Pater PLACENTIUS,
Dominikaner.] Antw. 1497. fol. (873
Paquot IV. 387. Herdrukt Ald. 1512 en 1550 met eenige wijziging van titel
en inhoud Vgl. Bibliophile Belge, I 83.
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Chronycke van Hollant
C h r o n y c k e van Hollant, Zeelandt ende van Vrieslandt. Beginnende van Adams
tyden ... tot den j. 1517 ... Dordr. 1595. - Amst. 1595. fol. (874
Zie op Cronycke.

Vaderlandsche chronijk of Jaarboek van Holland
Vaderlandsche c h r o n i j k of Jaarboek van Holland, Zeeland en Friesland, van de
vroegste tijden af .... [Toegeschr. aan D. VAN ALPHEN.] Leid. en Amst. (1784.) (875
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Chronyk van de verm. zee- en
C h r o n y k van de verm. zee- en koopstad Hoorn, beginn. met de grondlegging der
West-Friesen, tot d.j. 1706. [Door FEYKEN RIJP.] Hoorn, 1706. (876
Abbing, Geschied. v. Hoorn, I. 99, 131. Ten onregte door de Wind aan
VELIUS toegeschreven. Bodel Nijenbuis 1673.

Chronyk van Zeeland verkort en aangevuld
o

C h r o n y k van Zeeland verkort en aangevuld. Middelburg, 1778-1792. 14 stn. 12 .
(877
o

Is hetzelfde als: Z e e l a n d s Cronyk almanak. (Bodel Nijenhuis n . 1767;
Middelb. Naamwijzer v. 1860, Toevoegsel, door J.C. Altorffer.)

Onpartijdig chronyxken der vereenigde Nederl. geschiedenis
Onpartijdig c h r o n y x k e n der vereenigde Nederl. geschiedenis, zoo kerkelijk als
politycq, zedert den jare 1600. [Door GERARD BRANDT.] Den vijfden druk. Utr. 1730.
(878
Van 1658 af door een ander vervolgd.

Chryseïde en Arimante
C h r y s e ï d e en Arimante. [Door J. HEERMAN.] Amst. 1639. W.G. (879

De verduyste Cid
De verduyste C i d . Bly-eyndend treur-spel. [Van P. CORNEILLE.] Mitsg. het gantsche
leven en bedryf van den selven Cid.... (Vert. door J. VAN HEEMSKERK.) Hoorn, 1641.
o

- Amst. 1650. 4 . - Ald. 1662. - Ald. 1668. - Ald. 1669. - Ald. 1683. (880
Zie ook voor de uitgaven: Tooneelst. v. Letterkunde 1325-1336.

Vrouwelick cieraet van Sint' Agnes versmaedt
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Vrouwelick c i e r a e t van Sint' Agnes versmaedt. Hier beneffens gaet bi maniere
van Voor-reden een kleederbericht, innehoudende de middelmaettigheid, nae de
welcke ider mensch ziin kleed behoordt te fatçonneren. [Door J. STALPERT VAN DER
WIELE, Aarts-priester van Delfland.] t'Shertoghen-bossche, Ant. Scheffer. 1622. 4to.
(881
Witsen Geysbeek, verv. door v.d. Aa; Vondel door J. van Lennep, II. 139.

Cinna
C i n n a . Treurspel. Uit het Fransch van de heer Corneille. [In dicht door ANDR.
PELS.] Amst. 1683. F.V. (882
Zonder naam herdrukt 1707, 1716, 1720 en 1736.
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De claghte van Satan over Clementem
De c l a g h t e van Satan over Clementem Puteanum aen den roomschen Paus...
[Door JACOBUS VIVERIUS.] Leyden, Christ. Guyot, 1598. F.V. (883

Colholm's roos
C o l h o l m ' s roos. O-sprook. [Door A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, Jr.] Amst.
1841. (884
Handel. v. Letterkunde 1848, bl. 56. Vervaardigd op het zeggen van Prof.
J. Bosscha, dat behalve met de E en A zulk eene proeve, naar zijn
oordeel, niet te leveren was.

Collatie der inhoud van het kort
C o l l a t i e der inhoud van het kort geding uit de ondernomen verantwoording voor
de Roomsgesinden daartegens opgestelt, gedrukt te Utrecht 1726, waarbij koomen
eenige verdere verklaaringen van de gedachten die in de eerste al te kort zijn
aangetoond. Tot nadere aanwijzing van de menées der Roomsche Hofpartije.
Insgelijks gedresseert aan een Regent deeser Republijcke. De tweede druck... [Door
Mr. ANTHONY SLICHER.] Te Leyden bij Johannes de Vivié. 1727. (885
Bennink Janssonius, Gesch. der oud R.K. kerk, bl. 331.

De collecteur des nieuwen boeksken geintituleert
De c o l l e c t e u r des nieuwen boeksken geintituleert Wtsprake van der kercken...
gedruckt 1567, bevesticht ende bewijst breeder mit wichtighen reden.... [Door JAN
ENGEL RAM?] Z. pl. 1567. (886

Colloquia familiaria of gemeensame t' Samen-spraken...
C o l l o q u i a familiaria of gemeensame t' Samen-spraken.... in 't Latijn beschr. door
D. Erasmum van Rotterdam, maer nu ten dienste van onse Nederl. vertaelt. [Welligt
o

door P. SCRIVERIUS.] Campen, 1644. 4 . (887
Vgl. Cat. v. Letterkunde, I. 325.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Kluchtighe-comedie van Ware-nar
Kluchtighe-c o m e d i e van Ware-nar. Dit is Aulularia van Plautus... [Door P.C.
o

HOOFT.] Rott. 1630. - Ald. 1638. 4 . (888
Navorscher XXVI. 555; Tooneelst. v. Letterkunde, 8158.

Comoedia Vetus
C o m o e d i a Vetus.
Ey maet, siet is 't lant vol gecken?
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Noom wil mijn Heer de stock onttrecken. 1612. (889
Door WILLEM MEERMAN. Het stukje is verscheiden malen herdrukt, o.a.
Amst. 1618, 1663, 1718, 1732, 1740. Aehter sommige uitgaven is gedrukt
de ‘Malle-waegen, zynde een vervolg en verantw. v.d. Comoedia Vetus’,
waarvan MEERMAN ook de schrijver was. Zie Bibl. v. Pamfl. 1049-60.

Compendium der kerkelijke wetten van Vriesland
C o m p e n d i u m der kerkelijke wetten van Vriesland. [Door G. NAUTA.] Tweede
druk, tot 1771 aangevuld. [Door J.A. DE CHALMOT.] Leeuw. 1771. Aa. (890

Concept of voorstel om het gemeene
C o n c e p t of voorstel om het gemeene binnewater alhier, des somers altijd op een
vereiste vaste hoogte te kunnen houden, tot voorkoming van de daaruit andersints
ontstaande groote schaden en ongelegenheden. [Door P. HUYGH.] Enchuisen, J.v.
o

Giessen. [1725.] 4 . L.P. (891

Het groot concert der Vorsten van Europa
Het groot c o n c e r t der Vorsten van Europa. [Door HENDRIK RIEMSNIJDER.] 1781.
(892
Bibliogr. Adversaria, II. 46.

De concessie tot verveening der middelpolders
De c o n c e s s i e tot verveening der middelpolders te Amstelveen getoetst. [Door
E.W. VAN DAM VAN ISSELT.] Utr. 1845. (893

Het concordaat
Het c o n c o r d a a t . Een woord aan mijne mede-catholijken ter geruststelling der
Protestanten in Nederland. [Door M. DE HAAN HETTEMA.] Dockum, 1841. (894

Het concordaat
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Het c o n c o r d a a t . Een woord van opwekking aan de Protestanten in Nederland.
[Door J.J. VAN VOORST.] Amst. 1841. (895
Ten onregte in Cat. Bibl. Tweede Kamer, bl. 149 aan S. MULLER
toegeschreven; v.V. plagt zich te beroemen op het groot debiet, dat dit
boekje gehad had.

Geen concordaat met Rome! Een volkslied
Geen c o n c o r d a a t met Rome! Een volkslied. [Door Mr. H.J. KOENEN.] Amst.
1841. (896
Letterkunde, Levensber. 1875, bl.
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De concordaten een uitvloeisel van de genadige goedertierenheid
De c o n c o r d a t e n een uitvloeisel van de genadige goedertierenheid des heiligen
Vaders. Een kloostergesprek aan gene zijde der bergen gehouden. [Door Prof. P.
VAN LIMBURG BROUWER.] Gron. 1841. Aa. (897

Schrifftelicke conferentie
Schrifftelicke c o n f e r e n t i e , gehouden in s'Gravenhaghe, in den jare 1611 tusschen
o

sommighe kercken-dienaren... [Door J.A. CORVINUS.] 'sGrav. 1612. 4 . (898
Cattenburgh p. 47.

Schrifftelicke conferentie van de eyntelicke volstandicheyt
Schrifftelicke c o n f e r e n t i e van de eyntelicke volstandicheyt der Heylighen:
ghevallen tusschen Daniel Vet... ende twee lidmaten der Ghereformeerde kercke
Christi tot Delft. [Uitgeg. door ABRAHAM JANSZ en CORNELIS SYMONSZ TYCWEVER.]
o

Delf, 1613. 4 . (899
Bibl. v. Pamfl. 1082.

De conflicten van attributie
De c o n f l i c t e n van attributie, uit een geschied- en staatkundig oogpunt beschouwd.
[Door Mr. W.L.F.C. Ridder VAN RAPPARD.] Zwolle, 1842. (900
Handel. v. Letterkunde, 1863, bl. 49.

Den coninck van Napels
Den c o n i n c k van Napels, ofte in wanhoop hoop... [Door R. VAN ENGELEN.]
t'Antwerpen, Wed. Thieullier. [17..] W.G. (901

Conqueste van Indien
C o n q u e s t e van Indien. De wonderlijke ende warachtighe historie van 't
Coninckrijck Peru... [Door AUG. DE ZARATE; vert. door RUMOLDUS DE BACQUERE.]
o

Amst. 1596. 4 . (902
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Dit was de 3e uitgave; de 1e verscheen in 1564, de 2e in 1575. Er is eene
uitgave van 1598, geheel gelijk aan de 3e en een 4e druk van 1623.

Consideratie of kort vertoog van Nederlants
C o n s i d e r a t i e of kort vertoog van Nederlants waar belang by dese Fransen
o

oorlog.... [Denkelijk door C. INDISE RAVEN.] Amst. 1691. 4 . (903
Bibl. v. Pamfl. 9236.

Consideratie om de inlandse gewassen te
C o n s i d e r a t i e om de inlandse gewassen te benificeren. En het gemeene
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lands inkomen van Convoyen en Licenten te verbeteren. [Door C. INDISE RAVEN?]
o

Anno 1691. 4 . (904
o

Laspeyras N . 298.

Nadere consideratie (op de aangetoge middelen,)
Nadere c o n s i d e r a t i e (op de aangetoge middelen,) overgeg. aen... de Heeren
Staten Generaal... [Door C. INDISE RAVEN.] Z. pl. en jr. [1690]. fol. (905
Bibl. v. Pamfl. 8962, 8966.

Consideratie op het belet van den vryen invoer uyt Zeelant
C o n s i d e r a t i e op het belet van den vryen invoer uyt Zeelant in dese Prov. v.
alle gecolludeerde ende gekaapte France waaren... [Door C. INDISE RAVEN.] Z. pl.
en jr. [1690.] fol. (906
Bibl. v. Pamfl. 8962.

Nootelijcke consideratien,
Nootelijcke c o n s i d e r a t i e n , die alle goede liefhebbers des Vaderlants behooren
o

rijpelijck te overwegen... [Door WILLEM VERHEYDEN.] 1587. 4 . (907
Zie zijne levensbeschr. door Wenckenbach noot 12. - Met andere
titelspelling herdrukt. Zie ook hierover Scheltema, Uitrust. en onderg. der
onverw. vloot, bl. 108 e.v. 277 e.v., die het echter, volgens Prof. R. Fruin,
ten onregte eene vrije vertaling der Latijnsche oratie noemt. Het werd in
1608 herdrukt.

Consideratien ende redenen
C o n s i d e r a t i e n ende redenen, daer by de nootsaeckelijckheyt van de
Stadthouderlijcke Regeringe in desen staet ende republique wordt aengewesen,
etc. Dienende mede tot beantwoordinge, ofte refutatie van de Deductie by de
Gemeens-Luyden van Deventer aen Syn Hoogheyt overgelevert.... In 's Gravenhage
o

by Christinus Hoeckwater, boeckverkooper woonende in de Pooten, 1677. 4 . (908
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Vrij wat gewijzigd herdrukt in den ‘Schat van uitgelezene traktaten
aangaande het Stadhouderlijk gezag’. Het stukje is daar getiteld:
‘Onpartydige bedenkingen en overwegingen op het stuk van het
Stadhouderlyk Gezag, als de bekwaamste, veiligste en bestendigste vorm
van regeeringe in deeze Vereenigde Nederlanden. Dienende te gelyk tot
beantwoording van zeekere Deductie van de Gemeensluiden van
Deventer. Te Amsteldam, by H.W. van Welbergen, boekverkoper 1749.’
De uitgever stelt het op naam van GISBERT CUPER, stellig ten onregte.
Men zie Tegeuw. Staat v. Overijssel III. 137.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

146

Consideratien op de memorie aan H.H
C o n s i d e r a t i e n op de memorie aan H.H. MM. geadresseerd door Joh. Adams,
en geteekend Leiden den 19 april 1781. [Door R.M. VAN GOENS.] Juny, 1781. (909
Ten onregte aan EL. LUZAC toegeschreven, want v.G. noemt het onder
zijne geschriften in zijne autobiographie, in het bezit van den Heer H.W.
Th. Tydeman.

Consideratien op een geschrift
C o n s i d e r a t i e n op een geschrift, by wyze van eenen brief, op den naem van
Do. Nicolaus Holtius.... geschreven aen Doct. B. de Moor... over het Advys van de
Theol. Faculteyt... wegens de zaek van Do. van den Os... [Door J. VAN DEN HONERT,
o

T. HZN.] Z. pl. en jr. [Leid. 1752.] 4 . (910
Blijkens een later door hem uitgeg. Briev aan eenen syner vrienden;
waarin hij erkent de schrijver te zijn.

Verscheyde consideratien over den tegenw
Verscheyde c o n s i d e r a t i e n over den tegenw. toestant van ons lieve vaderlant...
o

[Door JAC. BORSTIUS.] 1672. 4 . (911
Bibl. v. Pamfl. 6135.

Consideratien over verscheidene notabele punten
C o n s i d e r a t i e n over verscheidene notabele punten, voortgebracht ter occasie
van het bidden voor de overheden hier te lande in het public gebedt. Amst. by
o

Cyprianus van der Gracht. 1664. 12 . (912
Tweede druk, met veranderden titel, van het op D.H. genoemde. De 3e
uitgave komt in titel overeen met de 1e.

Consideratien raeckende 't stuck van leeninghe
C o n s i d e r a t i e n raeckende 't stuck van leeninghe op interest ende panden...
o

[Door den Advokaat J. CRIECKS.] Utrecht, 1646. 4 . (913
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Trouwhertige consideratien tot Zeelands welstand
Trouwhertige c o n s i d e r a t i e n tot Zeelands welstand, behelsende onder andere
de redenen, waarom geen Eerste Edelschap in Zeeland nut is. [Door JOHAN
o

STEENGRACHT.] Z. pl. en jr. [Midd. Jacob de Roy. 1702.] 4 . (914
Navorscher IX. 336; Meulman 4718-7420.

Consideratien van de Ed. Mog. Heeren
C o n s i d e r a t i e n van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeeland, aangaande
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de nootwendigheid en nuttigheid van de hooge ampten van een Stadhouder... [Door
P. DE HUYBERT.] 1668. (915
Opgenomen in Schat van uitgelezene traktaten aang. het stadhoud. gezag.
Amst. 1749.

Consideratien van eenighe ledematen vande ware
C o n s i d e r a t i e n van eenighe ledematen vande ware, suyvere, Christelijcke
Gheref. Kercke op 't boecxken van C.V.D. (Corn. van Dungen) onlancx tot Utrecht
o

uytgheg... 1626. 4 . (916
Door Rogge, Remonstr. bibl., bl. 120 op naam van CAR. RYCKEWAERT
gesteld.

Consideratien van importantie op de gewigtige
C o n s i d e r a t i e n van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren
Gedeputeerden van de stad Leiden... gedaan op den 31 July 1782. [Door J.H. VAN
KINSBERGEN.] Z. pl. Sept. 1782. Aa. (917

Constantine, en de tweede onderneming
C o n s t a n t i n e , en de tweede onderneming der Franschen tegen hetzelve, door
een ooggetuige. Met eenige aanteekeningen. [Uit het Fransch door E.B. SWALUE.]
Goes, 1838. (918
Letterkunde, Levensber. 1865, bl. 131.

Constantinus: aen Me Juffr. Anna Roemers
C o n s t a n t i n u s : aen. Me Juffr. Anna Roemers, in Sprockel, 1630. [Blijspel van
o

JAN VAN SWOL.] Amsterdam, G. Jansz. 1637. 4 . (919
Witsen Geijsbeek. - v.d. Marck 325.

Constantinus de Groote
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C o n s t a n t i n u s de Groote, eerste Christen Keyser. Treurspel. [Door P. BERNAGIE.]
Amst. 1684. - Ald. 1738. (920
V.d. Marck 765.

Constantijn de Groote en Charlemagne
C o n s t a n t i j n de Groote en Charlemagne of Karel de Groote. [Door J.A. STRESO.]
Amst. 1836. (921

Constantijn van Falkemade
C o n s t a n t i j n van Falkemade, of de ouderlijke woning. [Door W. KIST.] Amst.
1814. (922
Verslag v. Letterkunde, 1841, bl. 21.

De constitutie der Franschen verdedigd tegen de lasterlijke
grondbeginsels
De c o n s t i t u t i e der Franschen verdedigd tegen de lasterlijke grondbeginsels van
de leden der societeit
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in de Kroon en het Anker te Londen vergaderende. [Door W.A. OCKERSE.] In Holland,
bij de meeste boekverkoopers. 1793. (923
Vruchten en result. v e. 60 j. leven, III. bl. 195.

De Constitutioneel. 's Grav. 1858
De C o n s t i t u t i o n e e l . 's Grav. 1858. (924
F.A. VAN HALL was hoofdleider, en eigenaar, J. BELINFANTE redacteur, Iz.
J. LION medearbeider van dit blad. Zie Mr. F.A. van Hall en de
Constitutioneel (bl. 30). Welke artikels van LION waren, deelt hij mede
ald. bl. 39, welke van v. HALL ald. bl. 40.

Contra-discours kerckelick ende polityck dat is
C o n t r a - d i s c o u r s kerckelick ende polityck dat is Antwoort op de Glosen ende
discours... uytgeg. op... Sim. Episcopij Brief... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] Z. pl.
o

[Amst. Joris Veselaer.] 1620. - Elders herdrukt, 1621. 4 . (925
Bibl. v. Pamfl. 1753, 1874.

Cort ende klaer contra-discours over den Nederl. treves
Cort ende klaer c o n t r a - d i s c o u r s over den Nederl. treves, ofte voorlooper...
o

[Door VINCENT VAN DRIELENBURCH.] Z. pl. en jr. [1617.] 4 . (926
Bibl. v. Pamfl. 1322.

De Contra-ooyevaar
De C o n t r a - o o y e v a a r . Ter Drukkerij van Van der Ven te 's Hage. [18..] fol. (927
De ware naam van den schrijver-uitgever van dit periodiek blaadje was
APEKER; zijne vrouw heette van der Ven. Zie Ned. Spectator 1877 bl. 60.

Copie van derde request

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

C o p i e van derde request, overghelevert by de Predicanten diemen
Contra-Remonstr. noemt... Daer by ghevoecht is seeckere Consideratie dienende
o

tot vrede. [Gesteld door JOH. UYTENBOGAERT.]... 1628. 4 . (928
Cattenburgh p. 151.

Copie van het translaet uyt den Latyne
C o p i e van het translaet uyt den Latyne der antwoordt des Eerw. Theol. Faculteyts
tot Leyden... Waer by ghevoeght is sekere brief vervatt. consideratien. [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1629. 4 . (929
Cattenburgh p. 152.
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Copye van 't vervolgh ofte twede
C o p y e van 't vervolgh ofte twede deel des briefs D.P. Molinaei... met voorbedachten
rade... in den druck van Schiedam achterghelaten... Met een voorgaend
advertissement over de copye eens anderen briefs van voorseyden P. Molin... Wt
o

het Fransch. [Van JOH. UYTENBOGAERT.] Overgeset. [Door hem zelven?] 1617. 4 .
(930
Bibl. van Pamfl. 1308, 1309.

Copye authentijck van de liquidatie van reeckeningen
C o p y e authentijck van de liquidatie van reeckeningen tusschen den heer Jacob
Boreel... en Mr. Niclaes Muys van Holy wegens den uytgaef der gelden geëmployeert
o

in het omkoopen der getuygen tegen Romeyn de Hooge... 1690. 4 . (931
Denkelijk verdicht. R. DE HOOGHE was er niet te goed voor. (Bibl. v. Pamfl.
9143.)

Copye van eenighe requesten
C o p y e van eenighe requesten, wt name ende van wegen de Remonstransgesinde
Leeraren ende Ghemeenten aen de.... Staten van Hollandt ende W.-Friesl.
o

overgegeven... [Uitgeg. door JOH. UYTENBOGAERT.] 1626. 4 . (932
Cattenburgh p. 149.

Copye van seker Vertooch onlanghs by
C o p y e van seker Vertooch onlanghs by eenighe Predicanten der Gheref. Kercke
ghedaen aen de... Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT opgesteld.] Delf, 1617. 4 . (933
Bibl. v. Pamfl. 1254.

Copye van sekeren brief
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C o p y e van sekeren brief, daer inne beantwoort wort de... Na-reden, die F.
Hommius... heeft ghedaen in de Hooghlandsche kercke... [Door JAC. TAURINUS.]
o

Ghedruckt in de Mater Salem. [Amst. z. jr. 1616.] 4 . (934
Rogge, Remonstr. geschr. 116; Bibl. v. Pamfl. 1215.

Cajus Marcius Coriolanus. Treurspel
Cajus Marcius C o r i o l a n u s . Treurspel. [Door L. PATOIR.] Amst. 1824. Aa. (935

Vertrouwde correspondentie
Vertrouwde c o r r e s p o n d e n t i e , of verzameling van brieven, gewisseld tusschen
een Hollandsch Heer buiten 's lands geëtablisseerd en deszelfs broe-
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der in Holland woonachtig... 1781. (936
Op een exemplaar vond ik: ‘te informeren of dit niet geschreven is door
den Heer PERPONCHER.’

Correspondentie over den Cleefschen Post van den Nederrhijn
C o r r e s p o n d e n t i e over den Cleefschen Post van den Nederrhijn. 1784. (937
Volgens De Batavier I. 43 niets anders dan eene vertaling van den ‘Courier
du Bas Rhin’, waarvan MANçON of MANZON als schrijver, en de schilder
WILLEM JOSEPH LAQUY als vertaler genoemd wordt (ald. bl. 47). Zie ook
Bilderdijk, Vad. Hist. XII. 157.

Costuymen ende usantien der hoofdt-stadt ende
C o s t u y m e n ende usantien der hoofdt-stadt ende Meyerye van 's
o

Hertoghen-Bossche. [Verzameld door V. VAN BEUGHEM.] 's Hert. 1684. 12 . (938

Amsterdamsche Courant
Amsterdamsche C o u r a n t . (939
De geschiedenis van dit dagblad en zijn voorloopers vindt men in het
belangrijk artikel van Mr. W.P. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R.V. 209
e.v. Daaruit blijkt, dat het geredigeerd werd door WILLEM STIEVEN
1716-1756 (bl. 247); door JAN WAGENAAR Dec. 1756-Jan. 1763 (bl. 254);
door LAMBERTUS BALDUS DE GRAAF 1763-17.. (bl. 255); dat in 1776 en
vroeger J.H. HERING 1e en JAN DE VRIES 2e schrijver der courant was;
dat de Vries sedert 1762 2e schrijver en sedert 1770 assistent en uitgever
(?) was; dat in 1795 J.E. DE WITTE (VAN HAAMSTEDE?) vervangen werd
als le schrijver door PIERRE AGRON (bl. 262) en J. de Vries als 2e schrijver
door zijn zoon J.J. DE VRIES. In 1830 waren Mr. ADR. TAUNAY en J.E.
FYNJE redacteurs (bl. 274). Fynje werd 1849 ontslagen. Met 1 Jan. 1847
werd Mr. S. VISSERING hoofdredacteur (bl. 277). Van de
schouwburg-artikelen, die destijds in het blad voorkwamen, was
waarschijnlijk Mr. J.T. BUYS schrijver (bl. 281). In 1849 werd Viss.
opgevolgd door HARMEN BOOM. In 1852 werd het regt van uitgave vergund
aan J. VAN BONGA en A.J. DE BULL, die reeds vroeger aan het blad
verbonden was (bl. 285). Met 1 Jan. 1883 ging de courant over aan D
van Noothoven van Goor c.s.
De meeste artikelen over onderwijs 1875-1879 waren van Dr. T.T. KROON
(Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 239). Onder de medewerkers wordt
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nog genoemd in het begin der 18e eeuw WILLEM SEWEL; mogelijk was hij
de voorganger van Stieven. (Zie Handel. v. Letterkunde 1871, bl. 46).

Arnhemsche Courant
Arnhemsche C o u r a n t . (940
Opgerigt 1 Jan. 1814 door S. VAN BRONKHORST.
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Van 1837-1843 schreef ROEST VAN LIMBURG hierin vele stukken.
In 1863 is G. KELLER redacteur van het binuenlandsche nieuws geworden.
Er heeft eene oudere bestaan reeds 5 Febr. 1630. (Zie Handel. v.
Letterkunde 1871, bl. 66, 67.)

Bataafsche Courant
Bataafsche C o u r a n t . Amsterdam, bij Hendrik de Vries. 1796. (941
‘De schrijver van de Bataafsche (eertijds Nationale) Courant, welke den
naam van de Bijë had aangenomen, maar inderdaad C.P. CHASTELAIN,
zoon van den Leydschen Burgemeester van dien naam, is, is eergister
op requisite van die van Leyden te Amsterdam geapprehendeerd, en
misschien reeds naar Leyden gezonden’ - schrijft C. van Lennep in een'
brief van 22 Febr. 1796, vermeld op bl. 115 van Het leven van Mr. D.J.
van Lennep, deel 1.
12 Junij 1798 werd JAN GREEVEN op het Binnenhof in den Haag
gearresteerd als schrijver van de Nationale Bataafsche Courant te
Amsterdam. (Zie Mr. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. 3e R.I. 248.)

Oprechte Bataafsche Courant
Oprechte Bataafsche C o u r a n t . [Redacteur J.H. REDELINGHUYS.] Amsterdam, D.
Barendse. 1797. (942
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1871, bl. 412.
In de Constitutioneele Oprechte Bat. Ct. schreef Mr. J.C. HESPE veel;
redactrice was zijn vriendin M. Bos. (Zie Nijhoff's Bijdr. 3e R.I. 249.)

Bredasche Courant
Bredasche C o u r a n t . [Redacteur E.H. BROUWER.] 1870-1874. (943
Spectator 1877, bl. 19. Volgens eene andere opgave waren in 1831 de
hoofdschrijvers de luitenants J.C. VAN RIJNEVELD en NANNING. Door A.G.A.
Ridder VAN RAPPARD werden geschreven: de Aristokratie der groote
o

mogendheden (n . 245); de valsche vredebeginselen verkondigd in het
o

Londensch tractaat (n . 251) en Oud Nederland's zinnebeeld op het
o

Wapenschild (n . 23 van 1832). Zie Levensber. v. Letterkunde 1870, bl
163.
Het blad werd 17 Jan. 1792 opgerigt.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Brielsche Courant
Brielsche C o u r a n t . (944
Zie op de 's Gravezandsche C o u r a n t .

Deventer Courant
Deventer C o u r a n t . Gedrukt bij J. de Lange. (945
2 Junij 1837 is dit weekblad opgerigt onder redactie van P.C. MOLHUYSEN,
die het heeft voortgezet tot zijn vertrek naar Kampen Oct.
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1860 (Levensb. v. Letterkunde 1868, bl. 204); Mr. A. VAN DELDEN en Mr.
R.C. NIEUWENHUYS en later laatstgenoemde en Mr. C. DUYMAER VAN TWIST
worden gezegd de voortzetters te zijn geweest.

Diemer of Watergraafsmeersche Courant
Diemer of Watergraafsmeersche C o u r a n t . 22 Aug. 1781-7 Aug. 1783. (946
Vervolg van de N. Holl. Courant en evenals deze onder redactie van
THEODORUS VAN BRUSSEL, uitgegeven door JAN VERLEM en gedrukt door
HERMANUS DE KONING. F.A. VAN DER KEMP leverde van tijd tot tijd bijdragen.
Burgemeester HEEMSKERK vind ik ergens als ‘den bekenden opziender’
dezer Courant vermeld.
J. NOMSZ wordt in Konst- en Letterbode 1812, II. 181 in 1783 schrijver
van de Schuurmansche of Watergraafsmeersche Courant genoemd.
Vervolgd onder den titel: Nederlandsche Courant. Zie Nijhoff's Bijdr. N.R.
VI. 381. e.v.

Friesche Courant
Friesche C o u r a n t . [Door R. DIBBETZ, C. GODSCHALK en JOH. SEYDEL.] Leeuw.
o

Joh. Seydel 3 Junij-8 Sept. 1795. 28 Nrs en P.S. 4 . (947
o

Aan het hoofd van elk N . stond: Gelijkheid, Vryheid, Broederschap. Van
de latere Fr. Ct. was in 1866 J.F. JANSEN redacteur.

's Gravezandse Courant
's Gravezandse C o u r a n t . Te 's Gravezande, by J. van ter Toolen. 14 Jan.
1786-Dec. 1789. (948
Reeds 20 Maart 1789 werden Schont en Geregte van 's Gravezande door
Gecommitteerde Raden aangesehreven om de drukkerij der Courant te
sluiten. Nu vestigden de Courantiers zich in den Briel, doch hier verwekte
de inhoud der nu genoemde B r i e l s c h e C o u r a n t evenzeer
ongenoegen. Zij is daar bij Is. van Tertoolen en Comp. in de Nobelstraat
o

uitgegeven. In de Haagsche Correspondent N . 28, I. bl. 219 wordt onder
de ijverige Oranje-vrienden genoemd ‘De Bosse (lees Brielse) Courantier
BRESSER. Deze Brielenaar werd inderdaad voor den redacteur gehouden
en niet zonder reden. Immers bij Bouwens (Aan zijne Committenten)
lezen wij bl. 556 de volgende opgave van stukken: Drie Missives van 20
Nov., 4 en l0 Dec. 1786 van Q.N. en een dito geteekend
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S c h e v e n i n g s c h e S c h e l v i s j e , welke gebleken is te zijn ASSUERUS
BRESSER, vroedschap in den Briel en schrijver van de Brielsche Courant.
(Uit die missives blijkt dat Bentinck van Rhoon hem tot het in stand houden
dier oproerige Courant ƒ900 had gezonden.); Drie eigenhandige Missives
uit 's Hage van 6 July, van W.G.F. Bentinck en G.K. van Hogendorp, als
gecommitteerden tot de geheime correspondentie en opzameling van
penningen tot het instand
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houden der Brielsche Courant. Bij deze aanhalingen door Prof. Fruin in
o

den Spectator van 1869 n . 34 bijgebragt, voegt hij er nog eene uit de
Diarries van den Engelschen Ambassadeur in den Haag (II. p. 288): ‘I
have contributed to the support of two friendly newspapers, one published
at Bommel, the other at the Brielle....’ Uit de ‘Brielsehe Jaarboeken van
Jan Kluit’ deelt de heer H. de Jager in Navorscher XXXII. 228 nog het
volgende mede: ‘In 1786 werd de courant door TURNBULL DE MIKKER naar
den Briel overgebragt. Tot de schrijvers behoorde destijds de Emer. Pred.
C. CLEIN. In 1788 deed de Mikker ze over aan zijn compagnon TERTOLEN,
die korten tijd daarna ze op zijn beurt weder overdeed aan den apotheker
L. VAN BOKKELEN, die te vergeefs gepoogd heeft het toen kwijnende blad
weder tot meer bloei te brengen, door J. NOMSZ er in te halen.’
Zie voorts Het Brielsch archief, uitgeg. door. H. de Jager.

Oprechte Haarlemsche Courant
Oprechte Haarlemsche C o u r a n t . (949
Opgerigt 8 Jan. 1656. Uit de studie van Mr. W.P. Sautijn Kluit in de
Handelingen van Letterkunde 1873 blijkt: dat tot de correspondenten
behoorden OTTO CALLENFELS (bl. 20) en ABRAHAM VAN WICQUEFORT (bl.
19); dat 1702-1737 Mr. JAN ABRAHAM CASTELEYN redacteur was; dat
1737-1748 als translateur aan het blad verbonden was JAN CHRISTIAAN
SEIZ (bl. 60); dat het 1799-1811 geredigeerd werd door J. TEISSÈDRE
L'ANGE en dat CD. BUSKEN HUET Febr. 1862-April 1868 aan de redactie
verbonden was. Mr. D. BEETS schreef het buitenl. nieuws van 187-187.
Hij werd opgevolgd door Mr. J. ESSER JR. Met hem zijn thans redacteurs
twee gebroeders WALLER.

Hollandsche Courant
Hollandsche C o u r a n t . By de Wed. Anth. de Klopper en Zoon te Leyden 3 April-31
Dec. 1795. (950
Dit was slechts eene tijdelijke naamsverwisseling van de Leydse Courant.
(Zie Handel. v. Letterkunde 1871, bl. 68, 69)

Hollandsche Historische Courant
Hollandsche Historische C o u r a n t . Te Delft gedrukt bij J.L. van Essen. (951
1774-19 Oct. 1775. Sedert toen: Te Delft door WYBO FYNJE, die er ook
de schrijver van was. Zie Handel. v. Letterkunde 1870, bl. 115. In Sept.
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1787 vlugtte hij naar Bremen, terwijl zijne vrouw en kinderen zich te
Amsterdam schuil hielden.

Kamper Courant
Kamper C o u r a n t . Gedrukt bij K. van Hulst. (952
Van de oprigting af in 1836 door J. MOULIN
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geredigeerd tot aan zijn dood in 186. E. VRIEND was daarna een tijdlang
met de redactie belast. Hij is opgevolgd door Kap. M. DE SITTER; dezo
door J. HOEK. Thans is Dr. J.W. DE GROOT redacteur.

Koninklijke Courant
Koninklijke C o u r a n t . (953
In 1807 was redacteur WIJBO FIJNJK, van 1 Jan. 1808 af Mr. W. BILDERDIJK,
van 16 Mei Mr. J.D. MEIJER directeur, en van half Junij af le redacteur J.
TERSTEEG en 2e redacteur J. BELINFANTE. (Zie Mr. Sautijn Kluit in Handel.
v. Letterkunde 1881, bl. 56, 59, 61, 64.) De staatkund. beschouwingen
waren ook meerendeels van M. (Zie zijn leven door Mr. M.C. v. Hall, bl.
70)

Leeuwarder Courant
o

Leeuwarder C o u r a n t . Sedert 29 Julij 1752 bij Abraham Ferwerda. 4 . (954
Door J.A. COURTONNE, PH. L. STATIUS MULLER en J.G. MULLER tot 30 Julij
1811. Mr. JAC. SCHELTEMA heeft tot de medewerkers behoord.

Leydsche Courant
Leydsche C o u r a n t . (955
Uit hetgeen Mr. W.P. Sautijn Kluit in Handel. v. Letterkunde 1871
aangaande de geschiedenis dezer courant medegedeeld heeft, valt het
volgende hier te melden.
FELIX DE KLOPPER, die 9 Dec. 1719 octrooi kreeg voor het uitgeven der
courant, had tot compagnon W. VAN MAANEN in den Haag; de redactie
werd opgedragen aan J.M. SCHUTZ sedert Junij 1724 tot zijn dood in 1734.
In 1726 was als vertaler van de Spaansche, Portugeesche en Italiaansche
nieuwstijdingen een Braziliaan PETRUS FERNANDEZ werkzaam. Schutz
werd opgevolgd door J.L. STAMMETZ. Als translateur voor het Fransch
komt 1786 voor L.G. F. KETROUX. Bij den dood van Stammetz in 1780
werd JAN CYFVEER, die reeds sedert Dec. 1777 aan de courant verbonden
was, redacteur. Tot zijn opvolgers behoorde N.G. VAN KAMPEN (later
Hoogleeraar) 1801-1824 (?) Van het mengelwerk was gedurende dit
tijdperk de Remonstr. Pred. JAN ROEMER de schrijver, die 1824 vervangen
werd door Mr. E.C. D'ENGELBRONNER.
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Cyfveer werd 1820 vervangen door S.B. CLEMAN en deze weldra door
PIETER VERMEHR. Van 1827-1844 was S. VAN DISSEL, rustend Pred. van
Katwijk, met de redactie belast.

Lilliputsche Courant
Lilliputsche C o u r a n t . [Door J.B.D. WIBMER.] Amst. [1828.] 12 nrs. fol. (956
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872 bl. 124.

Middelburgsche Courant
Middelburgsche C o u r a n t . (957
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Op 26 April 1758 het eerst verschenen. Sedert 1861 tot omstr. 187? was
Mr. W.A. VAN HOEK redacteur van het buitenlandsche nieuws. Naar ik
meen was Mr. G.A. FOKKER redacteur van het binnenlandsche. Vervolgens
waren redacteur C. TEN BRUMMELER en H.L.F. PISUISSE. Deze laatste is
in 1882 opgevolgd door. J.L. VAN DE PAUWERT.

Nationaale Courant
Nationaale C o u r a n t . [Redacteur LIEVE VAN OLLEFEN.] Te Amsterdam, by H.A.
Banse. 1795-1796. (958
Ned. Spectator 1871, bl. 401; Vgl. boven Bataafsche Courant.

Oprechte Nationaale Courant
Oprechte Nationaale C o u r a n t . [Redacteur J.H. REDELINGHUYS.] Amsterdam, D.
Barentse. 1797. (959
Ned. Spectator 1871, bl. 412.

Nederlandsche Courant
Nederlandsche C o u r a n t . 8 Sept. 1783-Oct. 1787. (960
Uitgegeven te Amsterdam bij Jan Verlem in de Warmoesstraat. Was een
vervolg op de Diemer- of Watergraafs-Meersche Courant, en werd in
1787 geredigeerd door Mr. J.C. HESPE.
Zie Nijhoff's Bijdr. N.R. VI. 389.

Nederlandsche Courant
Nederlandsche C o u r a n t . (961
Eerst uitgegeven bij Willem Holtrop in de Kalverstraat, vervolgens
(tusschen Mei 1784 en Mei 1785) bij Dirk Schuurman op 't Rokin bij de
Vischpoort, sedert Jan. 1786 getiteld: de Oprechte Nederlandsche
Courant. Deze Courant dus te onderscheiden van die van J. Verlem. Hield
even als deze niet Oct. 1887 op.
Zie Nijhoff's Bijdr. N.R. VI. 395.
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Algemeene Nederlandsche Courant
Algemeene Nederlandsche C o u r a n t . [Holl. en Fransch eerst door Mr. C. VAN
MARLE, Mr. G. VAN LENNEP en Prof. LESBOUSCHART, doch na 11 Julij 1816 onder
redactie van v. Marle.] (962
Levensber. v. Letterkunde, 1861, bl. 174. Later behoorde ook S. VAN DE
WEYER tot de medewerkers.

Oprechte Nederlandsche Courant
Oprechte Nederlandsche C o u r a n t . (963
o

Dit bovengenoemde blad (n . 961) naar den uitgever ook de
Schuurmansche Courant genoemd, werd geschreven eerst door W. VAN
IRHOVEN VAN DAM, later door J. NOMSZ. Eigenaar was J.G. TEGELAAR.

Noord-hollandsche Courant
Noord-hollandsche C o u r a n t . Buijksloot, Harm. Koning. 16 Febr. 1778. (964
o

N . 1-9 door WILLEM OCKERS, daarna door THEOD. VAN BRUSSEL tot 22
Aug. 1781,
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toen het blad den titel kreeg van Diemer- of Watergraafs-meersche
Courant. (Zie Mr. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R. VI. 381 e.v.)

Oeconomische Courant
Oeconomische C o u r a n t , ter bevordering van nationale huishoudkunde ... Amst.
o

1799-1803. 7 dln. 4 . (965
Volgens Vruchten en resultaten v.e. 60 j. leven III. 238 waren de
jaargangen 1801, 1802 en 1803 van W.A. OCKERSE; elders vond ik, dat
OCKERSE de oprigter zoude geweest zijn, doch dat P.G. WITSEN GEYSBEEK
en A.L. BARBAZ later de redactie hadden op zich genomen.

Overijsselsche en Zwolsche Courant
Overijsselsche en Zwolsche C o u r a n t . (966
De geschiedenis hiervan heb ik trachten te geven in Overijss. Bijdr. IV.
217, 346. Voorlooper van dit blad was het O v e r i j s s e l s c h
B e k e n d m a k i n g s b l a d , dat Jan.- Dec. 1780 bij Martinus Tijl te Zwolle
verscheen. Directeur was J. VAN RIEMSDIJK en mogelijk Redacteur de
Overste SCHOMAKER, terwijl (de Procureur SALOMON) VAN DEVENTER e.a.
tot de medewerkers schijnen behoord te hebben. Tien jaren later volgde
het O v e r i j s s . W e e k b l a d t o t N u t v a n ' t a l g e m e e n bij M.
en II. Tijl, 5 Junij 1780, dat van Jan. 1791 af in O v e r i j s s e l s c h e
C o u r a n t overging.
Toen in 1811 het blad ook in het Fransch verschijnen moest, werd A.H.E.
BOURDEAU als corrector en translateur aangenomen. Als Redacteur was
sedert lang de jongste der 2 uitgevers HENDRIKUS TIJL werkzaam. Op
voorstel van den Secretaris-Generaal gaf de Prefect in 1812 in overwegiug
A. VAN GOUDOEVER, later Prof. te Utrecht, met de redactie te belasten.
Deze was nog 1817 in functie.
De redactie geschiedde 15 Junij 1845 tot 15 Maart 1848 door H. BOOM,
tot 1853 door Mr. L. HERTZVELD, van Julij 1853-1 April 1856 door Mr. J.
KALFF, 1857-1859 door Mr. W.F.E. Baron VAN AERSSEN BEIJEREN VAN
VOSHOL, April 1859-1871 door Z.W. VAN SCHREVEN. Van Julij 1869 af
verscheen de courant dagelijks en werd met het Buitenland belast P.
BRUYN 1869-1877, die daarin opgevolgd is door P.P. VAN PESCH. Voor
het Binnenland is v. Schreven opgevolgd door J.E. SLINGERVOET RAMONDT
1871-1879, F.G. VAN PESCH April 1873-1 Jan. 1883 en Mr. J.N. BASTERT
van 1 Jan. 1883 af. Sedert 1851 is directeur vau het blad W. Tijl, de
tegenwoordige eigenaar.
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Rotterdamsche Courant
Rotterdamsche C o u r a n t . (967
Zie het art. van Mr. W.P. Sautijn Kluit in Handel. v.d. Maatsch. der Ned.
Lett. 1878, bl. 1-92. Van Maart 1834 af was GIJSBERT VAN REYN redacteur
(bl. 75), hij maakte deel
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o

uit van de firma J. Arrenberg en C ., die de courant drukte. Als aan het
blad werkzaam noemt Mr. S.K.: Mr. H.J. VAN BUREN vóór 1845, Mr. H.
BEIJERMAN van 1845 af, C.A. VAN REYN. Van 1 Jan. 1859 tot Dec. 1860
was Mr. J.G. GLEICHMAN hoofdredacteur. Van Jan. 1859-1 Oct. 1861
leverde Iz. J. LION Kamer-verslagen en dergelijke stukken; hij werd
opgevolgd door J. BELINFANTE (bl. 83). Aan de redactie werd 15 Febr.
1859 nog verbonden TOBLAS VAN WESTRHEENE Wz.; hij werd 1 Oct. 1861
opgevolgd door A.G.C. VAN DUIJL en C. TEN BRUMMELER; de eerste bleef
tot 31 Dec. 1862, de laatste tot 1 Oct. 1864 werkzaam. Mr. Gleichman,
een tijdlang vervangen door Iz. J. LION in het schrijven van hoofdartikelen,
werd 1 Mei 1860 opgevolgd door Mr. L.J.H. PHILIPS, die 1 Jan. 1863 aftrad
en vervangen werd door Mr. JAN LUZAC. Met 1 Julij 1867 hield het blad
op. Nog werkten er aan mede: W.F. THOOFT, die van 1 Oct. 1864 af
muzijk-beoordeelingen gaf, Dr. C.A. TEBBENHOFF, die 1 Mei 1865, en Dr.
J. L'ANGE HUET, die met 1 Junij 1866 bij de redactie optraden (bl. 90).

Nieuwe Rotterdamsche Courant
Nieuwe Rotterdamsche C o u r a n t . (968
Jan. 1844 opgerigt. Chef de bureau (1870) HERMAN HEYERMANS. Advokaat
Mr. TELS hoofdredacteur. Dr. J.A. LAMPING, HAVERKORN VAN RIJSWIJK en
Dr. J. L'ANGE HUET zijn thans redacteurs.

Rijswijksche Na-Courant
Rijswijksche Na-C o u r a n t . [Denkelijk door M. CORVER.] 1774. (969
Hartog, Spectator. Geschriften, bl. 32.

Satirique Courant voor het jaar 1770
Satirique C o u r a n t voor het jaar 1770. [Door NICOLAAS HOEFNAGEL]. Te Amsterdam,
bij Philippus Doorewaart 1770. (970
Blijkens opgave des schrijvers op bl. 19 zijner Echte en waare
verantwoording voor de Neerl. Echo.

Utopiaansche Courant
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Utopiaansche C o u r a n t . [Door J.B.D. WIBMER.] Te Amsterdam, bij H. Moolenijzer,
in de Beurssteeg. 1819. fol. 6 nrs. (971
Schrijver, drukker en uitgever zijn vervolgd wegens lasterlijke aantijgingen
tegen ingezetenen en wegens opruijing tegen de regering. Bijzonderheden
vermeldt Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 107 e.v.

Utrechtsche Courant
Utrechtsche C o u r a n t . (972
De geschiedenis van de Hollandsche en Fransche Utr. Couranten is
geschreven door Mr. W.P. Sautijn Kluit in de Bijdr. en Mededeel.
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van het Hist. Gen te Utrecht I, 1-186. Onder de medewerkers noemt hij:
J.D. DOORMAN 1860-1861. en F.C. DE BRIEDER.
Als zelfstandig geschrift moet hier vermeld worden: Pleitrede van den
schrijver der Utr. Courant. Amst. 1819.

Vaderlandsche Courant
o

Vaderlandsche C o u r a n t . N . 1. 3 Nov. 1781. (973
Op 20 Jan. 1789 is STEPHANUS JACOBUS BAELDE als gewezen Directeur
dezer courant, gedrukt bij de Gebroeders Baelde te Buiksloot in 1787,
door de Regering van Amsterdam uit Holland en Westfriesland verbannen.
Zie Bouwens aan zijne Committenten, bl. 218. Oorspronkelijk was echter
Coenradus Henricus Koning te Buiksloot de uitgever.
Zie ook Ned. Spectator 1882, bl. 288.

Oprechte vaderlandsche Courant
Oprechte vaderlandsche C o u r a n t . (974
Op den 20 January 1789 is JAN GABRIEL TEGELAAR door de Regering van
Amsterdam gebannen, omdat hy was geweest Directeur dezer courant,
jaren lang bij Dirk Schuurman te Amsterdam uitgegeven. Zie Bouwens
aan zijne Committenten, bl. 217. Waarschijnlijk is hiermede bedoeld de
o

Opr. Nederl. Courant. Zie boven N . 963.

Zuid-Hollandsche Courant
Zuid-Hollandsche C o u r a n t . (975
Eerst bij Leendert Paling, daarna bij Rijk Paling Willems te 's Hage
uitgegeven. Denkelijk bestond zij reeds vóór 1781. J.C. TEN NOEVER en
Mr. DOMINICUS COSTERUS, Burgemeester van Woerden, waren de
schrijvers. (Zie Mr. Santijn Kluit in Handel. v. Letterkunde 1870, bl. 89 en
Nijhoff's Bydr. VII.)

Zutphensche Courant
Zutphensche C o u r a n t . (976
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Van deze courant, die 31 Oct. 1750 het eerst verscheen, was (volgens
Ned. Spectator 1879 bl. 390) HENRICUS VAN BULDEREN zoowel de
redacteur of schrijver als de drukker. Dit blad is te niet gegaan. De
tegenwoordige Zutphensche Courant dagteekent van 1 April 1849. In
1877 was de Doopsg. Pred. B. CUPERUS redacteur. De Amsterdamsche
Brieven, thans daarin voorkomende, zijn van Mr. S. KATZ Jz.

Zwolsche Courant
Zwolsche C o u r a n t . (977
Zie boven op O v e r i j s s . C o u r a n t .

Het Rijswijksche Vrouwendaagsch Courantje van 1774
Het Rijswijksche Vrouwendaagsch C o u r a n t j e van 1774. (978
MARTEN CORVER zoude hierin de hand gehad hebben. Zie Hilman, Ons
o

tooneel, n . 772, die verwijst naar Hartog, Spectatoriale geschriften.
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De Courier van Europa
De Courier van E u r o p a . Amsterdam bij Allart en Holtrop. 5 Sept. 1783-31 Aug.
o

1784. 104 Nrs. 4 . (979
W. VAN IRHOVEN VAN DAM was redacteur van dit blad. Blijkens de
Correspondentie van J.D. Baron VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL leverde
deze soms bijdragen, denkelijk met eene C. geteekend. Voorts leest men
op bl. 7 der brochure Adres aan de Heeren Schrijveren van den Courier
van Europa: ‘Daar zijn er, die zeggen, dat Zijn Edele [de redacteur van
den Courier] de ontdekking van veele dingen, die voorheen minder bekend
waren, schuldig is aan de genegenheid van een Burgermeesterlijke hand,
ja 't geen oneindig meer zegt, van eene Amsterdamsche
Burgermeesterlijke hand.’

De Nassausche en Pruissische Couriers in compagnie
De Nassausche en Pruissische C o u r i e r s in compagnie. [Door HENRIK STERCK.]
Rotterdam, bij Johannes Bal. 1785-1788. 156 nrs. 3 dln. (980
o

Blijkens het laatste en voorlaatste N .

De crachteloosheyt der Godsalicheyt van de leere Jac. Triglandii
De c r a c h t e l o o s h e y t der Godsalicheyt van de leere Jac. Triglandii in syn boeck
o

teghen de Enghe Poorte D. Ed. Poppii ... [Door SIM. EPISCOPIUS.] z. pl. 1632. 4 .
(981
Cattenburgh p. 70.

De Nederlandsche criticus
De Nederlandsche c r i t i c u s . Eerste deel, inhoudende 86 vertogen. Leeuw. A.
Ferwerda. 1750. (982
Waarschijnlijk geredigeerd door PH. L. STATIUS MULLER, onder
medewerking van J.A. COURTONNE en J.G. MULLER. Zie Eekhoff, Cat. der
Leeuwarder bibl. bl. 179, 180.

De cronike ofte die historie van Hollant
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De c r o n i k e ofte die historie van Hollant, van Zeelant, van Vrieslant, ende van den
o

Sticht van Utrecht. [Door J. VAN NAALDWIJK.] Ter Gouda, 1478. 4 . - Leyden, 1483.
o

4 . (983
Paquot II. 249. Herhaalde malen herdrukt.

Cronyck van Zeeland door J. van Reigersbergh
C r o n y c k van Zeeland door J. van Reigersbergh .... Tweede druk met eenige
o

byvoegsels. Middelb. 1654. 4 . (984
De bijvoegsels, gewoonlijk aan JOH. DE BRUNE toegeschreven, waren
deels van A. ROMAN, stadsdrukker te Haarlem. Zie Navorscher III. 98 en
Bijblad bl. XLIX.

Die cronycke van Hollandt
Die c r o n y c k e van Hollandt, Zee-
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landt ende Vrieslandt ... tot den jare 1517. Leyden, 1517. fol. (985
Dit is de eerste uitgave der zoogenaamde D i v i s i e K r o n y k , te zamen
gebragt uit verschillende schrijvers, misschien door den uitgever JAN
SEVERS (of JAN CORNELISZOON) zelven. Volgens eene aanteekening op
het exemplaar der Prov. Friesche Bibliotheek (Catalogus, bl. 109) zon
CORNELIS AURELIUS (LOPSEN) van Gouda, tijdgenoot van Erasmus, en
auteur van verschillende latijnsche geschriften, de schrijver zijn van deze
kronijk ‘en van de beide aanhangsels’. Wat dit laatste beteekent is niet
duidelijk. Op de vervolgen kan het niet slaan, want toen was Aurelius lang
dood.
ELLERT DE VEER heeft de Divisie-kronyk vervolgd tot 1591 (zie op E.D.V.)
en N.D.C (DE CLERCK) tot 1620. Het laatste vervolg is gevoegd bij de
omwerking der Divisie-kronyk door WOUTER VAN GOUDHOEVEN (Dordrecht
1620; herdrukt 1636 fol.)
Ook bestaan er verkortingen der Divisie-kronyk in kleiner formaat.
De Veer nam zonder die schrijvers te noemen ROOSWYK'S Verhael van
alle aenslaghen en FRUYTIER'S Beschryvinghe v.d. strenghe belegheringhe
v. Leyden op.

Dye cronycke van Zeelandt
Dye c r o n y c k e van Zeelandt. Seneca. Natura varietate gaudet ac nouarum rerum
auida est. [Door JAN VAN REYGERSBERGH.] Cum gratia et priuilegio. (Achteraan:)
o

t'Hantw. 1551. 4 . (986
o

Dit is de 1e druk. De 2e is op n . 498 vermeld.

Die oude rechtzinnige academische cronyke dier
Die oude rechtzinnige academische c r o n y k e dier vermaerde stad [Leiden], daer
wel eer de schoolen der wysheit haeren zetel gevestigt had ... [Door Mr. C.C.
BRENDER à BRANDIS.] Te Meppelt [Leiden], 1783. (987
Volgens den schrijver van een tegenschrift getiteld: Kleyn boeren
chronykje, dat begint met een vers aan Mr. C.C.B: - a.B.

Die cronijke van Vlaenderen int corte
Die c r o n i j k e van Vlaenderen int corte, inhaudende veel gheloofwaerdighe saken,
mitsgaders van Brabant, Arthois ... [Door MARCUS VAN VAERNEWIJCK.] Ghendt,
o

Gheeraert van Salenson. 1557. - Ald. 1563. 4 . (988
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De uitgaven verschillen in spelling. De 1e heeft voorts den naam des
schrijvers slechts aan het hoofd eener ballade, welke nan het werk
voorafgaat. De 2e is niet naamloos. (Vanderhaeghen I. 143, 148.)
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De cultuur en behandeling der West-Indische
De c u l t u u r en behandeling der West-Indische koffij en indigo, beschreven en
vergeleken met die derzelfde producten in Oost-Indië. [Door .... AMENT.] Uitgegeven
door de Redactie van den Oosterling. [J. OLIVIER Jz.] Kampen, 1836. (989

Cupido
C u p i d o . [Uitgeg. door J.G. DE HOOP SCHEFFER en J. TIDEMAN.] Utrecht, 1843.
Schr. (990

De Cycloop
De C y c l o o p . [Tijdschrift uitgeg. door ABRAHAM en JERONIMO DE VRIES.] Amst.
1828. (991
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D
De dag des Heeren
De d a g des Heeren. Eene zamenspraak tusschen de heer B. en mevrouw V. [Door
JACOB VAN HEUSDEN.] 's Bosch, 1824. Aa. (992

De dag des Heeren
De d a g des Heeren. Christelijke overdenkingen op elken dag des jaars. [Onder
redactie van G. BARGER en D. MOLENAAR.] Haarl. 1851. (993

Dagblad van 's Gravenhage
D a g b l a d van 's Gravenhage. (994
Eerste redacteur (1827) was Jhr. Mr. J.C. DE JONGE, Rijksarchivaris. Bij
zijne benoeming tot Wethouder in het laatst van 1844 werd J.W. HOLTROP
zijn opvolger. Zijn mede-redacteur was A. BELINFANTE. Omstreeks 1856
namen zij H.W. VAN HEYNINGEN in de vennootschap op. Tot de
medewerkers behoorde destijds Mr. A.M. MAAS GEESTERANUS. Zoo bleef
de stand van zaken tot 24 Dec. 1863, toen het publiek verkocht werd aan
de naamlooze vennootschap, waaraan het blad thans nog behoort. Met
dien verkoop werd het vroeger liberale blad eene andere staatkunde
toegedaan. Te vergeefs had men voor veel minderen prijs eerst getracht
het blad aan gelijkdenkenden over te doen. Zie Levensber. v. Letterkunde
1870, bl. 659. Hand. 1875, bl. 158. IZ. J. LION was redacteur van 1 Oct.
1861 tot Aug. 1869. Hij is opgevolgd door J.D. DOORMAN.

Dagblad van Amsterdam
D a g b l a d van Amsterdam. (995
Van 1795-1803 eerst bij Gartman later bij v. Leeuwen gedrakt en
geredigeerd door A. FOKKE Sz. (Nijhoff's Bijdr. N.R.V. 262.)

Leidsch dagblad
Leidsch d a g b l a d . (996
Redacteur sedert 1870 Mr. H. KEER, Advokaat te Leiden.
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Algemeen dagblad van Nederland
Algemeen d a g b l a d van Nederland. [Hoofdredacteur C.A.J. GEESINK,
Redacteur-consulent Mr. S. KATZ JZ., Redacteur-commissaris Dr. J. SASSE.] 1869.
(997

Historisch dagblad van Zeeland
Historisch d a g b l a d van Zeeland. [Door S. DASSEVAEL.] Middelb. 1795-1796. (998
Cat. der prov. bibl. v. Zeeland, 1863, bl. 41.

Het dagblad-zegel
Het d a g b l a d - z e g e l . [Door Mr. G. BELINFANTE.] (In ‘de Economist’ v. 1869.) (999

Dagboek mijner goede werken in rekening
D a g b o e k mijner goede werken in rekening gebragt bij God ... [Door RHIJNVIS
FEITH.] Amst. 1785. (1000
Andere uitgaven zijn niet naamloos.

Dagboek ten gebruike bij den Bijbelschen
D a g b o e k ten gebruike bij den Bijbelschen Almanak van het Ned.
Tractaat-genootschap. [Door J.E. VOET VAN CAMPEN.] Leiden, 1834-1838. (1001
Zijn voornaamste medewerkers waren: J. CLARISSE, L. EGELING, J.C.
FABIUS, J. HOOYKAAS HERDERSCHEÊ, J. HERINGA, EZ., N. LENS, J.H. VAN
DER PALM, G.J. ROOIJENS, IS. SLUITER, L. SURINGAR, A. DE VRIES, P. VAN
DER WILLIGEN, enz. (Zie Kist, Leven van Voet van Campen, voor diens
Bijbeloefeningen.) Voorts nog ALEF BROWN (zie v.d. Aa.) ISAAC PRINS
(Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 190.) Dr. J.T. BERGMAN 24 artikelen.
(Ald. bl. 58.) enz.
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Dagboek van eenen invalide
D a g b o e k van eenen invalide, op cene reis naar Portugal, Italie, Zwitserland en
Frankrijk, gedurende de jaren 1817, 1818 en 1819, door H. Matthews. Uit het
Engelsch. [Door ANT. DOYER.] Haarl. Erven F. Bohn. 1821. 2 dln. (1002
Letterkunde, Levensber. 1854, bl. 11.

Dagboek van Frederika Bremer
D a g b o e k van Frederika Bremer. [Vert. door Dr. J.C. HACKE VAN MIJNDEN.] Te
Haarlem, bij A.C. Kruseman. 1844. 2 dln. (1003
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 124.

Nieuw christelijk dagboek voor huisgezinnen
Nieuw christelijk d a g b o e k voor huisgezinnen, vooral ingerigt naar de behoeften
van kinderen en eenvoudigen. [Onder redactie van G.E.W. DE WIJS.] Schoonh.
1854. Uitg. (1004

Bijbelsch dagboekje voor kinderen
Bijbelsch d a g b o e k j e voor kinderen. Uitgegeven door de Vereeniging ter
bevordering van Christelijke lectuur. [Door Mevr. IDA PIERSON, geb. OGENS.] Amst.
o

1853. 16 . H.E.B. (1005
‘Door de schrijfster v.h. Bijb. Dagb.’ werd nog uitgegeven: De bijbel in het
leven. Ald. 1854. - Oom Karel. Een verhaal. Ald. 1857.

De dagdief
De d a g d i e f . Kluchtspel. [Door J. DE RIJK.] Amst. 1696. (1006
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 1489.

De dagdief of de timmerman door
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De d a g d i e f of de timmerman door liefde. Blijspel. [Door J. DE RIJK.] Te Glückstad
[Kampen?] bij Thomas van Wieringen, stads drukker en boekverkooper. 1717. (1007
Navorscher XVIII. 97. De 1e druk was van 1696.

De laatste en eerste dagen van het jaar
De laatste en eerste d a g e n van het jaar of godsdienstig handboekje tot leiding
der gedachten bij het einde van het jaar. Eene bloemlezing uit de werken van Jacob
Cats. [Door ADR. VAN MAANEN, Pred. te Spijkenisse.] Rott. 1857. H.E.B. (1008

Drie dagen op reis
Drie d a g e n op reis, of Bentheim en Steinfurt door een Drentschen bril bekeken.
[Door H. BOOM.] Te Deventer, bij J. de Lange. 1843. (1009
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Het gedicht ‘Aan 't drietal reizigers naar Bentheim en Steinfurt’, voor het
werkje geplaatst en get. L........n, is van A.L. LESTURGEON.

De nieuwe dageraad en de oude
De nieuwe d a g e r a a d en de oude heilzon. Brieven van Andres en Claudius. [Door
L.J. VAN RHIJN.] 's Grav. 1860. Uitg. (1010

Het waare dag-licht van het politiek
Het waare d a g - l i c h t van het politiek systema der regeringe van Amsterdam, uit
de vaderl. historien opgehelderd. [Door ELIE LUZAC.] Middelb. 1 Febr. 1781. (1011
Volgens gelijktijdige vlugschriften.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale
D a g v e r h a a l der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende
het Volk van Nederland. Uitgegeeven door Swart en Comp. In den Haag, ter
o

drukkerye van Van Schelle en Comp. 1796-1798. 9 dln. 4 . (1012
In het begin was JAN TEN BRINK, later Hoogleeraar te Harderwijk, de
redacteur (zie bl. 496 van het 1e deel); maar reeds op 16 April 1796 nam
hij zijn ontslag, omdat hij niet alleen met de redactie, maar ook met het
corrigeren der drukproeven belast werd; in zijne plaats werd toen ..
CLIGNET, gewezen zeep-zieder te Leiden benoemd. Zie hierover den brief
van ten Brink in den Ned. Spectator van 17 Junij 1871, bl. 188.) Andere
redenen schijnen er nog bestaan te hebben voor het bedanken van ten
Brink (zie Spect. 8 Julij, bl. 212), terwijl A. (?) BELINFANTE een zijner
opvolgers schijnt te zijn geweest.

Dagverhaal der handelingen van het voormalig
D a g v e r h a a l der handelingen van het voormalig Vertegen woordigend Lichaam.
[Redacteur A. SLOOS.] (1013
o

Zie Notulen v.h. Staatsbewind 2 Nov. 1801, n . 40.
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Dagverhaal eener reis gedaan met het linieschip de Zeeuw
D a g v e r h a a l eener reis gedaan met het linieschip de Zeeuw ... in den zomer van
het jaar 1834. [Door den Vice-admiraal DE RIJK.] Utr. 1835. B. (1014

Dagverhaal van eene reis naar Paramaribo
D a g v e r h a a l van eene reis naar Paramaribo en verdere omstreken in de kolonie
Suriname. [Toegeschr. aan G.P.C. VAN BREUGEL.] Amst. 1842. (1015

Dagwijzer der vaderlandsche en andere historien
D a g w i j z e r der vaderlandsche en andere historien 800-1751. 1 Jan.-
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5 Maart. [Door J.W. TE WATER?] Z. pl. en jr. (1016
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. N . 10.

Damon en Roosje
D a m o n en Roosje, Aprilsche vryaadje. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Z. pl.
en jr. (1017
Onder dit gedicht van 8 blz. staat: Veniam pro Laude!

Dank- en zegenbede ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest
D a n k - en zegenbede ter gelegenheid van het eerste eeuwfeest van 's lands
hooge-schoole der stad Utrecht ... [Door P. LAAN.] Utr. 1736. B. (1018

Dankadres
D a n k a d r e s . [Door Mr. D. LULIUS, Advokaat.] 178?. (1019
Nouvelle lanterne magique 13e vert. bl. 206. Waarschijnlijk is bedoeld
het Dankadres v. Amst. door 18000 burgers geteekend, waarvan echter
J.H. SWILDENS steller was. (Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 333.)

Dank-betuiging aan den Nederlandschen dichter Jan
D a n k - b e t u i g i n g aan den Nederlandschen dichter Jan de Kruyff voor zyne
beschaving en verbeteringen gebracht in Het Verheerlijkt Leyden van J. le Francq
van Berkhey ... Leyd. 1775. (1020
Door F. VAN LELYVELD volgens het geschrift: De advokaat en boezemvriend
van J. le Fr. v. Berkhey, bl. 22, en volgens een stukje getiteld: Lelyveldiana
o

of poëten dievery. N . 1. Le Fr. v.B. had echter den Remonstr. Leidschen
Predikant P. VAN DEN BOSCH voor den schrijver aangezien. Indien het
stuk, dat ik dienaangaande in druk bezit, niet verdicht is, heeft deze le Fr.
v.B. door een notaris en getuigen doen afvragen, of hij hem voor den
schrijver hield, ten einde in geval van bevestigend antwoord hem eene
actie wegens laster te kunnen aandoen. Het antwoord luidde echter, dat
hij hem niet voor den maker hield, maar reden had gehad te vermoeden,
dat v.d. B. er van geweten had, enz.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

In de Leidsche Courant van 13 Jan. 1775 las mon: ‘Daar is op de Pers
en zal binnen kort alom te bekomen zijn: Verhandeling over het Schurft,
het Spat en de Droes der Ezels, Ezelinnen en Schendmerrien, benevens
een onderzoek over de ziektens der magere Varkens en de beste wijze
om dezelve te Drijven en Lubben, en of het beter is, dezelve op de hooge
Rhijndijk, langs de Meerburger Kluft bij de Hoogeveensche Polder, dan
om de Laage zijde van Alphen of tot in de Buurt te drijven, opgedrragen
aan Pieter van den Bos, Varken-drijver aan de Peel.’
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Meerburg was de uitgever der Dankbetuiging, C. van Hoogeveen Jr. die
van ‘Drietal van verpligte dankoffers J. le Fr. v.B. toegewijd.’

Dankerkentenis van de Amsterdamsche jongens
D a n k e r k e n t e n i s van de Amsterdamsche jongens aan den H.E.A. heer
Burgemeester ... [Door J. SCHENKMAN.] Amst. 1850. (1021

Het Beemster dankoffer
Het Beemster d a n k o f f e r . [Door H.J. SOETEBOOM.] Amst. 1649. (1022
Navorscher VIII. 215.

Dansmeester van Franequer geheekelt ende geholpen
D a n s m e e s t e r van Franequer geheekelt ende geholpen. [Door ULR. HUBER.]
o

Leeuw. H. Nauta. 1683. 4 . (1023
Blijkens zijn onderteekend Antwoort op een Missive wegens den
Dansmeester van Franequer gehekelt ende geholpen, waer in de
misduydingen deszelfs opgeklaert ende weggenomen worden. Fran. H.
Gyselaar. 1683.

Davids harp-sangen
D a v i d s harp-sangen of het boeck der Psalmen. Met korte verklaringen op de
duystere plaatsen. [Door ANDRÉ VAN DER SCHUER.] Tot Emmerick, by Florentius
Abbema in de Franschen Bijbel. 1697. (1024
Hiervan verscheen, volgens Is. Le Long, in 1699 een 2e druk bij Hendrik
van Rhijn. ‘Tot Delft bij Hendrik van Rhijn’ verscheen in 170? een ‘Derden
druck. Vermeerdert met de Lofsangen die volgens de ordre van den
Roomschen Brevier wekelijcks in de getijden der H. Kercke geleesen
worden.’

Derde declaratie van den heere Prince
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Derde d e c l a r a t i e van den heere Prince van Oranje. Mitsgaders een brief van
o

den heer Admiraal Herbert. [Beide verdicht door HUGH SPEKE. ['s Grav. 1688. 4 .
(1025
Macaulay, Hist. of England, (Tauchn. ed.) III. 329.

Declaratien van S.H. Willem Henric
D e c l a r a t i e n van S.H. Willem Henric ... Prince van Orangiën, etc. Behelsende
de redenen, die Hem bewogen hebben met de wapenen in ... Engelant over te gaan
o

... Uyt het Engels vertaelt. 's Grav. 1688. 4 . (1026
Oorspronkelijk opgesteld door den Raadpensionaris GASPER FAGEL en
met bekorting door
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GILBERT BURNET in het Eng. overgebragt, waarvan bovenstaande
authentieke uitgave eene vertaling is. Zie Bibl. v. Pamfl. 8525, 8526.

Delftsche declaratoir
Delftsche d e c l a r a t o i r . (1027
Hiervan waren WIJBO FYNJE en GERRIT PAAPE de opstellers, volgens
opgave op bl. 19 der Lijkstaatsie van het Saturdags kroegpraatje. Is hier
bedoeld het (Concept) Declaratoir aan Willem V?

Decretum horribile
D e c r e t u m horribile. Grouwel der verwoestinge. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z. pl.
en jr. [1629.] In plano. (1028
Thysius 1596. Van Lennep plaatst dit hekeldicht op 1631.

Dedvctie en klaar vertoogh
D e d v c t i e en klaar vertoogh, voor de Welgeboren Vrouw Amadea Geboren van
Flodorf, Douariere van Raesfelt, Vrouw van Twickeloe, en Laege, rakende de ware
geschapentheit ... van d'Heerlijckheit Lage .... Deventer, Enoch de Vries, stadts
o

drucker, Anno 1683. 4 . (1029
Op mijn exemplaar staat: ‘J. FOCKINCK rogatus hauc Deductionem super
Dominio de Laege in memoriam antiqui et multa de Patria meriti et plura
merituri si invidia quorundam abfuisset, amici et Domini mei, et in gratiam
familiae de Twickeloe et Lage mihi devinctissima, conscripsi anno 1683
mense Februario et Martio.’

Deductie nopens het regt van overstemming
D e d u c t i e nopens het regt van overstemming ter staatsvergadering van het
Landschap Drenthe. Door de vier dingspillen van Beilen, Diever, Noordenveld, en
het Oostermoer, tegens het gevoelen van de meerderheid der Ridderschap, en de
Dingspillen van Zuidenveld, en Rolde ... overgegeven ter vergadering van
Ridderschap en Eigenerfden, gehouden te Assen den 13 Maart 1787. [Opgesteld
door C. Baron DE VOS VAN STEENWIJK.] Te Meppel, bij G. Voogd, boekverkooper.
1787. (1030
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Deductie ofte declaratie van de Staten
D e d u c t i e ofte declaratie van de Staten van Hollandt ende West-Frieslandt,
behelsende een waerachtich, ende grondich bericht van de fondamenten der
Regieringe vande vrye Vereenichde Nederlanden; ende specialick van 't recht
competerende de respective Staten
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van de gheunieerde provincien yder apart ... Ingestelt ende dienende tot justificatie
van 't verleenen van seeckere Acte van Seclusie, raeckende 't employ vanden Heere
Prince van Oraigne ... 4 Mey 1654 ghepasseert ... 's Gravenhage, Wed. en Erfg.
o

van H. Jz. van Wouw ... 1654. 4 . (1031
De Raadpensionaris JOHAN DE WITT heeft altijd voor den steller van dit
o

beroemde stuk bekend gestaan. Volgens n . 274 van den Catalogus Jhr.
Mr. J. en H.G. Quarles van Ufford (Mart. Nijhoff, Nov. 1856) ten onregte;
waarom Avordt niet gezegd.

Deductie
D e d u c t i e , ofte verantwoordinghe van de Heeren Burgemeesteren ende 36 raden,
op ende tegens de propositie by S.H. den Heere Prince van Orangien, overgelevert
o

... 1650. 4 . (1032
Opgesteld door den Secretaris GER. HULFT, wiens naam wel gevonden
wordt onder eene andere uitgave. Zie Bibl. v. Pamfl. 3622 en 3628.

Deductie over de ambachtsheerlijkheden in Zeeland
D e d u c t i e over de ambachtsheerlijkheden in Zeeland. [Vertaling van J. VERHEYE
VAN CITTERS: De toparchiis et ambactiis eorumque in Zel. juribus. Tr. ad Rh. 1771.]
Midd. 1795. fol. (1033
Bodel Nijenhuis 1812.

Deductie ter verdediging van Mr. Pieter
D e d u c t i e ter verdediging van Mr. Pieter Burman (tegen Saxe) ... [Gesteld door
P.T. HAMEL en JANUS GROTIUS.] 1764. (1034
Boeles, Friesland's hoogeschool, bl. 451, met verwijzing naar Harlesius,
de vitis philologorum. (Bremae, 1770) I. 93-167.

Deductie
D e d u c t i e , tot meerder verdediging van 't aloude recht van Pardon, Zyn Hoogheit,
den Heere Prince van Oraniën en Nassauw, Erf-Stadthouder, en Capitain Generaal
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van Friesland, competerende. [Door Prof. ABR. WIELING.] Z. pl. en jr. [Leeuwarden,
1739.] fol. - Herdrukt. 1746. (1035
Vriemoet, p. 817: ‘Cujus scripti ipse auctorem se profitetur ad Ulr. Huberi
Instit. Juris Frisici p. 340.’ - Op. p. 136 zijner Larva calumniatoribus
detracta spreekt Wieling over de Deductie in deze woorden: ‘menmque
simul commentarium de jure adgratiandi, bis vernacule in Frisia editum.’
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Deductie van de rechten en gerechtigheden
D e d u c t i e van de rechten en gerechtigheden der heerlykheid Almelo. Gedaan
opstellen door den Hooggeboren Grestrengen Heere Adolf Philip Zeger Graaf van
Rechteren, Heere van Almelo. [Opgesteld door Mr. J. SCHRASSERT, Advokaat te
o

Harderwijk.] Te Harderwyck, by Johan Moojen, stadts drukker, 1749. 4 . (1036
Zie Racer, Almelosche Oudheden, I. 33. Dit wordt ook bevestigd, doordien
S. 's naam gevonden wordt onder de ‘Contra-consideratien voor den ...
Heere van Almelo’, in 1751 tegen de Consideratien uitgegeven.

Deductie van de Staten van den Lande van Utrecht
D e d u c t i e van de Staten van den Lande van Utrecht, behelsende een waarachtig
verhaal van 't gene gepasseert is omtrent den intocht van de Fransche macht in de
o

Provincie en de Stadt van Utrecht. Gedruckt in 't Jaar o.H. 1673. 4 . (1037
Op het exemplaar, vermeld in de Kronijk v.h. histor. genootschap,
gevestigd te Utrecht, 24e jaarg. bl. 208, is door een tijdgenoot (naar het
schijnt de Vroedschap Jacob Martens) genoteerd: ‘Dese ... Deductie wort
geseyt door de Hr. EVERARD VAN WEEDE, Heer van Dijckfelt, de Hr. CASPAR
SCHADE, de Borgemr. HAMEL ende LAMBERT VAN VELTHUYSEN met noch
r

eenige Heeren, eerst met Jo . JAN LOUIS GODIN, Heer van
Maersenbroecke, naderhandt Gecommitteerde aen den Koninck van
Vranckrijck, en met de Hr. Adt. SERVAES, alles ter materie ende in haer
faveur kunnende dienen overleyt ende gesuppedieert hebben om een
concept van de Deductie te maecken. Twelck geschiett zijnde, hebben
de bovengenoemde Heren deselve geresumeert ende naderhandt bij de
Staten na haer goedtvinden doen arresteren; want er noch vrij wat meer
soude kunnen bijgedaen worden, blijckende alles uyt het voorverhaelde;
maer niemant dorst hetselve tegenspreecken, uyt vreese de Fransen op
den hals zouden krijgen; want zij meest ende haest allen het oor van den
Hartooch van Lunenburch, Stouppa, Intendant en andere Fransen
hadden.’ Tegenover bl. 8 waar een extract voorkomt uit de Resol. v.d.
Staten-Generaal 16 Juni 1672 teekende dezelfde hand aan: ‘Dese
Resolutie bij de Staten-Generael op den 6/16 Junij 1672 genomen
wordende, presideerde de Provintie van Vtrecht, ende uyt diens hoofde
de Heer Everard van Weede, Heer van Dijkvelt presiderende, soo en
isser geen afschrift van dese Resolutie aen mijn Heren de Staten ofte
Stadt van Vtrecht gesonden, ofte, soo gesonden, zijn altijt te voorschiju
niet gekomen; maer dc Resolutie is alleen aen zijn Hoocheyt en de
Gedeputeerdens te velde gesonden,
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soo dat de Staten van Vtrecht, doen zijn Hoocht. haer de Resolutie van
de Generaliteyt vertoonde, nergens kennisse van hadden. Ende vande
Resolutie vanden 7/17 Junij 1672, s'anderen daechs smorgens vroech
genomen, van dat zijn Hoocht. met de Gecommitteerdens te velde en de
hoofden vant leger soude delibereren wat best tot conservatie vande
Provintie van Vtrecht diende ondernomen te worden, waer van vier
afschriften gemaeckt waren, isser niet een te voorschijn gekomen. Den
10den Junij 1672 sijn bij vander Hoolck in sijn particulier overgesonden
de bijlagen van de Resolutie, bij haer Hog. Mog. den 6/16 Junij 1672
genomen, vande militie te doen afsacken na Hollant.’

Deductie voor de Heeren van de Ridderschap van Overyssel
D e d u c t i e voor de Heeren van de Ridderschap van Overyssel nopens de zaak
van den Heer J.D. van der Capellen tot den Pol en de Drostendiensten. [Gesteld
door Mr. J.W. KNOOP, Advokaat te Olst.] Gedrukt ingevolge Resolutie Hunner
Edelmogenden van den 2den September 1783. Te Campen, ter drukkerye van J.A.
de Chalmot. 1783. (1038

Deductie voor Jan Henrik van der Wyck
D e d u c t i e voor Jan Henrik van der Wyck Heer van Stoevelaar, strekkende tot
bewys, dat hy admissibel is in de Ridderschap van de provincie Overyssel.
[Opgesteld door Prof. F.A. VAN DER MARCK.] Te Zwolle, gedrukt by Simon Clement
o

... 1774. 4 . (1039
Volgens eene aanteekening van Prof. H.W. Tydeman, die er echter ‘ni
fallor‘ bijvoegt.

Bescheiden deel van het hedendaagsch christendom
Bescheiden d e e l van het hedendaagsch christendom. [Waarschijnlijk door ARN.
HENR. WERUMEUS.] 's Grav. 1741. (1040
Romein, Predik. in Drenthe, bl. 138.

De Deenen in Walcheren
De D e e n e n in Walcheren. (Zomermaand 838.) Zeeuwsche legende. [Door A.F.
SIFFLÉ.] Midd. 1838. (1041
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Bodel Nijenhuis 1792.

Delenda Carthago
D e l e n d a Carthago, ofte Carthago moet worden uytgeroeyt. Anders dat Nederlandt
verwoest wordt na het voorbeelt van Carthago ... [Door den uitgever B. BOECKHOLT.]
o

Amst. 1673. 4 . (1042
Zie bl. 515 v.d. Cat. der Koninkl. Acad. v. Wetensch.
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De democraaten
o

De d e m o c r a a t e n . Amst. 30 Junij 1796-30 Jan. 1798. 90 nrs. 4 . (1043
Van de hand van Mr. M.C. VAN HALL waren blijkens diens autobiographie:
o

a. het dichtstukje op het titelvignet N . 1, bl. 7; b. Aan de Ned. Zeehelden,
o
bl. 55 (geteekend: Brutus); c. Over de vrijheid der drukpers, N . 12; d.
o
Fragment van een oud Grieksch treurspel, N . 25; e. Lierzang bij den
o
o
dood van A. Braak, N . 25; f. De burgerwapening, N . 32; g. Zamenspraak
o
tusschen Plato en Phormio, N . 33; h. Aken en Cuppal 1797, bl. 137;
Over het versehil van D. van Aken en Mr. A.J. Cuperus; i. Proclamatie,
bl. 258.

Democriet
D e m o c r i e t . Feestzang. [Door Mr. J. VAN WALRÉ.] z. pl. 1795. H.G. (1044

Democritus en Heraclitus Brabantsche voyage
D e m o c r i t u s en Heraclitus Brabantsche voyage. Klugtspel. [Door J. CAMPO
WEYERMAN.] Gent. z.j. - Ald. 1701. (1045
Tegelijk met andere stukken met naam herdrukt. Zie Bibl. Adversaria, II.
109.

Den vrolijken Democryt
Den vrolijken D e m o c r y t , laechende met 's werelds ydelheden ... Met de
tegensprake van den weenende Heraclytus ... [Waarschijnlijk door JOH. NAERANUS.]
o

Rotterdam, Barth. van Krakou. [Joh. Naeranus.] ... 1654. 4 . (1046
Bibl. v. Pamfl. 4365.

Demophontes; treurspel in vyf bedryven
D e m o p h o n t e s ; treurspel in vyf bedryven. [Door GERARD WESTERWIJK.] Gevolgt
naer Demophontes van den Abt Metastasio. Amst. 1761. - Gent, 1789. (1047
V.d. Marck 673; Witsen Geysbeek.
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Denkbeelden nopens de bevordering van nijverheid
D e n k b e e l d e n nopens de bevordering van nijverheid door onderwijs. Uit het
Hoogd. van Dr. C.F. Nebenius. [Door D. BUDDINGH.] 's Grav. 1842. Schr. (1048

Nieuwe denkbeelden omtrent een hervormd belastingstelsel
Nieuwe d e n k b e e l d e n omtrent een hervormd belastingstelsel voor het rijk en de
gemeenten ... [Door... VAN DER TUUK.] 's Grav. 1857. Uitg. (1049

Denkbeelden omtrent het stellen van inundatien
D e n k b e e l d e n omtrent het stellen van inundatien met drijvende stoomgemalen.
[Door J.E.N. BON. SCHIMMELPEN-
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NINCK VAN DER

OIJE.] Utr. 1868. Uitg. (1050

De denker
De d e n k e r . Amsterdam, K. van Tongerlo en F. Houttuin 1762-1765. Ald. bij de
Erven F. Houttuyn. 1766-1774. 12 dln. (1051
Volgens aanteekening van Joannes Cuperus, tot 1777 Doopsg. pred. te
Utrecht, medegedeeld door Dr. J. Hartog in de Godgel. Bijdragen v. 1868,
bl. 478, zijn de 2 eerste dln. uitgegeven onder directie van Mr. NIC. BONDT,
Advokaat te Amsterdam, het 3e onder redactie van CORNELIS VAN
ENGELEN, Doopsg. Pred. te Huizen, en het 4e door A.A. VAN DER MEERSCH,
Prof. bij de Remonstranten te Amsterdam. De ‘director’ der beide laatste
o

dln. wordt niet genoemd. Voorts dat N . 162, 170, 180, 181, 183, 201 en
o

o

202 waren van K.V.D.B.; N . 166 van Ds. K.V.D.H., N . 182, 185, 194, 200
en 209 van Ds. P. LOOSJES Az., aan wien nog verscheiden andere Nos.
o

o

worden toegeschreven; N . 267, 270, 275, 308 van J. NOMSZ, N . 320
o

o

van Ds. [J.F.] MARTINET, het dichtstukje onder N . 322 en N . 348 van Mr.
o

[W.H.] SELS, en N . 355 van ADAM CAMPHUIZEN.
Is deze opgave juist, dan vervalt de dikwijls uitgesproken meening (zie
b.v. Doopsg. Bijdr. v. Hartog en Cool, 1867, bl. 106; Godgel. Bijdr. 1862
bl. 881-930) dat C. VAN ENGELEN, na oneenigheid gekregen te hebben
met den uitgever van den Philanthrope, ten vervolge op dat tijdschrift,
den Denker oprigtte. Minder zeker zoude de onjuistheid hierdoor betoogd
zijn, van het berigt, dat V.E. in 1766 afscheid nam van den Denker, om
den Philosooph te gaan redigeren.
Vergelijkt men de opgave van Cuperus met Mr. M.C. van Hall's Leven
van Mr. N. Bondt (bl. 6, 8, 82) waar, op getuigenis van Nieuwland, NIC.
BONDT de schrijver wordt genoemd van ‘de laatste deelen’ van den
Philanthroop en den Denker, dan valt het volgende op te merken. Het
arbeiden aan die tijdschriften viel (volgens Nieuwland) in de eerste jaren
van Bondts verblijf te Amsterdam; hij vestigde zich daar in 1758. De
Philanthrope schijnt in 1760 een nieuwen redacteur gekregen te hebben.
Is dit Bondt geweest, dan zoude deze de 3 laatste dln. van dat tijdschrift
en de 2 eerste van den Denker hebben geredigeerd. Dit zoude vrij
aannemelijk zijn, ofschoon Nieuwland's uitdrukking dan weinig
naauwkeurig was, indien niet v. Engelen (Philosooph IV. 409) bleek de
voornaamste schrijver van de 2 laatste deelen van den Philanthroop
geweest te zijn. Voorts schijnt Cuperus met de ‘beide laatste deelen’ niet
11 en 12, maar 5 en 6 op het oog te hebben. Maar wie was dan de
redacteur der 6 laatste dln.? Was dit mogelijk J. LE FRANCQ VAN
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BERKHEY, dien ik als schrijver vermeld vind van: De D e n k e r . In 12
vertoogen. (1770)?
Aangaande de medewerkers valt nog hierbij te voegen, dat O.C.F.
HOFFHAM zijn letterkundige loopbaan begon, met in zijn jeugd eenige
vrolijke vertoogen in den Denker te schrijven (zie Witsen Geysbeek) en
dat SIMON DE VRIES, de verdienstelijke Deventer bierbrouwer, er aandeel
aan had (zie v. Eck en Bosscha, 2e Eeuwf. v.h. Athenaeum te Deventer,
bl. 76).
De Denker is voortgezet in De Nederlander. Amst. Erven Houttuyn.
1775-79. 4 dln.

De denker
De d e n k e r . Amst. 1791. 9 dln. (1052
Tot dit tijdschrift leverde JAC. SCHELTEMA eenige bijdragen, volgens diens
leven door P. Scheltema, bl. 143.

Desiderius Peregrinus of Begeerders pelgrimaadje naar 't land der
liefde
D e s i d e r i u s Peregrinus of Begeerders pelgrimaadje naar 't land der liefde. Te
voren in 't Spaens en Lat. beschreven: nu nieuwel. in rijm vert. [Door F. VAN
o

HOOGSTRATEN.] Rott. 1679. 12 . Aa. (1053

Deukalion en Pyrrha
D e u k a l i o n en Pyrrha: Tooneelstuk. [Uit het Fransch van DE SAINT-FOIX vert. door
W. BILDERDIJK.] Amst. 1779. - Ald. 1783. - Ald. 1785. (1054
Niet alle uitgaven verschenen naamloos.

W. Deurhof's geestelooze geesten
W. D e u r h o f ' s geestelooze geesten, ofte gevaarlyke grondregels. [Door JAC.
o

SCHUTS.] Z. pl. en jr. [1693.] 4 . (1055
Blijkens den gevolgden: Brief van Jac. Schuts aan W. Deurhoff.
Vervattende een nader bewijs van W. Deurhoffs Geestel. Geesten .... 's
Grav. 1693.
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Het belegerd Deventer
Het belegerd D e v e n t e r of dagverhaal van hetgene er in en om die stad is
voorgevallen, gedurende dat dezelve door de troupes der tegen Buonaparte verbond.
mogendh. was ingesloten ... Dev. 1814. (1056
‘Dit werkje,’ zoo luiden de aanteekeningen van W. SUERMOND, ‘is
geschreven door den heer COENRAAD KAYZER, die bij het vervaardigen
ook gebruik heeft gemaakt van aanteekeningen van anderen en meestal
van die, welke ik dagelijks maakte, uit welke hij sommige geheel en
woordelijk heeft overgenomen, o.a. dat over den IJsselstroom, welke bl.
88 begint met de woorden: ‘Gisteren namiddag te drie uuren’, en welke
eindigt bl. 90 met de woorden: ‘bevelen wij onzen mishandelden
IJsselstroom’, gelijk de schrijver ook het sluiten van
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het verhaal aan mij overliet: dat slot is geheel van mijne hand, beginnende
bl. 113, met de woorden: ‘onder alle verwoestingen evenwel’ etc. Het
voorberigt heb ik ook geschreven. Alle proeven zijn door mij met den
drukker J.H. DE LANGE gecorrigeerd, welke drukker het waagde dit werkje
gedurende het verblijf der Franschen te drukken, zoodat het af was bij
hun vertrek, en 14 dagen na hetzelve werd uitgegeven.’

Devotie ter eere van de zeven
D e v o t i e ter eere van de zeven vreugden en de zeven smarten van den H. Joseph.
o

[Door J.B. ANNOCQUÉ, Pastoor te Oordeghem.] Gent, W.J. Poelman. (1856.) 24 .
BB. (1057

Devotie tot de zeven altaren
D e v o t i e tot de zeven altaren, ingerigt in de hoofdkerk van Sint-Baefs in Gent.
o

[Door H.T. BRACQ, Bisschop van Gent.] Gent, 1853. 32 . (1058
Bibliogr. Nationale, p. 148.

De Nederlandsche Hervormde diakonie te 's
De Nederlandsche Hervormde d i a k o n i e te 's Gavenhage, in haren omvang en
werkkring kortelijk geschetst. [Door H.J. VAN DER HEIM.] 's Grav. 1855. (1059

Het diakonie
Het d i a k o n i e , oude vrouwen- en kinderhuis der Ned. Herv. gemeente te 's
Gravenhage. Uitgeg. hij gelegenheid van het tweede eeuwfeest. [Door G. KELLER.]
's Grav. 1860. (1060

Dialogus ofte t'samen-sprekinghe tusschen een
D i a l o g u s ofte t'samen-sprekinghe tusschen een ... neutralist ... Vredenrick ende
een Waterlandsch broeder ... [Door CORN. CLAESZ met hulp van JAN DE RIJS.] Hoorn,
o

1626. 4 . (1061
Rogge, Geschr. der Herv. kerk, bl. 57.
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Een seer schoone dialogus
Een seer schoone d i a l o g u s ... van den Roomschen Pasquillo ende Marforio,
inhoudende diversche ceremonien ende superstitien die men in des Paus Hemel
pleghende is. Door Celius Curio. Wten Lat. overgheset. [Door FOPPE VAN CAMSTRA.]
Embden, 1567. (1062
o

Cat. Prof. W. Moll, n . 2142.

Dialogvs of tsamen-ghespreck van twee discipelen
D i a l o g v s of tsamen-ghespreck van twee discipelen mit haren meester, waer in
een ouerschoone hemelsche philoso-
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phie verhandelt wert ... [Door DAVID JORIS.] Nov. 1551. (1063
o

Van der Linde, D. Joris, n . 73.

Een dialogvs of tweespraeck tusschen Peter
Een d i a l o g v s of tweespraeck tusschen Peter ende Jan, twee godtlycke gheleerde
o

mannen .... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (1064
Bibliophile Belge 1866, p. 135.

Dialogvs tusschen Peter vnde Jan
D i a l o g v s tusschen Peter vnde Jan, voorseggende desen tegenwoordighen
grousamen tyt, vnde waer mede 't seluighe te voorhoeden. [Door DAVID JORIS.] Z.
pl. en jr. (1065
o

V.d. Linde, D. Joris, N . 115.

Dichtbloemtjes alleen voor de meisjes
D i c h t b l o e m t j e s alleen voor de meisjes. [Door J.E. DE WITTE JR.] Rott. J. Meyer.
o

1789. 16 . (1066
o

Cat. I. Meulman, n . 3419.

Dichtbundel tot nut en verpozing
D i c h t b u n d e l tot nut en verpozing. [Door J.W. CALLENFELS.] Vlissingen, 1829.
(1067
Nieuwe Catal. v.d. Prov. Bibl. v. Zeeland, bl. 328.

Dicht- en prozastukken uit Noorden Zuidnederlandsche
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D i c h t - en prozastukken uit Noorden Zuidnederlandsche schrijvers verzameld.
o

[Door CONST. JOS. BOGAERTS.] S. Truiden, 1844. 12 . (1068
Herhaaldelijk herdrukt. Bibliogr. Nationale, p. 115.

Dichtgedachten ter gelegenheid van den aanstaanden
D i c h t g e d a c h t e n ter gelegenheid van den aanstaanden Biddag. [Door J.
CLARISSE.] 1800. (1069
Op p. 192 van de Memoria Joannis Clarisse theologi auctore H. Bouman,
lees ik: ‘Ex librorum ejus auctione pium carmen mihi comparavi quod in
catalogo ejus nomini tributum videram, nec illo indignum censeo.
Duodeviginti strophas habet. In fine typographi nomen et annus 1800
notatur. Nec tamen in vulgus editum esse puto.’

Dichtlaurieren voor het Haagsche Genootschap: Studium
D i c h t l a u r i e r e n voor het Haagsche Genootschap: Studium alit artes. [Door L.
DYL.] Z. pl. 1765. (1070
o

Cat. J.v. Lennep, n . 2350.

Galante dichtluimen
Galante d i c h t l u i m e n . [Door H. RIEMSNIJDER.] Z. pl. 1780. (1071
Zie op B ..... d i j k , Mr. W. - en ook Bibliogr. Adversaria II. 45.
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Den ghepraedestineerden dief
Den ghepraedestineerden d i e f , ofte een t' samen-sprekinge, gehouden tusschen
een predicant der Calvinusghesinde ende een dief ... [Door HENR. SLATIUS.] Z. pl.
o

1619. 4 . (1072
Verscheiden malen met geringe wijziging herdrukt. Brandt IV. 83.

Den reuckeloosen dief
Den reuckeloosen d i e f . Zijnde eene t'samensprekinge tusschen een gheref.
o

predicant en een dief ... [Misschien door GER. BRANDT.] Z. pl. 1642. 4 . (1073
Bibl. v. Pamfl. 2836.

De dienst der Heiligen
o

De d i e n s t der Heiligen. [Door J. VAN NEERCASSEL.] Antw. 1676. 12 . (1074
o

Cat. Bennink Janssonius e.a. N . 559.

De dienstmeid
De d i e n s t m e i d , bekeken uit allerlei gezigtspunten, door geen Janhen. [SERVAAS
DE BRUIN.] 's Grav. 1850. (1075
‘Door den schrijver van †’ verscheen:
1. De dienstknecht, bekeken uit allerhande gezigtspunten. 's Grav. 1850.
2. De familie Snijenburg of het schijnspel des levens. Satirisch-komische roman.
Utr. 1851.

Der dieren palleys ende die vergaderinge
Der d i e r e n palleys ende die vergaderinge van den beesten der aerde. [Vertaling
v.d. Hortus Sanitatis van JOANNES CUBA.] Thantw. 1520. fol.(1076
o

Cat. J. Enschedé (1867) n . 887-890.
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Diewertje en Grietje
D i e w e r t j e en Grietje. 1781 - 1786. (1077
Zie over dit weekblaadje den Ned. Spectator 1878, bl. 20 en over den
schrijver op: K r e l i s en Louw.

Dingen die niet iedereen weet
D i n g e n die niet iedereen weet, op bevattelijke wijze verklaard. Een boek voor oud
en jong. Grootendeels uit het Engelsch vertaald, doch ten behoeve van den Nederl.
lezer aanmerkelijk gewijzigd. [Door T.C. WINKLER.] Haarl. 1863. Uitg. (1078

Discours by form van remonstrantie
D i s c o u r s by form van remonstrantie, vervattende de noodsaeckelykheid van de
o

Oost-Indische navigatie ... [Door WILLEM USSELINCX.] 1608. 4 . (1079
o

Laspeyras n . 17.
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Discours op ende teghen de conscientieuse
D i s c o u r s op ende teghen de conscientieuse bedenckinghe, of men ... Trefves
met Spangien maken mach ... [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.] Haerlem,
o

1630. 4 . (1080
Cattenburgh, p. 154.

Grondich discours over desen aenstaenden vrede-handel
Grondich d i s c o u r s over desen aenstaenden vrede-handel. [Door WILLEM
o

USSELINCX.] Z. pl. en jr. [1608.] 4 . (1081
Ook verschenen onder den titel: B e d e n c k i n g h e n over den staet v.d.
Vereen. Nederl. (Zie boven.) Bibl. v. Pamfl. 646, 647.

Warachtich discours
Warachtich d i s c o u r s , vande heerlicke victorie ... den 24 Jan.... verleent aan
Maurits, Prince van Orangien ... inde Heerlickheyt van Tournhout. Z. pl. ['sGrav.
o

Aelb. Hendricksz?] 10 Febr. (1597.) 4 . (1082
Doorgaans toegeschreven aan JOOST VAN MENIJN; daar deze echter
waarschijnlijk in 1596 overleden is, is die opgave denkelijk onjuist.

Nootwendich ende levendigh discours van eenighe
Nootwendich ende levendigh d i s c o u r s van eenighe getrouwe Patriotten.... over
onsen droevigen ende periculeusen staet.... [Toegeschr. aan FR. AERSSENS.] 1618.
o

4 . (1083
Bibl. v. Pamfl. 1445. Hij ontkent het ten stelligste op bl. 5 van zijne Noodige
Remonstrantie.

Disputatie aangaande Jesum den Gezalfden en
D i s p u t a t i e aangaande Jesum den Gezalfden en van den Waterdoop. [Door
o

FAUSTUS SOCINUS.] 1632. 4 . (1084
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Disputatie waer in die grondt des Godtlycken religions
D i s p u t a t i e waer in die grondt des Godtlycken religions tusschen twee
o

concorderende personen.... verhandelt.... werdt. [Door DAVID JORIS.].... 1547. 4 .
(1085
o

V.d. Linde, D. Joris, n . 64.

Een suyverlicke ende seer schoone disputatie
Een suyverlicke ende seer schoone d i s p u t a t i e , welcke gheschiet is tusschen
die kettermeesters ende .... Johan van Woorden.... [Waarschijnlijk door WILH.
GNAPHEUS.] 1525. (1086
o

Cat. v. Voorst, Theol. n . 4373.

Twee disputatien: de eene D. Petri
Twee d i s p u t a t i e n : de eene D. Petri Bertii, van de ketterye Pelagij ende Caelestij;
de andere D. Jacobi
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Arminii....Wt den Latyne overgheset. [En met eene voorrede voorzien door P.
o

BERTIUS.] 's Grav. 1609. 4 . (1087
Cattenburgh p. 16.

Dit is d'afcomste ende genealogie der Hertoghen ende
Hertoghinnen van Brabant
D i t is d'afcomste ende genealogie der Hertoghen ende Hertoghinnen van Brabant
.... [Door JAN MOLIJNS.] Ghe prent t'Hantwerpen, by Jan Molijns. 1561, 1565. fol. B.
(1088

Dit is dat boeck van den caetspele
D i t is dat boeck van den caetspele ghemoraeliseert inder justitien ofte rechten.
[Door JAN VAN DEN BERGHE.] Geprint Tantwerpen, op de Camerpoortbrugge. In den
o

schilt van Artoys. Bi mi Jacob van Leesvelt.... 1529. 4 . (1089
Biblioph. Belge, III. 479.

Dit is een scoen boecxken gedeelt
D i t is een scoen boecxken gedeelt in drie delen ende is geheten Qui sequitur me.
[Door THOMAS à KEMPIS.] Nu nieuwe gheprint ende naerstelic ghecorrigeert. Leyden,
Jan Zeeuersoen 1519 7 Mey. (1090

Dit is het boeck van den Heylighe Sacramenten
D i t is het boeck van den Heylighe Sacramenten de pane Angelorum. [Door P.
GODEFRIDI.] Tantwerpen, S. Cock. 1556. (1091
o

Cat. J.L.C. 's Jacob, n . 1841.

Dit kan of mach ick niet
D i t kan of mach ick niet onderlaeten an uwer lieffden alle ... te schryuen... [Door
o

DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (1092
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Van der Linde, D. Joris, n . 213 vgl. 48.

Dits die excellente cronike van Vlaenderen
D i t s die excellente cronike van Vlaenderen .... Gheprent Tantwerpen by Willem
Vorsterman. Z. jr. - Ald. 1531. fol. (1093
Het le gedeelte ongeveer tot fol. 84 is [door ANDRIES DE SMETH] uit andere
kronijken overgenomen; van daar tot fol. 225 verso is van ANTH. DE
ROOVERE en tot 1514 is van DE SMETH. Het supplement is van onzekere
hand. (Zie de Wind, bl. 530 e.v.)

Dits die excellente print-cronike van Vlaenderen
D i t s die excellente print-cronike van Vlaenderen, beginn. van Marten Bast eersten
Forestier .... door Jodocus Bottelgier .... t'Hantwerpen, op de
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Lombaerde-Veste, in den witten Hasewint by my Jan van Ghelen. (Gend, L. le Maire,
1791.) (1094
Pasquil op de revolutie van 1789. Door J.B. VERVIER, BERN. COPPENS en
CH. L. DIERICX; de karikaturen tusschen den tekst zijn van eerstgemelden.
Zie Vanderhaeghen V. 467.

De dobbelaar
De d o b b e l a a r . Blyspel. [Door F. RIJK.] Amst. 1736. 12o. (1095
V.d. Marck 1282.

De dochter des landmans
De d o c h t e r des landmans. Een waar verhaal. Uit het Engelsch van L. Richmond.
[Door W.J. VAN HARN.] Utr. 1844. 12o. Aa. (1096

De wedergevondene dochter en edelmoedige minnaar
De wedergevondene d o c h t e r en edelmoedige minnaar. Blyspel; het Fransch le
Café ou l'Ecossaise gevolgd. [Door C.J. VAN DER LYN.] Amst. 1761. (1097
V.d. Marck 604.

De dochter van den vuurtoren-wachter
De d o c h t e r van den vuurtoren-wachter. [Uit het Eng. vert. door S.
o

SWELLENGREBEL.] Utr. 1862. 12 . Uitg. (1098

Doctrina op het bal van Amicitia
D o c t r i n a op het bal van Amicitia 14 Nov. 1838. [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.] Z.
pl. en jr. [Amst. 1838.] (1099

Doet gij voor het vaderland wat
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D o e t gij voor het vaderland wat gij kunt? [Door J.H. CALKOEN, Pred. te St. Laurens.]
Te Middelburg, bij S. van Benthem. 1838. R.A. (1100

Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-Zang
Den hollebolligen lachende d o k t e r of de bereysde Hans Zing-Zang. Kamerspel.
[Door JAN POOK.] Amst. 1709. (1101
V.d. Marck 1274, die echter eene uitg. van 1715 heeft.

De Bekkeriaansche doling
De Bekkeriaansche d o l i n g , op eene geheel nienwe wijze, dat is proefonder-vindelijk
wederlegd. [Door ELIZABETH WOLFF, geb. BEKKER.] Hoorn, 1775. (1102

Don Ferdinand oft Spaensche verrekijker
D o n Ferdinand oft Spaensche verrekijker. Blijspel. [Uit het Fransch van TH.
CORNEILLE, naar het Spaansch
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van CALDERON vert. door BARBARA OGIER.] Antw. z. jr. [1714?] (1103
Soms minder juist aan haren reeds in 1689 gestorven vader GUILIELMO
OGIER toegeschreven. Zie Navorscher VI. 339; VII. 16; Tijdschr. v. Ned.
taal- en letterk. I. 110.

Don Jeronimo
D o n Jeronimo, Maarschalck van Spanjen. Treurspel. Amst. J. Bouman. Z. jr. - Ald.
1669. - Ald. 1683. - Ald. 1729. (1104
Door sommigen aan Prins MAURITS, door anderen aan ADR VAN DEN
BERGH toegeschreven. Zie Navorscher XIII. 206, 266; v.d. Marck 135.

Don Louis de Vargas
D o n Louis de Vargas. Treurspel zooals het op den Amsterd. Schouwburg word
vertoond. [Door D. HEINCK Pz.] Amst. 1762. (1105
V.d. Marck 218 noemt: Don Louis de Vargas, of edelmoedige wraak.
o

1668. Vgl. Tooneelst. v. Letterkunde n . 1746-1755.

Den langh-verwachten donderslach
Den langh-verwachten d o n d e r s l a c h , voorsien ende voorseyt in den
o

Oost-Indischen Eclipsis. [Door SIMON VAN MIDDELGEEST.] 1625. 4 . (1106

De politieke donderslag
De politieke d o n d e r s l a g . 23 July - 17 Sept. 1798. Te Utrecht by J. van der
Schroeff Gz. 10 Nrs. (1107
o

Blijkens N . 1 voortzetting van De Pol. Blixem en waarschijnlijk door een
van dezelfde schrijvers [J.C. HESPE?]
o

In N . 10 verklaart de uitgever ‘om volgens zijn principes gewigtige
redenen niet verkiezende langer met de uitgave van het blad voort te
gean’ den schrijver vrijheid te geven, zich bij ean anderen uitgever te
vervoegen. De Donderslag moet niet verward worden met ‘De politique
o

donder,’ waarvan mij slechts bekend is n . III van Zaterdag 23 Junij 1798.
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Dit tijdschrift was te bekomen bij Poster, Bom en Vermandel te Amsterdam
en vele anderen.

Donquichottiaden of de ylhoofdige bedryven van de nieuwe
patriotsche cavalleristen
D o n q u i c h o t t i a d e n of de ylhoofdige bedryven van de nieuwe patriotsche
cavalleristen. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Versiert met vele kinderprentjes.
à 10 stuivers. Alomme te bekomen. [1787.] (1108
Later opgenomen in zijne Verzam. v. Leydsche keur en hekeldichten.

De dood
De d o o d . Drama. [Toegeschr. aan den uitgever CORN. MANILIUS.] Ghendt, z. jr.
[omstr. 1550.] (1109
Vanderhaeghen, II. 119.
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De dood van Cajus Grachus
le

De d o o d van Cajus Grachus. Treurspel. [Navolging in vers der ‘Cornelie’ van M
ANN. MAR. BARBIER door LUCAS PATER.] t' Amsterdam, bij D. Ruarus 1733. (1110

De dood van de graaven Egmond
De d o o d van de graaven Egmond en Hoorne. Treurspel. [In verzen door THOMAS
ASSELIJN.] Amst. 1738. - Ald. 1754. F.V. (1111

De dood van Elius Sejanus
De d o o d van Elius Sejanus. Treurspel. [In verzen door HENDRIK VAN DER ZANDE.]
Amsterdam, erfgen. Lescailje, 1716. F.V. (1112

De dood van Hannibal
De d o o d van Hannibal. Treurspel. [Door ... ELLERUS.] Amsterdam, 1693. (1113
V.d. Marck 993.

De dood van Seneca
De d o o d van Seneca. Treurspel. [Door C.G. MOERING.] Amstr. Z. l'Honoré. 1743.
(1114
Tooneelst. v. Letterkunde no. 1856. - V.d. Marck 1213 heeft eene uitg.
van 1734, als dit ten minste geen drukfout is.

Dood-kiste voor de levendigen
D o o d - k i s t e voor de levendigen, of sinnebeelden uyt Godes woordt... [Door JACOB
CATS.] Z. pl. en jr. (1115

De doodslag uit broedermin
De d o o d s l a g uit broedermin. Tooneelspel. [Door SIMON RIVIER.] Rotterdam, bij
v. Wolfsbergen 1778. F.V. (1116

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Ghewissen doodt-steeck der Calviniaenscher Praedestinatie met
haren ghevolge
Ghewissen d o o d t - s t e e c k der Calviniaenscher Praedestinatie met haren ghevolge
o

.... [Misschien door CONR. VORSTIUS.] Tot Harders-wyck, 1620. 4 . (1117
Bibl. v. Pamfl. 1773, verbeterd voor het 3e deel.

Doodt-steeck van de crancke ende amechtighe
D o o d t - s t e e c k van de crancke ende amechtighe Transsubstantiatie dewelcke
Heer Matthys de Beer .... wat meynt te laven door twe ghetuyghenissen ghenomen
o

uyt de schr. des N.T..... [Door LAMB. DE RYCKE.] 1630. 4 . (1118
Bibl. v. Pamfl. 2437.

De doop der kinderen verworpen en
De d o o p der kinderen verworpen
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en der bejaarden verkoren. [Door J. STINSTRA.] Harl. 1782. T. (1119

De christelijke doop in zijne hooge
De christelijke d o o p in zijne hooge belangrijkheid aan de christelijke gemeente
herinnerd. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Gron. 1854. (1120
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 210. - Volgens den uitgever was echter
N. VAN DER TUUK de schrijver.

De doortrapten
De d o o r t r a p t e n . Blijspel naar het Fransch van Dumaniant. [JOSEPH ANDRÉ
BOURLAIN, vert. door J. HOUTMAN THZ.] Amst. P.J. Uylenbroek. 1793. (1121
o

Quérard, Supercheries dévoilées, p. 1022; Tooneelst. v. Letterkunde n .
1889.

De ontdekte doorwaasseming des menschen ligchaams
De ontdekte d o o r w a a s s e m i n g des menschen ligchaams door eene dertigjarige
ondervinding ontdekt op de weegschaal van S. Sanctorius. [Door P. LA GRUE.] Amst.
o

1684. 32 . T. (1122

Doorwerth en Wolfheze
D o o r w e r t h en Wolfheze, wat het is en worden kan. [Door J.G.H. VAN DER DUSSEN.]
Z. pl. [Arnhem] 1845. (1123
Bodel Nijenhuis 770.

De dorpspredikant
De d o r p s p r e d i k a n t . Naar het Hoogduitsch van Julius Kell. |Door R. BENNINK
JANSSONIUS.] Groningen, P. van Zweeden. 1844. (1124
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 209.
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Drietal brieven over de wet van den 14den Mei 1814
den

D r i e t a l brieven over de wet van den 14 Mei 1814 betrekk. het herstel van
Hollands financiën. [Door Jhr. Jo. MELCH. KEMPER.] Amst. 1814. (1125
Zie zijn Verhandelingen, redevoeringen en staatkund. geschriften, III.
115.

Drietal verhalen
D r i e t a l verhalen, op godsdienst en deugd gegrond. Niet vertaald. [Door Mej.
AAFKE VAN SISSEREN.] Leeuwarden, L. Schierbeek, 1837. (1126
Eekhoff, Cat. der Bibl. v. Leeuwarden, bl. 189.

Drietal voorlezingen voor gevangenen
D r i e t a l voorlezingen voor gevangenen. [Door W.H. SURINGAR.] Leeuw. 1838.
Uitg. (1127
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Een frisschen dronck op het gezonden
Een frisschen d r o n c k op het gezonden Camper-steurtjen.... [Door PASCHIER DE
FIJNE.] Anno 1649. (1128
Later opgenomen in de Verzameling zijner Tractaaten.

De bekeerde dronkaard
De bekeerde d r o n k a a r d . Kluchtspel. [Door M. ELIAS.] Amst. 1691. (1129
V.d. Marck 992.

Veelbeteekenende droom
Veelbeteekenende d r o o m , of zonderling en merkwaardig nachtgezigt van een
zeker iemand .... onder de regering van de planeten Mars en Saturnus. [Door
HENNEQUIN, Burgemeester v. Hoogezand.] Amsterdam, A. Vink. 1814. (1130

Droom over den opstand te Batavia
D r o o m over den opstand te Batavia. [Door GUILLOT of VAN BERENDRECHT.] 1740.
(1131
W.R. v. Hoëvell, Batavia in 1740, bl. 82.

Mijne droomen
Mijne d r o o m e n . [Door J.H. VAN KINSBERGËN.] Amst. 1800. - Ald. 1816. (1132

Droomen van eenen menschenvriend
D r o o m e n van eenen menschenvriend. Uit het Hoogd. van J. Iselin. [Door H.
RIEMSNIJDER.] 's Grav. 1779. (1133
Konst- en Letterbode 1825, I. 209; Bibliogr. Adversaria II. 46.
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De Nederlandsche drukpers ter toelichting van het eigendom
De Nederlandsche d r u k p e r s ter toelichting van het eigendom (kopyregt) en de
verantwoorlijkheid. [Door T. OLIVIER SCHILPEROORT.] Brussel, 1828. B. (1134

Het duël
Het d u ë l . Beschouwingen, meêgedeeld naar aanleiding van de uitdaging van Mr.
Wintgens door Mr. H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt. [Door Dr. A. VAN DER LINDE.]
Utr. 1865. Schr. (1135
De fransche vertaling is niet naamloos.

Duifje en Snaphaan
D u i f j e en Snaphaan. Kluchtspel. [Van J.B. VAN FORNENBURGH.] Vertoond op de
Amsterd. Schouwburg. Amst. 1680. (1136
V.d. Marck 1026.
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Haarlemmer duinzang
Haarlemmer d u i n z a n g , ter eere van des zelfs vermakelijke land- en watergezigten
o

van Sandtvoordt af tot Haerlem .... [Door G. TIJSENS.] Amst. 1728. 4 . (1137
Met naam herdrukt 1748.

De vlugge Duitscher
De vlugge D u i t s c h e r , of handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd Duitsch
te leeren lezen, schrijven en spreken. [Door C. TH. MONTIJN.] 3e druk. Kampen, G.
Ph. Zalsman. 1877. Uitg. (1138

De duivelin
De d u i v e l i n . Tooneelspel in één bedrijf, uitgegeven onder het devies: ‘Hoe minnig
soms het vrouwtje is, straks is 't een duivelin’ .... [Door C.P.E. ROBIDÉ VAN DER AA.]
Leid. 1810. (1139
Cat. v. Letterkunde, III. 175.

Duo drama
D u o drama. Zooals het zelve vertoond is op den Amst. Schouwburg, tusschen een
der bedryven, van de Min in 't Lazarushuys, op de kermis van 'tjaar 1778. Door
Marton en Claasje. Op Parnas, voor eenige liefhebbers. 1778. (1140
De tooneelspelers DE WAAL en SCHIPPERS, die de beide rollen vervulden,
schijnen ook de schrijvers geweest te zijn. (Zie de Gids 1881, bl. 524.)
De Min was, gelijk bekend is, van W.G. VAN FOCQUENBROCH.

Durwic
D u r w i c , de laatste bard. In den trant van Ossian. [Vert. door A. WINKLER PRINS.]
Amsterdam, H. Frijlink. 1839. (1141

Den Schotschen Duyvel
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Den Schotschen D u y v e l , betabbert in den Verresenen Barnevelt, den Gulden
Legende van den Nieuwen Sint Jan, den Bedunckelicken Brief, sijn Vervolgh, en
sulcke Brandt-schriften meer .... Uyt de gemeene Lessen en Legenden van Gisbertus
Voetius, Aerts-muyt-meester. [Waarschijnlijk door JOHAN DE WITT, den Neef.] Tot
o

Utrecht, voor Jan Neef.... 1663. 4 . (1142
In de Consideratien op het Publyck Gebedt wordt beweerd, dat de schrijver
van den Schotschen
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Duyvel en die van het Publ. Gebedt dezelfde was.

Laetsten duyvels-dreck
Laetsten d u y v e l s - d r e c k , ofte ongehoorde grouwelen van Paepsche leeraars
onser eeuwe. Uyt hare eigene schriften ontdekt ende voorgestelt. [Denkelijk door
JAC. LYDIUS.] Zijnde een vervolgh van den Roomschen Uylen-spiegel. Te Dordrecht,
gedruckt by Symon Onder de Linde. 1687. (1143

Dyt ys in ihesus inde marien
Dyt ys in ihesus inde marien namen dije hystory des beleegs van Nuys zo samen.
[Door CHRISTIAN WEIJERSTRASS, Secretaris van Neuss.] Z. pl. [Keulen, Arnold Ther
Hoernen 1476.] (1144
Hartzheim, Bibliotheca Colonciensis, p. 57. Annales du Bibliophile Belge,
Déc. 1864, p. 35-39, Janv. 1865, p. 59-62, Mars 1865, p. 90. Deze
artikelen uit den Bibl. Belge zijn herdrukt in de Studien van Dr. A. van der
Linde.
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E
Echo
E c h o .... (1145
Op bl. 13 der: Rotterdamsche bijeenkomst (1783) wordt gezegd, dat de
Brielsche predikant PANJE de schrijver was van eene in die dagen
verschenen Echo: ik heb ze niet kunnen vinden en kan dus den titel niet
opgeven.

Echo
E c h o , of hartelijk woord aan mijne academie-broeders. [Door C.P. HENNY.] Utr.
J.G. Andriessen. 1839. (1146
Volgens aanteekening van een tijdgenoot op mijn ex.

Neerlandsch echo of weer-klank van klugtige
Neerlandsch e c h o of weer-klank van klugtige, raare, satyrique, bespottelyke, en
wetenswaardige geruchten: die de wonderlyke zotheden der waereld, volmaakt
vertoonen. Z. pl. en jr. 56 Nrs. (1147
Op den verzameltitel, na het 56e vertoog uitgegeven met een titelplaat,
staat: Door N. HOEFNAGEL Bij F.H. Demter, Boekverkoper [te Amsterdam.]
Op bl. 19 zijner ‘Echte en waare Verantwoording’ als schrijver van dit
tijdschrift, zegt hij, dat op 12 Nov. 1770 het eerste nr. verscheen, en onder
het eerste vertoog staat dat alle weken een nr verschijnen zal. Het heeft
dus met het einde van 1771 opgehouden te bestaan. Mogelijk is het na
verbod van uitgave vervolgd onder den titel: De Overweger. Zie Mr. Santijn
Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R. VI. 389 en Ned. Spectator 14 Mei 1881.

Echtviering van Keizer Napoleon
E c h t v i e r i n g van Keizer Napoleon. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Amst. 1810. (1148

Eclogae ofte herders-sanghen

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

E c l o g a e ofte herders-sanghen. [Door ISAAC VAN DER MIJE.] Antwerpen, Wed. J.
o

Cnobbaert. 1647. 16 . F.V. (1149

L'école des filles
L ' é c o l e des filles, ofte schoole voor de jongedochters worinn geleert wordt de
kunst der Vryery. t'Amst. 1683. (1150
Vertaling van de Ecole des Filles, ou la Philosophie des Dames. Fribourg
o

[Hollande] 1668. 12 vermeld bij Barbier, II. 18, die daarbij aanteekent,
dat als schrijver MILILOT of MILOT of HÉLOT genoemd wordt; dat de le uitg.
(Paris 1655) door de justitie op het schavot verbrand en de schrijver in
effigie opgehangen is. De graveur CHAUVEAU kwam wegens de plaat in
moeijelijkheden. Zie ook Vogt, Cat. libr. rar. p. 252 en de bibliographische
opgave voor den Brusselschen herdruk van 1868.

Den vervaerlycken Oost-Indischen eclipsis
Den vervaerlycken Oost-Indischen e c l i p s i s , vertoont aen de Vereenichde
Provincien door de Participanten van d'O.I. Compagnie. [Door SIMON VAN
o

MIDDELGEEST.] 1625. 4 . (1151
Is hetzelfde als Bibl. v. Pamfl. 1921.

De burgerlijke edelman
De burgerlijke e d e l m a n . Naar het
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Fransch van Molière. [Door H. MAAS.] Amst. 1700. (1152
V.d. Marck 1420.

Edward en Lucia
E d w a r d en Lucia, of gevolgen van ligtzinnige leugen. Oorspr. Nederlandsch. [Door
C.J. VAN HEUSDEN Jz.] Rott. 1825. (1153
Cat. v. Letterkunde, I. 322.

Eech ofte weergeluyd van d'onlangs uytgeg
E e c h ofte weergeluyd van d'onlangs uytgeg. Letterklank. D'onvervalschtheyd der
enkele ende dubbele klinkers. [Toegeschr. aan Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1652. (1154
Bibl. Harlemensis III. 442.

Dr. B. Eekma en het lager
Dr. B. E e k m a en het lager onderwijs in de prov. Groningen ....] Door Prof. P.
HOFSTEDE DE GROOT.] Gron. 1840. Uitg. (1155

De broederlycke eendracht
De broederlycke e e n d r a c h t , ofte lof des vredes. Carmine Anacreontico
o

uytgedruckt.... [Door D. RZ. CAMPHUYSEN.] Norden, 1620. 4 . (1156
Opgenomen in zijne Stichtel. Rijmen.

Eendragt maakt magt
E e n d r a g t maakt magt. Een woord van vrede. [Door J. VAN OUWERKERK DE VRIES.]
Amst. 1839. R.A. (1157

Eendragt: zeede-spel ter geleg
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E e n d r a g t : zeede-spel ter geleg. der inhuldiging van een zevende lid in de
zamenleeving op Hoogerlust den Aug. 1760. |Door N. RICHTER.] Amst. [1760.] (1158
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2074.

De eer der regeering van Amsterdam
De e e r der regeering van Amsterdam verdedigd tegen den laster van het Engelsch
ministerie, en deszelfs Nederl. vrienden en begunstigers .... [Door NIC. BONDT.]
Amst. 1781. (1159
Chalmot, Biogr. Wb.; Ned. Spectator, 19 Junij 1869.

De eer van onze landgenooten en
De e e r van onze landgenooten en dorpelingen, van Zeevenhuizen, behoorende
onder een en 'tzelve Ambacht verdeedigt, teegen zeeker geschrift hetwelk word
gevonden in de 's Gravenhaagsche Courant van den 15 July deezes Jaars 1785.
Ten opschrift heb-
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bende Nader Verhaal der lucht-reize van de Heeren Blanchard en Honinthun. Op
Dingsdag den 12 July 1785. Gedrukt voor die van Zeevenhuizen en alomme by de
meeste boekhandelaaren te bekoomen. Voor twee stuivers. (1160
Een exemplaar er van is gebonden achter Bilderdijk's exemplaar der
Verzam. v. Leydsche keur en bekeldichten. Hij schijnt dus voor den
schrijver gehouden te hebben J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.

EerE e r -, zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wylen den Heer M. Adr. de Ruiter
.... [Door G. BIDLOO.] Amst. 1685. (1161
V.d. Marck, 773.

Eerbewysinghe ende aenbiddinghe der Heyligen
E e r b e w y s i n g h e ende aenbiddinghe der Heyligen. [Door E. TEIJLINGE.] Antw.
1648. (1162
o

Cat. J.L.C. 's Jacob, I. n . 1507.

Eere Godts
E e r e Godts, verdedicht teghen den laster Jacobi Triglandy, begaen in seeckere
o

predicatie .... [Hoogstwaarschijnlijk door SIMON EPISCOPIUS.] 1627. 4 . (1163
Rogge, Remonstr. Geschr. bl. 43.

Herstelde eere van het Alder-Heyligste Sacrament
Herstelde e e r e van het Alder-Heyligste Sacrament van Mirakel... tooneels-gewys
opghestelt en verciert met volle chooren en schoone baletten op het 150 jaerigh
Jubilé uyt-gewerckt door de outste minnaers van den Wyngaert Groeyen en Bloeyen.
[Door J. VAN SOLTEM, Kanunnik der Abdy van Grimberghe.] Tot Brussel, by Em. de
o

Grieck, 1735. 4 . (1164
o

Cat. Serrure, n . 926.
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Eerekroon voor Brittanje
E e r e k r o o n voor Brittanje. [Door JAKOB ZEEUS.] 1712. Gedrukt na de copy van
Rotterdam, bij Arnold Willis. fol. (1165
Herdrukt met naam in zijne: Gedichten rakende de tegenw. toestand van
zaken. Ald. 1712.

Vorstelijke eeretrap
Vorstelijke e e r e t r a p .... [Waarschijnlijk door ELISABETH VAN DEN HEUVEL, wed.
o

JOHAN CARPENTIER.] 1689. 4 . Aa. (1166
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Eerkroon op de hoofden der doorluchtige
E e r k r o o n op de hoofden der doorluchtige staetsmannen, burgervaderen,
zeehelden en andere personaadjen, die het Nederl. Gemeenebest aan zich
verpligten. [Door A. BLUSSÉ.] Dordr. 1782. (1167

Eerlijkheden van ‘de Nederlander.’
Eerlijkheden van ‘de Nederlander.’ Aan Mr. Groen van Prinsterer. [Door Mr. D.
KOORDERS.] Rott. 1854. (1168

Die eerste sullen die laetste
Die e e r s t e sullen die laetste, die laetste die eerste syn. [Door DAVID JORIS.] Z. pl.
en jr. - Herdrukt 1610. (1169
o

V.d. Linde n . 193. Door anderen aan JURRIAAN KETEL toegeschreven.

Eerstelingen
E e r s t e l i n g e n . [Toegeschreven aan Mr. J. KINKER.] Utrecht, 1788. (1170
Zij worden niet vermeld in zijn levensbeschr. door Mr. M.C. v. HALL. Zie
o

echter Cat. v. Voorst, Littér. n . 5475.

Onze eerstelingen
Onze e e r s t e l i n g e n . Dichtbundel bijeenverzameld uit de bijdragen van de leden
der verg. S. Catharina.... [Door P.W. VAN OORTE.] Amst. 1857. Uitg. (1171

Eerstelingen onder de zinspreuk
E e r s t e l i n g e n onder de zinspreuk: Non arti sed amore poeseos. [Door E.W.
VANDAM VAN ISSELT.] Amst. 1794. (1172
o

Cat. S. Gille Heringa, n . 375. Daar E.W. v. D. echter in 1816 zijn
Eerstelingen uitgaf, zal deze opgave wel onjuist zijn.
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De gouden eeuw herboren in de Fransche Republiek
De gouden e e u w herboren in de Fransche Republiek van 1848. [Door J.F. BOSDIJK.]
o

Amst. 1848. 4 . Uitg. (1173
Gevolgd naar een werk uit het laatst der vorige eeuw.

Achttien eeuwen
Achttien e e u w e n . (1174
Een mij onbekend geschrift van JOHAN DE VRIES. ‘Door den schrijver van
†’ verscheen:
De XIIe en XIIIe eeuw. Tafereelen uit de tijden onzer voorouders. Amst.
1846.

De eigenbaat
De e i g e n b a a t . Z. pl. (Amst.) 1784. (1175
‘Voor den eersten druk van dit Dichtstuk - zoo verhaalt de dichter zelf op
bl. 91 van het
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eerste deel zijner Gedichten (Leyden, 1803) - heb ik mijnen naam niet
gemeld, om de aanmerkingen over hetzelve des te eerer te ontvangen.
Tegen mijne verwachting was de eerste druk binnen zeer weinig dagen
geheel uitverkogt. Men besloot een' tweden te vervaardigen, en daar voor
de naamen van Maaker en Drukker te plaatsen. Dan, op het onverwachtst,
las ik in de Couranten deze Advertentie:
‘Een Amsterdamsch Patriottisch Gezelschap bied den Maaker, van het
allerheerlijkst Vaderlandsch Dichtstuk de Eigenbaat, een gouden Medaille
aan ter waarde van veertig gouden Ducaten, zo de Maaker zynen naam
gelieve bekend te maken; zynde alle leden van het gezelschap, zo de
dichter eenig wantrouwen omtrent deze aanbieding onverhoopt mogte
koesteren, op deszelfs verzoek volvaardig, hunne namen onder deeze
advertentie in volgende Couranten te laten plaatzen.’
De maker door zulk een' lof gestreeld plaatste de volgende advertentie
in de couranten:
‘Heeft u mijn zang bekoord, rechtschapen Bato's zoonen;
Dit is mij grooter loon dan gouden eerekroonen.
De zucht voor 't Vaderland heeft mijne lier besnaard.
Doch nooit heeft Eigenbaat mijn Neêrlandsch hart bezield,
U blijv' het eermetaal; - maakt gij van die ducaten, Zoo zijt ge waarlijk groot! - gewapende Soldaten. Zoo zing ik voor uw goud de wapens in de hand.
Zoo noem ik, juichende, mijn' naam voor 't Vaderland.
Ex tempore.
BS. BOSCH, Predikant te Diemen.’

De tweede druk verscheen in 1785 te Amsterdam: achteraan deelt de
schrijver het bovengemelde mede.
De gevoelens in dit gedicht uitgesproken hebben aan B. vele
onaangenzamheden gekost.
Vergelijk het volgende nommer.

De eigenbaat
De e i g e n b a a t . Parodie. [Door J. KINKER.] Z. pl. 1785. (1176
Parodie van B. BOSCH's gedicht. Ik bezit een derden druk: achteraan is
eene parodie gevoegd op de mededeeling aangaande de advertentie.

Eigendommen van Jesus ten opzichte van den mensch
E i g e n d o m m e n van Jesus ten opzichte van den mensch, voorgestelt aen alle
o

deugdminnende zielen. [Door H. SCHYNCKELE.] Brugge, 1759. 12 . (1177
Herdrukt onder den titel: Den bekeerdeu Zondaar. Zie de Racker, I. 733.
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Het letterkundig eigendomsregt in Nederland
Het letterkundig e i g e n d o m s r e g t
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in Nederland. Wetten, traktaten, regtspraak. [Uitgeg. door J. BELINFANTE.] 's Gravenh.
1865-1867. 2 dln. Uitg. (1178

De eigenzinnige
De e i g e n z i n n i g e . Blijspel, gevolgd naar het Fransche van Destouches. [In dicht
door JACQ. D'ANDRADE.] Amst. Smit. 1778. F.V. (1179

De E-legende
De E - l e g e n d e . [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.] Z. pl. en jr. (Onderaan:) Lennep,
den zevenden Septemher. [1840?] (1180

Eleonora van Lichtevelde
E l e o n o r a van Lichtevelde, of de blinde uit den bouwval; eene oorspr. Nederl.
geschiedenis uit de laatste helft der zeventiende eeuw. [Door J. KRABBENDAM, Rz.]
Alkm. 1834. (1181
Blijkens den titel van den later door hem uitgegeven roman Catharina
Rembrands.

Elfride
E l f r i d e , treurspel. [Gredicht door P.J. KASTELEYN.] Amst. 1783. (1182

Emancipatie der slaven
E m a n c i p a t i e der slaven. Bijdrage tot eene nadere beschouwing van den tegenw.
toestand der Kolonie Suriname. [Door M.D. TEENSTRA.] Gron. 1855. (1183

Emancipatie door centralisatie
E m a n c i p a t i e door centralisatie. Schets van een ontwerp tot behoud van
Suriname. [Door W.H. LANS.] 's Grav. 1847. (1184
o

Cat. Bibl. Tweede Kamer, n . 1052.
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Emblemata amatoria
E m b l e m a t a amatoria. Afbeeldinghen van minne. Emblêmes d'amour. [Door P.C.
o

HOOFT.] Amst. 1611. - Ald. 1618. 4 . (1185
Hiervan bestaan tallooze drukken, ook in den vorm van zoogenaamde
jufferboekjes (Zie Navorscher XVII. 199.) Zij zijn reeds opgenomen in de
Uitgaven van 1616 en 1618 zijner Nederd. Poêmata.

Emma
E m m a . Door E. Flygare Carlen. Uit het Zweedsch vertaald. [Door H.M.C. VAN
OOSTERZEE.] 's Hert. 1852. 2 dln. (1186
Toen later bleek, dat reeds eene vertaling
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opgenomen was in eene bibliotheek van romans, is deze uitgave zooveel
mogelijk vernietigd. - Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83.

Enchiridion medicum
E n c h i r i d i o n medicum, ofte medicyn boecxken. [Door E. CAPUEEL.] Gendt, z. jr.
(1187
De la Rue, bl. 294.

Encomium ter eere der oude en
E n c o m i u m ter eere der oude en vermaerde stadt Tiel.... [Door J. VAN VELPEN.]
Nymegen, 1649. (1188
Slichtenhorst, Geld. Gesch. bl. 59.

Eneas of ondergang van Troje
E n e a s of ondergang van Troje. Treurspel. [Door J. VAN HOOGSTRATEN.] Amst.
Duim. 1759. F.V. (1189

Engelands gods-dienst en vrijheid hersteld door
E n g e l a n d s gods-dienst en vrijheid hersteld door S.H. den Prince van Oranjen.
r

o

[Door A. VAN POOT, Med. D .] Amst. 1689. 12 . (1190
o

In hetzelfde jaar veel vermeerderd herdrukt in 4 . De schr. noemt zich op
het 2e in 1690 verschenen deel.

De vlugge Engelschman
De vlugge E n g e l s c h m a n , of handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd
Engelsch te leeren lezen, schrijven en spreken. Naar den 5den Hoogduitschen druk.
e

e

[Door C. TH. MONTIJN.] 4 verbeterde druk. Kampen, G. Ph. Zalsman. 1879. - 5
druk. Ald. 1879. Uitg. (1191
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De entr'acte
De e n t r ' a c t e . [Tooneelcourant onder redactie van D.J.A. SAMOT.] Rotterdam,
1867-1868. 23 en 39 nrs. H.E.B. (1192

Nederlandsche epigrammen en epitaphien
Nederlandsche e p i g r a m m e n en epitaphien. [Door R. VERSTEGHEN.] Brussel,
1624. T. (1193

Epitaphium ende klachdicht over den doot
E p i t a p h i u m ende klachdicht over den doot van de.... Nederl. oorloghen....
o

[Waarschijnlijk door ADR. VAN NISPEN.] 1609. 12 . (1194
Bibl. van Pamfl. 764.

Des ouden hoochstgheleerden
Des ouden hoochstgheleerden, ende wijtvermaerden Desiderij E r a s m i , Borgers
van Rotterdam, Requeste....
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o

[Door HENR. HOLLINGER.] 1622. 4 . (1195
Zie v. Vloten, Paschier de Fijme, bl. 36 der Aanteek.

De erfdochter van Brugge
De e r f d o c h t e r van Brugge. Een verhaal uit de Ned. geschiedenis. Uit het
Engelsch van T.G. Grattan. [Door A. TER GUNNE.] Deventer, A. ter Gunne. 18.. 3
dln. Uitg. (1196

Eene corte erinneringhe ende waerschouwinghe op 't schandelyck
verraedt
Eene corte e r i n n e r i n g h e ende waerschouwinghe op 't schandelyck verraedt,
daer mit de Colonel Stanle.... de stadt Deventer.... verraden ende gheleverd hebben.
o

[Door G. PROUNINCK VAN DEVENTER ] Utr. (1587.) 4 . (1197
Bibl. v. Pamfl. 313.

Ernst en Falk
E r n s t en Falk. Een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Nederland. [Toegeschr.
o

aan Prof. C.W. OPZOOMER.] Utr. 1853. 12 . (1198

Ernst en luim
E r n s t en luim. Bloemlezing uit de werken van G.W. Rabener. [Door J.D. SIEGMUND
Jr.] Deventer, 1855. (1199

De ernstige
De e r n s t i g e . Mengelingen ter bevordering van kennis en deugd. [Door F. VAN
GOCH.] Rott. 1818. T. (1200

Esopus in Europa
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E s o p u s in Europa. Gedrukt na de Romeinsche copy, en worden verkoft
o

t'Amsterdam, by Sebastiaan Petsold... 1701. 4 . (1201
Algemeene titel voor verscheiden (40) weekblaadjes van ROMEIN DE
HOOGHE; de 20 laatste dragen tot jaartal 1702. De tweede druk is getiteld:
‘Aesopus in Europa’.

Esther
E s t h e r . Treurspel. [Door J. BOOMHUYS.] Amst. 1771. (1202
V.d. Marck 803.

Die Euangelien van den Spinrocken wilt
Die E u a n g e l i e n van den Spinrocken wilt aenschouwen, Metter Glose beschreven
seer excellent, Gecorrigeert by veel geleerde vrouwen, Den mannen tot een konstigh
groot present.
o

Amsterdam, Jan Jacobsz. Bouman. 1662. 12 . (1203
Toegeschreven aan JOHAN DE LAEU. Een andere uitgave verscheen:
Hant-werp by J. van Ghelen. z. jr.
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De volstandighe Eudoxe
De volstandighe E u d o x e , deftige Diana en deugdelijke Puthenia. [Door J. VAN
o

HEEMSKERK.] Amst. 1636. 12 . (1204

Eufrasia
E u f r a s i a . Oogen-troost aen Parthenine over de verduystering van haer een ooge.
[Door CONST. HUYGENS] Leyd. 1647. - Amst, 1651, 1653, 1657, 1690. (1205
Waarschijnlijk niet op Tesselschade, maar op Lucretia van Trello
vervaardigd.

Euphonia
E u p h o n i a ; een tijdschrift voor den beschaafden stand. [Geredigeerd door J.
DECKER ZIMMERMAN.] Utr. 1814-1829. (1206
Over hetgeen door JAC. SCHELTEMA in dit tijdschrift geplaatst is, zegt zijn
levensbeschrijver P. Scheltema (bl. 62): ‘dat... dit alles, indien ik mij niet
vergis, daarna in zijn Gesch. eu Letterk. Mengelwerk is overgenomen.’
In het Ve dl. 3e st. bl. 269 e.v. zijn als zoodanig opgenomen: ‘Iets over
de partijdigheid in de buiteul. berigten wegeus de laatste krijgsbedrijven
o

in de Nederlanden.’ 1815 (Euphonia, III, n . 10, bl. 148) en ‘Berigt der
ontdekking van een nieuw en vuldoend middel voor zenuwtoevallen bij
o

meisjes.’ (ald. n . 11, bl. 163.) - B.T. LUBLINK WEDDIK schreef in dit
tijdschrift onder den naam Spiritus asper en lenis. (Zie Letterkunde,
Levensberigten, 1863, bl. 304.) - J. LUBLINK de jonge behoorde volgens
v.d. Aa ook tot de medewerkers. - Ook H.M.C. v. OOSTERZEE.

Euphrosyne
E u p h r o s y n e . Tijdschrift voor de Hollandsche kleeding. [Geredigeerd door W.H.
WARNSINCK en geschreven door zijne vrouw C.M. HAAKMAN, PETRONELLA MOENS,
e.a.] Amst. 1832. (1207

Europa bevredigt
E u r o p a bevredigt. Zinnespel. [Door J. REMERY.] Amst. 1748. (1208
V.d. Marck 1277. Anderen stellen het op naam van dan uitgever J. SMIT.
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Europa en Nederland
E u r o p a en Nederland. Het staatkundig binnen- en buitenlandsch nieuws van den
o

dag beoordeeld en opgehelderd. [Door M.S. POLAK.] Amst. 1852. 4 . (1209

Europa in rouw
o

E u r o p a in rouw. [Door ROMEIN DE HOOGHE.] Na de Romeinsche copy, 1702. 4 .
(1210
Bibl. v. pamfl. 9626.
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Europa's toekomst
E u r o p a 's toekomst, door den schrijver van de Revue Politique de l'Europe en
1825. [P.F.X. BOURGIGNON D'HERBIGNY.] Brussel, bij Brest van Kempen... 1828.
(1211
Vertaling van: Les destinées futures de l'Europe. (Barbier, I, 913.) De
vertaler was T. OLIVIER SCHILPEROORT, volgens v.d. Aa.

Euryalus over het schoone
E u r y a l u s over het schoone. [Door J.F. VAN BEECK CALKOEN.] Haarl. 1802. (1212

Mijn Evangelie
Mijn E v a n g e l i e . [Door H.J. BERLIN.] Amst. 18.. (1213

Het Evangelie van Johannes ontwonderd
Het E v a n g e l i e van Johannes ontwonderd. Eene consequentie op modern terrein.
[Door D.T. HUET.] 's Grav. 1861. (1214

Evangelie-spiegel
E v a n g e l i e - s p i e g e l . Handboek ter bevordering van christelijk leven. [Onder
redactie van H.M.C. van Oosterzee.] 's Bosch, 1850—1856. (1215
Verscheen eerst (1848 en 1849) te Nijmegen onder mij onbekende
redactie. In 1857 veranderde redactie, uitgever en titel, doch van toen af
is de naam van den redacteur op den titel te lezen.

Evolutie of stilstand
E v o l u t i e of stilstand. [Door D. Graaf VAN LIMBURG STIRUM.] Utrecht, 1869. (1216

Ex nugis
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E x nugis. Kinderspel. Seria. [Opschrift boven een tot titel dienende plaat voor een
o

geschrift van J. CATS.] Z. pl. en jr. 4 . (1217

Een nuttige expositie des Evangeliums van de tien melaetschen
Een nuttige e x p o s i t i e des Evangeliums van de tien melaetschen.... [Door MART.
o

LUTHER.] 1523. 12 . (1218
o

Cat. J. Ackersdijck, n . 5292.

Extract uyt de politique conferentien
E x t r a c t uyt de politique conferentien, gehouden op Parnassus. Beginnende met
o

het onwêer van den 1 Jan. Anno 1699. 4 . (1219
De schrijver was ROMEIN DE HOOGHE volgens een tegenschrift getiteld:
‘Vervolg van de Nieuwe Tydinghe uyt Parnas.’ De schrijver der
Bekent-Maakinge aan de Liefhebbers (Meulman, no. 6665) noemt echter
als zoodanig GOVERT BIDLOO, en als drukkers J. van Poolsum te Utrecht
en Meyndert Uytwerf te 's Hage. Een Tweede Extract, in hetzeltde jaar
verschenen, vloeide uit dezelfde pen als het eerste.

Extract wt sekere brieven den 24
E x t r a c t wt sekere brieven den 24 Mrt. O.S. geschreven ende ghesonden aen
een edelman tot Breemen, trouwelyc wten Hoochduytschen overgheset. [Door G.
o

PROUNINCK VAN DEVENTER.] Z. pl. [Utr. Jan Cornelisz.] 1588. 4 . (1220
Bor III. 207.

Dat eynde coemt
Dat e y n d e coemt, dat eynde coemt, ouer alle die vier hoecken der aerden in
welcken dach alle dingen veranderen.... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (1221
V.d. Linde, no. 165.

Een ezel en eenig speelgoed
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Een e z e l en eenig speelgoed. [Door Prof. P. VAN LIMBURG BROUWER.] Gron. 1842.
(1222
Levensber. v. Letterkunde 1848, bl. 26.
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F
De faam
De f a a m . Archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche
hoogeschool. [Redacteur M.D. DE BBUYN.] Utr. 1834. 4 nrs. (1223
Cat. M.D. de Bruyn, no. 2707; Levensber. v. Letterkunde, 1882, bl. 87.

De gekortwiekte faam
De gekortwiekte f a a m . Utrechtsch Akademieblad. Amst. J.C. van Kesteren....
1825-27. (1224
Uitgeg. onder redactie van J. HORA SICCAMA, C. STAR NUMAN en P.N.
ARNTZENIUS. Van den eersten waren de stukken over Hooger On-
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derwijs in No. 13 e.v.; No. 17 over Graden; No. 18 Luiksche Beroerten
en No. 21 bl. 351. Deze opgave aangaande het aandeel van SICCAMA
ontleende ik aan zijn levensschets door Prof. Vreede: niet te best strookt
dit met de opgave hij v.d. Aa. Volgens dezen toch zouden SICCAMA en
NUMAN alleen redacteurs zijn geweest en de opstellen ‘Over de besluiten
betreffende het hooger onderwijs’ in No. 13 e.v. van NUMAN en een zijner
vrienden, en de ‘Beschrijving van den jaardagh der Hoogeschoole tot
Utrecht ten jare 1826 in den styl van Hooft’, in No. 10, van NUMAN alleen
zijn. Zie ook Levensber. v. Letterkunde, 1858, bl. 174; Navorscher 1863,
bl. 111; 1864, bl. 360; 1865, bl. 135.

De Nederlandsche faam
De Nederlandsche f a a m . [Door NIC. HOEFNAGEL.] (1225
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

Een fabeldicht uit den tegenwoordigen tijd
Een f a b e l d i c h t uit den tegenwoordigen tijd, of de helden van den dag: Onzin en
Liereman. [Door J. VERHAGEN.] Amst. 1861. Uitg. (1226

Fabelen voor vlijtige kinderen
F a b e l e n voor vlijtige kinderen: [Door AL. ELBERTS.] Deventer, 1845. Uitg. (1227

Negen fabels van La Fontaine
Negen f a b e l s van La Fontaine, bearbeid met het doel, om het oordeel te
scherpen.... voor schoolgebruik en huisselijk onderwijs. [Door MICHIEL JACOBSZ
NOORDEWIER.] Gron. 1842. (1228
Levensberichten van Letterkunde v. 1866, bl. 223.

Fabula vetus actoris novi
F a b u l a vetus actoris novi, d.i. de oude paep onder een nieuwe kap.... [Door ADR.
o

PAETS.] 1656. 4 . (1229
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Herdruk der: Noodige aenmerckingen op het seditieus Libel.... enz.

De warachtige fabulen der dieren
De warachtige f a b u l e n der dieren. [Door ED. DE DENE.] Brugge, 1567. (1230
Klaerlichtende f a c k e l , om de verduysterde ooghen der Batavieren... zo toe te
lichten, datse ter degen mogen sien het ghevaerlicke peryckel... onses lieven
o

vaderlandts... [Door H. SLATIUS.] Z. pl. [Grouda] 1623. 4 . (1231
De la Ruë, hl. 229; Brandt IV. 915, 927.

De fackel van het waer geloof
De f a c k e l van het waer geloof,
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ofte het grootdaedig leven van den H. Norbertus.... [Door J. PAUWELS.] t'Antw. (1776.)
o

4 . (1232
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe n . 5529.

Factie oft spel
F a c t i e oft spel, openbaerlyc van den Violieren binnen Antwerpen ghespeelt tot
verheuginge der ghemeynten, door de blijde tijdinge des bestants. [Door PETER DE
o

HERPENER.] Antw. 4 . (1233
o

V.d. Marck, n . 223. Van der Aa heeft eene uitg. met naam.

Nederlandsche geleerde fama
Nederlandsche geleerde f a m a , of berichten van 't geleerde Europa. [Door J.D.
VAN HOVEN.] Zwolle, 1756-1759. 6 stn. (1234

De familie van Waardenstein
De f a m i l i e van Waardenstein. Gesprekken over de leer der Christenen. [Door C.
LOOIJEN.] 's Grav. 1832-1833. 2 dln. (1235

De familiekring
De f a m i l i e k r i n g . Eene verzameling van nuttige en aangename verhalen. [Door
o

P. CAUTEREEL.] Antw. 1866. 2 dln. 12 . B.B. (1236

Farnabazes of de edelmoedige gunsteling
F a r n a b a z e s of de edelmoedige gunsteling. Treurspel naar het Fransch. [Van
J.L.I. DE LA SERRE, door RUDOLF MARCUS.] Amst. Duim. 1744. F.V. (1237

Fasciculus temporum
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F a s c i c u l u s temporum, inhoudende de chronycken.... van dat die werlt ghescapen
is tot heeden op den dag toe. [Vert. uit het Latijn van W. ROLEVINCK VAN LAER door
den uitgever JOHAN VELDENAER.] Utr. 1480. fol. (1238
De Wind, bl. 84, 85. Er is ook een: Fasciculus temporum, dat is
vergaderinge van alle de historien van Adam tot Christus tijt toe. Thantw.
1529. Waarschijnlijk een geheel ander werk.

Het feest der Braminnen
Het f e e s t der Braminnen. Zangspel. [Door SALOMON BOS.] Amst. 1798. F.V. (1239

Onze christelijke feestdagen
Onze christelijke f e e s t d a g e n . [Door R. ADRIANI.] Rott. 1860. (1240
Letterkunde, Levensber. 1863, bl. 74.
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Christelijk feest- en zondagboek
Christelijk f e e s t - en zondagboek. Morgenoverdenkingen op den eersten dag der
week. Ter verspreiding uitgegeven door de Commissie van Christelijk Hulpbetoon.
[Opgesteld door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1866. Schr. (1241

Feestklanken
F e e s t k l a n k e n , opgedragen aan de typografische vereenigingen in Nederland,
bij den aanvang van 1859. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1859. Schr. (1242

Feestwijzer voor het tweede eeuwfeest
F e e s t w i j z e r voor het tweede eeuwfeest der Utrechtsche hoogeschool. [Door
M.D. DE BRUYN.] Utr. 1836. (1243
Levensber. v. Letterkunde, 1882, bl. 86.

Feestzang bij 's Konings komst tot den troon
F e e s t z a n g bij 's Konings komst tot den troon. [Door Vrouwe K.W. BILDERDIJK.]
1815. (1244

Democritische feestzangen
Democritische f e e s t z a n g e n , bij de eerste verjaaring der revolutie van het jaar
1795. (Met portret van Democriet en het motto:)
De Rechten van den Mensch bevatten ook het Recht,
Dat men, al lachende, van pas de waarheid zegt.
Z. pl. en jr. [Haarlem, 1796.] (1245
Aan dezen bundel, uitgeg. door bet gezelschap Democriet, hebben
medegewerkt de leden: A. LOOSJES PZ., IS. VAN WESTERKAPPEL, B.W.
VAN DER VLUGT, J.M. GUÈPIN, L. OVERBEEK, J. VAN WALRÈ, F. VAN DER
SCHAFT, J. BROESE AZ., P. OVERBEEK, C. DE KONING, G. KOPS, J. LOOS
VAN WESTERKAPPEL, C. GERLINGS, JAC. DE VOS WZ.; en 2 gasten: IZ.
WIJNKOOP en IS. DE KONING. De liedjes met de uitslaande plaat en de
C r o u s geteekende verzen waren van v. Walré; R o t g a n s was de naam
van [VINCENT?] LOOSJES, Z o e t of J a n Z o e t was Gerlings; d e R e g t
of J a n d e R e g t S e c u n d u s was Prof. J. TEN BRINK. Wie v a n
Belle, Focquenbroch, Brero, Huighens, Overbeke,
K r u l , D a t h e e n , v a n d e r V e e n , en v a n d e r V e n n e waren,
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bleek mij niet. (Zie Konst- en Letterbode 1841, I. 119, aangevuld door Mr.
H. Gerlings Cz.)

Feestzangen bij de inwijding der nieuwgebouwde
F e e s t z a n g e n bij de inwijding der nieuwgebouwde kerk en de invoering der
gezangen in de Evang. Luth. gemeente te Workum. [Door A.H. BROENS.] Workum,
1842. (1246
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Ferdinand van Bergen
F e r d i n a n d van Bergen, eene Nederlandsche geschiedenis. [Door WIJBRAND
VERWEY.] Deventer, 1829, 2 dln. (1247
‘Door den schrijver van Ferd. v. Bergen’ verscheen nog: De kluizenaar
of de rotsen van Calabrië: een tafereel uit de 18e eeuw. Amst. 1834.

Waerachtighe ende levende figveren van de H. Martelaers
Waerachtighe ende levende f i g v e r e n van de H. Martelaers van G o r c v m . Met
een cort verhael van hun leven ende sterven. [Door J. BOENER.] S'hertoghenbossche,
Ant. Scheffer, int Missael. 1623. (1248
De Wind, bl. 499.

Bibelsche figuren
Bibelsche f i g u r e n . [Met beschrijving waarschijnlijk door HENRIK NICLAES.] Z. pl.
en jr. fol. (1249
Verzameling van 35 afbeeldingen uit het O. en 48 uit het N.T., gegraveerd
o

door P.E. van Borcht tusschen 1580 en 1600. - Cat. v. Voorst, Theol. n .
421.

Schriftuyrlyck fondament van de enge poorte
Schriftuyrlyck f o n d a m e n t van de enge poorte, 't welck bedrieghelyck
om-ghestooten wordt van Ed. Poppio... [Door JOH. CLOPPENBURCH.] Amst. z. jr.
o

[1627.] 4 . (1250
In hetzelfde jaar met naam herdrukt. (Rogge, Bibl. van Contra-remonstr.
geschr. bl. 61; Bibl. v. Pamfl. 2193.)

Amerikaansche fondsen als geldbelegging
Amerikaansche f o n d s e n als geldbelegging. Naauwkeurige en officieele
berekeningen en opgaven. Eene handleiding voor allen, die bij den fondsenhandel
belang hebben. [Door W. VAN OOSTERWIJK BRUIN.] Amst. 1867. (1251

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

‘Door den schrijver van †’ zijn nog uitgegeven:
1. De financieele toestand der Vereen. Staten van N. Amerika.... Amst. 1868.
2. Financiëele beschouwingen bij den aanvang van het jaar 1868.

De Oostenrijksche fondsen
De Oostenrijksche f o n d s e n . Brief over de financieele kwestien van den dag. [Door
J.J. WEEVERINGH.] Haarlem, J.J. Weeveringh. 1859. (1252
Gevolgd door een ‘Tweede brief’ en ‘Derde brief.’

De fonteyn van de liefde en
De f o n t e y n van de liefde en die
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van den haat, of de minnarijen van Mirtil en Silvia. Arabisch ballet door J. Rochefort,
[Vertaald door S. IPZ. WISELIUS.] Amst. 1803. (1253
Zie zijn leven door P.v. Limburg Brouwer, bl. 187.

De fonteijne des levens
De f o n t e i j n e des levens, waer wt een iegelijc die door seijn zonden, oft ander
onghevallen verdruct is, scheppen mach verkoelinghe seijner zielen. Ghetogen wt
de H. Schrifture. [Door WILLEM VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.] Steenwyck, 1533. (1254
Op den Index geplaatst en ter vernietiging opgekocht, doch in 1569 te
Antwerpen en in 1619 te Rotterdam, by Jan van Waesberghe op nieuw
gedrukt. Volgens Navorscher XVII. 355 bestaat er eene uitgave van 1555.
Volgens Vanderhaeghen VI. 19 was het eene vertaling der Fons vitae,
etc. In Catal. Capron no. 131 komt een Delftsche uitg. van 1533 voor.

Een fragment
Een f r a g m e n t . [Door JAC. BELLAMY.] Vliss. 1784. (1255
Geplaatst achter de Letterproef van den uitgever. (Ockerse en Kleijn bl.
71.)

Den H. Franciscus Xaverius
Den H. F r a n c i s c u s Xaverius, genomen door de stadt Brugghe, tot Patroon tegen
de pest. [Door PH. FR. TAISNE.] Brussel, 1666. (1256
In hetzelfde jaar herdrukt. Zie de Backer, III. 707. - Placcius 1963 η.

Frankryk tegenover Europa
F r a n k r y k tegenover Europa, of de kwestie der natuurlyke grenzen. [Door JAN
KATS.] Brugge, Fockenier. 1860. BB. (1257

De vlugge Franschman
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De vlugge F r a n s c h m a n , of handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd
en

Fransch te leeren lezen, schrijven en spreken. Naar den 6 Hoogduitschen druk
bij- en omgewerkt. [Door C. TH. MONTIJN.] Kampen, G. Ph. Zalsman 18.. Uitg. (1258
In 1875 verscheen een 5e druk.

Frans Edeling en Sophia Constant
F r a n s Edeling en Sophia Constant. Een leerzame roman in brieven. (Niet vertaald.)
[Door W. BRUIN.] Amst. 1801. Aa. (1259

Fransois van Brederode
F r a n s o i s van Brederode, of het belegerde Rotterdam. Treurspel. [Door SIMON
RIVIER.] Rott. 1775. (1260
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2398.

Friesland en deszelfs gantsche geleegentheid vertoont
F r i e s l a n d en deszelfs gantsche geleegentheid vertoont in een geographisch
woordenboek... [Door den uitgever A. FERWERDA.] Leeuw. 1736. - Ald. 1746. (1261
Bodel Nijenhuis 2591.

Het verward Frieslandt
Het verward F r i e s l a n d t , of omstandig beright der beroerten in deze Provincie.
Als mede 't geene by de Gecommitteerden op de Doele vergadert, is voorgevallen
zedert den 5 Juny 1748.... [Toegeschr. aan J. DOTINGH.] Leeuw. P. Koumans en A.
Ferwerda. 1749. (1262
Cat. der Leeuwarder bibl. bl. 85.

Fundament der goddelijke waarheden
F u n d a m e n t der goddelijke waarheden. [Waarschijnlijk door JOH. MELCHIOR.] Z.
o

pl. [175..] 12 . Aa. (1263
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G
Het gastmael der engelen
Het g a s t m a e l der engelen, of de genoegten der heilige tafel door Hubert Lebon.
o

Uit het fransch vertaald. [Door JEAN HULPIAU.] Gent, J. Rosseau. 1854. 16 . BB.
(1264

Het gebed een middel van hulp
Het g e b e d een middel van hulp en troost in alle tijdperken en omstandigheden
van den levensweg des menschen... [Door A.D. VAN BUREN SCHELE.] 's Grav. 1857.
Uitg. (1265
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Gebed van de mans tot de vrouwen
G e b e d van de mans tot de vrouwen. - Gebeden van de vrouwen tot de mans.
o

[Door TH. SCHELLINCKS.] Gent. z. jr. 4 . (1266
Vanderhaeghen V. 464.

Kortstondige gebeden bestaande in onverdoolde hartstogten
Kortstondige g e b e d e n bestaande in onverdoolde hartstogten, voor den verdoolden
zondaar uitgestort... [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1669. (1267
Scheltema, Mengelwerk V. 2 bl. 215.

Een klagelick gebet mit veelderhande vraegen
Een klagelick g e b e t mit veelderhande vraegen eens bekommerden mensches
vnde een wonderlyck Godlyck antwoort. [Door DAVID JORIS.] 1546.-1610. (1268
Vgl. Kist en Royaards, XVIII. 400; v.d. Linde 176 en 44.

De drie gebogchelden
De drie g e b o g c h e l d e n . Blijspel. [Door SIMON RIVIER.] Rott. 1777. F.V. (1269

Gebruyk of onghebruyk van 't orgel
G e b r u y k of onghebruyk van 't orgel in de keroken der Vereenighde Nederlanden.
[Door CONSTANTIJN HUYGENS.] Tot Leyden, by Bonaventuer ende Abraham Elzevier.
Anno 1641. (1270
Met naam herdrukt. Amst. 1659 en 1660.

Een hartelyck geclach
Een hartelyck geclach, over 's menschen onachtsaemheyt int waernemen sijner
o

woorden, wercken unde gedachten. [Door DAVID JORIS.] Nov. anno 1552. 4 . (1271
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Placcius 1933.

Nederlandsche gedachten
Nederlandsche g e d a c h t e n . [Geredigeerd door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.]
's Grav. 1829-32.4 dln. (1272
Ofschoon de redacteur ook bijna uitsluitend de schrijver was, vond hij
een medewerker in A.G.A. Ridder VAN RAPPARD. (Levensber. v.
Letterkunde 1870, bl. 154.)

Nederlandsche gedachten
Nederlandsche g e d a c h t e n . [Door IS. CAPADOSE.] 's Grav. 23 Dec. 1862-22 Sept.
o

1864. 40 nrs. 4 . (1273
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. n . 1957.

Gedachten bij het naderen van den dag der aflegging mijner
geloofsbelijdenis
G e d a c h t e n bij het naderen van den dag der aflegging mijner geloofs-
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belijdenis. [Door T.R.C. HUYDECOPER.] Leiden, 1851. Uitg. (1274

Gedachten en beschouwingen
G e d a c h t e n en beschouwingen. [Door M.J. CHEVALIER.] Rott. 1835. (1275
o

Cat. Is. da Costa, n . 700.

Gedachten over de bezwaren tegen den geest der eeuw van Is. da
Costa
G e d a c h t e n over de bezwaren tegen den geest der eeuw van Is. da Costa. [Door
J.J.E.F. SCHROTER..] Dordr. 1823. (1276

Gedachten over de emancipatie der negerslaven
G e d a c h t e n over de emancipatie der negerslaven en de afschaffing van den
slavenhandel, waardoor jaarlijks een aantal negers worden vervoerd uit Afrika naar
Amerika. [Door F.A. LAMMENS.] 's Grav. 1844. (1277

Gedachten over de rechte behandeling
G e d a c h t e n over de rechte behandeling van eenige voornaame leerstukken van
de Geref. kerk, en derzelver aanwending in het gemoedsbestuur. [Door FOCCO
LIEFSTING.] Leeuw. Corn. van der Sligh, in de St. Jacobstraat. 1795. (1278
Ypey en Dermont, IV. 274.

Gedachten over de wijziging onzer grondwet
G e d a c h t e n over de wijziging onzer grondwet. [Door Mr. J. CORVER HOOFT.] 's
Grav. 1839. (1279

Gedachten over den chinahandel en den theehandel
G e d a c h t e n over den chinahandel en den theehandel, strekkende ten betoge,
dat alle belangen zich vereenigen tot de oprigting van eene societeit, op vereenigd
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kapitaal handelende, aan welke bij uitsluiting die takken van commercie overgedragen
worden. [Door P. DE HAAN PZ.] Te Rotterdam, bij Arbon en Krap. 1824. Schr. (1280
Zie Konst- en Letterbode, 1833, II. 179.

Gedachten over den invloed der laatste
G e d a c h t e n over den invloed der laatste staatsgebeurtenissen op de inkomsten
en bezittingen der ingezetenen en de herstelling der vredes prijzen. [Door J. VAN 'S
GRAVENWEERT.] Amsterdam, J. van der Hey en Zoon. 1825. (1281
Levensber. v. Letterkunde, 1870, bl. 687.
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Vlugtige gedachten over den Nederl
Vlugtige g e d a c h t e n over den Nederl. boekhandel; naar aanleiding der
beantwoording.... der prijsvraag uitgeschr. door de Vereeniging ter bevord. v.d.
belangen des boekhandels. [Door A. TER GUNNE.] Deventer, A. ter Gunne. 1846.
Schr. (1282

Vrijmoedige gedachten over den pligt eens
Vrijmoedige g e d a c h t e n over den pligt eens regters in criminele zaken. [Door
J.P. KLEIN.] Zaltb. 1798. (1283
Konst- en Letterbode, 1806, I. 133.

Gedachten over eene akademie van beeldende
G e d a c h t e n over eene akademie van beeldende kunsten. [Door D. FRANKEN Pz.]
Amst. 1868. (1284
V. Someren, Bibliogr. de la printure, p. 81 (Errata).

Gedachten over eenige onderwerpen
G e d a c h t e n over eenige onderwerpen, betrekking hebbende tot de aanstaande
Nederlandsche wetgeving. [Door Mr. W.L.F.C. Ridder VAN RAPPARD.] Zutphen,
H.C.A. Thieme. 1819. (1285
Letterkunde, Levensber. 1863, bl. 49.

Zedige gedachten over eenige volksbegrippen in de Geref. Kerk
Zedige g e d a c h t e n over eenige volksbegrippen in de Geref. Kerk, derzelver
bronnen en geneesmiddelen. [Door FOCCO LIEFSTING.] Bij de meeste boekverkoopers.
[1791.] (1286

Vrijmoedige gedachten
Vrijmoedige g e d a c h t e n over het aan de Tweede Kamer der Staten Generaal
aangeboden wets-ontwerp: tot vaststelling der gronden, waarop ondernemingen
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van landbouw en nijverheid in Ned. Indië kunnen worden verkregen... [Door L. VAN
WOUDRICHEM VAN VLIET.] Kampen, 1855. (1287

Gedachten over het graf door den Eerw. Heer Robert Blair
G e d a c h t e n over het graf door den Eerw. Heer Robert Blair... Uit het Eng. vert.
[Door ELIZ. WOLFF geb. BEKKER.] Hoorn, 1764. (1288

Gedachten over het predikambt in de Gereformeerde Kerk
G e d a c h t e n over het predikambt in de Gereformeerde Kerk, en deszelfs rechte
waarneming... [Door FOCCO LIEFSTING.] Z. pl. en jr. [Amst. 1794.] - Met vervolg.
Leeuw. 1804. (1289

Verstrooide gedachten over verschillende onderwerpen
Verstrooide g e d a c h t e n over ver-

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

206
schillende onderwerpen, uitgegeven voor leeraars en vrienden van Godgeleerdheid.
[Door J.H. REGENBOGEN, E. TINGA, E.J. GREVE, e.a.] Franeker, D. Roman. 1802-1806.
4 stn. (1290
Zie bl. 13 van Regenbogen's Levensbeschrijving, door. W. Eekhof. Leeuw.
1867.

Myne vrye gedagten en overdenkingen by
Myne vrye g e d a g t e n en overdenkingen by het einde des wonderjaars 1784... Z.
pl.

Myne vrye gedagten en overdenkingen by
Myne vrye g e d a g t e n en overdenkingen by het einde des orakeljaars 1785.

Myne vrye gedagten en overd
Myne vrye gedagten en overd. by het einde des rampvollen jaars 1786.

Myne vrye gedagten en overd. by
Myne vrye gedagten en overd. by het einde van het heuglyke jaar 1787... Rotterdam,
Joh. Bal. (Get. Voor God en 't Vaderland.) (1291
Op bl. 4 van het 3e stukje wordt gezegd, dat ten onregte door een
brochureschrijver dier dagen Do. NIEUWLAND voor den schrijver is
aangezien. De schrijfster noemt zich een ‘eenvoudig meisje.’ De aard der
met verzen van H. VAN ALPHEN, BETJE WOLFF en dergelijke schrijvers
doormengde stukjes doet denken, dat Mevr. M.G. DUCAMBON geb. VAN
DER WERKEN de schrijfster was. Het motto is een vers van haar zelve. De
uitgever was blijkens het laatste stukje Joh. Bal te Rotterdam, bij wien
alle hare stukken verschenen. Doch de spreuk ‘Voor God en 't Vaderland’
was van Mr. H. VAN ALPHEN. (Zie op de Schuilnamen.)

Gedagten over het zamenstel onzer hedendaagsche
G e d a g t e n over het zamenstel onzer hedendaagsche burgerlijke
rechtsgeleerdheid. [Door L.P. VAN DE SPIEGEL.] Goes, 1777. (1292
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Gedenkboek van Amsterdam inhoudende onpartijdige
aanteekeningen
G e d e n k b o e k van Amsterdam inhoudende onpartijdige aanteekeningen van het
voorgevallene binnen die stad, beginnende met den jaare 1786, by het gebeurde
met de steden Hattem en Elburg, tot op de groote omwenteling van zaaken, door
het inrukken der Pruissische Troupen. [Door LIEVE VAN OLLEFEN.] Amsterdam, by
J.B. Elwe. 1788. (1293
Ned. Spectator, 1871, bl. 402

Zeldzame gedenkpenningen en munten in eene
Zeldzame g e d e n k p e n n i n g e n en munten in eene verzameling te Rot-
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terdam voorhanden. [Beschreven door den eigenaar J. VAN DAM, D.Wz.] Z. pl. [Rott.]
1835. (1294

Gedenkschrift der luisterrijke bedevaart-processie ter
G e d e n k s c h r i f t der Iuisterrijke bedevaart-processie ter eere van het... Sacrament
van Mirakel... binnen Hasselt.. [Door D.E.F. CLAES, Prof. te Namen.] Hasselt, 1873.
o

16 . (1295
Bibliogr. Nationale.

Gedenkschrift van het eeuwfeest der instelling
G e d e n k s c h r i f t van het eeuwfeest der instelling van het broederschap van den
H. Macharius, in de parochiale kerk van O.L.V. te Pamele, binnen de stad
Audenaerde, gevierd op den 7 van oogstmaand 1853. [Door D.J. VAN DER MEERSCH,
o

Med. Dr. aldaar.] Audenaerde, C. Devos 1853. 12 . B.B. (1296

Gedenkschriften en reizen van den Graaf
G e d e n k s c h r i f t e n en reizen van den Graaf van Benyowsky, door hem zelven
beschreven. Naar het Engelsch. [Door P. LOOSJES, Az.] Haarl. 1793. 4 dln. (1297
Konst- en Letterbode, 1813, I. 361.

Gedenkschriften van een' student
o

G e d e n k s c h r i f t e n van een' student. Utrecht, 1838-1841. 16 nrs. 4 . (1298
H.J. BROERS en A.F.H. DE LESPINASSE hadden hieraan een groot deel; of
zij eehter redacteurs waren, weet ik niet.

Gedenkschriften van Robert Guillemard
G e d e n k s c h r i f t e n van Robert Guillemard, of levensgevallen van eenen sergeant
in Fransche dienst. Uit het Fransch. Amst. J.C. van Kesteren, 1826. 2 dln. (1299
Vertaling der Mémoires de Robert Guillemard; suivis de documents
historiques, la plupart inédits de 1805 à 1823. Paris, Delaforest, 1825. 2
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vol., waarvan C.O. BARBAROUX en LARDIER de schrijvers waren. (Quérard,
Superch. 1. 223.)

Geschiedkundig gedenkstuk van het voorgevallene binnen
Geschiedkundig g e d e n k s t u k van het voorgevallene binnen Haarlem in... 1799.
[Waarschijnlijk door A. LOOSJES, Pz.] Haarl. 1803. (1300
Het is echter niet duidelijk uit de voorrede op te maken, of werkelijk de
uitgever ook de schrijver was.

Gedenkstuk wegens den bouw van het kasteel Bat-ouwe-Zate
Gedenkstuk wegens den bouw
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van het kasteel Bat-ouwe-Zate, deszelfs ligging en bouworde. [Door den bouw-heer
o

en bouwmeester F.J. HALLO zelven.] Nijm. 1860. 4 . (1301
Bodel Nijenhuis 678.

Gedenkteeken aen Prudens van Duyse toegewyd
G e d e n k t e e k e n aen Prudens van Duyse toegewyd. [Door FRANS DE POTTER.]
o

Gent, van Melle. 1862. 12 . B.B. (1302

Nationaal gedenkteeken
Nationaal g e d e n k t e e k e n , 1813-63. Wat de volgende Nederlandsche bouw- en
beeldende kunstenaars.... zeggen over de keus tusschen Ebenhaezer en N.O.
[Waarschijnlijk door J.W. BROUWERS.] Amst. 1864. fol. (1303

Gedicht op de hedendaegsche mode
o

G e d i c h t op de hedendaegsche mode. [Door C.J. BONNE.] Z. pl. [Gent,] 1779. 4 .
(1304
Vanderhaeghen, IV. 145.

Westvlaamsche gedichten en legenden
Westvlaamsche g e d i c h t e n en legenden. [Door B.J. BOUCQUILLON.] Antw. 1877.
(1305
Bibliogr. Nationale, p. 137.

Gedichten en overdenkingen
G e d i c h t e n en overdenkingen. [Door Mr. HIERON. VAN ALPHEN.] Utrecht, 1777.
F.V. (1306

Christelicke gedichten ghemaeckt tot lof van 't Bestandt ende
Vrede
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Christelicke g e d i c h t e n ghemaeckt tot lof van 't Bestandt ende Vrede. [Door
o

ADRIAEN VAN NIEROP.] Ghedruckt anno 1609. 4 . (1307

Gedichten uit de gevangenis
G e d i c h t e n uit de gevangenis. [Door P. BODDAERT JR.] Utr. 1792. (1308

Gedichten van Anna Visscher en Maria
G e d i c h t e n van Anna Visscher en Maria Tesselschade Visscher. [Uitg. door M.D.
DE BRUYN.] Utr. 1851. (1309
Levensber. v. Letterkunde, 1882, bl. 87.

Gedichten van A
e

G e d i c h t e n van A. Jeltema. [Uitg. door J. VAN LEEUWEN.] 3 druk. Leeuwarden,
J. Proost. 1825. (1310
o

Cat. Kindermann, n . 1261.

Gedichten van C. van Baerle
G e d i c h t e n van C. van Baerle, J. van der Burgh, J. van Heemskerk, C. Reael,
Anna en Maria Tesschelschade Visscher en anderen. [Met aanteek. en
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voorrede uitg. door D. GROEBE.] Amst. 1827-1839. 2 dln. (1311
Letterkunde, Levensber. 1867, bl. 166.

Gedichten van H. Kzn. Poot
G e d i c h t e n van H. Kzn. Poot. Met kunstige printen versiert. Benevens het Vervolg
der gedichten. Hier is by gevoegt het leven des dichters. [Door J. SPEX.] Delf,
1726-1735. 3 dln. (1312

Kleine gedichten voor kinderen
Kleine g e d i c h t e n voor kinderen. (Door Mr. HIERON, VAN ALPHEN.] Utrecht, 1787.
o

12 . (1313
Waarschijnlijk de 1e druk. Later tallooze malen met naam herdrukt. Niet
te verwarren met zijne P r o e v e van kleine gedigten. (Zie beneden.)

Kort geding tegen de priesters en
Kort g e d i n g tegen de priesters en andere menschen, die hier te lande onder de
Roomsch-Katholieke ingeze-tenen de onrust stooken, vervat in de forme van een
brief aan een regent geschreven. [Door Mr. ANTHONY SLICHER, Raadsheer in het
Hof van Z. Holland.] Te Leyden, bij Johannes du Vivie. 1725. (1314
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. Kerk, bl. 333.

Het gedrag der Engelschen omtrent den Staat der Vereenigde
Nederlanden
Het g e d r a g der Engelschen omtrent den Staat der Vereenigde Nederlanden in
den voorgaanden en tegenw. oorlog, vertoond in een brief aan den Wel-Edelen
o

Gestrengen Heer ***. [Door J. WAGENAAR.] Amst. 1756. 4 . (1315
Later opgenomen in dl. I zijner Histor. en polit. traktaaten. Zie ook Huizinga
Bakker bl. 54.

Wijs gedrag van de Godminnende ziel
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Wijs g e d r a g van de Godminnende ziel in de gemeene krankheit van somtyds te
vallen in dagelyksche zonde. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen, 1761.
(1316
De Backer, II. 3.

De politieke gedragslijn onzer volksvertegenwoordigers sedert
De politieke g e d r a g s l i j n onzer volksvertegenwoordigers sedert 1848. [Door
Prof. E.J. KIEHL.] Deventer, 1861. (1317

Het gedult
Het g e d u l t , de waterbel en den
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vergeten borger. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z. pl. 1672. 4 . (1318
Bibl. v. Pamfl. 6550.

Lodewijk de Geer
Lodewijk de G e e r . Eene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Amsterdam in
e

de XVII eeuw. 's Grav. en Amst. 1834. (1319
Herdrukt, onder den titel: Lodewijk de Geer van Finsprong en Leufsta.
(1587-1652.) Eene bijdrage... Utr. 1852. fol. Doch reeds in 1841 was een
2e druk verschenen, welke zich van den len onderscheidt door eene
bijgevoegde nalezing van weinig blz. eindigende met de woorden: ‘Hic
interim liber, honori Ludovici de Geer, atavi mei destinatus, professione
pietatis, ant landatus sit, aut excusatus, J.L.W. DE GEER.’ - Geen der
drukken was in den handel.

Geertruida
G e e r t r u i d a , of de strijd tusschen geloof en liefde. [Door A.J. DIEPERINCK.] Amst.
1845. H.E.B. (1320

Geest der Hebreeuwsche poëzy
G e e s t der Hebreeuwsche poëzy. Uit het Hoogd. van J.G. Herder. [Door C. VAN
ENGELEN.] Leyd. 1786. (1321
In stukken verschenen; eerst in het laatste maakt de vertaler zich bekend.

De geest der Nederlandsche dichters
De g e e s t der Nederlandsche dichters. [Door M. NIEUWENHUIZEN en B. BOSCH.]
Amst. Martinus de Bruyn. 1788. (1322
Zie de eigen-levensbeschr. van B. Bosch achter het 3e dl. zijner
Gedichten, bl. 293. Alleen dit le stukje heeft het licht gezien; het werk kon
niet vervolgd worden, omdat de boekverkoopers zich op het regt van
copie beriepen en tegen de verdere uitgave protesteerden.
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De geest der Nederl. hervormde kerk
De g e e s t der Nederl. hervormde kerk in onze dagen. Een broederlijk woord ter
geruststelling en opwekking der Christel. gemeente bij de tegenw. woelingen in
dezelve. [Door D.H. WILDSCHUT.] Amst. 1843. (1323
Levensber. v. Letterkunde. 1869, bl. 17.

Den geest der reden
Den g e e s t der reden, behelzende deftige aenvallen en overtuygingen tegen de
onkundige leeraars. [Waarschijnlijk door J. DE WOLF.] Amsterdam, bij de Wed. Bohlar
junior en verders alom. [Gent, C.J. Fernand?] 1777. (1324
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Vgl. Blommaert p. 372. Toen het verscheen, werd het door het hooger
bestuur aangeslagen; naderhand eerst werden enkele exx. er van
verspreid.

Praktikaal-theoretische geest des schaakspels
Praktikaal-theoretische g e e s t des schaakspels, of methode om in eene week tijds
een gedisciplineerd schaakspeler te worden ... [Door THOMAS JOH. WERNDLY.] Wijk
bij Duurst. 1862. Schr. (1325

De geest van het politiek systema
De g e e s t van het politiek systema van de regeering van Amsterdam of missive
waarbij in 't breede verslag wordt gedaan van zekere memorie ... Uit het Fransch
vertaald. 1781. (1326
Het P o l i t i e k V e r t o o g (van R.M. VAN GOENS) werd verkort in het
Fransch vertaald (volgens ten Brink bl. 129 door v.G. zelf); hiervan is dit
weder eene vertaling. Het bevat echter meer dan het oorspronkelijke,
o

vooral over den persoon van v.G. In N . 44 van de Post van den Nederrijn
(29 Sept. 1782) wordt gezegd, dat het uit dezelfde pen vloeide als de
Brieven van Candidus, hetgeen over-eenstemt met de opgave in de
eigen-levensbeschr. van v.G. bl. 61. De schrijver was dus W. VAN IRHOVEN
VAN DAM. Op bl. 13 e.v. van den eersten dier Brieven (o.d. titel Missive
aan den Heer R.M. v. Goens) wordt v.G. zelf als schrijver genoemd en
gezegd, dat de Geest te Utrecht gedrukt werd, en op bl. 55, dat (volgens
een door v.G. verspreid gerucht) VAN DE SPIEGEL de ware auteur was.
In het request aan de Utr. regering tot demissie van v.G. uit hun college
(zie bl. 1 van het Tweede Iets voor Utr. burgers) vindt men, dat het boek
bij Muntendam te Utrecht gedrukt werd. Zie ook ten Brink, bl. 130.

De geest van Jan Tamboer
De g e e s t van Jan Tamboer, ofte uitgeleezene stoffe, voor de klugtlievende
jonkheid. [Door Mr. CORN. VAN BIJNKERSHOEK.] Amsterdam, bij de Erven weduwe
o

Jac. van Egmont. z. jr. [1664.] - Ald. 1671. 3 dln. 12 . (1327
Navorscher XII. 174. Cat. Letterkunde, I. 331. Nog in deze eeuw (Amst.
o

B. Koene. 1824. 12 .) werd het boekje herdrukt.
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De spreekende geest van Jan de Wit
De spreekende g e e s t van Jan de Wit, verschenen op het theatrum van de werelt.
Tragedischer wys. [Door H. VAN BULDEREN.] Gedruckt na het jaer des onderganghs
o

der Witten. [1673.] 4 . (1328
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Een andere druk heeft op den titel: ‘Door H.V.B.’ en aan het einde de
zinspreuk: Leeft in vreden.

De geestelijken en het nieuw ontwerp
De g e e s t e l i j k e n en het nieuw ontwerp van grondwet, of beoordeeling van art.
86. [Door L.J.F. JANSSEN.] Leiden, S. en J. Luchtmans. 1848. (1329
Levensberigten v. Letterkunde, 1870, bl. 33.

Des geestes raet tot deser tyt
Des g e e s t e s raet tot deser tyt ... Neemt waer ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr.
(1330
Kist en Royaards, Archief XVIII. 401.

Het geheim des geluks
Het g e h e i m des geluks of de kunst van zyn hert door de deugd te regelen ... in
het licht gegeven ... door Hubert Lebon. [Vert. door J. HULPIAU.] Gent, J.
o

Rousseau-Warrie. [1857.] 16 . B.B. (1331

'T geheim van de Mis
'T g e h e i m van de Mis of bril voor de gemeene eenvoudige man ... [Door NIC.
HOEFNAGEL.] Z. pl. en jr. [Amsterdam, D. Schuurman?] 1781. (1332

De schrandere gek of de groote
De schrandere g e k of de groote Alexander. Kluchtspel. [Door J. KOENERDING.]
Amst. 1719. (1333
Van der Marck 1133.

Gellerts fabelen
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G e l l e r t s fabelen. Amst. 1772. - Utr. 1775. - Amst. 1781. - Ald. 1784. 12 . - Dordr.
1830. (1334
De vertalers, die slechts door hun naamletters aangeduid zijn, waren: J.
LUTKEMAN, J. LUBLINK de Jonge, BERN. DE BOSCH, P. VAN WINTER NZ.,
H.J. ROULLAUD, P. MEYER, A. VAN DEN BERG, J.P. BROECKHOFF en LUCAS
PATER; blijkens de uitg. van 1830.

Geloofsliederen eener verborgene
G e l o o f s l i e d e r e n eener verborgene. (Uit den vreemde.) [Door R. BENNINK
o

JANSSONIUS.] Haarlem, [1860.] 12 . (1335
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 210.

Gelukkiglijk
G e l u k k i g l i j k , blijspel in één bedrijf. [Naar ‘Heureusement’ van J. ROCHON DE
CHABANNES, door J.N. ESGERS.] Z.pl. en jr. (Amst.1795.) F.V. (1336
Een verhaal van MARMONTEL ligt tot grondslag aan dit blijspel.
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Eene Luthersche gemeente
Eene Luthersche g e m e e n t e , of de dageraad der hereeniging na den nacht van
scheiding ... [Door J. BRAUN.] Amst. 1865. Uitg. (1337

De gemeente Oost- en West-Souburg
De g e m e e n t e Oost- en West-Souburg. Eene statistische bijdrage .... [Door M.C.
PASPOORT VAN GRIJPSKERKE.] Midd. 1860. (1338
Bodel Nijenhuis 1982.

Een Drentsch gemeente-assessor met zijne twee
Een Drentsch g e m e e n t e - a s s e s s o r met zijne twee neven op reis naar
Amsterdam in het voorjaar van 1843. [Door H. BOOM en A.L. LESTURGEON.] Gron.
1844-1853. 2 dln. (1339
Verkecrdelijk door Bodel Nijenhuis aan P. VAN DER VEEN toegeschreven.
- Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 159.

Genealogie der familie Winckelman
G e n e a l o g i e der familie Winckelman. [Door J.W. TE WATER.] 1781. (In Ferwerda,
e

Adelijk wapenboek. II dl. 2e st.) (1340
Zie bl. 387 zijner eigen-levensbeschr.

Genealogie der fam. van Reijgersberg
G e n e a l o g i e der fam. van Reijgersberg. [Door denz.] 1783. (Ald. IIIe dl. 1e st.)
(1341

Genealogie van het geslacht van Hoevell
G e n e a l o g i e van het geslacht van Hoevell of van Hövel. [Door Mr. R.A. Baron
VAN HOËVELL te Wijhe.] Dev. 1859. fol. (Niet in den handel.) (1342
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Het genootschap Christo Sacrum binnen Delft
Het g e n o o t s c h a p Christo Sacrum binnen Delft. [Door J.H. ONDERDEWIJNGAART
CANZIUS.] Leid. 1801. (1343

De heylige Genoveva
De heylige G e n o v e v a , ofte herkende onnooselheyt, bly-eyndende treurspel vert.
op de Antwerpsche vertoogh-plaets den 21 April 1664. [Door ANT. FRANC.
o

WOUTHERS.].... Antw. Z.j. 4 . (1344
Volgens Witsen Geysbeek het eerst in 1666 te Gent gedrukt. Volgens
anderen was het eene vertaling van het tooneelspel van RENÉ DE
CÉRISIERS. Zie Vanderhaeghen, V. 92, waar eene uitgave Gent, 1716
voorkomt, waarvan de titel echter eenigzins anders luidt en ‘herstelde’ in
plaats van ‘herkende’ gelezen wordt. ‘De standvastighe Genoveva ofte
herstelde onnooselheyt’ van denzelfden schrijver (waarschijnlijk ook
hetzelfde stuk) verscheen Amst. 1708. - Ald. 1709. - Antw. [1716.] Vgl.
o

Tooneelst. v. Letterk. n . 2573 e.v.
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Gent XXII April MDCCCLV
o

G e n t XXII April MDCCCLV. [Door PRUDENS VAN DUYSE.] Gent, (1855.) 12 . B.B.
(1345

De kluchtige Gentenaar
De kluchtige G e n t e n a a r . Almanack voor 1864. [Door H. VANDERSCHELDEN.]
o

Gend, J. en H. Vanderschelden. 1864. 12 . B.B. (1346

Geologie of verhandeling over de vorming
G e o l o g i e of verhandeling over de vorming en vervorming der aarde. [Door Mr.
WILLEM BILDERDIJK.] Gron. 1813. (1347

De geologie van Nederland
De g e o l o g i e van Nederland. Handleiding voor de bezigtigers der verzameling
welke op het Paviljoen te Haarlem bijeengebragt is, door de commissie belast met
het vervaardigen eener geologische kaart en beschrijving van Nederland. [Door
o

W.C.H. STARING?] Haarl. 1853. 4 . (1348

George van Waardenstein
G e o r g e van Waardenstein. Een roman. [Door PIETER VREEDE.] Haarl., A. Loosjes,
Pz. 1809-1810. 2 dln. (1349
Konst- en Letterbode, 1837, II. 212.

Konincklyck geschenck aon den Heer Prince
Konincklyck g e s c h e n c k aon den Heer Prince van Orange. [Waarschijnlijk door
JOH. ROTHE.] Anno 1672. (1350
Meulman 4901.

Geschenk voor de Leidsche jeugd
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G e s c h e n k voor de Leidsche jeugd, op den 3en October. [Door A. VAN LEEUWEN.]
Leid. 1855. Uitg. (1351

Geschiedenis
G e s c h i e d e n i s . Adversaria voor aankomende onderwijzers. [Door A. VAN PUTTEN.]
's Grav. 1860 (1352

Geschiedenis der aardrijkskundige ontdekkingen
G e s c h i e d e n i s der aardrijkskundige ontdekkingen, zoo te land als ter zee, van
de vroegste tijden af tot op heden. Door W. Cooley. Uit het Engelsch, met
aanteekeningen van den vertaler. [Prof. N.G. VAN KAMPEN.] Te Haarlem, bij de Erven
François Bohn. 1836. (1353
Zie zijn Levensschets door S. Muller, bl. 83.

Geschiedenis der belegering en kapitulatie van het kasteel van
Antwerpen
G e s c h i e d e n i s der belegering en kapitulatie van het kasteel van Ant-
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werpen in 1832. [Door J. IMMERZEEL JR.] Amst. 1833. B. (1354

Beknopte geschiedenis der christelijke kerk
Beknopte g e s c h i e d e n i s der christelijke kerk, door W. Busch. [Vert. door J.J.
VAN TOORENENBERGEN.] Amst. 1840. Schr. (1355

Geschiedenis der christelijke kerk
G e s c h i e d e n i s der christelijke kerk, in de vroegste eeuwen, tot op den tijd der
o

kruistogten. [Door Prof. N.G. VAN KAMPEN.] Haarl. 1839. 12 . Uitg. (1356

Geschiedenis der Graven van Vlaenderen
G e s c h i e d e n i s der Graven van Vlaenderen. [Door VANDE KERCKHOVE.] Brugge,
1849. 4 dln. B.B. (1357

Geschiedenis der groote om wenteling in Frankrijk
G e s c h i e d e n i s der groote om wenteling in Frankrijk. Door E. Schulz. Naar den
tweeden vermeerderden druk uit het Hoogd. vert. [Door J. KANTELAAR.] Amst. 1791.
T. (1358

Beknopte geschiedenis der kerkhervorming
Beknopte g e s c h i e d e n i s der kerkhervorming. Een lees- en leerboekje voor
protestantsche huisgezinnen, catechisatiën en zondagsscholen. [Door CASPAR
DIEDRICH VIEHOFF.] Amsterdam, C.C. Brinkman, 1851. - Ald. 1852. (1359
Minder juist heb ik vroeger J.W. VIEHOFF als schrijver opgegeven.

Geschiedenis der landingen
G e s c h i e d e n i s der landingen, welke plaats gehad hebben in Engeland,
Schotland, Ierland en de aangrenzende eilanden, sedert Julius Caesar tot op onze
dagen. Uit het fransch. [Van CHARLES MILLON.] Te Utrecht, bij J. van der Schroeff;
Gz. 1798. F.V. (1360
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Beknopte geschiedenis der R.K. kerk na
Beknopte g e s c h i e d e n i s der R.K. kerk na de hervorming, van het Protestantsch
standpunt beschouwd. [Door J.W. VIEHOFF.] Amst. 1855. Uitg. (1361

Geschiedenis der stad Diest
G e s c h i e d e n i s der stad Diest. [Door EDUARD VAN EVEN, Archivaris van Leuven.]
Diest, Havermans. 1847, 1850. 2 afl. B.B. (1362
Overdruk uit het feuilleton van den ‘Demerbode.’
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Geschiedenis der vrouwelijke sexe bij de sexe bij de oude Grieken
G e s c h i e d e n i s der vrouwelijke sexe bij de oude Grieken, door C.G. Lenz. Met
eenige aanmerkingen van den vertaler. [J. KANTELAAR.] Amst. 1792. T. (1363

Geschiedenis der vijftien weken
G e s c h i e d e n i s der vijftien weken, of de laatste regering van Bonaparte. Uit het
Fransch. [Van JOSEPH MICHAUD.] 's Grav. en Amst. Gebr. van Cleef. 1815. (1364
Van de 27 fransche uitgaven dragen sommige den naam des schrijvers.
(Barbier.)

Geschiedenis der water-geneeskunde van Moses tot op onzen tijd
G e s c h i e d e n i s der water-geneeskunde van Moses tot op onzen tijd, ten bewijs:
dat het frissche water een ‘All’ geneesmiddel is, door Prof. Oertel in Ausbach. Leipzig.
1835. [Vertaald door PIETER JUT, van Breukelerwaard, genaamd C o s m o p o l i e t ,
Bankier te Hanau.] Z. pl. en jr. [Leipzig 1835.] (1365
Cat. v. Letterkunde II. 474.

Geschiedenis der zalige maegd en martelares
G e s c h i e d e n i s der zalige maegd en martelares Maria van Woluwe, gemeenlyk
genaemd Lenneke-Mare ... [Door VICTOR DE BUCK, Soc. Jesu.] Brussel, Greuse.
o

1855. 18 . B.B. (1366

Geschiedenis des vaderlands ter bewaring en
G e s c h i e d e n i s des vaderlands ter bewaring en aankweeking van volks-deugd.
Een leesboek voor de Ned. jeugd. [Door S.L. BRUG.] Sneek, 1835. Uitg. (1367

Oude en hedendaagsche algemeene wereldsche geschiedenis
Oude en hedendaagsche algemeene wereldsche g e s c h i e d e n i s , door den Abt
Millot. Uit .... [Door P. LOOSJES, Az.] Amst. 1776-1778. 10 dln. - Vervolgd door W.E.
Christiani. [Vert. door denz.] 11e-15e dl. Haarl. 1792-1796. (1368
Konst- en Letterbode, 1813, I. 360.
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Algemeene geschiedenis
Algemeene g e s c h i e d e n i s , door K.F. Becker. Naar den vijfden verbeterden druk
uit het Hoogd. vert. Haarlem, Erven F. Bohn. 1828-36. 20 dln. - 21e dl. ald. 1841.
(1369
De 2 eerste dln. werden vertaald door S. MULLER; toen deze door zijne
benoeming tot
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Hoogleeraar den arbeid moest staken, nam ANT. DOYER dien verder op
zich. Hij noemde zich als zoodanig niet, voordat hij het laatste deel uitgaf,
welks voorrede hij onderteekend heeft.

De Evangelische geschiedenis
De Evangelische g e s c h i e d e n i s , een verdichtsel der oud-christelijke symboliek.
[Door U.W. THODEN VAN VELZEN, Pred. te Bergum.] Leeuw. 1881. (1370

Geschiedenis en toelichting van twee ontwerpen
G e s c h i e d e n i s en toelichting van twee ontwerpen van kanaalaanleg in Drenthe
en verbinding van de Zuiderzee met de Eems. [Door A. KOMMERS PZ., Hoofding.
v.d. Waterstaat.] Assen, 1849. Uitg. (1371

Verkorte kerkelijke geschiedenis
Verkorte kerkelijke g e s c h i e d e n i s , in drie deelen. [Door Prof. N.G. VAN KAMPEN.]
Haarl. 1836. Uitg. (1372
o

Is hetzelfde als N . 1357.

Beknopte bijbelsche geschiedenis
Beknopte bijbelsche g e s c h i e d e n i s , in vragen en antwoorden. [Door F.J. DOMELA
NIEUWENHUIS.] Utr. 1844. (1373
Levensber. v. Letterkunde 1870, bl. 356.

Kleine heilige geschiedenis ten gebruike der bewaarscholen
Kleine heilige g e s c h i e d e n i s ten gebruike der bewaarscholen. [Door H.F. BRACQ,
o

Kanunnik.] Gent, 1851. - Ald. 1861. 18 . B.B. (1374

Geschiedenis van den afval der Vereenigde
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G e s c h i e d e n i s van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche
regeering. Door F. Schiller. Uit het Hoogduitsch ... [Door Prof. H. BOSSCHA.]
Amsterdam, 1792. (1375

Geschiedenis van Amerika door W. Robertson
G e s c h i e d e n i s van Amerika door W. Robertson. [Vert. door P. LOOSJES AZ.]
Amst. 1778. 4 dln. - Ald. 1801. 5 dln. (1376
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

Geschiedenis van den Heer Pappel
G e s c h i e d e n i s van den Heer Pappel. Naar het Hoogd. van C.G. Saltzmann.
Waar achter eenige levensberigten van C.G. Saltzmann zelven. [Vertaald door W.A.
OCKERSE.] Amst. J. van der Hey, 1814. (1377
Vruchten en result. v.e. 60j. leven, III. 240.
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Geschiedenis van den huzaar Zwartmantel
G e s c h i e d e n i s van den huzaar Zwartmantel. Uit het Hoogd. van C.G. Saltzmann.
[Door W.A. OCKERSE.] Amst. J. van der Hey. 1810. (1378
Vruchten en result. v.e. 60j. leven, III. 240.

Geschiedenis van den kleinen Johannes
G e s c h i e d e n i s van den kleinen Johannes. [Door J. HOOGENDAM.] Schiedam,
o

1866. 12 . (1379

Beknopte geschiedenis van Friesland
Beknopte g e s c h i e d e n i s van Friesland. [Door E. DE HAAN en R. ZETSTRA.] Leeuw.
1852. (1380
Bodel Nijenhuis 2645.

Geschiedenis van Hendrik Ligthoofd
G e s c h i e d e n i s van Hendrik Ligthoofd. Uit het Hoogd. van C.G. Saltzmann. [Door
W.A. OCKERSE.] Amst. J. van der Hey. 1812. (1381
Vruchten en result. v.c. 60j. leven, III. 240.

Geschiedenis van het leven en de schriften van A. Pope
G e s c h i e d e n i s van het leven en de schriften van A. Pope, benevens eene
verdediging van 's mans eerlijk karakter, tegens de lasterlijke aantijgingen van Mr.
Willem Bilderdijk. [Door F. VAN TEUTEM.] Utr. 1810. (1382
Klinkert 27.

Geschiedenis van het Sint Anthony-gasthuis te
G e s c h i e d e n i s van het Sint Anthony-gasthuis te Leeuwarden, met de daarbij
behoorende stukken. [Door W. EEKHOFF.] Leeuw. 1854. (1383
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Geschiedenis van Italie
G e s c h i e d e n i s van Italie, van af den val van het Westersche rijk tot aan den
aanvang der oorlogen, na de Fransche omwenteling. In twee deelen. Door George
Perceval. Uit het Engelsch vertaald ... [Door H. VAN LOGHEM.] Dev. J. de Lange.
1827-32. 4 dln. (1384
Opgave van zijn zoon Mr. H. van Loghem.

Geschiedenis van Jezus Christus onzen Heer
G e s c h i e d e n i s van Jezus Christus onzen Heer, voor ongeleerden en jongelieden.
[Door.... FOLMER.] Te Groningen, bij R.J. Schierbeek 1832. (1385

Geschiedenis van Oud Griekenland door W
G e s c h i e d e n i s van Oud Griekenland door W. Robertson. Uit het Engelsch
vertaald. [Grootendeels door P. LOOSJES AZ.] Utr., Amst. en Haarl. 1782. 3 dln.
(1386
Konst- en Letterbode 1813, I. 362.
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Geschiedenis van Pausin Johanna
G e s c h i e d e n i s van Pausin Johanna. [Door H. MELDER.] Utr. 1853. Schr. (1387

Geschiedenis van Schotland door W. Robertson
G e s c h i e d e n i s van Schotland door W. Robertson. Uit het Eng. vert. [Door P.
LOOSJES AZ.] Amst. 1779. 4 dln. (1388
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

De geschiedenis van Simon Blaauwkool
De g e s c h i e d e n i s van Simon Blaauwkool. Naar het Hoogd. van C.G. Saltzmann.
[Door W.A. OCKERSE.] Amst. J. van der Hey. 1813. (1389
Vruchten en result. v.e. 60j. leven, III. 240.

Geschiedenis van Utrechts Academie-vreugd
G e s c h i e d e n i s van Utrechts Academie-vreugd, betoond ter gelegenheid dat de
doorl. vorst en heer Willem de Vijfde de waardigheid van Erfstadhouder aanvaardde
o

... [Door M. SCHAGEN.] Utr. 1766. 4 . (1390

Beknopte geschiedenisse
Beknopte g e s c h i e d e n i s s e , of verhaal van 't voorgevallene tusschen de
Remonstranten en Contra-remonstr. van de vroegste tijden tot op ... 1772.
[Waarschijnlijk door JAC. KOK.] Amst. J. Kok 1773. (1391
Rogge, Geschr. betr. de gesch. der Remonstr. bl. 3.

De warachtige geschiedenisse van allen gheloofweerdighe
De warachtige g e s c h i e d e n i s s e van allen gheloofweerdighe saken van den
alder-onverwinnelijcksten ... Keyser Carolus de Vijfde ... [Door MARCUS VAN
o

VAERNEWIJCK.] Ghendt, 1564. 4 . (1392
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Een warachtighe geschiedenisse van de belegheringhe
Een warachtighe g e s c h i e d e n i s s e van de belegheringhe van Steenwijck hoe
wonderlijck dat Godt daer in ghewrocht heeft ende die vyanden doen wyken: soo
syn die Steenwijck verlost door Gods ghenaden. Ghedruckt int jaer 1581. (1393
PETRUS BROUERIUS, Rector te Zwolle, heeft ‘oratione ligata’ eene korte
bescbrijving van het beleg van Steenwijk in 1581 te Deventer laten
drukken. Mij is geen geschrift bekend, waarop dit zien kan, behalve het
bovenstaande.

Nederlandsche geschiedenissen
Nederlandsche g e s c h i e d e n i s s e n .
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[Door H. MEIJER.] Groningen, 1744. (1394
In 1747 verscheen een 2e druk met naam. Zie ook v.d. Aa. Biogr.
Woordenb. voor den titel.

Bybelsche geschiedenissen
Bybelsche g e s c h i e d e n i s s e n , beknoptelijk voorgesteld by vr. en antw. ten
dienste der Christ. jeugd. [Door JOH. BRAKEL.] Amst. 1768. - Ald. 1778. - Ald. 1793.
(1395
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 211.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden voor de vaderl.
jeugd
G e s c h i e d e n i s s e n der Vereenigde Nederlanden voor de vaderl. jeugd.
o

[Begonnen door JAC. KOK en voltooid door J. FOKKE.] Amst. 1783-95. 25 dln. 12 .
(1396
Konst- en Letterb. 1813, I. 147; vgl. de Wind (Aanhangsel) bl. 29. Door
sommige wordt IRHOVEN VAN DAM voor den schrijver gehouden, op welken
grond weet ik niet. Meer algemeen is de dwaling C. VAN DER AA als
zoodanig te noemen, waarschijnlijk door het werk te verwarren met de in
o

1811 te Dordrecht ook in 25 dln. 12 verschenen G e s c h i e d e n i s van
dien schrijver.

Oude en hedend
Oude en hedend. kerkelijke g e s c h i e d e n i s s e n , door J.L. van Mosheim. [Uit
het latijn vert. door P. LOOSJES Az.] Amst. 1771-75. 11 dln. (1397
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

Algemeene kerklijke en weereldlijke geschiedenissen
Algemeene kerklijke en weereldlijke g e s c h i e d e n i s s e n . Door G. Suiker en A.
Verburg. Amsterdam, A. Schoonenburg 1715-28. 10 dln. fol. (1398
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Bij v.d. Aa leest men, dat J.F. REITZ zonder zijn naam met Verburg Suiker's
Alg. Geschiedenis heeft uitgegeven.

De eerste geschiedenissen van het volmaakte
De eerste g e s c h i e d e n i s s e n van het volmaakte kind, hetgeen er eens op de
wereld geweest is. [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt. 18 .. (1399
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 126. De 5e druk
verscheen in 1814.

Thien christelijcke gespraecken
Thien christelijcke g e s p r a e c k e n : tusschen een Godtgheleert, Bybels-geleert
ende Sophist-geleert: waer in
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verhandelt ende bericht wert het volcomen verstant der waerheyt Christi.... [Door
o

DAVID JORIS.] Op nieuw oversien ende herdruckt int jaer 1610. 4 . (1400
o

V.d. Linde, n . 54, 217.

Gespreck dienende tot waerachtige ende deftige
G e s p r e c k dienende tot waerachtige ende deftige aflegginge van verscheyden...
o

blamatien... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] Amst. 1630. 4 . (1401
Cattenburgh p. 155.

Afgeluisterd gesprek
Afgeluisterd g e s p r e k , aan Leidens ingezetenen medegedeeld, ten behoeve der
Roomsch-Katholieke Weezen, bij den aanvang van het jaar 1859. [Door J.A.
SUSANNA.] Leiden, 1859. (1402
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 129.

Een gesprek naar aanleiding van de aangenomen beroeping
Een g e s p r e k naar aanleiding van de aangenomen beroeping van B.J. Adriani
naar Rotterdam. [Door W.A. VAN RIJN.] Utr. 1860. Uitg. (1403
Het ‘Noodzakelijk naschrift’ in hetzelfde jaar verschenen, was van denz.
schrijver.

Gesprek over ‘de Nichten’
G e s p r e k over ‘de Nichten’, medegedeeld door den schrijver van ‘de Nichten.’ [P.
TH. HELVETIUS VAN DEN BERGH.] Haarlem, 1842. (1404

Een gesprek over het concordaat
Een g e s p r e k over het concordaat, tusschen een Pastoor, een Advokaat en een
Predikant. [Door D.H. WILDSCHUT.] Amst. 1841. (1405
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Levensber. v. Letterkunde 1869, bl. 21.

Gesprek tusschen Belfort en Dulle Griet
G e s p r e k tusschen Belfort en Dulle Griet, gehouden in den nagt tusschen den
16. en 17. der Slagt-maand ten jare 1789. [Door J.P.J. VERHEGGEN.] Binnen Gend.
(1406
Vanderhaeghen IV. 329. Blommaert bl. 378.

Een stichtelyck gesprek tusschen tweegebroeders en
Een stichtelyck g e s p r e k tusschen tweegebroeders en... [Door DAVID JORIS.]
Wtghegaen in Augusto... 1551. (1407
V. der Linden 68.

Gesprek van eenen geheimen zendeling
G e s p r e k van eenen geheimen zendeling van de orde der Jezuiten met
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zijnen leerling, over de zeven wijzen van Nederland. [Door Prof. P. VAN LIMBURG
BROUWER.] Gron. 1843. - Ald. 1845. Aa. (1408

Vertrouwelijke gesprekken betreffende de belangrijkste
onderwerpen
Vertrouwelijke g e s p r e k k e n betreffende de belangrijkste onderwerpen van onzen
tijd: verlichting, vrijheid, gelijkheid, enz. [Door J.H. FLOH.] Amst. 1795. (1409
Konst- en Letterbode 1830, I. 214.

Gesprekken der dooden
G e s p r e k k e n der dooden. Groningen, 1839. (1410
In den Konst- en Letterbode, 1839, I. 336, is het volgende berigt geplaatst.
‘Eenige aanmerkingen, welke ik heb hooren maken op den onlangs bij
den Heer W. van Boekeren te Groningen, uitgekomen Werkje, getileld:
G e s p r e k k e n d e r d o o d e n , hebben mij genoopt, mij als schrijver
van hetzelve bekend te maken, daar ik mijn' naam niet van den titel had
afgelaten, om dien te verbergen.
P. VAN LIMBURG BROUWER.’
Groningen,
den 10 April 1839.

Gesprekken en overdenkingen over des Heilands
G e s p r e k k e n en overdenkingen over des Heilands lijden. [Door P.J. LAAN.] Rott.
1833. Uitg. (1411

Gemeenzame gesprekken
Gemeenzame g e s p r e k k e n , gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden,
A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat waarin
het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres,
overwogen. Te Dordrecht bij A. Blussé en Zoon. 1784. (1412
Dit is de algemeene titel, die later met voorrede en inhoud voor de 28
achtereenvolgens verschenen stukjes geplaatst is. Het jaar der uitgave
van het eerste stukje was dan ook 1782, zoodat de schrijver van den
Lanterne Magiqne (7e vertoning, bl. 118) dan ook geen ander geschrift
kan bedoeld hebben, als hij vertoont ‘de Sceele Boekwurme van Dordte,
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de makere van de kostelijke t' Samenspraak tusschen twee Rekente A.
en Z. Daarmede had hij zeker BLUSSÉ op het oog, die echter niet de
schrijver, maar de uitgever was. Immers in mijn exemplaar, van Prof.
H.W. Tydeman afkomstig, heeft deze aangeteekend: ‘De Heer A. Blussé
getuigt, dat de schrijver is geweest de Heer DE WIT VAN JAARSVELD, een
voornaam patriot-regent van dien tijd te Dordr.’
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Gesprekken over de burgerlijke verdraagzaamheid
G e s p r e k k e n over de burgerlijke verdraagzaamheid. [Door W.A. VAN HENGEL.]
's Gravenhage, 1816. (1413

Gemeenzame gesprekken over de nieuwe maten
Gemeenzame g e s p r e k k e n over de nieuwe maten en gewigten. [Door J. DE
KANTER.] Midd. 1812. Aa. (1414

Getrouw tot het eind
G e t r o u w tot het eind, of alleen op eene groote, groote zee. Uit het Eng. van A.S.
Roe. [Door T. KOUWENAAR.] Dev. 1860. Vert. (1415

Getuigenis van discipelen des Woords
G e t u i g e n i s van discipelen des Woords. [Door G. WILLINK.] Amst. 1855. Uitg.
(1416

Getyden der broeders en zusters
G e t y d e n der broeders en zusters van het derde orden der Boetveerdigheyd van
den H. vader Dominicus. [Door BERNARD MOULAERT, Dominikaner.] Gent, J.
o

Rousseau-Warrie. (1846) 18 .
B.B. (1417

Getyden der H. Maagd Maria
G e t y d e n der H. Maagd Maria, met de getyden der overledenen. Nieuwe uytgaef.
o

[Bezorgd door BERNARD MOULAERT, Dominikaner.] Gent, J. Rousseau. [1845] 18 .
B.B. (1418

Geur van geestelijke speserijen
G e u r van geestelijke speserijen, uitgebreid in eenighe stichtelijke rijmwerken...
Tweede druk. Haarlem, Iz. Enschedé. z. jr. - Ald. C. Braaw. z. jr. [1701.] (1419
FRANS HOEFNAGEL, JAN MAERSZ, BARENT PIETERSZ. KOMPAS, ANNA VAN
DER SMISSE, J. VAN BELLE enz. waren de schrijvers der meest met
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zinsprenken alleen geteekende gedichten. Zie Jaarboekje v.d. Doopsg.
gem. v. 1837.

De Geusen
De G e u s e n . Vaderlandsch dichtstuk. [Door Jhr. O.Z. VAN HAREN.] Amst. bij Elwe
en Langeveld. 1785. 2 dln. (1420
Deze naamlooze (door BILDERDIJK en FEITH) nitgave, voorafgegaan door
eene opdragt aan Willem V, onderteekend Willem Bilderdijk en eene
belangrijke voorrede van dezen, is te 's Hage bij J. Immerzeel Jr. in 1825
in 2 dln. op nieuw uitgegeven, met den naam van v.H. op den titel. De
bedoeling kan intusschen bezwaarlijk geweest zijn, den dichter verborgen
te houden, daar v.H. reeds in 1772 hetzelfde stuk met zijn naam had
uitgegeven. - Zie Eckhoff, Cat. der Leeuwarder bibl., bl. 164.
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Geuse Vesper of siecken-troost voor de vierentwintigh Regters v.
Oldenbarneveldt
G e u s e Vesper of siecken-troost voor de vierentwintigh [Regters v.
Oldenbarneveldt.] Op de wijze: Brande Partinice. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z. pl.
en jr. [1631.] 1 bl. fol. (1421
Thysins 1724. Door v. Lennep, II. 318 op 1625 gesteld.

De gevangene of de gelijkenis
De g e v a n g e n e of de gelijkenis. Blijspel. [Vertaling van ‘Le prisonnier’ van ALEX
V. PINEUX DUVAL.] Amst. 1798. F.V. (1422
o

Vertaald door P.J. UYLENBROEK. (Tooneelst. v. Letterkunde n . 2634.

Vrije gevoelens over de beste staatsgronden
Vrije g e v o e l e n s over de beste staatsgronden tot regeling van het bestuur in de
Nederl. Vereen. gewesten. [Door J. MEERMAN.] 's Grav. 1802. 2 stn. (1423

De gevolgen der deugd en der ondeugd
De g e v o l g e n der deugd en der ondeugd. [Door J.A. SUSANNA.] Leid. 1837. (1424
Cat. v. Letterkunde, III. 144.

De gevolgen eener preek
De g e v o l g e n eener preek. Blijspel voor rederijkers in twee bedrijven. [Door J.
DUPARC JR.] Gor. 1861. - Ald. 1878. (1425
Tooneelst. v. Letterkunde 2646.

Gevolgen van het Revolutiemaken
G e v o l g e n van het Revolutiemaken. Proeve van een alphabetisch overzigt in rijm.
Ernst en scherts. [Door J.W. YNTEMA.] Amst. 1848. (1426
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Cat. Amst. Bibl. VI. 707.

Gezang voor den bidstond voor Ierland
G e z a n g voor den bidstond voor Ierland en de Engelsche Episcopale kerk. [Door
Mr. IS. DA COSTA.] 1853. (1427
o

Cat. da Costa, n . 1728.

Gezangboek voor vrijmetselaaren
G e z a n g b o e k voor vrijmetselaaren. Amst. 1806. (1428
Grootendeels vervaardigd door den uitgever J.S. VAN ESVELT HOLTROP.
Van J. KINKER zijn echter: Eisch der Orde, bl. 18; Bezigheden der Orde,
bl. 49; Na het openen der loge, bl. 66; Bij den herbouw eener vervallene
loge, bl. 108; Na de aanneeming van leerlingen, bl. 135; Na het aannemen
van eenen leerling, bl. 139; Aan een afreizenden broeder, bl. 163; Aan
afreizende broeders, bl. 165; Tot sluiting
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eener loge, bl. 174; Hulde aan de menschheid, bl. 180; Pligt der
broederschap, bl. 191; De orde van de vier loges in het Oosten van
Amsterdam, bl. 280; Bij het graf eens broeders, bl. 283; Bij de opening
eener Meesterloge, bl. 285. Zie M.C. van Hall, Leven v. Kinker, bl. 149.

Gezangen bij de gedachtenisviering van het 150jarig
G e z a n g e n bij de gedachtenisviering van het 150jarig bestaan der Evang. Luth.
Gem. te Zutphen. [Door J.C. SCHULTZ JACOBI.] Zutphen, 1843. (1429

Gezangen bij de inwijding van 't weeshuis
G e z a n g e n bij de inwijding van 't weeshuis en tot herinnering van het 250jarig
bestaan der Evang. Luth. gem. te Rotterdam. [Door J.C. SCHULTZ JACOBI.] Rott.
1850. - Ald. 1854. (1430

Gezangen bij gelegenheid van het feest
G e z a n g e n bij gelegenheid van het feest ter inwijding v.h. gedenk-
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teeken ter eere van J.C.J. van Speyk.... 20 Oct. 1831. [Door Mr. J. VAN LENNEP.] Z.
pl. en jr. [Amst. 1831.] (1431

De Evangelische gezangen in de Gereformeerde
De Evangelische g e z a n g e n in de Gereformeerde Kerk gebruikelijk, voor en
tegen, onpartijdig en gemoedelijk beoordeeld. [Door D. MOLENAAR.] Amsterdam, H.
Höveker. 1847. (1432
In 1861 met naam herdrukt.

Gezangen mijner jeugd
G e z a n g e n mijner jeugd. (Motto:) Nobilitas sub amore jacet. [Door JACOBUS
BELLAMY.] Te Amsterdam, bij Pieter den Hengst. 1782. (1433
Met opdragt: Aan Fillis. [Mej. Francina Baane.] Latere uitgaven dragen
den naam des schrijvers en het portret zijner geliefde. Op bl. 52 van de
Gedenkzuil van Bellamy wordt ten onregte gezegd, dat de le druk
verscheen te Amst. by A. Menz Jz. 1784. - Dyserinck bl. 20.

Evangelische gezangen om nevens het boek
Evangelische g e z a n g e n om nevens het boek der psalmen bij den openb.
godsdienst in de Ned. Herv. kerk gebruikt te worden.... 1807. (1434
De volgende opgaven zijn ontleend aan de Navorscher en de daar
aangehaalde en uitgeschreven werken. In de 1e kolom is de lijst van J.
Scharp (vermeld Nav. II. 195) gevolgd, terwijl in de tweede de andere
lezingen zijn opgenomen, die Nav. II. 51, 108, 136; IV. bijbl. CXV; IX. 239
te vinden zijn. Ook de afwijkingen uit een door J.F. van Hoogstraten
opgemaakte lijst, nam ik in de 2e kolom op.
Gez.
1.

2.

Lij'st van
Scharp.
Ahasverus
van den
Berg

Andere
lezingen.
Naar B.
Crasselius
o

en n . 65 der
Cantiques.

Johanna
Elisabeth
van de
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Velde, geb.
Helmcke.
{a. Jan
Jordens.
{b. Vertaling
van het T e
D e u m van
Augustinus
of
Ambrosius,
door v.d.
Berg.

3.

v.d. Berg en
Abraham
Rutgers

4.

Ambr.
Justus Zubli
en A.
Rutgers
(naar het
Hoogd. van
J.A.
Cramer).

5.

Jan Scharp

6.

v.d. Berg,
(naar het
Hoogd. van
Balth.
Münter.)

7.

v.d. Berg,
(naar
Cramer en
C.C. Sturm.)

8.

v.d. Berg,
(naar
Münter)

W.
Bilderdijk.

9.

v.d. Berg,
(naar
Münter)

R. Feith.

10.

Rhijnvis
Feith, (naar
het Bremer
Gezangboek.)

Naar J.I.
Rambach.

11.

Feith

{a. (naar
J.C.
Zimmermann.)
Nav. II.
251.)
{b. (naar
Cramer.)

v.d. Berg,
Rutgers en
Jordens.
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{c. v.d. Berg.
12.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

13.

v.d. Berg,
(naar
Cramer.)

14.

Feith.

15.

Hieronymus
van Alphen.

16.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

17.

A. Rutgers,
(naar
George
Neumark en
Ul. von
Salis.)
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18.

v.d. Berg.

19.

Bernardus
van
Weemen.

20.

van Alphen

R. Schutte.

21.

Rutgers,
(naar
Jodocus
Lodensteyn.)

Herzien door
J.A. Lotze
met P.
Janssen.

22.

v. Alphen

v.d.
Kasteele.

23.

Feith.

24.

Joannes
Petrus
Kleyn.

25-26.

Feith.

27.

v. Alphen.

28.

Catharina
Allegonde
van Lier

29.

v.d. Berg,
(naar
Cramer.)

30.

Rutgers

31.

Feith.

32.

van den
Berg

33.

van den
Berg (naar
Cramer.)

34.

van den
Berg

{a. (naar
Paul
Speratus.)
Nav. II. 251.
{b. (naar
Cramer.)

35.

Feith

Vertaling
van L a
Confession
des
p é c h é s in
het

(naar
Camphuysen.)

(naar
Cramer.)
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Formulaire
des prières
der
Waalsche
kerk;
vervaardigd
door Feith,
naar het
latijn van
Calvinus.
36.

v.d. Berg,
(naar het
Hoogd.)

37.

Feith.

38.

Scharp.

39.

Scharp

40.

Rutgers

41.

v.d. Berg,
(naar
Klopstock.)

42.

v.d. Berg, en
Pieter
Leonard van
de Kasteele,
(naar
Gellert.)

43.

Rutgers,
(naar
Lodenstein.)

44.

Mevr. Clara
Feyoena
van Raesfelt
geb. van
Sytzama.

45-47.

v.d.
Kasteele.

48.

Feith.

49.

Jan
Hinlópen.

50.

Mevr. v.d.
Velde geb.
Helmcke.

51.

v. Alphen.

(naar H.C.
Hecker.) Zie
Nav. II. 251.

{a. (naar
Zimmermann.)
{b. (naar
Erdmann
Neumeister.)

J.
Lodensteyn.
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52.

Scharp.

53.

Feith.

54.

Feith.

Zoozeer
veranderd,
dat het
naauwelijks
F's werk
meer kan
heeten.

55.

Naar het
Cleefsche
gezangboek

{a. en door
Wm. van de
Velde.
{b. en door
Mevr. van
de Velde,
geb.
Helmcke.
{c. (naar Nic.
Hermann.)
Nav. II. 251.
{d. W.v.d.
Velde (naar
J. Hubrig.)

56.

Hinlópen.

57.

v.d. Berg

(naar C.B.
Neander.)

58.

v.d. Berg
(naar J.A.
Schlegel.)

(naar
Schlegel en
J.A.
Hermes.)

59.

v.d. Berg en
Hinlopen,
(naar
Gellert.)

60.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

61.

Scharp.

62.

Rutgers,
(naar
Lodensteyn.)

63.

Rutgers,
(naar
Lodensteyn.)

64.

Joh.
Vollenhove

(naar Gottfr.
Arnold.)
Nav. II. 251.

v.d. Berg,
(naar
Vollenhove.)
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65.

v. Alphen.

66.

Feith.

67.

v.d. Berg,
(naar
Lavater.)

68.

Rutgers,
(naar
Lodensteyn.)

69.

v. Alphen en
v.d.
Kasteele

Rutgers en
v. Alphen.

70.

Rutgers

(naar
Gellert.)
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71.

v.d. Berg en
Hinlópen,
(naar
Gellert)

72.

Rutgers,
naar den
Gezangbundel
der
Doopsgezinden.)

{a. Met
Scharp en
van den
Berg.
{b. Hinlópen,
(naar
Gellert.)
{c. v.d. Berg,
(naar P.J.
Kasteleyn.)

73.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

Uit het
Bremer
Gezangboek.

74.

v.d. Berg,
(naar
Cramer.)

(naar
Schlegel.)

75.

v.d. Berg,
(naar
Schlegel.)

76.

v.d. Berg,
(naar G.
Brandt.)

{a. G. Brandt
den Oude.
{b. v.d.B.
(naar G.
Brandt, Jr.)

77.

Assuerus
Doyer

(naar 1 Kor.
XVI, 13, 15,
58 en Petr. I,
5, 8, 11.)

78.

Scharp.

79.

Mevr. v.d.
Velde, geb.
Helmcke.

80-81.

v.d. Berg.

82.

Feith

83.

v.d. Berg,
(naar C.D.F.
Schubart).

84.

Feith.

(het slot
naar
Gellert.)
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85.

Mevr. v.d.
Velde, geb.
Helmcke.

86.

Johanna
Petronella
Drijfhout.

87.

v. Alphen.

88-89.

Feith.

90.

v.d. Berg,
(verkort uit
Lavater.)

91.

Hermanus
Adrianus
Bruining.

92.

v.d. Berg

(naar
Cramer.)

93.

Feith

(naar Tob.
Clausnitzer.)
Nav. II. 251.

94-97.

Rutgers.

98.

Feith

99-100.

Rutgers.

101.

v.d. Berg,
(naar
Klopstock)

102-103.

v. Alphen.

104.

v.d. Berg

105.

v.d. Berg
(naar
Hermes.)

106.

v.d. Berg
(naar
Klopstock.)

107.

Bernardus
de Bosch

108.

v. Alphen.

109.

Rutgers.

110.

Feith.

111.

v.d.
Kasteele.

Scharp.

v.d.B. en
Rutgers.

(naar
Hermes.)
Nav. II. 251.

H.G.
Oosterdijk.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

112.

v.d.
Kasteele.
(naar
Gellert.)

v. Alphen.
(Zie Nepveu,
bl. 79.)

113.

Feith.

114.

v.d.
Kasteele.

115.

v.d.
Kasteele. en
v. Alphen

116.

Bruining.

117.

Rutgers

(naar
Gellert.)

118.

v. Alphen en
v.d.
Kasteele,
(naar
Gellert.)

Rutgers,
(naar
Gellert.)

119.

v.d.
Kasteele

(naar
Gellert.)

120.

(naar J.
Rutger
Schutte.)

Schutte en
v.d. Berg,
(naar
Zimmermann.)

121.

N.N.

{a. Feith.
{b. Feith.
(naar
Gellert.) }
Zie Nav. I.
378.
{c. v.d.
Kasteele. }

{a. v.d.K. en
v.d. Berg.
(naar
Gellert.)
{b. v.d. Berg,
(naar
Gellert.)
{c. v.
Alphen,
(naar
Gellert.)
Volgens
Nepveu bl.
79 niet door
v. Alphen,
maar door
v.d. Berg of
Bruining,
(naar
Gellert.)

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Zie Nav. I.
378.
122.

v.d.
Kasteele.

123.

Scharp.

124.

v.d. Berg,
(naar
Schegel.)

125.

E.M.
Engelberts,
(naar
Vollenhove.)

126-127.

v. Alphen.

128.

Feith.

129.

A.L. Barbaz.

Scharp,
(naar
Vollenhove.)
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130.

Feith.

131.

v.d. Berg.

132.

B. Elikink

133.

J.
Vollenhove.

134.

Rutgers.

135.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

136.

v.d. Berg,
(naar
Lavater.)

137.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

138.

v.d.
Kasteele,
(naar v.d.
Roest en v.
Alphen.)

139.

Bruining.

140.

v.d. Berg,
(naar
Klopstock.)

141.

Feith.

142.

Bruining.

143.

v.d.
Kasteele.

144.

Feith.

145.

v.d. Berg,
(naar
Lavater.)

146.

v. Alphen.

147.

W. van de
Velde

148.

Bruining.

J.A. Lotze,
(naar
Bernardus
Elikink.)

Hinlópen,
(naar
Gellert.)

v. Alphen,
(naar
Lavater.)

v.d. Berg of
v.d.
Kasteele,
(naar
Cramer.)

Mevr. v.d.
Velde.
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149.

v.d.
Kasteele.

150.

Rutgers.

151.

v.d. Berg.

152.

Feith.

153.

Rutgers.

154.

Mevr. van
Raesfelt.

155.

Scharp.

(naar J.
Watts.)

156-157.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.) ..

(naar
Luther.)

158.

Feith

(naar het
Bremer
Gezangboek.)

159.

v.d.
Kasteele,
(naar
Gellert.)

{a. v.d.K. en
v. Alphen.
{b. v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

160.

Feith.

161.

Verscheidenen.
(Uit het
Hoogd.) ..

162.

v. Weemen.

163.

v.d. Berg,
(naar het
Bremer
Luthersch
gezangboek.)
Met eenige
nieuwe
coupletten
van Scharp.

{a. v.d.B.,
Scharp en
Rutgers,
naar idem.)
{b. v.d.B.,
(naar G.H.
Funck.)

164.

v.d. Berg en
Rutgers,
(naar
Sturm.)

v.d. Berg en
Scharp.

{a. Rutgers.
{b. v.d.
Kasteele.
{c. v.d.K. en
Scharp,
(naar het
Hoogd.)
{d. (naar
A.H.
Niemeijer.)
Nav. II. 257.
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165.

Bilderdijk
verkort door
Rutgers,
(naar
Münter.)

v.d. Berg,
(naar Sturm)

166.

Feith, (naar
Münter.)

167.

v.d. Berg,
(naar
Sturm.)

168.

Johannes
Cornelius
Boot, (naar
Sturm.)

169.

De
Commissie
ter Correctie
(naar
Schutte.)

170.

J. Jordens.

171-172.

Feith.

173.

Scharp

Engelberts
en Rutgers
met v.d.
Berg.

174-175.

W. van de
Velde

Mevr. v.d.
Velde.

176.

v.d. Berg,
(naar
Cramer.)

v.d.B. en
Rutgers.

177.

v.d. Berg

178.

Rutgers

179.

Feith.

180.

Bruining,
v.d. Berg en
Rutgers,
(naar
Gellert.)

181.

v.d. Berg,
(naar
Klopstock.)

182.

Willem de
Roo.

J.C. Boot.

Feith.

H.A.
Bruining.
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183.

Mej. Moens

{a.
Petronella
Moens.
{b. Anna
Maria
Moens.
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184.

v.d. Berg,
(naar
Hermann en
Smith.)

Uit het
Cleefsch
Gezangboek,
naar Nicol.
Hermann.

185.

v.d. Berg,
(naar Willem
Sluiter.)

186.

v.d. Berg,
(naar W.H.
Kräh.) ..

{a. (naar
M.J.G.
Krak.)
{b. (naar
M.J.G.
Krafft.) Nav.
II. 251.

187.

Feith

(naar C.F.
Weise.) Nav.
II. 251.

188.

v.d. Berg,
(naar
Sturm.)

v.d.B., (naar
J.G.
Pfrangers.)

189.

Rutgers,
(naar v.
Alphen.)

190.

v.d. Berg,
(naar
Sluiter.)

191.

Feith.

192.

v.d. Berg,
(naar
Gellert.)

Om de plaats te vinden, waar de Gezangen voorkomen in de werken der dichters
of vertalers, raadplege men Navorscher II. 70, 71, 108, 136, 195, 215, 268.
Aangaande de nieuwe zangwijzen wordt Nav. III. bijbl. CXL nog medegedeeld, dat
die van Gez. 86 van A. HEMPENIUS, organist te Sneek was: van de overige veertien
schijnen de componisten onbekend te zijn gebleven.

Christelijke gezangen ten gebruike der Doopsgezinde
Christelijke g e z a n g e n ten gebruike der Doopsgezinde gemeente, vergaderende
bij het Lam en den Toren te Amsterdam. Amsterdam, bij Uylenbroek, van Hulst en
o

o

o

van Aken, 1793. 12 , 8 en 4 . (1435
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De dichters en verzamelaars van dezen zoogenaamden K l e i n e n
B u n d e l waren:
H. ASSCHENBERG: 1, 2, 23, 28, 29, 32, 47, 48, 54 en 56.
P.J. UYLENBROEK: 3, 5, 7, 8, 19, 24, 25, 36, 45, 46, 50, 51, 59 en 63.
H.J. ROULLAUD: 6, 26, 31, 34, 43, 49, 53, 55 en 62.
B. DE BOSCH: 4, 9-18, 20-22, 27, 30, 35, 37-39.
JAN. LUGT, DZ.: 33, 41, 42, 60, 61, 64-67.
H.G. OOSTERDIJK: 40, 44, 58 en 68.
JAC. DOUWES, CZ: 52 en 57.
Zie Doopsg. Bijdragen, 1865, bl. 83.

Christelijke gezangen ten gebruike der Vlaamsche
Christelijke g e z a n g e n ten gebruike der Vlaamsche evangelische kerk. [Door A.
VAN SCHELVEN.] Brussel, 1857. (1436
Bibliophile Belge XIX. 290.

Zedige en vrolyke gezangen tot gebruyk
Zedige en vrolyke g e z a n g e n tot gebruyk van Roomsch-katholyken. [Door CH. J.
DE DECKER, Pastoor te Aalst.] Crent, 1835. - Ald. 1838. - Ald. 1841. (1437
Vanderhaeghen V. 184, 186.

Nieuwe gezangen voor Catholyken
Nieuwe g e z a n g e n voor Catholyken. [Uit het fransch en duitsch vert. door PRUDENS
VAN DUYSE.]

o

Grent, 1838, 18 . (1438

Vanderhaeghen V. 252.

Christelijke gezangen voor de Evang
Christelijke g e z a n g e n voor de Evang. Luthersche gemeenten in het koningrijk
o

der Nederlanden. Amst., Haarl. en Gron. 1826. 12 . - Met vervolg. (1439
1

H.H. Klijn.

2

G. Gravé, Jr.

3

B. Klijn, Bz.

4

Petronella Moens.
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5

C. Loots.

6

Lucas Pater, (naar M. Luther.)

7

Joh. Lublink de jonge, (n. J.S. Diterich.)

8-9

Lublink.

10

Bern. de Bosch.

11

A. Simons.

12

Joh. Elis. van de Velde, geb. Helmcke.

13

A.H. van Gelder.

14

Hieron. van Alphen.

15

De Bosch.

16

Lublink:

17

Lublink: (n. Luther.)

18

N.S. van Winter.

19

De Bosch.

20

Naar C.F. Gellert.

21

Lucas Pater.

22

Rhijnvis Feith.

23

J.L. Nierstrasz, Jr.

24

H. Asschenberg.

25

Pater, (n. C. Korthold.)

26

W.H. Warnsinck, Bz.

27

A. van den Berg, (n. J.C. Lavater.)

28

H.A. Bruining.

29-30

N.S van Winter en L.W. van Merken.

31

Pater, (n. S. Claus-nitzer.)

32

T.J. Kerkhoven

33-44

v. Winter en v. Merken.

35

Abr. Rutgers.

36

Nierstrasz.

37

Moens.

38

Warnsinck.

39

J.J. Vereul.

40

J. Decker Zimmerman en J. Schultz.

41

v. Gelder.

42

Warnsinck.

43

H.H. Klijn.

44

Moens.
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45

A.J. Zubli en Rutgers, (n. J.A. Cramer.)

46

Jan Jordens.

47

v. Winter en v. Merken.

48

de Bosch.

49

Nierstrasz.

50

Warnsinck.

51

Loots.

52

Lublink, (n. J.W. Reche.)

53

Lublink, (n. Cramer.)

54

Lublink, (n. Gellert.)

55

Pater.
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56

P. Meyer, (n. Luther.)

57

H.H. Klijn, (n. J.C. Zimmermann.)

58

v.d. Berg, (n. B. Münter.)

59

de Bosch.

60

v.d. Berg,(n. C.C. Sturm en Cramer.)

61

Meyer.

62

Lublink, (n. Luther.)

63

de Bosch.

64

N.N.

65

P.J. Kasteleyn.

66

Feith.

67

Pater.

68

J.D. Zimmerman en Schultz.

69

Warnsinck.

70

Lublink.

71

de Bosch, (n. Gellert.)

72

Lublink.

73

B. van Weemen.

74

P.J. Uylenbroek.

75

Lublink.

76

J.J. Vereul.

77

Pater.

78

Lublink.

79

G.H. Lagers.

80

Feith.

81

J.J. Vereul.

82

v. d Berg, (n. F.G. Klopstock.

83

v. Winter en v. Merken.

84

de Bosch, (n. Gellert.)

85

v. Alphen.

86

Feith.

87

W. Messchert.

88

Lagers.

89

Lublink.

90

de Bosch, (n. C. Runge.)
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92

Lublink en B. Klijn, Bz.

93

Schultz, (n. Cramer.)

94

J.J. Vereul.

95

Pater, (n. J. Pappus.)

96

de Bosch.

97

W. de Roo.

98-99

Naar Gellert.

100

N.N.

101

Feith.

102

Moens

103

Gravé.

104

van Winter en van Merken.

105

de Bosch.

106

Naar Gellert.

107

Lagers.

108

Moens.

109

Warnsinck.

110

de Bosch.

111

Warnsinck.

112

Zimmerman en Schultz, (n. Münter.)

113

van Winter en van Merken.

114

Lublink.

115

de Bosch.

116

Naar Gellert.

117

Ass. Doyer.

118

Lublink.

119

J.C.C. den Beer Poortugaal.

120

de Bosch.

121

J. Nieuwenhuis.

122

van Winter en van Merken.

123-124

Pater.

125

Naar Gellert.

126

Lublink, (n. Cramer.)

127

Pater.

128

Zimmerman en Schultz.

129

Nierstrasz.

130

Feith.
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131

Moens.

132

Warnsinck.

133

N.N.

134

J.J. Vereul.

135

Nieuwenhuis, (n. Münter.)

136

Pater, Lublink, Meyer, v. Winter, v.
Merken en de Bosch.

137

van Winter en van Merken.

138

Pater.

139

Lublink, (n. Sturm.)

140

Lublink

141

Moens, (n. S. Rodigast.)

142

Lublink, (n. Gellert.)

143

Zimmerman.

144

Naar Gellert.

145

v.d. Velde, geb. Helmcke.

146

Johanna Petronella Drijfhout.

147

v. Winter en v. Merken, (n. Luther.)

148.

N.N.

149.

Gravé.

150.

Moens.

151

de Bosch.

152

Lublink.
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153

Zimmerman.

154

Pater.

155

Nieuwenhuis.

156

Lublink.

157

Moens of Schultz, (n. J.S. Diterich.)

158

Moens of Schultz, (n. J.A.
Freyling-hausen.)

159

Moens, (n. Diterich.)

160

Lublink, (n. A.H. Niemeyer.)

161

Moens.

162

Moens of Schultz, (n. Gellert.)

163

van Winter en van Merken.

164-165

Warnsinck.

166

Lublink.

167

Moens, (n. Gellert.)

168

v.d. Velde, geb. Helmcke.

169

den Beer Poortugaal.

170

Agatha Deken.

171

Lublink, (n. Cramer.)

172

P.J. Uylenbroek.

173

den Beer Poortugaal.

174

J. Hinlópen, (n. Gellert.)

175

J.J. Vereul.

176

Lublink.

177

Rutgers.

178

Kasteleyn.

179

H.J. Roullaud.

180

Warnsinck.

181

Jordens.

182

Kasteleyn.

183

Warnsinck.

184-185

Moens.

186-187

Warnsinck.

188

Pater, (naar Paul Gerhard.)

189

Lublink, (n. Gellert.)
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Pater, (n. Gellert.)

191

Pater

192

Feith.

193

Zimmerman en Schultz, (n. Münter.)

194

Warnsinck.

195

Kerkhoven.

196

Rutgers.

197-198

Warnsinck.

199

v. Winter en v. Merken, (n. Paul Eberus.)

200

J.J. Vereul.

201

van Winter en van Merken.

202

Lublink.

203

Lublink (n. Gellert.)

204

Feith.

205

Rutgers e.a., (n. Niemeyer.)

206

Moens.

207

Warnsinck.

208

Kerkhoven.

209

Warnsinck.

210-211

Moens.

212

Lublink.

213

Feith, (n. Gellert.)

214

Warnsinck.

215

v. Winter en v. Merken, (naar J.
Heerman.)

216

Moens, (n. Gellert.)

217

Pater, (n. Gerhard.)

218

Pater, (n. J. Gesenius.)

219-220

Pater.

221

G. Brender à Brandis.

222

Nierstrasz.

223

H.G. Oosterdijk.

224

Uylenbroek.

225

Warnsinck.

226

v. Gelder.

227

van Winter en van Merken.

228

de Bosch.
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P.L.v.d. Kasteele.

230

Lublink.

231

Pater.

232

Roullaud.

233

J.M.L. Roll.

234

Warnsinck.

235

J. Lugt, Dz.

236

Pater.

237

van Winter en van Merken.

238

Warnsinck.

239

v. Winter en v. Merken en B. Klijn, Bz.,
(n. Nic. Decius.)

240

Moens.

241

Meyer.

242

Warnsinck.

243

M.C. van Hall.

244

Nieuwenhuis.

245

Lublink.

246

Lugt.

247

Lublink, (n. Gellert.)

248

van Merken en van Winter.

249

Meyer, (n. Gellert.)

250

N.N.

251

N.N.

252

Lublink, (n. Münter.)
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253

Lublink, (n. Lavater.)

254

Warnsinck.

255

Jordens.

256

M.P. Elter, geb. Woesthoven.

257-259

Warnsinck.

260

van Winter en van Merken.

261

Lublink.

262

W. van de Velde.

263

Warnsinck.

264

M. Nietrwenhuyzen.

265-266

Warnsinck.

267

Lublink.

268

Nieuwenhuis, (n. J.J. Rambach.

269

de Bosch, (n. Luther.)

270

Lublink, (n. Luther.)

271

Pater, (n. M. Schirmer.)

272

Lublink.

273

N.N.

274

Feith.

275

Rutgers.

276

Warnsinck.

277

de Bosch.

278

Clara Feyoena van Raesfelt, (geb. van
Sytzama.

279

J. Scharp.

280-281

Warnsinck.

282

v. Alphen, (n. D. Rz. Camphuysen.)

283

de Bosch, (n. P. Nicolai.

284

de Bosch, (n. Gerhard.)

285

Lublink.

286

Gravé.

287

Lublink.

288

v. Winter en v. Merken, (n. Gerhard.)

289

v. Winter en v. Merken

290

de Bosch, (n. Albrecht, Markgr. v.
Brandenburg-Baireuth.)
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Lublink.

292

Lublink (n. Lavater.)

293

Lublink (n. Cramer.)

294

Lublink

295

Lublink (n. Lavater.)

296

Lublink (n. Gellert.)

297

v. Alphen.

298

v.d. Berg, (n. Gellert.)

299

v. Winter en v. Merken, (n. Hans Sachs.)

300

Mej. C.A.v. Lier.

301

Lublink, (n. G. Neumarck.)

302

Moens.

303

N.N.

304

Warnsinck.

305

Jordens.

306

v. Winter en v. Merken, (naar S.
Weingärtner.)

307

Lublink, (n. J.C. Weiss.)

308

de Bosch en B. Klijn, Bz., (n. Nic.
Heerman.)

309

Lublink, {n. J.H. Voss.

310

Kerkhoven {n. J.H. Voss.

311

Messchert.

312

Lublink, (n. J.J. Spalding.)

313

Lagers, (n. Gellert.)

314

Rutgers, (n.v. Alphen.)

315

v.d. Berg en Scharp, (n. C.B. Funk.)

316-317

Moens.

318

W. Bilderdijk, (n. Münter.)

319

Moens.

320

Lublink, (n. Cramer.)

321

Feith, (n. Münter.)

322

Moens.

323

Feith.

324

Warnsinck.

325

v. Winter en v. Merken, (n. Eberus.)

326

v. Winter en v. Merken, (n. W. Capito.)
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W.v.d. Velde.

328

Feith.

329

Scharp.

330

Lagers.

331

Loots.

332

Lagers.

333

Naar M. Rinckart.

334

Meyer.

335

van Winter en van Merken.

336

v.d. Berg.

337

Rutgers.

338

W.v.d. Velde.

339

van Winteren van Merken.

340

Zimmerman.

341-342

Lagers.

343-345

N.N.

346

de Bosch.

347

Lublink.

348

Nieuwenhuyzen.

349

Meyer, (n. Luther.)
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350

Warnsinck.

351

Feith.

352-354

Moens.

355-356

Warnsinck.

357

Jhr. J.M. Kemper, (n. ?)

358

van Winter en van Merken.

359

de Bosch, (naar J. Kohlross.)

360

v. Winter en v. Merken, (n. J. Mathesius.)

361

N.N.

362

Gravé.

363

van Winter en van Merken.

364

Pater.

365-368

v. Winteren v. Merken.

369

Pater.

370

de Bosch, (n. J. Rist.)

371

Naar Gellert.

372

H. van Loghem.

373

Moens.

374

Lublink.

375

Meyeren B. Klijn, Bz., (n. Eberus.)

376

Moens.
(Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis, Bijdragen tot de gesch. der Ev.
Luth. kerk I. 98 aangevuld in Dl. IV.) Van het Vervolg bleken mij de
volgende dichters:

377
378-379

J. Decker Zimmerman.

380
381

Naar N. Decius.

382
383
384
385

Zimmerman, (n. Ph. Nicolaï.)

386

Zimmerman, (n. J. Frank.)

387

Naar J.J. Rambach.

388

Zimmerman, (n. Aschenfeldt.)
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Naar J. Flittner.

390

Zimmerman, (n. J.A. Rothe.)

391

Zimmerman.

392

Naar P. Speratus (von Spretten.)

393

C. Smitt, (naar L.C. Lentz.)

394

Naar M. Rutilius.

395

Naar B. Ringwaldt.

396

Naar J. Schneesing (Chiomusus.).

397
398
399

Zimmerman, (n. B. Schmolcke.)

400

Naar Luther.

401

Zimmerman, (n. P. Flemming.)

402
403
404

Naar M. Schulling.

405

Zimmerman, (n. E. Dürr.)

406
407

C.D. Viehoff.

408
409
410

Zimmerman.

411

Zimmerman, (n. L.C. Lentz.)

412

H.C. Millies, (n. C.G.L. Meister.)

413

W.H. Warnsinck Bzn., (n. J.A. Hermes.)

414

J.C. Loman, (naar Paul Gerhardt.)

415

Zimmerman, (n. C.R. Zinzendorf.)

416

Zimmerman.

417

Zimmerman (naar B. Schmolcke.)

418

Zimmerman, (n. C.G.L. Meister.)

419

Zimmerman.

420

Naar J. Rist.

421

Loman, (naar L.C. Lentz.)

422

Warnsinck, (n. J.C. Lavater.)

423

Zimmerman, (n. C.B. Garve.)

424

Zimmerman, (n. R. Gittermann.)

425

Zimmerman,(n. A.H. Niemeijer.)
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Zimmerman, (n. C. Gunther.)

427

Zimmerman.

428
429

Zimmerman.

430

Zimmerman.

431

Zimmerman.

432

Matthes.

433
434

Viehoff.
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435
436

Zimmerman, (n. J.A. Schlegel.)

437

Naar Luther.

438

Viehoff.

439

Zimmerman.

440

Gezangen voor de herstelde Evangelische Luthersche
G e z a n g e n voor de herstelde Evangelische Luthersche gemeenten van
Nederland... [Door C.G. WITHUYS.] Amst. 1830. (1440

Christelijke gezangen voor de openbare godsdienstoefeningen
Christelijke g e z a n g e n voor de openbare godsdienstoefeningen; ten dienste eener
Christelijke Gemeente vervaardigt, waarin dezelve binnen kort in gebruik zal worden
gebragt. Bevattende hetzelve 165 Gezangen, op allerlei onderwerpen, welke door
de algemeenheid van deszelfs inhoud, in ondersoheidene gemeenten kan gebruikt
worden. Te Amsterdam, bij J.C. Sepp, C. de Vries en C. Sepp, Jz. 1796. (1441
Van dezen zoogenaamden Grooten Bundel der gezangen van de
Doopsgezinde gemeente waren de dichters (zie Doopsg. Bijdragen, 1865,
bl. 84, 1868, bl. 142):
1

Bern. de Bosch.

2

M.P. Elter, geb. Woesthoven.

3

A. Fokke Simonsz.

4

J.J. Vereul.

5

A. Vereul.

6

M.C. van Hall, met veranderingen door
M. Nieuwen-huyzen.

7

G. Brender à Brandis.

8

A.H. van Gelder.

9-11.

Dirk ten Cate.

12.

M. Nieuwenhuyzen.

13

Brender à Brandis.

14

N.N.

15

v. Gelder.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

16

v. Hall.

17

P.J. Kasteleyn.

18

J.C.C. den Beer Poortugael.

19

v. Gelder.

20

Br. à Brandis.

21

Nieuwenhuyzen en v. Gelder.

22

Br. à Brandis.

23

Jan Jordens.

24

Kasteleyn.

25

Nieuwenhuyzen.

26-28

v. Gelder.

29

ten Cate.

30

Jordens.

31

Mevr. Elter.

32

de Bosch.

33

J.E. van de Velde, geb. Helmcke.

34

Nieuwenhuyzen.

35

de Bosch.

36

v. Gelder.

37

Kasteleyn.

38

v. Gelder.

39

Jordens.

40

dc Bosch.

41

A. Loosjes, Pz.

42-43

v. Gelder.

44-45

de Bosch.

46

v. Gelder.

47

v. Hall.

48-49

de Bosch.

50

Loosjes.

51

J.J. Vereul.

52

v. Gelder.

53-54

de Bosch.

55

Br. à Brandis.

56

v. Gelder.

57

Jordens.

58

de Bosch.
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59-60

v. Gelder.

61

Kasteleyn.

62

Nieuwenhuyzen.

63

Mevr. Elter.

64

Jordens.

65-66

v. Gelder.

67

Mevr. Elter.

68

v. Gelder.

69

Kasteleyn en van Gelder.

70

Nieuwenhuyzen.

71

v. Gelder.

72

Bern. Bosch.

73

J.J. Verenl.

74

Kasteleyn.

75

Fokke.

76

Kasteleyn.

77

Jordens.

78

v. Gelder.

79

A. Vereul.

80

Fokke.

81

Nieuweuhuyzen.

82-83

A. Vereul.

84

v. Hall.

85

Mevr. v.d. Velde.

86

Jordens.

87

den Beer Poortugael.

8S

Mevr. Elter.

89

Kasteleyn.

90

Mevr. Elter.

91

W. van de Velde.

92

J.J. Vereul.

93

B. Bosch.

94

J.J. Vereul.

95

Mevr. Elter.

96

Jordens.

97

Kasteleyn.

98

J.J. Vereul.
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99

W. van de Velde.

100

v. Gelder.

101

Mevr. Elter.

102

Jordens.

103

Kasteleyn.

104

J.J. Vereul.

105-6

Jordens.

107

Mevr. v.d. Velde.

108

den Beer Poortugael.

109

B. Bosch.

110

Mevr. Elter.

111

v. Gelder.

112

Jordens.

113

W.v.d. Velde.

114

v. Gelder.

115-116

Kasteleyn.

117-118

Mevr. Elter.

119

Jordens.

120

Mevr. Elter.

121

W.v.d. Velde en Mevr. v.d. Velde.

122

J.J. Vereul.

123

Kasteleyn.

124

Mevr. Elter.

125

Kasteleyn.

126

Jordens.

127

B. Bosch.

128

Kasteleyn.

129-30

Jordens.

131

B. Bosch.

132

v. Hall.

133

Mevr. v.d. Velde.

134

B. Bosch.

135

Jordens.

136

Mevr. Elter.

137

Jordens.

138

Kasteleyn.

139

J.J. Vereul.
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140

Jordens.

141

den Beer Poortugael.

142

Mevr. Elter.

143

Kasteleyn.

144

Mevr. v.d. Velde.

145-146

W. van de Velde.

147

Mevr. v.d. Velde.

148-149

v. Gelder.

150

Mevr. Elter.

151

Fokke.

152

deu Beer Poortugael en v. Gelder.

153-154

v. Gelder.

155

Mevr. v.d. Velde.

156-157

J.J. Vereul.

158

den Beer Poortugael.

159

Mevr Elter.

160

den Beer Poortugael en v. Gelder.

161

W.v.d. Velde.

162

J.J. Vereul.

163

Kasteleyn.

164

Mevr. Elter.

165

J.J. Vereul.
Gez. 97 en 122 waren echter volgens zijn eigen-levensbeschr. van Mr.
M.C.v. HALL.

Het gezantschap van den Sultan van Atchin
o

Het g e z a n t s c h a p van den Sultan van Atchin, a . 1602 aan Prins Maurits van
Nassau... [Door Dr. J.I.F. WAP.] Rott. 1862. Uitg. (1442

Gezelschap van Utrechtsche heeren op een
G e z e l s c h a p van Utrechtsche heeren op een pijpje en een glaasje wijn. Gedrukt
te Utrecht.... 1783. (1443
Heeft in druk en inhoud zooveel overeen.
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komst met de Rotterdamsche historien, hierachter te noemen, dat het
waarschijnlijk uit dezelfde pen zal gevloeid zijn. De vermoedelijke schrijver
is dan zekere Adjudant ROULACH.

Gezondheidsboek
G e z o n d h e i d s b o e k . Door A.F.M. Willich. Naar het Engelsch. [Door G. BRUINING.]
's Grav. 1818. 2 dln. (1444
Zie bl. 407 zijner eigen-levensbeschr.

Dat gulden ghebede boecxken
Dat gulden g h e b e d e boecxken, wt den oude ende nyeuwen Testamente
verghadert:... Item noch sommighe schoone ende deuote onderwijsingen ende
declaratien vande Tien gheboden, van dat gheloove ende vanden Paternoster, etc.
Item een suyuerlycke onderwysinghe vanden Gheloove, Hope ende Liefde ...
Ghedruckt te Vyanen, by my Dirck Buyter. 1563. (1445
Uitgegeven met privilegie van Hendrik van Brederode. Geplaatst op den
Index van 1570 (p. 87.) Over den schrijver zie op: Dat V y a n d t s net.

Ghebedt der verdruckte ende bedroefde ghemeente
G h e b e d t der verdruckte ende bedroefde ghemeente Jesu Christi in de
o

Vereenichde Nederlanden .... [Toegeschr. aan ED. POPPIUS.] 1619. 4 . (1446
Cattenburgh p. 120.

'T ghebedt des Heeren
'T g h e b e d t des Heeren, dewelcken (men) ghemeynlyck noemt den Pater Noster,
e

o

met zynder verclaringhe ... [Door ADR. ADRIAENSSENS.] 2 editie. Loven, 1568. 12
o

en 4 . (1447
De Backer, I. 5.
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T' ghebesoigneerde dat is t' ghene
T' g h e b e s o i g n e e r d e dat is t' ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe
binnen Rotterdam, bij eenighe Remonstr. Predicanten .... is verhandelt gheworden
o

in Martio deses jaers 1619. [Door NIC. GREVINCHOVIUS.] Z. pl. [Rott.?] 4 . (1448
Cattenburgh p. 76.

Een deuot ghebet voor alle menschen
Een deuot g h e b e t voor alle menschen besonder in tijden van druck ende lijden
bescreuen meesten deel van Sinte Pauwels ad Ephesios tercio ... [Door
o

GODTSCHALCK ROSEMONDT.] Tantwerpen, bij Mychiel van Hoochstraten. [1510.] 12 .
(1449
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Slechts zinnebeeldig is de naam des schrijvers op den titel uitgedrukt.

Alle waere gheloeuighen saluyt Neemt waer
Alle waere g h e l o e u i g h e n saluyt Neemt waer o du oprechte van herten ... [Door
DAVID JORIS.] Z. pl. 1556. (1450
o

V.d. Linde, n . 38.

Ghelove ende wandel der verstroyde ende
G h e l o v e ende wandel der verstroyde ende eenzame christenen ... [Door D. VZ.
COORNHERT.] 1590. (1451
Rogge, Bibl. v. Remonstr. geschr. bl. 9,

Die waerachtige gheschiedenisse
Die waerachtige g h e s c h i e d e n i s s e , welke Damiano à Goës toegecomen is ten
tyde als de vianden mit Merten van Rosshem voir Loven waeren .... Love, 1760.
o

16 . (1452
Uitgegeven door J.M. VAN LANGENDONCK, die er eene voorrede en noten
bijgevoegd heeft. De tekst is deels aan D. à Goës, deels aan een oud
HS. ontleend. Zie Cat. v. Hulthem, 26172

Ghescreuen tot den wysen
G h e s c r e u e n tot den wysen, namelick den cleynen ... herten ... [Door DAVID
JORIS.] Z. pl. en jr. (1453
o

V. der Linde, n . 180.

Een leerryck vnde christlijck ghespreck tusschen
Een leerryck vnde christlijck g h e s p r e c k tusschen een godtgheleert, bibelsch
gheleerdt ende sophist geleert .., [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. fol. (1454
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o

o

V.d. Linde n . 216. Herdrukt 1620. 4 . (Bibliophile Belge 1866, p. 135.)

Ghezelschap der Goden vergaert op de ghewenste bruyloft van
Apollo
G h e z e l s c h a p der Goden vergaert op de ghewenste bruyloft van Apollo ... met
de eenighe en eerste Nederduytsche academie, verzaemt op den eersten dach der
Oogstmaent in 't eerste jaer der stichtinghe. [Door SAM. COSTER.] Amst. 1618. (1455

Batavische ghifte van alle trouhertighe Batavieren
Batavische g h i f t e van alle trouhertighe Batavieren, op-geoffert den Eeuwigen,
o

Eenigen Soone Gods ... [Door E. BORKELOO.] 's Grav. 1622. 4 . (1456
Meulman 1846.

Gids door Noord-Holland op een
G i d s door Noord-Holland op een togtje van Zaandam naar Alkmaar en
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van Alkmaar naar den Helder. [Door M.D. DE BRUYN.] Utr. 1852. (1457
o

Cat. M.D. de Bruyn n . 2368: Levensber. v. Letterkunde, 1882, bl. 88.

Gids voor vreemdelingen in en om Deventer
G i d s voor vreemdelingen in en om Deventer ... [Door A. ter Gunne.] Dev. A. ter
Gunne. 1857. (1458

Gierigheid en praatzucht
G i e r i g h e i d en praatzucht. Blijspel in één bedrijf. [Door H. TOLLENS CZ.] Amst.
1801. (1459
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2688.

De bedroge gierigheyd ofte boertige comoedie
De bedroge g i e r i g h e y d ofte boertige comoedie van hopman Ulrich. [Door Jhr.
o

e

J. VAN PAFFENRODE.] o.d. spr.: Turpe senex miles. Gor. 1661. 4 - 3 druk. Ald. 1665.
o

4 . (1460
Opgenomen in zijn ‘Gedichten.’

Giovanni's marmot
G i o v a n n i 's marmot. [Kinderboekje door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Leiden, A.W.
Sijthoff, 18 .. (1461
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

God zegene den Koning en het vaderland
G o d zegene den Koning en het vaderland. [Door Mr. IS. DA COSTA.] Amst. 23 Maart
1848. (1462
o

Cat. da Costa, n . 1758.
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God zij met u! Een christelijk
G o d zij met u! Een christelijk handboekje voor meerderjarige jongelingen en meisjes
in beschaafde standen. Het Hoogduitsch gevolgd. [Door B. VERWEY.] Amst. 1823.
(1463

GoDe ende ChrIsto eere
G o D e ende ChrIsto eere. In zIJn gheMeente en oVer sIons Vorsten. [Door VINCENT
VAN DRIELENBURCH.] Z. pl. en jr. [1617.] (1464
Rogge, Bibl. der Contra-Remonstr. bl. 234.

Vrye godes-dienst of t' samenspreeckinghe tusschen
Vrye g o d e s - d i e n s t of t' samenspreeckinghe tusschen Remonstrant ende
o

Contra-Remonstrant ... [Door SIM. EPISCOPIUS.] 1627. 4 . (1465
Cattenburgh p. 70.

Gods woord verdedigd
G o d s woord verdedigd, ofte bedenkingen over zieken. Boexken uytgegeven op
de naem van Antonius Suivius [CORN. HAZART] onder dezen tytel:
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Het schaedig lezen der H. Schrifture ... [Door JOH. VAN NEERCASSEL.] Gedrukt tot
Antwerpen 1685. (1466
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. kerk iu Nederland, bl. 138,
182; v. Heussen en v. Rijn, I. 466.

Gods wijsheit geopenbaart in de werken
G o d s wijsheit geopenbaart in de werken der schepping. Door J. Ray. Uit het Eng.
vert. en met aanmerkingen voorzien. [Door CORN. LOOSJES.] Amst. 1769. 2 dln.
(1467
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

De godsdienst afgezonderd van den staat
De g o d s d i e n s t afgezonderd van den staat ... Door een vriend van vrijheid,
gelijkheid en godsdienst. [C. ROGGE.] Leyden, 1794. (1468.
‘Door den schrijver van De godsd. afg. v.d. staat’ werd nog uitgegeven:
Theophron en Eusebius, of bedenkingen over de gepastheid van een
algemeenen en openbaren dankdag. Leyd. 1795.
Rogge bl. 227.

De godsdienst der Hollanders
De g o d s d i e n s t der Hollanders, vertoont in verscheide brieven, geschreven door
een Amptenaar in 's Konings Leger, aen een Leeraar ende Professor in de
Godgeleerdheid der stad Berne. t' Amst. by Cyprianus van der Gracht. [Leiden bij
o

de Hackii.] 1673. 4 . (1469
Vertaling van [P. STOUPE, officier suisse.] La religion des Hollandois.
o

o

Cologne, P. Marteau. 1673. 12 . Zie Barbier, n . 16177. Stoupe, die eerst
Waalsch predikant te Londen was, schijnt tot medewerker gehad te
hebben zekeren PIERVILLE, een Engelschman en aanhanger van Cromwell,
die naar Holland geweken, te Utrecht eenige jaren een koffijhuis hield,
volgens het voorberigt van Jean Brun, La véritable religion des Hollandais.
Amst. 1675.

De Evangelische godsdienst
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De Evangelische g o d s d i e n s t , haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in
breeden tekstenrol. [Door W. BROES.] Amst. 1848. - Met aanhangsel en Randschrift.
o

Ald. 1850. 2 dln. 4 . (1470

De godsdienst naar den Bijbel
De g o d s d i e n s t naar den Bijbel. Voor lezers van verstand en gevoel. Uit het
Hoogduitsch. [Door J.F. FREIJER.] Leeuw. H.C. Schetsberg. 1827. (1471:
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De godsdienstvriend
De g o d s d i e n s t v r i e n d . [Door BERNARDUS BOSCH en Prof. IJSBR. VAN
HAMELSVELD.] Amsterdam, M. de Bruyn. 1788-1796. 7 dln. (1472
Met het 17e nummer van het 1e deel kwam het geheel onder redactie
van BOSCH; zie bl. 296 van diens eigen-levensberigt achter het 3e deel
zijner Gediehten. Met het 3e deel hield dit echter op (ald. bl. 314).

De godsdienstvriend
De g o d s d i e n s t v r i e n d . Tijdschrift voor Roomsch-Catholieken. [Door J.G. LESAGE
TEN BROEK.] 's Grav. 1816-1822. 6 dln. (1473
De volgende dln. verschenen met zijn naam.

De ware godsvrucht of de H
De ware g o d s v r u c h t of de H. Schrift toegepast op ons dagelijksch leven. Door
de schrijfster van: De parel der dagen. [Uit het Eng. vert. door S.K. THODEN VAN
VELZEN.] Leeuw. 1850. (1474

Godt de wraeck ofte
G o d t de wraeck ofte: troost der Schrifture in teghenheyt ... [Door D. RZ.
o

CAMPHUYSEN.] 1620. 4 . (1475
Opgenomen in zijne ‘Stichtel. rijmen.’

Godt wonderlick machtig goedt
G o d t wonderlick machtig goedt, poëtische uitbreidinge over eenighe psalmen
o

Davids. [Door D. RZ. CAMPHUYSEN.] Gedruckt onder 't Kruis. [Norden?] 1621. 4 .
(1476
Opgenomen in zijne ‘Stichtelijke Rijmen.’

Het hoogste goed
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Het hoogste g o e d . Leerdicht in vier zangen. [Door JAC. VAN DER DUSSEN.] Amst.
1791. (1477
Met naam herdrukt ('s Hert. 1820) onder den titel: Proeve van overzetting
uit het Engelsch. Zie v.d. Aa, vervolg op Witsen Geysbeek. Ten onregte
werd E. VAN DRIEL voor den schrijver gehouden. Cat. v. Letterkuude I.
278.

Goed Staets Goed Prins
G o e d Staets Goed Prins. [Door NIC. HOEFNAGEL.] (1478
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

De goudkust of overzigt van de aangelegenheden
De g o u d k u s t of overzigt van de aangelegenheden der kust van Guinea. [Door
P. VAN YZENDOORN.] 's Grav. en Amst. 1815. (1479
Ten onregte aan H.D. CAMPAGNE toegeschreven. Zie Konst- en Letterbode,
1836, II. 214.
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Het polietiecque goudschaaltje
Het polietiecque g o u d s c h a a l t j e , waarop de memorie der ... burgemeesters en
raaden der stad Amsterdam en de missive van ... Hertog Louis van Brunswyk tegen
elkander ... gewoogen worden. [Door NIC. HOEFNAGEL.] Te Amsterdam, by Dirk
Schuurman ... z. jr. [178?] (1480
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

De geestelijke goudschale
De geestelijke g o u d s c h a l e , zijnde een versameling van een goed getal
uitgesochte geestelijke liedekens, psalmen en lof-sangen. Bequaem om voor en na
de predikatie gebruikt te worden. Den derden druk, vermeerdert en verbetert. Te
Leeuw. by HENDRIK RINTJES en KARST TEUNES. 1683. Met bijvoegsel. (1481
Deze druk van het volgende werkje met eene andere voorrede voorzien,
werd waarschijnlijk bezorgd en verbeterd door de uitgevers, die beide als
Doopsgezinde liefdepredikers bekend zijn. - Eekhoff, Cat. der Leeuwarder
bibl. bl. 153.

Geestelycke gout-schale
Geestelycke g o u t - s c h a l e .
Men weeght met dese Schael,
Geen Mammons vuyl Geprael,
Maer 't Gout uyt Godes Woord ... Tot Leeuwarden by Jan van den Rade. 1647.
(1482
Eerste druk van eene vroeger zeer gezochte bloemlezing ‘uyt diverse
Liedtboecken’ ten behoeve der vergaderingen van de Doopsgezinden.
De namen der vervaardigers, der dichters, der verzamelaars of der
schrijvers van de voorrede worden niet vermeld. Waarschijnlijk belastten
zich de schilder LAMBERT JACOBS en de uurwerkmaker WYKE WYBRANDI,
toenmalige vermaners of liefdepredikers der Leeuwarder gemeente, met
de uitgave. - Eekhoff, Cat. der Leeuwarder bibl., bl. 153.

De gouverneur van een Europeeschen prins
De g o u v e r n e u r van een Europeeschen prins. [Door ABR. FAURE BEECKMAN.]
Amst. 1845. H.E.B. (1483
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Graaf Floris eerste krijgstocht
G r a a f Floris eerste krijgstocht. Legende. [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.] Z. pl. [Amst.]
October 1825. (1484

Graaf Ugolino en de Gibillijnen van Pisa
G r a a f Ugolino en de Gibillijnen van Pisa. Geschiedkundige roman van G. Rosini.
Naar het Italiaansch. [Door
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C.J. MATTHES en G. MEES AZ.] Deventer, 1846. 2 dln. (1485

De Graaf van Waltron
De G r a a f van Waltron. Krygsspel gevolgd naar het Hoogduitsch van Möller. [Door
H.J. ROULLAUD en A. HARTSEN.] Amst. 1789. - Ald. 1791. (1486
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 2805-2807.

De gracieuse
De g r a c i e u s e . Leiden, A.W. Sijthoff 1862-1864. (1487
Van H.M.C. VAN OOSTERZEE was in deze 3 jaargangen het maandelijksch
overzigt van merkwaardigheden, volksgewoonten, enz. ten deele vertaald.
Voorts De banknoot (vert.) en Charlotte Chordey.

Grafschrift voor de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot
G r a f s c h r i f t voor de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot, door de schrik van
eene advertentie overleeden den 15 December 1781, en den 31 dito ter aarde
besteld. [Door NIC. HOEFNAGEL.] In alle Patriottische boek-winkels á 2 stuiv. te
bekomen. (1488
Volgens aanteek. van een tijdgenoot.

Gramatica of Nederduitsche spraakkunst
G r a m a t i c a of Nederduitsche spraakkunst, uitgeg. door de Bat. Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen. Leid. 1814. (1489
o

Cat. J. Ackersdijck, N . 6542 vind ik: ‘(v. BOLHUIS?) Nederd. Rudimenta.
Grammat. Syntaxis. 1799-1814.’ In den Konst- en Letterbode 1836, II. 53
staat vermeld, dat LAMBERTUS VAN BOLHUIS o.a. eene Beknopte
Nederduitsche Spraakkunst opstelde, die door de Maatsch. tot Nut van
't Alg. met goud bekroond en uitgegeven, en naderhand tweemalen
herdrukt werd.
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Latijnsche grammatica
Latijnsche g r a m m a t i c a , ten gebruike der Athenaea, Collegiën en Latijnsche
Scholen .... [Door H. WIJNBEEK.] Brussel, 1826. 2 dln. (1490
Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 106.

Gravamina Classium
G r a v a m i n a Classium, behoorende ad Synodum, te houden binnen Schoonhoven,
den 23 July 1630. Met aenmerckinghen op deselve. [Door JOH. UYTENBOGAERT.]
o

1630. 4 . (1491
Cattenburgh p. 156.

's Gravenhage
's G r a v e n h a g e , Haarlem, Delft. Een blik op de wanordelijkheden aldaar
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gepleegd, met een toespraak aan den gegoeden burger .... [Door J. VAN ASSUM.]
Gor. 1845. Schr. (1492

's Gravenhage van voorheen en thans
's G r a v e n h a g e van voorheen en thans. In brieven. [Door Mr. A.P. TH. EYSSELL.]
's Grav. 1879-1880. 2 stn. (1493
o

Cat. Mr. G.W. Vreede, n . 2181.

Grietje en Diewertje
G r i e t j e en Diewertje. (1494
Zie op D i e w e r t j e en Grietje.

De Grietmannen in Friesland
De G r i e t m a n n e n in Friesland. Bijdrage tot de kennis en waardeering van het
plattelands bestuur der Grietenijen in die provincie. [Door W. EEKHOFF.] Leeuw.
1848. (1495
Bodel Nijenhuis 2675.

Grondbeginselen van de algemeene wetenschap der schoonheid
G r o n d b e g i n s e l e n van de algemeene wetenschap der schoonheid,
samenstemming en bevalligheid. [Door W.E. DE PERPONCHER.] 's Grav. 1770. Aa.
(1496

De ontdekte gronden van Neerlands verdeeldheden
De ontdekte g r o n d e n van Neerlands verdeeldheden. [Door WOUTER, ROBBERTSE
KOSTER.] 1786. (1497
Bijlagen tot de Post van den Neder-rhijn, XVe st. bl. 4.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Grondregelen der doorzigtkunde en perspectief
G r o n d r e g e l e n der doorzigtkunde en perspectief. [Mogelijk door CORN. VAN
o

HOUTEN.] Amst. 1704. 4 . Aa. (1498

De grondslag en het beginsel der Nederl. vereeniging
De g r o n d s l a g en het beginsel der Nederl. vereeniging tot afschaffing van sterken
drank ... [Door H.F.W. VAN STRAATEN.] Utr. 1859. Uitg. (1499

De grondstellingen
De g r o n d s t e l l i n g e n , verrigtingen en tegenw. woelingen van de Jezuiten. Door
Michelet en Quinet. Naar het Fransch vertaald ... [Door J.W. VAN DER MEER DE WIJS.]
Amst. 1845. (1500

De grondwet
De g r o n d w e t . [Tijdschrift onder redactie van IZ. J. LION.] 's Grav. 1853-1855.
(1501
Als medearbeiders noemt hij J. BELINFANTE, F. VAS DIAS, M.H. PIMENTEL
en D.M.H. DE LA FUENTO in de brochure: Mr. Floris Adriaan
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van Hall en de Constitutioneel (bl. 13, 14). In een ander geschrift: De
nederlegging der redactie van het dagblad de Grondwet toegelicht door
Iz. J. Lion, deelt hij mede schrijver te zijn geweest van meer dan 2/3 der
hoofdartikels; hij had de leiding over binnen- en buitenlandsch nieuws en
schreef voor een groot deel de verslagen der kamerzittingen, voorts het
kunstnieuws en liet Mengelwerk. Van zijne hand waren ‘Vleesch en visch,’
de ‘leges agrariae’ en de ‘Uitvaart van de Nederlander.’ De artikelen over
de wet op de kerkgenootschappen waren niet van Lion

De grondwet
De g r o n d w e t , met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd
bij elk artikel. [Door Mr. P.F. HUBRECHT.] Rott. 1863. (1502

Groningens rust
G r o n i n g e n s rust, geboren uit onrust, zijnde een verhaal van het gepasseerde
in die Provintie 't zedert de verheffinge van Z.H. Willem Carel Henric Friso, tot
Stadhouder van Holland, enz. [Denkelijk door D. MENSINGA.] Groningen, Groenewolt,
Spandaw, etc. 1748. (1503
Bodel Nijenhuis, 3095.

De grootboekhouder
on

De g r o o t b o e k h o u d e r . Eene Gentsche vertelling. [Door JULES B . DE
SAINT-GENOIS, Prof. te Gent.] Teekeningen van A.P. Simaert. Gent, 1851. B.B. (1504

Den grouwel der verwoestinghe oft grondich
Den g r o u w e l der verwoestinghe oft grondich bericht ende ondeckinghe van de
o

gronden der Spaensche Inquisitie. [Door J.B. AVONTROOT.] 's Grav. 1621. 4 . (1505
Bibliophile Belge XXI. 3.

Grouwel der verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse
G r o u w e l der verwoestinghe staende in de Heylighe plaetse ... [Door BERN.
o

DWINGLO.] 1622. 4 . (1506
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Brandt IV. 818.

Grove-roffel ofte qvartier des Amsterdamschen maneschiin
G r o v e - r o f f e l ofte qvartier des Amsterdamschen maneschiin. Principijs opsta....
o

[Door MATHEUS GANSNEB TENGNAGEL.] 1639. 4 . (1507
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Twee drukken. De 3e niet naamlooze, verscheen Te Leyden, voor Jan
Pietersz. In 1660 verscheen te Amst. nog een herdruk, terwijl een andere
z. pl. en jr. het lieht zag. (Oud-Holland I. 223.)

De grysaard vervattende [2 ×] LII spectatoriale
De g r y s a a r d vervattende [2 ×] LII spectatoriale vertoogen. Monnikendam (en
Hoorn) T. Tjallingius, 1768-1769. 2 dln. (1508
‘Alle de vertoogen, die ik in den Grysaart, daar men deerlijk mede bleef
in den pekel zitten, en die ik ook al poogde voord-te-helpen, hoewel hij
tegen mynen zeer wyzen raad ondernomen was - gegeeven heb, zal ik
'er uitligten; en om 'er een fatsoenlyk boek van de mode, dat is een groot
octaaf van een vel of twintig, van te maaken’ enz. Zoo schrijft ELISABETH
WOLFF geb. BEKKER in de voorrede van haar dichtstuk: Walcheren (2e
druk 1784.) Daarvan is, meen ik niet gekomen. Waarschijnlijk heeft zij in
o

dit tijdschrift geschreven: N . 6, 11, 12, 13, 15, 41, 42, 46, 48, 54, 55,
57-60, 65-67, 73, 83-86, 88, 90, 97, 100 en 101. Tot de medewerkers
behoorde ook JAC. SCHELTEMA. blijkens bl. 143 van zijn Leven door P.
Scheltema.

De guardiaan of Britsche zedemeester
De g u a r d i a a n of Britsche zedemeester. Uit hat Engelsch van R. Steele, door ***
[H. UITWERF] en P. le Clercq. Amst. 1770. 3 dln. (1509
o

Cat. Abr. de Vries, n . 4686.

Guido en Thérèse de Savoyaardsche kinderen
G u i d o en Thérèse de Savoyaardsche kinderen. [Door Mevr. IDA PIERSON geb.
AGENS.] Uitgeg. ten voordeele van het logement voor vrouwelijke personen ‘Te huis’
o

te Amsterdam, Amst. 1856. 32 . Aa. (1510

Gij en uw huis
G i j en uw huis. Een woord aan het hoofd des gezins, dat ook de leden wel lezen
mogen. [Door R. POSTHUMUS MEIJES.] Amst. 1865. Uitg. (1511
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Het gymnasium als stedelijke inrigting beschouwd
Het g y m n a s i u m als stedelijke inrigting beschouwd. [Door P. DE RAADT.] Leid.
1839. (1512
Levensber. v. Letterkunde 1863, bl. 336.
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De politieke haan
De politieke h a a n . Een ernstige stem van waarschuwing en voorlichting aan de
kiezers van Nederland. [Door IZ. J. LION.] Tiel, 1858. 5 stn. (1513
Mijn staatkuudig leven, bijlage 18.

Haantje Kukeluku
H a a n t j e Kukeluku, eene geschiedenis ter waarschuwing van de lieve jeugd, in
rijm en prent gebracht. [Door W.J. VAN ZEGGELEN.] Leiden, Noothoven van Groor.
18.. (1514
Levensber. v. Letterkunde, 1879, bl, 211.

Haarlems rijmkronijkje van de tentoonstellingsfeesten aldaar
H a a r l e m s rijmkronijkje van de tentoonstellingsfeesten aldaar van 4 Julij tot 10
Aug. 1825. [Door Mr. J. VAN WALRÉ.] Haarl. 1825.

H.G. (1515

Haec libertatis ergo
H a e c libertatis ergo. Papieren gelt geoffert op het autaer van de Hollantsche
vryheyd. [Door JOOST VAN VONDEL. Onderaan:] Gemunt in Vrystad, met oude
Leydsche stempels. [1630.] In plano. (1516
Thysius 1659.

Haet en nyd
H a e t en nyd. Kluchtspel. [Door G. OGIER.] Amst. 1671. (1517
Met naam herdrukt. Amst. 1726. V.d. Marck 1500 heeft echter ook deze
uitg. als eene naamlooze.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Dat eerste hand-boecxken
Dat eerste h a n d - b o e c x k e n : inholdende veele Goddelijcke ende seer stichtelijcke
leeringen, beyden olden ende jonghen seer dienstlijck.... [Door DAVID JORIS.]
Herdruckt in 't jaer 1610. (1518
Gevolgd door een Tweede, Derde en Vierde Hand-boecxken. Zie v.d.
o

Linde n . 218-224.

Hand-boecxken voor de Catholycken
H a n d - b o e c x k e n voor de Catholycken. Ofte, een brief aen een Roomsch-Cathol.
Priester van Antwerpen G.W. [Wandelman] ... [Door JAC. FOCANUS.] 's Hertog. 1640.
o

16 . (1519
Paquot III. 545.

Handboek bij de verhuizing naar Noord-Amerika
H a n d b o e k bij de verhuizing naar Noord-Amerika, en meer bijzonder
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naar de staten welke voornamelijk voor de landverhuizers te verkiezen zijn. [Door
FR. BROMME.] Gorinchem, 1847.

Uitg. (1520

Handboek bij het Groot tooneel van den tegenw. oorlog
H a n d b o e k bij het Groot tooneel van den tegenw. oorlog.... zijnde een kort begrip
van de geheele revolutie. [Door Prof. J.H. SWILDENS.] Amst. Joh. Allart 1793. (1521
o

Cat. H.W. Tydeman, I. n . 2764. Vgl. Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl.
o

334, n . 17.

Handboek der geschiedenis van oud Griekenland
H a n d b o e k der geschiedenis van oud Griekenland, ter vertaling in het Latijn. Door
F.C. Kraft. Uit het Hoogduitsch. [Door P.H. TYDEMAN?] Zutphen, H.C.A. Thieme,
1827. (1522
In de Levensber. v. Letterkunde 1871, bl. 46 wordt T. vertaler genoemd
van F.C. Kraft, Themata uit het Duitsch vertaald. Zutphen, 1827.’

Handboek der kerk-fabrieken
H a n d b o e k der kerk-fabrieken, behelzende het keyzerlyk besluyt van den 30 Dec.
1809. Door *** pastor. [V. SAEY, Pastoor te Dacknam.] Gent, Vander Schelden.
[1842.]

B.B. (1523

Handboek der leden van het broederschap
H a n d b o e k der leden van het broederschap van den H. Rochus en van de H.
Barbara ... opgeregt in de kerk van Herzeele. [Door FRANS DE VOS, Pastoor aldaar.]
o

Gent, 1863. 16 .

B.B. (1524

Chronologisch handboek der vaderl. geschiedenis
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Chronologisch h a n d b o e k der vaderl. geschiedenis, met eene chronol. opgave
der Nederl. uitvindingen en ontdekkingen. [Door J. VAN WIJK ROELANDSZ.] Amst.
1826. (1525
Zie zijn Levensbeschr. door C.v.d. Vijver. Zwolle, 1849.

Handboek op eene reis langs den Rijn
H a n d b o e k op eene reis langs den Rijn tot deszelfs bronnen .... [Door D.H.
WILDSCHUT.] Amst. 1829. (1526
Levensber. v. Letterkunde, 1869, bl. 27.
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Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland
H a n d b o e k ter beoefeningder boekdrukkunst in Nederland ... [Door P. VAN CLEEFE.]
's Hage, 1844. (1527

Handboek tot gebruyk der congreganisten
H a n d b o e k tot gebruyk der congreganisten. [Door CHARLES SPILLEBOUT, Soc.
Jesu.] Gent, Wed. Poelman. 1843.

B.B. (1528

Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid
H a n d b o e k van welgemanierdheid en zedelijkheid.... Naar het Hoogd. van C.P.
Funke, vrij gevolgd. [Door G. BRUINING.] Zutphen, 1804-1805. 2 dln. (1529
Zie bl. 317 zijner eigen-levensbeschr.

Handboek voor de jongelingschap
H a n d b o e k voor de jongelingschap, of lessen voor het maatschappelijk leven.
[Door P.J.B.C. VAN DER AA.] Leeuw. 1803.

Aa. (1530

Handboek voor de onderwijzers op de openbare lagere scholen
H a n d b o e k voor de onderwijzers op de openbare lagere scholen binnen het
Bataafsch Gemeenebest. Vervaardigd op last van den Agent van Nationale
e

opvoeding. [Door A. VAN DEN ENDE.] 1 deel. Amst. Pieter den Hengst. 1803. (1531

Handboek voor de philosophie
H a n d b o e k voor de philosophie, ten gebruike van Grymnasien en andere
voorbereidende scholen. Naar het Hoogd. van F.H.J. Albrecht. [Door H.R. DE BREUK
met eene voorrede van J. DE GELDER.] Leyden, P. Engels. 1847. (1532
Levensber. v. Letterkunde, 1862, bl. 81.
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Handboek voor deskundigen (expers)
H a n d b o e k voor deskundigen (expers), of gids in burgerlijke zaken voor regters,
regterl. ambtenaren, landmeters, enz. [Door P.J.B.C. VAN DER AA.] Dordr. 1812.

Aa. (1533

Handboek voor hervormde predikanten en kerkeraadsleden
H a n d b o e k voor hervormde predikanten en kerkeraadsleden, of verzameling van
wetten voor de hervormde kerk sedert 1813. [Door G. VAN DER TUUK.] Leeuw.
1820-1830. 3 dln. (1534
o

Cat. G.J. Rooijens (1846), n . 1596.
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Handboek voor jonge dochters uit den burgerstand
H a n d b o e k voor jonge dochters uit den burgerstand... Vrij gev. n.h. Hoogd. van
C.P. Funke. [Door G. BRUINING.] Zutphen, 1804. (1535
Zie bl. 317 zijner eigen-levensbeschr.

Handboek voor notarissen
H a n d b o e k voor notarissen, volgens de Nederl. wetgeving. [Door P. MABÉ JR.]
Haarl. 1826-1829. 3 dln. (1536
Op den titel van het 3e deel maakte hij zich bekend.

Handboek voor schoolopzieners
H a n d b o e k voor schoolopzieners, gemeente-besturen, plaatselijke
school-commissien... [Door H. HEMKES HZ.] Gron. 1844-1847. 2 dln.

Uitg. (1537

Handboek voor veengraverij en land-ontginning in de hooge
veenen
H a n d b o e k voor veengraverij en land-ontginning in de hooge veenen.... [Door
H.L. STEMFOORT.] Assen, 1853.

Uitg. (1538

Handboek voor veldwachters
H a n d b o e k voor veldwachters, boschwachters en opzieners over de visscherijen.
Breda, 18.. (1539
Waarschijnlijk vertaling van Manuel des gardes champêtres et forestiers,
contenant les lois ct formules relatives aux fonctions de ces officiers, par
A.C.G. [AUGUSTE CHARLES GUICHARD.] Paris An VII. - Nouv. édit. Paris
o

An X. 12 . Zie Quérard, Superch. I. 177.
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Handboek voor verdrinkenden of liefhebbers van varen
H a n d b o e k voor verdrinkenden of liefhebbers van varen, een groot werk, met
kaarten, platen en tabellen, waarin men alles behandelt wat hun ter harte gaat, die
bovenmate worden beregend en ellendig slecht schuitje varen. Eerste gedeelte,
vormende een geheel op zich zelf, en behelzende eene inleiding in de Berkel-nooden.
[Door W.C.H. STARING.] Te Deventer, bij A. ter Grunne. 1842. (1540

Handboek voor verzamelaars van Nederl. historie-penningen
H a n d b o e k voor verzamelaars van Nederl. historie-penningen. [Door A.P.H.
KUIPERS.] Leeuw. 1837. (1541
Cat. Friesch Genootschap, bl. 142.

Handboek voor voogden
H a n d b o e k voor voogden, curateuren, executeuren, administrateuren, enz. ingerigt
en dienstbaar gemaakt
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voor het Wetboek Napoleon. [Door P.J.B.C. VAN DER AA.] Amst. 1809.

Aa. (1542

Handboekje behoorende bij den geslachtboom der Heeren
Stadhouders
H a n d b o e k j e behoorende bij den geslachtboom der Heeren Stadhouders, Prinsen
van Oranje-Nassau... [Door J.H. ABBRING.] Gron. 1835.

Uitg. (1543

Handboekje der onder-officieren en korporaels van der belgisch
voetvolk
H a n d b o e k j e der onder-officieren en korporaels van der belgisch voetvolk.
Vertaeld uit het fransch. [Van F.L.A. BOULADE, Luit. Kolonel der Infant] Gent,
Vanderhaeghen z. jr. 18o.

B.B. (1544

Taalkundig handboekje of alphabethische lijst van alle Nederl.
woorden
Taalkundig h a n d b o e k j e of alphabethische lijst van alle Nederl. woorden, die
wegens spelling of taalkundig gebruik aan eenige bedenking onderhevig zijn. [Door
den uitg. A. TER GUNNE.] Dev. 1841.

Uitg. (1545
De 2e en 3e druk zijn nagezien door A. DE JAGER.

Handboekje van het allerheiligste hert van Marie
H a n d b o e k j e van het allerheiligste hert van Marie, opgeregt in de kerk van O.L.
Vrouw ter Jesuiten te Gent. [Door Pater MEGANCK, Soc. Jesu.] Gent, Wed. Poelman
o

[1844.] 18 .

B.B. (1546
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Handboekje van het apostelschap des gebeds
H a n d b o e k j e van het apostelschap des gebeds. [Door S.D. DAEMS, Theol. Prof.
o

te Tongerloo.] Ned. vertaling. Brussel, 1864. 32 . (1547
Bibliogr. Nationale.

Handboekje voor reizigers
H a n d b o e k j e voor reizigers, welke vermaakshalve de stad Nijmegen en haren
omtrek bezoeken. [Door C. TEN HOET JZ.] Nijm. 1828. (1548
Uit de voorrede blijkt, dat het van deuzelfden schrijver was als: Het
o

Geldersch lustoord of beschrijv. v. Nijmegen. Ald. 1825. 12 .

Maleisch handboekjen of Hollandsch-Maleisch en Mal
Maleisch h a n d b o e k j e n of Hollandsch-Maleisch en Mal.-Holl. woordenboekje.
[Door J. MOELEMAN.] Arnhem, 1803. (1549
o

Cat. J.B. Th. de Joughe. (Brux. 1860.) n . 2341.

Handboeksken der broeders en zusters
H a n d b o e k s k e n der broeders en zusters van het derde orden der boetverdigheyd
van den H. Dominicus.
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[Door BERNARD MOULAERT, Dominikaner.] Gent, C.J. van Ryckegem [1845.] Ald.
o

1855. 24 .

B.B. (1550

Den handel der amoreusheyt
Den h a n d e l der amoreusheyt. Begrepen in dry boecken ... [Door J.B. HOUWAERT.]
o

Brussel, 1583. 4 . (1551
De uitgave Rott. 1621 is met naam.

Handelingen der Regering en der Staten-generaal
H a n d e l i n g e n der Regering en der Staten-generaal betr. het reglement op het
beleid der regering van Ned. Indië. [Uitgeg. door L.W.C. KEUCHENIUS.] Utr. 1857. 3
dln. (1552

Handelingen van de Regering en de Staten-generaal
H a n d e l i n g e n van de Regering en de Staten-generaal over het regt van placet.
[Door J. DE WITT AZ.] 's Grav. 1847. (1553
o

Cat. Bibl. Tweede Kamer, n . 461.

De Nederlandsche Handelmaatschappij in Ned. Oost-Indië
De Nederlandsche H a n d e l m a a t s c h a p p i j in Ned. Oost-Indië. [Door J.C.W.
DE GAAY FORTMAN.] Dev. 1848.

Uitg. (1554

Nieuwe Amsterdamsche Courant
Nieuwe Amsterdamsche Courant. Algemeen H a n d e l s b l a d . 1828 en 1831. fol.
(1555
Oprigter en hoofdredacteur J.W. VAN DER BIESEN, na diens dood C.C.E.
D'ENGELBRONNER (volgens de Brieven aan d'Engelbronner door D.B.
Adriaan;) waarschijnlijk werd d'E. voorafgegaan door MR. L. KEYZER en
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MR. A.C. COSMAN. Hoofdredacteur 1883 A.G.C. VAN DUYL, red. A.W.
KROON, M. KALFF, M. PLEYTE en CH. BOISSEVAIN. - IZ. J. LION heeft indertijd
hoofdartikelen voor dit dagblad gesteld. Zie zijne brochure: De
nederlegging der redactie van het dagblad de Grondwet toegelicht. 's
Grav. 1855, bl. 10.
In het voorjaar 1833 een art.: De wensch van Oud-Nederland. [Door Jhr.
Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Zie Handel. v. Letterkunde 1879, bl. 170.

De handhaver der Hervormde godsdienst
De h a n d h a v e r der Hervormde godsdienst. [Door P.J. LAAN.] Rott. 1843-1846. 4
dln. (1556

Handleiding bij het catechisatie-onderwijs voor leerlingen
H a n d l e i d i n g bij het catechisatie-onderwijs voor leerlingen en onderwijzers. [Door
A. RUTGERS VAN DER LOEFF.] Leiden, 186? 4 stn. (1557
o

Zie Godgel. Bijdr. 1866, n . 2.
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Handleiding bij het onderwijs in de christelijke godsdienst
H a n d l e i d i n g bij het onderwijs in de christelijke godsdienst. [Door F.J. DOMELA
NIEUWENHUIS.] Utr. 1838. (1558
Levensber. v. Letterkunde 1870, bl. 336.

Handleiding bij het onderwijs in den godsdienst
H a n d l e i d i n g bij het onderwijs in den godsdienst. [Door HERMANUS WESSELIUS.]
Leeuw. P. Wiarda. 1811. (1559
Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 220.

Handleiding ten gebruike bij het eenvoudig
H a n d l e i d i n g ten gebruike bij het eenvoudig onderwijs in de christelijke leer, ten
dienste dergenen, die belijdenis wenschen af te leggen... [Door J.J. PRINS.] Amst.
1842. (1560
o

Cat. G.J. Rooijens (1846) n . 717.

Beknopte handleiding ter bevordering van de aardrijkskundige
kennis van Palestina
Beknopte h a n d l e i d i n g ter bevordering van de aardrijkskundige kennis van
Palestina, bij eene kaart van Maaskamp. [Door ISAAC PRINS, later Pred. te
Amsterdam.] Amst. E. Maaskamp, 1829. (1561
Levensber. v. Letterkunde, 1879, bl. 199.

Handleiding tot cultuur der Camelia's door
H a n d l e i d i n g tot cultuur der Camelia's door de Jonghe. [Vert. door H.M.C. VAN
OOSTERZEE.] 's Hertogenbosch, Gebr. Muller 18.. (1562
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Chronologische handleiding tot de beoefening der Ned.
Letterkunde
Chronologische h a n d l e i d i n g tot de beoefening der Ned. Letterkunde. [Door
o

W.A. ELBERTS.] Dev. 1843. 4 . (1563

Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde
H a n d l e i d i n g tot de burgerlijke bouwkunde. [Door L. VAN HEUSDEN.] Amsterdam,
v. Munster 1833. (1564
o

Cat. Kramm, n . 160.

Handleiding tot de geschiedenis der staatsschulden
H a n d l e i d i n g tot de geschiedenis der staatsschulden, ten dienste van allen, die
belang hebben bij effecten en effecten-handel. [Door J.J. WEEVERINGH.] Haarl. 1852.
(1565
Een 2e in 1855 verschenen stuk was niet naamloos.

Handleiding tot de kennis der Nederlandsche
H a n d l e i d i n g tot de kennis der Nederlandsche munten, welke sedert ruim drie
eeuwen hier te lande zijn
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geslagen, gangbaar waren, en thans geheel ingetrokken of buiten omloop zijn
gesteld; alsmede over den oorsprong, de benamingen enz. [Door D. GROEBE.]
Amsterdam, C. Wouters 1850. (1566
Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 179.

Handleiding tot de kennis van het staatsbestuur in het koningrijk
der Nederlanden
H a n d l e i d i n g tot de kennis van het staatsbestuur in het koningrijk der
Nederlanden, of beredeneerd alphabetisch register van vaderlandsche wetten,
belangrijke besluiten, reglementen, resolutien en andere officieele verordeningen...
[Door J. TEN ZELDAM GANSWIJK.] Dordr. Blussé en van Braam, 1826-1835. 7 dln.
(1567

Handleiding tot de meetkunde
H a n d l e i d i n g tot de meetkunde, getrokken uit de Grondbeginsels der meetkunde
van van Swinden. [Door Prof. J.P.E. VOUTE.] Amsterdam, P. den Hengst en Zoon.
1826. (1568
Navorscher 1872, bl. 22.

Handleiding tot de praktische oefeningen in de bataillonschool
H a n d l e i d i n g tot de praktische oefeningen in de bataillonschool ... [Door L. DE
VLAMING, Officier der Inf.] Gouda, 1867.

Uitg. (1569

Beknopte handleiding tot het hombre-spel
Beknopte h a n d l e i d i n g tot het hombre-spel. [Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] 's
Hertog. [1851]. (1570
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

Handleiding tot het onderwijs in de Nederd. taal

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

H a n d l e i d i n g tot het onderwijs in de Nederd. taal, geschikt ten gebruike der
schoolen. Gouda, 1804. (1571
Op bl. 106 van de Levensber. v. Letterkunde v. 1867, wordt H. WIJNBEEK
schrijver genoemd eener Handleiding tot het onderwijs der Ned. taal v.
eerstbeginnende leerlingen op de Athenaea en Collegiën. Het eenigste
met dien titel overeenkomende werkje, dat ik vinden kan, is het
bovenstaande.

Handleiding tot oefening in de christelijke
H a n d l e i d i n g tot oefening in de christelijke godsdienst, bevattende alleen
bijbelwoorden, in vragen en antwoorden. [Door P. BIJL.] Amst. 1847.

Uitg. (1572
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Handleiding voor het meetkunstig onderwijs
H a n d l e i d i n g voor het meetkunstig onderwijs aan de stadsteeken-scholen. [Door
E.R. VERMEER.] Te Utrecht, bij C. Bielevelt 1844. 1e stuk. (1573
o

Cat. Kramm, n . 527.

Handschriften en oude drukken deel uitmak
H a n d s c h r i f t e n en oude drukken deel uitmak. van de verzamelingen van A.D.
Schinkel. [Door M.F.A.G. CAMPBELL.] Gredrukt honderd-vijftig exemplaren. ('s Grav.).
1853-1857. (1574

Kleine dichterlijke handschriften
Kleine dichterlijke h a n d s c h r i f t e n . [Verzameld door P.J. UYLENBROEK.] Amst.
1773-1805. 30 stn. (1575
De 2e uitgave (Amst. 1823-1827, 6 dln.) verschilt in zooverre van de 1e,
dat de naam des verzamelaars op den titel voorkomt, en de gedichten
van denzelfden schrijver bij elkander zijn gevoegd.

Dat tweede handt-boecxken
Dat tweede h a n d t - b o e c x k e n . Den innerlijcken wttreck of geestelijcke
pelgrimagie cortelyck wtghesproken.. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (1576
o

V.d. Linde, D. Joris, n . 220.

Politijck ende militair handt-boecxken van den staet der Geunieerde
Provincien
Politijck ende militair h a n d t - b o e c x k e n van den staet der Geunieerde Provincien:
aenwysende des selfs maniere van regeeringe, veelvoudige middelen etc. Als mede
de lasten des oorlochs by de selve gedragen tot den iare 1651. Den vierden druck:
waer by gevoecht zijn eenige autentijcke stucken aengenda [sic] de Politie ende
Milicie, seer nut voor alle lief hebbers. Gedruckt in 't iaer ons Heeren 1652. (1577
Naamlooze vertaling van den anonym verschenen Commentariolus de
statu Confoed. Prov. Belgii. H.C. 1649, waarvan M.Z. BOXHORN de
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schrijver was. In 1650 schijnt de le druk der vertaling het licht gezien te
hebben.

Handvesten
H a n d v e s t e n , privilegien, enz. en naspeuring der oudheden en ongevallen der
stad Vlaardingen. [Door MARTINUS VAN NIEVELT, Advokaat in den Hove van Holland.]
's Gravenhage, bij Joh. Gaillard. 1772. fol. (1578
Opgave van Prof. J.J. van Toorenenbergen, kleinzoon des schrijvers.
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Een handvol aanteekeningen op den tweeden
Een h a n d v o l aanteekeningen op den tweeden brief van ... P. van Hemert over
de rede en haar gezag... [Door Z.H. ALEWIJN.] Utrecht, 1786. (1579
Navorscher XI. 242, 269.
‘Door den schrijver van de Handvol’ verschenen nog: XIII brieven aan
een' vriend over het geschrift van... P. van Hemert, genaamd: De Handvol
aanteek. terug gekaatst. Haarlem, 1787.

Handwoordenboek der gemeente-wet
H a n d w o o r d e n b o e k der gemeente-wet. [Door M. VAS DIAS.] 's Grav. 1851.

Uitg. (1580

De hardloper van staat
De h a r d l o p e r van staat. Rott. 1784. 10 Nos. (1581
Dit tijdschrift, vervolg van de Post naar den Nederrhijn, dat van Julij-Sept.
verscheen. werd geschreven door PHILIPPUS VERBRUGGEN, blijkens den:
Bundel van eenige stukken, rakende zekere passage in den Hardloper
o

van staat, n . 9, geschreven door P. Verbruggen. Daaruit blijkt tevens,
dat het tijdschrift gestaakt werd wegens de vervolging tegen den schrijver
ingesteld, om beleedigende uitdrukkingen in genoemd nommer. Zie ook
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Speetator 1876, bl. 247.

Harlequin
H a r l e q u i n , reysende met zyn Rarekiek van Wynendaal en Ryssel naar de
Amsteldamsche kermis en van daar terug naar de grensen van Vrankryk... [Door
J. POOK.] Amst. 1709. (1582

Scheut-vry harnasch van het vasten en
Scheut-vry h a r n a s c h van het vasten en abstinentie tegens nieuwe
vastens-vyanden en vleesch-pots-vrienden. [Door JOANNES DAVID, S.J.] Antw. 1615.
(1583
De Backer I. 252.
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De christelijke harp
De christelijke h a r p ; stichtelijke poëzy verzameld uit Nederl. dichters. [Door M.D.
de BRUYN.] Utr. 1846. (1584
Levensber. v. Letterkunde 1882, bl. 87.

De gulden harpe en 't Broothuys
o

De gulden h a r p e en 't Broothuys. [Door KAREL VAN MANDER?] Rott. 1656. 12 .
(1585

Goede harten
Goede h a r t e n . Tooneelspel in één bedrijf voor rederijkers. Vrij gevolgd naar het
Hoogd. [Door J. SCHUITEMAKER.] Purmer. 1863.

Schr. (1586
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Hartetael van een waren ouderwetschen vaderlander
H a r t e t a e l van een waren ouderwetschen vaderlander bij gelegenheit der onlangs
uitgekome medalje (op Willem V.) 1785.
(1587
Hiertegen verscheen: Weerklank op de Hartetael van Semper Idem:
opgedragen aan deszelfs getabberden auteur Petrus Buitenplaats,
schrijver van het boekje: Aenspraek .... aen de bewouers van het
Achterklooster. Voor den schrijver van de Hartetaal zoowel als van de
Aenspraek (zie boven op de spreuk S e m p e r i d e m ) werd dus PETRUS
HOFSTEDE gehouden.

De verborgen hartstogt
De verborgen h a r t s t o g t , of de liefde in het geheim. Tooneelspel in drie bedrijven
n.h. Fransch van Scribe ... [Door J.H. VAN DER SCHAAFF.] Amst. 1839. (1588
Konst- en Letterbode 1853, II. 342.

Het antipolitiek haspelstertje
Het antipolitiek h a s p e l s t e r t j e . Een weekblad. [Door PHIL. VERBRUGGE.] Amst.
1795. (1589
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1876, bl. 248.

De Middelburgsche haven
De Middelburgsche h a v e n . [Door J.J. DE KANTER.] Midd. 1857.

Uitg. (1590

Hebt gij ook den Bijbel gezien?
H e b t gij ook den Bijbel gezien? Eene zamenspraak over den Bijbel den Koning
aangeboden. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1862.

Schr. (1591
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De Amsterdamsche Hecuba
De Amsterdamsche H e c u b a . Treurspel. [Door JOOST VAN VONDEL.] Amst. 1626.
o

- Ald. 1647. 4 . (1592

Heeft een christen vrijheid om de cholera volstrekt en onbepaald
af te bidden
H e e f t een christen vrijheid om de cholera volstrekt en onbepaald af te bidden?
[Door Mevr. L.H. BÄHLER geh. H.W.M. DESFAR.] Amsterdam, Höveker. 1832.

Aa. (1593

De heer Hendrik Reinhart en zijne
De h e e r Hendrik Reinhart en zijne zonen. [Door F. DE LOOY AZ.] 's Hertog. 184?

Uitg. (1594
‘Door den schrijver van †’ werd nog uitgegeven: Het ouderlooze huisgezin
en deszelfs jonge buren of goede en slechte kinderen. 's Hert. 1S50.

De heer Jacob Staats Boonen
De h e e r Jacob Staats Boonen, Kolonel Kommandant der Schutterij
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en de benoeming der hoofdoffcieren aldaar. [Door F.A. LINSE.] Amst. 1855.

Uitg. (1595

De heer Politieke Blixem
De h e e r Politieke Blixem. (1596
Zie op Pol. B l i x e m . Zoo ook De h e e r Janus Januszoon; zie op J a n u s .

Heer van Neustadt
H e e r van Neustadt. [Door AD. NIHON, Advokaat te Luik.] Luik, De Thier en
Lovenfosse 1860.

B.B. (1597

Heeroom met de Gard
H e e r o o m met de Gard (1598
‘Men heeft zelfs laffe, ja onbeschaamde vodden, op mynen naam gesteld:
by voorbeeld “Heeroom met de Gard”, een nest, dat ik, tot op dit uur toe,
niet gezien heb; maar dat, zoo als ik hoor, schandelijk is’ - zegt ELIZ.
WOLFF geb. BEKKER in de voorrede van haar gedicht: ‘Walcheren’ (2e
druk 1784.)

Binnenste heiligdom geopend om te zien
Binnenste h e i l i g d o m geopend om te zien de godgeleerdheid na de order van
eeuwig oud en nieuw testament, verbond en wetgeving... [Door J. STEENGRACHT.]
o

Vliss. 1704. 4 . (1599
De la Rue bl. 95.

De heiliginge van de kinderen
De h e i l i g i n g e van de kinderen der geloovigen in Christus, verklaart in eene korte
o

brief over die stoffe. [Door JOH. à MARCK.] Leid. 1729. 4 . (1600

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Rogge, Contrarem. geschr. bl. 139.

Heilwensch aan de Leydsche Academie
H e i l w e n s c h aan de Leydsche Academie, bij de plegtige feestviering van hare
stichting na verloop van 250 jaren toegewijd. [Door P.H. MARRON; vert. door J.G.
LA LAU.] Leyd. 1821. (1601
Letterkunde, Levensber. 1858, bl. 18.

Heilwensch aan Zijne Doorl. Hoogh. Willem
H e i l w e n s c h aan Zijne Doorl. Hoogh. Willem de Vijfde, Neerlands geliefde
erfstadhouder, handhaaver van waare godsdienst en vrijheid ... op den 8 Maart
1787. Z. pl. (1602
Onder mijn ex. is met de pen geschreven: ‘HERMANUS WOLTERING, Leiden
den 8 Maart 1786.’

Hekelschriften en andere gedichten
H e k e l s c h r i f t e n en andere gedichten. [Door O.C.F. HOFFHAM.] Amsterdam,
1781. (1603
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Zie bl. XII van het voorberigt voor zijne Nagelaten Geschriften uitgeg door
P.J. Uylenbroek.

De christene helden of de martelaers
De christene h e l d e n of de martelaers van het priesterdom. Verzameling van
verhevene daden der geestelykheid gedurende de fransche omwenteling. [Door
H.F. BRACQ, Kanunnik.] Gent, 1843. (1604
Vanderhaeghen, V. 236.

Heldendaden en echte karaktertrekken der Hollanders
H e l d e n d a d e n en echte karaktertrekken der Hollanders, sints den afval van
België in 1830. [Door J. DAANE.] Met platen. Nieuwe uitgave. Delft, A. van Alphen
(1832.)

Aa. (1605

Den Neder-Duytschen Helicon
Den Neder-Duytschen H e l i c o n , ofte den Hoogen Raedt der negen
sangh-godinnen, vragende voorgestelt aen alle de lief-hebbers haerder heerschappye
... [Waarschijnlijk door I. BURCHOORN.] 's Grav. I. Burchoorn ... 1636. (1606
Thysius 1951.

De hellevaart van dokter Joan Faustus
De h e l l e v a a r t van dokter Joan Faustus. [Door J. VAN RIJNDORP en uitgeg. door
J. VAN HOVEN.] Amst. 1731. (1607
Tooneelst. v. Letterkunde 3093.

Helons bedevaart naar Jeruzalem
H e l o n s bedevaart naar Jeruzalem. Door F. Strauss. Met aanteekeningen. [Van
J. CLARISSE.] Amst. 1820-1823. 4 dln. (1608
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Een nieuwe hemel en aerde
Een nieuwe h e m e l en aerde. Het nieuwe Jerusalem. De wederoprichtinge aller
o

dingen ... [Door J. ROTHE.] Amst. 1673. 4 . (1609
Meulman 1718, 1721. Rogge, Contrarem geschr. bl. 255.

Den ingebeelden hemel op der aarde
Den ingebeelden h e m e l op der aarde, beschreven door D.F. Leenhof, verdweenen
door den waaragtigen hemel op aarde. [Door M. LEYDEKKER.] Tot Utrecht, gedrukt
by Herman Hardenberg... 1704.

Aa. (1610

Hemelryck
H e m e l r y c k , dat is lofsangh van
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dat is lofsangh van het ryck der hemelen. [Door J. STALPART VAN DER WIELE.] Delf,
o

1621. 4 . (1611
Cat. J. Ackersdijck 6652.

Hendrik en Maria
H e n d r i k en Maria, de protestantsche en roomsch-catholieke jonge lieden in
wederzijdsche betrekking. Een verhaal uit den tegenw. tijd. [Door J.A. CARPENTIER
ALTING.] Amst. 1842. (1612
‘Door den schrijver van Hendrik en Maria’ werden nog geschreven:
Antje of de gevolgen van onverschilligheid en onkunde in de godsdienst.
Een volks-leesboek. Amst. 1843.
Het huisgezin eener weduwe. Amst. 1843.
Broeder en zuster. Amst. 1844. - Leeuw. 1860.
Strijd en rust, of Karel de Groote in Nijmegen en Graaf Dirk de Derde en
zijn biechtvader. Twee verhalen. Amst. 1847.
Het christendom in Nederland van deszelfs eerste vestiging af. Amst.
1847. 2 dln.
Garlah. Een geschiedk. verhaal. Amst. 1847.
Rome en de wereld. Tiel 1851.
Opofferingen des levens. Purm. 1855.

Henric en Aleide
H e n r i c en Aleide, eene Middelburgsche legende. [Door J.C. ALTORFFER.] Midd.
1867. (1613
Nieuwe Cat. der Prov. Bibl. v. Zeeland, bl. 324.

Henrietta of de gevallen van J
H e n r i e t t a of de gevallen van J. Courteny. Uit het Engelsch vertaald. [Door CORN.
DE VRIES.] Amst. 1771. (1614
Konst- en Letterbode, 1813, I. 230.

Heraclyt en Democryt
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H e r a c l y t en Democryt. Weekblad. [Door R. DIBBETZ e.a.] 's Grav. 3 Dec. 1796 20 Jan. 1798. 54 nrs. (1615
Onder de medewerkers behoorde JAC. SCHELTEMA, volgens opgave van
zijn Levensbeschrijver Dr. P. Scheltema, bl. 36. Onder brochures uit dien
tijd vind ik het volgende, gedrukt op 1 blad fol. ‘Gelijkheid, Vrijheid, een
en ondeelbaarheid.
Advertentie.
Het Publicq wordt bij dezen Geädverteerd, dat zekere DIBBERTZ, gewezen
Griffier van de voortvlugtige en gebannene Ex-Representanten van 't volk
van Friesland, om zoo zijne verraederlijke meesters, als om de
foederalisten, en Aristocratische Leden der Nationale Vergadering, die
tegen de Een- en Ondeelbaarheid der Republicq gestemd hebben, in
hand te werken; en, was het mogelijk, het goede ge-
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deelte van Nederlands Ingezetenen te misleiden, thans uitgeeft een
weekblad, getiteld, H e r a c l i e t en D e m o c r i e t .
Al wie genegen is, dit Prul- en Aristocratie handhavend weekblad te kopen,
adresseere zich bij de onderstaende foederalisten:
DE MIST, COLMSCHATE, TEDING VAN BERKHOUT, VERHEIJEN, TEN BERGEN,
TEN CATE, HORBAG, DE LEEUW, VERSTER, VAN LAMSWEERDE, BACOT, ZUBLI,
SIDERIUS, HOOGEWAL, VAN DER BORGH, QUEIJSSEN, SIJPKENS, DE SITTER,
LUIKEN, VERHEES, FARRET, CAU en van HOORN in den Haag, als zijnde
alle braave vertegenwoordigers van 't Nederlandsche Volk.
Die genegen zijn, zich van eenige Exemplaeren te voorzien, gelieven
zulks nog eenigen tijd uittestellen, alzo deze of geene Representant
voorgenomen heeft, bij het aanvaerden van het Presidium een voorstel
te doen, om dit broodschrijvers stukje, voor het toekomende te doen
drukken op Oranje papier, en, ten bewijzen van Echtheid, te doen
ondertekenen door de Burgers Commissarissen BOSVELD en BACOT,
Bedienaars van Bijbel en Ampten.
Zegt het voort.’
Op bl. 239 van de Politieke Blixem wordt de voorstelling gevonden van
de begrafenis van het weekblad Heracliet en Democriet. De stoet bestond
o.a. uit de volgende personen:
o
N . Vier bidders BACOT, TRIP, DE SITTER en HULSHOFF.
1.
o
N . Dragers der lijkbaar SYDERIUS, SYPKENS, BROUWER en STIJL; Slippedragers
3. HELOMA, ZEPER, SCHELTEMA en KANTELAAR.
o
N . DIBBETZ, naaste bloedverwant van den overledene.
4.
o
N . VAN MARLE en QUEYSSEN dragende een kistje met Overijsselsehe Liqueur de
5. Canaille, om hun voorganger van tijd tot tijd eene hartversterking te geven.
o
N . SCHELTINGA c.s. in Oranje rokken, met zwart uitgemonsterd.
9.

Het is niet geheel duidelijk in hoeverre deze personen als medewerkers
aan het tijdschrift werden beschouwd.

Herberg-praatje over den Neerlandschen Echo
H e r b e r g -praatje over den Neerlandschen Echo. [Door NIC. HOEFNAGEL zelven.]
Te Amsterdam, bij F.H. Demter, 1771. (1616
Blijkens bl. 19 zijner Echte en waare verantwoording voor de Neerl. Echo.

De buitensporige herder
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De buitensporige h e r d e r . Blijspel. Gevolgd naar het Frans van de Hr. P. Corneille.
[Door HERMAN ANGELKOT, doch uitgeg. door H.A. ANGELKOT
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de Jonge.] Te Amsterdam, bij H. van de Gaete. 1714. (1617

Het Godsoekende herderinneken ... Joanna de Meyere
Het Godsoekende h e r d e r i n n e k e n ... Joanna de Meyere doendc haere steding
binnen het groot begynhof in het convent van den H. Joseph .... [Door LIEVINUS DE
MEYER.] Ghendt, 1717. In plano. (1618
Vanderhaeghen, VI. 148.

Herders-spel ten trouwdage van mynen vriend
H e r d e r s - s p e l ten trouwdage van mynen vriend heer Deeleman met de deugdryke
bruid Ammarantha Jacoba Tuynzaat ... den 16 van Herfstm. 1767. [Door J. VAN
ZYP.] (1619
V.d. Marck 679.

Herinnering aan de bekwaamheden en verdiensten
H e r i n n e r i n g aan de bekwaamheden en verdiensten van Mr. Martinus van
Doorninck, laatst Burgemeester der stad Deventer, overleden den 7 Junij 1837.
[Door Mr. W.H. COST JORDENS.] Zwolle, J.J. Tijl. 1837. (1620
Afdruk uit het ‘Jaarboekje v. Overijssel.’

Herinnering aan de plegtige onthulling
H e r i n n e r i n g aan de plegtige onthulling van het bronzen standbeeld van Willem
den Eersten van Oranje, op den feestdag van Neerlands verlossing, 17 November
1815. Hoogtijdszang, [Door Mr. MAURITS CORNELIS VAN HALL.] Z. pl. en jr. [Amsterdam
1845.] fol. (1621

Herinnering aan het oordeel van eenen
H e r i n n e r i n g aan het oordeel van eenen deskundige (A. Schraver en J. de
Kanter, Phz.) over de afdamming van het Sloe. [Door Mr. S. DE WIND.] Z. pl. [Middelb.]
1843. (1622
Bodel Nijenhuis 1864.
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Geschiedkundige herinneringen aan de voormalige Grietenijen
Geschiedkundige h e r i n n e r i n g e n aan de voormalige Grietenijen Oosten
West-Stellingwerf. [Door S.F. KLIJNSMA.] Meppel, 1861. (1623
Navorscher XI. 325.

Herinneringen aan Mgr. van Bommel
H e r i n n e r i n g e n aan Mgr. van Bommel, Bisschop van Luik. Naar aanleiding
zijner aangekondigde verheffing tot kardinaal-aartsbisschop van Amsterdam. [Door
D. BUDDINGH.] Meppel, 1851.

Schr. (1624

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

267

Herinneringen eener grootmoeder
H e r i n n e r i n g e n eener grootmoeder. Uit het Hoogd. van Julie Burow. [Door T.
KOUWENAAR.] Dev. 1857.

Vert. (1625

Herinneringen eener reize naar Nieuw-York
H e r i n n e r i n g e n eener reize naar Nieuw-York, gedaan in de jaren 1831 en 1832.
Benevens eenige bijzonderheden omtrent Constant Polari, thans in 's Hage
gedetineerd, als beschuldigd met den diefstal der juweelen v.H.K.K.H. Mevrouw de
Prinses van Oranje. Leyden, C.C. van der Hoek. 1834. (1626
De Heer Fred. Muller deelde mij mede, dat hij op een exemplaar gevonden
had: ‘door J. DE BRAUW.’ Dit wordt bevestigd door den Heer Bodel
Nijenhuis in Navorscher 1871, bl. 394, die uit den mond van den uitgever
zelven de Br. als schrijver opteekende. ‘Door den schrijver der †’ is nog
uitgegeven: Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland. Utr.
1837.

Herinneringen uit het leven van Helena
H e r i n n e r i n g e n uit het leven van Helena Louisa, Hertogin van Orleans, geboren
Prinses van Mecklenburg-Schwerin, volgens hare eigene brieven, door Prof. G.H.
von Schubert. Naar den 5en Hoogd. druk. [Door J.H. VAN DER ZWAAG.] Hoogezand,
1860. (1627

Mijne herinneringen van der Goude
Mijne h e r i n n e r i n g e n van der Goude. [Door H. GRIFFIOEN VAN WAERDER.] 's
Grav. 1821. - Met nalezing. Ald. 1822. (1628

De herkaauwer
De h e r k a a u w e r . [Grootendeels door den Redacteur Mr. J. KINKER.] Te Amsterdam
bij Johannes van der Hey 1815-1817. 3 dln. (1629
Blijkens zijn later geschrift: Le dualisme de la raison humaine, I. p. XVI.
Tot de medewerkers behoorden J.F. HELMERS, JO. MELCH. KEMPER en
Mr. JAC. SCHELTEMA. (Zie Konst- en Letterb. 1852. I. bl.)
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De herkaauwer
De h e r k a a u w e r . [Redacteur Dr. H.J. BROERS.] Utr. J.D. Doorman. Oct. 1852-1
Oct. 1854. (1630
Leven v. Prof. Vreede, bl. 424.

Herman Beekhorst
H e r m a n Beekhorst, of het slagtoffer van dweepzucht en verleiding.
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[Door A.J. DIEPERINCK.] Amst. 1848.

H.E.B. (1631

Herman van Giessen en zijne lotgevallen
H e r m a n van Giessen en zijne lotgevallen, of de gevolgen des oorlogs en der
staatsomwentelingen. [Door W. KIST.] Delft, 1825. 2 dln. (1632

De Rotterdamsche Hermes
De Rotterdamsche H e r m e s , behelzende een' schat van zeer geestige en
kortswijlige aanmerkingen over het gedrag der hedendaagsche Waerelt. [Door J.C.
o

WEIJERMAN.] Rotterdam, Arnold Willis. z.j. [1720-21.] 4 . (1633

Den Amsterdamschen Hermes
Den Amsterdamschen H e r m e s . Zijnde een historisch, poëtisch en satyrisch
verhaal van de zotheden der voorbij zijnde, der tegenwoordige en der toekomende
o

eeuw,.... [Door J.C. WEIJERMAN.] Amsterdam, Hendrik Bosch. 1722-23. 2 dln. 4 .
(1634
‘Door den auteur van †’ is nog uitgegeven:
Den Ontleeder der gebreeken, zijnde een aangenaam vertoog over de
o

opperheerschende feilen dezer eeuw...... Ald. 1724-26, 2 dln. 4 .

De Nederlandsche Hermes
De Nederlandsche H e r m e s , tijdschrift voor koophandel, zeevaart en nijverheid.
Te Amsterdam bij M. Westerman. 1826-1829. 2 dln. (1635
Hierin waren van P. DE HAAN PZ., volgens zijn opgave in Konst- en
Letterbode 1833, II. 178, e.v.: Vertoog van Sir Stamford Raffles over het
o

beschaven der Ind. volken, (vertaald in N . 2 en 3 van 1827);
Correspondentie van de beurs te Batavia (Julij 1827); Staat van Java
(Dec. 1827); De betrekkelijke stand van den handel van Holland met dien
der Schelde (Maart 1828); De voordragt van den stadhouder Willem IV
tot beter regeling van den handel (Junij 1828); Over den tegenw. staat
en de uitzigten van den vrijen handel en colonisatie der Engelschen in
Indië (vertaald in 1828 Sept. en Oct.); Memorie van Sir Stamf. Raffles
(vertaald in 1828 Sept., Oct. en Nov.); Staat van den thee-handel (Oct.
o

1829); twee memörien (vertaald in 1829, N . 11 en 12).
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Hermingard van de Eikenterpen
H e r m i n g a r d van de Eikenterpen. Een oud vaderlandsch verhaal. [Door A. DROST.]
Haarlem, Vincent Loosjes 1832. (1636
Blijkens advertentie des uitgevers in Konst- en Letterbode, 1836, I. 96.
‘Door den schrijver
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van †’ zijn nog geschreven: Schetsen en verhalen. Amst. 1853. (Uitgeg.
door E.J. POTGIETER).

De herovering van Ofen
De herovering van Ofen. Geschiedkundige roman. Uit het Hoogduitsch van C.
Pichler. [Door den uitgever A. TER GRUNNE.] Deventer, 1838. 2 dln.

Uitg. (1637

De herschijning
De h e r s c h i j n i n g , lierzang aan Adeleide. [Door Jhr. ONNO ZWIER VAN HAREN.]
Z. pl. [Zwolle?] 1776. (1638

Herstelling van de EE. Heeren Bikkers
H e r s t e l l i n g van de EE. Heeren Bikkers, Burgermeesteren der Stadt Amsterdam.
o

[Door JAN VOS.] Z. pl. en jr. [1650.] 4 . en in plano. (1639
Volgens een tegenschrift vermeld Bibl. v. Pamfl. 4849. Hetzelfde gedicht
komt echter in de Nederd. en Lat. keurdigten voor met de onderteekening
P. DE GROOT. Zie Dr. Penon, Bijdr. tot de geschied. der Ned. letterk. I.
66; Dr. Worp, J. Vos, bl. 118.

Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen
Grondwettige h e r s t e l l i n g van Nederlands staatswezen, zo voor het algemeen
bondgenootschap, als voor het bestuur van elke byzondere provincie; ... Te
Amsterdam, by Johannes Allart. 1785. 2 dln. (2 drukken.) (1640
Het 1e kapittel van het 1e dl. was geschreven door Prof. J.H. SWILDENS,
blijkens de waarschijnlijk aan hem zelven ontleende opgave in Gratama,
Regtsgeleerd Magazijn, bl. 333.

Hert aen hert met Jesus
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H e r t aen hert met Jesus, of teedere gevoelens eener minnende ziel,... Uit het
Fransch van Hubert Lebon. [Door HENDRIK VAN AERT, Predikheer.] Gent, J.
o

Rousseau-Warrie. [1851.] 16 .

B.B. (1641

Alle vrome goetwillige gelouige oprechte welgesinde
Alle vrome goetwillige gelouige oprechte welgesinde h e r t e n : Saluit. [Door DAVID
JORIS.] Z. pl. en jr. (1642
V.d. Linde 179, 188.

Hertog van Alva
H e r t o g van Alva, geessel van Nederland ende Portugael.... [Door JOH. VAN
o

BEVERWYCK Med. Dr.] Dordr. 1641. 12 . (1643

De Hertog van Anjou
De H e r t o g van Anjou, onwettige Koning van Spanjen, en Ceurvorsten van Beyeren
en Ceulen in de Griekse A tot Delft. Op het eindigen der Cam-
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pagnie 1704. en de genaamde Franse Zee-Victorie voorgevallen by Mallaga.
[Denkelijk door J.M.G.V. BOUCKART.] Gedrukt tot Madrid, in de benauwde koning.
o

4 . (1644
Vgl. K o n i n g Lodewijk.

Hervorming op koloniaal gebied
H e r v o r m i n g op koloniaal gebied; het budget der toekomst gehandhaafd, met
een uitgewerkte en toegelichte proeve van dat budget. [Door L. VAN WOUDRICHEM
VAN VLIET.] 's Grav. 1866. (1645

De hervorming van Amsterdam in 1578
De h e r v o r m i n g van Amsterdam in 1578, stoffe tot viering van het tweede
eeuwfeest... [Toegeschr. aan den uitg. P. CONRADI.] Amst. 1778. (1646
Bodel Nijenhuis 1555.

Eene hervorming van de wetten der Utrechtsche ontgroensenaten
noodzakelijk
Eene h e r v o r m i n g van de wetten der Utrechtsche ontgroensenaten noodzakelijk.
[Door A.F.H. DE LESPINASSE?] Utr. J.G. Andriessen. 1839. (1647
Volgens aanteekening op mijn ex. door een tijdgenoot.

Het is iets verschrikkelijks zonder Christus
H e t is iets verschrikkelijks zonder Christus te sterven. Uit het Eng. van James
Smith. [Door Jhr. A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utr. z. jr.

Uitg. (1648

Het is toch goed dat er
H e t is toch goed dat er vele menschen in de wereld zijn. [Door J.H. NIEUWOLD.]
Gron. A. Groenewolt. (1649
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Herinnering aan J.H. Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 123.

Heyr-basvyne ten dienste
H e y r - b a s v y n e ten dienste, soo voor de inghesetene van de belegerde Stadt
Bergen op den Zoom; als voor degene, die getogen zijn om deselve voor dese
o

Landen... te verweyren... [Door MARCUS ZUERIUS.] Leyden, 1622. 4 . (1650
o

Meulman N . 1830.

De Bisschoppelijke Hierarchie
De Bisschoppelijke H i e r a r c h i e , beschouwd in het licht der geschiedenis als
verderfelijk voor volk en staat. [Door S.H. KOORDERS.] Amst. 1853.

Uitg. (1651
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Hippokreen-ontzwaveling
H i p p o k r e e n -ontzwaveling. [Door W. HECKER.] Amst. 1838 - Ald. 1839. (1652
‘Door den auteur der Hipp.-ontzw.’ werd nog uitgegeven: Quos cgo....
Hekelrijmen. Gron. 1844.

Histoire de Mademoiselle Sara Burgerhart
H i s t o i r e de Mademoiselle Sara Burgerhart. Par. E. Bekker et A. Deken, Hollandais.
[Par Madame DE LA CHARRIÈRE née baronne VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN.]
o

Lausanne, 1787. 4 vol. 12 . (1653

Eene historia morbi
Eene h i s t o r i a morbi. Bijdrage tot onze parlementaire geschiedenis, als gids bij
de aanstaande verkiezingen, door en voor rekening van de Redactie der Provinciale
Friesche Courant. [Gesteld door Mr. G. PRUIM, Secretaris te Sneek.] Leeuw. 1866.
(1654

Historie der beroerten van Engelandt
H i s t o r i e der beroerten van Engelandt, aengaende de veelderlei Secten, die aldaer
in de Kercke Jesu Christi zijn ontstaen. T'samen gestelt uyt veele Engelsche
scribenten.... [Door JAC. LYDIUS.] Tweede druck door den autheur verbetert ende
o

veel vermeerdert.... Dordrecht, Hendryck van Esch. 1649. 12 . (1655
o

Cat. I. Meulman, n . 1574. De le druk verscheen Ald. 1647.

Historie der christenen
H i s t o r i e der christenen, die men gemeenlijk Waldensen noemt. [Door MARTEN
o

SCHAGEN.] Amst. 1732. 12 . (1656

Historie der duyvelen van Londen
H i s t o r i e der duyvelen van Londen of een der grootste gruwelstukken des
Pausdoms ontdekt, alsmede de teregtstelling van Urbanus Grandier. [Door AUBIN,
Fransch uitgewekene.] Utr. 1694. (1657
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In het Fransch Amst. 1693 verschenen: zie Barbier, N . 7846.

Historie der Martelaren of warachtighe getuygen
H i s t o r i e der Martelaren of warachtighe getuygen Jesu Christi..... sint het jaer
o

1524 tot desen tijt toe.... Haerl. 1615. - Hoorn, 1617. - ald. 1625. - ald. 1626. 4 .
(1658
De eerste druk door HANS DE RIES met behulp van J. OUTERMAN, (Cat.
Doopsg. Bibl.
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te Amst. II. 7.) Van de uitg. van 1625 worden echter (Ald. I. 113) P.J.
TWISK en J. OUTERMAN als schrijvers opgegeven. Elders vond ik (met
verwijzing naar het Kort verhael van het leven van H. de Rijs, De Rijp,
1644) buvengenoemde Historie aan DE RIES toegeschreven, met
bijvoeging, dat OUTERMAN hiertegen het Hoornsche Martelaarsboek uitgaf.
o

Cat. v. Voorst, n . 4467 wordt de uitg. 1626 gevonden en als verzamelaars
opgegeven J. OUTERMAN en J. GOVERTSZ.

Beknopte historie der onlusten in de Nederlanden
Beknopte h i s t o r i e der onlusten in de Nederlanden, sedert de onderbandelingen
over de gewapende neutraliteit in 1780.... [Door CORN. ROGGE.] In Braband,
1790-1792. 4 dln. (1659
Rogge, Bibl. der Remonstr. bl. 226.

Historie der Paussen
H i s t o r i e der Paussen. Uit het Fransch vertaald. [En met voorrede en aanteek.
e

van J. WAGENAAR.] 1 dl. Amst. 1733. (1660
Huizinga Bakker, bl. 13, 14, 97.

Historie der reformatie van de kerken
HISTORIE der reformatie van de kerken van de Paltz en Genève, uitgeg. door W.
Wilhelmius. [Door H. ALTING.] Rott. 1745. 2 dln.

T. (1661

Historie der vermaerde zee- en koopstadt
H i s t o r i e der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuizen, vervattende haere
herkomste en voortgangh.... [Door GERARD BRANDT.] Uitgegeven.... door Egbert
o

van den Hoof. t' Enkh. 1666. 4 . (1662
J. de Haes, Leven v. Brandt, bl. 34; Cattenburgh p. 24.
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Historie en mirakelen van onze lieve
H i s t o r i e en mirakelen van onze lieve vrouw tot Cortenbosch. [Door C. CAENEN.]
o

St. Truyden, 1790. 12 . (1663
Bibliophile Belge II 355.

Historie en inrichting der koninglijke akademie
H i s t o r i e en inrichting der koninglijke akademie van teeken-, schilderen bouwkunde
binnen de stad Gend. [Door E.K. VAN DE VIVERE.] Gend. [1794.] (1664
o

Vanderhaeghen N . 6926 en 7203; Blommaert p. 387.
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Historie en mirakelen van onze lieve
H i s t o r i e en mirakelen van onze lieve vrouw tot Cortenbosch. [Door C. CAENEN,
o

Kanunnik en Theol. Prof. te Averboode.] Tot St. Truyden, by J.B. Smits. 1790. 12 .
(1665
Bibliophile Belge, 1867, p. 355.

De vaderlandsche historie in themata
De vaderlandsche h i s t o r i e in themata, vervattende in eene zaakelijke en tevens
beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen die van den beginne des lands
tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. [Door AREND FOKKE SIMONSZ.]
Vierde verbeterde en vermeerderde druk. Te Amsterdam, bij A.B. Saakes. 1796. e

e

e

o

5 druk. Ald. 1801. - 6 druk. Ald. 1816. - 7 druk. Ald. 1825. 12 . (1666
Blijkens de voorrede van den 7en druk. Is hoofdzakelijk eene geschiedenis
van 1750-1795. De 1e druk verscheen in 1783, de 2e in 1788. Zie verdere
o

beschrijving van het werkje in Muller, Nederl. Historiepl. N . 4057.

Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren
Natuurlyke h i s t o r i e of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen,
volgens het samenstel van den heer Linnaeus. [Door M. HOUTTUYN, Med. Dr. te
Amsterdam.] Met naauwkeurige afbeeldingen. Te Amsterdam, by F. Houttuyn.
1761-1785. 3 dln. (1667
Blijkens de voorrede voor het 1e stuk van dl. 2.

Historie ofte wyder verclaringe van de Nederl. geschiedenissen
H i s t o r i e ofte wyder verclaringe van de Nederl. geschiedenissen, oorloghen ende
veranderinghe.... van d.j. 1566 tot 1595. Dordr. 1595. fol. (1668
o

Aanhangsel op de Divisie-kronijk (zie N . 1150), volgens de aanteekening
op het ex. der Prov. Friesche bibl. (Catal. bl. 109) door C.A. VAN DEN
GOUDE.

Die historie van Belgis
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Die h i s t o r i e van Belgis, die men anders noemen mach den spieghel der
Nederlandscher Oudheydt.... [Door MARCUS VAN VAERNEWIJCK.] Ghent, (1568.) fol.
(1669
Met naam herdrukt: Gent, 1574 en verscheiden malen later. Zie de Wind
bl. 543.

Historie van de satisfactie
H i s t o r i e van de satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland van

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

274
Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem
van Oranje.... [Door L.P. VAN DE SPIEGEL.] Goes, 1777. (1670

Historie van B(roer) Cornelis Adriaensen van Dordrecht
H i s t o r i e van B(roer) Cornelis Adriaensen van Dordrecht, minnebroeder binnen
die stadt van Brugghe, inde welcke ... de discipline ende secrete penitencie of
geesselinghe, die hij ghebruycte met zijn deuotarigen: de welcke veroorsaeckt
hebben zeer veel wonderlicke sermoenen ... te Brugghe ghepredict ... teghen den
magistraet, ende die vier Leden des lants van Vlaenderen. Item teghen het
vergaderen vande Grenerale Staten, ende teghen die tsamen gheconfederierde
edel lieden, met noch veel andere gruwelicke blaspnemien ... Oock veel
bloetdorstighe sermoenen tegen de Caluinisten, Lutherianen ende Doopers, vol
leelicke leugenen en abominabile woorden ... Oock twee vermaenbrieven van
Stephanus Lindius [JAN DE CASTEELE, Cureet der S. Jacobskerk te Brugge.] ... met
sommige pasquillen ende refereynen. Z. pl. 1576. (1671
Het 1e dl. is reeds 1569 gedrukt. Zie over de verschillende uitgaven: Cat.
o

o

J.L.C. 's Jacob I. n . 1730 e.v. Cat. Capron n . 138 heeft een uitg.
Deventer by Coenraet Thomassen. 1639. 2 dln.
HUBERT GOLTZIUS werd voor den drukker en den opschrijver der preeken
uit den mond van Corn. gehouden en zoude ook Chr. Nenter zijn, die de
voorrede onderteekende. (Zie v.d. Aa). De Heer Arnold heeft echter in
de Dietsche Warande voor 1879 betoogd, dat Goltzius reeds in 1567
geen drukkerij meer had, hij schijnt voorts te meenen, dat de preeken
nooit door Corn. uitgesproken, maar door Goltzius o p g e s t e l d en
uitgegeven zijn.

Historie van de H. Maget Maria
H i s t o r i e van de H. Maget Maria, onder den by-naem van Bystant geëert in hare
stads-capelle binnen Brussel. [Door J.F. GAUCHERET.] Bruss. 1764. - Ald. 1791.
(1672
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe II. n . 5570, 5571.

Historie van de kettersche kercke
H i s t o r i e van de kettersche kercke, ghenaemt de vuyle Bruydt beschreven tot
schrick ende schroom der selver. [Door JOANNES DAVID S.J.] Uranopoli
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o

[Antwerpen?] in 't huys der waerheydt. 1611. 12 . (1673
De Backer I. 352; Paquot II. 108.

Historie van de Spaansche inquisitie
H i s t o r i e van de Spaansche inquisitie. [Door PETRUS DATHENUS.] London, 1569.
(1674
o

In hetzelfde jaar met naam herdrukt. In den Catal. v.d. Willigen, n . 355
komt voor: (R.G. MONTANUS) Historie vande Spaensche Inquisitie:
wtgestelt door exempelen ... Wt het Francoys overgesett door J.D.R. z.
pl. 1569, waarin een voorberigt van Dathenus. Dit zal dus wel het bedoelde
zijn. Maar is het dan wel naamloos?

Die warachtige historie van den alder
Die warachtige h i s t o r i e van den alder onverwinnelicsten ende alder moghensten
keyser van Rome, Carolus de Vijfste. [Door MARCUS VAN VAERNEWYCK.] Ghendt,
o

1561. 4 . (1675
Vanderhaeghen I. 180.

Historie van den Amsterdamschen schouwburg
H i s t o r i e van den Amsterdamschen schouwburg. [Toegeschr. aan J. FOKKE.] Met
afbeeld. van den brand. [Door S. FOKKE.] Amst. 1772. (1676
Bibl. Harlem. III. 309 noemt echter MIJNDERT DE BOER als schrijver.
Waarschijnlijk heeft hier verwarring plaats met de in 1775 verschenen
Hist. v.d. nieuwen Amst. schouwburg.

De wonderlyke avontuurlyke historie van den edelen vailjanten
ridder
De wonderlyke avontuurlyke h i s t o r i e van den edelen vailjanten ridder Oerson
Scroblaryn van Troyen ... [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Gedrukt voor het aloude
broederschap van de Witte Akolyen en Trouw moet blyken. Tot Burgstade [Leiden.]
Z. jr. (1677
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Als voorhandsche titel diende: Donquichottiana, enz. Zie boven.

Historie van den eerzamen Pieter Sneeg
H i s t o r i e van den eerzamen Pieter Sneeg, bijgenaamd Piet Snot, of de goede
vaderlandsche regent. [Door JAN NOMSZ.] Gedrukt in Holland en voor Holland. 1786.
2 dln.

Aa. (1678
o

Zie Cat. I. Meulman, n . 2559, waarbij staat aangeteekend: ‘Ouvrage
satirique sur l'orthodoxie et les abus religieux à cette époque. Ouvrage
prohibé.’

Historie van den oorspronck
H i s t o r i e van den oorspronck, fondatie ende voortganck van Enk-
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huysen. [Door H. ADVOCAAT?] Enkh. 1660. - Ald. 1679. (1679
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. n . 764.

Historie van den oproer te Amsterdam
sten

H i s t o r i e van den oproer te Amsterdam voorgevallen ... zedert den 31

January

o

1696. Rotterdam, 1696. 4 . - Amst. 1717. - Ald. 1733. (1680
De stijl doet PIETER RABUS als den schrijver kennen. (Bibl. v. Pamfl. 9465)

Kerckelicke historie
Kerckelicke h i s t o r i e , van het jaar 1619 voornam. in deze Geunieerde Provintien.
[Door JOH. UYTENBOGAERT.] z. pl. [Rotterdam, bij J. Naeranus.] 1646. fol. (1681
Met naam herdrukt. Rott. 1647.

Historie van het Oud en Nieuw
H i s t o r i e van het Oud en Nieuw Testament ... [Door Prof. J.B. DAVID.] Mechelen,
o

1830. 12 . (1682
Bibliogr. Nationale.

Historie van Julianus den Apostaet
H i s t o r i e van Julianus den Apostaet, vervolgher der Christelycke religie, ende
van Theodosius den eersten .... getrocken uyt verscheyde schrijvers. [Door A.
GHUYSET.] Yperen, 1685. (1683
De Backer, II. 126.

Historie van Karel Grandison door S
H i s t o r i e van Karel Grandison door S. Richardson. [ Vert. door J. STINSTRA.] Harl.
1756-1757. 7 dln. (1684
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Dr. Sepp, J. Stinstra, II. 242, 243.

Historie van O.L.V. ten Kerselaer
H i s t o r i e van O.L.V. ten Kerselaer, binnen de parochie Edelaer by Audenaerde.
o

[Door VICTOR DE BUCK, Bollandist.] Brussel, Vanderborght. 1844. 16 .

B.B. (1685

De historie van Slenner-Hincke
De h i s t o r i e van Slenner-Hincke, ofte een kluchtige vertellinge van een
Westpheelschen bueren soons vojagie nar Hollant met de Greszwade. Voorts van
syn lant-laup, hellenvaart und jufferen hylick. Vermeerdert met Tewesken kinderbehr
on

o

en Lukevents vertellingen. [Door B ..... VAN BEVERVOORDE.] Amst. 1761. 12 . (1686
De Vrije Vries, X. 98. Zie ook hierachter op: S p e e l - t h u y n .

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

277

Beknopte historie van 't Vaderland
Beknopte h i s t o r i e van 't Vaderland, van de vroegste tijden tot 1767. [Grootendeels
getrokken uit de Vaderl. Historie van J. WAGENAAR.] Harlingen, bij F. van der Plaats.
1774. - Ald. 1776. 4 dln. (1687
Zie hierover Bibliogr. Adversaria III. 174.

Vaderlandsche historie verkort en by vraagen
Vaderlandsche h i s t o r i e verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld. [Door
J. WAGENAAR.] Amst. 1758. - Ald. 1759. - Ald. 1770. (1688
Zie J. de Kruyff's Gedichten, bl. 97; Huizinga Bakker, bl. 61, 62. Nog in
deze eeuw herdrukt.

Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden door J. Wagenaar verkort. [En tot 1787 vervolgd door J. KOK?]
Amsterdam, J. Allart. 1792, 1800. 2 dln. (1689
o

Cat. Amst. Bibl. III. 631. - Cat. Mr. D.H. Beucker Audreae n . 3300 kwam
een ex. voor, waarop A. MANDT als schrijver vermeld stond. In Bibliogr.
Adversaria III. 177 wordt alleen het 1e deel aan Kok toegeschreven. Prof.
Siegenbeek deelt echter in zijne uitgave der ‘Redevoeringen en
Dichtstukken van JAC. KANTELAAR. Haarl. 1826’ bl. 349 mede, dat Allart
hern verhaald hart, dat men het 2e deel aan Kantelaar te danken had.
Dat deel bevat het vervolg van 1751-1787.

Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, uit de geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken
zamengesteld. Met plaaten. Twee-en-twintigste (tot vier-en-twintigste) deel.
Beginnende met den jaare 1752 ... Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaars
Vaderlandsche Historie. [Door PETRUS LOOSJES, AZ.] Te Amsterdam, bij Johannes
Allart, 1788-1789. 3 dln. (1690
Konst- en Letterbode, 1813, I. 361; Bibliogr. Adversaria III. 181.
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Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschiedenissen van de Vereenigde
Nederlanden; inzonderheid die van Holland. Van de vroegste tijden af; uit de
geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken samengesteld. [Door J.
WAGENAAR.] Met konstplaa-
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ten ... Amst. Is. Tirion. 1749-1759. 21 dln. (1691
In een berigt, aan het begin van het laatste deel geplaatst, noemde de
schrijver zich. Van de 4 eerste dln. bestaat een naamlooze herdruk.

Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschied. der Vereen. Ned. Uit de
geloofwaardigste schrijvers en egte gedenkstukken zamengesteld ... Ten
onmiddellijken vervolge van Wagenaar ... [Door P. LOOSJES AZ.] Amst. J. Allart.
1790-1811. 48 dln. (1692
Tweede druk van het vorige. Een 3e druk verscheen Ald. 1797-1811.

Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschiedenissen der Vereen.
Nederlanden, uit egte gedenkstukken onpartydig zamengesteld ... [Door J. MUNNIKS.]
Amsterdam, Iz. de Jongh en W. Wynands. 1781-1787. 17 dln. (1693
Dl. 13 bij J. Verlem en Iz. de Jongh en 14-17 bij J. Verlem verschenen.
De schrijver van dit ‘Keezen-vervolg’ op Wagenaar noemt zich in dl. 16.

Vaderlandsche historie
Vaderlandsche h i s t o r i e , vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daaruit
gevolgden oorlog tusschen Engeland en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd.
Uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken zamengesteld. Met
plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie. [Door PETRUS
LOOSJES, AZ.] Te Amsterdam bij Johannes Allart. 1786-1811. 47 dln. (1694
Konst- en Letterbode, 1813, I. 361. Daar wordt niet gezegd, dat het 48e
deel (het algemeen Register) van Loosjes' hand was. Daar dit deel geen
jaartal draagt, is het onzeker of hij het nog kan gemaakt, of althans
uitgegeven, hebben. De 3 eerste dln. zijn in 1790 herdrukt.

Historien oft geschiedenissen der vromer Martelaren
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H i s t o r i e n oft geschiedenissen der vromer Martelaren die om het ghetuyghenisse
des Euangelij haer bloet vergoten hebben ... [Door ADR. VAN HAEMSTEDE.] Z. pl.
o

[Antw.] 1566. 4 . (1695
Oorspronkelijk met zijn naam uitgegeven
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onder den titel ‘De gheschiedenisse ende den doodt der vromer
martelaren.’ Zie Kist en Royaards (VI. 84 e.v.; Sepp, Geschiedk.
nasporingen, II. 9. e.v.
1e druk (met naam) Z. pl. [Antw ] 1559. Titel bij Ab Utrecht Dresselhuis en Kist en
Royaards, Archief VI. 79.
2e druk (met naam) Z. pl. [Vianen?] 1565. Sepp, bl. 116-120.
3e druk (naamloos. Herziene druk van den 1en) Z. pl. [Antw.] 1566. Sepp, bl.
120-127.
4e druk (naamloos). Bijgewerkte, doch slordige uitgave. Dordr. J. Canin 1579.
Sepp, bl. 127-129.
5e druk (naamloos) Met nieuwe toevoegsels. Dordr. Laurens Jacobsz 1590. Sepp,
bl. 129 e.v.
6e druk (naamloos). Voortgezet tot 1586 door J.S. Delft, Bruin Hermanz. Schinkel
1593. Sepp, bl. 130.

o

Voorts: Delft 1601. - Ald. 1604. - Dordr. 1608. - Amst. 1609. 4 . - Dordr.
1612 fol. met een 2e Dl. (door H. HEXHAM) - Amst. 1634. fol. - Dordr. 1643.
- ald. 1645. fol. - ald. 1657 ‘vermeerdert door J.G.O.’ - Amst. 1658.
‘vermeerdert door J.G’ (GYSIUS.) - Amst. 1671. fol. - Leyd. 1747 met
o

bijschriften van Cl. Bruin. Zie Cat. v. Voorst, Theol. N . 4370; Navorscher.
VIII. 58; Cat. v. Letterkunde. I. 56; - Kist en Royaards, XIII. 8. In Konsten Lettebode 1838 II 182 wordt eene naamlooze uitg. vermeld, loopende
niet tot 1579, maar ‘tot den jare 1566 toe’. Z. pl. 1566.

Romeynsche historien ende geschiedenissen
Romeynsche h i s t o r i e n ende geschiedenissen, beschr. door Titum Livium van
Padua ... alwaar het kort begrip van de verlooren boecken Titi Livii, door L. Florum
ingestelt, mede begrepen is ... [Waarschijnlijk vertaald door J. FENACOLIUS.] Amst.
1650. fol. (1696
Zie Cat. v. Letterkunde, I. b. 201.

Rotterdamsche historien
Rotterdamsche h i s t o r i e n , verteld door vier goede vrienden, onder het rooken
van een pijpje, en het drinken van een glaasje wijn ... [Door zekeren Adjudant
ROULACH.] Z. pl. en jr. [Rott. 1783.] (1697
Volgens het pamflet: Rotterdamsche bijeenkomst, gehouden door drie
goede vrienden ten huize van moeder Truitje, bl. 5 en 9.
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Rotterdamsche, Dordsche, Delftsche, Haagsche en andere h i s t o r i e n , verteld
door vier goede vrienden, onder het rooken van een pijpje en het drin-
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ken van een glaasje wijn. Eerste stukje. Z. pl. en jr. (1698
o

In inhoud en druk zoo veel overeenkomende met het vorig N . dat het
waarschijnlijk van dezelfde hand is.

Hoe die mensch van Godt geuallen
H o e die mensch van Godt geuallen ende jn wat manieren hy weder tot Godt
gebrocht wert ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. (1543). (1699
o

V. der Linde n . 17.

Hoe ende jn wat manieren Godt
H o e ende jn wat manieren Godt een affsonderinge ende onderscheit maecken sal
tusschen die gerechte ende valsche ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1546. - Herdrukt
1610. (1700
o

V. der Linde n . 40, 45.

Hoe hij koning werd
H o e hij koning werd. Historische roman. [Door AART ADMIRAAL.] Dordr. 1863. 2 dln.
(1701

Hoe hy sijn moet die gebot
H o e hy sijn moet die gebot ende oeuericheit oeuer een ander rechtelich hebben
of krygen mach .. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1545. (1702
o

V.d. Linde n . 33.

Hoe moeten wij ons bij het toenemend separatismus in onze
Hervormde Kerk gedragen?
H o e moeten wij ons bij het toenemend separatismus in onze Hervormde Kerk
gedragen? ... [Door C.G. MONTIJN.] Utr. 1844.
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Uitg. (1703

Hoe ouder hoe gekker
H o e ouder hoe gekker. Oorspronkelijke roman. Door den schrijver van: De familie
Snijenburg ... [SERVAAS DE BRUIN.] 's Grav. 1865. (1704

Hoe staan wij thans met de doorgraving van Holland
H o e staan wij thans met de doorgraving van Holland op zijn smalst? Eene vraag
in Maart 1861. [Door JAKOB KLOPPENBURG] Amst. 1861. (1705
Cat. Amst. Bibl. VI. 506.

Hoezee! Amsterdam krijgt een kanaal naar de Noordzee
H o e z e e ! Amsterdam krijgt een kanaal naar de Noordzee. [Door S. COOL.] Amst.
1863.

Uitg. (1706

Hof-gedachten
H o f - g e d a c h t e n , dat is, invallen by gelegenheyt oft op 't gezichte van boomen,
o

planten, bloemen ... op Sorghvliet. [Door JACOB CATS.] Amst. 1655. 4 . (1707
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Haeghs hof-praetje ofte samenspraek tusschen een
Haeghs h o f - p r a e t j e ofte samenspraek tusschen een Hagenaer, Amsterdammer
o

ende Leyenaer ... [Toegeschr. aan ARN. BORNIUS.] Leyd 1662. 4 . (1708
Bibl. v. Pamfl. 5002.

Holland in 't jaar 2440
H o l l a n d in 't jaar 2440. [Door ELIZ. WOLFF geb. BEKKER.] Hoorn, 1777. (1709
Bibl. Harlem. III. 258.

De staatkundigen Hollander
De staatkundigen H o l l a n d e r . [Vertaling van ‘Le Politique Hollandais’ van A.M.
CERISIER.] 12 Febr. 1782. [lees: 1781.]? nommers. (1710
Mr. Sautijn Kluit in Handel. v. Letterkunde, 1882, bl 15.

Hollands leeuw ontwaakt
H o l l a n d s leeuw ontwaakt. Tafereelen en herinneringen uit de dagen van den
Belgischen opstand in 1830. [Door J. IMMERZEEL JR.] 's Grav. 1830. (1711
Cat. C.v. Marle, bl. 63.

Hollands Muze
H o l l a n d s Muze. Een woord tot ieder, wien het vaderland en de kunst ter harte
gaan. [Door J.J.L. TEN KATE.] Utr. C. van der Post Jr. 1843. (1712

Hollands placaatboek begrijpende ordonnantien der Staten
H o l l a n d s placaatboek begrijpende ordonnantien der Staten van Holland en
West-Friesland. 1580-1645. [Verzameld door IS. COMMELIN.] Amst. 1645. 2 dln. fol.

B. (1713
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Hollants heyl
H o l l a n t s heyl, in haer eenigheit met Engelant gelegen. [Door ... HUYSDUYNEN.]
o

Amst. 1689. 4 . (1714
Volgens aanteek. op het ex. in Bibl. v. Pamfl. 8908 vermeld.

Hollants Venezoen
H o l l a n t s Venezoen, in Engelant gebacken, en geopent voor de liefhebbers van
o

't vaderlant. Gedruckt in 't Jaer o.H. 1672. 4 . (1715
Voor den dichter hield men JOACHIM OUDAEN, of ook wel PIETER DE GROOT.
(Wagenaar, XIV. 221.) IZAAK, THEOPHILUS en SAMUEL NAERANUS werden
als helpers in het verspreiden en verkoopen er van in hechtenis genomen.

Hollants vree-tooneel of bly-eint speel
H o l l a n t s vree-tooneel of bly-eint
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o

speel, over de beste vreed tot Munster. [Door P. VAN HAPS.] Nijm. 1648. 4 . (1716
V. der Marck. 366.

Holloway-pillen voor een jong officier... [Door
H o l l o w a y -pillen voor een jong officier... [Door J.C.J. KEMPEES.] 's Grav. 1848.

Uitg. (1717

Homerus of oorsprong der Ilias en
H o m e r u s of oorsprong der Ilias en Odyssea. Dichtstuk. [Door FRED. CORDES.]
Amst. 1827. (1718

Van Homulus een schoene comedie
Van H o m u l u s een schoene comedie, daer in begrepen wort hoe in der tijt des
doots die menschen alle geschapen dinghen verlaten dan alleene die deucht die
blijft bij hem. [Naar 't lat. v. PETR. V. DIEST.] Gedruct in de Keiserlijcke rijcstade
Nimmeghe, bij mij Pieter van Elzen. 1556. (1719
Verscheen ook onder den titel: Een comedie ofte spel van Homulus daerin
betoont wordt, wat loon dat de sonde gheeft ... t' Amst. O.B. Smient. 1661.
- Ald. Jac. Konijnenburg Z. jr De Homulus is ook te Amst. in 1633, 1656
en 1701 herdrukt.

Welke honger drijft hem? Roman van Willem Raabe
Welke h o n g e r drijft hem? Roman van Willem Raabe (Jacob Corvinus). [Vert. door
P. DUYS.] Kampen, P. Duys. 1869. 2 dln. (1720

De honigbij
De h o n i g b i j . [Door F. VAN GOGH.] 's Grav. 1815.

T. (1721
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De honigbij of bloemlezing op het gebied der wetenschap
De h o n i g b i j of bloemlezing op het gebied der wetenschap, kennis en smaak.
[Red. J.H. LAARMAN.] Zaltbommel J. Noman en Zn. (later Amst. J.H. Laarman.)
1845-1863.

Uitg. (1722

De honingbijenteelt
De h o n i n g b i j e n t e e l t , behelzende een volledig onderricht, van de natuur en
huishouding der honingbijen, derzelver voordeelige behandeling en onderhoud. [Uit
het Hoogd. door G. PAAPE.] Dordr. 1797. (1723

Hôô un boer ons feest vond
H ô ô un boer ons feest vond. [Door ROELOF BLOEMENDAAL.] 9 Mei 1864. Deventer,
A.J. van den Sigtenhorst. 1864. (1724
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Hoofdgrondslagen der wet op de ondernemingen
H o o f d g r o n d s l a g e n der wet op de ondernemingen van landbouw en nijverheid
in Ned. Indië. [Door P. VREEDE BIK.] 's Grav. 1865. (1725

Het hoog-geregtshof van Holland
Het h o o g - g e r e g t s h o f van Holland, mitsgaders Braband en Vlaanderen der
Huyzen van Bourgondien toegekent. [Door Mr. J.F. VAN BREUGEL.] Delft, 1740.

Aa. (1726

De ghedempte hooghmoedt ofte hoovaerdighe bedroge
De ghedempte h o o g h m o e d t ofte hoovaerdighe bedroge maeght: droefeyndende
blyspel. [Door J. DE GRIECK.] Brussel, 1700. (1727
V.d. Marck 1057.

De hoogtijden des Heeren
De h o o g t i j d e n des Heeren, zooals zij, naar hunne orde in Levit. XXIII, den
geheelen raad Gods voorbeelden ... [Door G. WILLINK.] Amst. 1855.

Uitg. (1728

D'hoop der kinderen Gods steunende op 't geloof en volmaekt
door de liefde
D'h o o p der kinderen Gods steunende op 't geloof en volmaekt door de liefde. [Door
CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen, 1767. (1729
De Backer, II. 4.

Den ghewilligen hoorendraegher
Den ghewilligen h o o r e n d r a e g h e r , ofte schole der jalousy. Kluchtspel naar het
Fransch [van MOLIÈRE] vertaeld. Ghendt, Corn. Meyer. z.j. [o. 1716 ] (1730
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Navolging van een stuk van JOAN PLUIMER, misschien door CORN. MEYER.
(Tooneelst. v. Letterkunde 3326; Cat. v. Lett. I. 168.)

Hoort hoort hoort
H o o r t hoort hoort. Groot wonder, groot wonder, groot wonder, groot wonder. Siet
op dye bergen komen voeten eens goeden bade ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr.
- Herdrukt 1610. (1731
o

V.d. Linde, n . 163.

Hoort
H o o r t , hoort, siet, dat leuen sal wt den dooden opstaen... [Door DAVID JORIS.] Z.
pl. en jr. (1732
o

V. der Linde, n . 164.

Horace
H o r a c e , treurspel het Fransch van
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P. Corneille nagevolgt. [Door J. SCHRO DER.] Leyd. 1709. (1733
V.d. Marck 1316.

Horatius
H o r a t i u s . Treurspel het Fransch van P. Corneille op nieuw gevolgd. [Door JAC.
STAMHORST.] Amst. 1753. (1734
V.d. Marck 853.

Houwelyck
H o u w e l y c k . Derde deel. Bruyt, wesende eerste deel van 't christelicke huyswyf
... [Door JAC. CATS.] Z. pl. 1633. (1735
Gevolgd door Houwelyck. Vierde deel. Vrouwe ....; Houwelyck. Vijfde
deel. Moeder ....; Houwelyrk. Sesde deel. Weduwe .... enz. Alle z. pl.
o

1633. 4 .

Hoovaardije in armoede
H o o v a a r d i j e in armoede, blijspel. [Door FRANç. LENTFRINCK, naar het Deensch
van L. VON HOLBERG.] Amst. 1764.

F.V. (1736

Jan Adolf Huber aan het volk
Jan Adolf H u b e r aan het volk van Nederland. [Opgesteld door Mr. JAC. SCHELTEMA.]
Z. pl. 1796. (1737
Leven v.J. Scheltema door P. Scheltema, bl. 36, waar echter Jan
Lambertus Huber staat.

Hugo de Groot
H u g o de Groot, in zeven zangen. [Door PETRONELLA MOENS.] Amst. 1790. Zutphen, 1790.
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Aa. (1738

Het kleine huis van Allington
Het kleine h u i s van Allington. Naar het Eng. van A. Trollope. [Door T. KOUWENAAR.]
Amst. 1866. 3 dln.

Vert. (1739

Het huisgezin van vader Reinhard
Het h u i s g e z i n van vader Reinhard. [Door T.C.R. HUYDECOPER.] Gron. 1848.
(1740

Het huiskruis
Het h u i s k r u i s . Naar het Hoogduitsch van Bötticher. [Door A.L. LESTURGEON.]
Koev. 1840. (1741
Romein, bl. 231.

De huisleeraar der Nederlandsche burgerij
De h u i s l e e r a a r der Nederlandsche burgerij. Leyden, 1784. (1742
o

Blijkens n . 8 van ‘De polit. Nalezer’ uit dezelfde pen als dat tijdschrift
gevloeid en dus waarschijnlijk uit die van J STEENWINKEL.
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Het trommelend huisspook
Het trommelend h u i s s p o o k , blijspel. [Door P.F. LIJNSLAGER naar ADDISON en
NISICAULT DESTOUCHES.] Amst. 1776.

F.V. (1743

De huisvrouw van Dominé D...
De h u i s v r o u w van Dominé D...., of de Pastoorsche in haar leven en verkeer.
Door den schrijver van Dominé D.... en zijne dorpsgenooten. [W.A. VAN RIJN.] Utr.
1865. (1744
Zie op W.A.v.R. onder de Schuilnamen.

e

Hulde aan het 23 Landbouwkundig Congres
e

H u l d e aan het 23 Landbouwkundig Congres te Kampen van 28 Junij tot 3 Julij
1869. [Door Mr. B.W.A.E. Baron SLOET TOT OLDHUIS.] Z. pl. (1745

Hulde aan J.E.J. van den Berg
H u l d e aan J.E.J. van den Berg. [Door A.J. OFFERMANS.] 's Grav. 1861.

Uitg. (1746

Hulde der nagedachtenis van Jan van Walré
H u l d e der nagedachtenis van Jan van Walré toegebragt door de aloude
rederijkerkamer, De Wijngaardranken, o.d. zinspr.: Liefde bovenal. Haarl. (1838.)
(1747
o

o

Inhoud: 1 . Aanspraak ... [Door N. POSTHUMUS.] 2 . Bijschrift ... [Door A.
o

o

DEENIK.] 3 . Ter gedachtenis ... [Door C. DE KONING, LZ.] 4 . Grafschrift.
o

[Door V. LOOSJES, AZ] 5 . Werkeloosheid door J. van Walré zelven.

Hulde der vriendschap aan de nagedachtenis
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H u l d e der vriendschap aan de nagedachtenis van ... Cornelis Fransen van Eck,...
op het onverwachtst overleden den elfden van Lentemaand 1830, in den ouderdom
van bijna zes en zestig jaren. [Door AL. ELBERTS.] Te Deventer, bij A.J. van den
Sigtenhorst. 1830. (1748

De humorist
De h u m o r i s t . Magazijn van luimige verhalen, novellen, anecdoten ... [Onder
redactie van J.H. LAARMAN.] Amst. J.H. Laarman. 1857. fol.

Uitg. (1749

Humphrey Klinkers reizen
H u m p h r e y Klinkers reizen, uit het Engelsch van Dr. Smollet. [Door H.
RIEMSNIJDER.] 's Grav. 1780. 3 dln. (1750
Konst- en Letterbode, 1825, I. 209.
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De Gentsche hutsepot
De Gentsche h u t s e p o t . Scandaleuse kronyke van het jaer onser deugden 1835.
[Door ... VAN SINGEL.] Z. pl. [Gent, 1835.] (1751
Vanderhaeghen V. 431.

De Gentsche hutspot ... [Door Th
De Gentsche h u t s p o t ... [Door TH. SCHILLINCK.] Te bekomen op den Kauter. [Gent,
1832.] 3 nrs. (1752
Vanderhaeghen V. 428.

Het ingebeelde huwelyk door eigenbaat
Het ingebeelde h u w e l y k door eigenbaat, zynde het vervolg van De weergalooze
bedriegers ontmaskerd. Blyspel. [Door G. TYSENS.] Amst. Z. jr. [1727?] (1753
V.d. Marck 1353.

Het onverwachte huwelyk
Het onverwachte h u w e l y k . Kluchtspel met zang en dans. [Door H. HOUTKAMP.]
Amst. 1762. (1754
V.d. Marck 1107.

Het huwelijk naar de mode
Het h u w e l i j k naar de mode. Blijspel in één bedrijf. [Door H. TOLLENS CZ.] Amst.
1800. (1755
o

Cat. v. Voorst, n . 5463.

Het huwelijk van Antonio
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Het h u w e l i j k van Antonio. Zangspel naar het fransch. [Van ALEX. L.B. ROBINEAU
gez. DE BEAUNOIR] door Barth. Rulofs. Amst. 1791.

F.V. (1756

Opregte huwelijks-aanvraag van eenen ouden verliefden
Opregte h u w e l i j k s -aanvraag van eenen ouden verliefden dorps-school-meester
... Luimig dichtstukje. [Door J.H. WIJNVELD.] Amst. 1855. (1757

De ongestadige Hylas
De ongestadige H y l a s , de veranderlyke Stella, de lichtv. Pamphilus Verduytst
[door J. VAN HEEMSKERK] uyt de Fransche Astrea [van H. D'URFÉ- en d'Engelsche
o

Arcadia [van PH. SIDNEY.] Amst. 1636. 12 . - 3e druk. Amst. 1638. (1758

Hypermnestra
H y p e r m n e s t r a . Treurspel naar het Fransch van Le Mierre. [In dicht door A.
ADRIAANSZ.] Amst. 1762. (1759
Tooneelst. v. Letterkunde. 3521.
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J
De twee jaagers en het melkmeisje
De twee j a a g e r s en het melkmeisje. Kluchtige opera, gevolgd naar het Fransch
[van ANSEAUME in dicht door P.F. LIJNSLAGER.] Amst. 1778. (1760
Op den titel der uitg. van 1783 komt de naam des vertalers voor. Een
zangspel met gelijken titel verscheen Amst. 1768 en had J. TOUSSAINT
NEYTS tot maker.

Het nieuwe jaar
Het nieuwe j a a r . Blijspel in prosa, door ******. [Mevr. M.G. DE CAMBON geb. VAN
DER WERKEN.] 's Grav. 1770. (1761
V.d. Marck 1397.

Het jaar 2440
Het j a a r 2440. Een droom. Uit het fransch van Mercier. [Door J.D. PASTEUR.] Amst.
1794. (1762
Konst- en Letterbode, 1804, I. 151.

Nieuw Utrechtsch jaarboek
Nieuw Utrechtsch j a a r b o e k , behelzende in zich de beschryving en de
gebeurtenissen der stad Utrecht; nevens de voornaamste verrichtingen der Utrechtste
Bisschoppen en de levensbeschryvingen der beroemde en geleerde mannen, welken
te Utrecht, en in het Sticht geboren zijn, of èr lange geleefd en gebloeid hebben.
[Waarschijnlijk door C.A. VAN WACHENDORF.] Amst. en Utr. 1775. (1763
Verscheen ook onder anderen titel. Zie op ‘N o s parvi magna molimur’
bij de Schuilnamen.

Jaarboek der stad en oude casselry
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J a a r b o e k der stad en oude casselry van Kortryk, verzameld uyt menigv. auteurs
en handschriften. [Door JAC. GOETHALS VERCRUYSSEN.] Kortryk, 1814-1815. 2 dln.
(1764
Mertens, Bibl. Antv. 7551; Cat. Lammens II. 5362.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken
Nieuwe Nederlandsche j a a r b o e k e n . 1814-1815. [Door M. STUART.] 's Grav.
1814-1815, 6 stn. (1765

Jaarboeken der Oostenrijksche Nederlanden
J a a r b o e k e n der Oostenrijksche
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Nederlanden. [Door P.A. VERHAEGHEN.] 1780-1814. Gent, 1814. (1766

Jaarboekje
J a a r b o e k j e , uitgegeven op last van Z.M den Koning. [Door R LOBATTO.] 's Grav.
1826-1848. 23 dln. (1767

Zaanlandsch jaarboekje voor 1841
Zaanlandsch j a a r b o e k j e voor 1841. [Redacteur J. HONIG JZN. JR.] Zaandijk,
1841. - Dito 1842-1853. (1768
Bodel Nijenhuis 1707.

Staatkundig en staathuishoudkundig jaarboekje voor 1849
Staatkundig en staathuishoudkundig j a a r b o e k j e voor 1849. [Door Jhr. Mr. J. DE
BOSCH KEMPER.] Eerste jaargang. Amst. Joh. Muller. (1769
Gevolgd door 19 andere jaargangen; onder de voorrede van den 2en
jaargang noemt zich de redacteur en op den titel staan de medewerkers
vermeld.

Het eerste jaarfeest der Utrechtsche Jongelings-vereeniging
Het eerste j a a r f e e s t der Utrechtsche Jongelings-vereeniging. [Door A.C. DE
ZWART, H.P. MITZE, A. VAN DER LIP en H. MELDER.] Utr. 1861.

Uitg. (1770

Jacoba van Beijeren
J a c o b a van Beijeren, Gravin van Holland en Zeeland Treurspel. [Door J. DE
MARRE] Amst. 1736. - Ald. 1741. - Ald. 1761. - Ald. 1786. (1771
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 3676-80.
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Jacoba van Beijeren en haar tijd
J a c o b a van Beijeren en haar tijd. Naar het Hoogduitsch van F. Löher. [Door JOH.
MARGADANT.] 's Grav. 18. 2 dln.

H.E.B. (1772

Het gelukkig jaer
Het gelukkig jaer, of het jaer geheiligd door de overdenking van de kernspreuken
der heiligen. Naar het fransch van den eerw. heer Lasausse, priester. [Door J.B. DE
o

NEVE.] Gent, J. Rousseau-Warrie. 1856. 12 .

B.B. (1773

Jaerboek der Koninklyke gilde van Sint-Sebastiaen
J a e r b o e k der Koninklyke gilde
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van Sint-Sebastiaen te Brugge. [Door Dr. DE MEYER.] Brugge, Schryver-van Harke.
1859.

B.B. (1773

Nederduitsch letterkundig jaerboekje
Nederduitsch letterkundig j a e r b o e k j e . [Redacteur M. RENS, Controleur v.d.
o

Waarborg te Gent.] Gent, 1831-1850. 18 .

B.B. (1774

Jaer-getyd van wijlen Heer Joan van Olden Barneveld
J a e r - g e t y d van wijlen Heer Joan van Olden Barneveld, Vader des Vaderlands.
[Door JOOST VAN VONDEL. Daarnaast een tegendicht:] Op 't Jaergetyd van wylen
Heer J.v.O.Z. pl. en jr. [1631.] In plano. (1775
Thysius 1726. Meulman 1749 plaatst het op 1620; v. Lennep op 1631.

Jagt-praatje ofte discours tusschen een Groeninger
J a g t - p r a a t j e ofte discours tusschen een Groeninger en Dockumer en twee
Zeeuwsche heeren ... [Door WIJBRAND VAN ITSMA.] Z. pl. en jr. [Leeuwarden, T. van
Dissel. 1737.] (1776
Gevolgd door: Jagt-praatje ofte discours gehouden tusschen een
Groeninger, Amsterdammer en Harlinger ... [Door denz.] Z. pl. en jr. [Ald.
1738.] - Jagt-praatje ofte samenspraak tuss. een Leyenaar, een Groninger
en een Franeker... [Door denz] Z. pl. en jr. [Ald. 1738.] Deze 3 en eenige
andere stukjes zijn herdrukt o.d. titel: Schuite- en jagtpraatjes.

Het jagtslot Hohenstein
Het j a g t s l o t Hohenstein. Een vervolg op Der Jezuiten prooi. [Door JOHAN DE
VRIES.] Amst. 1846. 2 dln.

Uitg. (1777

Jan Perfect
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J a n Perfect, of de weg der volmaking vertoond in het leven en de lotgevallen van
eenen wijsgeer. [Door Mr. P. DE WAKKER VAN ZON.] 's Grav. en Amst. 1817. 2 dln.
(1778
Met naam herdrkt: Amst. 1834. 2 dln.

Janus 1747
J a n u s 1747. (Januskop als vignet) 1787. Suum cuique. 35 Nrs. en Testament. 1
o

Jan.-15 Aug. 1787. Z. pl. [Utrecht]. 4 . (1779
In mijn exemplaar staat eene uitvoerige aanteekening van W. Suermond,
predikant te Deventer, houdende opgave van hetgeen hem aangaande
dit tijdschrift was medegedeeld door P. DE WAKKER VAN ZON, den
hoofdredacteur, 22 jaar voordat S. het ter neder schreef. De mededeeling
is derhalve authentiek, maar kan hier of daar niet volkomen juist zijn door
een lapsus memoriae.
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De J a n u s werd geschreven door een gezelschap jonge lieden te Utrecht,
de voorletters van wier namen in het woord ZELDAM vervat zijn. Z. = V.
ZON; op bl. 49 komt hij voor in het versje onder den naam Anonymus. Op
de laatste blz. wordt hij Aelius (῾ΗλΗος) genoemd. Wie E. was, is niet
vermeld; L. = B.F.V. LIEBEHERR. D. en A. duidden den Ritmeester
D'AVEROULT aan. De M. eindelijk was MANSVELD, de schrijver der stukjes
in Ossiaanschen trant. Bijna doorloopend zijn de verdichte namen
verklaard: b.v. Prodner = Jo. Rendorp; Mons = J. Nomsz; Andreas =
Landré; Fruik = J. de Kruyff; Otto don Gor = Gordon; de Leckreb = van
Berckel; le renard de rempart-neuf = de Vos van Nyerwal; de Mermont =
Zeeberg; Nergens = Rengers; Smawierd = Wierdsma; het aschgraauw
ezeltje dat de wyck heeft genomen = v. Asch v. Wyck; George Knopsex
= de Koning van Engeland; Peter Peace = P. Vreede; Ninive = Amsterdam;
Babel = Utrecht; Baron van St. Nicolaas = Staphorst; de Heer van Liefde
= d'Amour; Jochem Quarré = Rendorp; Petrus Oproerpreeck = P.
Hofstede; Laurence Nrowb = Brown; Goudestein = Gouda; Lions sur Rhin
= Leiden; Arminius Trochulus = H. Tollius; W.E. Polah = de Perponcher;
Govaartsburg = Delft; 's Hage aan de Eem = Amersfoort; ten Binck =
Bentinck; Mennodurum = Wijk bij Duurstede; de Gouverneur en deszelfs
hofprediker = v. Nijs en v.d. Kemp; de Warrenburgsche Missiveur = Salm;
de vliegende secretaris = J.C. Hespe; enz. enz. Van het vers op bl. 54
was J. LE FRANCQ VAN BERKHEY de schrijver.
M.C.v. Hall zegt op bl. 19 van zijn Leven van J. KINKER, dat ook deze
aandeel aan den Janus gehad heeft, doch zonder op te geven, wat uit
diens pen gevloeid is.
Ook in den Ned. Spectator v. 1867, bl. 348, wordt KINKER of J. NOMSZ als
redacteur genoemd, en op grond van het grafschrift op bl. 296
laatstgenoemde er voor gehouden.

Janus (Met Januskop als vignet tusschen
J a n u s (Met Januskop als vignet tusschen de j. 1801 en 1798 en de spreuk:) Cuique
suum. [Door BERN. BOSCH?] In den Haag, 1801. 72 nrs. (1780

Janus
J a n u s . Delft bij Jac. Wiegman. Jan.-3 Junij 1802. 98 nrs. (1781
o

In N . 79 van J a n u s J a n u s z o o n , destijds herdoopt onder den titel
J a n u s wordt van dezen valschen J a n u s beweerd, dat J.E. DE WITTE
VAN HAEMSTEDE en ... MEYER de schrijvers waren.

Janus
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T. OLIVIER SCHILPEROORT.] Breda, bij Onkoop. 1830.

Aa. (1782

Janus Janus-zoon
J a n u s Janus-zoon. In den Haag bij Sneijders en van Tienen en Comp. 10 Julij
o

1800-21 Mei 1801. 46 nrs. Met 12 bijdragen na N . 25. (1783
o

N . 47 van 28 Mei 1801 heette J a n u s ; zoo ook de volgende nommers
o

tot N . 52 waarmede het 1e dl., eindigde, voor hetwelk, evenals voor het
2e dl. als algemeene titel geplaatst werd J a n u s J a n u s z o o n n u
o

J a n u s . N . 55 bezorgde aan van Tienen, van een Brunswijksch en
o

Pruissisch officier een fiksch pak slaag in zijn eigen huis Met N . 82
veranderde het blad van uitgever, zijnde voortaan A. Rosmuller in den
o

Haag. Uit N . 87 blijkt, dat dit geschiedde wegens bedrog van v. Tienen,
die had medegewerkt tot het verschijnen van den valschen J a n u s bij
o

Wiegman te Delft. Om diezelfde reden heette het blad sedert N . 88 D e n
o

o u d e n e c h t e n J a n u s . Met N . 102 eindigt het 2e dl.; van het 3e is
o

alleen bekend N . 103 24 Junij 1802. Dit blad heeft dus geheel dezelfde
lotgevallen gehad als De burger Politieke Blixem en er schijnt aan eene
naauwe verwantschap gedacht te moeten worden. (Vgl. bl. 975, 1065
van den Ouden echten Janus; bl. 536 van den Polit. Blixem.)
Dit is gemakkelijk te verklaren, daar BERN. BOSCH zoowel van den Janus
Januszoon als van den Burger Pol. Blixem redacteur was. Slechte betaling
en andere redenen geeft hij zelf op als redenen, waarom hij met
verandering van titel en uitgever vervolgens De Heer Politieke Blixem en
De Heer Janus Januszoon bij v. Laar Mahuet en Comp. te 's Hage begon
uittegeven; terwijl ONDAATJE en P. 'T HOEN het werk bij van Tienen
voortzetten. Zie bl. 329 der eigen-levensbeschr. van B. Bosch achter het
3e deel zijner Gedichten.

De Heer Janus Januszoon
De Heer J a n u s Januszoon. [Door BERNARDUS BOSCH.] Leyden, by P.H. Trap. 30
April 1801-24 Junij 1802. 61 nrs. (1784
Blijkens de voorrede van het 1e deel van: De Heer Politieke Blixem.

Janus verrezen
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J a n u s verrezen. [Leyden bij B. Onnekink.] 1787-95. 3 dln. 4 . (1785
Volgens J. KINKER'S Leven (door M.C.v. Hall, bl. 148) schreef deze
onderscheiden stnkken er in. Anderen hielden J. NOMSZ voor den
redacteur. JAC. SCHELTEMA leverde hierin bijdragen, volgens zijn
levensbeschr. door P. Scheltema, bl. 36.
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Tien jaren in Rusland
Tien j a r e n in Rusland. Schetsen en hedend. zeden en gewoonten der Moscovieten,
door eene Engelsche dame. [Uit het Eng. vert. door S.J. VAN DEN BERGH.] 's Grav.
1855.

Uitg. (1786

De schrijver van ‘Java’ [H.D. Campagne]
De schrijver van ‘J a v a ’ [H.D. CAMPAGNE] aan zijn beoordeelaar, den schryver der
‘Brieven betr. het beheer der koloniën’ [R.G. van Polanen.] 's Grav. 1817. (1787

Java
J a v a . Schetsen en tafereelen voor de Ned. jeugd. [Door H.R. DE BREUK.] Leid.
1859.

Uitg. (1788

Ick verlichte allen menschen die leeringhe
I c k verlichte allen menschen die leeringhe als die dagheraet, Ende ick sal die
vertellen tot int verre toe. Eccl. XXIIII. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. [154?] (1789
o

Van der Linde, n . 168.

Ideën over Multatuli
I d e ë n over Multatuli. [Door AART ADMIRAAL.] Dordr. 1862. (1790
Tijdspiegel, Sept. 1875, bl. 78.

Idomenéus
I d o m e n é u s , treurspel. Gevolgd na het fransche van Crébillon. [In dicht door JAN
VAN BEUNINGEN en J. VOORDAAGH.] Amst. 1723.-Ald. 1840. (1791
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 3530-3532.
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Jellen en Mietje
J e l l e n en Mietje, naar de nagelatene veranderingen en verbetering van den
schrijver, gevolgd door het avond-partytjen. [Door CH. BROECKAERT.] Gend, 1842.
o

12 .

B.B. (1792

Jephtas treurspel
o

J e p h t a s treurspel. [Door J. VAN VONDEL.] Amst. 1615. 4 . (1793

Het oude Jerusalem
Het oude J e r u s a l e m . [Door W.C. VOLLENHOVEN.] Amst. 1856.

Uitg. (1794

Jesaias in den 56 C
J e s a i a s in den 56 C. Neemt waer nu. Wel an, alle ghij die dorst hebt coemt
herwaerts tot den watere ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (1795
Placcius 1933; door v. der Linde niet opgegeven.
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De gestrafte Jesuit of min-zieke Pater
De gestrafte J e s u i t of min-zieke Pater; kluchtspel. [Door J. SANDRA.] Amst. 1732.
(1796
V.d. Marck 1302.

De Jesuiten in Nederland
o

De J e s u i t e n in Nederland, bevattende 1 . de geheime instructiën van de Societeit
o

Jesu ... 2 . verhaal van een schandelijken diefstal door de Jesuiten ten nadeele
eener Utrechtsche familie gepleegd... [Door Prof. L.G. VISSCHER.] Utr. 1845. - Ald.
1853.

Uitg. (1797

Jesus
J e s u s , offeraer en offerand, of het heilig sacrificie der mis. [Door den Kanunnik
o

TOLLENAERE.] Gent, Vanderschelden. 1849. 12 .

B.B. (1798

Jesus sprekende tot het hert der kinderen van Maria
J e s u s sprekende tot het hert der kinderen van Maria ... door eenen bestuurder
van een seminarie. [Uit het Fransch vert. door J. HULPIAU.] Tweede uitgaaf. Gent,
o

1844. 24 . (1799
Vanderhaeghen. V. 300.

Iet merkwaerdig voor weetgrutigen (sic?) bevattende
I e t merkwaerdig voor weetgrutigen (sic?) bevattende den almanach voor 1829.
[Geredig. door J.B. LAMEERE.] Loven, Peters en Lamecre. (1828.)

B.B. (1800

Iets betrekkelijk de nieuw te bouwen
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I e t s betrekkelijk de nieuw te bouwen beurs in verband met de vcrbetering en
verfraaijing van Amsterdam. [Door D.D. BÜCHLER.] Amst. 1836. (1801
Bodel Nijenhuis 1552.

Iets betrekkelijk den verkoop van het landgoed Soekaboemi
I e t s betrekkelijk den verkoop van het landgoed Soekaboemi op Java in de
Regentschappen. [Door Mr... SCHNEITHER.] Bat. 1835.

B. (1802

Iets naar aanleiding der spiritistische ontmaskering
I e t s naar aanleiding der spiritistische ontmaskering te Arnhem (waarvan de
plaatsing in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant geweigerd is). Voor
rekening van den schrijver. [Door Dr. A.J. VITRINGA.] Zwolle, 1875. (1803

Iets over academische verhandelingen
I e t s over academische verhandelin-
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gen. [Door Prof. A. KLUIT.] Z. pl. en jr. [Amst. 1806.] (1804
o

Cat. J.M. Kemper, n . 296.

Iets over alles
I e t s over alles. [Door NIC. HOEFNAGEL.] 17... (1805
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

Iets over de bezuiniging in het regtswezen van ons vaderland
I e t s over de bezuiniging in het regtswezen van ons vaderland. [Door SIBRAND
GRATAMA.] Gron. R.J. Schierbeek. 1843. (1806
Levensber. v. Letterkunde, 1858. bl. 37.

Iets over de financiele aangelegenheden van het rijk
I e t s over de financiele aangelegenheden van het rijk. [Door J. VAN DEN BOSCH.] 's
Grav. en Amst. Gebr. van Cleef, 1840. (1807

Iets over de formulieren van eere-dienst
I e t s over de formulieren van eere-dienst bij de Hervormde kerk in Nederland. Een
woord tot de Gemeente. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Gron. 1853.

Uitg. (1808
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 209.

Iets over de gezondheid
I e t s over de gezondheid, ten gebruike der Katholijke scholen. [Door H.P. BRACQ,
o

Bisschop van Gent.] Gent, 1867. 32 . (1809
Bibliogr. Nationale, p. 148.
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Iets over de graanwet
I e t s over de graanwet. De requesten uit Zutphen en Deventer nader toegelicht.
[Door J.J. DE ROVERE VAN BREUGEL.] Zaltbommel, 1847. (1810

Iets over de Hollandsche taal- en
I e t s over de Hollandsche taal- en letterkunde, door John Bowring. Uit het Engelsch.
[Door A. VAN HALMAEL Jr.] Leeuwarden, 1829. (1811
Afzonderlijke afdruk van een gedeelte van de ‘Brieven van J. Bowring.’

Iets over de Hollandsche taal
I e t s over de Hollandsche taal, noch voor noch tegen, latende elk dienaangaande
vrij en onverlet als naar goedvinden. [Door J.B. CANNAERT.] Eerste stukske. Gend,
Nov. 1823, (1812
Handel. v. Letterkunde 1849, bl. 113.

Iets over de hondsdolbeid
I e t s over de hondsdolbeid. [Door G. GREEVE.] Utr. 1837. (1813
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Iets over de nadeelen van den tegenw. staat van het regtswezen
I e t s over de nadeelen van den tegenw. staat van het regtswezen in de Nederlanden
en van de geringe bezoldiging der regterlijke ambtenaren. [Door SIBRAND GRATAMA.]
Leeuw. G.T.N. Suringar, 1823. (1814
Handel v. Letterkunde 1858, bl. 36. - In 1824 verscheen eene vertaling
onder den titel: Un mot sur les incotivénients de l'état actuel de la Justice
dans le Royaume des Pays-Bas, et sur ceux de la modicité du traitement
des membres de l'ordre judiciaire. Traduction d'une brochure, imprimée
en Hollandais. Tournay, imprim. de J. Casterman ainé, 1824. CAVALIER,
procureur des Konings bij de Regtbank van eersten aanleg te Doornik,
was de vertaler.

Iets over de natuurlijke oorzaak van den dood
I e t s over de natuurlijke oorzaak van den dood des Heeren Jezus Christus. [Door
Jhr. A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK.] Amst. 1863.

Uitg. (1815

Iets over de noodzakelijkkeid van het godsdienstig onderwijs in
de scholen
I e t s over de noodzakelijkkeid van het godsdienstig onderwijs in de scholen. [Door
BERN. LEDEBOER.] Rott. 1822.

A.M.L. (1816

Iets over de ondoelmatigheid der weeshuizen
I e t s over de ondoelmatigheid der weeshuizen in het voormalig koningrijk Holland.
[Door J.H. FLOH.] Amst. 1811.

Aa. (1817

Iets over de onlangs gehouden provinciale
I e t s over de onlangs gehouden provinciale verkiezing in het hoofd-kiesdistrict
Amersfoort. [Door P. GALLENKAMP PELS.] Amst. 1850. (1818
De schr. werd hiervoor in regten vervolgd.
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Iets over de regterlijke magt en
I e t s over de regterlijke magt en over de betrekking van den Koning tot dezelve.
[Door Mr. FR. FRETS.] Rott. 1827.

Aa. (1819

Iets over de vraag
I e t s over de vraag: of er voor iedere onteigening ten algemeenen nutte eene
afzond. wet moet worden gevorderd? [Door W.L.F.C. Ridder VAN RAPPARD.] Amst.
1841. (1820
Handel. v. Letterkunde 1863, bl. 49.

Iets over de vroegere staatsregelingen en
I e t s over de vroegere staatsregelingen en de tegenwoordige grondwet van
Nederland. [Door Jhr. Mr. W. TH. GEVERS DEYNOOT, later lid der

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

296
Tweede Kamer.] Dordrecht, van Hout-rijve en Bredius, 1829. (1821
Levensber. v. Letterkunde, 1880, bl. 48.

Iets over de wetgeving betrekk. het tweegevecht en de
beleedigingen
I e t s over de wetgeving betrekk. het tweegevecht en de beleedigingen. [Door I.J.
VAN HEES VAN BERKEL.] 's Grav. 1842. (1822
Cat. v. Letterkunde, III. 299.

Iets over de ijzerbanen en het asphaltspoor
I e t s over de ijzerbanen en het asphaltspoor in den straatweg van Amsterdam op
Rotterdam. [Door C. SOETENS.] 's Grav. 1844. (1823

Iets over de zangspelkundige genootschappen
e

Iets over de zangspelkundige genootschappen, op het einde der XVIII en het begin
e

der XIX eeuw te Audenaerde. [Door JULES SABY, Notaris.] Aud. Gommar de Vos,
1844.

B.B. (1824

Iets over den letterkundigen eigendom
I e t s over den letterkundigen eigendom. [Door FRED. MULLER.] 's Hage, J.L.C.
o

Jacob, 1852. 12 .

Schr. (1825

Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal
Iets over den tegenwoordigen oorlog in Portugal. [Door Mr. G. GROEN VAN
PRINSTERER.] 's Grav. en Amst., Gebr. van Cleef, 1826. (1826
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Iets over en voor den koophandel
I e t s over en voor den koophandel van Amsterdam. [Door A. HORSTMAN.] Te Amst.
bij P. den Hengst en Zoon, 1824-25. 2 stn. (1827

Iets over geld vooral in betrekking
I e t s over geld vooral in betrekking tot goederen-beleening. [Door C.J. VIERNAGEL.]
Amst. 1856.

Uitg. (1828

Iets over gemengde huwelijken en de godsdienstige opvoeding
der kinderen
I e t s over gemengde huwelijken en de godsdienstige opvoeding der kinderen uit
dezelve en over de noodzakelijkkeid dat ook door de Nederl. wetgeving hierin
voorzien worde. [Door WESSEL SCHOLTEN.] Amst. Saakes, 1843. (1829
Letterkunde, Levensber. 1857, bl. 155.

Iets over God en den mensch
I e t s over God en den mensch, een leer- en leesboekje voor min gevorderde
leerlingen. [Waarschijnlijk door PETRONELLA MOENS.] Koev. 1847.

Uitg. (1830

Iets over het Aalmoesseniers Weeshuis te
I e t s over het Aalmoesseniers Wees-
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huis te Amsterdam en eenige bedenkingen over de armoede. [Door C. VOLLENHOVEN.]
Amst. [z.n.v. uitgever.] 1815. (1831
Levensber. v. Letterkunde, 1850, bl. 117.

Iets over het Grodsbegrip der hedendaagsche
I e t s over het Grodsbegrip der hedendaagsche wijsbegeerte; en blik op Mr. C.W.
Opzoomers redevoering over de wijsbegeerte, den mensch met zich zelven
verzoenende. [Door Dr. J.T. BERGMAN.] Te Leiden, bij Haak en Comp. 1846. (1832
Levensber. v. Letterkuude, 1879, bl. 58. Een toevoegsel verscheen in
o

o

Konst- en Letterbode 1846, n . 49, en 1847, n . 2.

Iets over het leven en den inborst van Saint-Simon
I e t s over het leven en den inborst van Saint-Simon, in een brief aan den Katholijk.
Amst. 1856. (1833
Is bl. 43-58 van De leer van Saint-Simon ontvouwd door ENFANTIN enz.,
vertaald door A.J. NIEUWENHUIS en G.W. VAN DER VOO.

Iets over het onlangs uitgekomen geschrift
I e t s over het onlangs uitgekomen geschrift van Mr. W.A. van Appeltere, voornam.
ingerigt ter verdediging der vervolgingen tegen de afgescheidene Gereformeerden
in Nederland..... [Door Mr. M.C. VAN HALL.] Amst. 1838.

Uitg. (1834

Iets over het oude strafregt in België
I e t s over het oude strafregt in België, gevolgd door eenige notabele decisien van
vroegere tijden. [Door J.B. CANNAERT.] Brussel, W.J. Luneman, 1826. (1835
o

Zie boven N . 811.

Iets over het pijp- of kolen-gaz
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I e t s over het pijp- of kolen-gaz (gaz-courant) en over het vervoerbaar of olie gaz
(gaz-portatif.) [Door Dr. H.J. BROERS.] Utrecht, 1842.

Uitg. (1836

Iets over het schrijven van Dr
I e t s over het schrijven van Dr. F.J. Domela Nieuwenhuis aan Dr. G.C.A. Harless,
uit een brief aan een vriend. [Door J.A.D. MOLSTER, Pred. te Utreeht.] Utr. Kemink
en Zoon, 1842. (1837

Iets over het steenkolenvuur
I e t s over het steenkolenvuur. [Door
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H. VAN NIEVERVAART.] Dordrecht, 1827. (1838

Iets over Jacob en Wilhelm Grimm
I e t s over Jacob en Wilhelm Grimm, gewezen Hoogleeraren te Göttingen; een
woord, gerigt aan Heeren Curatoren der Nederlandsche hoogescholen. [Door Mr.
G.W. VREEDE.] Utrecht, N. van der Monde, 1837. (1839
Zie zijn eigen-levensbeschr. bl. 227.

Iets over Johan Six van Chandeleer
I e t s over Johan Six van Chandeleer. [Door D. GROEBE.] 1823. (In v. Kampen's
Magazijn v. wetensch., kunsten en letteren 1823, dl. 2.) (1840
Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 166.

Iets over Nijmegen's herstelling in 1814
I e t s over Nijmegen's herstelling in 1814. [Door Mr. AE. Baron MACKAY.] 's Grav.
1863. (1841

Iets over verkiezingen
I e t s over verkiezingen. [Door E.W. VAN DAM VAN ISSELT.] Tiel, 1840. (1842

Iets over Vriesland
I e t s over Vriesland, of alphab. plaatsbeschrijving van de steden en dorpen in dit
gewest.... [Door G.M. KOLDIJK.] Leeuw. 1837. (1843
Bodel Nijenhuis 2604.

Iets tegen de voorgestelde suppressie
I e t s tegen de voorgestelde suppressie der Arrondissements-regtbanken en
instellingen van den Hoogen Raad, tot een Hof van Appel in burgerl. zaken. [Door
Mr. H.J. DIJCKMEESTER.] Tiel, 1849. (1844
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Handel. v. Letterkunde, 1850, bl. 156-167.

Iets tot antwoord aan den schrijver
I e t s tot antwoord aan den schrijver der zoogenoemde Verdediginge van Gods
Kerke en haar Opperhoofd. [Door J. BOTH HENDRIKSEN, Raadsheer in 't Hof van
Utrecht.] Utr. 1801-1802. 2 stn. (1845
Cat. J.W. te Water, p. 135.

Iets van *** [H.A. Tollé
I e t s van *** [H.A. TOLLÉ, Pred. te Vere.] Vere, 1790. (1846
Herdrukt met naam en portret.

Iets van God voor een kind
I e t s van God voor een kind, van vijf of zes jaren. [Door J.H. NIEU-
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WOLD.]

Gron. A. Groenewolt. (1847.

Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 125.

Iets van Kotzebue
I e t s van Kotzebue. Tooneelstukje [Door H. TOLLENS CZ.] Alom, 1800. (1848
o

Cat. v. Voorst, Littér. n . 5463.

Iets voor de armen
I e t s voor de armen. [Door GIJSB. KAREL Graaf VAN HOGENDORP.] Amsterdam,
1799-1801. 6 stn. (1849

Iets voor de patriotten
I e t s voor de patriotten. Z. pl. en jr. [Leid. 1784.] (1850
Zie: I e t s voor Leiden.

Iets voor de Republiek
I e t s voor de Republiek. Z. pl. en jr. [Leid. 1784.] (1851
Begin: Het is aan elk Burger...... enz. Zie: I e t s voor Leiden.

Iets voor Edam
I e t s voor Edam, Leyden, enz. Z. pl. en jr. [Leid. 1784.] (1852
Zie op: I e t s voor Leiden.

Iets voor een jong schoolmeester
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I e t s voor een jong schoolmeester. [Door J.H. NIEUWOLD.] Groningen; A. Groenewolt,
1793. 3 stn. (1853
Herinnering aan Nieuwold door H.W.C.A. Visser, bl. 128.

Iets voor een kind over zijnen
I e t s voor een kind over zijnen vader en moeder. [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A.
Groenewolt. (1854
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 123.

Iets voor kinderen
I e t s voor kinderen, over alles een weinigje of eene kleine wereldkunde. [Door J.H.
NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt, 18.. (1855
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 124.

Iets voor Leyden
I e t s voor Leyden. Z. pl. en jr. [Leid. 1784.] (1856
In het Tweede Iets voor Leyden wordt aangaande den schrijver gezegd:
‘Heel Leijden zegt het u wie het is! en wie noemt Leyden? Immers niemand
anders dan JAN LE FRANCQ VAN BERKHEY! - En zo het niet waar is, waarom
verkoopt hij die schandboeken dan? Waarom zuivert hij zich dan niet van
dien blaam? Het is toch immers niet fraai om voor een Oproermaaker te
boek te staan.’ Volgens het Derde
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Iets voor Leyden (bl. 8) werd eehter ook zekere LAGENDAAL voor den
schrijver gehouden. Uit het op bl. 7 en 8 van het Iets voor de patriotten
voorkomende, maak ik op dat F. BERNARD zich voor den schrijver uitgaf,
o

waartegen de ware schrijver opkomt. N . 1850, 1851 en 1852 schijnen
van dezelfde hand te zijn.

Tweede iets
Tweede i e t s , voor Leyden... Z. pl.. en jr. [Leid. 1784.] (1857
Tegenschrift van 't vorige. Op bl. 10 en 11 van het Iets voor de patriotten
wordt zeer losgetrokken op hen ‘die de Leydenaars een Iets onder eene
mooye verlokkende tytel ter hunner verderve in de handen stoppen’ en
vooral op Vader KESTER; of hiermede bedoeld wordt, dat deze de schrijver
o

vcn dit Tweede Iets zoude zijn is niet geheel duidelijk. Eene plaats in N .
3 van De politieke Nalezer doet vermoeden, dat men Dr. C. TERNE voor
den maker hield.

Derde iets
Derde i e t s , voor Leyden, in een samenspraak tusscben de Leydsche Louw en
Krelis .... Z. pl. en jr. (1784.) (1858
Waarschijnlijk door den schrijver van Louw en Krelis, J.C. HESPE. Ook
de boekverkoopers bij wie beide verkrijgbaar waren, zijn dezelfde.

Nieuwe jeucht-spieghel
Nieuwe j e u c h t - s p i e g h e l , verciert met vele schoone nieuwe figuren ende
o

liedekens.... [Denkelijk door ZACH. HEYNS.] Z. pl. en jr. [Zwolle, 1620.] 12 . (1859

De zingende Groninger jeugd op het akademie-feest
De zingende Groninger j e u g d op het akademie-feest. Acht liedjes. [Door R.G.
RIJKEN, Onderwijzer te Gron.] Gron., 1850.

Uitg. (1860

De Jezuiten en de troon der Nederlanden
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De J e z u i t e n en de troon der Nederlanden, en het Concordaat. Vlugtige historische
herinneringen en wenken. [Waarschijnlijk door A.N. VAN PELLECOM.] Amst. 1841.

Aa. (1861

Der Jezuiten prooi door *** [Johan
Der J e z u i t e n prooi door *** [JOHAN DE VRIES.] Amst. 1844. 2 dln.

Uitg. (1862

De twaalfjarige Jezus
De twaalfjarige J e z u s . [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt. 18... (1863
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 127.
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De vernederde en verheerlijkte Jezus en
De vernederde en verheerlijkte J e z u s en andere gedichten. [Door GERRIT PAAPE.]
1778.

W.G. (1864

Jezus het beste voorbeeld
J e z u s het beste voorbeeld. [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt. 18...
(1865
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 127.

Ifigenia in Aulis
I f i g e n i a in Aulis, zangspel; het fransche dichtstuk |van MAR. F.L. GADN LEBLANC
DU ROULLET], gevolgd door Pieter Pijpers. Amst. 1801.

F.V. (1866

De Hollandsche illustratie
De Hollandsche i l l u s t r a t i e . [Redactèur F.C. DE BRIEDER.] Amst. 1864-18... fol.
(1867

In den name Jesu myns Heeren
I n den name Jesu myns Heeren si ghescreuen. Een onderwysinghe ende stercke
o

vurige vermaninge der wysheyt... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (1868
o

V.d. Linde n . 183.

Humoristische in- en uitvallen
Humoristische i n - en uitvallen, benevens 25 curieuse logens. [Door W.J.A. MULDER.]
Utr. 1864.

Schr. (1869
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In 's Gravenhage Anno 1781 tegen Maandag
I n 's Gravenhage Anno 1781 tegen Maandag, den 31sten December, wordt UE.
ter begravinge versogt, met het zoo ongelukkig door de schrik van een Advertentie
van den 17den dito, gesneuvelde lijk van de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot...
[Door NIC. HOEFNAGEL.] Kl. plano. (1870
Vgl. Mr. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R. IX. 250.

De eerlicke incomste van onsen ghenadighen
De eerlicke i n c o m s t e van onsen ghenadighen ende gheduchten Heere... Fransoys
o

van Vranckerijcke... In syne vermaerde Hooft-stad van Ghendt... Ghendt, 1582. 4 .
(1871
Vertaling uit het fransch; LUCAS D'HEERE was waarschijnlijk de schrijver.
Zie Vanderhaeghen, I. 368.

Indibilis of de gelofte
I n d i b i l i s of de gelofte. Geschied-
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kundige roman. Eene bijdrage tot de kennis der zeden, gewoonten en des
burgerlijken levens der oude Romeinen. [Door M.S. POLAK.] Te Amsterdam, bij de
Grebroeders Diederichs. 1831-1836. 3 dln. (1872
Cat. der Acad. Bibl. te Leiden, 1814-1847.

De Indiër
De I n d i ë r . Dagblad toegewijd aan de belangen van Ned. Indië. Zaltb. 1850-55.
fol. (1873
Van 1 Jan. 1853-1 Oct. 1854 geredigeerd door IZ. J. LION, blijkens Bijlage
3 van zijn geschrift: Mijn staatkundig leven.

De indijking en droogmaking van de Zuiderzee
De i n d i j k i n g en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen van af
den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee, voorgesteld en
aangeprezen als een krachtig middel tot verheffing van handel, scheepvaart en
landbouw in Nederland. [Door P. FADDEGON PZ. en J. KLOPPENBURG.] Te Amsterdam,
bij G.M.P. Londonck. 1848. (1874.
Cat. Amst. Bibl. VI. 504.

De infante van Zamora
De i n f a n t e van Zamora. Blijspel gevolgd naar het fransch. [Van NIC. ST. FRAMERY]
door B. Zurmühlen. Amst. 1784.

F.V. (1875

Sommiere informatie
Sommiere i n f o r m a t i e , dat is kort bondig ondersoek en bericht rakende het
onwedersprekelijke en onbetwistbaar recht van ... den Koning van Pruissen tot de
successie ... van zijn grootvader Prins Frederik Hendrik... Op nieuw naar het oorspr.
o

[Fransch] vertaelt ... [Door Mr. W. VAN ROYESTEIN.] Amst. 1702. 4 . (1876
Blijkens zijn ‘Kortbond. bewijsredenen’ enz., welke een tegenschrift zijn
van: Korte remarques dienende tot wederlegginge van de zoogenaamde
o

Informatie... Amst. 1702. 4 .
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Korte inhoud der voornaamste pligten
Korte i n h o u d der voornaamste pligten van de broeders en zusters van het derde
o

orde van den H. Dominicus. [Door R. ROMMENS, Dominikaner.] Gent, [1861.] 24 .

B.B. (1877

Zakelyke inhoud van alle de lykredenen
Zakelyke i n h o u d van alle de lykredenen op de Heere Prince van Oranje
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en Nassau, door Hoogleeraren en Predikanten, en van alle oratien en preken die
nog staan uit te komen. Met geredeneerde aanmerkingen over yder lyk-reden, of,
en hoe ver, ze beant-woorden aan de natuur van dezelve, zo als ze past in den
mond van een Christen Redenaar. Waar bygevoegt is een waar Caracter van Syn
o

Hoogheid...... Uit het Fransch vertaalt. Leeuwarden, by A. Ferwerda, 1752. 4 . (1878
Eekhoff, Cat. der Bibl. v. Leeuwarden, bl. 263 gist, dat de Waalsche
predikant J.A. COURTONNE de schrijver was.

Inhoudt van eenighe brieven
I n h o u d t van eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen Amsterdam onlangs
voorgevallen. Met een discours aen alle goede Patriotten ... [Door JAC. TAURINUS.]
o

1617. 4 . (1879
Cattenburgh p. 128.

Beknopte geschiedkundige inleiding tot den Heidelbergschen
Beknopte geschiedkundige i n l e i d i n g tot den Heidelbergschen Katechismus ten
dienste van hen, die de prediking over den Katechismus bijwonen. [Door R. BENNINK
JANSSONIUS.] Gron. 1853. (1880
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 209. Volgens den uitgever was N. VAN
DER TUUK de schrijver.

Inleydinghe tot het ontwerp van eene
I n l e y d i n g h e tot het ontwerp van eene Batavische Arcadia. [Door J. VAN
o

HEEMSKERK.] t'Amst. 1637. 12 . (1882
Zie Bijdragen tot boeken- en menschenkennis, verzameld door Mr. P.S.
Schull en A. van der Hoop Jr., II. 85. - Bodel Nijenhuis 47, 954.

Inluydinghe over een groot Faemroover
I n l u y d i n g h e over een groot Faemroover, de welcke lasterende en bespottende
.... eenen Vincent van Drielenburgh .... beschuldicht, bespot ende geblameert heeft
o

.... [Door VINCENT VAN DRIELENBURCH zelven.] Z. pl. 1616. 4 . (1881
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Meulman 1451.

De inlijving van Nederland in het rijk van Rome
De i n l i j v i n g van Nederland in het rijk van Rome. (Overgedrukt uit het Goudsch
Kronijkske van 7, 10, 14 en
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17 April 1853.) [Denkelijk door Mr. J. BAKKER KORFF.] Gouda, 1853. (1883

Instellinge van het Broederschap van de HH
I n s t e l l i n g e van het Broedersebap van de HH. Vijf Wonden ons Zaligmakers
Jesu Christi, door .... Antonius Triest, Bisschop van Gend .... [Door P. BOELE.] Antw.
o

1654. - Gend, 1778. 12 . (1884
Vanderhaeghen, III. 363. Eene andere uitgave zonder jaartal, door dien
schrijver (ald. p. 465) vermeld, draagt de letters P.B. onder het voorberigt.

Instituten en Gymnasiën
I n s t i t u t e n en Gymnasiën. Brief aan. Philalethes. [Door P. DE RAADT.] Leid. 1838.
(1885
Levensber. v. Letterkunde 1863, bl. 336.

Institutie ofte onderwijsingh in de christelicke
I n s t i t u t i e ofte onderwijsingh in de christelicke religie, door J. Calvijn. Amst. 1645.
fol. (1886
In 1650 verschenen met bijvoeging: ‘overgezet door WILH. CORSMANNUS’.

Het waere interest van 't misleide
Het waere i n t e r e s t van 't misleide Nederland. [Door J.T. LA FARGUE.] In 's
Gravenhage, by Laurens Berkoske, Junior. Boekverkoper in de Vlaemstraet op den
hoek van de Nieuwstraet. 1642. [1742.] (1887
Herdrukt in 1746 in zijn ‘Staats-spiegel voor den Nederlanderen’. Blijkens
de voorrede aldaar werd het oorspronkelijke in 't begin van Nov. 1742
uitgegeven.

Intred by de Grieksche Hta tot het Neerlandsch gedaan
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I n t r e d by de Grieksche Hta tot het Neerlandsch gedaan. [Toegeschr. aan Jhr.
o

EVER. MEYSTER.] Anno [16]53. Utrecht in December of Tuinmaand. 4 . (1888
Bibl. Harlemensis III. 442 wordt echter JOHAN VAN ATTEVELD als schrijver
genoemd.

Nieuwe inventie om Oost en West
Nieuwe i n v e n t i e om Oost en West te seylen. [Door DANIEL SLACHMULDER.] Z. pl.
en jr. [1623.] (1889
Thysius 1401.

De invloed des volks op de regering
De i n v l o e d des volks op de regering. [Toegeschr. aan ELIE LUZAC.] Leyden, 1788,
3 stn. (1890

Invloed van Frankrijk op Nederland sedert
I n v l o e d van Frankrijk op Neder-
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land sedert 1795. [Toegeschr. aan ... TIMMERMAN.] Amst. 1814.

Aa. (1891

Inwyding van den christen tempel t'
I n w y d i n g van den christen tempel t' Amsterdam. [Door JOOST VAN VONDEL.] 1630.
o

4 . (1892
Bibl. v. pamfl. 2428.

De Jobsiade
De J o b s i a d e , met prentverbeeldingen van Wilhelm. Busch. [Door C.A. KORTUM;
vert. door MARTIN KALFF.] Amst 1881. (1893

Jodelet
J o d e l e t , of de kneckt meester en de meester knecht. [Door SCARRON; in dicht
nagevolgd door JOHAN KOMMELIN GSPZ.] Amst. 1683. - Ald. 1720. - Ald. 1771.

F.V. (1894

Johannes de Discipel des Heeren
J o h a n n e s de Discipel des Heeren. Een geschenk voor jeugdige Christenen, door
F.A. Krummacher. Naar het Hoogduitsch. |Door A. DROST.] Haarl. 1834. (1895
Konst- en Letterbode 1834, II. 352.

De jongeling op de proef
De j o n g e l i n g op de proef. Blijspel in vijf bedrijven en in onrijm, door Destouches.
Uit het fransch vertaald. [Door ELIS. WOLFF geb. BEKKER.] Hoorn, 1775. (1896
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 3852.
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De Utrechtsche jongelings-vereeniging
De Utrechtsche j o n g e l i n g s -vereeniging. [Door H. MULDER.] Utr. 1861.

Schr. (1897

Joris en Tryntje
J o r i s en Tryntje. Voorspel. [Door K. BOR.] Amst. 1768. (1898
o

V.d. Marck 806. Volgens Tooneelst. v. Letterkunde n . 3869 door H.V.
ELVERVELT.

Josaphat en Barlaam
J o s a p h a t en Barlaam. Treurspel. [Door F.B. WEERTS.] Amst. 1678. (1899
V.d. Marck 1396.

De twee Johns of de ware
De twee J o h n s of de ware vriendschap. [Door W.H. SURINGAR.] Leeuw. 1848.

Uitg. (1900

José
J o s é . Een Spaansch verhaal. [Door NIC. BEETS.] Amst. 1834. (1901
‘Door den autheur van José’ verscheen: Kuser. Een verhaal. Haarl. 1836.

Josua's vermaning aan Israël tot behouding
J o s u a ' s vermaning aan Israël tot behouding van den openlijk ingestelden
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godsdienst, in eene redevoering over Josua XXIII vers 6 ... [Door PETRUS HOFSTEDE?]
Rott. 1785. (1902

Staatkundig journaal van den Boven-IJssel
Staatkundig j o u r n a a l van den Boven-IJssel. [S. VAN BRONKHORST Redacteur.]
(1903
Blijkens zijn in 1816 verschenen: Mijne lotgevallen in Aug. en Sept. 1813.

Journael of dagelijks verhael van den handel der Franschen
J o u r n a e l of dagelijks verhael van den handel der Franschen in de steden van
o

Utrecht en Woerden. [Door ABR. DE WICQUEFORT.] Amst. 1674. 12 .

B. (1904

Irene
I r e n e . [Redacteur T. OLIVIER SCHILPEROORT.] Amsterdam, Wed. G.A. Diederichs
en Zoon. 1821. 3 nrs. (1905
Van der Aa heeft minder juist: Deventer, bij Robijns.

Irene
I r e n e . Treurspel. [Naar het Fransch van VOLTAIRE, door J. HOUTMAN THZ.] Amst.
1784. (1906
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 3644. Elders van W. IMME toegeschreven
gevonden.

Is de weleerwaarde zeergeleerde heer W
I s de weleerwaarde zeergeleerde heer W. Hoevers, predikant te 's Hage, even als
zijne geestverwanten, al dan niet een eenvoudig dienaar van het Evangelie...? [Door
Jhr. Mr. A.M.C. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utr. 1864.

Uitg. (1907
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Is een nieuw Ministerie Thorbecke mogelijk?
I s een nieuw Ministerie Thorbecke mogelijk? [Toegeschr. aan Prof. G.J. MULDER.]
Utr. 1853. (1908

Is het nu niet de tijd
I s het nu niet de tijd om aan de vereeniging van verschillende protestantsche
kerkgenootschappen in Nederland te arbeiden? [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] 's
Grav. 1868. (1909
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 211.

Is nu alle vrees voor het Concordaat verdwenen?
I s nu alle vrees voor het Concordaat verdwenen? [Door D.H. WILDSCHUT.] Amst.
1841.

Uitg. (1910

Is verdeeling der stads weiden wenschelijk?
I s verdeeling der stads weiden wenschelijk? [Toegeschreven aan AD. IJSSEL DE
SCHEPPER.] Dev. 1861. (1911
Waarschijnlijk ten onregte.

Ismaël
I s m a ë l . Satyrisch-politiek tijd-
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o

schrift. 28 Julij-22 Sept. 1788. 9 nrs. 4 . (1912
Vervolg van den J a n u s en zoo niet geredigeerd door, dan toch voor
een groot deel van de hand van J. KINKER.
J. Meerburg en B. Onnekink te Leiden beloofden op bl. 91 van het 1e dl.
van Janus Verrezen een herdruk van den echten ouden Janus en den
Ismaël. Bij den herdruk van Janus in 1795 behoort de Ismaël, die toen
‘als zijnde het echte afgietsel van Janus’ wekelijks vervolgd is, minstens
tot 29 Nov. Of KINKER de schrijver was, wordt hierdoor twijfelachtig. Vgl.
No. 1779 en Ned. Spectator v. 1867, bl. 384.

De vlugge Italiaan
De vlugge I t a l i a a n , of handleiding om zonder onderwijzer in korten tijd Italiaansch
te leeren lezen, schrijven en spreken ... [Door C. TH. MONTIJN.] Kampen, G. Ph.
Zalsman, 186?

Uitg. (1913

Hondertjarige jubel-gedachtenisse der academie van Utrecht
Hondertjarige j u b e l -gedachtenisse der academie van Utrecht.... [Door I. LE LONG.]
o

Utr. 1736. 4 .

B. (1914

Jubelgeschenk
J u b e l g e s c h e n k , of nieuw handboeksken, opgedragen aan de kinderen van
Maria, ter gelegenheid van de dryhonderdste vergadering sedert het inrigten der
o

congregatien van O.L.V. [Door ... BEGYN S.J.] Gent, 1863. 24 .

B.B. (1915

Jubelkrans voor de eerw. zuster Scholastica
J u b e l k r a n s voor de eerw. zuster Scholastica Clays. [Door PRUDENS VAN DUYSE.]
o

Gent, 1839. 4 .

F.V. (1916
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Jubel-kroon uyt Vlaemsche bloemen gevlochten aen
J u b e l - k r o o n uyt Vlaemsche bloemen gevlochten aen.... Francies Bruyneel....
[Door N. CORNELISSEN.] Gent, 19 Jan. 1817. fol. (1917
Vanderhaeghen IV. 389.

Jubellied bij het feest van het (Engelsch) Zendeling-genootschap
J u b e l l i e d bij het feest van het (Engelsch) Zendeling-genootschap. [Door Mr. IS.
DA COSTA.] Amst. 1848. (1918
o

Cat. da Costa, n . 1726.

Het jubilaeum van Nederlands herstel
Het j u b i l a e u m van Nederlands herstel. [Door ISAAC CAPADOSE.] Leiden, 1862.

H.E.B. (1919

Dry hondert vyftig jaerige jubilé
Dry hondert vyftig jaerige j u b i l é der berugte instellinge van den dienst
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der ... Aelmoesenieren der stad Antwerpen ... [Door FR. MATTH. VAN CANNAERT
D'HAMALE

o

en ANT. STIPS.] Antw. 1808. 4 .

B. (1920

Vijftigjarig jubilé van den Heiligen Rumoldus
Vijftigjarig j u b i l é van den Heiligen Rumoldus te Mechelen. [Door... VERVLOET.]
o

Mechelen, 1825. 4 .

B.B. (1921

De arglistige juffer bedroogen
De arglistige j u f f e r bedroogen, of gevlugte tooneelspeelster agterhaalt; kluchtspel.
[Door A. NAGTEGAAL.] Z. pl. en jr. [o. 1729.] (1922
o

V.d. Marck 1219. Tooneelst. v. Letterkunde n . 3911 wordt ABR. ELZEVIER
genoemd.

De belachelyke hoofsche juffers
De belachelyke hoofsche j u f f e r s . Tooneelspel. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685.
(1923
V.d. Marck 915.

Julianus den Apostaet
J u l i a n u s den Apostaet, of kort begrijp van zijn leven.... Met een vergelijking van
het Pausdom en het Heidendom... [Door SAMUEL JOHNSON.] Uit het Engelsch vertaald.
o

Tot Vrystad, 1688. 4 . (1924
Macaulay, Hist. of England, II. 337.

15 Junij 1815
15 J u n i j 1815. Hulde aan Oranje en de Nederl. krijgsmakkers uit den tijd van
Napoleon I. Twee liederen voor het Ned. volk. [Door J. BRAUN.] Amst. 1865.
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Uitg. (1925

De vijfde Junij 1848
De vijfde J u n i j 1848. Een woord aan Katholieke en niet-Katholieke Nederlanders.
[Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] 's Hertogenbosch, bij Gebr. Muller, 1848. (1926
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

18 Juny herdacht in 1853
18 J u n y herdacht in 1853. [Door F. SNELLAERT.] Z. pl. [Gent, J.S. van Doosselaer
o

1853.] 4 .

F.V. (1927
Slechts in 15 ex gedrukt.

1815-18 Juny-1865
1815-18 J u n y -1865. Waterlooliedjes. [Door R. HUSEN.] Utr. 1865.

Uitg. (1928

1865
1865. J u n i j - l i e d . Variatie op het eerste lied van 1840 hem gewijd, voor 16 jaar
overleden, die immer onver-
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getelijk is. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1865. (1929.

M. Junius Brutus
M. J u n i u s Brutus. [Door A. LOOSJES PZ.] Haarlem, 1798. (1930
Met naam des schrijvers opgenomen in zijne ‘Romeinsche Antieken.’

Jupiter en Amphitrion of de twee
J u p i t e r en Amphitrion of de twee gelijke Sosiaas. Blyspel. [Naar MOLIÈRE door
HARM. KONING?] Amst. 1730. (1931
o

Tooneelst: v. Letterkunde, n . 3967.

Justificatie des Magistraets tot Leyden in Hollant
J u s t i f i c a t i e des Magistraets tot Leyden in Hollant. Teghens de calumnien ter
o

o

saecken van de differentie... [Door D. VZ. COORNHERT.] 1579. 4 . - 1597, 8 . (1932
Later in zijn werken opgenomen.

Clare justificatie van seeckere passagien
Clare j u s t i f i c a t i e van seeckere passagien, daerover Jac. Triglandius... Joh.
Wtenbogaert beschuldigt van ontrouwigheyt.... [Door J. UYTENBOGAERT.] 's Grav.
o

1616. 4 . (1933
Cattenburgh, p. 144.

Const-thoonende juweel by de loflycke stadt
Const-thoonende j u w e e l by de loflycke stadt Haerlem.... in 't licht gebracht...
o

[Geredigeerd door ZACH. HEYNS.] Zwolle, 1607. 4 . (1934
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K
Kaart van de omstreken van Utrecht
K a a r t van de omstreken van Utrecht. Schaal 1:40.000. Tweede o.a. met den
Ooster-spoorweg veel vermeerderde druk [Bewerkt door L.J. DE BRUIJN, Luit. der
Inf.] Utrecht, 1873. In plano.

Uitg. (1935

Kabinet-bibliotheek der vaderlandsche litteratuur
K a b i n e t - b i b l i o t h e e k der vaderlandsche litteratuur. [Verzameld door M.D. DE
BRUYN.] Utr. 1850-1855. 6 dln. (1936
o

Cat. M.D. de Bruyn, n . 3120.

Amsterdamsche kakademi ofte guyt-school
Amsterdamsche k a k a d e m i ofte guyt-school.... [Toegeschr. aan JACOB CATS.] Z.
jr. [1630.] 1 bl. fol. (1937

Kaleidoskoop
K a l e i d o s k o o p . Nieuws- en advertentieblad. Zwolle, Deventer, Zutphen,
Apeldoorn. [Redacteur W. VAN DER LINDE HZ.] Ter boekdrukkerij van Ter Gunne en
o

C . te Deventer. Jan. 1846. (1938
In 1851 of 1852 zamengesmolten met den IJsselbode. Zie Handel. v.
Letterkunde 1883, bl. 11.

Vermeerdert Kamper-steurtje van harde eyeren
Vermeerdert K a m p e r - s t e u r t j e van harde eyeren, stercke boter ende bittere
mostaert... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1648. - Tweede druck. Campen, 1648. (1939
Opgenomen in zijne ‘Verzamel. van tractaaten.’

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Kan de Protestantsche kerk zich in de teekenen des tijds
verheugen
K a n de Protestantsche kerk zich in de teekenen des tijds verheugen? [Door K. VAN
BELKUM.] Leeuw. 1852.

Schr. (1940

De kansel
De k a n s e l . Verzameling van belangrijke onderwerpen, met eenige voorkeur voor
de gemeente te behandelen. Vooral ten dienste van jeugdige medebroeders in de
heilige bediening. [Door ADR. VAN MAANEN, Pred. te Polsbroek.] Schiedam,
1852-1853. 2 dln.

H.E.B. (1941

Het egt en waar karakter van den Heere Raadpensionaris Johan
de Witt
Het egt en waar k a r a k t e r van den Heere Raadpensionaris Johan de Witt,
getrokken uit de Brieven van den Graave d'Estrades en andere schriften; en
overgesteld tegen het valsch
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en wanschapen karakter, onlangs in 't licht gegeven. Derde druk. Te Amsterdam,
by Isaak Tirion. 1757. (1942
Dat de schrijver J. WAGENAAR was, blijkt uit Huizinga Bakker, bl. 54-57
en uit het 2e dl. van W's Verzam. v. tractaten, waarin het opgenomen is.
‘Door den schrijver van het egt en waar karakter enz.’ zijn ook uitgegeven:
Vrijmoedige aanmerkingen over de Zedige beproeving van de
voorgestelde karakters van den Raadpens. Johan de Witt; gerigt aan den
schrijver dier Beproevinge. Ald. 1757. Vgl. Huiz. Bakker, bl. 58, 59.

Het karakter van den Raad-pensionaris Jan
Het k a r a k t e r van den Raad-pensionaris Jan de Wit en zyne factie, beschreeven
door den Graaf d'Estrades, om te dienen tot ophelderinge der Vaderlandsche Historie,
voor de Jaaren 1663-1672. [Door PIETER LE CLERCQ, Commissaris der uitheemsche
dépêches van H. Ho. Mog. te 's Hage.] In 's Gravenhage, by Pieter van Os, 1757.
(1943
Huizinga Bakker, bl. 54. Ten onregte beweert Mirabeau (Aux Bataves
Notes p. 23) dat E. LUZAC dit geschrift uitgaf onder den naam P. le Clercq.

Karakterkunde der vaderlandsche geschiedenis
K a r a k t e r k u n d e der vaderlandsche geschiedenis, behandelende de karakters
van de voornaamste vaderlandsche mannen. [Door P. LOOSJES AZ.] Haarlem, 1784.
- Ald. 1790. 2 stn. (1944
Konst- en Letterbode, 1813, I. 361.

De karakterkunde volgens de gelaatsleer
De k a r a k t e r k u n d e volgens de gelaatsleer, in verband beschouwd met de
schedel-leer en de menschelijke temperamenten. [Door A. MARTINI VAN GEFFEN.] 's
Hertog. H. Palier en Zoon. 1830. (1945
Ik zag een present-exemplaar van den schrijver met eene opdragt in H.S.,
waarin hij zich bekend maakt.

Merkwaardige karakters en belangrijke verhalen uit
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Merkwaardige k a r a k t e r s en belangrijke verhalen uit de geschiedenis des
vaderlands. [Door DAN. VEEGENS.] Haarl. 1841.

Uitg. (1946

De karakterschetsen van Theophrastus
De k a r a k t e r s c h e t s e n van Theophrastus. Naar het Grieksch. [Door GT. KUYPER
HZ., Officier bij de genie.] Rotterdam, 1833. (1947
Cat. v. Letterkunde, I. 191.
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Karel
o

K a r e l , erfprins van Spanje. Treurspel. [Door G. BIDLOO.] Amst. 1713. 12 . (1948
o

Herdrukt in zijne Tooneelpoëzy. Leid. 1719. 4 .

Karel van Burgheim en Emilia van Rosenau
K a r e l van Burgheim en Emilia van Rosenau; of de edelmoedige minnaar.
Tooneelspel uit het Hoogd. [Door SIMON RIVIER.] Amst. 1785. (1949
Bibl. Harlemensis III. 371.

De kartels der Berlary
De k a r t e l s der Berlary, of leven van den H. Gomarus, patroon der stad Lier (in
108 acrosticons.) [Door P.G.L. DECKERS.] Lier, 1865. (1950
Bibliogr. Nationale.

Het kasteel en de edelen van Brederode
Het k a s t e e l en de edelen van Brederode. [Door W.J. HOFDIJK?] Met vier platen
o

en eene platte grond. Amst. 1861. 4 . (1951

Katechismus van het stadhouderschap der Princen
K a t e c h i s m u s van het stadhouderschap der Princen en Vorsten uit het doorluchtig
Huis van Oranje en Nassau... [Door KORNELIS DE VOGEL.] Rott. z. jr. [1766.] (1952
Ten onregte in de aanteekeningen op Bilderdijk, Vad. Hist. XII. 148 aan
JOH. BARUETH of J. HABBEMA toegeschreven, blijkens het 2e deel, dat niet
naamloos verscheen in 1787.

Katechismus van volharding... door Mgr. Gaume
K a t e c h i s m u s van volharding... door Mgr. Gaume. Naer het Fransch. [Door
KAREL DE GRAEF.] Gend, 1862.
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B.B. (1953

De zwarte kater
De zwarte k a t e r . Een sprookje uit den ouden en hedend. tijd. [Door A. FOKKE SZ.]
Amst. 1787. - Ald. 1806. - Ald. 1841.

Aa. (1954

Het Protestantsch Katholicismus
Het Protestantsch K a t h o l i c i s m u s , de eenige ware kerk Gods.... [Door J.O.
o

JOSSET.] Amst. 1843. - Ald. 1849. 12 .

Aa. (1955

Katholikon
K a t h o l i k o n ; een boek voor allen. Door den schrijver der Uren aan de godsdienst
gewijd. [H. ZSCHOKKE.] Naar het Hoogd. [Door J. KONIJNENBURG.] Amst. 1826. (1956
Rogge, Bibl. v. Remonstr. geschr., bl. 64.
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De keerzijde of twee alloöpathische geneesheeren
De k e e r z i j d e of twee alloöpathische geneesheeren en een Engelsche predikant.
[Door P. JUT van Breukelerwaard.] Zutphen, 1852.

Uitg. (1957

Kennis en gebruik der barometers en
K e n n i s en gebruik der barometers en contrarolleurs. [Door J. DE KANTER.] Zier.
1794.

Aa. (1958

De kennisse syns selfs in twee
De k e n n i s s e syns selfs in twee deelen waer van 't eerste behelst de ziele ende
o

haer dry crachten... [Door A. GHUYSET.] Antw. 1684. 12 . (1959
De Backer, II. 227.

Christelicke kerckenordeninge der stadt
Christelicke k e r c k e n o r d e n i n g e der stadt, steden ende landen van Utrecht,
o

ghearresteert binnen Utrecht den 28 Aug. 1612... Utr. 1612. 4 . (1960
Ann JOH. UYTENBOGAERT werd het stellen er van toegeschreven door
Voetius in zijne Politica Ecclesiast. P.I. lib. IV. Tr. I.C.X. en die gedachte
was niet ongegrond, zeggen Ypey en Dermout I. 162.

De kercken-ordeninghen der gheref. nederl. kercken
De k e r c k e n - o r d e n i n g h e n der gheref. nederl. kercken in de vier nation.
synoden .... ghearresteert .... [Waarschijnlijk uitgeg. door en met voorrede van R.
o

DONTECLOCK.] Delf, 1612. 4 . (1961
Rogge, Bibl. v. Contra-remonstr. geschr. bl. 17. - Bibl. v. Pamfl. 1028.

De Roomsche kerk en hare uitwerking
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De Roomsche k e r k en hare uitwerking op den staat. Eene tegenstelling van ‘Kerk
en Staat’ ... [Door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1853.

Schr. (1962

De Roomsch-Katholijke kerk in Oud-Nederland
De Roomsch-Katholijke k e r k in Oud-Nederland, gelijk zij is, zijn kan, en zijn moet.
[Door J.O. JOSSET.] Amst. 1833.

Aa. (1963

De oud-katholieke kerk op het Begijnhof
De oud-katholieke k e r k op het Begijnhof te Delft. [Denkelijk door C.H. VAN VLOOTEN.]
Delft, 1859. (1964

De nieuwe kerk van O.L. Vrouw
De nieuwe k e r k van O.L. Vrouw van Bijsland te Sint-Nicolaes, ingewijd den 25
Nov. 1844. [Gedicht van PR. VAN DUYSE.] Gent, Hemelsoet, 1844.

F.V. (1965

De Evangelische Kerkbode
De Evangelische K e r k b o d e . [Geredig. door Dr. S. MULLER en D.H. WILDSCHUT.]
1844-47. (1966
Levensber. v. Letterk. 1876, bl. 55.
A.J. BERKHOUT leverde (waarschijnlijk naamlooze) bijdragen. (Ald. 1858,
bl. 374.)

De Heilige kerke
De Heilige k e r k e , geschiedkundig beschouwd. [Door A. GOEDKOOP, Pred. te Gent.]
o

Gent [omstr. 1840.] 12 . (1967
Vanderhaeghen V. 439.

Kerken en godsdienstige gestichten te Nymegen
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K e r k e n en godsdienstige gestichten te Nymegen. [Door JOH. IN DE BETOUW.] Z.
pl. en jr. (Nym. 178?) (1968

De breede kerkeraad der Nederlandsche Hervormde
De breede k e r k e r a a d der Nederlandsche Hervormde gemeente te Leiden in
betrekking tot het Huiszittenhuis. [Door J.F.C. MOLTZER.] Leiden, 1848. (1969
Letterkunde, Levensber. 1868, bl. 229.

Christelijke kerkgezangen
Christelijke k e r k g e z a n g e n , verzameld en uitgegeven op last en van wege den
o

kerkeraad der vereenigde Doopsgezinde gemeente te Haarlem. Amst. 1851. 12 .
(1970
1.

A.H. van Gelder.

2.

P.J. Kasteleyn.

3-5.

K. Sybrandi.

6.

Hieron. v. Alphen.

7.

Sybrandi.

8-9.

W. van Walré.

10-12.

Sybrandi.

13.

v. Gelder.

14.

v. Alphen.

15.

Joh. Lublink de jonge.

16-17.

Jan Jordens.

18.

Kasteleyn.

19.

M. Nieuwenhuyzen.

20.

Sybrandi, (naar J.A. Cramer.)

21-22.

Sybrandi.

23.

Sybrandi, (naar J.C. Zimmermann.)

24.

Kasteleyn.

25.

Sybrandi.

26.

W. van de Velde.

27.

Agatha Deken.

28.

P.J. Uylenbroek.

29.

Sybrandi.

30.

Uylenbroek.
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31.

Sybrandi, (n. Walsche Cantique 84.)

32.

Kasteleyn.

33.

H.J. Roullaud.

34.

Dirk van der Loo.

35.

v. Alphen.

36.

Sybrandi.

37.

D. ten Cate.

38.

Uylenbroek.

39.

Rhijnvis Feith.

40.

R. Rooleeu.

41.

Jod. Lodensteyn.

42.

v.d. Velde.

43.

Sybrandi, (naar Erdmann Neumeister.)

44.

Sybrandi.

45.

Jordens.

46.

J.J. Vereul.

47.

v. Alphen.

48.

Joh. Elis. van de Velde, geb. Helmcke,

49.

P. Beets,
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50.

Sybrandi, (n. Walsche Cantique 110.)

51.

Petronella Moens.

52.

Uylenbroek.

53.

J.J. Vereul.

54.

v. Alphen.

55.

Lodensteyn, (verbeterd door Sybrandi.)

56.

Sybrandi, (naar G. Neumarck.)

57.

Sybrandi, (n. Walsche Cantique 106.)

58.

Ah. van den Berg, (naar C.C. Sturm.)

59.

Sybrandi.

60.

v. Alphen.

61.

Jordens.

62.

Sybrandi.

63.

Sybrandi, (n. Walsche Cantique 126.)

64.

B. de Bosch.

65.

Joh. Elis. v.d. Velde, geb. Helmcke.

66.

v.d. Berg, (naar J.C. Lavater.)

67.

Sybrandi, (naar 't Wurtemb. gezangb.)

68-70.

Sybrandi.

71.

v. Walré.

72.

Sybrandi, (naar J.G. Schöner.)

73.

J.C.C. den Beer Poortugaal.

74.

W.v.d. Velde en echtg.

75.

Sybrandi, (naar C.F. Gellert.)

76.

Sybrandi.

77.

Nieuwenhuyzen.

78.

Jordens.

79.

de Bosch.

80.

Sybrandi.

81.

Sybrandi, (n. 't Hoogd.)

82.

Sybrandi, (n. Cramer.)

83.

N.N.

84-85.

Sybrandi.

86.

v. Alphen.

87.

Feith.
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88.

Sybrandi, (naar Newton.)

89.

v.d. Berg, (naar Gellert.)

90.

Sybrandi.

91.

M.P. Elter, geb. Woesthoven.

92.

Lodensteyn.

93.

J. Lugt, Dz.

94.

de Bosch.

95.

Lugt.

96-97.

Sybrandi.

98.

Uylenbroek.

99.

de Bosch.

100.

Roullaud.

101.

Lugt.

102.

de Bosch.

103.

Sybrandi.

104.

M.C. van Hall.

105-106.

Lugt.

107.

H.G. Oosterdijk.

108.

Jordens.

109.

G. Brender à Brandis.

110.

ten Cate.

111.

Sybrandi, (naar Krummacher.)

112.

v.d. Loo.

113.

Uylenbroek.

114.

A. Vereul.

115.

Lugt.

116.

Sybrandi.

117.

Sybrandi, (naar Lentz.)

118.

v. Gelder.

119.

Sybrandi.

120.

J. de Kruyff, (naar Gellert.)

121-122.

v. Walré.

123.

Sybrandi, (naar J.A. Hermes.)

124.

Sybrandi, (naar 't Hoogd. van
Bonaventura's Latijn.)

125-126.

Roullaud.

127.

v. Gelder.
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128.

v. Walré.

129.

Jordens.

130.

Sybrandi.

131.

Sybrandi, (naar Walsche Cantique 20.)

132.

Sybrandi, (naar Walsche Cantique 22.)

133.

Sybrandi.

134.

Sybrandi, (naar Gellert.)

135.

v.d. Velde, geb. Helmcke.

136.

Nieuwenhuyzen.

137.

Sybrandi, (n. Walsche Cantique 25.)

138.

P. Beets.

139.

v. Gelder.

140.

Sybrandi.

141.

Sybrandi, (naar Garve.)

142.

Sybrandi.

143.

Sybrandi, (naar Walsche Cantique 29.)

144-145.

Sybrandi.

146.

Elter geb. Woesthoven.

147.

J.J. Vereul.

148-149.

Sybrandi.

Zie Doopsgezinde bijdragen, 1865, bl. 91.

Kermis of geen kermis in Nederland?
K e r m i s of geen kermis in Nederland? [Door J. VAN GEUNS] Haarl. 1847.

Uitg. (1971

Een kermisdroom
Een k e r m i s d r o o m . [Door A.C. DE ZWART.] Utrecht, z. jr. [1860.]

Uitg. (1972

Kern der Bijbelsche geschiedenis

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

K e r n der Bijbelsche geschiedenis. Oud-Testament. Lees- en leerboek voor de
e

o

jeugd. Naar het Hoogd. [Door J.B. COURTMANS.] 3 druk. Gent, 1845. 24 . (1973
Bibliogr. Nationale.

De kern uit de leer der Evangelisch Luthersche kerk
De k e r n uit de leer der Evangelisch Luthersche kerk. [Door H. GROENEWEGEN.]
Amst. 1851.

Uitg. (1974

De kersavond
De k e r s a v o n d . Een verhaal dat de Heer alles ziet. [Door H. MELDER.] Utr. 1860.
o

12 .

Schr. (1975

Het kersfeest
Het k e r s f e e s t . Voordragt gehouden den 20 December 1857 in de
hoofdvereeniging ‘de Dageraad’ te Amsterdam. [Door H.H. HUISMAN.] Amst. 1858.

Uitg. (1976

De kersvloed van 1717
De k e r s v l o e d van 1717, in gesprekken, ter herinnering van dien verschrikkelijken
watersnood, voor 1817. [Door G.J.F. CRAMER VON BAUMGARTEN.] Gron. 1817. (1977
Bodel Nijenhuis 3060.

Keur van Christelijke liederen voor jonge
K e u r van Christelijke liederen voor jonge lieden. Derde druk. [Door Prof. F.J.
o

DOMELA NIEUWENHUIS.] Utrecht, 1867. 12 .

Uitg. (1978
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Keur van dicht- en prozastukken
K e u r van dicht- en prozastukken. [Door E. D'HAENE.] Kortryk, 1839-1841. 2 dln.

B.B. (1979

Keur van dichtbloemen ... [Door. B
K e u r van dichtbloemen ... [Door. B. NIEUWENHUIZEN en A.C. SCHENK.] Amst. 1798.
(1980
Cat. v. Letterkunde III. 101.

De keuze van een predikant
De k e u z e van een predikant. Een bescheiden woord aan den algemeenen
kerkeraad der Ned. Herv. kerk te Groningen. [Door J.R. BAKKER.] Gron. 1865.

Uitg. (1981
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Key-klucht van jock on ernst op de steen-uyle-vlucht deser wereldt
K e y - k l u c h t van jock on ernst op de steen-uyle-vlucht deser wereldt. [Door Jhr.
o

EV. MEYSTER.] Uytr. 1661. 4 . (1982
v.d. Marck 281.

Het kiesstelsel in de Nederlandsche Hervormde
Het k i e s s t e l s e l in de Nederlandsche Hervormde kerk. [Door H.M.C. VAN
OOSTERZEE.] Utrecht, Andriessen 18 ... (1983
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

Kiezers! laat u niet vervoeren! Een
K i e z e r s ! laat u niet vervoeren! Een dringend woord vooral aan anti-revolutionaire
kiezers. [Door Ds. L. TINHOLT.] Amst. 1866. (1984

Het volmaakte kind
Het volmaakte k i n d . [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt. (1985
Herinnering aan Nieuwold, door H.W.C.A. Visser, bl. 127.

De kinderen der natuur
De k i n d e r e n der natuur of de geschiedenis van den jongen Paulus en Virginia.
[Bewerkt door J.A. OOSTKAMP.] Deventer, 1835.

Uitg. (1986

De kinderen uit het nieuwe woud
De k i n d e r e n uit het nieuwe woud. Naar het Eng. van kapitein Marryat. [Door DES.
BAETSLÉ.] Antw. 1869.

M. (1987
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Kindertafereeltjes voor den beschaafden stand
K i n d e r t a f e r e e l t j e s voor den beschaafden stand. [Door W.J. VAN DER VEGT.]
Dev. 1844.

Uitg. (1988

De kindervriend
De k i n d e r v r i e n d . [Door P. VAN EIK.] (1989
‘Door den schrijver van †’ werden uitgegeven: Kindergedichten. Amst.
1853.

Kinderwerck
K i n d e r w e r c k , ofte sinne-beelden van de spelen der kinderen. [Door J. VAN
VONDEL.] Amst. z. jr. (1990
o

Cat. v. Voorst, n . 4906.

Klachte der Quakers
K l a c h t e der Quakers, over haren nieuwen martelaar James Nailor. [Door JAN.
o

VOS?] In Engelandt, 1657. 4 . (1991
Thysius 2944.

Klachtredens over het ongeluckigh afbranden van den Hallenthoren
K l a c h t r e d e n s over het ongeluckigh afbranden van den Hallen-
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thoren der stad Brugghe, op den 30 April 1741, benevens eene korte beschr. van
o

deszelfs bouwinghe ende gestaethede. [Door J. LABARRE?] Brugghe, 1741. 4 . (1992
Cat. v. Letterkunde, I. 252.

De klage Jesu Christi
De k l a g e Jesu Christi. [Door PETRUS BLOCCIUS.] 1558. (1993
Volgens Prof. Doedes in Moll en de Hoop Scheffer, Studiën en bijdr. 4e
stuk.

Ernstelijcke klage
Ernstelijcke k l a g e , leere vnde onderwysinghe, aen alle Regenten vnde
Ouericheden, over den nydighen bloetdorstighen aardt Belials.... [Door DAVID JORIS.]
o

1544. 4 . (1994
Bibliophile Belge 1866, p. 141.

Klaghte over de weerspannelingen in Groot
K l a g h t e over de weerspannelingen in Groot Britanje, aen de zelve. [Door J. VAN
VONDEL.] Z. pl. en jr. [1644.] In plano. (1995
Meulman 2685.

Klaghte over het verongelucken der kercke
K l a g h t e over het verongelucken der kercke van Sint Katharine .... [Door J. VAN
VONDEL.] Amst. 1645. In plano. (1996

Dichtlievende kleinigheden
Dichtlievende k l e i n i g h e d e n , tot uitspanning van den geest. [Door HENDRIK
RIEMSNIJDER.] 's Gravenhage, 1780. (1997
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Bibliogr. Adversaria, II. 45. Ten onregte dus aan BILDERDIJK
toegeschreven.

De klap-bank der heeren
De k l a p - b a n k der heeren ofte het vermaek in het Cafféhuys. Voorgesteld in
samenspraeken ... [Waarschijnlijk door J. DE WOLFF.] 's Grav. by Hendrik Verdagt.
[Gend, C.J. Fernand.] 1780. (1998
Vanderhaeghen, V. 370.

De klap-bank der juffers
De k l a p - b a n k der juffers, ofte het vermaek aen de Thétafel. Voorgesteld in
saemenspracken tusschen zeven juffers .... [Waarschijnlijk door J. DE WOLFF] Ald.
1780. (1999
Vanderhaeghen V. 370.

Een kostelyck klennoet
Een kostelyck k l e n n o e t . Hoort mijn kinderen die mijn ziele omder
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o

waerheit bemint. [Door DAVID JORIS.] Z.p. 1546. - Herdrukt 1610. 12 . (2000
o

V.d. Linde n . 214, 49.

Klioos kraam
K l i o o s kraam, vol verscheyde gedichten. [Verzameld door H. RINTJES.] Leeuw.
1656-1657. 2 dln. (2001

Gheestelycke klock-luydinghe
Gheestelycke k l o c k - l u y d i n g h e , ende klocke-geslach over tweederleye
voorstellingen ghedaen, voornamelyck aen Johan Wtenbogaert ende zyne
voornaemste medestryders.... [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] Z. pl en jr. [1615.]
o

4 . (2002
Bibl. v. Pamfl. 1204.

De onverwinnelycke kloeckmoe-digheydt van den Doorluchtighsten
De onverwinnelycke k l o e c k m o e -digheydt van den Doorluchtighsten H. Lambertus,
Bisschop van Luyck.... Door P. JUSTINIUS.] Ghendt, z. jr. [1727.] (2003
v.d. Marck 240.

De klok
De k l o k . [Toegeschr. aan Mr. JAC. VAN LENNEP.] Amsterdam, L.F.J. Hassels. 1854.
e

e

1 -7 gelui. (2004

De klok
De k l o k . [Redacteur L.H. BEERSTECHER.] Amsterdam, W.F.C. Beerstecher,
e

e

e

e

1858-1859. 1 -16 en 1 -13 gelui.

H.E.B. (2005
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De klok van Meester Humphrey
De k l o k van Meester Humphrey. Door Charles Dickens. [Vert. uit het Eng. door
C.M. MENSING.] Amst. 1842. (2006

Klucht van de ghedwonghe Griet
K l u c h t van de ghedwonghe Griet, afghemaelt ende vertoont, na de spreuk: (2007
Alwaer de spin-rock dwingt het sweerd Daer staet het qualyck met den weerd.
[Door J. DE GRIECK.] Brussel, 1700.
V.d. Marck 1057.

Klucht van de gemaeckte rouw
K l u c h t van de gemaeckte rouw, uyt het frans vertaelt. [Van NOËL LE BRETON, Hr.
van Hauteroche, door A. PEYS] Amsterdam, de Groot 1680.

F.V. (2008

Klucht van den moetwilligen boots-gesel
K l u c h t van den moetwilligen boots-gesel, vertoond op d' Amster-
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damsche schouwburg. [Door JO. ZAMMERS.] Rotterdam, P. de Vries. z. jr. (1696?)

W.G. (2009
Een latere druk is getiteld: De moetw. b o o t s g . klugtspel. (Zie boven).

Klucht van Frick in 't Voorhuis
K l u c h t van Frick in 't Voorhuis. [Door M. GANSNEB TENGNAGEL.] Amst. voor Joh.
o

Jacott. 1642. 4 . (2010
In hetzelfde jaar met naam herdrukt. (Oud-Holland I. 224).

Klucht van Jean de la Roy
K l u c h t van Jean de la Roy, of d'ingebeelde ryke. [Door J. VAN BREEN.] Amst. 1665.
(2011
V.d. Marck 133.

Het belachelyck kluckt-spel van Lemmen
Het belachelyck k l u c k t - s p e l van Lemmen met syn neus nieuwt hervormdt tot
vreughdt der Brusselsche jeughdt. [Door J. DE GRIECK.] Brussel, 1700. (2012
V.d. Marck 1057.

Klucht-spel van Meester Koenraedt Bierborst
K l u c h t - s p e l van Meester Koenraedt Bierborst, Heer van Kannen en Pinten.
[Door J. DE GRIECK.] Brussel, by Corn. Meyer. (169?) (2013
V.d. Marck 1057.

Klucht-spel van 't bedroge vals Jansje
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K l u c h t - s p e l van 't bedroge vals Jansje, gespeeld door de liefhebbers van den
Leysendam. [Door ADR. HOPPESTEIN.] Gedrukt in de stad Nusquam, by Baart Nemo.
1707. (2014
V.d. Marck 1105.

Het Brussels kluckt-tooneel
Het Brussels k l u c k t - t o o n e e l , bestaende in verscheyde eerlycke blyspelen...
[Door J. DE GRIECK.] Amst. en Brussel, 1700. (2015

Klugt van het Zuiglam
K l u g t van het Zuiglam, of de casus dabilis. [Spotplaatje met onderschrift:] Een
lastervloeker vol venijn, Dat is de droes in menschenschijn. Gedrukt voor het Sociteits
Tooneel. [Leiden, 1787.] (2016
Later opgenomen in de Verzam v. Leydsche keur en hekeldichten [van
J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Blijkens het tot sleutel dienende register is
dit tooneelspel aan verregaande beleedigingen, persoonlijke vervloekingen
en mishandelingen, den schrijver en den Vorst aange-
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daan, zijn ontstaan te danken. De voorrede, zoo wordt daar verder
gelezen, zegt genoeg, maar dewijl men tot eene wederzijdsche vergeting
en vergeving toe meet treden en de bedoelden hebben verklaard misleid
te zijn, zal men het overige laten berusten; de naam casus dabilis is
o

ontleend aan eene sustenue van D . van der Kemp.

De kluizenaar van de Chaussée-d'Antin
De k l u i z e n a a r van de Chaussée-d'Antin, of opmerkingen over de Parijsche
zeden en gebruiken in het begin der negentiende eeuw. Naar het Fransch, met
ophelderende aanteekeningen van den vertaler. [Mr. H. WIJNBEEK.] Te Dordrecht,
bij A. Blussé en Zoon. 1814. 2 dln. (2017
Levensber. v. Letterkunde, 1867, bl. 127.

Kneppel onder de hoenders
K n e p p e l onder de hoenders. Den geleerden, roemruchtigen heere Dr.
Chrysostomus Mathanasius, het pronkjuweel der aartsletterhelden ... [Door J. ZEEUS.]
Z. pl. 1716. (2018
Op P.A. de Huybert, hr. v. Cruyningen.
Zie voorberigt van Z.'s Nagel. gedichten.

Knopjes en bloemen
K n o p j e s en bloemen. Liederen en andere kleine gedichten, in den hoog- en
nederduitschen tongval, ter vergelijking beider nevens elkander gesteld. [Door PH.
o

BLOMMAERT.] Gent, 1842. 12 . (2019
Vanderhaeghen, V. 435.

Blinde Koben
Blinde K o b e n . Almanak voor verstandige lieden, voor 1863. [Door J. DEPOOTER.]
o

Antw. 1863. 16 .

B.B.(2020

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Het koerantenzegel in Nederland
Het k o e r a n t e n z e g e l in Nederland. Eene historisch-economische studie. [Door
H. TIEDEMAN.] Amst. 1869. (2021

De koerier
De k o e r i e r . Deventer, Rutering en Vermandel. 1869-18.. (2022
In den beginne onder redactie van J.E. SLINGERVOET RAMONDT.

Utopiaansche koerier
Utopiaansche k o e r i e r . [Door J.B.D. WIBMER.] Te Amsterdam bij H. Martin en
o

Comp. boekdrukkers en boekverkoopers in de Beursstraat n . 122. (1830.) (2023
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 124.
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Koffy-huis-praatje tusschen een oud Amsterdamsch koopman
K o f f y - h u i s - p r a a t j e tusschen een oud Amsterdamsch koopman, een Pruis,
en eenige anderen. Gehouden, des nagts van den 4 May, 1747. [Door J. WAGENAAR.]
Amst. 1747. (2024
Later opgenomen in het 2e dl. zijner Hist. en Pol. tractaaten. Zie ook
Huizinga Bakker bl. 28.

De verliefde kok
De verliefde k o k , kluchtig blijspel. [Door J. VAN HOOGSTRATEN.] Te Abdera voor
Kornelis Tessers in het Kookboek. [Amsterdam H. Bosch.] z. jr. [omstr. 1720?] (2025
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 4195.

De komiek
De k o m i e k . Humoristische bladen. [Redacteur W.J.A. MULDER.] Utrecht, 1862.

Uitg. (2026
Vervolgd o.d. titel: De geïllustreerde komiek.

Komste van Zyne Majesteit Willem III
K o m s t e van Zyne Majesteit Willem III, Koning van Groot-Brittanje .... in Holland.
[Beschr. door G. BIDLOO.] 's Grav. 1691. fol. (2027

Den grooten en opregten Koningbrief
Den grooten en opregten K o n i n g b r i e f . Z. pl. en jr. [Gend, L. le Maire.] (2028
Pamflet tegen Favras, de la Potterie, Kervyn, Piers, Della Faille e.a. door
J.B. VERVIER, B. COPPENS en CH. DIERICX.
Zie Vanderhaeghen, V. 466.

De ontrouwe Koningin
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De ontrouwe K o n i n g i n , of de dood van Martinus en Nicolaas. Treur- en tussenspel
om te vertoonen bij de Min in 't Lazarushuys. [Door A. SCHIPPERS.] Amst. 1784.
(2029
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 4245.

's Konings komst tot den troon
's K o n i n g s komst tot den troon. [Door Mr. WILLEM BILDERDIJK.] Amsterdam, 1806.
(2030

's Konings leger in Nederland
's K o n i n g s leger in Nederland. Inlichtingen voor vrij willigers benevens de instructie
op de werving en het voorschrift van het officier-examen ... [Door ... BRAKEL.] 's
Grav. 1862. (2031
Cat. der bibl. v.h. Min. v. Oorlog bl. 8.

's Konings vijftiende verjaardag
's K o n i n g s vijftiende verjaardag. Improvisatie bij 't hooren bespreken
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der voortd. Europ. en Indische verwikkelingen in verband met dezen heugelijken
datum. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1864. (2032

Konst der konsten
K o n s t der konsten, of wyze om wel te bidden. [Uitgeg. door H.F. BRACQ, Kanunnik.]
o

Gent, z. jr. 18 . (2033
Vanderhaeghen, V. 246.

Algemeene konst- en letterbode
o

o

Algemeene k o n s t - en letterbode. Haarl. 1788-1862 4 . en 8 . (2034
1788-1809 geredigeerd door CORN. DE VRIES en A. LOOSJES PZ.;
1809-1841 door V. LOOSJES AZ.; 1841-1853 door K. SYBRANDI; 1854-1859
door 7 redacteurs aan het hoofd van het blad genoemd; 1860-1861 door
L.J.F. JANSESN. Voor de ouder naamletters en schuilnamen geschreven
artikelen zie men onder de schuilnamen. Voorts teekende ik op als
o

schrijvers van naamlooze stukken: 1812 n . 17. Iets over de zoogen.
walvisschen. [Door P. LOOSJES AZ.] 1827. Vijf brieven ov. h. Ontw. Wetb.
o

Burg. Regesvord. [Door W.H. VAN VOORST.] 1847 n . 19, 20. Recensie v.
Scholten's dissertatie. [Door L.J.F. JANSSEN.] 1858. II. 298. Over den
o

catalogus der Kon. Bibl. [Door Prof. J. GEEL.] 1855. N . 9. Tentoonst. te
Amst. [Door T. VAN WESTREENE WZ.]

Kool-dichten om de kool
K o o l - d i c h t e n om de kool. Te Knollendam bij Barnardus Bochgelius. ['s Grav.
1714.] (2035
Bevat o.a. Brief tegen de langwijligheid in het preeken [van P.A. DE
HUYBERT Heer van Cruyningen] Mercurius aan d'Amsterd. poëten. [Door
P. LANGENDIJK.] (Zie bl. 17 zijner levensbeschr. geplaatst voor zijne
werken.)

De Nederlandsche koopman
De Nederlandsche k o o p m a n , en zijn korrespondent. [Toegeschr. aan J.B.D.
WIBMER.] Amst. 1819. (2036
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Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 116.

Den uyt-getapten koopman ofte mis-luckten dragonder
Den uyt-getapten k o o p m a n ofte mis-luckten dragonder, kluchtwys vertoont. [Door
J. DE GRIECK.] Brussel, 1700. (2037
V.d. Marck 1057.

Kootje en Kaatje
K o o t j e en Kaatje, weesjes nieuwejaars-lied, en saamenspraak. 1786. (2038
Later opgenomen in de Verzam. v. Leydsche keur en hekeldichten [van
J. LE FRANGQ VAN BERKHEY] en blijkens het Register daarop uitgegeven
toen de Regenten van het Weeshuis
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te Leiden de weesjongens naar Utrecht zonden en de booze Binnenvader
de kinderen deerlijk traiterde. Goddank zij hebben nu Christen regenten.
Kootje en Kaatje zijn de 2 kunstige steenen beelden boven de groote
weespoort; Mietje en Jantje zijn 2 ellendige misteekende beelden op de
andere poort, bijgenaamd ‘de Meisjespoort’.

Koozerijen
K o o z e r i j e n . [Door H.H. KLIJN.] Rotterdam, 1794. (2039

Het koren en de jenever
Het k o r e n en de jenever. [Door Dr. T.C.R. HUYDECOPER, Pred. te 's Hage.] 's Grav.
1847. (2040
Vijfmaal naamloos herdrukt, volgens v.d. Aa.

De kosmopoliet
De k o s m o p o l i e t , of waereldburger. [Door O.C.F. HOFFHAM.] Te Amsteldam, bij
de wed. David Klippink, in de Nes. 1776-1777. 2 dln. (2041
Grootendeels van en althans onder redactie van H. volgens Witsen
o

Geysbeek. In n . 15 wordt de redactie omschreven, hetgeen echter wel
o

verdichting zijn zal, daar in n . 1 steeds van ‘ik’ en ‘mijn blaadjen’
gesproken wordt. De redacteurs waren, zegt hij, PHILAREET, KUNSTLIEF
en QUINTUS den lezer reeds bekend; voorts de oude heer S..., de eerste
in rang en jaren, die RECHTHART genoemd zal worden; hij was een der
aanzienlijkste en vermogendste kooplieden van Amsterdam; verder JAN
VAN DREVEN, zonder openlijke betrekking rentenier, Zeeuw van geboorte,
vroeger student in de godgeleerdheid, doch wegens ligchaams-zwakte
onbekwaam tot den predikdienst; en eindelijk HERO BATEMA, Fries van
geboorte, Mr. in de regten, bedreven in de poëzy.
o

Aangaande de 3 eerstgenoemden is in n . 11 gezegd, dat KUNSTLIEF
Luitenant ter zee in 's lands dienst was en dat PHILAREET en QUINTUS
kooplieden te Amst. waren.
Wat hiervan zij, slechts dit is met zekerheid te melden, dat P.J.
UYLENBROEK gedichten in dit tijdschrift geleverd heeft, die P.J.U. of U.
geteekend waren. Geen der andere naamletters of schuilnamen onder
de bijdragen weet ik te verklaren.
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De Dordsche kraam
De Dordsche k r a a m . Dordr. [164?] (2042
Wie zich onder de zinspr. verborgen, is bij de schuilnamen aangeduid.
Zie voorts Scheltema, Gesch. en Lett. Mengelw. III. 3. bl. 116.

De kracht der godsalicheyt vermorst en
De k r a c h t der godsalicheyt vermorst en vermorselt door Jac. Triglandii eensdeels
achtergelatene antwoorden, eensdeels krachtelose uyt-
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o

vluchten.... [Door SIM. EPISCOPIUS.] 1632. 4 . (2043
Cattenburgh p. 71.

Kracht des geloofs
K r a c h t des geloofs, van ... Joost van Vondelen, te speuren in de
Altaar-geheimenissen, by zijne E. ontvouwen... [Door J. WESTERBAEN.] Z. pl. en jr.
[1647.] (2044

Krancken-troost voor Israel in Holland
K r a n c k e n - t r o o s t voor Israel in Holland. Met eene ernstige aenspraeck aen de
...Staten van Holland en West-Vriesl. [Door JAC. WESTERBAEN.] Gedruckt buyten
o

Geneven, in 't Jaer 1663 4 . (2045
Bibl. v. Pamfl. M. 5092.

Het krediet
Het k r e d i e t . 29 Oct. 1830. [Door G.K. Graaf VAN HOGENDORP.] 's Gravenhage,
(1830.) (2046
Blijkens zijne verklaring op bl. 35 zijner latere brochure: De Natie.

Krelis en Louw
K r e l i s en Louw. 1767-1788. (2047
Verscheen echter ook in 1809, maar of dit eene voortzetting was, is
twijfelachtig. Zie over dit blaadje, dat meesttijds beurtelings K. en L. of L.
en K. getiteld was, Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1878 bl. 20. Volgens
het pamflet ‘Rotterd. historien, verteld door vier goede vrienden’ bl. 8 was
de schrijver van dit ‘Oortjesvod’ Mr. J.C. HESPE. Ook Grietje en Dieuwertje
wordt daar aan hem toegeschreven. Daarentegen wordt in de brochure
‘Alle de Magistraats-gezinde, benevens alle de Hertogs aanhangende
publique schrijvers’ bl. 28 gezegd, dat NIC. HOEFNAGEL niet de schrijver
geweest was van Grietje en Diewertje, Louw en Krelis, en de
Nieuwsverteller, maar dat daarvan schrijver was ‘een gewezene
letterzetters knegt van de Amsterdamsehe courant-drukkerij, genaamd
BERKENKAMP’, die ook verscheiden theologische stukken uitgegeven had.
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Krispijn bedrieger en bedrogen actionist
K r i s p i j n bedrieger en bedrogen actionist. Kluchtspel. [Door J. CLEYBURG.] 1721.
(2048
V.d. Marck 376.

Krispijn dragonder kluchtspel
K r i s p i j n dragonder kluchtspel. [Door F. RIJK.] Amst. 1754. (2049
V.d. Marck 1282.
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Krispyn
K r i s p y n , jufvrouw en notaris. Blyspel. [Door J. DE RIJK.] Amst. [169?| - Ald. 1694.
(2050
V.d. Marck 1283.

Krispyn medevryer van zyn heer
K r i s p y n medevryer van zyn heer, Kluchtspel. [Door J. KOENERDING.] Amst. 1717.
(2051
V.d. Marck 1133.

Krispyn medicyn
K r i s p y n medicyn. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685. - Ald. 1715. - Ald. 1738.
(2052
V.d. Marck 913.

Krispyn muzikant
K r i s p y n muzikant. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685. - Ald. 1715. - Ald. 1738.
(2053
V.d. Marck 913.

Krispyn
K r i s p y n , poëet en officier. Kluchtspel. [Door MICHIEL VAN BREDA.] Amsterdam,
1685.

F.V. (2054
o

Volgens Tooneelst. v. Letterkunde n . 4364 ook soms aan J. PLUYMER
toegeschreven.
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Krispyn
K r i s p y n , starrekijker, blijspel. [Door JAN PLUYMER.] Amst. 1728. (2055
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 4372.

Het goede Kristijntje of eene geschiedenis
Het goede K r i s t i j n t j e of eene geschiedenis voor dienstboden, en ook voor
ouders, meesters en vrouwen. Naar het Hoogd. vrij gevolgd. [Door W. BRUIN.] Haarl.
1795.

Aa. (2056

Kritiek der troonrede
K r i t i e k der troonrede. Bijdragen tot den Utopisch-politischen Snelwagen. Kampen,
1845. (2057
Door J.H.G. BOISSEVAIN. De uitgever K. VAN HULST is hiervoor veroordeeld
tot 2 jaar gevangenisstraf, omdat de waardigheid en het gezag des konings
er door zouden zijn aangerand.

Saturdags kroegpraatje
o

Saturdags k r o e g p r a a t j e . (Rott.) 1787. 4 . (2058
o

Een weekblaadje, waarvan in Sept. 1787 het laatste n . verscheen.
Aangaande de schrijvers er van wordt in het pamflet: Plechtige lijkstaatsie,
welke er heeft plaats gehad bij het putwaards bezorgen van het
overleedene weekblaadje ... het Saturd. kroegpr. op bl. 13 e.v. gemeld:
dat JAN VERVEER de redacteur, JAN KRAP en JAN DE LEEUW de uitgevers
en mede-

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

327
werkers waren, terwijl er bijdragen in werden geleverd door J.J. LE SAGE
TEN BROEK, DS. J. BOON, DS. SCHEFFER, PIETER DE KOOKER, ... VAN DEN
BOSCH, G. VAN NIMWEGEN, H.A. KREET, P. STOLKER, enz.
In een ander pamflet, getiteld: Rotterdamsche, Dordsche, Delftsche,
Haagsche en andere historien, worden op bl. 21 DE LEEUW en KRAP
uitgevers, en op bl. 22 laatstgenoemde ook schrijver genoemd; op bl. 23
wordt nog gemeld, dat nu en dan eene bijdrage er in geleverd werd door
Ds. Schanslooper, waarmede de predikant JAN VAN DOORNE bedoeld
schijnt te zijn.

Historische Camper kronyk
Historische Camper k r o n y k . [Door E. MOULIN.] Campen, 1817-1830. 23 stn. o

Vervolgd. [Door J. MOULIN.] Kampen, 1839-1841. 12 . (2059
Met naam herdrukt; oorspronkelijk jaarlijks geplaatst achter den Kamper
Almanak.

Kronijk der stad Rotterdam tot 1670
K r o n i j k der stad Rotterdam tot 1670 ... [Door G. MANHEER.] Rott. bij G. Manheer.
o

1778. 2 stn. - Ald. 1783. 4 . (2060
Nagenoeg niets anders dan de kronijk van J. LOIS (1746), in spelling
gewijzigd en aangevuld. (Bodel Nijenhuis 1183.)

Maandelijksche kronijk
Maandelijksche k r o n i j k . Geschiedenis van den dag. [Door IZ. J. LION.] Zaltb. 1
Jan. 1853-1 Oct. 1854. (2061
Volgens bl. 17 e.v. van zijn geschrift: De nederlegging der redactie van
het dagblad de Grondwet.

Kronijk van Arnhem
K r o n i j k van Arnhem. [Door Mr. G. VAN HASSELT.] Arnhem, 1790. (2062
Slechts naamloos als de binder de omslag deed verdwijnen.
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Kamper kronijken
Kamper k r o n i j k e n . I. De anna libus quaedam nota. II. Kronijk van Johan van
Breda. Uitgegeven door de Vereeniging ter beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis. Dev. 1862, 1864. 2 dln. (2063
Bezorgd door P.C. MOLHUYSEN; het voorberigt en de geneal.
aanteekeningen zijn van Mr. J.C. BIJSTERBOS.

Beknopt kronijkje van Groningen en Ommelanden
Beknopt k r o n i j k j e van Groningen en Ommelanden ... int latijn beschr. ... Gron.
1727. (2064
Volgens Ypey en Dermout II. 53 oorspron-
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kelijk vervaardigd door H. HOFSNIJDER. In 1748 verscheen een vermeerd.
en vetbet. uitgave o.d. titel: ‘Kronijk van Groningen en Ommelanden.’

Goudsch kronijkske
Goudsch k r o n i j k s k e , met den toetssteen voor de wet, den Koning en het volk,
onder Gods gunst. [Hoofdred. Mr. J. BAKKER, KORFF.] Gouda, 1852-18...

Aa. (2065

De geusurpeerde kroon
De geusurpeerde k r o o n , en de gesupponeerde prins, of tractaat waar in men...
bewyst I. Dat de Hertog van York... geenig recht op de kroon had ... Uit het Engelsch
o

o

vertaald. Te Vrystad, A . 1688. 4 . (2066
In September door het Hof van Holland verboden en de schrijver
(vertaler?) PIETER BOYER veroordeeld het ‘op de rolle van het Hof’ te
verscheuren. Wagenaar, XV. 450.

De hemelsche kroon van Maria vereerd
De hemelsche k r o o n van Maria vereerd in den H. Stoel van Roomen. [Vert. door
o

J. HULPIAU.] Gent, [1860.] 32 .

B.B. (2067

Het Nicotiaansche kruid en uitzicht op mijn dood
Het Nicotiaansche k r u i d en uitzicht op mijn dood, van wijlen Mr. Willem Bilderdijk.
Voorafgegaan door een levensbericht des dichters. [Door J.H. MARONIER.] Rott.
1832. (2068

Het metalen kruis 1832
Het metalen k r u i s 1832. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1863. (2069

Het kruis van Christus
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Het k r u i s van Christus, opgerigt tegenover de zondige, ligtzinnige, verkeerde geest
der eeuw ... [Door F.A.C. VAN STRALEN.] Amst. 1856.

Uitg. (2070

De kruisleer ter zaligheydt... [Door Jhr
De k r u i s l e e r ter zaligheydt... [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1658. (2071

De politieke kruyer
De politieke k r u y e r . [Redacteur Mr. J.C. HESPE.] Amsterdam, Jan Verlem. Sept.
1782-Sept. 1787. 10 dln. (2072
Redacteur en uitgever werden in regten betrokken wegens het vignet
o

voor het 1e dl. Een brief, geteekend Justus Plebejus, in n . 226
berokkende hun eene gevangenisstraf van eenige dagen en eene boete
van f 300 per hoofd.
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Het ghedurigh kruys
Het ghedurigh k r u y s , ofte Passie Jesu Christi, van 't beghinsel synder mensch
wordinghe tot het eynde syns levens, in viertich beelden uyt ghedruckt .... Brussel,
o

1649. - Antw. 1650. - Ald. 1657. 16 . (2073
De uitgave: Antw. 1695 heeft bovendien op den titel: ‘Door R.P. JODOCUS
ANDRIES, Priester der Societeyt Jesu.’

Krijgsdans
K r i j g s d a n s . I Optocht. II Strijd. III. Overwinning. [Zonder afzonderlijken titel.
Achteraan:] Te Amsterdam, ter drukkerije van M.F. ///Pieper en Comp. - Herdrukt
1815. [Lees. 1813.] (2074
Door Mr. W. BILDERDIJK.

De rechtschapen krijgsman
De rechtschapen k r i j g s m a n . Tooneelspel. [Door ... WIGCHERLING.] Amsterdam,
1794. (2075
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 4324.

Krijgszangen naar Tyrtéus
K r i j g s z a n g e n naar Tyrtéus. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leid. en Amst. 1787.
(2076

Algemeene kundigheden voor den gemeenen man
Algemeene k u n d i g h e d e n voor den gemeenen man; van regten betr. tot den
o

landbouw en de landlieden ... [Door L.P. VAN DE SPIEGEL.] Goes, z. jr. 12 . (2077
Cat. Prov. Bibl. v. Zeeland (1863), bl. 79.

De kunst van nabootsing door gebaarden
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De k u n s t van nabootsing door gebaarden, ter verbetering van den smaak van het
Tooneel, en tevens ten nutte van verscheiden andere vakken van geleerdheid en
kunst. Door J.J. Engel. Uit het Hoogduitsch vertaald. [Door J. KONIJNENBURG.]
Haarlem, J. van Walré, 1790-91. 2 dln.

F.V. (2078

De beeldende kunsten
De beeldende k u n s t e n . [Door J. BELINFANTE.] 's Gravenhage, J. Belinfante
1840-41. 2 dln. (2079
o

Cat. Kramm, n . 321.

Kunstenaars reisje door Limburg en België
K u n s t e n a a r s reisje door Limburg en België in 1841. [Door J.F. CHRIST.]
Amsterdam, Meijer. 1843. (2080

De politycke kuyper onzes tydts
De politycke k u y p e r onzes tydts; ofte sin-ryck tractaet, handelende van het
o

ambacht der huydendaegsche kuypery. Leeuw. by Claude Fonteyne. 1647, 24 .
(2081
Dit werkje, waarin ook STARTER 's Nieuwe kuyper, ofte boertich gedicht
van de kuypery, uit Baudartius, geheel is opgenomen, is vermoedelijk
geschreven door den uitgever CLAUDE FONTEYNE, die de geestige
Verklaringe van de titelplaat in vers met zijn' naam onderteekend heeft.
Een tweede druk ‘Nae de Copie van Leeuwarden, en nu op verzoek van
o

veel liefhebbers op nieuw herdruckt, 1710’ 8 bevat niet de titelplaat met
de verklaring. - Zie Eekhoff, Cat. der Leeuwarder bibl. bl. 152.

Een rechte ende Godtlycke kyndertucht ende
Een rechte ende Godtlycke k y n d e r t u c h t ende leer, olden ende jongen gaer
dienstlyck ... [Door DAVID JORIS.] 1544. (2082
o

V.d. Linde n . 24.
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L
Lammerenkrijgh
L a m m e r e n k r i j g h : anders, Mennonisten kercken-twist, verhandelt door een
Vlaams Mennonist, een Remonstrant. Waterlandts Broeder, en een Collegiant. Tot
o

Waerschouw, voor allerhande goedtmeyende Mennonisten, anno 1663. 4 . (2083
Toegeschreven aan PASCHIER DE FIJNE, Doopsgez. predikant te Kampen.
- Meulman 4013; Doopsg. Bibl. te Amst. II. 37.

Jaloerse Lammert
Jaloerse L a m m e r t . Kluchspel. [Door JASPER LEMMERS.] Amst. 1680. (2084
V.d Marck 1165.
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Het land der bedrogenen
Het l a n d der bedrogenen. Een boek voor de republieken. Uit het Spaansch vertaald.
z. pl. 1791. 2 dln. (2085
Mogelijk van P. 'T HOEN. Het is geene vertaling, maar een oorspr.
staatkundige roman.

Het land in brieven
Het l a n d in brieven. [Door Mej. E.M. POST.] 1788. (2086
‘Door de schrijfster van †’ is geschreven: Voor eenzamen. Amst. 1789.
Met naam herdrukt.

Het land van Jansenie
Het l a n d van Jansenie. [Door FULGENTIUS STEVINS.]

B.J. (2087

Landbouwers berekeningsbrief
L a n d b o u w e r s berekeningsbrief, byzonderlyk geschikt en vervaardigd om ten
allen tyde, maar voornamelyk gedurende den oogst, het maeyen, pikken ... per
gemet van 300 roeden. [Door P.F. VANDEVELDE te Kieldrecht.] Gent. z. jr. (2088
Vanderhaeghen V. 52.

De werkdadige landbouw-konst der Vlamingen ..
De werkdadige landbouw-konst der Vlamingen ... [Door J.L. VAN AELBROECK, Lid
v.d. Stedel. Raad te Gent.] Gend, 1823. (2089
‘Door den schrijver van †’ werd uitgegeven: Waarheid-zoekende
redeneringen over den twist, opzigtelyk den vryen graan-handel in het
Koningrijk der Nederlanden, tusschen eenen grond-eigenaar, eenen hoer
en eenen koopman in vreemde granen. Gend, 1824. Zie Vanderhaeghen
V. 42; Biblioph. Belge XXI. 371.
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Landgenooten! [Door J. Kneppelhout.]
L a n d g e n o o t e n ! [Door J. KNEPPELHOUT.] Utrecht, v. Heijningen en Post Uiterweer
1848.

L.P. (2090

De landloopster
De l a n d l o o p s t e r , opera, in twee deelen. Gevolgd naar La Bohémienne, van
Favart. [Door J. NOMSZ.] Amsterdam, Bouhon, z. jr. - Ald. 1776.

F.V. (2091

De godvruchtige landman
De godvruchtige l a n d m a n . [Door HIER. VAN ALPHEN.] Amst. 1778. (2092

De wijsgeerige landman
De wijsgeerige l a n d m a n , of Jacob Goyer, een landbouwer en wijsgeer in
Zwitserland,.... geschetst door Dr. Hirzel. Uit het Fransch. [Waarschijnlijk door S.
DE VRIES.] Dev. 1767. 2 dln. (2093
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Zie bl. 77 van: Het tweede eenwfeest. v.h. Athenaeum te Deventer, door
C. Fransen van Eck en P. Bossscha. Dev. 1830.

's Lands vreugdegroet aan Z.D.H. Willem
's L a n d s vreugdegroet aan Z.D.H. Willem den vijfde ... [Door ELIZ. WOLF geb.
BEKKER.] Hoorn, 1764. - Ald. 1772. (2094

De lans van Achilles
De l a n s van Achilles. Te Brussel, bij Brest van Kempen. 1829. 3 nrs. (2095
Van dit tijdschrift, verder in het Fransch voortgezet, waren redacteurs: S.
KARSTEN en de commies bij het Dep. van justitie H. BOX, terwijl als
medewerker A.G.A. Ridder VAN RAPPARD genoemd mag worden. (Zie
Handel. v. Letterkunde 1870, bl. 150; vgl. 1865, bl. 75). Van der Aa wil,
dat T. OLIVIER SCHILPEROORT zoo geen uitsluitend, dan toch een werkzaam
deel aan de uitgave had. Mogelijk was hij de voornaamste schrijver van
hetgeen later in het fransch het licht zag.

Die Evangelische lanteerne ... om te
Die Evangelische l a n t e e r n e ... om te verlichten alle onwetende verblinde herten,
die nu ter tijt (god betert) veel syn in de werelt. Gheprint Tantwerpen by my Willem
o

o

Vorsterman. 1525. 8 . - Antw. 1561. 12 . (2096
Men is het oneens of ANT., PAULUS of ANSELMUS VAN HEMERT de schrijver
was. Zie Paqnot II. 558 en v.d. Aa.

Lanterne magique of toverlantaern
L a n t e r n e magique of toverlantaern, o soo mooi! fraai curieus! vertoonende zeer
duidelyk de wonderlyke zaaken, die in deezen wonderlyken tyd voorvallen. In twintig
vertoningen. 1783. (2097
Dit is de algemeene titel, later met de titelprent voor de 20 stukjes
geplaatst. De 1e vertooning verscheen Sept. 1782, de laatste 1 Junij
1783. Men heeft R.M. VAN GOENS herhaaldelijk als schrijver genoemd;
o

reeds in de lOe vert. is dit tegengesproken en ook in n . 65 van den Ouw.
Ned. Patriot. Zoo ook in de eigen-levensbeschr. van v. Goens (uitgegeven
door den heer H.W. Th. Tydeman in de werken van het Brabantsch
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Genootschap, ald. bl. 71), waar hij bovendien mededeelt, dat de ware
schrijver der Lanterne een Rotterdamsch boekverkooper was. Hiermede
had hij denkelijk KEES VERMIJNEN op het oog. Dat deze de schrijver
inderdaad was houd ik voor zeer waarschijnlijk; het wordt ook gestaafd
door het stukje getiteld: De door het infaame pasquil geintituleerd Lanterne
Magique of
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Toverlantaern, zeer zwaar gehoonde steeden Schiedam en Leiden.
Mitsgaders de verregaande beleedigde Heere Zyne Exellentie J. Adams...
tot wraak aangezet, en de middelen aangewent tot strafvordering by hun
Hoog Mog. weegens de uitgeever van voornoemde pasquil, zynde de
Mof KRAEF Boekwurmpje tot Rotterdam, en deszelfs schandelyke schryver
KEES VERMYNEN. ... Door den Heere Nicolaas Hoefnagel; (Onder de
zinspreuk:) De Spyker op zyn Kop. Alôm te Bekomen.

Le nouveaux lanterne magique ou Comique
Le nouveaux l a n t e r n e magique ou Comique toverlantern, d'Olande vertoonende
zeer duidelyk veele interessante zaaken welke van Sneog den Savojaar niet heeft
durven vertoonen. Eerste nieuwe vertoning. Een stukje volstrekt onöntbeerlijk voor
de lezers van de alöm geachte weekblaaden de Ouderwetsche Nederlandsche
Patriot, De Post naar de Nederrhijn. Het Politiek Vertoog ... enz. December 1782.
['s Hage bij van Drecht]. (2098
Het 2e en 3e stukje verschenen Jan. en Aug. 1783 met eenigzins
gewijzigden titel (Le nouveau L.M. ou nieuwe Hollandsche Toverlantaern
... welke van Goens den Savojaar niet heeft durven vertoonen, enz.
o

Naar ik gis is het 1e stukje hetzelfde als in Cat. Kramm n . 950 op naam
van P. 'T HOEN gesteld wordt, doch in dat geval is de titel daar vrij onjuist
vermeld. Of er grond is om 't H. voor den schrijver te houden, weet ik niet.
Het was een tegenschrift van de andere Lanterne.

Lasteraer op 't schavot
L a s t e r a e r op 't schavot. Per Legem Memmiam, contra accusatores et
calumniatores, alias, Ignavos Bubones, ofte, corte wederlegginge van een
pasquilleuse ende calumnieuse leugenscedule hier annex onlangs in druck
uitgegeven tot diffamatie van enige eerlycke Regenten der Stadt Deventer. [Door
JAN VAN WYLICH.] Gedruckt tot Weldam, by Innocentius Waermont, residerende op
't point van een goeden uytslach. Int' jaer onser miserie ende aenstaende verlossinge.
o

1673. 4 . (2099
Volgens aanteekening op het ex. der Gouvernements-bibliotheek van
Overijssel staat: door denzelfden schrijver als Den. opr. Dev.
W a e r z e g g e r . (Zie beneden)

Grove lasteren ende beschuldiginghen J. Utenbogaerts
Grove l a s t e r e n ende beschuldiginghen J. Utenbogaerts, ghetoghen
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uyt zyn tractaet, gheintituleert: Verdedigingh van de resolutie der Mo. Heeren van
o

Hollandt ... [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] Amst. 1616. 4 . (2100
Rogge, Contra-remonstr. geschr. bl. 233.

Het vuilaardig lasterschrift onder den titel
Het vuilaardig l a s t e r s c h r i f t onder den titel van ‘De dominés van oudsher de
grootste onruststokers in Nederland’ enz. wederlegd. [Door Mr. J.H. VAN DER
SCHAAFF.] Amst. 1851. (2101
Konst- en Letterbode 1853, II. 328.

Den victorievsen lavwer-crans van siine Coninghl
Den victorievsen l a v w e r - c r a n s van siine Coninghl. Hoogheidt Ferdinandvs
Infant van Spaignien, verkreghen door de groote victorien in Vlaenderen, ende 't
Landt van Waes. [Door ADR. POIRTERS.] T'Hantwerpen, by Martinus Binnart, in de
o

Hooghstraet in de Bonte Koey. Anno 1638. Met Gratie ende Privilegie. 4 . (2102
Vgl. de Backer IV. 579.

Vol-maeckte lauwer-crans
Vol-maeckte l a u w e r - c r a n s , over het zegen-rijcke jaer 1629 ... Hier by gevoecht
een besluyt op het voornoemde jaer, over het wonderbaer veroveren der stadt
o

Wesel. [Door J. WIJNBERGEN.] Hard. 1630. 4 . (2103

Lavater's gedachten over Jezus Christus
L a v a t e r ' s gedachten over Jezus Christus, in Zijn verzoenend lijden en sterven
en Zijne voortdurende betrekking tot de Zijnen ... [Door A. RUTGERS VAN DER LOEEF.]
Leiden, 1853.

Uitg. (2104

Lectuur voor de huiskamer
L e c t u u r voor de huiskamer. Leiden, 1854-1858. (2105
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Met de redactie der 3 eerste deelen was H.M.C. VAN OOSTERZEE belast.
Wat hij er naamloos in schreef, vindt men Levensber. v. Letterkunde,
1878 bl. 89.

Leeden-strijdt
L e e d e n -strijdt. [Door Dr. P.C. BAERDT, naar de Democratia corporis humani van
o

ERASMUS.] 's Grav. Aert Meuris. 1630. 4 . (2106

D. Leenhofs boek genaamt den Hemel
D. L e e n h o f s boek genaamt den Hemel op Aarde, strijdende tegen het christendom
en in 't bysonder de Gereform. Godsdienst. [Door M. LEY-
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DEKKER.]

Tot Utrecht, by Herman Hardenberg,... 1704. (2107

Blijkens de keerzijde des titels door denzelfden schrijver als: Den
ingebeelden Hemel op der Aarde.

De leer der faillissementen volgens het Wetboek van Koophandel
De l e e r der faillissementen volgens het Wetboek van Koophandel. Een handleiding
voor kooplieden ... [Door W. HOOGVLIET.] Haarl. 1853.

Uitg. (2108

De leer der handelsovereenkomsten en verbindtenissen
De l e e r der handelsovereenkomsten en verbindtenissen in praktijk gebragt. [Door
W. DE GELDER.] Amst. 1848. (2109
Met naam herdrukt.

De leer der Heilige Schrift
De l e e r der Heilige Schrift, aangaande de eeuwige geboorte des Zoons van den
Vader, vrijmoedig onderzocht. [Door Mr. H.J. KOENEN.] Te Leyden, bij L. Herdingh
en Zoon. 1833. (2110
Letterkunde, Levensber. 1875, bl. 136.

De leer der Hervormde kerk
De l e e r der Hervormde kerk. [Door. J.A. STRESO.] Schoonh. 1839.

Uitg. (2111

De leer der verkiezing en verwerping
De l e e r der verkiezing en verwerping eenvoudiger gemaakt; ter toelichting van de
gewigtige vraag, of de Gereformeerden zich met de Remonstr. Broederschap, en
verdere Protestanten, vereenigen kunnen. [Toegeschr. aan MARTINUS EPPENS.]
Leeuw. C. van Sligh. 1798. (2112
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Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 219.

Godsdienstig leerboek en herinnering aan de Doopsgezinde
christenen
Godsdienstig l e e r b o e k en herinnering aan de Doopsgezinde christenen. [Door
C. DE VRIES.] Haarl. 1802. (2113
o

Cat. Abr. de Vries n . 1156.

De leere der Synoden van Dordrecht
De l e e r e der Synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de proeve van de
practycke.... Door Daniel Tilenus .... Ende nu ghetrouw. uyt het Franscois in onse
o

Ned. tale overgheset. [Waarschijnlijk door JOH. UYTENBOGAERT.]... 1623. 4 . (2114
Bibl. v. Pamfl. 2021.

De leere en eere van mijnheer
De l e e r e en eere van mijnheer W. Deurhof verdedigt tegens alle zoort
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van Dominees, Professoren, Predikanten, Vermaners, Krankbezoekers enz. of
zamenspraak tusschen Aletophilus Veridicus en eene Deurhoviaansche Dame....
[Toegeschr. aan F. BURMAN.] Amst. 1720. - 3e druk. Ald. 1732. (2115
o

Ypey en Dermout II. n . 379.

Heilsame leere ende nutte onderwysinge
Heilsame l e e r e ende nutte onderwysinge van eenen godvruchtigen man by syn
kinder ... gelaten. [Door DAVID JORIS] 1544. (2116
o

Placcius n . 1933.

Een bewoordelycke leeringe
Een bewoordelycke l e e r i n g e , oder geschrift den aenmerckenden goetwillighen
kinderen ... tot den Rycke Godes bewust, wys, aendachtig, unde geleert te maeken.
(Door DAVID JORIS.] 1556. (2117
o

v.d. Linde, n . 127.

Den salighe leeringe voor die hongerighe
Den salighe l e e r i n g e voor die hongerighe bekommerde zielen. [Door DAVID
JORIS.] z. jr. [154?] (2118
Placcius 1933.

Leerrede op het gedenkfeest der Hervorming
L e e r r e d e op het gedenkfeest der Hervorming gehouden naar aanleiding van
Gal. V: 1. Door Schmalz. [Vert. door W. VAN SWINDEREN.] Leeuwarden, H.C.
Schetsberg. 1826. (2119
Konst- en letterb. 1836, II. 342.

Leerrede voor het volk van Nederland
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L e e r r e d e voor het volk van Nederland, naar Nehemia IV, vs. 14-17. [Door JAC.
BELLAMY.] In Holland [Te Utrecht, bij Muller] 1784. (2120
Dyserinck, bl. 22.

Leerredenen ten dienste van zeevarenden
L e e r r e d e n e n ten dienste van zeevarenden. [Door ... MARSCH.] Amst. 1851.

Uitg. (2121

Nagelatene leerredenen van A. Stramrood
Nagelatene l e e r r e d e n e n van A. Stramrood. [Uitgeg. door Dr. J.A. ANSPACH,
Pred. te Deventer.] Dev. 1851.

Schr. (2122

Leerredenen van de Boulogne
L e e r r e d e n e n van de Boulogne, Bisschop van Troyes. Uit het Fransch vertaald.
[Door J.A. SUSANNA.] Leyd. C.G. Menzel. 1830-1831. 2 tweetallen. (2123
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 126.
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Twee nagelaaten leerredenen van J. Bellamy
Twee nagelaaten l e e r r e d e n e n van J. Bellamy. Met een voorberigt hem
betreffend. [Van den Middelburgschen Predikant KUIPERS.] Te Vlissingen, by T.
Corbelyn en Zoon. 1796. (2124
Dyserinck, bl. 23, 36.

Leerredenen van Young
L e e r r e d e n e n van Young. Uit het Eng. vertaald. [Door CORN. DE VRIES.] Amst.
1766. (2125
Konst- en Letterbode, 1813, I. 230.

Leer-regel van Vincenz Priesnitz
L e e r - r e g e l van Vincenz Priesnitz, het koude water aan te wenden in verscheidene
ziekten. Door A.H. Kröber. [Vert. door P. JUT van Breukelerwaard.] z. jr. [omstr.
1840.] (2126
Amst. Bibl. V. 335.

De leerstellingen omtrent de regterlijke magt
De l e e r s t e l l i n g e n omtrent de regterlijke magt, door wijlen Mr. J.D. Meijer in
den j. 1817 geuit en uit zijne schriften in den j. 1842 herinnerd. [Door zijn broeder
A.D. MEIJER.] Amst. 1847. (2127

Leesboek over de Nederl. geschiedenissen
L e e s b o e k over de Nederl. geschiedenissen, van de vroegste jaeren af tot op
o

den tegenw. tijd. Tot nut van de jeugd ... [Door F.J. BOGAERT.] Gent, 1823. 12 .
(2128
Vanderhaeghen V. 5.

Aardrijkskundig leesboek tot uitbreiding der kennis
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Aardrijkskundig l e e s b o e k tot uitbreiding der kennis van verschillende volken op
den aardbol. [Door P.C. MOLHUYSEN.] Dev. 1822. - Ald. 1838. (2129
Letterkunde, Levensber. 1868, bl. 204. - Voor de 2e uitgave bevindt zich
eene lijst van inteekenaars, waaronder de schrijver zelf. De onder N.N.
daarop voorkomende was Prof. Vorsselman de Heer; terwijl de uitgever
hem de inteekeninglijst aanbood, kwam juist Molhuysen inloopen: Prof.
d.H. gaf te kennen geheel onbekend met het werk te zijn en vroeg aan
M. of die er wat van wist? ‘o ja wel,’ was het antwoord, ‘maar er is niet
veel aan gelegen.’ Op de verzekering van den uitgever, dat Prof., den
schrijver kennende, zeker voor 2 ex. zoude inteekenen, besloot de H. er
één te nemen.
Uitg.

Zedekundig leesboek voor vrouwen
Zedekundig l e e s b o e k voor vrou-
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e

wen, of voorbeelden van vrouwelijke deugden. [Door AL. ELBERTS.] 2 druk. Dev.
1849.

Uitg. (2130

Leesboekje voor kinderen
L e e s b o e k j e voor kinderen. Naar het Hoogd. van C.G. Saltzmann. [Door W.A.
OCKERSE.] Amst. J. van der Hey 1812. (2131
Vruchten en result. v.e. 60 j. leven, bl. 240.

Lees-cedul
L e e s - c e d u l , om in staatsie en goede order te volgen het lyk van wylen den door
schrik versturven Heere, den alles behalven wyze, geenzins discreeten, zeer
den

bloohartige Heere De Ouderwetse Nederlandsche Patriot, overleeden den 17
ste

December, Anno 1781, staande plegtig met de volgende staatzie, den 31 dito op
het vilders kerkhof, buiten 's Gravenhage, ter aarde te worden besteld. [Door NIC.
HOEFNAGEL.] z. pl. (2132
Hierbij behoort de plaat: Lykstaatzie van den O.N.P. enz. Zie Nijhoffs
Bijdr. N.R. IX. 250.

Het leesgezelschap te Diepenbeek
Het l e e s g e z e l s c h a p te Diepenbeek. [Door P. VAN LIMBURG BROUWER.] Gron.
1847. (2133
Met naam herdrukt: Gron. 1848.

Leesoefeningen voor de jeugd
L e e s o e f e n i n g e n voor de jeugd. Eerste vervolg op de negen Leestafels van
den Heer Prinsen. [Door W. TEN ENTEL.] Met plaatjes. Deventer, J. de Lange. 1847.

Uitg. (2134
Herhaalde malen op nieuw uitgegeven. Evenzoo het 2e, 3e en 4e vervolg
op Prinsen, gelijktijdig door den schrijver uitgegeven.
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Den door list en geweld aangevallen
Den door list en geweld aangevallen l e e u w , 1780. [Spotprent, onderaan:]
Verklaaring van de plaat en van 't geen elk personage verondersteld werd te zeggen;
dienende tot een vervolg op den Brief van Cato Batavus. [En evenals deze door Mr.
A. TINNE.] 1780. fol. (2135

D'ontroerde leeuw
D'ontroerde l e e u w , behelsende een historisch relaes van de merkweerdigste
geschiedenissen van tijt tot tijt voorgevallen sint de beginselen
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o

van desen oorlog tot nu toe ... Amst. 1672. 4 . (2136
In het volgende jaar verscheen een 2e en 3e uitgave en een 2e en 3e
deel. ‘Auctor est JOHANNES GRYBIUS, Medicinae Doctor, Petri, Ecclesiae
quondam Amstelodamensis filius, ut adscripsit frater meus exemplari suo
ex Belgio redux, ubi id acceperat, ni fallor, ab ipso Typographo et auctorem
vidit.’ Pl. 1961.
In Cat. Ackersdijck aan T. DOMSELAER toegeschreven en met jaartal 1677,
dat ook Cat. Is. Sweerts (Nov. 1777) voorkomt.

Tweede deel der ontwaekte leeuw
Tweede deel der ontwaekte l e e u w , behelsende de geschiedenissen in en omtrend
de Vereen. Nederlanden voorgevallen in de ses laetste maenden des j. 1673. [Door
o

M. SMALLEGANGE.] Amst. 1674, 4 . (2137
Dezelfde schrrijver gaf onder den naam ‘Ned. Verquikking’ de
geschiedenis der eerste maanden van 1673.

Het leeven van Don Jan van Oostenrijk
Het l e e v e n van Don Jan van Oostenrijk, zoon van Keizer Karel den Vijfden ...
[Door JEAN BRUSLÉ DE MONTPLEINCHAMP.] Nooit voor deezen in 't Nederduitsch
gedrukt. Te Leyden .... 1737. - ald. 1740. (2138
o

Barbier, n . 7392.

Het legaat van Gillis Blasius Stern
Het l e g a a t van Gillis Blasius Stern. (Niet vertaald.) [Door BOUDEWIJN DONKER
CURTIUS.] Z. pl. 1784. (2139

De gulden legende van de Stadhouders
De gulden l e g e n d e van de Stadhouders in Hollandt en West-Vrieslandt. [Door J.
UYTENHAGE DE MIST?] Amst. 1663. (2140

Gulden legende van den nieuwen St
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Gulden l e g e n d e van den nieuwen St. Jan, dat is: cort verhael van den Edeldom....
o

van Meester Jan van Barnevelt. [Toegeschr. aan FR. VAN AERSEN.] 1618. 4 . (2141

Het leger des grooten Godts wort
Het l e g e r des grooten Godts wort opgericht in 't Noordegedeelte des werelts tegen
o

Babel ... [Door J. ROTHE.] Amst. 1673. 4 . (2142
Bibl. v. Pamfl. 7020.

De twee legers
De twee l e g e r s . [Door den Abt

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

340
o

VERCAUTEREN, Vicaris der O.L.V. kerk te Gent.] Gent, 1862. 18 . (2143
Omwerking en vertaling van ‘la Révolution’ van DE SÉGUR.

Jan van Leiden en Barent Knipperdolling
Jan van L e i d e n en Barent Knipperdolling; of oproer binnen Munster. Treurspel.
[Door J. DULLAERT.] Amst. 1660. - Ald. 1662. (2144
V.d. Marck 369.

Leidens belegering en ontzet in 1573
L e i d e n s belegering en ontzet in 1573 en 1574, naar de oorspr. stukken en
bescheiden. [Door Dr. J. VAN VLOTEN.] Leid. 1853. (2145

Lektuur van smaak voor den beschaafden
L e k t u u r van smaak voor den beschaafden stand, inzonderlieid voor vrouwen.
[Grootendeels, zoo niet geheel, door W.A. OCKERSE.] Amst. 1809-1810. 5 dln. (2146
Vruchten en resultaten v.e. 60 j. leven, III. 58, 236.

Lektuur voor blijmoedigen
L e k t u u r voor blijmoedigen, of verhalen uit een vriendenkring, door den schrijver
van: ‘Vier dagen op reis.’ [J. KRABBENDAM RZ.] Amsterdam, 1834. (2147

Lektuur voor vrouwen in den beschaafden
L e k t u u r voor vrouwen in den beschaafden stand. Delft, de wed. J. Allart. 1820.
(2148
Hierin zijn naamloos door A.C. SCHENCK 12 dichtstukken geplaatst bl.
99-132. (Zie Handel. v. Letterkunde, 1857, bl. 5.)

Lentebloempjes voor de beschaafde jeugd
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L e n t e b l o e m p j e s voor de beschaafde jeugd, of voorvallen uit den jeugdigen
leeftijd. [Door W.J. VAN DER VEGT.] Dev. 1845.

Uitg. (2149

Historische en natuurkundige lentereis door ZuidHistorische en natuurkundige l e n t e r e i s door Zuid- en Noord-Holland en een
gedeelte van het Sticht van Utrecht, gedaan door vier vrienden, en briefsgewijze
medegedeeld, met oudheidkundige aanteekeningen. [Door J. LOVERINGH.]
Amsterdam, J. Loveringh. 1733. 2 dln. - Ald. 1768. 2 dln. (2150
o

a

Bodel Nijenhuis n . 977 .

Lerung ende vermaenung met bequame gelykenissen
L e r u n g ende vermaenung met

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

341
bequame gelykenissen wtgesproocken. [Door DAVID JORIS.] 1544. (2151
Kist en Royaards XVII. 368.

Christelijke lesjes voor jonge kinderen
Christelijke l e s j e s voor jonge kinderen. [Door NIC. BEETS.] Haarl. 1843. (2152
Herhaaldelijk op nieuw uitgegeven.

Lessen aan een jongen Prins
L e s s e n aan een jongen Prins. Uit het Engelsch vertaald. [Door BERN. BOSCH.]
1793. (2153
Zie bl. 308 zijner eigen-levensbeschr. achter het 3e dl. zijner Gedichten.
De titel is echter onvolledig.

Lessen en verhalen uit den tegenwoordigen
L e s s e n en verhalen uit den tegenwoordigen tijd ... Door een vriend der armen.
[A.D. VAN BUREN SCHELE.] Utr. 1863. (2154
‘Door den schrijver van †’ verscheen: In en buiten de school. Leer- en
leesboek voor volks- en burgerscholen. Amst. 1863.

Vermakelijke lessen in de Nederduitsche spelVermakelijke l e s s e n in de Nederduitsche spel- en taalkunde, dichtmatig
voorgesteld aan de jeugd. [Door A. JELLEMA.] Leeuw. 1780. In plano. (2155
Cat. Friesch genootschap bl. 314.

Lessen over de geschiedkunde en algemeene
L e s s e n over de geschiedkunde en algemeene staatkunde door Joseph Priestley
... Uit het Engelsch vertaald. [Door Mr. A.G. BESIER.] Te Deventer, bij L. Leemhorst,
L.A. Karsenbergh en G. Brouwer. 1793. 2 dln. (2156
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Hetgeen over de Nederl. geschiedenis hierin voorkomt (bl. 326-405), is
door den vertaler zelven er in gevoegd.

Zeven lessen over het verhandelen der Heilige Schrift
Zeven l e s s e n over het verhandelen der Heilige Schrift in de godsdienstige
byeenkomsten. [Door J. WAGENAAR.] Amst. 1752. - Ald. 1771. (2157
Huizinga Bakker, bl. 46.

Lessen uit Parijs 19 April 1848
L e s s e n uit Parijs 19 April 1848. [Door Mr. C.L. SCHULLER TOT PEURSUM.] (2158
Naar 't schijnt overgedr. uit het Handelsblad. (Zie Handel. v. Letterkunde
1860, bl. 398.)
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Klaas Letter's reis naar Haarlem
Klaas L e t t e r 's reis naar Haarlem, bij geleg. van het Laurens Coster's feest. [Door
W.J.A. MULDER.] Utrecht, W.J.A. Mulder. 1856.

Schr. (2159

Nederlandsch letterblad
Nederlandsch l e t t e r b l a d , ten doel hebbende eene spoedige en beknopte
beoordeeling en aankondiging der uitkomende werken. Deventer, M. Ballot.
1842-1844. 3 dln. (2160
In het 2e en 3e dl. verscheiden boekbeoordeelingen van Prof. G. MEES
o

AZ. Zie Cat. Mees n . 2210.

Vaderlandsche letteroefeningen
Vaderlandsche l e t t e r o e f e n i n g e n . Amst. 1761-1859. Gor. 1860-1864. Utr.
1865-1869. Z. Bommel, 1868-187. (2161
De namen der uitgevers zijn vermeld Navorscher XXI. 494. Van 1812-1813
was de titel Tijdschrift voor Kunsten en Wetensch. v.h. Depart. der
Zuiderzee, nadat de Lett. met de Hedendaagsche Vaderl. Bibliotheek
zamengesmolten waren. (Zie Konst- en Letterbode 1813, I. 358).
De Lett. werden opgerigt door CORN. LOOSJES (†1792), die al spoedig
hulp kreeg van zijn broeder PETRUS L. AZ. (†1813). Deze leverde 50 jaar
lang stof voor het Mengelwerk. Van 1813 tot zijn dood had Prof. N.G. VAN
KAMPEN groot aandeel aan het tijdschrift; zoo ook J.W. YNTEMA van
1806-1831. Hij verving P. Loosjes als redacteur. (Volgens J. Hartog in de
Gids v. Maart 1879.)
De medewerkers zijn deels reeds bij de Schuilnamen opgegeven. Daarbij
kan gevoegd worden, dat naamloos geleverd werden:
1800 Meng. bl. 31, 255, 399. Aanmerk. ov. eenige nieuwe ingevoerde
wijzen van spreken en schrijven. [Door Prof. A. KLUIT.] Zie Siegenbeek,
Verhand. ov. d. invloed der welluidendheid op de spelling. bl. 74.
o

1802 n . 10. Aanmerk. ov. h. slot v.h. allervolmaaktste gebed. Matth. VI.
13. [Door J.W. TE WATER.]
o

1802 n . 12. Meng. Iets ov. 't portret v. J.C. Lavater, naar het oordeel van
P. Camper. [Door denz.]
1817. Beoordeel. v. Prof. Lulofs inwijdingsoratie [Door ADAM SIMONS. Niet
door ABR. DE VRIES, gelijk L. meende.] Zie Handel. v. Letterkunde 1863.
bl. 188.
1822 en later menige boekbeoordeeling [Door Mr. W.J.C. VAN HASSELT.]
Met name van de Verhand. ov. d. droogmaking v.h. Haarlemmermeer
o

van F.G. baron v. Lijnden. En 1822 n . 7 Vrijmoed. aanmerk. op de

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

recensie v.h. Regtsgel. Advys v.d. Ridder Chanvean La Garde. Zie
Levensber. v. Letterkunde 1864, bl. 174, 193.
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o

1825 n . 4-9. Kritieken van werken van Dr. J.T. Bergman. [Door BERGMAN
zelf.] Zie Levensb. v. Letterkunde 1879, bl. 42.
1824-1866 menige boekbeoord. [Door Prof. J. VAN DER HOEVEN.] Zoowel
over Natuurl. historie en aanverwante vakken, als van bellet-tristische
werken, zooals Camera obscura v. Hildebrand, Jonathans Waarheid en
droomen, enz. Zie Letterkunde, Levensber. 1870, bl. 75.
1836-1840. Beoord. van werken van nieuwere dichters. [Door A. BOXMAN.]
Zie Levensb. v. Lett. 1856, bl. 105.
1830-1834. Luimige gedichten. [Door F.W. CONRAD.]
1830-1840. Beoord. v. geschied- en oudheidk. werken. [Door Mr. S. DE
WIND.] Zie Levensber. v. Letterk. 1860, bl. 255.
1831. Beoord. v. van Hengel's Institutio oratoris sacri. [Door A. DES AMORIE
VAN DER HOEVEN.] Gevolgd door een wederlegging [van Dr. S. MULLER
getiteld:] Brief aan een jongen vriend.
Omstr. 1838 gedichten. [Door J.H. DUISDEIKER LZ.]
H.E.B..
1848. Boekbeoord. v. Bedenkingen tegen art. 86 v.h. Ontw. v. gewijz.
Grondwet; Wat hebben wij v.h. Ontw. v. gew. Grondwet te verwachten?
door P. Hofstede de Groot; en De Hervorming v.d. tegenw. staat der Ned.
Herv. Kerk; door G.H.v. Senden. [Alle door Dr. H.J. SPIJKER.]
Wat door H.M.C. VAN OOSTERZEE geleverd werd, is vermeld in Levensb.
v. Letterk. 1878, bl. 90.

Leugen-strick
L e u g e n - s t r i c k , ofte praetjen vande onderteyckeninghe tot Waelwijck, kortelijck
wederleydt tot verantwoordinghe van de uytghesettede Predikanten ... [Door DOMIN.
o

SAPMA.] Anno 1619. 4 . (2162
Cattenburgh p. 126.

Harminiaensche leugentael
Harminiaensche l e u g e n t a e l , ofte verhael ende bewijs van verscheyden leugenen,
daer mede het Ernstigh schrijven aen de Gedeput. der Synoden verciert is ... [Door
o

MATTH. DAMIUS.] 1630. 4 . (2163
Blijkens met zijn naam kort daarop verschenen geschrift:
‘Loghenmeerdering’ Zie Bibl. v. Pamfl. 2419. 2421.

Leve de Prinses! Een lied bij de geboorte
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L e v e de Prinses! Een lied bij de geboorte van Wilhelmina Helena Paulina Maria,
Prinses der Nederlanden, geboren 31 Augustus 1880. [Door T. KOUWENAAR.]
Amsterdam, T. Kouwenaar. 1880.

Schr. (2164
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Het leven
Het l e v e n , apostolycke deugden, gheduerighe mirakelen ende glorie van den H.
Franciscus Xaverius .... Eerst in het kort by een vergadert uyt veel schryvers ende
nu in desen tweeden druck seer vermeerdert. [Door PH. FR. TAISNE.] Antw. 1663.
(2165
De eerste druk had tot titel ‘Kort verhael van het leven van den H. Fr.
Xaverius ... Brussel, 1660. Zie de Backer, III. 707.

Het leven der hedendaegse aansprekers
Het l e v e n der hedendaegse aansprekers, of de Caesars op hun troon. Kluchtspel.
[Door D. JEMANS.] Amst. 1735. - Ald. 1738. (2166
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 4593, 4594.

Het eerste deel van 't leven
Het eerste deel van 't l e v e n en bedrijf van Archicornutus ab Alto alias Romein de
Hooge ... [Denkelijk door NIC. MUYS VAN HOLY.] Z. pl. en jr. [1690.] fol. (2167
Gevolgd door een 2e en 3e deel. - Bibl. v. Pamfl. 9128-9132.

Het leven en bedrijf van den heer Michiel de Ruiter
Het l e v e n en bedrijf van den heer Michiel de Ruiter, door Gerard Brandt. Op nieuw
uitgegeven. [Door Dr. H.J. SPIJKER.] Te Dordrecht, bij Fr. Boekeé 1835-1837. 5 dln.
(2168

Het leven ende doodt van den H. Confesseur S. Winocus
Het leven ende doodt van den H. Confesseur S. Winocus ... Uit het Latyn van Drogo.
o

[Door Pater O. VERVLAECKE.] Duynkerken, 1712. 12 . (2169
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe (Brux. 1860) n . 5547.

Het leven en de dood van Ph. Melanchton
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Het l e v e n en de dood van Ph. Melanchton, mitsgaders de tienjarige gevankenisse
van .. Caspar Peucherus. [Door ABR. VAN DE KORNPUT.] Amst. 1662. - Ald. 1728.
(2170
Balen, Dordrecht, bl 221.

Het leven en de gevoelens van den eerw. heer Seb. Nothanker
Het l e v e n en de gevoelens van den eerw. heer Seb. Nothanker. Uit het Hoogd.
[van NICOLAI.] Volgens den derden druk. [Vert. door ABR. AR. VAN DER MEERSCH.]
Amst. 1775-1776. 3 dln.

Aa. (2171

Het leven en de nagelaten brieven
Het l e v e n en de nagelaten brieven
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o

van C.F. Gellert. Utrecht, bij van Schoonhoven en C . 2 dln. (2172
De in rijm gebragte lijkverzen op Gellert in dit werkje waren van HENDRIK
RIEMSNIJDER. Zoo ook eenige der daarin voorkomende versjes. Zie
Bibliogr. Adversaria II. 45.

Leven en karakterschetsen van Koning Willem
L e v e n en karakterschetsen van Koning Willem I en Willem George Frederik, Prins
van Oranje. Amst. 1815. (2173
Vertaling van een werkje, geschreven door ... HOFMAN, Directeur van het
Kabinet des Konings te 's Hage. (Blijkens inschrift van den Heer van der
Spui, Leermeester van den Prins v. Oranje, later Willem II, in een door
mij gezien ex.)

Huisselijk leven en lotgevallen van Elisabeth
Huisselijk l e v e n en lotgevallen van Elisabeth Hoofman. [Door D. EVERTS.]
Dordrecht, 1855. (2174
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 609.

Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit
L e v e n en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit, zijne bloedverwanten, vrienden en
vijanden. Naar het Engelsch van Ch. Dickens. [Door C.M. MENSING.] Amst. 1843.
(2175

Leven en mirakelen van den H
L e v e n en mirakelen van den H. Macharius. [Door JEAN HULPIAU.] Gent, Ad.
o

Rousseau en zusters. [1861.] 18 .
B.B. (2176

Leven en openbaringen van de eerweerdige
L e v e n en openbaringen van de eerweerdige Margareta Maria Alacoque ... Door
den Abt F. Boulangé. [Vert. door ... DE WINTER.] Gent, 1860. (2177
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Vanderhaeghen, V. 245.

Het leven en sterven ben ik
Het l e v e n en sterven ben ik genaemt. Want wij moeten al sterven om namaels te
o

leven... [Door JERONIMO VAN DER VOORT.] Dordrecht, 1597. 4 . (2178
Cat. v. Letterkunde, I. 219.

Leven en werken van Strousberg
L e v e n en werken van Strousberg, door hem zelven beschreven. [Vert. met
verkortingen door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] (2179
Levensber. v. Letterkunde, 1878, bl. 84.

Het leven en de mirakelen van den H. Philippus Nerius
Het l e v e n en de mirakelen van den H. Philippus Nerius, stichter
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van het Oratorie. [Uit het Ital. van J. BACCI, door J. VERMINNEN.] Ghendt, 1696. (2180

Het leven
Het l e v e n , gevoelens en zonderlinge reize van den landjonker Govert Hendrik
Godefroi van Blankenheim tot den Stronk. Niet vertaald. [Door W. KIST.] Haarl. 1800.
2 dln. (2181
Herdrukt: Amst. 1824. 2 dln. met bijvoeging van: Door den schrijver van
De Ring van Gyges wedergevonden.

Het leven in Londen
Het l e v e n in Londen. Een gids voor reizigers in Londen, of wegwijzer door de
hoofdstad van Engeland ... [Door W.H. KIRBERGER.] Amst. 1850.

Schr. (2182

Het leven is maer droom
Het l e v e n is maer droom. Blyeindigh treurspel vertoont in de wonderlycke
opvoedinghe van Sigismundus, Prince van Polen ... [Door ... SCHOUWENBERGH.]
o

Brussel, 1647. 24 . (2183
V.d. Marck 1312.

Leven na sterven
L e v e n na sterven. Het toekomstige leven volgens de wetenschap beschouwd
door L. Figuier. [Naar het Fransch door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Leiden, 1872.
(2184
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83. Naar de fr. 3e uitg. verscheen een
2e druk in 1873.

Leven van Benedictus Josephus Labre ..
L e v e n van Benedictus Josephus Labre ... gestorven 16 April 1783. [Vert. door ...
DE

o

WINTER.] Gent, 1860. 12 .
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B.B. (2185

Leven van de G. Colomba van Riéti
Leven van de G. Colomba van Riéti, door den P. Sebastiaen van Perugia. [Vert.
o

door JEAN HULPIAU.] Gent, 1847. 18 .

B.B. (2186

Leven van de H. Anna
L e v e n van de H. Anna, moeder van de allerh. Maria. [Uitgeg. en verbeterd door
o

J. HULPIAU.] Gent, J. Rousseau. z. jr. 18 .

B.B. (2187

Leven van de H. Maria-Magdalena de Pazzis
L e v e n van de H. Maria-Magdalena de Pazzis .... door Pater Cepari S.J. Naer de
fransche ver-
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o

taling van den E. Heer Prau. [Vert. door ... DE WINTER.] Gent, 1856. 12 . (2188
Vanderhaeghen, V. 244.

Leven van de heylige Philomena ..
L e v e n van de heylige Philomena ..., die gevierd wordt in de kerk der Predikheeren.
o

[Door BERNARD MOULAERT.] Gent, 1839. - Ald. 1845. 16 . (2189
Vanderhaeghen V. 233, 237.

Leven van de H. Terezia
L e v e n van de H. Terezia, door haer zelve beschreven. Naer de Fransche vertaling
van den Eerw. Pater Marcellus Bonix, S.J. [Vert. door ... DE WINTER.] Gent, 1860.
o

12 . (2190
Vanderhaeghen V. 245.

Leven van de seer edele en
L e v e n van de seer edele en deugd-ryke ... Francisca Taffin vrouw van Hocquet
... Getrokken uit de oorspr. aenteekeningen van haere eerste mede-susters.
Vergadert door *** Priester. [Pater ONRAEDT S.J.] Tot Ghendt, gedruckt by Petrus
de Goesin ... 1721. (2191
Dietsche Warande, 1879, bl. 483. Volgens Vanderhaeghen III. 161
vergadert door JAN BAPT. OOMS.

Het leven van den geleerden en
Het l e v e n van den geleerden en wydvermaarden Janus Vlegelius, Luthersche
koster en schoolleeraar in 's Gravenhage. Te Amsterdam, bij M. Schonevelt. 1781.
(2192
PETRUS HOFSTEDE was de schrijver dezer satyre op F.G.C. Rütz. Zie bl.
96 zijner Apologie.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Het leven van den H. Franciscus
Het l e v e n van den H. Franciscus de Borgia, derden Generael van de Soc. Jesu....
o

[Door ADR. POIRTERS.] Antw. 1671. 12 . (2193
De Backer, IV. 582.

Leven van den H. Ludovicus Bertrandus
L e v e n van den H. Ludovicus Bertrandus, kloosterling van het order der
Predikheeren, door den eerw. P.J.A. Fauré. [Vert. door ... DE WINTER.] Gent, 1864.
o

16 . (2194
Vanderhaeghen, V. 246.

Leven van den H. Philippus Nerius
L e v e n van den H. Philippus
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Nerius ... naer de fransche vertaling van den eerw. heer Prau. [Door ... DE WINTER.]
o

Gent, [1856.] 12 . (2195
Vanderhaeghen V. 244.

Het leven van den H. Willebrordus
Het l e v e n van den H. Willebrordus, apostel der Nederlanden ... bij gelegenh. v.h.
e

11 eeuwfeest. [Door A.J. L M. LUX.] 's Grav. 1839.

B. (2196

Het leven van den hoogstzal
Het l e v e n van den hoogstzal. Prins Albrecht Hendrik, Prins van Brunswijk Luneburg.
Uit het Hoogd. [van den Abt JERUSALEM] vert. [Door J.J. SCHULTENS.] 's Hage, 1762.

T. (2197

Het leven van den Kardinaal de Richelieu
Het l e v e n van den Kardinaal de Richelieu... [Door JAN LE CLERC.] Amst. 1676. 2
dln. (2198
De derde uitgave draagt den naam des schrijvers. Zie Levensbeschrijv.
v. ber. Ned. manuen en vrouwen, IV. 150.

Het leven van den Priester Laurentius
Het l e v e n van den Priester Laurentius Ricci, lesten Generael der Societeyt van
de gewezene Jesuiten, gestorven den 22 Nov. 1775 ... Vertaelt uyt het Fransch. Z.
o

pl. 1776. 12 . (2199
De schrijver van het oorspronkelijk Italiaansch was CARACCIOLI. Zie de
Backer, V. 621.

Leven van den zeer eerweerdigen heer
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L e v e n van den zeer eerweerdigen heer Joannes Bartholomeus van Roo, Kanonik
Gradueel en Aertspriester der Katedraele Kerke tot Yper. [Door BENOIT DE PAEUW.]
Yper, [1797.] (2200
De Backer, IV. 511.

Leven van den wijdberugten en geleerden
L e v e n van den wijdberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenommeerd
bruggemaker te Querlequitsch [Joachim Rendorp, Burgemeester van Amsterdam],
in twaalf zangen. [Denkelijk door JAN NOMSZ.] Te Querlequitsch, bij Janus Vlegelius.
[Amst. Jan Verlem?] z. jr. [178?] (2201
o

Zie Fred. Muller, Historiepl. n . 4727.

Het leven van drie beroemde Engelsche
Het l e v e n van drie beroemde Engelsche staatslieden. Door Th. B. Macaulay. Naar
het Engelsch. [Door
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JACOBUS MEYER.] Meppel, 1857.

Aa. (2202

Leven van Frederik Hendrik [Door P
L e v e n van Frederik Hendrik [Door P. LE CLERCQ.] 1737. 2 dln. (2203
o

Cat. L.C. Luzac, n . 2409.

Leven van Josephus van Dale
L e v e n van Josephus van Dale, priester. [Door L.A. CAYTAN.] Brugge, 1804. (2204
Cat. v. Hulthem, 25474.

Leven van Jos. Ign. Mich. Vandale
L e v e n van Jos. Ign. Mich. Vandale stichter van het broederhuis te Kortryk. [Door
... VANDEPUTTE.] Kortryk, 1862.

B.B. (2205

Doorluchtich ende stichlich leven van Iouffr
Doorluchtich ende stichlich l e v e n van Iouffr. Catharina Daneels t' haren over-lijden
religieuse ... tot Loven. [Door FRANCISCUS DE SMIDT.] t' Antwerpen, bij Corn. Woons,
1647.

F.V. (2206

Leven van Lydwina
L e v e n van Lydwina, die maghet van Sciedam. [Door JOH. GERLACUS.] Delf, 1487.
o

- Ald. 1490. 4 . (2207
JOH. BRUGMANS; die 1498 eene Vita Lydwinae uitgaf, is ten onregte voor
den schrijver gehouden. (Volgens Prof. Moll.)
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Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter
Het l e v e n van Michiel Adriaansz. de Ruyter. [Naar GER. BRANDT, waarschijnlijk
door SIMON STIJL.] Amst. en Harl. 1776. (2208
Als elfde deel gevoegd bij de tien deelen Levensbeschr. v. meest Ned.
mannen en vrouwen.

Het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter
Het l e v e n van Michiel Adriaansz. de Ruyter, versierd met afbeeld. en illustratien
door C.C.A. Last. [Door J.J. BELINFANTE.] 's Grav. 1842-48. 2 dln. (2209
o

Cat. v. Oosten de Bruin, n . 1639.

Het leven van O.H. Jesus-Christus volgens
Het l e v e n van O.H. Jesus-Christus volgens de gezigten van zuster Anna Catharina
Emmerich, beschreven door Clemens Brintano. Uit het Hoogduitsch in het
Nederduitsch vertaeld. [Door KAREL DE GRAEF.] Gent, 1860-1861. 6 dln.

B.B. (2210

Het leven van Philopater opgewiegt in Voetiaensche talmeryen
Het l e v e n van Philopater opgewiegt in Voetiaensche talmeryen en groot gemaeckt
in de verborgentheden
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der Coccejanen. Een waere historie. Groeningen [Amst. AERT WOLSGREEN.] 1691.
o

- Vervolg. Ald. 1697. 12 . (2211
De uitgever, drukker ‘en ten deel aucteur’ van het ‘Vervolg van 't leven
van Ph.’, Aert Wolsgreen te Amsterdam, werd met 8 jaar rasphuisstraf,
een 25jarig bannissement en eene geldboete van f 1000 gestraft door de
justitie te Amsterdam. (25 April 1698.)
Anderen spreken van eene boete van 3000 £.

Het leven van Prins Willem den I
Het l e v e n van Prins Willem den I. [Door LIEVEN FERD. DE BEAUFORT.] Midd. 1738.
- Leyd. en Midd. 1732. 3 dln. (2212
Zie zijn leven in P. Scheltema, Oud en Nieuw, 1. bl. 38.

Leven van Willem den Eerste
L e v e n van Willem den Eerste, Prins van Oranje. [Door K. FÜHRI ] 's Grav. 1847.
(2213

Leven van Willem George Frederik Prins
L e v e n van Willem George Frederik Prins van Oranje. [Door J.P. VAN GINKEL.] Rott.
1802.

B. (2214

Het leven van Willem Vlijtig
Het l e v e n van Willem Vlijtig; eene familie-geschiedenis. [Door G.G. VAN
PADDENBURGH.] Te Amsterdam, bij Schalekamp en van de Grampel. 1811-12. 3 dln.
(2215
Alleen de 2 eerste dln. schijnen naamloos verschenen te zijn.

Levens der heiligen voor alle dagen
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L e v e n s der heiligen voor alle dagen des jaers. [Vert. door P.J. GEVAERT, Priester.]
e

o

Gent, W . J. Poelman. 1841. 12 . 2 dln.

B.B. (2216

Korte levens- en karakterschetsen van beroemde
Korte l e v e n s - en karakterschetsen van beroemde mannen. [Door J. VAN
o

HARDERWIJK JR.] Leid. 1859. 4 .

Uitg. (2217

Levensbericht van Joost van den Vondel
L e v e n s b e r i c h t van Joost van den Vondel, eenmaal genaamd ‘'s lands oudste
poeëet’, nog altijd: 's lands grootste. [Door J.A. ALBERDINGK THIJM.] Amst. 1867.
(2218

Levensberigt van Jona Willem te Water
L e v e n s b e r i g t van Jona Willem te Water door hem zelven vervaardigd, en door
deszelfs erfgenamen in het licht gegeven ... [Uitgeg. door
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J.T. BODEL NIJENHUIS.] Leid. 1823. (2219

Gedenkwaardige levensbeschrijving van den waereldberoemden
Johan
Gedenkwaardige l e v e n s b e s c h r i j v i n g van den waereldberoemden Johan
Christophorus Ludeman, vermaard philosoof, Med. Doct. en astrologist te
o

Amsterdam. [Door Mr. F.L. KERSTEMAN.] Nijmegen en elders. 1784. 4 . (2220
Zie zijn Leven, door hem zelven beschreven, I. 109.

Levensbeschrijving van eenige voorname Nederlandsche mannen
L e v e n s b e s c h r i j v i n g van eenige voorname Nederlandsche mannen en
vrouwen. Uit egte stukken opgemaakt. [Door SIMON STIJL, J. STINSTRA en andere
Doopsgezinden.] Te Amsterdam bij Petrus Conradi. Te Harlingen, bij Volkert van
der Plaats. 1774-1783. 10 dln. (2221
Zie Eekhoff, Cat. Bibl. v. Leeuwarden, bl. 358. In 1777 verscheen een
tweede druk van het eerste deel. Aangaande den schrijver van elk leven
afzonderlijk is mij niets bekend Alleen weet men, dat STIJL (uit hem van
elders verstrekte gegevens) de schrijver was van het leven van J. Punt
in het 9e deel. Hij werd daarover in een pennestrijd gewikkeld met den
aeteur J. Corver.

Levens-beschryving van Leopoldus
L e v e n s - b e s c h r y v i n g van Leopoldus, eersten koning der Belgen. Vertaeld uit
o

het Fransch. [Door A. NEUT.] Brussel, by alle boek-handelaren, 1836. 12 .

B.B. (2222

Historische levensbeschrijving van P.P. Rubens
Historische l e v e n s b e s c h r i j v i n g van P.P. Rubens, nevens eene naauw-keurige
opgave zijner schilderijen ... [Door J. SMIT.] Amst. 1774. (2223
o

Cat. v. Oosten de Bruin n . 3242 noemt den schrijver echter ... VAN
GRIMBERGEN.
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De levensgeschiedenis van Jezus niet overtollig
De l e v e n s g e s c h i e d e n i s van Jezus niet overtollig, maar van aangelegenheid
ter overtuiging van de waarheden der christel. godsdienst. [Door W. BRUIN.] Haarl.
1794.

Aa. (2224

Levensgetuigenissen uit de schriften van Luther
L e v e n s g e t u i g e n i s s e n uit de schriften van Luther, Melanchton, Zwingli, Calvijn.
Ten voordeele van het nieuw stads weeshuis te Leeuwarden.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

352
[Door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1867. (2225

Levensschets van Frans Antoni Bosse
L e v e n s s c h e t s van Frans Antoni Bosse, Rector te Leyden, en over het onderwijs
der nieuwere talen op Latijnsche scholen. [Door Dr. J.T. BERGMAN.] Haarl. 1841.
(2226
o

Cat. D.J.v. Lennep n . 187.

Levensschets van G.A.G.P. Baron van der Capellen van
Berkenwoude
L e v e n s s c h e t s van G.A.G.P. Baron van der Capellen van Berkenwoude. [Door
o

L.E. BOSCH.] Utr. 1849. 12 . (2227

Levensschets van juffer Teresia Verhaeghe
L e v e n s s c h e t s van juffer Teresia Verhaeghe, bagyntje ... in het groot beggynhof
te Grent ... overleden den 2 January 1853. [Door DOMIN. PRAETS, Dominikaner.]
o

Gent, 1853. 12 . (2228
Vanderhaeghen V. 242.

Beknopte levensschets van Moses Salvador... Benevens
Beknopte l e v e n s s c h e t s van Moses Salvador... Benevens een verslag van het
voorgevallene te Amsterdam en Haarlem, bij gel. van het zegepralend ontslag van
dien volksman ... uit de Nederl. bastielje... [Door K. MEYER.] Amst. 1856. (2229
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 170.

Levensschets van Monseigneur Joannes-Franciscus Van de Velde
L e v e n s s c h e t s van Monseigneur Joannes-Franciscus Van de Velde, Bisschop
van Gend. [Door J.L. DE CLERCQ.] Gend, 1858. (2230
Vanderhaeghen V. 253.
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Levensschets van Paus Gregorius XVI
L e v e n s s c h e t s van Paus Gregorius XVI. [Door den Kanunnik DESMET.] Gent,
o

Vanderschellen. [1846.] 12 .

B.B. (2231

Leydens omstreken wandelend geschetst ... [Toegeschr
L e y d e n s omstreken wandelend geschetst ... [Toegeschr. aan H.R. DE BREUK.]
Leyd. 1859. (2232
Bodel Nijenhuis 1034.

Leyden's ramp
L e y d e n 's ramp, geene Gods-straf, lierzang. Ten voordeele der ongelukkige
Leijdenaaren. [Door EVERT SCHILDERUP.] Amsterdam, bij J.S. van Esveldt Holtrop.
1807.

W.G. (2233
In hetzefde jaar verscheen aldaar een Tweede druk.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

353

Licht en duisternis of het Evangelie
L i c h t en duisternis of het Evangelie en Rome. Een vervolg op ‘Strijd der beginselen’
van denzelfden schrijver. [Door S.H. KOORDERS.] Tiel, 1853. (2234

Het licht op den kandelaer gestelt
Het l i c h t op den kandelaer gestelt tot verlichtinghe der nieuwgesinden, om lichtelijck
te vinden de sichtbaere kercke Godts, de welke de Gheusen segghen 1500 jaren
verborghen gheweest te hebben. [Door A. VAN GELUWE.] t'Antwerpen, wed. J.
Cnobbaert. 1650. (2235

De lichtstraal
De l i c h t s t r a a l . Weekblad ter bevordering van openbaarheid in plaatselijke
aangelegenheden. [Redacteur J.P. BREDIUS.] Dordr. 1848. 6 Febr. - 3 Sept. 26 nrs.
o

4 . (2236
o

Blijkens naschrift in het laatste n .

Lichtstralen uit lang vervlogen dagen
L i c h t s t r a l e n uit lang vervlogen dagen. [Door RUNDLE CHARLES.] Veendam,
1875. (2237

Een lied des tijds
Een l i e d des tijds, aan de vaderlandsche dichters. Met een opdragt aan Mr. Is. da
Costa. [Door J. PIJNAPPEL.] Amst. 1855.

Uitg. (2238

Mijn lied in 1863
Mijn l i e d in 1863. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1863. (2239

Lied op de herfst
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L i e d op de herfst; of het feest van Bacchus, gezongen op den 's Gravenhaagschen
Schouwburg ... [Door B. LE ROY.] Z. pl. en jr. ['s Grav. 1755?] In plano. (2240
V.d. Marck 1291. Volgens v.d. Aa echter door J.J. MAURICIUS.

Een nieuw lied op eene oude
Een nieuw l i e d op eene oude wijze, te zingen door sommige van Nederlands
volksvertegen woordigers. [Door J. SOMON.] Z. pl. en naam v. drukker. ['s
Gravenhage, Du Mée.] 1845. (2241
Oorspronkelijk geplaatst in het blad ‘de Ooyevaar’ 3 Mei 1845, doch later
afzonderlijk gedrukt en verspreid. Zie Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator
1877, bl. 54.

Een nieuw lied op het vijftigjarig
Een nieuw l i e d op het vijftig-
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jarig bestaan van het genootschap Doctrina et Amicitia. [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.]
Z. pl. en jr. [Amst. 183?] (2242

Lied ter eere der kaas
L i e d ter eere der kaas. [Door Mr. J. VAN LENNEP.] Z. pl. en jr. [Amst. 18...] (2243

Lied van Amsterdamsche jongens opgedragen
L i e d van Amsterdamsche jongens opgedragen aan den E.A. Burgemeester... bij
het openen der Beurs in 1850. [Door J. SCHENKMAN.] Amst. 1850. (2244

Het lied van den laatsten Meistreel
Het l i e d van den laatsten Meistreel. Een gedicht naar het Engelsch van Walter
Scott. [Door W. MOLL.] Dordr. 1840. (2245

Een nieuw lied van Wilhelmina van Nassouwen
Een nieuw l i e d van Wilhelmina van Nassouwen. [Door P.J. VERMEULEN.] Utr. 1853.
(2246
Cat. v. Letterkunde, III. 114.

Klein Hoorns liedboekje
Klein Hoorns l i e d b o e k j e , inhoudende eenige Psalmen Davids, lofzangen en
geestelijke liedekens, seer bequaam om in de vergaderinghe der geloovigen
gezongen te worden ... t' Amsterdam, bij de weduwe Teunis Jacobsz Lootsman.
1684. (2247
‘KAREL VERMANDER wordt als vervaardiger van verscheidene stukken in
deze .... liederen opgegeven.’ Konst- en Letterb. 1846, I. 226.

Dicht-kundigh liedeken
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Dicht-kundigh l i e d e k e n , gherymt ende ghesongen ter occasie van de jubilering
van baeske Daneel Poelman, brandewyn-stookeren te Selis-Kest, nevens Ghendt
... [Door N. CORNELISSEN.] Gent, 1802. fol. (2248
Vanderhaeghen, V. 403.

Vrolijke liederen der drukkers-gezellen te Dordrecht
Vrolijke l i e d e r e n der drukkers-gezellen te Dordrecht. [Door J. PLUIM DE JAAGER,
behalve één door D. BONNÉ.] Dordrecht, Blussé en Comp. en J. de Vos en Comp.
1823. (2249
Loosjes, Gedenkschr. bl. 114.

Uitgezochte liederen voor den openbaren en
Uitgezochte l i e d e r e n voor den openbaren en huisselijken godsdienst, (der
Doopsgez. gemeenten van Leyden
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en Westzaandam.) [Verzameld door JERON. DE VRIES, JAN VAN GEUNS, M.
SIEGENBEEK en P. BEETS, PZ.] Zaandam, Hendrik van Aken. 1809. - Westzaandam,
1810. (2250
De dichters waren:
1.

J. Lugt, Dz.

4.

M.C. van Hall en M. Nieuwenhuyzen.

5.

Bern. de Bosch.

6.

P.J. Uylenbroek.

7.

D. van der Loo.

8.

D. ten Cate.

10.

R. Feith.

11.

de Bosch.

12.

J. de Kruyff, (naar B.F. Gellert.)

13.

J. Oudaen.

14.

Hieron. v. Alphen.

15.

A.H. van Gelder.

16-18.

v. Alphen.

19.

Uylenbroek.

20.

v. Alphen.

21.

v. Alphen, (naar Gellert.)

22.

Uylenbroek.

23.

van Alphen.

24.

P.L.v.d. Kasteele.

25.

J. van Geeluw.

26.

H.J. Roullaud.

27.

Naar? Verbeterd door A. Loosjes.

28.

Feith.

29.

v. Alphen.

30.

Joh. Elis. van de Velde geb. Helmcke.

31.

v. Alphen.

32.

J. Verlaan.

33.

P.J. Kasteleyn.

34.

de Bosch.

35.

Feith.

36.

Ah. van den Berg.
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37.

v. Gelder.

38.

Abr. Rutgers.

39.

v. Alphen.

40.

Uylenbroek.

41.

Lugt.

42.

de Bosch.

43.

Lugt.

44.

Naar? verbeterd door J.M. Kemper.

45.

Roullaud.

46.

R. Rooleeuw.

47.

Lugt.

48.

v. Hall.

49.

v.d. Berg.

50.

v. Alphen.

51.

J.J. Vereul.

52.

A. Spinniker.

53-54.

Lugt.

55.

Rooleeuw.

56.

Lugt.

57.

G. Brender à Brandis.

58.

H.G. Oosterdijk.

59.

Jan Jordens.

60-61.

Feith.

62.

Kasteleyn.

63.

v. Alphen.

64.

v.d. Berg.

65.

Feith.

66.

de Bosch.

67.

Feith.

68.

Rutgers.

69.
70.

Jo. Eus. Voet.

71.

v. Gelder.

72.

Nieuwenhuyzen.

73.

Jordens.

74.

A. Vereul.

75.

M.P. Elter, geb. Woesthoven.
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76.

D.R. Camphuysen.

77.

Joh. Lublink, de jonge.

78.

v.d. Berg.

79.

W. Bilderdijk.

80.

v. Alphen.

81.

Kasteleyn.

82.

Feith.

83.

Uylenbroek.

84.

Kasteleyn.

85.

J.C. Boot.

86.

J.J. Vereul.

87.

Feith.

88.

J.J. Vereul.

89.

Kasteleyn.

90-91.

Feith.

92.

de Bosch.

93.

Kasteleyn.

94.

Feith.

95.

Jod. Lodensteyn.

96-97.

v.d. Kasteele.

98.

v. Alphen.

99.

W.v.d. Velde.

100.

v.d. Kasteele.

101.

v. Alphen.

102.

v.d. Loo.

103.

J.J. Vereul.

104.

v. Alphen.

105.

v. Gelder.

106.

v. Alphen.

107.

Lublink.

108.

v. Alphen.

109.

v.d. Kasteele, (naar Gellert.)

110.

Agatha Deken.

111-112.

v. Alphen.

113-114.

de Bosch.
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115.

v. Alphen.

116.

v.d. Velde en echtg.

117.
118.

de Bosch.

119.

Feith.

120.

v.d. Berg, (naar Cramer.)

121.

Uylenbroek.

122.

v. Gelder.

123.

de Bosch.

124.

Jan Luyken.

125.

Feith.

126.

Roullaud.

127.

v. Alphen.

128.

v. Gelder.

129.

v. Alphen.

130.

Mej.... van Lier.

131.

Kasteleyn.

132.

J.C.C. den Beer Poortugaal.

133.

Jordens.

134.

M. Siegenbeek, (naar Gellert.)

135.

v.d. Velde, geb. Helmcke.

136.

v, d. Berg, (naar Gellert.)

137.

Lublink.

138.

de Bosch.

139-41.

Deken.

142.

v. Alphen.

143.

Rutgers.

144.

v.d. Berg.

145.

Camphuysen.

146.

den Beer Poortugaal.

147.

Elter, geb. Woesthoven.

148.

W. de Roo.

149-150.

v. Alphen.

151.

de Bosch.

152.

v. Alphen.
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153.

van der Loo.

154.

v.d. Berg, (naar Gellert.)

155.

v. Alphen.

156.

v. Alphen, (naar J.C. Weiss.)

157.

v. Alphen.

158.

Feith.

159.

van der Loo.

160.

v. Alphen, (naar Joh. Rist.)

161.

v. Alphen, (naar Joh. Rist.)

162.

Elter, geb. Woest-hoven.

163.

v. Alphen.
Zie Doopsgezinde bijdragen, 1865, bl. 88. Ik heb gemoend die opgave
te moeten overnemen, zooals ik zo vond, al verschilde zij ook, wat b.v.
de Hervormde Gezangen betreft, die in dezen bundel zijn te vinden, van
de lijst, over de schrijvers dier gezangen medegedeeld.

Nieuw liederenboekje
Nieuw l i e d e r e n b o e k j e , op aangename en bekende wijzen, strekkende tot
opwekking van vaderlandschen moed en gepaste vreugde in deze belangrijke dagen.
[Door Mr. WILLEM BILDERDIJK, Vrouwe K.W. BILDERDIJK en SAMUEL IPZ. WISELIUS.]
Amst. bij H.W. Gartman 1813. (2251
Met naam herdrukt 1829. Aangaande het stukje Toonkunstige berijmingen
(bl. 20 volgg.) valt op te merken, dat mr. C. VAN MARLE dit als zijn werk
reclameerde bij advertentie in de Haarlemsche courant van 1 Jan. 1814,
afgedrukt in Levensber. v. Letterkunde, 1861, bl. 170.

Liedjes van Matthias Claudius
L i e d j e s van Matthias Claudius. [Vertaald door H. TOLLENS CZ.] Leeuw. 1832. Antwerpen, 1843. (2252

Acht liedjes voor Nederland's volk inzonderheid
Acht l i e d j e s voor Nederland's volk inzonderheid voor Nederland's dapper leger.
[Door Prof. J. JONGE-
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NEEL.]

Nijmegen, Adolf Blomhert. 1870. (2253

Hendrukt met naam en van muziek voorzien.

Gheestelyck liedt van een bode ende
Gheestelyck l i e d t van een bode ende een pelgrim. [Door VINCENT VAN
o

DRIELENBURCH.] 1615. 4 . (2254
Blijkens opgave des schrijvers in Den waren gheestelycken Ridder. (1616.)

Nieu liedtboeck genaemt den Amsterdamschen Pegasus
Nieu l i e d t b o e c k genaemt den Amsterdamschen Pegasus, ofte Nederlantsche
doelen-vreucht. Tot Potterdam voor Philips Jacobsz van Steenweghen woonende
bij de Beurs 1627. (2255
Herdruk van den Amst. druk van hetzelfde jaar van den ‘Amsterdamsche
Pegasus.’
Zie beneden op P e g a s v s .

Liedtboeck inhoudende schriftuerlijcke vermaen-liederen...
dewelcke geoeffent
L i e d t b o e c k inhoudende schriftuerlijcke vermaen-liederen... dewelcke geoeffent
ende ghesongen worden onder de medeleden der ghemeente Christi. [Door HANS
DE RIES.] Tot Rotterdam bij Dierick Mullem anno MCLXXXII. [1582]. (2256
Willems, Oude Vlaemsche liederen, bl. XLVII. Dit is de le druk. Zie verder
op H.d.R. onder de schuilnamen.

Huisselijk lief en leed der familie
Huisselijk l i e f en leed der familie Jacobi. Uit het Hoogd. van Henriette Hanke geb.
Arndt. [Door A. TER GUNNE.] Dev. 1844.

Uitg. (2257
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Lief en leed eener moeder
L i e f en leed eener moeder. Door H. Wood. [Uit het Eng. door T. KOUWENAAR.]
Dev. 1864.

Vert. (2258

Lief en leed
L i e f en leed. Zangen der liefde [Door R. BENNINK JANSSONIUS, A.L. LESTURGEON
o

en W. HECKER.] Groningen, P. van Zweeden. 1853. 12 .

B.J. (2259
Van Janssonius warea 23, van Lesturgeon 7 en van Hecker 4 der zangen.
Van J. is er een op muziek gebragt door J.H. VERHULST.

De weêrgalooze
De weêrgalooze, onbreekbare en standvaste l i e f d e , afgebeeld in Cobonus, zoon
en kroon-prins van van Philantes ... Gent, z. jr. (2260
‘P. Lanssens, maître d'école à Couckelaere, assure que l'auteur de cette
tragédie est ALLE-
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MAN,

d'Ardoye, et que c'est une aventure arrivée dans le village d'Ardoye
qui fait le sujet de la pièce’. Vanderhaeghen, V. 90.

De triumpherende liefde
De triumpherende l i e f d e , blyspel. Het Fransch van den heere De la Font gevolgd.
[In dicht door LAMB. VAN DEN BROEK.] Amst. 1740.

F.V. (2261

Liefde des vyands om God
L i e f d e des vyands om God. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen, 1762.
(2262
De Backer II. 3.

Kinderlyke liefde ende vreese Gods
Kinderlyke l i e f d e ende vreese Gods. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen,
1766. (2263
De Backer, II. 4.

Sevenvoudighe ende wonderbaere liefde van Jesus
Sevenvoudighe ende wonderbaere l i e f d e van Jesus int heyligh sacrament des
o

autaers, bedeelt in twee deelen ... [Door A. GHUYSET.] Antwerpen, 1683. 12 . (2264
De Backer, II. 226.

De liefde van Psyche en Cupido
De l i e f d e van Psyche en Cupido. Dichtstuk, [Door J. MACQUET.] 1765. (2265

Liefde-ghesangh van Frederyck ende Dederyck
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L i e f d e - g h e s a n g h van Frederyck ende Dederyck. [Door VINC. VAN
o

DRIELENBURCH.] 1616. 4 . (2266
o

Cat. J. Radink (1867), N . 907.

Liefdens behendigheid
L i e f d e n s behendigheid, bestaende in de listige gelijkwezentheyd eens anders.
o

[Door F.C. DE CONINCQ.] Antw. 1638. 4 . (2267
V.d. Marck 167.

Lieflykheit van Jesus Christus Mensch-Godt
L i e f l y k h e i t van Jesus Christus Mensch-Godt, alle herten verpligtende. [Door
CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen, 1758. - Ald. 1764. (2268
De Backer, II. 3.

Lier en zwaard
L i e r en zwaard. Naar het Hoogd. van Theod. Körner. [Door Mr. S.C. KLINKHAMER.]
Te Amsterdam, bij de Erven H. Gartman. 1833. [2269
Zie Gedichten van Mr. M.C. van Hall. 3e Verz. Amst. 1839. bl. 56. (Tweede
druk.
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Haarl. 1860, bl. 121) - Witsen Geysbeek, verv. d.v.d. Aa.

De zevende lierzang van Horatius Flaccus
De zevende l i e r z a n g van Horatius Flaccus. [Door IS. BILDERDIJK] Z. pl. en jr.
[1750?] In plano. (2270
o

Leeskabinet v. 1870, N . 10, bl. 3.

Lierzang voor de agttiende eeuw
L i e r z a n g voor de agttiende eeuw. [Door C. LOOTS.] 1805. (2271
In: Werken der Maatsch. v. taal- en dichtk. 1e dl.

De lierzangen van Anakreon in Nederduitschen
De l i e r z a n g e n van Anakreon in Nederduitschen rymtrant nagevolgd. [Door P.
RABUS.] 's Grav. 1717. (2272
o

Cat. J.v. Lennep, n . 2414.

Lieue telim
L i e u e telim, dat is lovingen Godes of lofzangen van David. [Door BARTHOLOMEUS
PESSER, R.K. Pastoor te Aalsmeer.] Te Amsterdam, bij Gerhardus van Blommen.
1725. (2273

De gelukte list
e

De gelukte l i s t , of bedrooge neef. Blijspel. [Door A. PELS.] 3 druk. Amst. 1704.

F.V. (2274

Lof der blommen toe-ghe-eyghent aen Jr
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L o f der blommen toe-ghe-eyghent aen Jr. Adriaen Blomme ... 1670. [In dicht door
o

J. LAMBRECHT.] Brugghe, wed. Clouwet. 4 .

F.V. (2275

Het lof der stadt Haerlem in Holland
o

Het l o f der stadt Haerlem in Holland. [Door SAM. AMPZING.] Haerl. 1621. 4 . (2276
In 1628 te Haarlem met naam herdrukt. Bovenstaande was de 2e druk;
de eerste volgt op No. 2280.

Lof der medicine oft genees-konste
L o f der medicine oft genees-konste. [Door JOH. VAN BEVERWIJCK, Med. Dr. te
Dordrecht.] Dordr. van Esch. z. jr.

F.V. (2277

De lof der Vriezen
De l o f der Vriezen, met den dood van Koning Willem, tweede graaf van Holland,
Zeeland en Heer van Vriesland. Treurspel. [Vermoedelijk door SIMON RIVIER.] Leeuw.
J.D.v.d. Haak. z. jr. (2278
Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 217.

Lof van den oorlog
L o f van den oorlog, of weder-
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legging van de leerstellingen der vrienden van den vrede. Naar het Fransch [van
ALEXIS BRIALMONT] voor Nederland bewerkt Breda, Broese en Co. 1850. (2279
Het oorspr. (Eloge de la guerre etc.) verscheen: Bruxelles, Kiessling.
o

1850. 12. - Zie Bulletin du Biblioph. Belge, XX. 159.

Den lof van Haerlem
o

Den l o f van Haerlem. [Door S. AMPZING.] Haerl. 1616. 4 . (2280
o

De 2e druk is boven vermeld, n . 2276. De 3e (Haarl. 1628) was met
naam.

Lof-dicht van de schip-vaert van Brussel
L o f - d i c h t van de schip-vaert van Brussel begonst den 16 Junij 1550, ende
o

volmaeckt 1561. [Door GIJSB. MERCX.] Z. pl. en jr. - Brux. 1681. 4 . (2281

't Loff van de mvtse ende
't L o f f van de mvtse ende van een blaevwe scheen, met noch ander ghenoeghelicke
o

boerten ende quicken ... [Door ROEMER VISSCHER] Leyd. 1612. 4 . (2282
Zonder medeweten des schrijvers gedrukt. Later op nieuw met zijn naam
uitgegeven in de ‘Brabbelingh’.

Lofsangh van den H. Joseph
L o f s a n g h van den H. Joseph, ende van den H. Hermannus Joseph. [Door G.
VAN

o

WOLSSCHATTEN.] Antw. 1642. 4 . (2283

Lofzang aan den gelauwerden poëet
L o f z a n g aan den gelauwerden poëet, vermaarden schrijver en verwonderlijken
omnis homo Fremebundus Aquatilius Ventosus Coelimonticola. (C.P.E. Robidé van
der Aa.) [Door A.N. VAN PELLECOM.] 1837. (2284
Cat. v. Letterkunde III. 102.
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Lofzang en dringende bede aan de redacteuren
L o f z a n g en dringende bede aan de redacteuren en medehelpers van Neêrlands
vrijzinnig, meest gelezen dagblad. [Door J. HILMAN.] Amst. 1853.

Uitg. (2285

Lofzangen en liederen der Evangelische Broedergemeente
L o f z a n g e n en liederen der Evangelische Broedergemeente. [Door J. DEKNATEL.]
Amst. 1787. (2286
Cat. Rooyens, bl. 77.

Logen-korting off ernstich-schryvens zuyveringh van de
ghepretendeerde Harminiaensche logentael
L o g e n -korting off ernstich-schryvens zuyveringh van de ghepreten-
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o

deerde Harminiaensche logentael ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (2287
Cattenburgh, p. 156.

Lombardijn of de bedriegelijke procureur
L o m b a r d i j n of de bedriegelijke procureur. [Door LAMBERT VAN DEN BROEK.] Amst.
1714. (2288
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 4729.

Londen en de wereldtentoonstelling
L o n d e n en de wereldtentoonstelling, of veertien dagen in de hoofdstad van
Groot-Bittannie in den jare 1851. [Door Mevrouw RETHAAN MACARE geb. ONTIJD.]
Utr. 1852. (2289

Los en vast
L o s en vast. Uit de briefwisseling van een Leydsch student. Leyd. 1866-1884.
(2290
Oorspronkelijk onder redactie van G. VAN GORKOM, R. KOOPMANS VAN
BOEKEREN, H.G. HAGEN en W. SCHEFFER; sedert omstreeks het midden
van 1867 echter door G. VAN GORKOM en H. DE VEER, wier namen dan
ook later op den titel geplaatst werden. Van v.G. waren o.a. de recensie
van Adriaan de Merival en het stak over Prof. van Vloten. De
historisch-polit. brieven waren van DE VEER.

Het lot der menschen na hunnen
Het l o t der menschen na hunnen dood, of vrije gedachten over de spoedige
herstelling ten eeuwigen leven ... [Door W. BRUIN.] Haarl. 1793.

Aa. (2291

De lotgevallen der parasitische politiek
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De l o t g e v a l l e n der parasitische politiek. [Door Mr. P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER.]
Amst. 1861.

Uitg. (2292

Lotgevallen en krygsbedryven van eenen Pruyssischen
L o t g e v a l l e n en krygsbedryven van eenen Pruyssischen Philosophiae Doctor.
o

[Door F.A. SPYERS.] Gent, z. jr. 12 . (2293
Vanderhaeghen V. 222.

Lotgevallen en ontmoetingen van Nicolaas Nickleby
L o t g e v a l l e n en ontmoetingen van Nicolaas Nickleby. Door Ch. Dickens. Naar
het Engelsch. [Door C.M. MENSING.] Amst. 1841. 2 dln. (2294
o

Vgl. het volgend N .

Lotgevallen en ontmoetingen van Samuel Pickwick
L o t g e v a l l e n en ontmoetingen van Samuel Pickwick en zyne reisgenooten. Door
Ch. Dickens. Naar het Engelsch. [Door C.M. MENSING.] Amst. 1840. 2 dln. (2295
Hij noemt zich vertaler hiervan (en van andere werken van Dickens) op
den titel van
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Charlton Carew, Dina Locksley. 1847.
o

Vgl. ook Leeskabinet 1870, n . 8.

Wezenlijke lotgevallen van Klaasje Zevenster
Wezenlijke l o t g e v a l l e n van Klaasje Zevenster, naar aanleiding van den
beroemden roman van Mr. J. van Lennep. [Door W. VAN WALTEROP.] 's Grav. 1867.
(2296
Vermeld op den omslag van: Voor Haarlem, 1573. Histor. novelle. 's Grav.
1868.

Lotgevallen en overdenkingen op eene reis
L o t g e v a l l e n en overdenkingen op eene reis in het noorden en zuiden van Afrika,
op last der Britsche regering in de jaren 1849-1855 gedaan door H. Barth. Naar het
Eng. en Hoogd. bewerkt. [Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] 's Hertog. 1857-1860. 5
dln. (2297
Hij noemt zich aan het slot der narede in dl. 5.

Mijne lotgevallen ter zee en mijne
Mijne l o t g e v a l l e n ter zee en mijne bedrijven op Batavia in dienst der voormalige
O.I. Compagnie. [Door J.A. HOORN.] Gron. 1819.

T. (2298

Lotgevallen van Coster's woning
L o t g e v a l l e n van Coster's woning. [Door ABR. DE VRIES.] Haarl. 1851. (2299

De lotgevallen van Nic. Nickleby
De l o t g e v a l l e n van Nic. Nickleby, door Charles Dickens. [Vert. door A.
SCHEPENS.] Gent, 1858. 2 dln.

B.B. (2300
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De lotgevallen van Robinson
De l o t g e v a l l e n van Robinson, door Joachim Hendrik Campe. Uyt het
o

Hoogduytsch vertaeld. [Door... WALLEZ.] Nieuwen druk. Grent, z. jr. 12 . (2301
Vanderhaeghen, V. 54.

De lotsverbetering van rijksDe l o t s v e r b e t e r i n g van rijks-, provinciale- en gemeente-ambtenaren. [Door
H.C. WAGENAAR.] 's Grav. 1865. (2302

Lourens Janszoon Coster
L o u r e n s Janszoon Coster, uitvinder der boekdrukkunst te Haarlem omstr. 1423.
Oprigting van een standbeeld .... [Door J.J. BELINFANTE.] Amst. 1856. (2303

Louw en Krelis
L o u w en Krelis. (2304
Zie op K r e l i s en Louw. Volgens Mr. Bodes, De patriot Swildens, bl 122
schreef J.H. SWILDENS hierin eenige artikelen.
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De verliefde Lubbert
De verliefde L u b b e r t . Kluchtspel .... [Door JOOST PLUIMER.] Amst. 1678. (2305
v.d. Marck 1272.

Lubbert Lubbertze of de geadelde boer
L u b b e r t Lubbertze of de geadelde boer. Blijspel naar het Fransch van Molière.
[Door P. DELA CROIX.] Amst. 1686. (2306
v.d. Marck 913.

Lucifer
L u c i f e r . Academische courant. [Onder redactie van D. KOORDERS.] Maarssen,
1850-51. 2 dln. fol. (2307
H.G.B. NAHUYS VAN BURGST en F.J.N. BROUWER waren, zoo al niet
mederedacteurs, dan toch getrouwe medewerkers.

De gewroke Lucretia
o

De gewroke L u c r e t i a , of Rome in vryheyt. [Door J. NEUYE.] Amst. 1669. 4 . (2308
V.d. Marck 288.

Luim en ernst of verklaring van eenige vaderl. spreekwoorden
L u i m en ernst of verklaring van eenige vaderl. spreekwoorden. [Door N. VAN DER
HULST.] Rott. 1823.

Aa. (2309

Het lusthof der zieien
Het l u s t h o f der zieien, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen
o

... [Verzameld door CLAAS STAPEL.] Harl. [1650.] 12 . (2310
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Zie voor andere uitgaven het vervolg op de Schuilnamen op C.S.

Den nieuwen lust-hof
Den nieuwen l u s t - h o f , gheplant vol uytghelesene .... amoreuse ende vrolijcke
ghesangen .... met .... tusschenspreeckingen tusschen vryer en vryster.... [Verzameld
o

door MICH. VLACK.] Amst. 1602. 4 . (2311
Voor de zinspreuken onder de gedichten zie men de Schuilnamen. Een
o

tweede druk verscheen Amst. z. jr. 4 . De 3e heeft tot titel: ‘Den nieuwen
o

verbeterden lust-hof .... Amst. 1607.’ 4 . Hierin zijn drie liederen van P.C.
HOOFT, zonder onderschrift; van de overige in de beide vorige uitgaven
niet voorkomende waren van J. VAN VONDEL de met ‘Liefde verwinnet al’
en van KAREL VAN MANDER de met ‘Een is noodigh’ onderteekende
liederen.
De titel van den vierden druk was: ‘Den nieuw verbeterden lust-hof, geplant
vol uitgelesene, eerlycke, amoreuse ende vrolycke gesanghen, benevens
bruyloftsbanket, met 14 liedekens ghemaeckt door M.V. [VLACK.]. Amst.’
z. jr.
Zie: Witsen Geysbeek vervolgd door v.d.
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o

Aa; Cat. v. Voorst, littér. N . 4825-4828; Navorscher XVII. 243, 275.

Het lust-priëel der zeeden
Het l u s t - p r i ë e l der zeeden. Om te dienen tot vermaak en stichtinge der zeedige
sanglievende gemoederen ... uit verscheiden van de beste Rijmers werken bijeen
versamelt. Met bijvoeging van eenige die nooit voor desen gedrakt zijn. [Door
o

HENDRIK RINTJES.] Leeuw. 1685. 24 . (2312
Achteraan een herdruk van de twee stukken van RINTJES: De
Morgenstond, in hare somersche vermaeklijkheden vertoont. Ald. 1684
- Gedachten op den jongsten dag in verssen vertoont. Ald. 1685.

Martijn Luther
Martijn L u t h e r . [Door L.K. HARMSEN.] Utr. z. jr. [18..]

Uitg. (2313

Luther's politiek in zijn geschrift
L u t h e r 's politiek in zijn geschrift aan den christelijken adel der Duitsche natie.
[Door K. VAN BELKUM.] Gron. 1848.

Schr. (2314
‘Door den schrijver van †’ verscheen nog:
Martinus Luther in zijn leven, werken en karakter, uit zijne eigene schriften
voorgesteld. Sneek, 1853. - Ald. 1859.

Den luyster ende glorie van het Hertogdom van Braband
Den l u y s t e r ende glorie van het Hertogdom van Braband hersteld door de
genealogique beschrijving van deszelfs souverijne princen. [Door J.B. ANSEMS.] Z.
pl. en jr. [Brussel, 1699.] fol.

B. (2315

Luzifer in zijn biegtstoel
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L u z i f e r in zijn biegtstoel, hoorende de biegt van den Hertog en veertien van zyn
medevloekgenooten. Met het vonnis en condemnatie van Luzifer over dezelve.
[Door NIC. HOEFNAGEL.] Alom te bekomen. Voor rekening van den autheur. [Sept.
1782.] (2316
Volgens aanteek van R.M.v. Goens op het ex. ter Kon. Bibl.

Het lijden en sterven van den Zaligmaker der wereld
Het l i j d e n en sterven van den Zaligmaker der wereld, beschouwd in 28
leerredenen. Door J.G. Rosenmüller. Uit het Hoogduitsch. [Door G. BRUINING.] Rott.
1803. (2317
Bl. 309 zijner eigen-levensbeschr.

Het lijden van Christus in Gethsemané
Het l i j d e n van Christus in Gethsemané, met een inleylinge tot het-
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selve. [Door Prof. JOH. VAN DER WAEYEN.] Midd. 1674. 12. (2318
Boeles, Friesland's hoogeschool, bl. 268; Rogge, Bibl. v. Contraremonstr.
geschr. bl. 69.

Lijkdicht op de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot
L i j k d i c h t op de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot. Zeer ongelukkig gesneuveld
door een advertentie in de Diemer of Watergraafmeersche courant den 17 December
1781. [Door NIC. HOEFNAGEL.] (2319
Volgens aanteekening van een tijdgenoot. Zie ook Nijhoff, Bijdr. N.R. IX.
256.

Lijkgedachtenis van Zijne Doorluchtige Hoogheid
L i j k g e d a c h t e n i s van Zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde.
Door Dr. Joannes Le Francq van Berkhey. Te Amst. bij Johannes Allart. 1806. (2320
Bevat: bl. V-VII een ‘Voorbericht van den Uitgever’ [waarschijnlijk W.
BILDERDIJK.] Bovendien schijnt B. veel aandeel aan dit werk te hebben
gehad. Hij heeft zelf verklaard, op verzoek van den schrijver het stuk te
hebben beschaafd, maar sommigen, b.v. Witsen Geysbeek, meenen, dat
B.'s naam op den titel had behooren te staan, als zijnde niet alleen de
vorm, maar ook grootendeels de inhoud van hem afkomstig. Met zekerheid
schijnt te mogen worden aangenomen, dat de Aanteekeningen van zijne
hand waren. Het voorbericht wordt door sommigen aan J. ALLART
toegeschreven. Zie voorts Werken v.d. Maatsch. der Ned. Lett. VII. 2 bl.
141 e.v.

De lijkplegtigheden der Grieksche kerk
De l i j k p l e g t i g h e d e n der Grieksche kerk. Uitgeg. ter gelegenheid der uitvaart
van H.M. de Koningin-Moeder, Anna Paulowna, geboren Grootvorstin van Rusland.
[Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Leiden, 1865. (2321
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

Lijkreden op het zalig afsterven
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L i j k r e d e n op het zalig afsterven van den Zeer Eerwaerdige en Wijdlufte Heer
Franciscus Dominicus Meganck, ... Kanonik en Deken van 't Aartsbisschoppelijk
Kapittel te Utrecht. [Door ADRIAAN WITTERT.] Leyden, 1775.

B.J. (2322

Lijkstatie van den Baron van (der)
L i j k s t a t i e van den Baron van (der) Capellen tot den Pol met de graftombe,
grafschrift en eenige devisen tot die plegtigheid behoorende. [Door PIETER JOOSTING,
Kousekooper en Ouderling te Amsterdam.] Gedrukt te China, in de gekroonde
Oranjestraat, Daar de Vaderlander op de deur staat. [1784.] (2323
Volgens de tegenschriften: ‘De half geschooren Ouderling’ en ‘Joost ingezeept’.
Zie Bijdr. tot. de geschied. v. Overijssel, II. 145 e.v.

Lijkverbranding
L i j k v e r b r a n d i n g . [Door T.H. DE BEER.] (2324

Lijst der werken uitgegeven door
L i j s t der werken uitgegeven door, of met bijdragen voorzien van wijlen Mr. W.
Bilderdijk en Vrouwe K.W. Bilderdijk... Met eene voorrede en aanteekeningen van
den schrijver. [E.L. GLINDERMAN.] Amst. 1853. (2325

Tweede lyst van twyffelingen voorgestelt aen
Tweede l y s t van twyffelingen voorgestelt aen de be-eedigde priesters. [Door CORN.
o

SMET.] Mey 1801. 12 . (2326
De Backer V. 696. Een derde lijst volgde.
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M
De Hollandsche Maagd op de bouwvallen
De Hollandsche M a a g d op de bouwvallen van den Hollandschen tuin. Historische
dichtregelen. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1857.

Schr. (2327

De maaltijd te Alphen
De m a a l t i j d te Alphen. [Door Jhr. WILLEM VAN HAREN.] (2328
Halbertsma, het gesl. der v. Harens, bl. 180.
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Twintig maanden in de gevangenis
Twintig m a a n d e n in de gevangenis der Inquisitie. Naar het Italiaansch van L. de
Sanctis. [Door D. BUDDINGH.] Ten behoeve van een paar behoeftige huisgezinnen
overgedrukt uit de Dordsche Stemmen. Dordr. 1855.

Vert. (2329

Twaalf maanden uit de vaderlandsche geschiedenis
Twaalf m a a n d e n uit de vaderlandsche geschiedenis, of schets der groote
gebeurtenissen in de Nederl. van half Aug. 1830 tot half Aug. 1831. [Door Mej. VAN
GELDER DE NEUFVILLE.] Amst. 1832. (2330

Nieuw christelijk maandschrift voor den beschaafden
Nieuw christelijk MAANDSCHRIFT voor den beschaafden stand; uitgegeven door de
Ringsvergadering van Amsterdam. Amst. J. van der Hey en Zoon. 1822-1861. 40
dln. (2331
JAN CHRISTIAAN FABIUS, pred. te Amsterdam was de schrijver van 1822:
bl. 433, 553; 1825: bl. 25, 78; 1826: bl. 510; 1827: bl. 125; 1829: bl. 181;
1831: bl. 249, opstellen, die alle naamloos verschenen. (Zie Handel. v.
Letterkunde 1852, bl. 41.)

r

M . Christiaan Frederik van Maanen en
r

M . Christiaan Frederik v a n M a a n e n en Mr. W. Bilderdijk. [Door Dr. J.J.F. WAP.]
Grave, 1840. (2332

De achtste Maart
De achtste M a a r t , verjaardag van Z.D.H. Prins Willem de Vyfde, in Londen 1796
... [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leipzig, 1797. (2333

De agtste Maart voorgestelt als Neerlands
De agtste M a a r t voorgestelt als Neerlands gedenkdag ter heuchelyke 39e
verjaaringe van Z.D.H. Willem de Vyfde ... den 8 van Lentemaand 1787. (2334
Mijn ex. is onderteekend met de pen: JOHANNES BOONEBAKKER.
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Mac-Benac of het stellige der vrijmetselarij
M a c - B e n a c of het stellige der vrijmetselarij. Naar den derden druk uit het Hoogd.
van F.W. Lindler vertaald. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leyd. 1820. (2335

Machiavel Republicain tegens den Anti-Machiavel verdedigt
M a c h i a v e l Republicain tegens den Anti-Machiavel verdedigt. Utr. bij Johannes
Esvelt. 1741. (2336
Volgens Prof. Vreede heeft dit boekje, vooral in de noten, zooveel
overeenkomst met andere
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geschriften van L.F. DE BEAUFORT, dat hij niet aarzelde hem voor den
schrijver te houden. Daar DE B. toen echter reeds verscheiden jaar
overleden was, moet zich een ander met de uitgave hebben belast.

Machteld van Woerden
M a c h t e l d van Woerden, of de adel in het laatst der 13e eeuw. Historische roman
door de schrijfster van: De armbanden. [Mej. TORNAAR.] Leyd. 1845. (2337
Zie bij de Schuilnamen op B e i j e r e n , Ern. van -.

De volmaekte maegd ende waere bruid
De volmaekte m a e g d ende waere bruid Gods voorgehouden aen de Godminnende
christenen. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antw. 1771. (2338
De Backer, II. 4.

Maeghden-plicht ofte ampt der jongvrouwen aengewesen
M a e g h d e n -plicht ofte ampt der jongvrouwen aengewesen door sinne-beelden
o

... [Door JAC. CATS.] Z. pl. en jr. 12 . (2339
o

De Jonge v. Ellemeet, N . 26 en 27. Eene andere uitgave verscheen
Middelburg, 1618.

De maend April toegewyd aen de meditatie
De m a e n d April toegewyd aen de meditatie op het lyden van Onzen Heer Jezus
Christus ... door Courbon ... Uyt het fransch vertaeld. [Door JEAN HULPIAU.] Gent,
o

1850. 18 . (2340
Vanderhaeghen, V. 302.

De maend van Maria ... door
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De m a e n d van Maria ... door den eerw. heer D. Pinart. [Vert. door ... DE WINTER.]
Gent, 1864. (2341
Vanderhaeghen, V. 246.

Mag de christen eigenaar van slaven
M a g de christen eigenaar van slaven zijn? beantwoord tegen het Algem.
Handelsblad van 3 Dec. 1847. [Door Dr. H.C. MILLIES.] Amst. 1848. (2342

Mag dit zoo blijven?
M a g dit zoo blijven? - Maak de Natie verachtelyk; de Grondwet bespottelijk; de
straf op de misdaad hersenschimmig; en gij zult een despotismus hebben, met
aristocratie voorop, de kuiperij in het midden en eene revolutie aan het einde. [Door
Jhr. ADRIAAN JAN ELIZA VAN BEVERVOORDE.] Uitgeg. voor rek. van den schrijver.
Augustus 1845. (2343
Ned. Spectator 1878, bl. 118.
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't Magasyn van meyneedige ontucht
't M a g a s y n van meyneedige ontucht, ende bastaerdt-spaensche moedtwil.
Treffende den vromen magistraten der stadt Dordrecht ... [Door JOH. WALEN.] 1647.
o

4 . (2344
Bibl. v. Pamfl. 3221.

Grodsdienstig magazijn
Grodsdienstig m a g a z i j n . Utrecht, 1790-92. 3 dln. (2345
J. CLARISSE sehreef hierin bijdragen, doch welke is niet op te geven.
(Bouman p. 292)

Nationaal magazijn
Nationaal MAGAZIJN. [Door Mr. A.G. BESIER, Mr. J.A. UITENHAGE DE MIST, G.J.
JACOBSON, SPOORS e.a.] Amst. 1802. 20 nrs. (2346

Nieuw christelijk magazijn van H.J. Krom
Nieuw christelijk m a g a z i j n van H.J. Krom. 1823. (2347
N.C. KIST, later Prof. te Leiden, schreef hierin naamloos: Proeve ter
verklaring van Matth. XI: 7-15 (bl. 471-489) en: Iets ov. het zielelijden van
Jezus (bl. 371-412). Zie Levensber. v. Letterkunde 1861, bl. 129.

Magazijn voor den openharen godsdienst
M a g a z i j n voor den openharen godsdienst. [Waarschijnlijk door H.W.C.A. VISSER.]
Sneek, 1804-1806. 5 stn. (2348

Magazijn voor schilder- en toonkunst
M a g a z i j n voor schilder- en toonkunst. [Door P. WEILAND, P.T. HELVETIUS VAN
DEN BERGH e.a.] Te Dordrecht, bij Blussé en van Braam. 1828-1829. 3 dln. (2349
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Mevr. de Wed. Weiland schouk door tusschenkomst van Dr. WAP, die
(hoewel niet naamloos) ook tot de medewerkers behoorde, een ex. aan
de Kon. Bibl.
Zie ook Levensber. v. Letterk., 1874, bl. 133.

Letterkundig magazijn van wetenschap
Letterkundig m a g a z i j n van wetenschap, kunst en smaak. Amst. G. van Dijk.
1814-1834. (2350
Mr. J.H. VAN DER SCHAAFF schreef hierin (deel 2) o.d. naam van Philaletes;
en zonder naam een Vlugtig overzigt van den zedelijken en politieken
toestand onzer natie gedurende de laatste anderhalve eeuw (3e dl.),
hetwelk, met den naam des schrijvers, ook afzonderlijk het licht zag. In
o

jaargang 1815 N . V, bl. 210-226, een naamloos opstel van WILLEM BRUIN:
Over den ouden oorsprong van het Huis van Nassau, en deszelfs vroege
en duurzame betrekkingen tot ons Vaderland.

Magister moralis ... stichtelycke Meyster
M a g i s t e r moralis ... stichtelycke
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Meyster, dat is korte politycke schildery, met uitgelezen leerelyke lessen ... [Door
Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 16.. (2351
Scheltema, Mengelw. V. 2 bl. 227.

De magt van een Koning van England
De m a g t van een Koning van England vergeleeken met het gezag en vermogen
van een Erfstadhouder en Gouverneur der Vereenigde Provincien, in 1751. [Door
Jhr. P.A. DE HUYBERT, Heer van Cruyningen.] Onder des schrijvers opzigt in 't
Nederduitsch gebragt. Amst. by J. le Caze, boekverkoper in de Jonge Roebolsteeg
en J. Roos, boekverkoper op de Blaauwburgwal. 1755. (2352
o

In 1754 was eene Engelsch-Fransche uitgave in 4 . te Londen verschenen;
in 1755 kwam in den Haag een 2e Fransch-Hollandsche en in 1778 te
Londen een 4e druk uit. De hoofdinhoud is ook - eenigzins uitgebreid wedergegeven in: De oppermagt van eenen koning van Engeland, in
vergelijking gesteld met het gezag en bewind van een Erf-stadhouder,
enz. 's Grav. 1785.

Malus mulier
M a l u s mulier, dat is beschrijvinghe van de regeersucht der boose wyven...
[Toegeschr. aan... VAN SWEERMANS.] Vliss. 1612. (2353

De zwarte man of de zwaarmoedige
De zwarte m a n of de zwaarmoedige Engelschman. Tooneelspel gev. naar het
Fransch van Gernevalde. [Denkelijk door C. PASSÉ.] Amst. 1779. (2354
Tooneelst. van Letterkunde 4908.

Amsterdamsche mane-schiin
Amsterdamsche m a n e - s c h i i n . Horat. Art. Ficta, voluptatis causa, sint proxima
o

veris. [Door M. GANSNEB TENGNAGEL.] Ghedruckt in 't jaer anno 1639. 4 . (2355
Met kleine wijziging herdrukt in hetzelfde jaar. Zie Oud-Holland I. 222.
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Nieuw kluchtigh Amsterdamsche maneschijn
Nieuw kluchtigh Amsterdamsche m a n e s c h i j n . Gerijmt tot vermaeck voor jonge
o

lieden. [Door M. GANSNEB TENGNAGEL.] ... Z. pl. 1639. 4 . (2356
Nadruk van 't vorige. Het volgend jaar gewijzigd herdrukt.

Manifest of declaratie van oorlog
M a n i f e s t of declaratie van oorlog, gedaan door den auteur van het korts
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uitgekomen Begrafenis-briefje en Leescedul. [NIC. HOEFNAGEL.] Amst. 20 Dec. 1781.
(2357

Engels manifest of memorie van de Engelsche Protestanten
Engels m a n i f e s t of memorie van de Engelsche Protestanten aan haare
Hoogheden den Prince en Princesse van Orange. [Door GILB. BURNET?] Z. pl. en
o

jr. [1688.] 4 . (2358
Bibl. v. Pamfl. 8692.

Het mannakruikje
Het m a n n a k r u i k j e . Verzameling van geestelijke lectuur voor Christenen. [Door
J.F. SCHIMSHEIMER.] Amst. 1843-1852. 10 dln.

Uitg. (2359

Mannekenpis, doctor
M a n n e k e n p i s , doctor. [Door Vicaris DAVIDTS te Tirlemont.] Thienen, Merckx.
[18..]

B.B. (2360

De mansmoêr
De m a n s m o ê r . Kluchtspel. [Door P.W. VAN HAPS.] Amst. 1699. (2361
V.d. Marck 1068, die echter 1714 heeft.

Marcus Curtius of liefde voor 't
M a r c u s Curtius of liefde voor 't vaderland. Treurspel. [Door J. DE MARRE.] Amst.
1734. - Ald. 1758. (2362
V.d. Marck 1184, 1185.
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Margrietje voor de weesen op Kerkmis
M a r g r i e t j e voor de weesen op Kerkmis 1630 onder de gunst van juff. Greertruyt
o

Roemers. [Door J. VAN SWOL.] Amst. 1639. 4 . (2363
V.d. Marck 325.

De eerbiedwaardige Maria Christina van Savoye
De eerbiedwaardige M a r i a Christina van Savoye, Koningin der beide Sicilien.
Eene levensschets. [Vert. door A. VERWEERT.] Amst. 1864.

Uitg. (2364

Maria's godsvrucht en mengeldichten
M a r i a 's godsvrucht en mengeldichten. [Door J. VAN NUISSENBURG.] Delft, 1758.
o

4 . (2365

Maria Stuart of gemartelde majesteit
o

M a r i a Stuart of gemartelde majesteit. [Door J. VAN VONDEL] Keulen, 1646. 4 .
(2366

Maria troost van haere dienaers ende
M a r i a troost van haere dienaers ende dienaeressen in 't leven en in de dood.
o

[Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Tweeden druck. T'Antwerpen 1767. 12 . (2367
De Backer, II. 2.
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De Markies van Poza
De M a r k i e s van Poza. Treurspel in vijf bedrijven. Met annleuning aan Schillers
Don Karlos opgesteld voor rederijkers... [Door T.J. WERNDLY.] Dev. 1862.

Schr. (2368

Markus Antonius en Kleopatra
M a r k u s Antonius en Kleopatra. Treurspel. [Naar het Fransch van J. DE LA CHAPELLE
in dicht door E. WEBBER.] Amst. 1685.

F.V. (2369

Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest
der Vereen. Nederlanden
M a r n i x van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereen.
Nederlanden. Vrij naar het Fransch van E. Quinet. [Door Dr. J. VAN VLOTEN.] Dev.
1855. (2370

De getemde Mars
De getemde M a r s . Aen onze vredevaders, vaders des vaderlants, de heeren
o

Burgemeesters van Amsterdam. [Door J. VAN VONDEL.] Amst. 1648. 4 . (2371
Bibl. v. Pamfl. 3321.

De martelaren
De m a r t e l a r e n , of zegepraal van de christel. godsdienst. Naar het Fransch van
F.A. de Chateaubriand. [Door M.A. VAN STEENWIJK.] Leyd. 1823. 3 dln. (2372
o

Cat. v. Steenwijk (1854), n . 1601.

Het Roomsche martelaren-boeck overgheset uyt het Latyns
Het Roomsche m a r t e l a r e n -boeck overgheset uyt het Latyns, onlancks
uytghegheven ... [Door ANDREAS DE BOEYE.] Tot Ipre, 1688. (2373
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De Backer VII. 117.

Kloekmoedige martelie van de H. Barbara
Kloekmoedige m a r t e l i e van de H. Barbara. [Door P. HAEKT.] Brugge, z.j. - Grent,
z.j.

W.G. (2374

De martelie der seven Machabeën
De m a r t e l i e der seven Machabeën, treurspel. [Door M. BETTENS.] Brussel, 1697.
o

4 . (2375
V.d. Marck, Alphab. Register.

Marturio
M a r t u r i o . Blijspel. [In dicht, door HENDRIK TEEUWSEN.] Amst. 1767.

F.V. (2376

De masquerade
De m a s q u e r a d e . (9 Febr. 1835.) Een gedicht. [Door NIC. BEETS.] Leyd. 1835.
(2377
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May-geschenk aende Remonstrantsche ghemeynten
M a y - g e s c h e n k aende Remonstrantsche ghemeynten. [Door D. RZ.
o

CAMPHUYSEN.] 1621. 4 . (2378
Later opgenomen in zijn ‘Stichtel. Rymen’.

MDCCCIV
M D C C C I V . [Eenige titel van een 8 blz. groot gedicht van W. BILDERDIJK.] (2379

De mirakuleuze medaille
De mirakuleuze m e d a i l l e . Een woord, dat geschied is, aan alle R. Kath., die in
Rotterdam ... wonen ... [Door J.O. JOSSET.] Amst. 1835.

Aa. (2380

Mededeeling betreffende eene ziekte der koffijboonen
M e d e d e e l i n g betreffende eene ziekte der koffijboonen in Ceylon. [Uit het
Engelsch van G. GARDNER.] Amsterd. 1859. (2381
Cat. der Amst. bibl. VI. 484.

Korte geschiedkundige mededeelingen aangaande de beroemde
Korte geschiedkundige m e d e d e e l i n g e n aangaande de beroemde mannen,
naar wie de nieuwste straten te 's Grravenhage zijn genoemd. [Door R. BENNINK
JANSSONIUS.] 's Grav. 1868. (2382
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 211.

Twee korte geschiedkundige mededeelingen betrekkelijk de prov.
Zeeland
Twee korte geschiedkundige m e d e d e e l i n g e n betrekkelijk de prov. Zeeland ...
[Door J.C. ALTORFFER.] Midd. 1856. (2383
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Bodel Nijenhuis 1786.

De medevrysters
De m e d e v r y s t e r s . Blyspel. [Door ... ELLERUS.] Amst. 1689. (2384
V.d. Marck 1423.

Een medicijne teghens alle ziekten der zonden
Een m e d i c i j n e teghens alle ziekten der zonden, int latyne ghenaemt, Examen
conscientiae, dat is een ondersoeck der conscientien, ghemaeckt door Meester Jan
Quintyn ... [Denkelijk vert. door CORN. COLUMBANUS VRANCX.] Ghendt, 1596. (2385
Vanderhaeghen, VI. 33.

Meditatien ofte soete bemerkingen op het bitter lijden Christi
M e d i t a t i e n ofte soete bemerkingen op het bitter lijden Christi. [Door HENRICUS
ENGELGRAVE S.J.] Antw. 1670. (2386
Blijkens de uitg. Antw. 1695. Zie de Backer I. 283.
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Seven meditatien op de seven woorden
Seven m e d i t a t i e n op de seven woorden Christi, gesproken aen het cruys. [Door
NICOLAUS VAN MILST, Pastoor van het Begijnhof te Breda.] Antwerpen, van Gaesbeek.
1702.

F.V. (2387

Mijne meening over de 18 preliminaire
Mijne m e e n i n g over de 18 preliminaire artikelen, opgedragen aan mijne
nadenkende landgenooten door **** [A.F. BOURICIUS.] Uitgegeven voor rekening
s

van den schrijver, ten voordeele van het Rijk. Te Amst., bij Joh . Guijkens. 1831.

R.A. (2388
Gevolgd door: Nog een woord tot geruststelling en opwekking aan mijne
nad. landgenooten, door den schrijver van †. Ald. 1831.

Meester Paul
M e e s t e r Paul. Waarheid en verbeelding, door den schrijver van het: Iets over
Oom Thomas. [J. VAN DER VEEN, AZ.] Groningen, J. Oomkens 1844. (2389
Vgl. B o d e s t a f ouder de Schuilnamen.

De meid juffrouw
De m e i d juffrouw. Kluchtspel. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685. (2390
V.d. Marck 501.

Mejonkvrouw la Quintinie
M e j o n k v r o u w la Quintinie. Naar het Fransch van Greorge Sand. [L.A.A.
DUDEVANT, geb. DUPIN; vert. door M. BRINKGREVE.] Utr. 1864. (2391
‘Door den vertaler van Mej. 1. Q.’ werd nog uitgegeven:
De kinderen des wouds. Hunne gesternten, wegen en lotgevallen. Een
roman door Wilhelm Raabe. [JACOB CORVINUS] Naar het Hoogd. Utr. 1868.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Memorie ... [Door H. Calkoen.]
M e m o r i e ... [Door H. CALKOEN.] (1772?) (2392
Zie op B a t a v u s , Christianns -.

Memorie betreffende de prijzen
M e m o r i e betreffende de prijzen, door de Engelsche oorlogsschepen en kaapers
gemaakt, op schepen van ingezetenen van deezen staat ... Uit het Fransch vertaald.
[Door J. WAGENAAR.] Z. pl. [1758.] fol. (2393
Opgenomen iu zijne Verzam. v. hist. en polit. tractaaten. Zie ook Huizinga
Bakker bl. 54.

Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap
M e m o r i e betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de
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prov. Z. Holland. [Door H.W.K.L. JANSSENS.] 's Grav. 1851. (2394

Memorie door den Heer Ridder Yorke
M e m o r i e door den Heer Ridder Yorke den 10 Nov. 1780 aan Haar Hoog Mog.
overgegeeven, uit het Fransch vertaalt en verzelt van eene gepaste aanspraak aan
't volk van Nederland ... [Door Mr. A. TINNE.] Gedrukt in Amst. [1780] (2395

Memorie en consideratiën op de Memorie
M e m o r i e en consideratiën op de Memorie en missive van Z.D.H.... rakende de
Militaire jurisdictie. [Door E.F. VAN BERCKEL.] Amst. 1783.

B. (2396

Memorie om aan de Heeren Burgemeesteren
M e m o r i e om aan de Heeren Burgemeesteren te deduceeren, wat quaad wat
nadeel dese stadt Amsterdam reeds heeft geleeden en noch staat te verwagten uyt
alle de societeiten der Binnenl. steeden. [Door JOSIAS VAN ASPEREN.] Amst. 1720.
(2397
o

Laspeyras n . 348.

Memorie over den landbouw en de veefokkerij
M e m o r i e over den landbouw en de veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
[Door H. VAN NIEVERVAART.] 's Hertog. 1830. (2398
Het volgend jaar verscheen een 2e Memorie met naam des schrijvers.

Memorie ter betoog en bondig bewijs
M e m o r i e ter betoog en bondig bewijs, dat de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, in alle tijden, door Engeland met de grootste onrecht vaardigheid
behandeld is; en dat de sterkste pooging der Engelschen steeds was, en nog blijft,
om de Commercie der Hollanders in den grond te bederven. [Door ELIE LUZAC.] Z.
pl. en jr. [1757.] (2399
Cat. L C. Luzac, bl. 12.
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Memorie van [L. Grave van] Bylandt
M e m o r i e van [L. Grave van] Bylandt, Vice-admiraal ten dienste dezer landen,
behelz. een voordragt van deszelfs gehouden conduites ... [Opgesteld door den
o

Adv. PLOOS VAN AMSTEL] A . 1783. (2400
Volgens Post v.d. Nederryn IV. 40.

Memorie van de Engelsche Protestanten
M e m o r i e van de Engelsche Protestanten aan haare Hoogheden den
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o

Prince en Princesse van Orangie. [Door GILB. BURNET?] Z. pl. [1688.] 4 . (2401
Bibl. v. Pamfl. 8690.

Memorie van den Raad der stad
M e m o r i e van den Raad der stad Deventer over het rapport aan Z.M. den Koning
uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen.
[Grrootendeels gesteld door Mr. M. VAN DOORNINCK.] Dev. 1828. (2402

Memorie van het Britsche Ministerie
M e m o r i e van het Britsche Ministerie, overgeleverd aan Beëlzebub, den overste
der duivelen; in het vijf duizend zeven hondert een en dertigste jaar van zijn rijk, en
tevens het zevende van onze verwoesting. [Waarschijnlijk door ELIS. WOLFF geb.
BEKKER.] 1782. (2403

Rechtsgeleerde memorie waarin onzijdig onderzocht wordt
Rechtsgeleerde m e m o r i e waarin onzijdig onderzocht wordt de gegrondheid der
klachten van den Koning van Groot Brittanje, over de geheime correspondentie
tusschen Amsterdam en de Amerik. kolonien .... Amst. 1781. (2404
In geschriften uit dien tijd aaa Mr. J. LUZAC toegeschreven. - Volgens
aanteekening van een anderen tijdgenoot (Mr. Verheye van Citters),
medegedeeld in den Spectator van 19 Junij 1869: ‘auctore D. LULIUS,
advokaat te 's Hage, correctore JOH. VAN DER LINDEN, advokaat en
procureur aldaar.’

Katholyk Meyerysch memorieboek
Katholyk Meyerysch m e m o r i e b o e k , behelzende de oprigting van het Bisdom
van 's Hertogenbosch ... [Door ANT. VAN GILS.] 's Bosch, 1819. (2405
Bodel Nijenhuis 399.

Memorien van den Generaal Dumouriez
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M e m o r i e n van den Generaal Dumouriez, door hemzelven geschreeven in 1793.
Vitamque impendere vero. Amst. 1794. 2 dln. (2406
Vertaling der Mémoires du général Dumouriez écrits par lui-même.
Loudres (Paris) s.n. 1794. 2 t. Quérard I. p. 1179 teekent daarbij aan: ‘On
assure que le Duc D'ORLÉANS, depuis roi des Français, a en part à la
rédaction de ces Mémoires. La première édition de Hambourg, sur laquelle
est faite celle-ci, diffère beancoup de la réimpression de 1822, augmentée
et singulièrement corrigée par le général.’
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Godgeleerde
Godgeleerde, wijsgeerige en zedekundige m e n g e l i n g e n . [Door C. ROGGE.] Leid.
1793. 3 dln.

T. (2407

Kunstlievende mengelingen
Kunstlievende m e n g e l i n g e n . [Door PHIL. LAMB. JOS. SPRUYT.] Uytgeg. door de
Kon. academie van teeken-, schilder- en bouwkunde .... Eerste deel, eerste stuk.
Gend, 1794. (2408
o

Blommaert bl. 387; Vanderhaeghen IV. 271 n . 6926 noemt E.C. VAN DE
VIVERE den schrijver.

Mengelingen in proza en poezy
M e n g e l i n g e n in proza en poezy. [Door HIERON. VAN ALPHEN.] Utr. 1793. (2409

Mengelpoezy bestaande in herderszangen
M e n g e l p o e z y bestaande in herderszangen, minnedichten en vertaalingen.
[Door A. HOPPESTEIN.] Leiden, 1718. (2410
o

Mertens, Cat. Antw. bibl. n . 8584.

Dichterlijk mengelwerk
Dichterlijk m e n g e l w e r k . [Door de studenten A.L. LESTURGEON, R. BENNINK
JANSSONIUS en W. HECKER.] Gron. 1836. (2411
Zie het leven van Lesturgeon door Hecker beschreven in Levensber. v.
Letterkunde, 1879, bl. 156.

De mensch dwaazer als het dier
De m e n s c h dwaazer als het dier. Berispdicht. Uit het Fransch van den Heere
Boileau Despreaux nagevolgt, en met aanmerkingen, enz. verrijkt. Hier bij komt een
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Dichtkundig onderzoek over de onlangs uitgegeevene vertaaling van het zelve
gedicht, onder den tytel: De menschelijke dwaasheid in tegenstelling van andere
dieren. 's Graavenh. G. Gasinet. 1715. (2412
Als dichter hiervan wordt JAKOB ZEEUS opgegeven in Cat. J. vati Lennep,
o

n . 2329.

De mensch en de dieren
De m e n s c h en de dieren. Een leesboek voor scholen en huisgezinnen. [Door J.
DE LIEFDE.] Amst. 1849. (2413
‘Door den schrijver van †’ werd uitgegeven:
Verdichting en geschiedenis. Een leesboek voor de lagere scholen. Amst.
1848.
De schoolvriend. Een leesboek voor de laagste klasse. Amst. 1849.
De verteller. Amst. 1849.
Zaugstukjes voor scholen en huisgezinnen. Amst. 1849. 4 stn.
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Timotheus. Tijdschrift voor de jeugd. Arnh. 1849-54.
Christelijke denkleer op woordafleiding gegrond. Een leesboek voor de
jeugd. Amst. 1859.

De beste mensch Jezus in een
De beste m e n s c h Jezus in een gedeelte van zijn leven en leer ... naar kinderlijke
vatbaarheid afgebeeld. [Door Y. VAN HAMELSVELD.] Amst. W. Holtrop. 1800. (2414

De ellendige mensch met synen goeden
De ellendige m e n s c h met synen goeden Engel. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr.
[1556.] (2415
o

V.d. Linde, n . 175, 190.

De mensch op en buiten de aarde
De m e n s c h op en buiten de aarde. Gedachten over tijd, ruimte en eeuwigheid.
Naar het Engelsch. [Door ALEXANDER VERHUELL ] Amst. 1855.

L.P. (2416

De menschenvriend
De m e n s c h e n v r i e n d . [Door M. NIEUWENHUYZEN en B. BOSCH.] Amst. M. de
Bruyn. 1787-1798. 10 dln. (2417
Zie de eigen-levensbeschrijving van Bosch achter het 3e dl. zijner
Gedichten (Leyden, 1803), bl. 292, en de Leerzame Praatal III. 415. Met
het begin van het 7e deel werd PETRONELLA MOENS mede-redactrice,
daar in het midden van het 6e deel Nieuwenhuizen hem door den dood
ontviel; zie Bosch ll. bl. 310. S.C. KLINKHAMER leverde eenige
regtsgeleerde bijdragen: of zij zijn naam dragen, weet ik niet.
Op bl. 314 zegt Bosch, dat P. Moens met het 9e deel eindigde.

De menuet en de dominees pruik
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De m e n u e t en de dominees pruik. (Motto:) Die een kuil voor een ander graaft zal
'er zelve invallen. J. Cats. [Door ELIZABETH WOLFF geb. BEKKER.] Z. pl. en jr. [Hoorn,
1777?] (2418
‘Het geval’ zoo staat op mijn ex., ‘is gebeurt bij gelegentheyd van het
huwelijk van d'Hr. H a k s t e i n v a n C a d i e s met Juffrouw H o i s i n g
te Zwol. Eerrijk Burgemeester te Zwoll, vader van de Bruijd, genaemt
Hoising, Clorimeen Bruijd Juff. Hoising.’ Volgens v. Vloten had het geval
te Groningen plaats.

Mercurius klugtige zomertogt
M e r c u r i u s klugtige zomertogt. [Door NICOLAAS HOEFNAGEL.] Te Amsterdam, bij
F.H. Demter. 1771. (2419

Mercurius klugtige wintertogt
M e r c u r i u s klugtige wintertogt. [Door denz.] Ald. 1771. (2420
Van dit en het vorige noemt de schrijver
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zich den maker op bl. 19 zijner Echte en waare verantwoording voor de
Neerl. Echo; ook is het aangekondigd onder de laatste nommers van den
Echo.

De Nederlandsche Mercurius
De Nederlandsche M e r c u r i u s . Tijdschrift aan de beoefenaren van fraaije kunsten
en wetenschappen gewijd. [Redacteur A. VAN DER HOOP JR.] Rotterdam, L. Vermeer
en (later) Amsterdam, P. Meijer Warnars 10 Sept. 1828-9 Sept. 1829. 53 Nrs. (2421
Mr. J. VAN LENNEP behoorde tot de medewerkers. - Zie De Vriend der
Waarheid, Oct. 1829, bl. 66 en Handelingen van Letterkunde 1869, bl.
76 e.v.

Merens' dood
M e r e n s ' dood. Boezemklanken. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1863.

Schr. (2422

Merino (Franciskaner Monnik) koningsmoordenaar in Spanje
M e r i n o (Franciskaner Monnik) koningsmoordenaar in Spanje, zijn leven en
geschiedenis, benevens een overzigt van de kloosters en monnikenorden, en wat
daarvan in de toekomst te wachten is. [Door A. LOSGERT, Predikant.] Amst. 1853.
(2423

Merkwaardigheden der natuur
M e r k w a a r d i g h e d e n der natuur. Door den schrijver van: Dingen die niet
iedereen weet. Grootendeels uit het Engelsch vertaald, doch ... gewijzigd en
aangevuld. [Door T.C. WINKLER.] Haarlem, 1865. (2424

Merkwaardigheden uit de geschiedenis der kerkhervorming
M e r k w a a r d i g h e d e n uit de geschiedenis der kerkhervorming. [Door D.H.
MEIJER, Onderwijzer te Hekendorp.] Utrecht, 1857.

H.E.B. (2425
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Merkwaardigheden uit den tiendaagschen veldtogt
M e r k w a a r d i g h e d e n uit den tiendaagschen veldtogt der Nederlanders in België.
[Door J. OLIVIER JZ.] Amst. 1832-1833.

Aa. (2426

Merkwaardigheden voor de geschiedenis van den Belgischen
opstand
M e r k w a a r d i g h e d e n voor de geschiedenis van den Belgischen opstand ...
[Door G.A.C.W. Markies DE THOUARS.] Utr. 1836.

Uitg. (2427

Merope, treurspel
M e r o p e , treurspel. [Van VOLTAIRE, vert. door P.J. UYLENBROEK.] Amst. 1779.

F.V. (2428
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Merwe Jvbélé en alghemeijne blijde vreught
M e r w e Jvbélé en alghemeijne blijde vreught van Brugghe ... op desen
jeghenwoordighen oorlogh van het huijs van Oostenrijck jeghens den alghemeijnen
vijandt der christenen. [In dicht door CORNELIS KELDERMAN.] Brugghe, [1686.]

F.V. (2429

De Messias Israëls koning of proeve
De M e s s i a s Israëls koning of proeve over het koningrijk van Christus. [Door J.C.
BAUM.] 's Grav. 1780. - Ald. 1783. (2430
Met naam herdrukt.

Metamorphosis ofte wonderbaere veranderingh ende leven
M e t a m o r p h o s i s ofte wonderbaere veranderingh ende leven van den vermaerden
o

Mr. Q. Matsys ... [Door FR. FICKAERT.] Antw. 1648. 4 . (2431
o

Cat. v. Hulthem n . 22824.

De methode van teeken-onderwijs van de gebroeders F. en A.
Dupuis
De m e t h o d e van teeken-onderwijs van de gebroeders F. en A. Dupuis en hare
invoering in het koninklijk Athenaeum te Maastricht. [Door D.J. STEYN PARVÉ.] Leyd.
1852. (2432

Metusko of de Polen
M e t u s k o of de Polen, door Pigault le Brun. Naar het Fransch. [Door J.A. SUSANNA.]
Leyd. J.W. Dauw Lem. 1824. (2433
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 126.

Mevrouw Bentinck
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M e v r o u w Bentinck, of de Batavische moeder; tooneelspel geschikt voor de
opvoeding der jeugd. [Door W. VAN OLLEFEN CZ.] Amst. 1782. (2434
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 5178.

De Mey met Sions opganck
o

De M e y met Sions opganck. [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] 1615. 4 . (2435
Volgens opgave des schrijvers aan 't slot van: Den waren geestelycken
Ridder ... 1616.

Mey-liedt over het jubel-jaer 1615
o

M e y - l i e d t over het jubel-jaer 1615. [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] 1615. 4 .
(2436
Als voren.

Middelen en conditien
M i d d e l e n en conditien, door dewelke de ingesetene der Vereen. Prov. met de
Maj. van ... Spangien ...

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

381
souden mogen accorderen. [Door JAN VAN HEMBYSE.] 1584. (2437
Bor, Ned. Oorl. II. 407. Volgens anderen door PETRUS DATHENUS.

De Minderbroeder op het kasteel Vredenburg
De M i n d e r b r o e d e r op het kasteel Vredenburg. Oorspronkelijk verhaal uit den
tachtigjarigen strijd met Spanje. [Door J. VAN ASSUM.] Dordr. 1840. 2 dln.

Schr. (2438
Voorts verscheen ‘door den schrijver van de Minderbr.’ enz.:
Ida Nosten. 1672-1673. Verhaal. Ald. 1844-1846. 2 dln.
Is hij schuldig? Eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der lijfstr.
regtspleging. Dordr. 1847.

Minerva
M i n e r v a . Tijdschrift voor studenten. [Onder redactie van A.H. BROENS en C.C.E.
D'ENGELBRONNER.] Amst. R. Croese. 1835-1836. (2439

Arnhemsche Miniatuur-Courant
Arnhemsche M i n i a t u u r -Courant. (2440
Zie op Arnhemsche N i e u w s - en adv. blaadje.

Het ministerie Thorbecke en de monopolie
Het m i n i s t e r i e Thorbecke en de monopolie der Nederl. Bank. [Door H.J.
MOLTZER.] Amst. 1863.

Uitg. (2441

De uitmuntende minnaar
De uitmuntende m i n n a a r , zangspel. Gevolgd naar le Magnifique, van Sedaine.
[Door H. ASSCHENBERGH.] Amst. 1786. (2442

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De edelmoedige minnaer
De edelmoedige m i n n a e r , of broederlyke vrienden. Blyspel. [Door ... ROMAN.]
Amst. 1715. (2443
V.d. Marck 1415.

Minnebeelden en andere gedichten
M i n n e b e e l d e n en andere gedichten. [Door J. KRUL.] Amst. 1634. (2444
o

Cat. v. Hulthem, n . 23934.

Minne-konst
M i n n e - k o n s t . Minne-baet. Minne-dichten. Mengel-dichten. [Door J. VAN
o

HEEMSKERK.] T'Amsterdam, voor Hessel Gerritsz.... 1626. 12 . (2445
De 1e druk verscheen 1622; de titel verschilt eenigzins, evenals in de
uitgave van 1660. Zie Scheltema, Gesch. en Lett. Meng. I. 3 bl. 114.

De minnenydige van haar zelve
De m i n n e n y d i g e van haar zelve.
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Blyspel vertoont op d'Amsterdamsche schouwburg. [Door P. DE LA CROIX.] Amst.
1678. - Ald. 1679. (2446
V.d. Marck 919.

Minneplicht ende kuysheytskamp
M i n n e p l i c h t ende kuysheytskamp, alsmede verscheyden aardighe en geestige
o

nieuwe liedekens en sonnetten. [Door J. VAN VONDEL.] Amst. 1626. 12 . (2447

Minne-plicht
M i n n e - p l i c h t , ten toon gestelt in de Vryagie van Diana en Filandre. Een van de
waerdigste stuckjes uyt de on-waerdeerlycke Astrea. [Door J. VAN HEEMSKERK.]
Amst. 1625. (2448
o

Cat. v. Dam v. Noordeloos, N . 2387.

Minnezangen en jeugdige gedigten
M i n n e z a n g e n en jeugdige gedigten. [Door A. LOOSJES PZ.] Haarl. 1783.

Aa. (2449

Minnezangen
M i n n e z a n g e n , kusjes, drinkliederen en andere. [Door J. VAN HOOGSTRATEN.]
Gouda, Lucas Kloppenburg. 1710. (2450

Misantrope
M i s a n t r o p e . Blijspel. Grevolgd na het Frans van de Heer Molière. [Door HERMAN
ANGELKOT.] Amsterdam, Erfg. Lescailje. 1682. (2451

Het Roomsch misboek volgens het besluit
Het Roomsch m i s b o e k volgens het besluit van bet H. Concilie van Trente herstelt
op bevel van den Paus Pius V uitgegeven onder het gezag van den Paus Clemens
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tijdt toe vergunt zijn, vermeerdert. Op nieuw overgezet [door BESSEMERS] en met
fijne platen versiert. t'Antwerpen, by J.J. Mont, 1767.

B.J. (2452

Missive aan de Heeren schrijveren
M i s s i v e aan de Heeren schrijveren van de Brieven der Joden aan den Heer de
o

Voltaire. [Door GER. KUIPERS.] Dordr. 1772. 8 . (2453
Mnemosyne, IVe st. bl. 252.

Missive aen D. Balthasar Bekker
M i s s i v e aen D. Balthasar Bekker. In 't kort ontdekkende de gronden van syn
misgrepen.... [Door
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JAC. SCHUTS.] 's Grav. 1692. (2454
Gevolgd door een Tweede missive, in 't zelfde jaar.

Missive en memorie door
M i s s i v e en memorie door. Zyne Hoogheid... 7 Oct. 1782 overgegeeven... Waarby
door den uitgeever deezes druks [ELIE LUZAC?] eenige aanteekeningen gevoegd
zijn ... Z. pl. en jr. - Met vervolg. (2455

Missive van den Hove van Holland
M i s s i v e van den Hove van Holland aan den ... Erfstadhouder over het emaneren
der jagt-placaten in Holland ... dato 17 Sept. 1767. (Dordr.) 1783. (2456
Op het ex. der Kon. Bibl. staat: ‘NB. Deze merkwaardige Missive is thans
voor de eerste male gedrukt, gesteld door den Raadshr. MERENS. De
voorrede adtribueert men aan den Hr. Pens DE GIJZELAAR.’ Mr. J.
Romswinckel schreef onder die aanteekening: ‘Dit bovenstaande is
geschreeven met de hand van wijlen Mr. Jan Hugo van Strijen, in leeven
Oud Ballaw van Ondewater. Edoch volgens zeekere Informatie is abusief
dat de Hr. de Gijzelaar de voorrede zonde geschreeven hebben; hoezeer
o

dit stuk te Dordrecht voor 't cerst in dat formaat (8 ) gedrukt is, zijnde
eenige Exemplaren in Folio gedrukt voor de Leeden van den Raed. Ook
is er reeden om te twijffelen of de Hr. Merens hier van wel aucteur zij, en
of 't niet eerder is, wijlen de Raadsheer VAN HOOGSTRATEN.’

Missive van den Raad der domeinen
M i s s i v e van den Raad der domeinen van Syne Hoogheid aan H. Ho. Mog. in
dato 12 July 1773, houdende eene deductie der hooge rechten en gerechtigheden
van de baronnie van Breda .... [Opgesteld door J. REIGERSMAN.] fol. (2457
o

Bodel Nijenhuis n . 516b.

Missive van den Ridder Baronet William
M i s s i v e van den Ridder Baronet William Temple ... 6 Nov. 1674 aan den Ridder
Joseph Williamson .... [Opnieuw in 't Eng. en Holl. uitgeg. door J. WAGENAAR.] Amst.
1759. fol. (2458
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Opgenomen in zijn Verzam. van hist. en polit. tractaaten. Zie ook Huizinga
Bakker bl. 54.

Missive van de Parnas
M i s s i v e van de Parnas, behelzende eenige consideratiën over de confessie
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o

van Jan Hol. [Door NIC. MUYS VAN HOLY.] 1690. 4 . (2459
Bibl. v. Pamfl. 9099.

Missive van Generaal Dumouriez bij geleg
M i s s i v e van Generaal Dumouriez bij geleg. van deszelfs zoogn. Proclamatie.
[Door HIERON. VAN ALPHEN.] Z. pl. [Leiden?] 1793. (2460
Nepven bl. 61.

Missive waer in de voornaemste van de hedendaegsche propheten
verdedight worden
M i s s i v e waer in de voornaemste van de hedendaegsche propheten verdedight
worden. [Door CHRISTIAAN DE BEER.] Amst. 1675. (2461
Cat. Amst. Bibl. 116; Cat. Sandenburgh Matthiessen p. 7.

Missyue oft seyndbrief aende verdoolde vanden
M i s s y u e oft seyndbrief aende verdoolde vanden christen ghelooue, door Gentiaen
Heruet van Orleans by ghedeputeerde ghecorrigeert. [Mogelijk vertaald door MICHIEL
VAN DER MALEN.] Thantwerpen by Emanuel Philips Tronaesius .... 1567. (2462
Meulman 157; Paquot I. 306.

Mithridaet
M i t h r i d a e t , Koning van Pontus. Treurspel naar Racine. [Door C. PIERSON.] Dordr.
o

1679. 4 . (2463
V.d. Marck 1269, waar echter 1678 staat.

Mnemosyne
M n e m o s y n e . (2464
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In het VIe dl. der le serie, bl. 78-144 een opstel getiteld: De Ned. Republiek
op het einde der 18e eeuw, waarvan GIJSB. KAREL Graaf VAN HOGENDORP
de ongenoemde schrijver was. (Zie Tydeman, Voormalige staatspartijen,
bl. X.)
Mr. NICOLAAS CARBASIUS gaf in het IIe dl. der 3e Mnemosyne bl. 191
naamloos eene voorlezing: Over de afkomst van Witte van Haemsteê.
(Zie Bilderdijk, Gesch. des Vad. II. 341.)

Model of voorbeeld voor alle aschjes
M o d e l of voorbeeld voor alle aschjes, vuilnis en karrelieden, om ... nieuwjaars en
kermiszangen ... op te stellen. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Z. pl. en jr. [178?]
(2465
Later opgenomen in zijne ‘Leydsche keur en hekeldichten’.

Het Brussels Moeselken
Het Brussels M o e s e l k e n , pypende verscheyden vermakelycke liedekens,
minne-liedekens, herders-sanghen, dronckaers-liedekens, enz. [Door PE-
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TRUS

SUETMANS.] Tot Brussel, by Gillis Stryckwant, 1659. (2466
o

Met naam herhaaldelijk op nieuw gedrukt. Zie Cat. Serrure, N . 850-852.

Mof Meesterknecht
M o f Meesterknecht. [Door P. VERBRUGGEN.] (2467
Nouvelle Lanterne Magique, p. 8. Zie ook op C o n t r a d u c in het Vervolg
op de Schuilnamen.

'T Mom aensicht der Atheistery afgerukt
'T M o m aensicht der Atheistery afgerukt, wederlegging van B. de Spinoza. [Door
o

A. VERWER.] Amst. 1683. 4 . (2468
o

Cat. J.L. 's Jacob (1865), N . 1460.

Monismus of heidendom?
M o n i s m u s of heidendom? Een brief naar aanleiding van J.H. Scholten's ‘Oorzaken
van het hedend. materialismus.’ [Door G.J. NOOMEN, JZ.] Utr. 1861. (2469

De Haagsche Moniteur
De Haagsche M o n i t e u r . [Door... APEKER.] 's Grav. [1830.] (2470
Behoort bij ‘De Haagsche O p m e r k e r ’.

Monitor
M o n i t o r . [Tien spectatoriale vertoogen, door P. VAN WOENSEL.] Amst. M.
Schalekamp. April-Aug. 1780. (2471
Tydeman, Voormalige staatspartijen, bl. 155.
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Monsieur la Grand en Madam Petiet
M o n s i e u r la Grand en Madam Petiet. Kluchtspel ... [Door F. GROEN.] 's Grav.
1713. (2472
V.d. Marck 1060.

Monsieur Sullemans soete vriagi
M o n s i e u r Sullemans soete vriagi. Ghespeelt op de Amsterdamsche camer ...
o

[Door B. FONTEYN.] Amst. 1633. - Ald. 1643. - Ald. 1649. 4 . (2473
V.d. Marck 206.

Monster van de leere der Amsterdamsche
M o n s t e r van de leere der Amsterdamsche predicanten over de voornaemste
poincten die huydendaechs ghedisputeert werden ... [Door BERN. DWINGLO.] Leyd.
o

1616. 4 . (2474
Cattenburgh p. 55.

Monster van hondert lastelycke ende grove
M o n s t e r van hondert lastelycke ende grove leugenen ende calumnien, staende
in seecker pasquil geintul. Copie van den brief, by ... Nic. van Reygersberg ... aen
Grotius geschre-
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ven. [Met voorwoord enz. waarschijnlijk uitgeg. door JOH. UYTENBOGAERT.] 1627.
o

4 . (2475
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 97. Volgens Bibl. v. Pamfl. 2171 door U. of
SIM. EPISCOPIUS.

Monsterkens van de nieuwe Hollandsche Inquisitie
M o n s t e r k e n s van de nieuwe Hollandsche Inquisitie, ghelyck die nu zedert
omtrent een jaer ... is ghepractiseert ... [Toegeschr. aan HENR. SLATIUS.] T'Hantw.
o

1620. 4 . (2476
Bibl. v. Pamfl. 1761.

En kleyn monstertjen
En kleyn m o n s t e r t j e n , met een warachtich verhael, van de mishandelinghe die
den Remonstrantsche ghevangenen Predicanten gheschiet is... Ghedruckt int jaer
o

o.H. 1625. 4 . (2477
Door PASCHIER DE FIJNE, in wiens Tractaaten (1736) dl. 2 het is
opgenomen.

Montrose en Amelia
M o n t r o s e en Amelia. Tooneelspel. [Van FAUR, in dicht door J. HOUTMAN.] Amst.
1788.

F.V. (2478

Het nationale monument 1813-1863
Het nationale m o n u m e n t 1813-1863. Wederlegging of toelichting van de Nederl.
Spectator ... [Door J.W. BROUWERS.] Amst. 1863.

Uitg. (2479

De moord der onnoozelen
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De m o o r d der onnoozelen. Treurspel. [Door DAN. HEINSIUS.] Amst. 1639. - Ald.
o

1643. 4 . (2480
V.d. Marck 363.

De moord des gezalfden Koninck over
De m o o r d des gezalfden Koninck over Engeland, Schotland en Yrland. [Door J.
VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. [1650.] Plano. (2481
Ook met zijn naamletters verschenen.

De ongelukkige morgen
De ongelukkige m o r g e n : Dathenaria. [Door ELIS. WOLFF geb. BEKKER.] Hoorn,
1774. (2482

De morgenster
De m o r g e n s t e r . Onder redactie van J.P. Keyser. (2483
In 185? schreef R. BENNINK JANSSONIUS hierin naamloos: Een drietal
verzoekingen uit het leven des Heeren. (Levensber. v. Letterkunde, 1873,
bl. 215.)

Christelijke morgenuren in overdenkingen en gebeden
Christelijke m o r g e n u r e n in overdenkingen en gebeden; tot huisselijke
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stichting. Uit het Hoogd. [Door T. OOSTERBEEK.] Leeuw. 1844. (2484

Morgenwandeling van Laurens Janszoon Koster in den Hout bij
Haarlem
M o r g e n w a n d e l i n g van Laurens Janszoon Koster in den Hout bij Haarlem anno
1423. Dichtstuk. [Door J. PLUIM DE JAAGER.] Dordr. 1823. (2485

Morgenwandelingen door en in den omtrek
M o r g e n w a n d e l i n g e n door en in den omtrek van 's Gravenhage. [Door J.
ANDRIESSEN.] 's Grav. 1832. (2486
Ten onregte schreef men deze aan J. HAGEN toe en werd door anderen
L. ANDRIESSEN genoemd.

Morgen-wecker aen de oude ende ghetrouwe
M o r g e n - w e c k e r aen de oude ende ghetrouwe Batavieren, met een remedie
teghen haere slaep-sieckte. Toegeschr. aan HENR. SLATIUS.] Z. pl. Antwerpen, Joris
o

Veselaer.] 1620. 4 . (2487
Bibl. v. pamfl. 1760.

Het mostaardzaadje
Het m o s t a a r d z a a d j e . Drietal verhalen voor kinderen. [Door P. JANSZ.] Gouda,
1849.

Uitg. (2488

De muis- en kikvorschkrijg
De m u i s - en kikvorschkrijg. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Z. pl. [Leiden,] 1821. (2489
Andere uitgaven zijn niet naamloos.
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Het muntstelsel gewijzigd naar de bestaande
on

Het m u n t s t e l s e l gewijzigd naar de bestaande behoefte. [Door Mr. R.C. B
D'ABLAING VAN GIESSENRURG.] Te Leyden, bij H.W. Hazenberg en Comp. 1845.

Schr. (2490

De muzen
De m u z e n . Nederl. tijdschrift voor de beschaafde en letterk. wereld. [Onder redactie
van A. DROST en J.P. HEIJE.] Amst. 1835. (2491
Voorlooper van het tijdschrift de Gids.
Van E.J. POTGIETER waren: ‘Dichterlijke nalatenschap van een landlooper’;
‘Wenken en gevoelens ov. de jongste tentoonstelling’; ‘Loots, geen
biographie’; de recensie van den Nederl. Muzen-almanak en (met
BAKHUIZEN VAN DEN BRINK) die van (NIC. BEETS) Jose. Van BAKH. V.D.
BRINK waren: de recensie der gedichten van Withuys en die van de ‘Proeve
eener lofrede op Hemsterhuis’. Van HEYE waren de stukken met W. of
Eduard Wit onderteekend. De met eene S. geteekende verzen waren van
NIC. BEETS.
Onder de medewerkers behoorde ook G.E. VOORHELM SCHNEEVOOGT.

Mythologie of fabelkunde der Grieken en
M y t h o l o g i e of fabelkunde der Grieken en Romeinen. [Door F.A. SPYERS.] Met
o

platen. Gent, 1834. 12 . (2492
Vanderhaeghen V. 230.
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N
Na den biddag
N a den biddag. [Waarschijnlijk door Mr. HIER. VAN ALPHEN] 1793. (2493

Na het studenten-leven
N a het studenten-leven. Typen. [Door JOHAN DE VRIES.] Amst. 1846. (2494
‘Door den schrijver van †‘werden nog uitgegeven:
De bijhang der geleerde wereld. Typen. Amst. 1847.
Het geweten en het menschelijk hart. Een verhaal. Amst. 1848.
Julie, of nacht en morgen uit het leven eener vrouw in de groote wereld.
Tiel, 1849.
Jonge Heeren. Typen uit het jonge-heeren-leven. Amst. 1847. - Maarssen,
1849.

De naam van Jezus Christus in beeldwerk
De n a a m van Jezus Christus in beeldwerk, met verklarenden tekst in poezy. [Door
A.L. LESTURGEON.] 1848. (2495
Levensber. v. Letterkunde, 1879, bl. 157.

Naamlijst der Grietslieden en Secretarien in Vriesland
N a a m l i j s t der Grietslieden en Secretarien in Vriesland. [Door Jhr. Mr. E.M. VAN
o

BURMANIA.] Leeuw. 1785. 4 . (2496
Verbeterd uitgegeven door H. BAERDT VAN SMINIA in 1837.

Naamlijst der uitmuntende patriotten
N a a m l i j s t der uitmuntende pa-
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triotten, beschermheeren van land en stad, de manhafte leden, welke hebben
ingeteekent in het onlangs opgerichte vry-corps te Rotterdam. Met naam en toenaam
... 1783. (2497
Hiertegen verscheen een Rotterdams Coffijhuis-gesprek tusschen een
heer, een burger en een boer, enz. volgens hetwelk ‘PHILIP VERBUGGEN,
afgezetten Predikant te Koedijk, thans woonagtig te Delft’ de schrijver der
N a a m l i j s t was.

Naamlijst van de hoofden der departementen
N a a m l i j s t van de hoofden der departementen van algemeen bestuur, van de
ministers van staat en van de leden der Staten-Generaal, van 1813-1851.
[Opgemaakt door H. TOLLIUS DRABBE.] 's Grav. 1851. (2498

Naamlijst van Doopsgezinde schrijveren en schriften
N a a m l i j s t van Doopsgezinde schrijveren en schriften van 1539 tot 1695. Door
***. [M. SCHAGEN.] Amst. 1745. (2499
Doopsg. Bibl. te Amst. II. 64.

Naamlyst van eenige zeldzame boeken en
N a a m l y s t van eenige zeldzame boeken en manuscripten. [Door JACOBUS KONING.]
Z. pl. [Amst.] 1796-1819. 9 Nrs. (2500
o

Zonder algemeenen titel. Niet in den handel. Zeer zeldzaam. N . 2-9
hadden tot titel: Naam-lyst van eenige zeldzame boeken en handschriften.

Naamregister der Rentmeesters van de Domeinen
N a a m r e g i s t e r der Rentmeesters van de Domeinen, Procureurs-generaals en
o

(Griphiers .... in Friesland. [Door Jhr. Mr. E.M. VAN BURMANIA.] Amst. 1748. 4 . (2501
Bibl. v. Leeuwarden, bl. 84.

Naamregister van de regering der stad
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N a a m r e g i s t e r van de regering der stad Haarlem. [Opgemaakt door P. STEIJN.]
o

Haarl. 1733. 4 .

B. (2502

Naamrol der Edele Mogende Heeren Raden
N a a m r o l der Edele Mogende Heeren Raden 'sHoffs van Friesland, sedert de
aanstelling van 't zelve in den jare 1499, tot heden; met enige Commissien, Instructien
en Resolutien daar toe relatyf, nooit te voren gedrukt .... [Door Jhr. Mr. E.M. VAN
o

BURMANIA.] Leeuwarden, T. van Dissel. 1742. 4 . (2503
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Hoogstwaarschijnlijk oorspronkelijk opgemaakt door H. VITRINGA. Zie
diens levensbeschrijving in de Letter- en geschiedk. Verz. v. eenige biogr.
bijdragen, door Mr. J.W. de Crane, bl. 71.

Naamrol der predikanten in de gemeenten
N a a m r o l der predikanten in de gemeenten, de onvervalschte Augsburgsche
geloofsbelijdenis toegedaan. [Door J. CROON JR.] Amst. 1777.

B.J. (2504

Naar aanleiding van het Thet Oera
N a a r aanleiding van het Thet Oera Linda Bok. Historische schetsen met eenige
in- en uitvallen. [Door Dr. A.J. VITRINGA.] Dev. 1874.

Schr. (2505
Overgedrukt uit de ‘Deventer Courant’. In het Duitsch vertaald door
H e r m a n O t t o [H. BRAHMS, Boekh. te Norden] onder den titel:
‘Historische Skizzen’.

Naar Neêrlandsch Indië! Aanwijzing hoe men
N a a r Neêrlandsch Indië! Aanwijzing hoe men zich voor het leger in Indië kan
verbinden .... [Door .... BRAKEL.] 's Grav. 1861. (2506
Cat. Bibl. Min. v. oorlog, bl. 9.

Naar Tilburg
N a a r Tilburg, 3 April 1849, ter gelegenheid der begrafenis van Koning Willem II.
[Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Amsterdam, bij de Wed. R. Stemvers. 1849. (2507
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

De avontuurlijke nacht
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De avontuurlijke n a c h t . Blijspel uit het Fransch van Dumaniant. [Door J. VAN
WALRÉ.] Haarl. 1788.

H.G. (2508

De Noortsche nachtegael
De Noortsche n a c h t e g a e l . [Door J. VAN VONDEL.] Amst. Wed. A. de Wees ...
1659. In plano. (2509
Thysius 3056.

Den gheestelycken nachtegael tot den minnelycken
Den gheestelycken n a c h t e g a e l tot den minnelycken Jesus. In dry deelen ...
o

[Door PHIL. JONART.] Ghendt, 1704. 16 . (2510
Vanderhaeghen III. 2.

De bloode nachtgalant of de betrapte
De bloode n a c h t g a l a n t of de betrapte sneukelaer. Blijspel. [Door G. TYSENS.]
Gedr. in de laffe kater, op 't nest van de gepaarde amoureuse kat; in de Krolmaant
van 't buitenspoorige liefdejaar. [1727?] (2511
V.d. Marck 1353.
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De nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam
De n a c h t w a c h t aan de ingezetenen der stad Amsterdam bij de intrede van het
jaar 1847. [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.] In plano. (2512

Na-courant op den Diemermeerschen nu genaamt
N a - c o u r a n t op den Diemermeerschen nu genaamt Nederlandsche courant. Te
Amst. by Schweepe .... Aug. 1783-1784. 59 nrs. (2513
In het pamflet: De waarachtige levensgevallen van den alom befaamden
Leydschen Lector J. LE FRANCQ VAN BERKHEY. 1785 (bl. 15) aan dezen
toegeschreven. In de Batavier (Dl I. bl. 49) wordt echter van twee schrijvers
gesproken, en voorts (bl. 52) gezegd, dat de eerste 52 nommers bij LUZAC
en VAN DAMME te Leiden, en de latere bij F. PERK, boekbinder op de
Delftsche vliet., werden uitgegeven.
Vgl. Ned. Spectator 1873, Sept. 13, ook voor de afwisselende titels,
waaronder het blad verschenen is.

Silvere naelde
Silvere n a e l d e , om vande oogen der Hollanders af te doen de vliesen, die meest
eenige Jaren op hare oogen gegroeyt zyn, door het innemen van de zielverderffelicke
spijse, die den Satan door sijne dienaren, al over veel jaren onse trouwe
voor-vaderen, als ghezonde medicijne, heeft aenghepresen ... Gedruckt in
o

Frederich-Stadt, by Hans Goethals, int Honich-Byetjen: in den Jare 1624. 4 . (2514
o

PASCHIER DE FIJNE, pred. te Kampen, was de schrijver. Meulman, n .
1926.

Silvere vergulde naelde bequaem om af
Silvere vergulde n a e l d e bequaem om af te lichten de vliesen van de oogen der
Hollantsche Regenten. Als oock van alle trouhertighe Hollanders ... [Door PASCHIER
DE

o

FIJNE.] 4 . (2515
Cattenburgh, p. 74.

Naem-scherm der Remonstranten
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N a e m - s c h e r m der Remonstranten: teghen de naemschendelycke calumnien
uytgestroyt by den Hove provinciael in Hollant ... [Door NIC. GREVINCHOVEN.] 1623.
o

4 . (2516
Cattenburgh p. 77.

Zaalige na-gedachtenis op 't afsterven van ... doct. Galenus
Abrahamsz
Zaalige n a - g e d a c h t e n i s op 't afsterven van ... doct. Galenus Abrahamsz ...
ontslaapen den 16den van
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o

Grasm. 1706. [Door CLAAS BRUIN.] Amst. 4 . (2517
Rogge, Geschr. betr. de Herv. kerk, bl. 76.

De duysend en eenen nagt
De duysend en eenen n a g t , Arabische vertellingen. [Uit het Fransch van GALLAND
vert. door J.B. ROMMEL.] Gend, 1788. (2518
Vanderhaeghen, IV. 158.

Het nagt-gevegt of de leevende doode
Het n a g t - g e v e g t of de leevende doode, opera in een deel. [Door J.T.D. CARY
gez. NEYTS.] Gedrukt voor den Auteur. Z. pl. en jr.

F.V. (2519

De naklank
De n a k l a n k . [Door KEES VERMIJNEN.] 178? (2520
Volgens De Verraders verraden, Kees Vermijnen berispt, bl. 12.

De politieke nalezer van oude en
De politieke n a l e z e r van oude en nieuwe stukken ter bevordering van
vaderlandliefde en burgertrouw. Te Leyden bij C.F. Koenig, boekverkooper op het
Rapenburg. 20 Oct. 1784-12 Maart 1785. 20 nrs. (2521
Denkelijk door den schrijver van: ‘De politieke praatvaar’, waarheen
herhaaldelijk verwezen wordt, en welk tijdschrift bij denzelfden uitgever
o

o

verscheen. Onder ieder N . wordt vermeld welk N . van de Praatvaar het
laatst in het licht was gekomen. J. STEENWINKEL was dus waarschijnlijk
de redacteur.

Namen van de dichters der Evangelische

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

N a m e n van de dichters der Evangelische Gezangen en der componisten van
eenige in de Ned. Herv. kerk gebruikelijke koraal-melodiën. [Door J.H. HULSKEN.]
Dev. 1849. (2522

Napoleon
N a p o l e o n . Ode. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Den Haag, 1806. (2523

Na-sporing
N a - s p o r i n g , hoe, ende in wat manieren ... de Prince van Orangien ... de
o

bescherminghe deser landen heeft aengenomen ... [Door JAC. TAURINUS.] 1617. 4 .
(2524
Cattenburgh p. 129.

Nathan de Wijze
N a t h a n de Wijze; treurspel uit het Hoogduitsch van G.E. Lessing. [Door Mr. H.
RIEMSNIJDER.] 's Grav. 1780. (2525
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Konst- en Letterb. 1825, I. 209; Bibliogr. Adversaria, II. 46.

De zedelijke natuur in verband met de burgerlijke maatschappij
De zedelijke n a t u u r in verband met de burgerlijke maatschappij. [Door G.J.G.
BACOT.] Amst. 1770.

Aa. (2526

De nederlaag van Hannibal
e

De n e d e r l a a g van Hannibal. Treurspel. [Door J. BOUCKART.] 2 druk. Amst. 1653.
- Ald. 1658. - Ald. 1666. (2527

Nederland en zijne koloniën
N e d e r l a n d en zijne koloniën. Verzameling van stukken uit het Goudsch Kronijkske
en andere bladen en uit de portefeuille van den Schildwacht. [Door Mr. J. BAKKER
KORFF.] Leiden, 1854. 2 dln.

Aa. (2528

Nederland in 't miniatuur in tien
N e d e r l a n d in 't miniatuur in tien brieven. Zakboekje voor reizigers. [Door G. VAN
DER JAGT.]

o

Haarlem, A. Loosjes Pz. 1805. 12 . (2529

Bodel Nijenhuis 199. Volgens v.d. Aa was de uitgever ook de schrijver,
doch dit moet onjuist zijn, daar de stijl volstrekt niet met dien van Loosjes
overeenstemt.

Het juichend Nederland
Het juichend N e d e r l a n d . Zinnebeeldig voorspel. Met zang en dans. Ter geleg.
van de gelukkige bevallinge van H.K.H. Mevr. de Princesse van Oranje en Nassau
... [Door A. MAAS.] Rotterdam, 1774. (2530
Zoude van J. FOKKE zijn, volgens de aanteekening in het ex. van den Hr.
Vanderhaeghen.
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Het juichend Nederland over de gelukkige
Het juichend N e d e r l a n d over de gelukkige geboorte van den jongen Erfstadhouder
... Zinnespel. [Door J. REMERY.] Amsterdam, 1748. (2531
V.d. Marck 1277.

De Nederlander
De N e d e r l a n d e r . Nieuwe Utrechtsche courant. Staatkundig, nieuws-, handelsen advertentieblad. Utrecht, 1847-1854. 8 jaarg. fol. (2532
De 3 eerste jaargangen zijn door Prof. J. VAN HALL, de 5 laatste door Mr.
G. GROEN VAN PRINSTERER geredigeerd. Aan de redactie was in 't begin
ook H. BOOM verbonden (1848-50?) Later Dr. GRATAMA, die opgevolgd
werd door J.H. VERNHOUT, die vervolgens in een regterlijke betrekking
naar Suriname vertrok.
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De Nederlander
De N e d e r l a n d e r , of vertoogen over gewigtige belangen der Nederlandsche
Natie. [Door Mr. G.J. JACOBSON.] Amsterdam, P. den Hengst en Zoon. 1814. 20
Nrs. (2533
o

Cat. L.C. Luzac, n . 2177.

De Prinsgezinde Nederlander ter verjaaring van Z.D.H. Willem de
Vijfde
De Prinsgezinde N e d e r l a n d e r ter verjaaring van Z.D.H. Willem de Vijfde ...
[Door Mevr. M.G. DE CAMBON geb. VAN DER WERKEN?] Rott. Joh. Bal. 1786. (2534

Nederlanders! geen geloof aan Napoleon! geen
N e d e r l a n d e r s ! geen geloof aan Napoleon! geen vrede met de Franschen! Te
wapen! Moed! [Door W.A. OCKERSE.] Amst. 1815. (2535
Vruchten en result. v.e. 60 j. leeven, III. 234.

Nederlands herschepping van dag tot dag
N e d e r l a n d s herschepping van dag tot dag onontbeerlijker, of noodkreet aan het
Bataafsche volk. [Door G. BRUINING.] Rott. 1801. (2536
Eigen-levensbeschr. bl. 309.

Nederlands staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen
N e d e r l a n d s staatsgebreken en derzelver geneesmiddelen. [Door Mr. H. TOLLIUS.]
Wezel, 1797. (2537
Prof. Vreede, De eerste Nat. Verg., bl. 54.

Nederlands verlossing
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N e d e r l a n d s verlossing. Dichtregelen aan mijne landgenooten. [Door J.J. VAN
TOORENENBERGEN.] Utr. 1840.

Schr. (2538

Neemt waer
N e e m t waer. Dat boeck des leuens is mi gheopenbaert, inde dat onvergancklike
scrift des inhoudings laten sien ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (2539
o

V.d. Linde n . 177.

Neemt waer een Gesicht
N e e m t waer een Gesicht, van eenen die de waerheyt ende dat recht Godts lieft,
o

openbaer by dage ... [Door DAVID JORIS.] 1539. 4 . (2540
o

V.d. Linde n . 4.

Neemt waer hoort die des Heeren
N e e m t waer hoort die des Heeren Wet jn uwen herten draeget: gy die jn Gods
Woort die waerheit een verschricken hebt .... [Door DAVID JORIS.] 1544. (2541
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o

Biblioph. Belge 1866, p. 140; v.d. Linde n . 23.

Neemt waer myn kynderen
N e e m t waer myn kynderen. Wyldy niet ghelogen bedrogen wtkomen, soe wacht
v te voersten voer v seluen, vnd daerna voer alle Menschen. [Door DAVID JORIS.]
Z. pl. en jr. (2542
o

V.d. Linde n . 178.

Neemt waer
N e e m t waer. Verwint v seluen wildy rust met Christo jn Godt der ewicheit vinden.
[Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (2543
o

V.d. Linde n . 46, 215.

Neemt waer
N e e m t w a e r . Wie ick langer leue, wie ick bet totten gesichte der waerheit ja
oock van aller menschen blintheit, dwalinge vnde onverstant kome. [Door DAVID
JORIS.] Z. pl. en jr. (2544
o

V.d. Linde n . 186.

Neêrlands heldendaden ter zee
N e ê r l a n d s heldendaden ter zee. [Door Prof. EV. WASSENBERG.] Amst. en Harl.
1783. 2 dln. (2545
Het 1e dl. was een vertaling van ANTH. THYSII. Historia navalis. L.B. 1657.
- Zie Cat. v. Letterkunde II. 28.

Neerlands roem hersteld
N e e r l a n d s roem hersteld. Vreugdezang. [Door J. VAN WALRÉ.] Haarl. 1815.
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H.G. (2546

Neêrlands toekomst aan mijne landgenooten ter
N e ê r l a n d s toekomst aan mijne landgenooten ter overweging voorgesteld. [Door
Prof. P. BOSSCHA.] Dev. 1843.

Schr. (2547

De nekroloog of het doodenrijk
De n e k r o l o o g of het doodenrijk. [Toegeschr. aan J.B.D. WIBMER.] Te Amsterdam,
bij H. Moolenijzer en anderen. 1818. 6 stn. (2548
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 116.

De neven
De n e v e n . Blijspel in vier bedrijven. [Door P.T.L. HELVETIUS VAN DEN BERGH.] 's
Grav. 1837. (2549
‘Door den schrijver van De neven’ werd uitgegeven:
Hieronymus Jamaar. Blijspel. 's Grav. 1838.
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De nichten. Blijspel in vijf bedrijven. Haarl. 1841.

De neven en nichten in het vermeende sterfhuis
De n e v e n en nichten in het vermeende sterfhuis. Blijspel in één bedrijf. [Door C.K.
VAN HEMERT.] Amst. 1840.

Uitg. (2550

Sint-Nicolaes geschenk voor brave kinderen
Sint-N i c o l a e s geschenk voor brave kinderen. [Door J.B. COURTMANS.] Gent,
o

1843. 18 . (2551
Bibliogr. Nationale.

St. Nicolaes milde gaven
St. N i c o l a e s milde gaven, aen d'Amstelse ionckheyt. Ofte het laetste quartier
der Amsterdamsche maneschijn. [Door M. GANSNEB TENGNAGEL.] Gedruckt in 't iaer
o

1640. 4 . (2552
Twee drukken. Een 3e (Sinte Nicolaas milde gaven) verscheen met naam:
Tot Leyden voor Ian Pietersz. Anno 1654. Nog zagen 2 andere drukken
het licht: z. pl. en jr. en Amst. 1661. (Oud-Holland I. 223.)

Carl Nicolaï
Carl N i c o l a ï , over zelfkennis, menschenkennis en verkeering met menschen. Vrij
gevolgd naar den tweeden ... Hoogd. druk. [Vert. door W. GOEDE.] Arnhem, 1822.
(2553
Blijkens eene latere uitgave.

Nieskruid voor den heer J.L. Nierstrasz
N i e s k r u i d voor den heer J.L. Nierstrasz, Jr. [Door Dr. J.J.F. WAP.] Amst. 1828.
(2554
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Daar dit stukje gezegd werd den dood van N. verhaast te hebben, zocht
W. steeds de meening te bestrijden, dat hij de schrijver was. Zoo kregen
nu eens J.H. MARONIER, dan weder P.G. WITSEN GEYSBEEK of T. OLIVIER
SCHILPEROORT de schuld. Doch niemand anders dan Wap was de
schrijver.

Niet en wat van 't schepsel
N i e t en wat van 't schepsel of bewijs, dat er in den gevallen mensch niets van
Gods beeld kan overig zijn ... Waarbij komen Bedenkingen omtrent de dwaling van
d'hr. Pr. A.R. [Prof. Alex. Roëll] aang. het Vaderschap en Zoonschap Gods. [Door
JOH. STEENGRACHT.] Leyd. 1703. (2555
De la Ruë, bl. 95 (161).

Niet weder in overleg nemen van de loterij
N i e t weder in overleg nemen van de loterij als fiscaal middel in 1843 aanbevolen,
etc. - Eene herinnering en een voornemen op 15 Sept. 1851
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geuit. [Door Mr. A.D. MEYER.] Z. pl. en jr. [185?] (2556

Nieticheyt van den Calvinistischen Ban
N i e t i c h e y t van den Calvinistischen Ban, ofte brief over het onrechtvaerdich
o

bannen ... [Door SIM. EPISCOPIUS.] 1624. 4 . (2557
Cattenburgh p. 70.

Troostelick nieuwe-jaer
Troostelick n i e u w e - j a e r , den christelycken ghemeynten der Remonstranten ...
o

toeghesonden ... [Door ED. POPPIUS.] 1620. 4 . (2558
Cattenburgh p. 121.

Nieuwe-jaer gheschenck
N i e u w e - j a e r gheschenck, vereert aen alle Remonstrants gesinde, zo wel aen
Predikanten als Toehoorders, die nu dese 6 jaeren zeer swaerlick onder de
verdruckinghe ghezucht hebben ende noch tot Godt haren Hemelschen Vader
o

zuchten ... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1625. 4 . (2559
In zijn Tractaaten (1736) dl. 2 opgenomen. In 1647 is een herdruk
verschenen.

Nieuwjaarswensch van Thomasvaar op de bruiloft
N i e u w j a a r s w e n s c h van Thomasvaar op de bruiloft van Kloris en Roosje.
sten

Uitgespr. door den Heer T. Majofski in den Amsterd. Stads-schouwburg den 1
Jan. 1829. [Door Mr. A. VAN HALMAEL JR.] Amst. 1829. (2560
Herdrukt onder den titel van: Nieuwejaarswensch van Thomasvaar ...
Uitgespr. ... den 1sten Jan. 1833. Amst. 1833.

Het daeghelycks nieuwe-jaer spieghelken van Philagie
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Het daeghelycks n i e u w e - j a e r spieghelken van Philagie ... [Door ADR. POIRTERS.]
o

Antw. 1673. - Ald. 1680. 12 . (2561
Met naam telkens herdrukt o.d. titel: Den spieghel van Philagie.

Nieuwe-jaer vervattende stoffe tot goede ende
N i e u w e - j a e r vervattende stoffe tot goede ende vreedzame bedenckinghen ende
o

raetpleginghen over religions saken ... [Door ED. POPPIUS.] 1621. 4 . (2562
Cattenburgh p. 121.

Nieuw-jaer-gift goedgonstig opgedragen aen de maetschappij
N i e u w - j a e r - g i f t goedgonstig opgedragen aen de maetschappij van de
kleermakers. [Waarschijnlijk door
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N. CORNELISSEN.] Voor het jaar 1815. Gend. Z.n.v. dr. fol. (2563
Vanderhaeghen VII. 19.

Nieuwjaergifte ofte het Mechels heydendom
N i e u w j a e r g i f t e ofte het Mechels heydendom, a la grecque, dienende voor het
o

schrikeljaer O.H.J.C. 1772. [Door J.B. RYMENANS.] Mechelen, F.J. van der Elst. 12 .
(2564
Bibliophile Belge IX. 208.

Een nieuwjaarsnacht
Een n i e u w j a a r s n a c h t . Romance. [Door S.J. FUNNEKOTTER.] Amst. 1852.

Uitg. (2565

Zalig nieuwjaer-dicht aen ... confraters
Zalig n i e u w j a e r - d i c h t aen ... confraters van 't Hoofd-gilde van den Stalen-boge
... te Gent ... [Door N. CORNELISSEN.] 1822. fol. (2566
Vanderhaeghen, V. 100.

Nieuw-jaer-wensch gulhertig opgedragen aen de leden
N i e u w - j a e r - w e n s c h gulhertig opgedragen aen de leden der maetschappye
van de edele konst van schoenen leerse-maekers, voor het jaer 1815. [Waarschijnlijk
door N. CORNELISSEN.] Gend, z.n.v. dr. fol. (2567
Vanderhaeghen VII. 18.

Arnhemsche nieuws- en advertentie-blaadje
Arnhemsche n i e u w s - en advertentie-blaadje. [Redacteur Mr. C.P.E. ROBIDÉ VAN
DER AA.] Arnhem, G.W. van der Wiel. 1844. (2568
In 1845 omgedoopt in Arnhemsche Miniatuur-courant.
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Handel. v. Letterkunde 1883, bl. 9.

Nieuws- en advertentie-blaadje
N i e u w s - en advertentie-blaadje. Zwolle, Deventer, Zutphen, Apeldoorn. Ter
o

o

boekdrukkerij van Ter Gunne en C . te Deventer. 23 Maart 1844 tot (N . 106) 30
Dec. 1845. (2569
Deze zoogenaamde ‘Lilliputter’, gedood door de zegelwet, herleefde Jan.
1846 onder den titel: De Kaleidoskoop. Redacteur was WILLEM VAN DER
LINDE HZ., Tinnegieter te Deventer.
‘Door de Redactie van †’ werd uitgegeven:
Physiologie van de Miniatuur-Couranten of Lilliputters. Dev. 1845.
Zie Handel. v. Letterkunde 1883, bl. 10.

Nederlandsch nieuwsblad
Nederlandsch n i e u w s b l a d . 1 Julij 1842-31 Dec. 1843. (2570
Geschreven onder onmiddelijken invloed van den Minister v. Hall, deels
door ambtenaren
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van het ministerie van Justitie (waaronder vooral Mr. HENRI BOX), deels
door iemand, die later in de regterlijke magt is geplaatst. [Mr. A.G.A.
Ridder VAN RAPPARD?]
Zie Handel. v. Letterkunde 1879, bl. 82 e.v.

's Gravenhaagsche nieuwsbode
's Gravenhaagsche n i e u w s b o d e . 's Grav. 1852-1855. fol. (2571
Volgens het geschrift van Lion, Mr. F.A. v. Hall en de Constitutioneel, bl.
42, opgerigt en uitgegeven door den Minister VROLIK en den toenmaligen
Minister van kolonien, terwijl hij J. BELINFANTE JR. als controleur en
administrateur en .... SANDBRINK als redacteur opgeeft (bl. 48).
Tijdens het eerste Ministerie Thorbecke was C.C.E. D'ENGELBRONNER de
voornaamste medearbeider, volgens de Brieven aan d'Eng. door D.B.
Adriaan. En omstreeks 1852 was ook H. BOOM aan de redactie verbonden.

Tielsche nieuwsbode
Tielsche n i e u w s b o d e . Staat- en letterkundig weekblad. [Redacteur de apotheker
PIETER JAN CAMPAGNE.] Tiel, C. Campagne. 1844-184?. Kl. fol. (2572
Handel. v. Letterkunde, 1883, bl. 6-8.

Zwartsluizer nieuwsbode
Zwartsluizer n i e u w s b o d e , in correspondentie met Hasselt, Genemuiden,
Vollenhove, Steenwijk en Kuinre. [Redacteur R. VAN WIJK ANTHZN.] Zwartsluis, R.
van Wijk Anth. Zn. 4 Julij 1844-1848. (2573
Handel. v. Letterkunde, 1883, bl. 13, 14.

Den Hollandschen weeklijkschen nieuws-verteller
Den Hollandschen weeklijkschen n i e u w s - v e r t e l l e r . 1760-1790. (2574
Zie over dit weekblaadje den Ned. Spectator 1878, bl. 21, en voor den
schrijver op: K r e l i s en Louw.
Voor het schrijven van den Patriotschen Nieuwsverteller (waarmede
slechts genoemd tijdschrift bedoeld kan zijn) schijnt de procureur en
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translateur ESGERS tot gevangenisstraf veroordeeld te zijn. Zie Lanterne
Magique, 5e vert. bl. 69.

Nimmerdor berymt
o

N i m m e r d o r berymt. [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1667. 4 . (2575
Scheltema, Mengelw. V. 2 bl. 227.

Nina
N i n a , of de door liefde gewordene zinlose. Tooneelspel met zang. [Vert. door J.
NOMSZ.] Z. pl. en jr. [176?] (2576
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 5603.
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Nog een woord over de zoogenaamde
N o g een woord over de zoogenaamde Groninger school. [Door J.F. VAN OORDT
J.W.z.] Rott. 1843. (2577
Zie H.M.C. v. Oosterzee, Het beeld van v. Oordt, bl. 84 der aanteek.

Het noodlot van America
Het n o o d l o t van America, ofte klaer afmaelende samensprake, waer in de oorzake
der hedendaegsche gebeurtenisse, de staet-kunde en de belangen der
mogendheden van Europa ontzwachteld worden, toepasselyk op dezen oorlog ...
o

Uyt het Engelsch vertaeld. [Gent, 1780.] 12 . (2578
Vertaling van: Le destin de l'Amérique [van A. M CERISIER] en niet van
een Engelsch werk. Eene vroegere vertaling heeft tot titel: Het oor in het
kabinet. (Zie beneden.)

De noodzakelijkheid der afscheiding betoogd door
De n o o d z a k e l i j k h e i d der afscheiding betoogd door eenige leden van het
voorloopig bestuur der Nieuwe Utrechtsche Studenten-vereeniging. [Opgesteld door
F.H. VAN AFFELEN VAN OORDE.] Utr. 1855. (2579

De noodzakelijkheid van twee geregtshoven in Holland
De n o o d z a k e l i j k h e i d van twee geregtshoven in Holland aangetoond bij de
herziening der grondwet. [Door Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Amst. Joh. Müller.
1839.

Schr. (2580

Noodzakelykheit ende kracht des gebeds tot de sekere verkryginge
N o o d z a k e l y k h e i t ende kracht des gebeds tot de sekere verkryginge der gave
van volhardinge. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antwerpen, 1770. (2581
De Backer, II. 4.
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Noord Hollands ontrusting ofte historisch verhael
N o o r d H o l l a n d s ontrusting ofte historisch verhael van het begin en voortgang
der oproeren, die ... voorgevallen zijn in 1678 ... [Door J.H. SOETEBOOM.] Amst.
1678. (2582
Navorscher, VIII. 214.

De vier wandelende Noordhollanders op de Amsterdamsche kermis
De vier wandelende N o o r d h o l l a n d e r s op de Amsterdamsche kermis. [Door
NICOLAAS HOFFNAGEL.] Amst. 1770. (2583
Blijkens bl. 19 zijner Echte en waare Verantwoording voor de Neerl. Echo.

De Noord Monster
De N o o r d M o n s t e r , St. Pieters
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of Oude kerk te Middelburg. [Door M.C. PASPOORT VAN GRIJPSKERKE.] Middelburg,
1833. (2584
Uit het Maandboekje der stad Midd. overgedrukt.

De noordstar
o

De n o o r d s t a r . [Door Mr. F.A. VAN HALL?] Amst. Sept. 1829-29 Dec. 1831. 4 .
(2585
S.C. KLINKHAMER schreef in 1831 in dit tijdschrift naamloos een gedicht:
‘Aan mijn vaderland’. Volgens v.d. Aa was Prof. J. VAN HALL de oprigter
van dit blad, dat later in andere handen is overgegaan. Tot de
medewerkers behoorden Mr. C.A. DEN TEX en vooral Mr. J.J. UITWERF
o

o

STERLING. (Zie Cat. Luzac, N . 1292; Cat. Bodel Nijenhuis, II. n . 1956.)

Notulen ofte aen-merckingen op het af-scheydt
N o t u l e n ofte aen-merckingen op het af-scheydt der predicanten van Nimmegen
o

ghegheven bij den E. Raedt derselve stadt ... [Door JAC. TAURINUS.] 1618. 4 . (2586
Cattenburgh p. 130.

Mijn 30 November-lied in 1863
Mijn 30 N o v e m b e r -lied in 1863. Vaderland en Oranje gewijd, Scheveningen
opgedragen. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1863. (2587

Novene ter eere van de H
N o v e n e ter eere van de H. Philomena. [Door BERNARD MOULAERT, Dominikaner.]
o

Gent, 1851. 24 . (2588
Vanderhaeghen V. 240.

Nu of nooit
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N u of nooit; een ernstig woord aan alle gezeten burgers van Nederland. [Door
P.L.F. BLUSSÉ.] Dordr. 1845. (2589

Nu of nooit! Vaderlandsche uitboezeming
N u of nooit! Vaderlandsche uitboezeming, na het ontstaan van het oproer in een
gedeelte van België. [Door Prof. H. BOUMAN.] Utrecht, 1830. - Bijvoegsel 1831. (2590
Levensber. v. Letterkunde, 1864, bl. 292.

Nulliteyten
N u l l i t e y t e n , mishandelinghen ende onbillycke proceduren des nationaalen
o

Synodi .... [Toegeschr. aan BERN. DWINGLO.] 1619. 4 . (2591
Bibl. v. Pamfl. 1597.

Het nut der stadhouderlyke regering
Het n u t der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte
van Willem Frederik, Prince van Oranje en Nassau ... [Door Mr. PIETER PAULUS.]
Te bekomen ... (enz.) [Utrecht, J. van Schoonhoven en Comp. 1773.] (2592
In hetzelfde jaar herdrukt met hijvoeging op den titel: Waarby gevoegd is
eene wederlegging van Paulus Dortsma, die in zyne voorreden van de
twee deelen, waarin de Rhyttmus Monachicus onderzogt word, zig had
onderwonden dit werkje op eene snode wijze te beoordeelen. - Zie het
‘voorberigt’ voor de Verklaring der Unie van Utrecht door Mr. P. Paulus.
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O
O Jenny! O Jenny! [8 Coupletten
O Jenny! O Jenny! [8 Coupletten door PRUDENS VAN DUYSE.] Z. pl. en jr.

F.V. (2593

O! wat mooije sprookjes
O! wat mooije sprookjes. Een vijftal uit de oude doos. [Door J. VAN DER VEEN AZ.]
's Grav. 186?.

H.E.B. (2594

Observatien op den Brief van A
O b s e r v a t i e n op den Brief van A. de Bruyn, Plenipotentiaris van Spangjen tot
o

Munster. [Waarschijnlijk door ADR. PAUW.] Deventer, Jac. Verworen, 1647. 4 . (2595
Bibl. v. Pamfl. 3139, waar echter ten onregte in Verworen een schuilnaam
gezien wordt, waarachter zich J. Veely te 's Hage verborg. Verworen was
boekdrukker te Deventer.

De 31ste October 1517
De 31ste O c t o b e r 1517. Wat heeft Luther gedaan en waarom is hij een hervormer
geworden? [Door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1849.

Schr. (2596
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‘Door den schrijver van †’ werd uitgegeven:
Luther als huisvader en als vriend in zijne laatste levensdagen. Leeuw.
1850.

Oda en Amanda
O d a en Amanda, een geschenk voor verloofden en echtgenooten, door F. Jacobs.
Vrij gevolgd naar de tweede Hoogduitsche uitgave. [Door A. DROST.] Amst. 1834.
(2597
Konst- en Letterbode 1834, II. 322.

De staetkundige oeconomie door den Grave
De staetkundige o e c o n o m i e door den Grave de Verri. Uit het Fransch, met
aenmerkingen. [Door G.K. Graaf VAN HOGENDORP.] Leiden, J. van Thoir. 1801. (2598
Volgens mededeeling van Prof. v. Rees, in de sectievergadering van het
Prov. Utr. Genootschap van 25 Junij 1855, was hem gebleken, uit een
dictaat van Prof. Adr. Kluit, dat niet, gelijk men tot dusverre gemeend had,
HOOLA VAN NOOTEN, maar Hogendorp de schrijver der aanmerkingen en
de vertaler was.

Godvruchtige oefening op de dikmalige communie
Godvruchtige o e f e n i n g op de dikmalige communie, door Herbet. [Vert. door J.
o

HULPIAU.] Gent, Ad. Rousseau en zusters. [1860.] 16 .

B.B. (2599

Voorbereidende oefeningen in de Engelsche taal
Voorbereidende o e f e n i n g e n in de Engelsche taal, ten dienste der kweekelingen
in de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam. [Door .. JOCHEMS?] Tweede
druk. Amst. 1857. (2600

Fransche oefeningen met de noodige spraekkunstige
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Fransche o e f e n i n g e n met de noodige spraekkunstige aenwyzingen en
ophelderingen, ten dienste der lagere scholen. [Door ... VAN AERTSELAER,
Gemeente-secretaris te Hoogstraeten.] Eerste stukje. Turnhout, Brepols en Dierckx.
o

1843. 12 .

B.B. (2601

Oefeningen voor de maand van Maart
O e f e n i n g e n voor de maand van Maart ... [Door JEAN DE LA CROIX, Ongeschoeiden
o

Carmeliet.] Derde uitgaaf. Gent, 1857. 24 . (2602
Vanderhaeghen V. 244.

Oefeningen voor de maend van Mei
O e f e n i n g e n voor de maend van Mei. [Door JEAN DE LA CROIX, Ongesch.
o

Carmeliet.] Gent, 1853. 24 . (2603
Ald. 242.

Christelycke oefeninghen ende meditatien
Christelycke o e f e n i n g h e n ende
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o

meditatien. [Door CHARLES SCRIBANI.] Antw. 1613. 12 . (2604
o

Met naam herdrukt 1620. 8 . Zie de Backer, I. 739.

Oeffening der christelyke volmaektheid
O e f f e n i n g der christelyke volmaektheid, in het Spaensch uitgegeven door den
eerw. P. Alphonsus Rodriguez S.J. [Vert. door P.J. GEVAERTS, Priester; verbeterd
o

door J.F. VELLEMAN, Kapellaan der S. Nikolaaskerk te Gent.] Gent, 1857. 12 .

B.B. (2605

Geestelyke oeffeningen van den H. Ignatius
Geestelyke o e f f e n i n g e n van den H. Ignatius voor alle slach van personen door
P. Joannes Petrus Pinamonti. [Uit het Ital. vertaald door J.B. HOLVOET.] Loven, 1756.
- Gent, 1819. (2606
Blijkens de voorrede van een ander werkje, door hem vertaald. Zie de
Backer, III. 585; IV. 345.

Noodighe oeffeningen voor alle Christenen
Noodighe o e f f e n i n g e n voor alle Christenen om de eeuwighe zaeligheyt te
o

bekomen .... [Door CHARL. MYLEMAN.] Ghendt, 1671. 12 . (2607
Vanderhaeghen II. 160.

Oeffeninghe van devotie tot d'Alderheylichste Dryvuldicheyt
O e f f e n i n g h e van devotie tot d'Alderheylichste Dryvuldicheyt ghereeommandeert..
Door den Doorluchtighen ... Antonius Triest, Bisschop van Ghendt ... [Door P. VAN
DER

o

VURST en J. STOOP.] Ghendt, 1642. 12 . (2608
Vanderhaeghen II. 128.

Gheestelycke oeffeninghen
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Gheestelycke o e f f e n i n g h e n , behelsende niet alleenlyck meditatien van de
exercitien van onsen H. Vader Ignatius. Maer daer en boven syne onderwysinghen
.... [Door GISLAIN PERDUYN.] Brugghe, 1681. (2609
Herdrukt met naam: Brussel, 1693.

Of Godt in Syn predestineren
O f Godt in Syn predestineren, verkiesen ende verwerpen, siet op des menschen
o

doen, dan niet ... [Door D. VZ. COORNHERT.] 1611. 4 . (2610
Opgenomen in dl. 3 zijner Werken.

Dat daghelicsche leuende offer
Dat daghelicsche leuende o f f e r , der heylighen vurighe ghebet ....
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[Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (2611
o

V.d. Linde n . 199.

Mijne offeranden aan Apollo en Hymen
Mijne o f f e r a n d e n aan Apollo en Hymen. [Door B. FREMERY.] Dordr. 1786-1790.
3 dln. (2612
In 1791 met naam herdrukt.

De olikoek duivel
De o l i k o e k duivel. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] (2613
Zie voor dit en de overige stukjes van gelijken aard, boven op A a n den
lezer.

Olijf-tacxken
O l i j f - t a c x k e n , of schrift. aenwijsingh over wat lieden den vrede Godts staet ....
o

[Door JOOST HENDRICKSZ.] Haerl. 1636. 12 . (2614
Rogge, Geschr. betr. de Herv. kerk, bl. 59.

Olijftak van Z. Heiligh
O l i j f t a k van Z. Heiligh. Innocent de Tiende. [Door J. VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. fol.
(2615
Bibl. v. Pamfl. 2958.

Den ommeganck van Amsterdam
Den o m m e g a n c k van Amsterdam; ofte onderrichtinge over het versekeren van
eenige Hollandtsche Heeren ... en blocqueeren van Amsterdam ... [Toegeschr. aan
o

JOH. GOETHALS.] Breda, 1650. - Leeuw. 1650. 4 . (2616
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Catalogus der kon. Academie van Wetenseh. 1e dl., 2e st. bl. 315. Vgl.
o

Meulman N . 3165.

Den rechten ommeganck van de gevioleerde
Den rechten o m m e g a n c k van de gevioleerde stadt van Amsterdam. [Toegeschr.
aan .... KONINK.] Gedruckt in 't jaer der Nydigheyd van de Hollandsche vryheyd.
o

[1650.] 4 . (2617
Bibl. v. Pamfl. 3725.

Corte ende naecte ondeckinghe van den luegen-geest
Corte ende naecte o n d e c k i n g h e van den luegen-geest onlangx verschenen in
de uytgegeven ‘Antwoordt tot wederlegginghe van het discours over de Amst.
o

beroerten’ .... [Door JAC. TAURINUS.] 1617. 4 . (2618
Cattenburgh p. 128.

On-deckinghe van verscheyden on-waerheyden
O n - d e c k i n g h e van verscheyden on-waerheyden, ende ontrouwicheyden, begaen
in een seecker schrift t' Amst. wtghegh.... met den titel, Ta-
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fel begrijpende 't verschil tusschen de leere des Godd. Woordts ende der Remonstr.
o

[Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1617. 4 . (2619
Cattenburgh p. 145.

Onder verbeteringe
O n d e r verbeteringe. Korte inleydinge der feesten. Israëls, 't welck rechte tydkaarten
o

zyn .... [Door R. ROBBERTSZ. LE CANU.] Z. pl. 1593. 4 . (2620
o

Met naam herdrukt: Amst. 1693. 8 . terwijl er ook nog eene uitgave van
1729 moet bestaan (Zie v.d. Aa.)

Den rampsaligen onderganck van Tersides Coninck
Den rampsaligen o n d e r g a n c k van Tersides Coninck van Persen ... Droefeyndigh
treur-spel ... [Door CORN. DE BIE.] Ghendt, 1716. (2621
V.d. Marck 775.

De onderhoudpligtigheid
De o n d e r h o u d p l i g t i g h e i d . [Door Jhr. Mr. C. BACKER, Commiss. des Konings
in Overijssel.] Zwolle, [Sept. 1860.] Niet in den handel. (2622

Korte onderrichtinge
Korte o n d e r r i c h t i n g e , raeckende de fondamentale regeringhe van Engeland
... [Door DIRCK GRASWINKEL.] ... 's Grav. 1649. (2623
o

Placcius n , 1952.

Beknopte onderrechtinge van 't geen men
Beknopte o n d e r r e c h t i n g e van 't geen men gevoelen moet wegens de geruchten
die eenige te dezer tijd uitstroyen tot laste van het boek Amor Poenitens ofte Vande
o

boetvaerdige liefde. [Door CHARLES DE BONT.] Z. pl. en jr. [1691.] 4 . (2624
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Volgens een tegenschrift, vermeld bij Meulman 6730.

Onderrichtingen voor ongeleerden bij het lezen
O n d e r r i c h t i n g e n voor ongeleerden bij het lezen van den Bijbel en het gebruik
van de Catechismus, de Geloofsbelijdenis en de Liturgie. [Door FOCCO LIEFSTING.]
Leeuw. J.W. Brouwer. 1806. (2625
Eekhoff, Leeuw. bibl. bl. 218.

Onder-richtinghe op de missive van P.V.H
O n d e r - r i c h t i n g h e op de missive van P.V.H. aende Staten-Generael ende den
.... Prince van Orangien, nopende de saecke van Amsterdam ....
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o

[Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.] 1629. 4 . (2626
Cattenburgh p. 153.

Onderrigt en raad in drie brieven
O n d e r r i g t en raad in drie brieven van eenen vader aan zijn zoon, onlangs in
krijgsdienst getreden. [Door S. CROMMELIN.] Met een naschrift van wijlen J.M. Sailer
en een voorberigt van J. Heringa Ez. Utrecht, 1833.

R.A. (2627

Beknopt onderrigt in verschillende kaartspellen
Beknopt o n d e r r i g t in verschillende kaartspellen, alsmede in het dam-, schaak-,
biljard-, domino- en trictacspel. [Door H.C. SUSAN C. HZ.] 's Grav. 1849.

Schr. (2628

Onderrigting voor den land- en tuinman
O n d e r r i g t i n g voor den land- en tuinman, bij wijze van brieven. [Door J.
DUPONTANUS.] Amsterdam, S. de Grebber, 1821. (2629
o

Cat. N. Brab. Gen. n . 3453, waar als plaats van uitgave Groningen
genoemd wordt. Herdrukt (naar 't schijnt met naam) Utrecht, 1850.

Klare onderrigting voor eenvoudige christenen
Klare o n d e r r i g t i n g voor eenvoudige christenen, dat ... G. Voetius ... geen
antinomiaen is geweest. [Mogelijk door NIC. HOLTIUS en AL. COMRIE.] 1760. (2630
Ypey en Dermout III. 507.

Een kort en vlijtich ondersoeck ..
Een kort en vlijtich o n d e r s o e c k ... de Trinitate. [omstr. 1670.] (2631
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Titel van een werkje (denkelijk naamloos) vertaald door ADR. KOERBAGH.
Zie Navorscher 1877, bl. 545.

Ondersoeck der Amsterdamsche Requesten tot verdedigingh
O n d e r s o e c k der Amsterdamsche Requesten tot verdedigingh der onschuldighe
o

ende onder-richtingh der misleyde. [Door JOH. UYTENBOGAERT.] ... 1628. 4 . (2632
Cattenburgh p. 151.

Ondersoeck des onghehoorden middels
O n d e r s o e c k des onghehoorden middels, onlancx versiert ende wtghegh. van
D.V. Coornhert, tot minderinge der secten ende partijschappen ... [Door R.
DONTECLOCK.] Delft, 1582. (2633
Rogge, Contraremonstr. geschr., bl. 16.

Ondersoeck of de Christel. overheydt eenigh
O n d e r s o e c k of de Christel. overheydt eenigh quaedt in haer gebiedt
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mach toe laten. [Door Dr. LAMB. VELTHUYSEN.] Z. pl. 1660. 12 . (2634
Ik voud door de hand van een tijdgenoot, behalve den naam des
Schrijvers, op een ex. geschreven: ‘Rotterdam bij Arnout Leers’. Er bestaat
o

echter ook eene uitgave Midd. 1660. 12 , waarvan op de Koninklijke
Bibliotheek een exemplaar te vinden is, met opschrift: ‘Ex dono auctoris
L. VELTHUSII, M. Doctoris Ultrajectini.’

Zedich onder-soeck van eenige handelingen in Gelderlandt
Zedich o n d e r - s o e c k van eenige handelingen in Gelderlandt in de maent
Februarius ter oorsaecke van seecker verschil tusschen de Predicanten
o

voorghevallen .... [Door JAC. TAURINUS.] 1617. 4 . (2635
Cattenburgh p. 129.

Sedich ondersoeck van het geschrift genaemt
Sedich o n d e r s o e c k van het geschrift genaemt Theologisch Advys, over het
gebruyck van kerckelijcke goederen. [Door CYPR. REGN. AB OOSTERGA.] Leyd. 1655.
o

4 . (2636
Bibl. v. Pamfl. 4440.

Vrijmoedigh ondersoeck van verscheyden Placcaaten
Vrijmoedigh o n d e r s o e c k van verscheyden Placcaaten, inde Gheunieerde
Provincien, binnen twee jaeren herwaerts gepubliceert teghen de Christenen .... die
men Remonstranten noemt .... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] Tot Vryburgh by Adelaert
o

Waermont. [Antw.] 1620. 4 . (2637
Cattenburgh p. 147. Naar 't schijnt is dit werk door HENR. SLATIUS
begonnen, volgens Rogge, Remonstr. geschr., bl. 139.

Ondersoek op de protestatie van Jeye
O n d e r s o e k op de protestatie van Jeye Jeyesz. [Door. W.K. LOPES.] Amst. 1664.
o

4 . (2638
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Doopsg. Bibl. te Amst. II. 40.

Kort onderwijs aangaande het gebruijk
Kort o n d e r w i j s aangaande het gebruijk der Horologien tot het vinden der lengten
van Oost en West. [Door CHRISTIAAN HUIJGENS.] Z. pl. en jr. ['s Grav. 16..] (2639

Onderwijs dat het wel geoorloft is
O n d e r w i j s dat het wel geoorloft is tegen te staen een Coning of Heer van den
Landen, die Godt in syn Woort onderstaet te verdrijven ende wt te roeijen ... [Door
F. COORNHERT.] (Omstr. 1600?) (2640
o

Cat. J.J. en J.C.v. Hasselt n . 137.
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Vaderlijck onderwijs
Vaderlijck o n d e r w i j s . Ghestelt in t' samenspraecke tusschen een vader ende
zijn soon, handelende van de gheref. kerckganck. [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1644.
(2641
Opgenomen in zijne ‘Eenige tractaetjes’.

Een schoon onderwijs
Een schoon o n d e r w i j s , hoe een ieder te recht bidden, suchten, clagen vnde
o

leedtdragen sal over syn aengeboren kranckheyt ... [Door DAVID JORIS.] 1554. 4 .
(2642
o

V.d. Linde, N . 153.

Cort onderwys huuter heilighen schrifture
Cort o n d e r w y s huuter heilighen schrifture. [Door STEVEN VAN MYLBEKE.] Ghendt
by, Gheeraert van Salenson, 1555. (2643
Vanderhaeghen VI. 19.

Kort en eenvoudig onderwijs in de Christelijke godsdienst
Kort en eenvoudig o n d e r w i j s in de Christelijke godsdienst. [Door F.J. DOMELA
NIEUWENHUIS.] Utr. 1841. (2644
Levensber. v. Letterkunde, 1870, bl. 336.

Onderwys in de rekenkunde
O n d e r w y s in de rekenkunde; tweede stukje. [Door D. VAN DE WYNPERSSE.] Rott.
Steph. Mostert en zoonen. (2645
Cat. v. Halthem, 10821.
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Onderwijs in den oneigenlijken en figuurlijken
O n d e r w i j s in den oneigenlijken en figuurlijken spreekstijl, door F.W. Mascho.
[Vertaald door Ds. J.W. TILANUS.] Utr. 1780.

T. (2646

Onderwijs!!! Petitie!!! Open brief aan den Raad der gemeente 's
Hertogenbosch
O n d e r w i j s !!! Petitie!!! Open brief aan den Raad der gemeente 's Hertogenbosch.
[Door Mr. J.R. Baron VAN HUGENPOTH TOT DEN BEERENCLAUW.] 's Hert. 1863. (2647

Kort onderwys voor eerst-beginnende en jonge
Kort o n d e r w y s voor eerst-beginnende en jonge kinderen, in twee-en-twintig
lessen afgedeelt, nevens eenige gebeden voor eerstbeginnende en jonge kinderen.
Uitgegeven volgens kerken order. Den laatsten druk. Naaukeurig overgezien en
vermeerdert met een naam-lyst van eenige stigtelyke werkjes, welke by den uitgever
deezer gedrukt en te bekomen zyn. Te Amsteldam, by Christiaan van Essen,
boekverkoper in de Kromme Elleboog-
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steeg, by de Beurs. [1777.] 12 . (2648
Op mijn ex. staat als schrijver ‘Vader DOUCI’ genoemd.

Godsdienstig onderwijs naar het Kort begrip
Godsdienstig o n d e r w i j s naar het Kort begrip der christel. religie ... [Door R.
ENGELS, G.J.F. CRAMER VON BAUMGARTEN en ...] Gron. 1836.

Uitg. (2649

Sedige onderwijsen der creaturen
Sedige o n d e r w i j s e n der creaturen. [Door M. GERARDTS.] In rhijm gestelt. [Door
R. VERSTEGEN.] Antw. J. Mesens. 1649. (2650

Christelijke onderwijsinge en gebeden
Christelijke o n d e r w i j s i n g e en gebeden, getrokken uit de H. Schriftuur, het
missael ende de heilige oudvaders, rakende de voornaemste verbintenisse der
geloovigen. [Door IGN. WALVIS e.a.] Antw. 1685.

B.J. (2651

Onderwysinge in de christelycke religie
O n d e r w y s i n g e in de christelycke religie, ghestelt by vraghen ende antwoorden,
e

na de belydenisse der remonstr. gheref. christenen .... Rott. 1640. 2 druk. Ald.
e

1664. 4 druk. (2652
Door Rogge, Remonstr. geschr. bl. 103, op naam van JOH. UYTENBOGAERT
gesteld, doch bij v. der Aa aan SAMUEL NAERANUS toegeschreven. Ten
onregte wordt daar beweerd, dat Rogge het aan EPISCOPIUS toeschrijft,
en dat het bij Cattenburgh vermeld zoude zijn.

Eene onderwysinge ofte raet
Eene o n d e r w y s i n g e ofte raet, omme die gedachten in den thoem tho brengen,
ende synen mondt in wysheit oversienich tho maken ... [Door DAVID JORIS.] 1537.
(2653
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o

V.d. Linde, N . 1.

Onderwysinge van de christel. religie
O n d e r w y s i n g e van de christel. religie, op een zeer klare, kortbondige en zedige
wijze ingesteld en begrepen in V boeken ... In 't lat. beschr. door d. St. Curcellaeus
... [Mogelijk vertaald door PHILIPS VAN LIMBORGH.] Leid. 1678. (2654
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 54 en 49.

Korte onderwysinghe der kinderen in de christel. Religie
Korte o n d e r w y s i n g h e der kinderen in de christel. Religie. [Door DIRK HERMANSZ.
HERBERTZ.] Ter Goude, 1607. (2655
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Seer goet onderwysinghe der wysheyt
Seer goet o n d e r w y s i n g h e der wysheyt, leeringhe der waerheyt, beyde voor
ouden ende jonghen. [Door DAVID JORIS] Z. pl. en jr. (2656
o

V.d. Linde, N . 167. - Met eenige wijziging van titel ook in 1540 reeds
o

uitgegeven; zie ald. N . 8.

De onderwijs-kwestie volgens de stukken tusschen
De o n d e r w i j s - k w e s t i e volgens de stukken tusschen de Regeering en de
Tweede Kamer der Staten-Generaal gewisseld ... [Door H.G. NAHUYS VAN BURGST.]
Amst. 1857.

Aa. (2657

Philosophische onderwijzer
Philosophische o n d e r w i j z e r , of schets der hedend. ondervindelijke natuurkunde.
Naar het Fransch van B. Martin. [Vert. en met aanteek. voorzien door J. WAGENAAR.]
Amst. 1737. (2658
Huizinga Bakker, bl. 16. Dr. GRASHUIS bezorgde in 1766 eene 2e uitgave.

Onderwijzing in den weg ter gelukzaligheid
O n d e r w i j z i n g in den weg ter gelukzaligheid, volgens de leer van Jezus. [Door
CORN. MAAS.] Gouda, 1792. (2659

Onderzoek der vraag of in de dagelijksche behoefte aan gezond
drinkbaar water
O n d e r z o e k der vraag of in de dagelijksche behoefte aan gezond drinkbaar water,
voor Amsterdam en steden, niet binnen hare eigene muren ... zou kunnen worden
voorzien ... [Door G. BUIJS.] Amst. 1841. (2660
Amst. Bibl. II. 389.

Historisch onderzoek naer den oorsprong en
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Historisch o n d e r z o e k naer den oorsprong en den waren naem der openbare
plaetsen en andere oudheden van de stad Antwerpen, van stadswege uitgegeven.
[Door J.F. WILLEMS, J.G. SMOLDEREN, J.B. VANDERSTRAELEN en F. LENAERS.]
Antwerpen, Vanderhey. 1828.

B.B. (2661

Onderzoek naar geest en strekking van het traktaat
den

O n d e r z o e k naar geest en strekking van het traktaat van den 17 Maart 1824,
over handel en ruiling van grondgebied in Indië ... [Door U.G. LAUTS.] Amst. 1837.
(2662
Cat. Ind. Gen. 's Hage, bl. 34.

Onderzoek over de oude privilegien en
O n d e r z o e k over de oude privilegien en handvesten der stad Leyden. [Toegeschr.
aan EL. LUZAC.] Leyd. 1748. (2663
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Onderzoek over de oudheid en schriftmatigheid
O n d e r z o e k over de oudheid en schriftmatigheid van den kinderdoop .... [Door
J. WAGENAAR.] Leyden, by J. van der Kluit. [Amst. Iz. Tirion.] 1738. (2664
Huizinga Bakker bl. 22, 23.

Een onderzoek over de redenen
Een o n d e r z o e k over de redenen, die tot de vernietinge van den Test .... zijn
o

gepresenteerd geweest door Sa. Oxon. [Door GILBERT BURNET.] 1688. 4 . (2665
Met een ‘Tweede deel van het Onderzoek’ en ‘Een vervolgh van het
tweede deel’ [door denzelfden.] Zie Bibl. v. Pamfl. 8611-13.

Geschiedkundig onderzoek over de vereeniging der Protestanten
Geschiedkundig o n d e r z o e k over de vereeniging der Protestanten in de Nederl.
[Door W. BROES.] Rott. en 's Grav. 1822. (2666

Nauwkeurig onderzoek over de woorden
Nauwkeurig o n d e r z o e k over de woorden of periode van Jac. Doitsma, Predikant
te Zwolle; door Sijn Eerw. in een Briev geschreven aan ... Johan van den Honert
o

.... [Door ABELUS LIJPHART.] Z. pl. en jr. [Leeuw. bij A. Ferwerda. 1752. 4 . (2667
Op bl. 4 van zijne Afgeperste ontdekking zegt hij ‘hebbende
voorbedagtelyk myn Naam er niet voor geplaatst, want men wist te Zwolle
zeer wel, wie de Antheur waar, maar des Drukkers naam is per abuis
vergeten.’ In de Groninger Courant had hij zich en den drukker reeds aan
den Zwolschen Magistraat bekend gemaakt, voordat het in het licht
verschenen was.

Onderzoek over het voorreght
O n d e r z o e k over het voorreght, dat zommige geslachten in Groningen hebben,
om het Brouwers-gild met 14 butkens te kunnen winnen. [Door A.J. DE SITTER,
Baljuw in de beide Oldanbten.] (2668
In het 3e dl. der werken v.h. Gen. ‘Pro excolendo jure patrio’. Zie Gratama,
Regtsg. Mag., bl. 511.
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Onderzoek ten gevolge der circulaire van den Heer Otto Tank
O n d e r z o e k ten gevolge der circulaire van den Heer Otto Tank, hoofdvoorstander
van de zending der Evang. broedergem. in de kol. Suriname, aan de eigenaren van
plantaadjen in die kolonie. [Door E. VAN EMDEN.] Param. 1848. (2669
Berigt van Dr. Landré te Utrecht.
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Onderzoek van het project tot herstel
O n d e r z o e k van het project tot herstel van het financiewezen der Republiek.
[Door Mr. H.C. CRAS.] Amst. 1795.

Aa. (2670

Naauwkeurig onderzoek van welken geest het beruchte
beroeringswerk van Nieuwkerk op de Veluwe zij
Naauwkeurig o n d e r z o e k van welken geest het beruchte beroeringswerk van
Nieuwkerk op de Veluwe zij. [Mogelijk door JOH. STINSTRA.] Harl. 1751. (2671
o

Ypey en Dermout, IV. n . 13.

Den onderzoeker des gemoeds
Den o n d e r z o e k e r des gemoeds, ofte verzaemeling van nieuwe fabelen, zeer
bondig ontdekkende de dwaelwegen en misbruyken aller Staeten ... [Waarschijnlijk
door J. DE WOLFF.] Amst. [Gent,] 1779. (2672
Vanderhaeghen, V. 370; Blommaert bl. 373.

Philosophische onderzoeking over de godgeleerdheid
Philosophische o n d e r z o e k i n g over de godgeleerdheid, en den godsdienst in 't
algemeen; en die der Jooden in 't bijzonder. [Door A. VAN DER DUSSEN.] Z. pl. 1798.
(2673
Mogelijk was V.D.D. slechts de vertaler. Dat hij het uitgaf, blijkt uit bl. 72
der Waerschouwing in de allerbelangrijkste zaak. Amst. 1799.

Het ongegronde van sommige vooroordeelen tegen de Geref. Kerk
Het o n g e g r o n d e van sommige vooroordeelen tegen de Geref. Kerk, derzelver
leere, leerwijze, leden, en inrigting; aangewezen in gesprekken. [Door FOCCO
LIEFSTING.] Leeuw. P. Wiarda. 1808. (2674
Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 218.
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Het ongegronde van sommige vooroordeelen tegen het
Evangelisch gezangboek
Het o n g e g r o n d e van sommige vooroordeelen tegen het Evangelisch gezangboek
.... [Door F. LIEFSTING.] Leeuw. 1807. (2675

De ongestadigheyd der menschen
De o n g e s t a d i g h e y d der menschen. Hekeldicht. [Door J. DONKANS.] Leiden,
1714. (2676

De onmondige of het kind spreekt
De o n m o n d i g e of het kind spreekt de waarheid; vervat in een samenspraak
tusschen een oome en zyn nigtje daar hy voogd over is. [Door NIC. HOEFNAGEL.]
Amst. 7 Juny-30 Sept. 1782. 18 nrs. (2677
In het plamflet: De verraders verraden. Kees Vermijnen berispt ... enz.
wordt op bl. 4 over
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N . 9 van dit tijdschrift uitgevaren en N. HOEFNAGEL als schrijver genoemd:
dit zal wel op het geheele tijdschrift zien. In een ander pamflet (Orde bij
de begrafenis v. Th. v. Brussel, bl. 13) wordt Nutby uitgever genoemd
van 't Onmondige kind: waarschijnlijk wordt daarmede bovenstaand
tijdschrift bedoeld.
Ook in den Lanterne Magique (6e vertooning bl. 86) noemt HOEFNAGEL
als schrijver.
Zie voorts den Ouderw. Ned. Patriot bl. 87, 91, 94; Brievenbus bl. 96 en
Ned. Spectator 1881, bl. 182.

De onpartijdige
De o n p a r t i j d i g e , een geschrift voor beschaafde lezers. [Door J.B.D. WIBMER.]
o

Te Amsterdam, bij H. Moolenijzer, Beurssteeg N . 116. [1819.] (2678
Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 116.

De onpartijdige
De o n p a r t i j d i g e . [Door J.B.D. WIBMER.] Te Rotterdam aan het Bureau van de
o

Onpartijdige, Weste Wagenstraat N . 713. - Gedrukt bij A.P. van Langenhuijsen te
o

's Hage. 1832-1839. 4 . (2679
Zekere MANASSE DER KINDEREN was de uitgever. Onzeker is het of er
verband bestaat tusschen dit en het vorige. Zie Ned. Spectator, 1872, bl.
125.

De onschendbaarheid des Konings
De o n s c h e n d b a a r h e i d des Konings. Eene studie van vroegeren tijd [1859],
gewijzigd overgedrukt naar de behoeften van het oogenblik. [Door Mr. P.F.
HUBRECHT.] Rott. 1866. (2680

De onschuld
De o n s c h u l d . [Door A. VEREUL.] (2681
In: Werken der Maatsch. v. taal- en dichtk. 1805. 1e dl.
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Onschuldt des oversetters van 't vrymoedich
O n s c h u l d t des oversetters van 't vrymoedich discours, toegeschr. den h. van
Aubeigné aengaende de remedien der kerckel. scheuringen .... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] Amst. 1632. 4 . (2682
Cattenburgh p. 159.

Onschult
o

O n s c h u l t . Blyspel. [Door J. SIX.] Amst. 1654. 4 . - Ald. 1662. (2683
V.d. Marck 314.

De onsterfelijkheid van den mensch ..
De o n s t e r f e l i j k h e i d van den mensch ... [Door C.J. VAN HEUSDEN JZ.] 's Grav.
1858. (2684
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Zie op D o c t o r in de nat. wijsbeg. bij de Schuilnamen.
‘Door den schrijver van †, Het Magnetisme, enz.’ verscheen: Het leven
na den dood, philosophisch-metaphisische verhandeling over den toestand
v.d. geest na de afscheiding van het ligchaam. 's Grav. 1859.

Ontboezeming bij de zegevierende terugkomst van het korps
vrijwillige jagers
O n t b o e z e m i n g bij de zegevierende terugkomst van het korps vrijwillige jagers
der Leydsche Hoogeschool. [Door J. ROEMER.] Leyd. 1832.

Uitg. (2685

Ontdeckinge des vermomden Balaams
O n t d e c k i n g e des vermomden Balaams, dat is, grondich bewijs van de nieticheyt
des Vry-gheleyde tot het begaepen der paepsche afgoden .... [Door WILLEM
o

TEELLINCK.] Midd. 1611. 12 . (2686
De la Ruë, bl. 200. - Vgl. de Backer, I. 252.

Provisionele ontdeckinge eeniger misslaghen dewelcke Adolphus
Provisionele o n t d e c k i n g e eeniger misslaghen dewelcke Adolphus Venator ....
tegen het (soo hy 't onwarachtelijck by naemt) Lasterboeck Corn. Hillenij ende zyner
toestanders .... heeft begaen ende voortgebracht. Ghestelt ende uytgeg. van wegen
de beswaerde ende voor de suyvere Ghereform. Leere .... ijverende Ghem. J.C.
o

van Alcmaer. [Door CORN. HILLENIUS.] Fran. 1611. 4 . (2687
Bibl. v. Pamfl. 925.

Ontdeckinghe van den oproerigen geest
O n t d e c k i n g h e van den oproerigen geest der Contra-Remonstranten, ghev.
o

binnen Oudewater. [Door ED. POPPIUS.] 1618. 4 . (2688
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 106.
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Ontdeckinghe van den tegenw. standt onzes
O n t d e c k i n g h e van den tegenw. standt onzes vaderlandts ... [Door P.A. DE
HUYBERT.] Midd. 1653. (2689

Onthoud uw dag
O n t h o u d uw dag. Volksvoorstelling in vier tafereelen. Opgevoerd te Amst. bij de
feesten van het Metalen Kruis. [Door J.H. BURLAGE.] Amst. 1857. Niet in den handel.
(2690
Elders aan ... DEKKER toegeschr. gevonden.
‘Door den schrijver van †’ werd nog geschreven: De laatste droom van
Sjoerd Zeepema ... Amst. 1861.

Ontmoeter bejeghenende den Voorbode van de Antwoordt op
seker boecxken gheintit
O n t m o e t e r bejeghenende den Voor-
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bode van de Antwoordt op seker boecxken gheintit. Ontrouwe des valschen
waerschouwers .... Ghesteld by forme van t' samensprekinghe. [Door JAC. TRIGLAND.]
o

Amst. 1617. 4 . (2691
Opgenomen in zijne ‘Opuscula’.

Ontrouwe des valschen Waerschouwers
O n t r o u w e des valschen Waerschouwers, die teghen een seker boecxken
ghenaemt Stand van de hedend. gheschillen .... heftelyck ... is uytghevaren ... [Door
o

JAC. TRIGLAND.] Amst. 1616. 4 . (2692
Zie zijne Kerkel. Historie, bl. 637.

Het ontslag van J.D. Kruseman
Het o n t s l a g van J.D. Kruseman, door authentieke stukken toegelicht. [Door J.C.
BAUD.] 's Grav. z. jr. (2693

De ontwaking van Epimenides te Parijs
De o n t w a k i n g van Epimenides te Parijs. Blyspel naar het Fr. van De Flines.
[Door J. VAN WALRÉ.] Haarl. 1791.

H.G. (2694

Ontwerp eener algemeene handelsschool voor de stad Amsterdam
O n t w e r p eener algemeene handelsschool voor de stad Amsterdam, ingezonden
aan het WelEd. Achtb. Stads-bestier van Amsterdam, benevens geleidbrief van den
schrijver. [D. BUDDINGH.] Amst. 1836.

Schr. (2695
Bijna geheel opgenomen in het Alg. Handelsmagazijn, 1843, art.
‘Handelsscholen’.

Ontwerp eener Nederl. West-Ind. ontginning- en
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O n t w e r p eener Nederl. West-Ind. ontginning- en handelmaatschappij. [Door L.
VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] 's Hage, 1858.

Uitg. (2696

Ontwerp tot oprigting eener kanaalmaatschappij tot tot verbinding
van de Zuiderzee met de Eems
O n t w e r p tot oprigting eener kanaalmaatschappij tot verbinding van de Zuiderzee
met de Eems ... [Toegeschr. aan A.W. VAN HOLTHE TOT ECHTEN.] Assen, 1848.
(2697
Bodel Nijenhuis 3424.

Het ontwerp van tarief op den in-, uit- en doorvoer
Het o n t w e r p van tarief op den in-, uit- en doorvoer kritisch getoetst aan het belang
van den handel, de industriën en 's rijks schatkist. [Door A.F. BOURICIUS.] Amst.
Johs. Guykens. 1832.

R.A. (2698

Het ontwerp van wet op het armbestuur
Het o n t w e r p van wet op het armbestuur van 1851 beschouwd door
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de schrijvers der: Denkbeelden eener wettelijke regeling van het armwezen. [Mrs.
H.W. TYDEMAN, J. HEEMSKERK, AZ. en J.W. TYDEMAN.] Amst. 1852. (2699

De ontwerpen van wet op het onderwijs
De o n t w e r p e n van wet op het onderwijs van 1854, 1849 en 1829 en de wet van
3 April 1806 onderling vergeleken. [Door H. HEMKES, HZ.] Gron. 1854.

Uitg. (2700

Ontzwaveling van den Hippokreen-ontzwavelaar
O n t z w a v e l i n g van den Hippokreen-ontzwavelaar. [Door A. HIRSCHIG, CZ.?]
Alkm. 1839. (2701

D' Onvervalschtheyd der enkele ende dubbele
D' O n v e r v a l s c h t h e y d der enkele ende dubbele klinkers. [Door JOHAN VAN
o

ATTEVELD.] Utr. 1652. 4 . (2702
Bibl. Harlem. III. 442. Door anderen wordt Jhr. EV. MEYSTER als schrijver
genoemd.

Het onwettige der petitiën aan de Staten-Generaal
Het o n w e t t i g e der petitiën aan de Staten-Generaal, of uitlegging van art. 161
der Grondwet. [Door Prof. C.J. VAN ASSEN.] Leid. 1829. (2703
Cat. v. Assen bl. VI.

Onze Lieve Vrouw ten Troost te
O n z e L i e v e V r o u w ten Troost te Vilvoorden, of korte geschiedenis van het
klooster en van het beeld onder dien naam bekend. [Door ED. TERWECOREN; uit het
o

fransch vert. door VICTOR DEBUCK, S.J.] Brussel, 1853. 12 .

B.B. (2704
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Het Onze Vader volgens de zeven
Het O n z e V a d e r volgens de zeven dagen der week verdeeld. Uit het Latijn.
[Door C.H. VAN VLOOTEN.] Gron. 1861. (2705
Cat. v. Letterkunde III. 146.

Alle oogen wagten op uw o
Alle o o g e n wagten op uw o heeren, Hoog mogende Heeren Staaten-Generaal.
In de Hollandsche steeden .... Z. pl. en jr. [178?] (2706
Als pasquil hierop verscheen: Bericht van inteekening op een stel
konstplaaten om ingelascht te worden in het werk van KLAAS HOEFNAGEL:
Alle oogen wachten op u ..., enz.

Oogen-salve voor de blinde Hollanders
O o g e n - s a l v e voor de blinde Hollanders, begrepen in seeckere Missive van een
recht Patriot ... [Door JAC.
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o

STERMONT.] Rott. 1650. 4 . (2707
Rogge, Contra-remonstr. geschr. bl. 120.

Oogh-zalf voor het verblinde Israel
O o g h - z a l f voor het verblinde Israel, mitsg. haeren stercken troost tegen den
krancken troost die het tegenwoordigh heeft in Hollandt. [Door JAC. WESTERBAEN.]
o

Gedruckt buyten Geneve, in 't jaer 1664. 4 . (2708
Bibl. v. Pamfl. 5155.

Oogslag op het steedje Sichem
O o g s l a g op het steedje Sichem. [Door ED. VAN EVEN, Archivaris te Diest.] Diest,
o

1845. 12 .

B.B. (2709
Overdruk uit den Demerbode.

Het oor in het kabinet
Het o o r in het kabinet of geheime zamenspraaken tusschen Zyne B.M. Lord North.
Lord Weymouth. De Hertog van Richmond. Lord Germaine. Lord Bute. Lord
Sandwich. Mr. Stephens. De Holl. Ambassadeur. De Heer Simolin. Een Fransch
Gezant. Een Amsterdamsch koopman. Eenige geheimschrijvers. Twee
Projectmaakers; en een Philosooph. Betreffende den toestand van Amerika... Uit
o

het Engelsch vertaald. London, Printed for J. Bew, N . 28. Pater Noster Row. [1780.]
(2710
Deze was de eerste vertaling van ‘Le destin de l'Amérique’, waarvan A.M.
CERISIER de schrijver was. Dat het oorspronkelijk in het Engelsch zoude
geschreven zijn, is eene fictie, zoowel op de Fransche als op de
Hollandsche uitgave. Zie Barbier p. 912f, die als uitgaven 1779 en 1782
opgeeft.
Eene iets latere vertaling verscheen onder den titel: Het n o o d l o t van
America.
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Oordeel des Synodi Nationalis der Gereform
O o r d e e l des Synodi Nationalis der Gereform. kercken van de Vereenichde
Nederlanden: gheh. binnen Dordrecht ... [Door FESTUS HOMMIUS.] Uyt het Latyn ...
o

overgheset ... Dordr. 1619. 4 . (2711
Brandt III. 772.

Oordeel ende censure der Hoochghel
O o r d e e l ende censure der Hoochghel. ende wijt verm. mannen Francisci Junij,
Lucae Trelcatij, ende Fr. Gomari .... over de doolinghen van Cornelis Wiggersz...
[Waarschijnlijk
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o

uitgeg. door R. DONTECLOCK.] Delf, (1612.) 4 . (2712
Rogge, Contra-remonstr. geschr. bl. 17.

Het oordeel over den heere Raadpensionaris
Het o o r d e e l over den heere Raadpensionaris Johan de Witt, zo als het in het
werkje, genaamt de Zugt van den Heere Raadpens. J. de Witt tot zijn vaderland...,
vervat is, tegens het onderzoek van dat werkje, als een aanhangsel gevoegt agter
de Vrijmoedige Aanmerkingen over de Zedige Beproeving, enz. bekragtigd,
bevestigd, bewezen, en den schrijver van 't Onderzoek voorgelegt. [Door ELIE LUZAC.]
Te Leyden, ter drukk. van Elias Luzac, Jun. 1757. (2713
Blijkens de voorrede door denzelfden schrijver als: D e Z u g t , enz.

Oordeel van vrede
O o r d e e l van vrede, of ouderlings advys .... [Door J. STEENGRACHT.] Midd. 1673.
o

12 . (2714
De la Ruë bl. 95.

Oorlog en vrede
O o r l o g en vrede. Door Frederika Bremer. [Vert. door ANT. DOYER.] Haarl. F. Bohn.
1842. (2715
Letterkunde, Levensber. 1854, bl. 11.

Den oorspronck ende cause vande jaerlixsche
Den o o r s p r o n c k ende cause vande jaerlixsche feeste der stede van Ipre
o

ghenaemt den Tuyndach ... [Door ... SCHRIECKIUS.] t'Ypre, 1610. 12 . (2716
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe, II. n . 7194.

Oorspronck ende voortganck der nederl. kerckel
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O o r s p r o n c k ende voortganck der nederl. kerckel. verschillen tot op het nation.
synodus van Dordrecht .... Uytghegheven van weghen de .... Remonstr. in 't ghemeyn
.... [Door JOH. UYTENBOGAERT en BERN. DWINGLO.] Z. pl. [Amst.] 1623. - Amst. 1648.
fol. (2717
Zie Rogge, Remonstr. geschr., bl. 96 en de daar aangehaalde werken.
Vgl. hier achter op: Historisch v e r h a e l van 't ghene sich toegedragen
heeft binnen Dordrecht, enz.

Den oorspronck van de ruine en
Den o o r s p r o n c k van de ruine en aermoede der Spaensche Nederlanden,
alsmede de aenwysinghen der hulpmiddelen om deselve Landen wederom te
herstellen .... Verhandelt in een
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t' samenspraeck tusschen een Edelman van Brabant ende een koopman van
Vlaenderen. [Door FRANS VAN TEYLINGEN.] Den tweeden druck, oversien en met
o

verscheyden ... byvoeghselen vermeerdert. Luyck, 1686. 12 . (2718
o

Mertens, R: bl. d'Anvers, n . 7431.

Oorspronck van 's Hertogenbosch
O o r s p r o n c k van 's Hertogenbosch, naar het Latijn van S. Pelgrom. [Vert. en
o

vergroot door J. VAN OUDENHOVEN.] Amst. 1629. 4 . (2719
o

Bodel Nijenhuis n . 428.

Oorsprong
O o r s p r o n g , aard en gevolg van den opstand in België ... [Door Dr. J.J.F. WAP.]
Breda, 1831-1833. 4 stn. (2720
Door anderen aan P.G. VAN GERTH toegeschreven.

Oorsprong en voortgang der Nederlandscher beroerten
O o r s p r o n g en voortgang der Nederlandscher beroerten ende ellendicheden.
Waer in vertoont worden de voornaemste tyrannien .... [Door JOH. GHYSIUS.] Z. pl.
o

1616. 4 . (2721
De stad Dordrecht schonk hem ƒ50 wegens de uitgave. Zie Konst- en
Letterb. 1840, I. 158.
In 1626 met naam herdrukt. Is het oorspronkelijke werk, waarvan de ‘Origo
et historia Belgicorum tumultuum auctore Ernesto Eremundo Frisio L.B.
1619,’ omtrent welks schrijver vele onjuiste gissingen gemaakt zijn, eene
vertaling was. Zie de Wind, bl. 571.

Oorsprongh van de kercke van Laken
O o r s p r o n g h van de kercke van Laken ... [Door FR. PLEECK.] Brussel, [1694.]
(2722
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe, II. n . 5589.
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De oorzaak der toenemende natuurlijke en
De o o r z a a k der toenemende natuurlijke en zedelijke bedorvenheid der menschen.
[Door Prof. J. TEN BRINK.] 1823. (2723
Uit een tijdschrift?

Op d' oproericheit van den godtloosen
O p d' oproericheit van den godtloosen Zeeuw Maximiliaan Teeling. [Door JOOST
VAN

o

VONDEL.] Z. pl. en jr. [1650.] 4 . (2724
Van Lennep VI. 86. Meulman 3169. Ten onregte werd JAN VOS voor den
dichter gehouden, in het pamflet: De Mot in 't Vossevel. (1660).

Op de lente
O p de lente. [En verdere gedichten
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door Mej. ELIS. MECHTELT HELENA BOSC DE LA CALMETTE.] Z. pl. en jr. [Deventer,
1796.] (2725
Witsen Geysbeek verv. door v.d. Aa; vgl. Overijss, Bijdr. VII. 5.

Op de monsters onser eeuwe
O p de monsters onser eeuwe. [Door JOOST VAN VONDEL.] Z pl. en jr. [1650.] Langw.
fol. (2726
o

Meulman n . 3167; v. Lennep op Vondel, VI. Nal. 9.

Op de ontruiming van Deventer door
O p de ontruiming van Deventer door de Franschen, den 26 April 1814. [Door AL.
ELBERTS.] Z. pl. en jr. [Dev. 1814.] (2727
Gevolgd door eenige andere liedjes, zamen 16 blz. groot. Ik zag het ex.
waarop E. ze voor zijn werk verklaarde.

Op den Amsterdamschen gedenkpenning
O p den Amsterdamschen gedenkpenning. [Twee bijschriften van J. VAN VONDEL.]
Amst. [1659.] In plano. (2728
Thysius 3066. Bibl. v. Pamfl. 4730.

Op den gedenkpenning van den overval-afval
O p den gedenkpenning van den overval-afval. [Door J. VAN VONDEL.] Z. pl. en jr.
[1650.] In plano. (2729
Bibl. v. Pamfl. 3838.

Op den Professoraale krygsman
O p den Professoraale krygsman. Zyn geestelyk gewaad afgelegt hebbende, staat
gereed om zyn agterzynde Bende te hulp te komen. [1786.] 1 bl. kl. fol. (2730
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Onderschrift van een plaatje (en opschrift boven een daarbij behoorend
achtregelig vers) voorstellende Petrus Hofstede met het geweer op
schonder; aan zijne regterhand ligt de uitgeworpen toga, aan de linker
een rol papier met het jaartal 1674. In 't verschiet eenige vrijcorpisten
vuur gevende op eenige varkens onder een oranjeboom. - Op bl. 4 van
het pamflet: ‘Vaderlyke tugtroede voor JOHAN PHILIP HILDEBRAND alias
verloope studend,’ wordt gezegd, dat deze de maker van het vers was.

Op den toebackschen Quind-nar
O p den toebackschen Quind-nar, wiens satyrice quintessencen van 't nicotianum
in roock en damp vervlogen, hem druypt in d'eygen oogen. [Door Jhr. E. MEYSTER?]
Z. pl. [Utr.?] 1 bl. plano. (2731

Op den vader-moort in Groot-Britanië
O p den vader-moort in Groot-Bri-
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tanië. [Door JOOST VAN VONDEL.] 1649. In plano. (2732
Thysius 2470.

Op- en neder-gank van de Anzeestadt
O p - en neder-gank van de Anzeestadt Stavoren, met de geschiedenissen van
o

Vrieslandt van 313 tot na 1580. [Door H. SOET.] Haarl. 1647. 12 . (2733
In 1648 verscheen te Amst. eene uitgave met naam. De heer Eekhoff
betwijfelt de juistheid mijner opgave, dat er eene vroegere uitgave van
1647 zoude zijn, hoewel het niet onmogelijk is, daar de opdragt van Mei
1647 is.

Op het bedanken van Nic. Beets
O p het bedanken van Nic. Beets, Predikant bij de Herv. gemeente te Utrecht, voor
het tweede beroep naar Rotterdam ... [Door H. MELDER.] Utr. 1859.

Schr. (2734

Op het eeuwgetijde van het diaconie-weeshuis
O p het eeuwgetijde van het diaconie-weeshuis der hervormde gemeente van
den

Amsterdam, gevierd den XV van Wintermaand 1757. [Dicht door NIC. SIM. VAN
WINTER.] Amst. P. Meijer. (2735.

Op het overlijden van den dichter
O p het overlijden van den dichter Lucas Pater. [Door J. BOOMHUYS.] Z. pl. en jr.
(2736

Op het Slot Duivenvoorde
O p het Slot Duivenvoorde, het oud Ridderlyk Stamhuis van eenen tak des geslachts
van Wassenaar ... (2737
Dus is de aanhef van een te Nijm. 1787 [door JOH. INDEBETOUW]
uitgegeven geschrift zonder titel.
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Opcomste der Nederlantsche beroerten
O p c o m s t e der Nederlantsche beroerten. Invoeringhe der ketterijen belt-stormerijen
ende goddeloose tirannijen der Geusen. [Door AUGUSTINUS VAN TEYLINGEN.] Ceulen,
o

1666. 12 . (2738
De Backer, V. 722. Er is ook een druk: ‘Opkomst der Ned. Beroerten.
Keulen, 1645.’ Zie voorts onder de Schuilnamen op L i e f h e b b e r der
waerheydt.

Clare openbaringhe ende ontdeckinghe des naems
Clare o p e n b a r i n g h e ende ontdeckinghe des naems, merckteeckens ende ghetal
des Beestes .... beschr. in de Openbaringhe Joannis. [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.]
o

1615. 4 . (2739
Door hem zelven als een zijner geschriften
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opgegeven achter: Den waren gheestelijcken ridder.

Naerder openingh der mysterien
Naerder o p e n i n g h der mysterien, schuylende achter den Brief eens Sociniaens,
geseyden Predicants ... voor so vele die raecken den persoon van ... Joh.
o

Wtenbogaert. [Door JOH. UYTENBOGAERT zelven.] 1639. 4 . (2740
Burman, Trajectum erud. p. 413.

Naerder openinghe van een hoochwichtighe sake
Naerder o p e n i n g h e van een hoochwichtighe sake, betr. de wel-vaert van ons
o

bedroeft vaderlandt ... [Mogelijk door FR. AERSSENS.] 1618. 4 . (2741
Bibl. v. Pamfl. 1485.

Provisionele openinghe van verscheyden saecken
Provisionele o p e n i n g h e van verscheyden saecken, ghestelt in de Remonstrantie
van den Heer Advocaet van Hollandt ende West-Frieslandt. Tot naerder
o

onderrechtinghe ... [Waarschijnlijk door FR. AERSSENS.] 1618. 4 . (2742
Bibl. v. Pamfl. 1465.

Korte opgave der veranderingen
Korte o p g a v e der veranderingen, welke Groningen ondergaan heeft sedert het
begin dezer eeuw. [Door TH. VAN SWINDEREN.] Gron. 1830. (2743
Bodel Nijenhuis 3161.

Opgave van de voordeelen
O p g a v e van de voordeelen, welke het gevolg zouden zijn geweest van de
uitvoering der wet tot regeling der openbare schuld. [Door SEERP BROUWER.] 's Grav.
1843. (2744
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Konst- en Letterbode, 1846, bl. 316.

Eenvoudige en stichtelijke opheldering der Openbaring
Eenvoudige en stichtelijke o p h e l d e r i n g der Openbaring van Johannes, volgens
de verklaring van E.W. Hengstenberg. Voor christenen van verschillenden stand
bewerkt door K.W.A. Dressel. Uit het Hoogd. [Door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Met
eene voorrede van G.D.J. Schotel. 's Hert. 1852. 2 dln. (2745
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83.

Nader opheldering van M. van Oldenburgs
Nader o p h e l d e r i n g van M. van Oldenburgs Noodig berigt ... [Misschien door C.
REDELIJKHEID.] 1770. (2746
o

Rogge, Remonstr. geschr. bl. 286. Ypey en Dermout III. n . 752.
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Ophelderingen tot de kerkelijke geschiedenissen van J.L. v.
Mosheim
O p h e l d e r i n g e n tot de kerkelijke geschiedenissen van J.L. v. Mosheim. Uit het
Latijn vert. [Door P. LOOSJES AZ.] Amst. 177?. 3 dln. (2747
Konst- en Letterbode, 1813, I. 359.

Opkomst
O p k o m s t , bloei, verval en tegenw. toestand der stad Delft .... [Door R. BAKKER
en L. VAN OLLEFEN.] Delft, 1800. (2748
Bodel Nijenhuis 1132.

De opkomst der Nederlandsche republiek door
De o p k o m s t der Nederlandsche republiek door John Lothrop Motley, vertaald
[door J.K. VAN DER WULP] onder toezigt van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink. 's
Grav. 1860. 4 dln.

L.P. (2749

De opkomst en bloei van de republiek der Vereen. Nederlanden
De o p k o m s t en bloei van de republiek der Vereen. Nederlanden [door SIMON
STIJL]; voorafgegaan door eene verhandeling over de opkomst en den ondergang
van oude en hedend. republieken. [Door TURPIN; door STIJL vertaald.] Amst. en Harl.
1774. (2750
Viermaal met naam herdrukt, doch met weglating der Verhandeling en
bijvoeging van eene uitvoerige voorrede en een slotzang.

De oploop te Amsterdam op vrijdag
De o p l o o p te Amsterdam op vrijdag den 24 maart ll. Is Amsterdam niet eene
kostelijke stad? [Door W.H. SURINGAR.] Leeuw. 1848.

Uitg. (2751
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Op-lossinge van de ontrouwigheyt ende notoire
O p - l o s s i n g e van de ontrouwigheyt ende notoire leughenen, den Remonstranten
met groot onrecht opghedicht in 't Monstreus Monsterken .... [Misschien door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1631. 4 . (2752
Rogge, Remonstr. Bibl., bl. 101.

De opmerker
De o p m e r k e r . 26 Oct. 1772-12 Oct. 1778. (2753
o

In n . 112, 114, 115 kwamen versjes voor van Mr. H. RIEMSNIJDER. (Zie
Bibliogr. Adversaria, II. 45.) Dit zal geweest zijn in het tijdschrift, dat geen
anderen titel dan bovenstaanden heeft, met bijvoeging echter van
o

dagteekening en volgnommer. Mij is bekend n . 288 van 27 April 1778:
o

aan het slot staat, dat alle maandagen een n . verscheen te Amsterdam
bij A. van der Kroe en eene menigte andere boekverkoopers.

De Haagsche opmerker
De Haagsche o p m e r k e r . [Door ...
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APEKER.] 's Grav. [omstr. 1830.] (2754
Was een 1e nommer van een recks schotschriften, bevattende de
chronique scandaleuse van den Haag. Ieder wekelijksch stukje droeg
een afzonderlijken titel. Slechts van enkele dier 20 afleveringen is mij de
titel bekend, als: Het groene boekje; De Haagsche moniteur; Potpourri,
enz. De schrijver-uitgever onderging gevangenisstraf wegens deze
geschriften. - Zie Cat. J.B. Th. de Jonghe II. 7882 en bij de Schuilnamen
op V e n , v . d e r -.

De politieke opmerker
De politieke o p m e r k e r . Amst. P.E. Briët 1795. 50 nrs. (2755
Hierin schreef BERN. BOSCH het een en ander, volgens bl. 310 zijner
eigen-levensbeschr. achter het 3e dl. zijner Gedichten. Zijn voornaamste
medewerker was JAN GREEVEN. (Zie Mr. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdragen,
N. Reeks VI. 409.)

Opmerkingen betreffende de Staten-overzetting der Evangelien
O p m e r k i n g e n betreffende de Staten-overzetting der Evangelien en Handelingen
van de Apostelen. [Door P. HOFMAN PEERLKAMP.] Amst. 1855. (2756
o

Cat. Is. da Costa, n . 250.

Opmerkingen omtrent den Afrikaanschen slavenhandel en
O p m e r k i n g e n omtrent den Afrikaanschen slavenhandel en de emancipatie in
de Britsche kolonien ... [Door den Surinaamschen oud-ambtenaar DE VEER.] 's Hage,
1828.

B. (2757

Korte opmerkingen over de gebeurtenissen van den dag
o

Korte o p m e r k i n g e n over de gebeurtenissen van den dag. (N . I-VIII.) Amst.
1848. (2758
o

In n . 1 verklaart de schrijver: ‘dat zij die in dit geschrift den redacteur van
de “Tijdgenoot” en den schrijver van “Volkswil en Volksbelang” meenen
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te herkennen, zich niet zullen bedriegen’ De schrijver was dus Jhr. Mr. J.
DE BOSCH KEMPER.

Korte opmerkingen over de geneeskundige wetsontwerpen
Korte o p m e r k i n g e n over de geneeskundige wetsontwerpen, aan de Tweede
Kamer der Staten-Generaal in Junij 1862 aangeboden. [Door C. VOS.] Dordr. 1862.

Uitg. (2759

Opmerkingen over Parijs
O p m e r k i n g e n over Parijs, door Dr. H. Schlegel. [Vert. door J.A. SUSANNA.] Leyd.
D. du Mortier en Zoon. 1839. (2760
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 126.

De oppermagt van eenen Koning van Engeland
De o p p e r m a g t van eenen Koning van Engeland, in vergelijking gesteld
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met het gezag en bewind van een Erf-stadhouder, Capitein en Admiraal-Generaal
der Vereenigde Nederlanden, waarin aangetoond word alle de rechten, die aan het
stadhouderschap verknogt zijn. Uit het Fransch vertaald. Na de Vierde Druk. In 's
Gravenhage, bij J.F. Jacobs de Age, boekverkooper in de Vlamingstraat 1785. (2761
Herdruk met eenige uitbreiding van: De magt v.e. Koning v. Engeland,
enz. Zie boven.

Opschriften op de graven der geliefden
O p s c h r i f t e n op de graven der geliefden. [Bijeenverz. uit ondersch. dichters door
R. BENNINK JANSSONIUS.] 's Grav. 1865. (2762
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 210.

De opstanding herdacht
De o p s t a n d i n g herdacht. Voordragt gehouden in de vereeniging ‘de Dageraad’
te Amsterdam. [Door F. GÜNST.] Amst. 1857.

Schr. (2763

De optimist of alles wel
De o p t i m i s t of alles wel. Tooneelspel naar het Fransch van Collin d'Harleville.
[Door H. ASSCHENBERGH en H.J. ROULLAUD.] Amst. 1790. (2764
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 5827. Volgens anderen was A. HARTSEN
de medewerker van R.

De academische opvoeding in verband met de jongste
gebeurtenissen in Delft
De academische o p v o e d i n g in verband met de jongste gebeurtenissen in Delft.
[Door M.W.L. VAN ALPHEN.] Leid. 1861. (2765

De heylighe gheestelijcke opweckinghe
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De heylighe gheestelijcke o p w e c k i n g h e . In het fransche beschr. van P.
o

Molinaeus ... vertaelt. [Door JOH. DE LA HAYE.] Amst. 1615. 12 . (2766
Rogge, Contra-remonstr. geschr., bl. 218.

C.W. Opzoomer
C.W. O p z o o m e r , in zijn geschrift ‘de Gevoelsleer van J.J. van Oosterzee
beoordeeld’ zelf zijn buiten-christelijk standpunt aanwijzende. [Door ... GÉRON.] 's
Grav. 1847. (2767

Vermakelyke oraculen
Vermakelyke o r a c u l e n , ofte kortswylige voorzeggingen. Deventer, J. de Lange
o

1773. 12 . (2768
Ik zag een boekje: Verm. orac. ofte kortsw. voorz. Uyt den Francoyschen
in onse Ned. tale
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overgeset, door J.W. LUDER, Advoc. Dezen laatsten druk ... Te Dordrecht,
o

gedrukt by Hendrik de Koning ... z. jr. 12 . Denkelijk een herdruk.

Het orakel in den tempel
Het o r a k e l in den tempel der zanggodinnen Henriades. [Door J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY.] Leyden, by Heiligert. 1769. (2769

De van den hemel afgebeden
De van den hemel afgebeden, door God tot heden bewaarden en beschermden, in
allerlei verdrukking, eerlooze mishandelingen en bitse versmadingen, nog bloeienden
O r a n g e b o o m , of verzameling van eenige liederen ... 's Hage, z. jr. (2770
Hierin gedichten van M.J.v.H. [VAN HOOGENHUYZEN], Batavus, e.a.

Nassovische orangieboom
Nassovische o r a n g i e b o o m . [Door ARN. BUCHELIUS.] Utrecht, 1615. (2771
Burman, Trajectum erud. p. 42.

Oranje boven! Hulde aan Z.M. Willem
O r a n j e boven! Hulde aan Z.M. Willem III ... [Door H. MELDER.] Utr. 1853.

Schr. (2772

Oranje- of Prinschenlied
O r a n j e - of Prinschenlied. Vois, Mon honneur dit pue (sic) je Serai Coupable.
(1787.) 1 bl. fol. (2773
De dichteres hiervan was M.J. VAN HOOGENHUYZEN, blijkens hare
verklaring onder een later verschenen: Oranjelied.
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Oranje's tirany
O r a n j e 's tirany. [Door W. VAN OLLEFEN, CZ.] Alomme te bekomen. Z.j. (1782.)
o

12 . (2774
Op den omslag van dit werkje staat, dat het ‘door denzelfden Autheur’ is,
als het tooneelspel Willem de Vijfde.

Oranje-bloemen en bladen
O r a n j e - b l o e m e n en bladen. Eene verzameling van opschriften en prenten, te
lezen op chassinetten en schilden ... [Verzam. door W.J.A. MULDER.] Utr. 1863.

Uitg. (2775

Vaderlandsche oranjezucht
Vaderlandsche o r a n j e z u c h t . [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leipzig, 1805. (2776

Oratie of wtspraecke van het recht
O r a t i e of wtspraecke van het recht der Nederl. oorlogen teghen Philippum Coningh
van Spaengien. Aen de ...
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Vorsten van Kerstenrijck van eenen Nederl. Edelman ghedaen. In Nederlandsche
o

ghetrouwelick vertalet. Amst. 1608. 4 . (2777
Geschreven in 1598 of 1599, waarschijnlijk in het fransch. Zie Bibl. v.
Pamfl. 699. - Op naam van WILLEM VERHEYDEN gesteld in den Cat. der
bibl. v.d. Kon. acad. v. wetensch. bl. 192.

Order van bataille
O r d e r van bataille, of staat der Sociniaansche en Overheid-dwingende legermagt
der onafhankelijke Vrycorpsen, in de hoofdplaats der nieuwe Republiekainsche
Volkregering-ontwerpers. (2778
Pasquil op 2 bladen fol. gedagteekend 2 Augustus 1785, waarschijnlijk
tegen Fr. Adr. van der Kemp, hier F. Adr. Driedraak genoemd. In het
Register (of Sleutel) op de Verzam. v. Leydsche keur en hekeldichten
(van J. LE FRANCQ VAN BERKHEY) waarin het is opgenomen, wordt gezegd,
dat het een ‘ironiek niettemin ernstig hekelstuk voor die van het vliegend
leger is, zoo als zij er ook meest alle mede zijn opgetrokken; dit stuk is
ontleend uit eene Fransche Ordre de Bataille du Corps Jesuiticque tot
Parijs gedrukt Ao. 172 toen de Jesuiten gebannen wierden. Die eenigsints
vatbaar is, kan zich gemaklijk de sleutel maaken.’

Ordonnantie ende reglement op 't stuck
O r d o n n a n t i e ende reglement op 't stuck van den interest in verscheyden huysen
o

ofte tafelen van leninghe .... [Door J. CRIECKS.] Utr. 1646. 4 . (2779
Bibl. v. Pamfl. 3097.

Christelicke ordonnantien der Nederlantschen ghemeynte Christi
Christelicke o r d o n n a n t i e n der Nederlantschen ghemeynte Christi die van den
Christelicken prince Co. Edewart den VI in het jaer 1550 te Londen inghestelt was
... [Door MARTEN MICROEN.] Gedruckt buiten Londen by C. Volkwinner. [Emden?]
1554. - 1560. - 1564. - 1565.

Aa. (2780

Ordre ende reglement
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O r d r e ende reglement, waer naer de Regeringe van Overyssel in het toekomende
o

o

sal worden beleyt. Gredrukt A . 1675. 4 . (2781
‘De Prins (in 1675) naar Utrecht vertrokken, veranderde daar niet slechts
de regenten, maar gaf bovendien een geheel nieuw reglement op de
regering aan de provincie Utrecht, hetwelk door FAGEL was ontworpen.
Evenzoo was onze Raadpensionaris de steller der regerings-reglementen,
welke daarna in Gelderland en
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Overijssel zijn ingevoerd’ - zoo schrijft P. Scheltema, in Nijhoff's Bijdragen,
VII. 94.
CASPAR FAGEL was dus de maker van dit reglement. De hiergenoemde
uitgave draagt geen onderteekening, geen dagteekening en de drukker
verzwijgt zijn naam. Het schijnt dus geen officieel stuk te zijn. Vreemd
genoeg is mij tot dus ver geene andere uitgave voorgekomen, dan die,
welke behalve bovenstaanden titel nog deze woorden bevat: En Herdrukt
in gevolge Resolutie van Ridderschap en Steden van den 29ste Maart
1748. Te Campen, by Aegidius Valkenier, drukker van de Ed. Mog. Heeren
o

Staten van Overyssel, 1748. 4 . Dat Fagel de maker was, is ook gezegd
in de Nat. Verg. van 8 Maart 1797, door Mr. G.W. van Marle.

De orthodoxie
De o r t h o d o x i e , van O.G. Heldring, predikant te Hemmen, ontwikkeld in zijn
artikel over de overgeërfde regtzinnigheid. [Door J.P. VAN DER WART.] Utr. 1864.

Uitg. (2782

Nederduitsche orthographie
Nederduitsche o r t h o g r a p h i e , of handleiding tot het spoedig aanleeren en zuivere
spelling der Ned. taal. [Door M.D. DE BRUYN.] Amst. 1840. (2783
o

Cat. M.D. de Bruyn, n . 2972; Levensber. v. Letterkunde, 1882, bl. 87.

Oroondates en Statira
O r o o n d a t e s en Statira. Treurspel door het gen. Nil volentibus arduum. [Door J.
ANTONIDES VAN DER GOES.] 1670. (2784
Zie Hoogstraten's Leven van v.d.G. voor diens Gedichten. Amst. 1714.

De oude van den Binnen-Amstel
De o u d e van den Binnen-Amstel, of beschouwing van de zeden, gebruiken, enz.
der hoofdstad. [Door N. SWART.] Amst. 1819. (2785

De ouderlingen en diakenen volgens het Nieuwe Testament
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De o u d e r l i n g e n en diakenen volgens het Nieuwe Testament. [Vert. uit? door
H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Leiden, Engels. z. jr. (2786
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83.

Brittannische oudheden
Brittannische o u d h e d e n . [Door RICHARD VERSTEGHEN gezegd ROWLANDS.] Antw.
o

1606. 12 . (2787

Eenige Zeeuwsche oudheden
Eenige Zeeuwsche o u d h e d e n . [Door J. ERMERINS.] Midd. 1780-1797. 8 dln. (2788
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De schrijver begon zich te noemen in het 6e stuk (2e deel).

Oudheden en gestichten van de Bisschoppelyke
O u d h e d e n en gestichten van de Bisschoppelyke stad en meyery van 's
Hertogenbosch. [Door STEVEN JAN VAN DE VELDE gezegd HONSELAER.] Leiden, P.
van der Does. 1742. (2789
Bijna woordelijke vertaling van FOPPENS' ‘Hist. Episc. Sylva-ducensis.
o

Brux. 1721.’ 4 .

Batavische oudheden of verhandeling over de drie uitloopen van
den Rijn
Batavische o u d h e d e n of verhandeling over de drie uitloopen van den Rijn door
Ph. Cluverius. 's Grav. 1709. 2 dln. - Amst. 1719. (2790
Hollandsche vertaling van den ‘Comment. de tribus Rheni alveis et ostiis’,
bezorgd door J. FL. A GHELDE, adv. te 's Hage.

Eene devote dagelicsche oefenynghe op 't
Eene devote dagelicsche o e f e n y n g h e op 't lijden ons Heeren Jesu Christi ...
[Door J. LAMBRECHT verzameld of herzien.] Ghend, 1543. (2791
Blommaert, bl.

De rechte outheyt van Seven Propositien
De rechte o u t h e y t van Seven Propositien of articulen, dienende tot bewijs, dat
de teghen-woordige Roomsche Kercke afgheweken is van het gheloof .... [Door
o

SIM. EPISCOPIUS.] Rott. 1633. 4 . - Haerl. 1634. - 4e druk. Rott. 1644. (2792
Bibl. v. Pamfl. 2520, 2521.

Over adelijke titels erfelijk volgens regt
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O v e r adelijke titels erfelijk volgens regt van eerstgeboorte. [Door R. VAN BREUGEL
DOUGLAS.] 's Grav.1867. (2793
Opgenomen in zijn later met naam verschenen werkje: Over het adelsregt
in de Nederl. Ten onregte vindt men het wel gesteld op naam van W.J.
D'ABLAING VAN GIESSENBURG, als wordende zijn naam aan het slot
gevonden; men lette er dan niet op, dat de naam slechts bij de Bijlage
behoort.

Over de armoede en bedelarij
O v e r de armoede en bedelarij, met betrekking tot de provincie van Zeeland en
bijzonder tot Goes en Zuid-Beveland ... [Door L.P. VAN DE SPIEGEL.] Goes, (1780.)
o

12 . (2794
o

Met naam herdrukt: In den Haage, 1805. 8 .

Over de beteekenis van het woord
O v e r de beteekenis van het woord godsdienst, zijnde eene redevoering, gedaan
in een gezelschap van lieden,
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die geene bijz. secte van godsdienst belijden. [Toegeschr. aan J.H.
ONDERDEWYNGAART CANZIUS.] Delft, 1799.

Aa. (2795

Over de constitutie
O v e r de constitutie, constitutioneele magten en regeringsvorm. Toepasselijk op,
en voor ons vaderland. [Door BERN. BOSCH.] Te Amst., bij Hendrik Brongers,
boekverkooper in de Nes. 1795. Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid. (2796
Immers hij zegt in de voorrede, vroeger te hebben uitgegeven: ‘Vrijhart,
over de waare Constitutie.’ Nu zegt hij wel is waar er hij, dat dit in 't begin
van 1792 geschied was, doch dit zal waarschijnlijk in 't begin van 1793
moeten zijn, daar er in 1792 geen boekje onder dien titel te vinden is.
Brongers had toen reeds onderscheiden werken van Bosch uitgegeven.

Over de erkentenis der onafhankelykheid van België
O v e r de erkentenis der onafhankelykheid van België. 31 December. [Door Mr.
J.R. THORBECKE.] Te Leyden, by S. en J. Luchtmans. 1830. (2797
Zie de aangehaalde bronnen in Letterkunde, Levensber. 1875.

Over de heerschende mode van grootmoedig
O v e r de heerschende mode van grootmoedig te sterven. [Door J.F. JACOBI.] Amst.
1755.

T. (2798

Over de hoogere doeleinden van den Revolutie-oorlog
O v e r de hoogere doeleinden van den Revolutie-oorlog. [Door J.H. SWILDENS.]
Amst. 1813. (2799
Navorscher X. 106.

Over de inrigting van de schutterij
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O v e r de inrigting van de schutterij in het Kon. der Nederlanden. 's Grav. en Amst.
z. jr. (2800
In de Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 169 wordt gezegd, dat D.
GROEBE in 1814 naamloos een vertoog in het licht gaf over de inrigting
en het nut der schutterijen; hiermede moet bovenstaand geschrift bedoeld
zijn.

Over de instellingen van het Hooger
O v e r de instellingen van het Hooger Onderwijs in Utrecht, voor de oprigting der
Hoogeschool in het jaar 1636. [Door Jhr. Mr. H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utr.
1836.

Aa. (2801

Over de landverhuizing in het algemeen
O v e r de landverhuizing in het algemeen en die naar de Nederl. Indiën in het
bijzonder. Een woord tot den
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Heer S.V. [Vissering?] door den sshrijver van: Wat moet het zwaarste wegen?
o

[J.P.G. MOORREES.] Dev. 1847. 4 . (2802

Over de noodzakelijkheid van de beoefening
O v e r de noodzakelijkheid van de beoefening der Wijsbegeerte. [Door Mr. J. BAKKER
KORFF.] Te 's Grav., bij A.D. Schinkel. 1844.

Aa. (2803

Over de opkomst
O v e r de opkomst, natuur, het gezag en stipt lezen der formulieren van de liturgie.
[Door H. VENEMA.] Harl. 1729. (2804
o

Ypey en Dermout III. N . 393. - Vriemoet, p. 790.

Over de poezy en schilderkunst
O v e r de poezy en schilderkunst; uit het Fransch [van DU BOS] met aanmerkingen.
[Door PH. ZWEERTS.] Amst. 1740. 3 dln. (2805
o

Cat. v. Hulthem, N . 11009.

Over de verdienste
O v e r de verdienste. Eene verhandeling van Thomas Abtt. Uit het Hoogd. vertaald.
[Door Mr. HIER. VAN ALPHEN.] Utr. 1777. (2806
Nepven, bl. 34.

Over de vergevinge der sonden
O v e r de vergevinge der sonden, den vaderen onder het Oude Testament van
Godt geschiedt. [Door GUILIELMUS VAN LARE, Theol.] Midd. 167?. (2807
De la Ruë bl. 84 (46).
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Over de verkeering met menschen
O v e r de verkeering met menschen. Uit het Hoogduitsch van A. Knigge. [Door J.H.
e

SWILDENS.] Amst. J. Allart. 1789, 1790. 2 dln. - 2 druk. 's Hage, J. Immerzeel Jr.
1798. 3 dln. (2808
In Konst- en Letterbode 1860, bl. 93 wordt door Prof. H.W. Tydeman
opgegeven, dat S. zich in een zijner andere geschriften als den vertaler
heeft genoemd. Zie ook Boeles, bl.

Over de werking der natuurwetten op zedelijk gebied
O v e r de werking der natuurwetten op zedelijk gebied. [Door A.C. REUTHER.] Amst.
1863. - Vervolg. Ald. 1867. (2809
‘Door den schrijver van †’ is nog geschreven:
Wederlegging van een deel der bezwaren tegen de droogmaking der
gansche Zuiderzee geopperd. Amst. 1867.
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Over den duurzamen vrede
O v e r den duurzamen vrede, de ware verdraagzaamheid, de opregte liefde... [Door
F.A.C. VAN STRALEN.] Amst. 1858.

Uitg. (2810

Over den eerbied die men aen
O v e r den eerbied die men aen de heyligheyd der kerken verschuldigd is ... Door
H.M. Boudon, Doctor in de godheyd. [Vert. door J.B. DE NÈVE.] Gent, 1842. (2811
Vanderhaeghen, V. 235.

Over den vroegeren staat van het Christendom
O v e r den vroegeren staat van het Christendom, of overzigt van de geschiedenis
der christel. kerk in de eerste drie eeuwen. [Door J.A. STRESO.] Arnh. 1828. (2812

Over grondeigendom en heerendienst-pligtigheid op Java
O v e r grondeigendom en heerendienst-pligtigheid op Java. [Door L. VAN
WOUDRICHEM VAN VLIET.] Amst. 1864. (2813
Gevolgd door: De schrijver van ‘Grondeig. en heerend. op Java’ aan zijne
lezers. Ald. 1865.

Over het beginsel der doodstraf
O v e r het beginsel der doodstraf. [Door Mr. H.J. KOENEN.] Te Amst., bij J. Immerzeel
Jr. 1833. (2814
Letterkunde, Levensber. 1875 bl. 136.

Over het bestuur van het onderwijs
O v e r het bestuur van het onderwijs, in betrekking tot eene aanstaande wetgeving.
[Door Mr. J.R. THORBECKE.] Te Zutphen, by W.C. Wansleven. 1829. (2815
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Hij noemt het zelf ‘mijn uitstekend slecht gedrukt vertoog ‘Over het bestuur,
etc.’ in zijne Aanteek. op de Grondwet, II. 297 noot 2.

Over het eeren en aanroepen van de Moeder Gods
O v e r het eeren en aanroepen van de Moeder Gods en de Heyligen tegen een half
dozyne Geuse Predikanten. [Door GUILL. DE LANDSHEERE. [Antw. 1646. (2816
De Backer, V. 410.

Over het lezen van Grieksche dichters
O v e r het lezen van Grieksche dichters ter ontdekking der trapsgewijze ontwikkeling
van zedelijke denkbeelden ... Uit het Hoogduitsch van A.H. Niemeyer. [Door H. SAS
VAN DEN BOSSCHE.] Amst. 1799.

Aa. (2817

Over het onwaardig Avondmaal vieren
O v e r het onwaardig Avondmaal
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vieren, volgens 1 Kor. XI: 17-34. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Gron. 1852. (2818
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 209.

Over het openbaar onderwijs in Holland
O v e r het openbaar onderwijs in Holland, door Victor Cousin. Vert. uit het Fransch.
[Door K. ELIX.] Amst. 1840. 2 dln. (2819

Over het ware wezen van het christendom
O v e r het ware wezen van het christendom. [Door J.J. VEREUL.] Amst, 1791.

T. (2820

Over maatregelen ter wering en vermindering
O v e r maatregelen ter wering en vermindering der epidemische cholera in
o

Nederland. [Door J. PENN.] Amst. 1853 4 . (2821
Cat. Amst. Bibl. I. 216,

Over posthervorming
O v e r posthervorming. [Door ABRAHAM VAN LEE.]

H.E.B. (2822

Over stemregt en verkiezingen
O v e r stemregt en verkiezingen. [Door Mr. W.C.D. OLIVIER.] Leyden en Amsterdam,
1848. (2823
Op bl. 218 der Levensberigten v. Letterkunde 1875, wordt ten onregte
THORBECKE als schrijver opgegeven Mr. O. heeft zich als de ware schrijver
bekend gemaakt in zijn ‘Van de Staten-Generaal’.
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Over universiteiten en hooger onderwijs
O v e r universiteiten en hooger onderwijs. [Zeven brieven van Prof. J. BAKE.] Leyd.
1828-29. (2824
Blijkens de voorrede van zijn in 1846 uitgegeven geschrift: Over de
vertegenwoordiging der wetenschap.

Over volksgeest en burgerzin
O v e r volksgeest en burgerzin. [Door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.] Leyden,
1829. (2825

Overdenkingen
O v e r d e n k i n g e n . [Door JACOB HINLOPEN.] Utr. 1793. Met vervolg. 2 stn. (2826
V.d. Aa noemt: ‘Overdenkingen. Utr. 1797’ en ‘Vervolg der overdenkingen.
Utr. 1797’ onder de werken van JACOB GROOT HINLOPEN. Is dat jaartal
juist, dan is het eene 2e uitgave. De naam is echter onjuist: den
familienaam zijner moeder (GROOT) voerde hij niet bij den zijnen.

Vrijmoedige overdenkingen over het Christendom
Vrijmoedige o v e r d e n k i n g e n over
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het Christendom. Uit het Hoogd. [van J.A. STARCK, vert. door W. GOEDE. Campen,
1790-1791. 2 dln. (2827

De overlevering aangaande den rok zonder
De o v e r l e v e r i n g aangaande den rok zonder naad, in de Domkerk te Trier,
onderzocht. [Door D.T. HUET.] Rott. bij Mensing en van Westreenen. 1844. - Herdr.
1845. (2828
Levensber. v. Letterkunde, 1874, bl. 123.

Korte overweginge van het Synodus van Dort
r

Korte o v e r w e g i n g e van het Synodus van Dort, gehaelt uyt de brieven van m .
r

Hales en m . Balcanqual, geschr. uyt Dort aen ... Dudley Carleton ... In 't Eng. beschr.
r

door d . Laurentius Womachius ... vert. in 't nederd. [Door PHIL. VAN LIMBORCH.] en
o

gedr. tot Amst. 1670. 4 . (2829
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 54.

Overwegingen over het stem-recht
O v e r w e g i n g e n over het stem-recht, voor een republikeinsche regeringsform
... [Door Dr. W.M. KEUCHENIUS.] Delft, 1801. (2830
Volgens aanteekening op mijn exemplaar, door een tijdgenoot.

Overzigt der Euangelien van Mattheus
O v e r z i g t der Euangelien van Mattheus, Markus en Lukas, benevens de
gelijkluidende plaatsen van Johannes, naar de Synopsis van D.J.J. Griesbach en
M. Roediger en de tekst van de staten-overzetting. [Door H. BERKENBOSCH.] Utr.
1834.

T. (2831

Kort overzigt der financieele resultaten van het beleid
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Kort o v e r z i g t der financieele resultaten van het beleid van de kultures onder den
Gouv. Gen. J. van den Bosch. Uitgeg. door de redactie van den Oosterling. [P.
MERKUS.] Kampen, 1835. (2832
v. Deventer, Bijdragen land. stelsel van Java, III. 14. Is echter de
o

aanteekening op N . 616 juist, dan is waarschijnlijk ook deze brochure
van J. OLIVIER, JZ.

Vlugtig overzigt der geschiedenis van Belgie
Vlugtig o v e r z i g t der geschiedenis van Belgie en die van Polen, toegepast op de
tegenw. gebeurtenissen, tot 1 Jan. 1831. [Door A.J.L. VAN DEN
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BOGAERDE VAN TERBRUGGE.] Uitgeg. ten voordeele van het fonds voor de behoeftige
naastbest. der uitgetrokken vrijwilligers uit Noord-Braband. 's Hert. E. Lion en Zonen.
1831. (2833
Levensber. v. Letterkunde 1858, bl. 148.

Overzigt der reis in Ned. Indië
O v e r z i g t der reis in Ned. Indië door Z.H. Prins Willem Frederik Hendrik in 1837.
[Door J.P. CORNETS DE GROOT.] Bat. 1838. (2834
o

Cat. J.B. Th. de Jonghe II. N . 3524.

Overzigt en uitkomst der stemming in de gewone Tweede en in
de dubbele Kamer
O v e r z i g t en uitkomst der stemming in de gewone Tweede en in de dubbele
Kamer der Staten-Generaal... [Door H.J. CAAN.] 's Grav. 1848. (2835
o

Cat. bibl. Tweede Kamer, N . 1906.

Beknopt overzigt van al het geschapene
Beknopt o v e r z i g t van al het geschapene, ingerigt tot een leiddraad bij het schoolen huis-onderwijs der jeugd. [Door C.J. VAN HEUSDEN, JZ.] Amst. 1837. (2836

Beknopt overzigt van den staat der Maatschappij van Weldadigheid
Beknopt o v e r z i g t van den staat der Maatschappij van Weldadigheid over het
dienstjaar 1856. [Door Mr. AE. Baron MACKAY.] ('s Grav. 1857.) (2837

Kort overzigt van den toestand der oude archieven in Gelderland
Kort o v e r z i g t van den toestand der oude archieven in Gelderland. [Door IS. AN.
NIJHOFF.] Arn. 1851. (2838

Critisch overzigt van een werk door
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Critisch o v e r z i g t van een werk door P. Vreede geschreven, ten titel voerende:
Proeve over de vrijheid des zeehandels, en de waarde der nationale nijverheid.
[Door R. DE BEERENBROEK.] Leyd. 1824. (2839

Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsch verkiezingsstelsel
Geschiedkundig o v e r z i g t van het Nederlandsch verkiezingsstelsel. [Door Jhr.
Mr. H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utrecht, bij L.E. Bosch en Zn. 1840.

Uitg. (2840

Kort overzigt van het oud provinciaal
Kort o v e r z i g t van het oud provinciaal archief van Gelderland. [Door IZ. A. NIJHOFF.]
Uitgeg. op last van Gedep. Staten. Arnh. 1865. (2841
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P
Een paar vragen van gemeente-comptabiliteit
Een p a a r vragen van gemeente-comptabiliteit. [Door H.G.C.L. JANSSENS.] 's Grav.
1863.

Uitg. (2842

Paaschmaandag
P a a s c h m a a n d a g . A-saga. [Door Prof. J. BOSSCHA.] Z. pl. en jr. [Amst. 1841.]
(2843

't Palays der gheleerden ingienen oft
't P a l a y s der gheleerden ingienen oft der constiger gheesten.... in nederd.
rethorycke ghestelt. [Door FRANS FRAETS.] Antw. 1554. - Ald. Hans van Liesveldt.
1564. (2844
o

Cat. Willems I. 256. Cat. J. Enschedé, N . 7200. - Dr. Campbell geeft mij
o

echter onder gelijken titel, maar uitgave Antw. 1556. 12 . op, als ‘uit het
Fransch, naar DE LAPERIÈRE door LAURERS.’

Paleersel van de kettersche vuyle bruyt
P a l e e r s e l van de kettersche vuyle bruyt met haeren steert. [Door JOHANNES
o

DAVID.] Uranopoli [Antw.?] in 't huys der waerheydt, 1611. 12 . (2845
De Baeker, I. 252.

Palm-kroon voor de Heeren Andries en
P a l m - k r o o n voor de Heeren Andries en Kornelis Bikker. Aan de brainlooze
Vlechter van de vuyle Lauwerierkrans. [Door JAN ZOET.] Z. pl. [1650.] In plano. (2846
Bibl. v. Pamfl. 3761. Zie bl. 82 zijner werken, uitg. 1714.
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Palmzondagpreek
P a l m z o n d a g p r e e k , naar aanleiding van Matth. XXI: 1-11, gehouden op Zondag
5 April 1857 in de Vereeniging ‘de Dageraad’ te Amsterdam. [DoorF. GÜNST.] 1857.

Schr. (2847

Pamela of de zegepraal der onschuld
P a m e l a of de zegepraal der onschuld. Tooneelspel n.h. Fransch ... [Door SAM.
IPZ. WISELIUS en and.] Amst. 1805. (2848
Zie zijn Leven door P.v. Limburg Brouwer, bl. 187.

Het pantheismus
Het p a n t h e i s m u s , wijsgeerig stelsel onzer dagen ... Geschetst en voorgedragen
door een lid der vereeniging ‘de Dageraad’. [H.J. BERLIN.] Amst. 1857. (2849
‘Door den schrijver van het Pantheismus, enz.’ werd nog gegeven:
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Het Pautheismus. Blaadjes tot ampliatie der waajrheid van het
Pautheismus ... Ald. 1858.

Vijf pantomimes
Vijf p a n t o m i m e s , voorstellende verschillende van Arlequin's bedrijven ... [Door...
NICOLINI.] Alckm. 1742. (2850
V.d. Marck 1421.

Papekost
P a p e k o s t , opgedist in geuse schotelen, handelende van de pausselyke opkomst,
afgodery en beeldendienst... In Nederduitsche dichtkunst gebraght. [Door LAURENTIUS
STEVERSLOOT, pred. te Leiden.] Met figuuren. Te Blokziel [Leiden], op kosten van
den uitgever, 1720. (2851
Dietsche Warande 1879, bl. 423. - Vervolg of tweede deel van de
Papenkost, vrugteloos voor haar opgedist; hier is bygevoegt de rymende
Roomze echo, met een toegift en het Geuse paternoster. Door
Christoforus Christianus 's Grav. 1743. Of dit van dezelfde hand was,
bleek mij niet.

Papen apen-spel
P a p e n apen-spel, misbruyck ende misgheloove derzelver... [Waarschijnlijk door
o

JAN FRUYTIERS.] Z. pl. ['s Grav. A. Meuris?] 1609. 4 . (2852
Zie Bibl. v. Pamfl. 826; vgl. 825.

Papiliotten op de kaptafel van Mary
P a p i l i o t t e n op de kaptafel van Mary. [Door TH. J. WERNDLY.] Schiedam, 1856.
(2853

De klappende pappegaay
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De klappende p a p p e g a a y . [Door NICOLAAS HOEFNAGEL.] Waarachter gevoegd
zijn eenige gedichten uit H. van den Burg. Te Amsterdam, by Philippus Doorewaart.
1770. (2854
Blijkens bl. 19 zijner Echte en waare verantwoording voor de Neerl. Echo.

Parabelen
P a r a b e l e n , zedelijke verhalen en zedelessen; meerendeels getrokken uit den
Talmud ... [Door M.C. BELINFANTE.] 's Grav. 1838. 2 stn.

Uitg. (2855

Utopiaansche paradoksen
Utopiaansche p a r a d o k s e n . [Door J.B.D. WIBMER.] Te Amst. bij H. Martin en
Comp. 1830. (2856
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 125.
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Paraenesis ofte ernstige aenspraeck aen den siender van een
vreemt nagtgesigt
P a r a e n e s i s ofte ernstige aenspraeck aen den siender van een vreemt nagtgesigt.
o

[Door J. MOLINAEUS.] Te Rott. by Barent Bos. 1692. 4 . (2857
Cattenburgh, p. 111.

Paraenesis ofte ernstighe aenspraeck aen den autheur
P a r a e n e s i s ofte ernstighe aenspraeck aen den autheur van het laster en
logenrijm met den tytel van Wederroepinge tegen 't advys van Johan Boot J.C. aeng.
o

de sententie van Johan van Oldenbarneveldt. [Door J. OUDAEN?] Amst. 1664. 4 .
(2858
Bibl. v. Pamfl. 5161.

Parlementum pacificum of het vreetzaame parlement
P a r l e m e n t u m pacificum of het vreetzaame parlement. Uitgegeven met permissie
o

van den Grave van Zunderlant. Na de copie ... tot Londen 1688. 4 . (2859
In Lowndes Bibliographers' manuel (1858 in voce B u r n e t ) wordt de
schrijver JOHN NORTLEIGH, M.D. genoemd. In eene Wederlegginge heet
hij NORLY. Zie ook Bibl. v. Pamfl. 8599.

Parnas aan de Waal of Gelderse
P a r n a s aan de Waal of Gelderse zangnimf zoet op mengelpoezy, uit verscheyde
o

gedigten. [Door J. VAN HOOGSTRATEN.] Amst. 1726. 4 . (2860
Cat. v. Letterkunde, III. 82.

Gemengelde parnasloof
Gemengelde p a r n a s l o o f , bestaande in verscheiden soort van gedichten, ernstige
en spotdichten, vermeerderd met den oorlog tegen de Philosophen. [Verzam. door
FR. VAN BERGEN gezegd MONTANUS.] Amst. 1716. (2861
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Eene vroegere uitgave van 1693 heeft tot titel: ‘Gemengelde Parnas-loof
bestaande in vier verscheide soort van gedichten, so ernstige als
spot-dichten. Non lux sine umbra.

De staatkundige partijen in Noord-Nederland
De staatkundige p a r t i j e n in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt
van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering
tot op het jaar 1813. [Door Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Amst. J.D. Sybrandi. 1837.
(2862

De partijzucht van de nieuwe Amsterdamsche
De p a r t i j z u c h t van de nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen
Handelsblad aan het licht gebragt, of artikelen, waarvan de plaatsing door de
Redactie is geweigerd. [Door A.F.
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s

BOURICIUS.] Te Amst. bij Joh . Guijkens. 1832.

R.A. (2863

Pasquillus testament
P a s q u i l l u s testament,
ten zijn fablen noch droomen,
Door den Paus toegelaten ende ghedruet in Roomen,
Aan v Nederlants volck, ghesonden voor memorie,
V ouer de Spaengiaerts wenschende eewige victorie.
... [Door LUCAS D'HEERE.] 1579. (2864
Bibliophile Belge, I. p. 21.

De nieuwsgierige dog mirakuleuse passagier
De nieuwsgierige dog mirakuleuse p a s s a g i e r , voorzien van Zyne Pausselyke
heiligheydt met pas en repas reizende na het vagevuur ... Gedrukt met privilegie
van Zyne Heiligheyd in deszelfs drukkery. [1670.] (2865
o

Op het Cat. Lammens, I. N . 2838 vermelde exemplaar van dit hekeldicht
is met de pen P. GAUDIAEN als schrijver gesteld. Het jaar der uitgave blijkt
uit een chronogram op bl. 43.

Pater Gozewien en de twee huisgezinnen
P a t e r Gozewien en de twee huisgezinnen. [Door ABR. FAURE BEECKMAN.] Amst.
1840.

H.E.B. (2866

Ghewillighe patientie ofte lydens remedie
Ghewillighe p a t i e n t i e ofte lydens remedie. Voorhenen met vele byghevoechde
veranderingen... sonder kennisse des autheurs, uytgegheven onder den naem van
Schilt der verdruckter ghemoederen. En nu by den autheur zelfs [D. RZ. CAMPHUYZEN]
o

andermael oversien, verbetert ende vermeerdert... 1620. 4 . (2867
Brandt IV. 415.
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De Patriot of politike bedenkingen over
De P a t r i o t of politike bedenkingen over den staat der Vereenigde Nederlanden
in 't jaar 1747. [Door J. WAGENAAR.] Amst. 1748. (2868
Van de 30 vertoogen waren niet van zijne hand No. 3, 6, 13, 17, 25, 28,
29 en 30 en de Brief in No. 15. (Huizinga Bakker bl. 28, 29.) Echter werd
het geheel opgenomen in zijne Verzam. v. hist. en polit. Tractaaten.

De ouwerwetsche Nederlandsche Patriot
De ouwerwetsche Nederlandsche P a t r i o t .... 18 Aug. 1781-21 Dec. 1782. 3 dln.
(65 Nos.) (2869
Gewoonlijk worden P. HOFSTEDE en JOH. BARUETH voor de redacteurs
gehouden. R.M.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

441
GOENS zegt evenwel in zijne autobiographie, uitgeg. door den Heer
H.W.T. Tydeman te Rozendaal, dat dit tijdschrift geheel van zijne hand
was, behalve 6 ingezonden stukken.
Mr. NICOLAAS TEN HOVE, Raad en Generaal-meester van de munten in
den Haag, SIGISMUND PETER ALEXANDER Graaf VAN HEIDEN van Reinestein
en Laarwold, Drost van Coevorden, en Mr. A. TINNE waren de
mede-ondernemers. Van Tinne was de vertaling van net Engelsche
VAN

o

o

o

vlugschrift in N . IX, in N . VI bl. 116-118, N . XIII tot bl. 255, het
o

o

aanhangsel op n . XIII en n . XIV-XVII (met ten Hove). Tinne teekende
o

de stukken E. of soms R. Eerst. bij n . IV bleek P.F. Gosse, te 's Hage
de uitgever en drukker te zijn.
o

N . I-V en VI bl. 103-116 waren van v. Goens onder verbetering van ten
Hove. Zie verder over elks aandeel in dit tijdschrift het uitmuntend opstel
van Mr. W.P. Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N. Reeks IX. 232 e.v.

De ouderwetschen Nederlandschen Patriot ontmaskert
De ouderwetschen Nederlandschen P a t r i o t ontmaskert, of de bedroge verwagting,
van sommige kwalyk gezinden. Blyspel in drie bedryven... Z. pl. en jr. [1782.] (2870
Ten onregte vroeger door mij aan NIC. HOEFNAGEL toegeschreven. Zie
Nijhoff's Bijdr. N.R. IX. 256.

Eens oprechten Patriots ende waerachtigh lief-hebbers
Eens oprechten P a t r i o t s ende waerachtigh lief-hebbers der waere Christelicke
Gheref. Religie, eerbiedighe... aensprake aende.... Staten ... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (2871
Cattenburgh p. 156.

De Patriotten
De P a t r i o t t e n . Tooneelspel. [Door R. FEITH.] Amst. 1785. (2872

Den ouden Leydschen Patroon
o

Den ouden Leydschen P a t r o o n , ofte derden Octobers bancket ... 1630. 4 . (2873
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Waarschijnlijk uitgegeven door en met een kort voorberigt van PASCHIER
DE FIJNE. Als zoodanig is het opgenomen in zijne Tractaaten. Het bevat
een verhaal van Leiden's beleg, uit den moud van een ooggetuige
(misschien HUGO CLAESZ GAEL of LOURIS HUGENSZ. GAEL) op geschreven.
Zie de inleiding tot: De oude Leidsche patroon of derden Octobers
Banket... opnieuw uitgeg. door J.T. Bergman. Leid. 1867.

Paul of de gevolgen van vlijt
P a u l of de gevolgen van vlijt. Naar het fransch. Met gekleurde platen. Amsterdam,
P. Donk. 1819. (2874
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Deze vertaling was het werk van den 13jarigen J.W. HOLTROP, die ook
zelf de platen voor den graveur had gereed gemaakt. Zie Levensb. v.
Letterkunde 1870, bl. 638.

Pauline en Valmont
P a u l i n e en Valmont. Blijspel. Uit het Fransch [van N. BODARD DE TERAY] vertaald.
Haarlem, 1793.

F.V. (2875

De Paus
De P a u s . Een gedicht. [Door H.J.A.M. SCHAEPMAN.] Met een inleidend woord van
J.A. Alberdingk Thijm. Amst. 1866. (2876

De Paus en het Evangelie
De P a u s en het Evangelie, of nog een afscheid van Rome, door J.J. Maurette. Uit
het Fransch. [Vertaald door ISAAC PRINS, Pred. te Amsterdam.] Amsterdam, Erven
Onder de Linden en Zoon 1845. (2877
Levensber. v. Letterkunde, 1879 bl. 198.

Geen Paus
Geen P a u s , geen Bisschop, maar Christus is alleen het hoofd der kerk, of ketterijen
des Pausdoms. [Door H. MELDER.] Utr. 1853.

Schr. (2878

Peace-republicans' manuel
P e a c e -republicans' manuel, or the French Constitution of 1793 and the declaration
th

of the rights of man and of citizens, according to the Moniteur of June 27 1793.
[By MARIA ALETTA HULSHOFF.] French and English. With other pieces. New-York, J.
Tiebont and sons. 1817. (2879
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Amsterdamsche Pegasvs
Amsterdamsche P e g a s v s , waer in (uyt lust) bijeen vergadert zijn veel minnelijcke
liedekens, (noyt voor desen gedruckt) bij een gebracht door vier liefhebbers als
M.C. [CAMPANUS] Veld-deuntjes. J.J.C. [COLEVELT] Cupidoos dartelheijdt. J.R.
[ROBBERTZEN] Herders-zanghen. A.P.C. [CRAEN] Pastorellen ofte bosch gezangen.
o

Amst., C.W. Blaeu-laken. 1627. 4 . (2880
Een herdruk is vermeld op L i e d t b o e c k .

Den dolenden Pelgrim
Den dolenden P e l g r i m , ons vertoonende door synen val ende opstaen: des
menschen leven niet anders te wesen als een gheduerighen strydt... [Door J. DE
GRIECK.] Brussel, 1700. (2881
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V.d. Marck, 1057.

Peter en Anna
P e t e r en Anna, of de gelukkige landbouw. [Door JACOB VAN HEUSDEN.] Breda,
1834. (2882
o

Cat. N. Brab. Gen. n . 3441.

Peter de Groote
P e t e r de Groote. Treurspel gev. n.h. Fransch van Dorat. [Door P.J. VAN
STEENBERGEN.] Dordr. 1772. (2883
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 6016.

Het petitieregt van ingezetenen aan de Staten-Generaal
gehandhaafd
Het p e t i t i e r e g t van ingezetenen aan de Staten-Generaal gehandhaafd. [Door
C. STAR NUMAN.] Utr. J. Altheer. 1830. (2884
Levensber. v. Letterkunde 1858, bl. 171. Destijds nog student, heeft hij
later erkend, dat het door hem geschreven was.

Philadelphia centennial exhibition
P h i l a d e l p h i a centennial exhibition. Collection of the Netherlands treasury
department. Explicatory notice. [By Prof. J.W. GUNNING.] Amsterdam, B. van der
Land, 1876.

Uitg. (2885

De philanthrope of menschenvriend
De p h i l a n t h r o p e of menschenvriend. Amst. K. van Tongerlo en F. Houttuin.
1757-1762. 6 dln. (2886
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Aan het slot (VIe dl. bl. 410 e.v.) blijkt, dat de meeste vertoogen vertalingen
waren uit het Engelsche tijdschrift T h e a d v e n t u r e r . ‘De Vertaalingen’,
zoo wordt daar gelezen, ‘zijn echter niet alle van dezelfde hand. Eenigen
zijn door den Heer PIETER ADRIAAN VERWER overgezet. - Twee noch
leevende, en niet minder ervaaren Luiden hebben de verdere Vertoogen
uit den Adventurer, die in de drie eerste Deelen van den Philanthrope,
en in het begin van het vierde, gevonden worden, in een Nederduitsch
gewaad gestoken. Doch alle de Vertalingen uit dat Engelsch Zedeschrift,
welke in dit Werk ingelascht zijn, nadat de J o n g e P h i l a n t h r o p e het
bestuur daarvan heeft opgenomen, zijn door hem gemaakt, en deze zijn
met L.A., O.A., J.A. of C.A. geteekend, No. 241 uitgezonderd, waarbij
men een dezer kenmerken heeft verzuimd te zetten.
‘Buiten den Adventurer heeft men zich ook bediend van andere Engelsche
Geschriften. Eenige weinige stukjes zijn uit het G e n t l e m a n ' s
M a g a z i n e outleend. Sommige Vertoogen zijn uit T h e W o r l d en
T h e C o n n o i s s e u r vertaald; anderen uit T h e L i b r a r y ; alle door
den J o n g e n P h i l a n t h r o p e , met uitzondering van No. 207, het welk
met de letter E. geteekend, en door een ander uit T h e
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C o n n o i s s e u r overgezet is. Van de overige vertaalingen uit den
C o n n o i s s e u r is de Letter C. het kenmerk. L. beteekend die uit de
L i b r a r y , en W. die uit T h e W o r l d overgenomen zijn. Tot deze laatste
behoort ook No. 258, schoon daaronder geen teeken staat. No. 316
daartegen, alhoewel met een W. onderteekend, is een oorspronkelijk
Hollandsch Vertoog.
‘Behalven de gemelde Periodique Papieren zyn er ook nog andere stukken
van uitheemsche schrijveren in dit werk overgebragt. Dus is het Ontwerp
van een S a t y r i s c h W o o r d e n b o e k in No. 52, 53 en 54 uit het
Hoogduitsch den Heer RABENER nagevolgd. In de twee laatste deelen
zijn verscheidene Vertaalingen uit HUME, VOLTAIRE, FONTENELLE en zeker
nieuw Werkje B i z a r r e r i e s P h i l o s o p h i q u e s genaamd te vinden;’
welke allen medegedeeld zijn.
Nadat er nog opgemerkt is, dat men bij de meeste vertalingen zich niet
streng aan het oorspronkelijke heeft gehouden, maar veeleer alles naar
den smaak van onzen landaard gewijzigd heeft, wordt aangaande de
oorspronkelijke stukken gezegd, dat deze meest allen door de
P h i l a n t h r o p e s zelf zijn geschreven. ‘Maar’ zoo wordt bl. 412 gelezen,
‘wie zijn die o u d e en j o n g e P h i l a n t r o p h e , zullen mijne
nieuwsgierige Leezers zeggen. Doch deze hunue nieuwsgierigheid kan
ik slegts gedeeltelijk voldoen, met hun te melden, dat een groot aantal
der Vertoogen van de drie eerste Deelen, zo als ook eenigen uit het vierde
uit de pen van den bekenden Rotterdamschen Digter FRANS DE HAAS zijn
voortgekomen. Deeze is behalve (van) eene menigte van andere stukjes,
ook de schrijver van de geestige Zinspeling op de Roveryen der
o

Engelschen kaperen in N . 102 en van meest alle de Poëtische stukken,
die er in dit werk gevonden worden; daaronder ook van de Vertaaling van
o

het niet onaardige Fransche versje in N . 172, welke naderhand aan
eenen Prulpoeët ten doelwit zijner ougezouten berispingen heeft moeten
strekken. Ook moet op rekening van den Heer DE HAAS de
o

V e r h a n d e l i n g o v e r d e D i c h t k u n d e in N . 150-157 gesteld
worden. Doch gelijk de dood van den Heer DE HAAS mij de vrijheid geeft,
om dit geheim te openbaren, zo is het mij daartegen niet geoorloofd,
iemand van de overige schrijvers te noemen... Alleenlijk kan ik zeggen,
dat zeer veele vertoogen in de drie eerste Deelen geschreven zijn door
iemand, die door verscheiden andere werken van vernuft bij zijne
Landgenooten eer en dank behaald heeft, en welken men ook een groot
aantal der Verhandelingen uit het Engelsch schuldig is. Buiten deezen
hebben noch twee andere Schrijvers de vrugten van hunnen geest tot
het eerste gedeelte van dit werk toegebragt, waarvan de eene zich
o

B a t a v i a a n genoemd, en de Vertoogen N . 24, 105, 106, 107, 108 en
120 toegezonden heeft; terwijl de ander zo verre wij weten, de schrijver
o

is van N . 89, 90,
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93, 101, 117, 122, 128, 132, 135 en 147. Nadat de J o n g e
P h i l a n t h r o p e het bestuur over dit werk heeft in handen gehad, zijn
er wederom meer dan een geweest, welken zo eigen werk, als
vertaalingen, daartoe hebben toegebragt. Hij, die dezen naam heeft
aangenoomen, heeft zijne Vertoogen op verscheiden wyzen geteekend;
en somtijds ook dezelven zonder kenmerk uitgegeven. Zyn voorname
Medehelper die hem zo met overzettingen, als met stukjes van eigen
vinding heeft bygestaan, heeft het geene van hem kwam met E.A., E,
E.G. en A.A. gemerkt. Ook werden er in de drie laatste Deelen zeven af
agt Vertoogen gevonden, die het publyk bij uitstekendheid behaagd
hebben, en de vrugten der leedige nuren van eenen Man van Aanzien
en Geleerdheid zijn, welke zyne ervaarenheid in verscheiden andere
Weetenschappen reeds voorlang op eene zeer voordeelige wyze heeft
doen kennen. Doch van deezen kunnen zelfs de Nummers niet opgeeven;
dewijl sommigen van dezelven aanleiding zouden kunnen geeven, om
naar den schryver te gissen. Eindelijk komen er ook in alle de zes Deelen
van den Philanthrope hier en daar stukjes voor, die den Drukkeren door
onbekende handen zyn toegezonden, en welker Schryveren bij hen geheel
onbekend zijn.’
Vrage: wie was nu de J o n g e P h i l a n t h r o p e ? Ik antwoord op gezag
van Mr. M.G. van Hall: NIC. BONDT. (Zie diens Leven van J. en N. Boudt,
bl. 6, 8, 82.
Intusschen moet ook C. VAN ENGELEN een groot aandeel aan dit tijdschrift
gehad hebben. Hij kan dan de J o n g e P h l l . geweest zijn, terwijl b.v.
B a t a v i a a n de naam van BONDT was. Zie Doopsgez. bijdr. door Harting
en Cool, 1867, bl. 106. Van de 2 laatste dln. was hij ten minste voor het
o

grootste deel de schrijver. Zie boven N . 1051 en De Philosooph IV. 409.

Philemon
P h i l e m o n . Legende. [Door H. TOLLENS CZ.] Leeuw. 1844.

Uitg. (2887

Philips van Artevelde
P h i l i p s van Artevelde, of de brouwer van Gend ... door A. von Tromlitz, [C.A.F.
VON WITZLEBEN.] Uit het Hoogduitsch. [Door P.G. WITSEN GEIJSBEEK.] Amsterdam,
van Kesteren. 1832. (2888

Phillis en Doris
P h i l l i s en Doris, of de triumpherende minnaar. Boertig herderspel. [Door B.
ROELOFFS.] Amst. z. jr. [1780.] (2889
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Tooneelst. v. Letterkunde, n . 6067.

Philoctetes
P h i l o c t e t e s . Treurspel gev. n.h. Fransch van de Châteaubrun. [Door
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JAC. STAMHORST.] Amst. 1758. (2890
V.d. Marck 653.

De philosooph
De p h i l o s o o p h . [Tijdschrift in vertoogen, door C. VAN ENGELEN.] Amst. 1766. 4
dln. (2891
o

o

Vgl. N . 1051. In N . 93, bl. 321-328, een Brief van 12 Oct. 1767 geteekend
C. [PETRUS CAMPER.]

De philosophie d'uytleghster der H. Schrifture
De p h i l o s o p h i e d'uytleghster der H. Schrifture. Een wonderspreukigh tractaat...
o

Uyt het Latyn [van LOD. MEYER] vert. Te Vrystadt [Amst.] 1667. 4 . (2892
Eerst ten onregte aan LAMBERT VAN VELTHUYSEN toegeschreven (Ypey
en Dermout II. 573; aanteek. bl. 371) Vogt, Cat. libr. rariorum p. 639 houdt
B. DE SPINOZA voor den schrijver der ‘Philieophia sive Scripturae interpres.’

Physiologie van den Haag
P h y s i o l o g i e van den Haag. [Door Dr. W.J.A. JONCKBLOET.] Geïllustreerd door
o

H.F.C. ten Kate. e.a. 's Grav. 1844. 12 . (2893

De St. Pieterskerk te Utrecht
De St. P i e t e r s k e r k te Utrecht. [Door C.T. VAN DER BRUGGHEN.] Utr. 1838. (2894
Overgedrukt uit den Utr. Volks-almanak?

Pietje en Agnietje
P i e t j e en Agnietje, of de doos van Pandora. Tooneelspel... [Door Jhr. O.Z. VAN
HAREN.] Z. pl. [Zwolle,] 1779. (2895
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 6112.
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Pillen voor recenserende geleerden te slikken
P i l l e n voor recenserende geleerden te slikken en beenen voor heeren
o

boekhandelaren te kluiven. [Door ... NAYLER.] Amst. Nayler en C . 1838. (2896

Pius VII en Napoleon I
P i u s VII en Napoleon I, van het einde van het jaar 1811 tot het begin van het jaar
1814, benevens de breve van excommunicatie (van 1809) tegen de aanranders der
Kerkelijke Staten. [Door... VANDERMOERE S.J.] Brussel, Goemaere. 1860.

B.B. (2897

Besloten plaatsen
Besloten p l a a t s e n . Art. 167 der Grondwet. Regtsgeding van den Heer Heumanns
te Vaarwerk. [Door Mr. J.L.G. GREGORY.] 's Grav. 1857. (2898
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Het Placet en de regering [Door
Het P l a c e t en de regering [Door Prof. N.C. KIST.] Leiden, 1857.

Aa. (2899

Plan van eene teeken-academie te Groningen
P l a n van eene teeken-academie te Groningen. [Door Prof. P. CAMPER.] Gron.
1773. (2900

De pleegdochters
De p l e e g d o c h t e r s . Een verhaal van F. Hanke. Uit het Hoogduitsch. [Door
A.E.C. VAN SOMEREN.] Zutphen, A.E.C. v. Someren. 1845. (2901

Pleidooi voor Willem den Vijfden
P l e i d o o i voor Willem den Vijfden, ingerigt ter ontbinding, oplossing en
wederlegging der hem aangewreven ondaaden en overtuiging van 's mans hevenste
(lees: hevigste) beschuldigers... door den schrijver van het Iets interessant voor de
ware Oranje en vrijheidsvrienden. [J. DEKKERS MZ.] Opgedragen aan alle onzijdige
vaderlanderen. Amst. Arends;... Overschie, J. Dekkers Mz.; Leiden, Luzak, Van
Damme en Perk. (1786.) (2902
Zie op J.D.M.Z. bij de Schuilnamen.

Komische pleidooyen gevoerd voor de regtbanken
Komische p l e i d o o y e n gevoerd voor de regtbanken van Puiterveen en Cyprus.
[Door Z.H. ALEWIJN?) Amst. 1823. (2903

De pleiters
De p l e i t e r s , blijspel, uit het Fransch van Racine. [In dicht vert. door ABR. BOGAERT.]
Amst. 1695.

F.V. (2904

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Pletho of Georg Gemistus over de genoegzaamheid
P l e t h o of Georg Gemistus over de genoegzaamheid. Uit het Grieksch. [Door L.
TEN KATE HZ.] Amsterd. 1728.

Aa. (2905

De gantsche pligt van een christen
De gantsche p l i g t van een christen of christelijke zedekunde. [Door JAC. VAN
o

o

ZANTEN, Doopsg. Pred. te Haarlem.] Haarlem, 1715. 12 - Amst. 1732. 8 . - Met
o

zinspelende plaatjes. Amst. 1741. 8 . (2906
Paquot, II. 400. Ook verscheen ‘door den schrijver van †’: Oorzaken van
't verval der christelyke godvruchtigheit, of eene onzydige beschouwing
o

v.d. christ. godsdienst. Haarl. 1718. 12 .
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De pligten der overheden of vertoog
De p l i g t e n der overheden of vertoog over de regtvaardigheid. [Uit het fransch
van MOREAU vertaald en met aanteekeningen door EL. LUZAC.] Leyd. 1778. (2907
o

Het oorspr. werk heette: Les devoirs du prince. (Barbier, N . 3642.) Zie
Kunst- en Letterb. 1813, II. 423.

De kleine pligten
De kleine p l i g t e n . Eene oorspronkelijke zedelijke voorstelling, in brieven uit het
e

begin der 19 eeuw. [Door Mej. VAN GELDER DE NEUFVILLE.] Amst, 1824-1827. 4 dln.
- Ald. 1835. 4 dln. (2908
‘Door de schrijfster van †’ werden uitgegeven:
De schildknaap. Iets uit den ouden tijd. Een oorspronkelijk historisch
romantisch verhaal. Amst. 1829.
Hendrik d'Effiat Marquis van Cinq Mars; een tafereel van het Fransche
hof ... door Alfred de Vigny. Naar het fransch. Amst. 1833. 2 dln.
Elisabeth Basmouth of eene Engelsche plant op Hollandschen bodem.
Een oorspr. roman. Amst. 1836. 2 dln.
Uren van uitspanning, of vertellingen geschikt om de jeugd ... bezig te
houden. Door A. Schoppe geb. Weise. Vrij vert. uit het Hoogd. Amst.
1836.

C. Plinius Secundus
C. P l i n i u s Secundus. Par M.C. van Hall. Traduit du Hollandais. [Précédé d'un
Avis par J.D. MEIJER.] Amst. G. Dufour et comp. 1823. (2909
Zie Meijer's leven door v. Hall, p. 74. Den. juisten titel vond ik niet.

Het Poedergebod
Het P o e d e r g e b o d . (Gedicht gevolgd door:) Op het Amsterdamsche Poeder
Request. [Beide door SAM. IPZ. WISELIUS.] z. pl. en jr. (2910
Zie zijn Leven door P.v. Limburg Brouwer, bl. 189.

De poëte beurs
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De p o ë t e beurs. Z. pl. en jr. [1742.] (2911
Zie voor den schrijver het vers: ‘Aan den uitgever van het Fraucfoorder
Nieuws en de Beurs der Poëte’ in het Vervolg: der Gedigten voor en tegen
Jr. W.v. Haren, bl. 17. Hij wordt daar een ‘Waaltje’ genoemd. Werd
daarmede JACOB DE FAY, Notaris te 's Hage, bedoeld? LA FARGUE schreef
vrij wat beter: dien zal men niet op het oog gehad hebben.

Poezye van Pieter Verhoek
P o e z y e van Pieter Verhoek.
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[Uitgeg. door M. BROUERIUS VAN NIDEK.] Amst. 1725. (2912
Blijkens zijne voorrede voor ‘Alle de Rymoeffeningen van Jer. de Decker
... Amst. 1726’. Mijn naam (zegt hij) was daarvoor niet geletterdrukt
doordien des Dichters neef, de Konstschilder Johannes Verhoek (ten
wiens verzoeke ik zijns ooms, en wijlen mijn waerden vrints nagebleven
Dichten en Schriften aengenomen had, om met eenpaerigen voet in de
spellinge ende vereischte waarneminge omtrent de geslachten te doen
houden) mij de opdracht heeft willen vereeren.

Pointinge van de bosschen
P o i n t i n g e van de bosschen, ofte instructie voor de lantprijsers ... om te weten
op wat maniere dat de bosschen moeten gepoint ende geset worden volgens het
o

Placcaet van den 16 Mey 1672. [Door JOD. VAN DER CRUYCEN.] z. pl. [Gendt.] 4 .
(2913
Vanderhaeghen, III. 5.

De gekroonde berijmde policie
De gekroonde berijmde p o l i c i e , zijnde het eerste deel der Meysterlyke werken,
bestaande in hemelsche en aardsche gedachten ... [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr.
1669. (2914
Scheltema, Gesch. en Lett. Meng. V. 2e st. bl. 215.

Policy gerichts-ordeninghe ende stadtsrecht
P o l i c y gerichts-ordeninghe ende stadtsrecht, hetwelcke van Godes genaden wy
Frederick ... hertogh tot Sleyswigh, Holsteyn onse stadt Fredericks-stadt ... gegeven...
o

hebben. 1635. 4 . (2915
Ontworpen door MARCUS GUALTHERUS. Rogge, Remonstr. geschr. bl.
277; Overijss. Bijdr. III 4.

Problematische politiek
Problematische p o l i t i e k . Het nieuw ministerie en de volksvertegenw. in 1856.
[Door Mr. P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER.] Amst. 1857. (2916
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‘Door den schrijver van †’ zijn ook uitgegeven: Parasitische politiek. Amst.
1861; Koloniale kamerkout. Amst. 1863. Het zijn overdrukken uit ‘de Gids’.
(Zie het Register door Tiele, bl. 99, 100.)

De Hollandsche politieke
De Hollandsche p o l i t i e k e . [Vertaling van ‘Le politique Hollandais’ van A.M.
CERISIER.] Amsterdam, bij Jacobus Stanhofius. 26 Nov. 1781-1782. 13 nrs. (2917
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Mr. W.P. Sautijn Kluit in Handel. v. Letterkunde, 1882, bl. 14.

De politique Hollandais
De p o l i t i q u e Hollandais. Uit het Fransch [van A.M. CERISIER] in het Nederlandsch
vertaalt. Te Amsterdam, ‘by J.F. Rosart en Comp. 27 Oct. 1783 - 26 Jan. 1784. 14
nrs. (2918
Mr. W.P. Sautijn Kluit achter Handel. v. Letterkunde, 1882, bl. 34.

H.K. Poot's gedichten
H.K. P o o t 's gedichten. Te Amst. by S.J. Baalde. 1780. 3 dln. (2919
De in het 3e dl. voorkomende levensbeschrijving van P. is van J. SPEX
en overgenomen uit de uitgave van 1747.

Alex. Pope's dichtstuk
Alex. P o p e 's dichtstuk: Proeve over den mensch. Uit het Engelsch in Ned. verzen,
o

met opheld. en een aanhangsel. [Door A. VAN DEN ENDE.] Amst. 1839. 12 . (2920
Niet in den handel. Cat. v. Letterkunde I. 280.

Thien Contra-remonstrantsche positien voor grouwelyc ende
Thien Contra-remonstrantsche p o s i t i e n voor grouwelyc ende afgryselyc verklaert...
ende in druc uytghegheven tot opweckinge der Remonstranten. [Door NIC.
o

GREVINCHOVEN.] Rott. 1618. 4 . (2921
Cattenhurgh p. 78.

De post naar den Neder-Rhijn
De p o s t naar den Neder-Rhijn. [Redacteur PHIL. VERBRUGGE.] 's Hage, 1781-1784.
82 nrs. (2922
Vervolgd onder den titel: De Hardloper van Staat.
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Er is een ‘Advertissement aen het publiek door de schryvers van †. Te
Rott. bij J.P. Kraefft’ verschenen, waaruit men opmaken zonde, dat V.
niet alleen de redacteur was. P. Hofstede zegt bl. 14 zijner Lijkrede op
Barueth, dat de Rotterdamsche Predikant D.W. SMITS de ouvemaoeide
samensteller van het tijdschrift was. Mr. Santijn Kluit (Spectator 1876, bl.
231) houdt echter S. slechts voor medewerker; in de processtukken komt
hij ook niet voor, zoodat de meening van Mr. Kluit wel de ware zal zijn.
o

Van n . 82 af is de Post te Rott. bij J. Hendriksen uitgegeven. Voor meer
bijzonderheden raadplege men het aangehaalde Spectator-artikel.

De post van den Helicon
De p o s t van den Helicon. (Amst.) 1788-1789. (2923
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Geredigeerd door Mr. J. KINKER, onder medewerking van Mr. W.
BILDERDIJK, van wien daarin voorkomen: Abacha, Yrwin, Vredebach, het
begin van Homertus' Ilias, eene parodie op (Feith's) Edward, Brieven van
Mercurius, enz.
Zie Nederl. Spectator, 24 Aug. 1860 e.v. en v. Hall's Leven van Kinker,
bl. 23.

De post van den Neder-rhijn
De p o s t van den Neder-rhijn. [Redacteur P. 'T HOEN.] Utr. 1781-1787. 12 dln. Met
4 dln. bijlagen. 1783-1787, (2924
De lotgevallen van dit tijdschrift zijn uitvoerig behandeld door Mr. W.P.
Sautijn Kluit in Nijhoff's Bijdr. N.R.X. 305 e.v.
Medewerkers waren P. PH. J. QUINT ONDAATJE en B.F. VON LIEBEHERR.
Van Mr. J. VALKENAER waren sommige stukken over Friesland.
o

Een opstel over de alliantie met Frankrijk in n . 213 van 1784, get. C. was
van Jhr. J.D. VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL.
Onder den naam C a n d i d u s schreef W. VAN IRHOVEN VAN DAM, onder
dien van Z e l a n d u s : JAC. BELLAMY, enz.
‘Door de schrijvers van †’ werden ook uitgegeven:
Gedenkschriften van Martinus Scriblerus den Jongsten. Een maandwerk
Duinkerken, 1792. 3 stn.
Informatien wegens de plunderingen en geweldenarijen van de Militie te
Hattem, op verzoek van den Raad van Staaten, ingewonnen door den
Magistraat der stad Zwolle. Utr. 1786.

o

De post van den Nederrhijn N
o

De p o s t van den Nederrhijn N . 124, 125 en 126 met eenige aanmerkingen
vermeerderd. Z. pl. 1783. (2925
Vroeger door mij aan EL. LUZAC toegeschreven. Mr. Sautijn Kluit betoogde
echter (Nijhoff's Bijdr. N.R.X. 236), dat deze opgave onjuist is.

De post van de(n) Neder-Rhijn oprecht
De p o s t van de(n) Neder-Rhijn oprecht vaderlands en staatkundig beoordeeld
tegens De Ouderwetse Nederl. Patriot. [Door NIC. HOEFNAGEL.] Z. pl. en jr. (2926
Nijhoff's Bijdr. N.R. IX. 257.
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De post voor de boeren
De p o s t voor de boeren. [Door J. STEENWINKEL.] Leyd. 1785. (2927
Vervolg op: De politieke n a l e z e r .

Post-bode
P o s t - b o d e . [Door JAC. TAURINUS.]
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o

Z. pl. (Gedagt. 15 Julij 1616 S.V.) 4 . (2928
Cattenburgh p. 126.

Postille op die Epistelen ende Euangelien
P o s t i l l e op die Epistelen ende Euangelien van allen sondaghen ende
sonderlinghen heylich daghen des geheelen iaers, alsomen die ghemeynde inder
kercken houdt, seer costelick wtgeleyt ende verclaert. [Waarschijnlijk door MARTINUS
BUCERUS.] 1528. (Achteraan:) Ghedruct te Basel, by mi Adam Anonymus [Adam
Petri van Langendorff] ... 1528. (2929
M. LUTHER vond ik elders als den opsteller genoemd.

Kleine potjes hebben ook ooren
Kleine p o t j e s hebben ook ooren. Blijspel in één bedrijf. [Door C.K. VAN HEMERT.]
Amst. 1843.

Uitg. (2930

Potpourri
P o t p o u r r i . [Door ... APEKER.] 's Hage, [1830.] (2931
o

Zie boven op N . 2754.

Poza
P o z a . Treurspel in vijf bedrijven, naar Schiller's Don Karlos ... [Door TH. J.
WERNDLY.] Gor. 1866. (2932
o

Tweede uitgave van N . 2368.

De leerzame praat-al
De leerzame p r a a t - a l . [Door BERNARDUS BOSCH.] Amsterdam, W. Wijnands en
H. Brongers Junior. 1790-1792 3 dln. (2933
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Blijkens bl. 299 zijner eigen-levensbeschr. achter het 3e dl. zijner
Gedichten.

De vaderlandsche praat-al
De vaderlandsche p r a a t - a l . [Door BERNARDUS BOSCH en PETRONELLA MOENS.]
Amsterdam, W. Wijnands en H. Brongers Junior. 1792. (2934
Alleen bet le stukje is hiervan verschenen, zijnde de uitgave terstond door
den Hoofdschout van Amsterdam verboden. Zie bl. 307 der
eigen-levensbeschr. van Bosch achter het 3e dl. zijner Gedichten.

De politieke praatmoer
De politieke p r a a t m o e r , bestaande in 42 vaderlandsche gesprekken; ter
wederlegging der Politieke Praatvaar en soortgelijke partijdige geschriften, en ter
bevordering van waare vrijheid. Alom te bekomen. 1785. (Rot-
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o

terdam bij J. Bal en J. Hendriksen 1784-28 April 1785. 4 . (2935
In brochures van dien tijd aan J. LE FRANCQ VAN BERKHEY toegeschreven.
In de Batavier (le dl. bl. 34) wordt echter gezegd: ‘Dit is de Ouderwetsche
Patriot en Reinier Vryaarts Brieven, in spotachtige en oproerige
zamenspraken, eerst nieuw uit huune assche te voorschijn komende, na
de terugkomst van een klein buitenlandsch reisjen.’
De ware schrijver was W.P. TURNBULL DE MIKKER. Zie Mr. W.P. Sautijn
Kluit in Ned. Spectator v. 23 en 30 Aug. 1873.

De politieke praatvaar
De politieke p r a a t v a a r , bestaande in 52 vaderlandsche gesprekken; ter
bevordering van ware vrijheids-liefde en burgertrouw. Te Leyden, by C.F. Koenig,
boekverkooper op het Rapenburg, over de Academie. 22 Mei 1784-7 April 1785.
(2936
In het ‘Vervolg op den Batavier’ wordt bl. gesproken van ‘de P r a a t v a a r
en S n a p p e r bij Koenig, zoo men zeide door J. STEENWINKEL en andren
B. gestoffeerd.’ De geschiedenis van dit tijdschrift is medegedeeld door
Mr. W.P. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 23 Aug. 1873 en volgg. die er op
wijst, dat ten aanzien van den schrijver in de brochure ‘Voor Leydens
Burgery ... door een getrouw Medeburger. In July 1784’ op bl. 32
gesproken wordt van ‘de Leydsche Rotterdamsche Praatvaar, een Capitein
of de Bloedpoëet, VAN SCHELLE.

Practijcke van den Spaenschen Raedt
P r a c t i j c k e van den Spaenschen Raedt, dat is clare vertooninghe dat den raedt
.... om de Ver. Nederl. wederom te brengen onder .... Spangien .... in alle hare deelen
ofte alreeds int werck gestelt is, ofte noch dagelicx in 't werck gestelt wort ....
o

[Toegeschr. aan FR. VAN AERSSEN.] Anno 1618. 4 . (2937
Verscheiden malen herdrukt met kleine wijzigingen.

Een praeadvijs
Een p r a e a d v i j s , hoe de leeraars der Herv. Kerk, ingevolge het decreet der nation.
verg.... zich voortaan te gedragen hebben. [Door JACOB VAN HEUSDEN.] 18..

Aa. (2938
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Een praetje over tafel
Een p r a e t j e over tafel, tusschen een Remonstrant, Waterlandts Doopsgesinde
ende den waerdt. Behelsende consideratien over den vrede-handel
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o

... [Door JOH. BREDENBURG.] Amst. 1671. 4 .

Aa. (2939

Predicatie ghedaen in de Francoysche kerk
P r e d i c a t i e ghedaen in de Francoysche kerk tot Amsterdam op den 14 Sept.
1625. Int vervolgh vande wtlegginge des Sendbriefs Jacobi... [Door JEAN DOUCHER.]
o

Wt de francoysche in onse Ned. tale over-gheset en ghedr. in de j. 1625. 4 . (2940
Bibl. v. Pamfl. 2105, 2107.

Predicatie op den dood van Graaf
P r e d i c a t i e op den dood van Graaf Hendrik van Brederode. [Waarschijnlijk door
o

BERN. DECANUS, Pred. te Vianen.] 1657. 12 .

Aa. (2941

Predicatie over den test des h
P r e d i c a t i e over den text des h. apost. in den tweeden sendtbrief tot den
o

Corinthers, cap. 5 v. 14 ende 15 .... [Door JAC. JOH. BATELIER.] 1640. 4 . (2942
Cattenburgh p. 15.

Predicatie over Es. 38 vs. 1
P r e d i c a t i e over Es. 38 vs. 1 en het Hooglied 2 vs. 1-6. [Door PIETER PIETERSZ.]
o

Haarlem, bij Thomas Fonteyn. 1637. 12 . (2943
Vermeld achter het Leven van Hans de Ries. In de Rijp, bij Claes Jacobsz.
1664.

Stichtelijcke predicatie waer in de mensche
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Stichtelijcke p r e d i c a t i e waer in de mensche werdt vermaent om op te staen uyt
den slaep der zonden, en de voort te gaen in een heylich leven.... [Door PIETER
o

PIETERSZ.] Tot Franeker, ghedruckt by Ids. Albertsz. 1644. 24 . (2944
Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 198.

De predikant van Wakefield
De p r e d i k a n t van Wakefield, door Olivier Goldsmith. Uit het Engelsch. [Door
SIMON DE VRIES.] Te Deventer, bij Lucas Leemhorst 1768. 2 dln. (2945
Zie v. Eck en Bosscha, 2e Eeuwfeest v.h. Athenaeum te Deventer, bl.
77.

De Overijsselsche predikants-dochter
De Overijsselsche p r e d i k a n t s - d o c h t e r . [Door Mr. P. DE WAKKER VAN ZON.]
Breda, 1816-1817. 3 dln. (2946

Predikaetsien van den Aertsbisschop J. Tillotson
P r e d i k a e t s i e n van den Aerts-
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o

bisschop J. Tillotson. Amst. 1730-32. 6 dln. 4 . (2947.
JAN WAGENAAR vertaalde de 207e-213e in het Ve deel en 243-254e in
het VIe deel en de volgende gebeden, en maakte de registers op het
geheel. Zie Huizinga Bakker bl. 97.

Een predikatie
Een p r e d i k a t i e , gepredikt in de Capel van S. James, voor den ... Prins van
Orangie, den 23 Dec. 1689. Door Gilbert Burnet DD. [Vert. door J. KOELMAN.] Amst.,
o

Wed. S. Swart ... 1689. 4 .

L.P. (2948

XVI predikatien
XVI p r e d i k a t i e n , over zeer gewigtige stoffen. Door Jac. Fosten. [Uit het Eng.
vert. door JOH. STINSTRA.] Harl. 1732. (2949
Zie C. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd, II. 166.

Alle predikaties van S. Clarke
Alle p r e d i k a t i e s van S. Clarke. Uit het Eng. vert. [Door JOH. STINSTRA.] 1739-49.
11 dln. (2950
Op den titel van het IIe deel komt de naam des vertalers voor.

Predikt het Evangelium allen creaturen! Eene
P r e d i k t het Evangelium allen creaturen! Eene staatsmaxime in het rijk van
waarheid en deugd. [Door HIERON. VAN ALPHEN.] Uit de papieren van den Christelijken
Spectator. Te 's Hage, bij J. Thierry en C. Mensing. 1801. (2951
Nepveu bl. 76.

Eene preek in den geest van ‘de Dageraad’
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Eene p r e e k in den geest van ‘de Dageraad,’ naar aanleiding van Matth. XV: 13.
Voordragt gehouden in de Vereen. ‘de Dageraad’ den 18 Jan. 1857. [Door F. GÜNST.]
Amst. 1857.

Schr. (2952

Leerzaam prentgeschenk voor de lieve jeugd
Leerzaam p r e n t g e s c h e n k voor de lieve jeugd, [Door W.J. VAN DER VEGT.] Dev.
1844.

Uitg. (2953

Tprieel der amoreusheyt
T p r i e e l der amoreusheyt met d'epistel der minnen .... Tot Rott. By Jan van
Waesberghe in de Fame, aen de Merct, 1596. (2954
Toegeschreven aan LAURIER door Ledeboer, Het Geslacht v. Waesberghe,
2e druk, bl. 60.
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Het Priesterdom
Het P r i e s t e r d o m , proeve van liergezang ter gelegendheyd van het eerste onbl.
slagtoffer van ... Rich. Raepsaet ... [Door J.J. DE SMET.] Gend, 1815. (2955
Vanderhaeghen, VI. 200.

Den herstelden Prins tot Stadthouder ende
Den herstelden P r i n s tot Stadthouder ende Capiteyn Generael vande Vereen.
Nederlanden .... tegens de boekjens .... Interest van Hollandt ende Stadthouderlijke
Regeringe .... [Door CONST. HUYGENS.] Amst. 1663. (2956
Volgens den weinig geloofwaardigen schrijver der voorrede van den Schat
van uitgelezene traktaten aang. het stadh. gezag. 1749. waarin het
herdrukt werd. Onder de opdragt noemt de schrijver zich D.C.

De Prins van Madagascar door H
De P r i n s van Madagascar door H. Gutzkow; en H. Zschokke,
Oudejaarsnacht-avontuur. Twee luimige verhalen. Uit het Hoogd. [Door A. TER
GUNNE.] Dev. 18..

Uitg. (2957

Privilegien en handvesten der stede en
P r i v i l e g i e n en handvesten der stede en des eilands van Texel. [Waarschijnlijk
o

bezorgd door B. HUYDECOPER, destijds Baljuw van het eiland.] Amst. 1745. 4 . (2958
Cat. v. Letterkunde III. 343.

Gedenkwaerdig proces
Gedenkwaerdig p r o c e s , behelzende de moord, gepleegd den 19 Wintermaend
1771, aen de persoone van juffrouw Warrimont, geboortig van Visé, land van Luyck.
[Vertaald door J.J. VAN DER SCHUEREN.] Gend. (2959
Vanderhaeghen, IV. 219; VI. 209.
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Proces crimineel voor den Edelen Hove
P r o c e s crimineel voor den Edelen Hove van Cyprus etc. Oorspronkelijke uitgave.
[Door R. HENNEBO.] 's Gravenhage, z. jr. (2960
Bruiloftsdicht voor Ysbrand Vincent en Johanna Paun, getr. 14 April 1726,
in zijn Verzamelde dichtwerken opgenomen, bl. 57-65.

Het proces der drie Koningen
Het p r o c e s der drie Koningen, Louis den XVI van Frankrijk, Carel den III van
Spanje, en Georg III van Groot-Brittanjen, bepleit voor de vierschaar der Europ.
Mogendheden. Os-
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tende, bij H. Slappermende. Z. jr. (1780.) (2961
Eene vertaling uit het Fransch van BOUFFONIDOR. Ten onregte aan S.N.H.
LINGUET toegeschreven, volgens. Barbier, die echter twijfelt of Bouff. niet
een schuilnaam is. De schrijver wordt door anderen ANGE GOUDAR
genoemd. Als aenhangsel hierop verscheen: A p p e l a e n d e n P a u s .
Zie Cat. Lammens, II. 88.
Het pamflet werd door Koos Horrel, Boekverkooper te Rotterdam,
verzegeld verkocht volgens: De vuile gewinzoekers ten toon gesteld bl.
52.

De Heilige processie of ommegang te
De Heilige p r o c e s s i e of ommegang te Utrecht den 22 Mei 1673 met devote statie
uitgevoerd. [Door H. MELDER.] Utr. 1853.

Schr. (2962

Proef op de aanmoediging en uitbreiding
P r o e f op de aanmoediging en uitbreiding der linnenweverijen in Oost-Vlaanderen,
gevolgd van de tienjarige opstelling van al de op de markten van Oost-Vlaanderen,
verkochte lijnwaden. [Door A.J.L. VAN DEN BOGAERDE VAN TER BRUGGE.] Gent, de
o

Busscher en Zoon. 1826. 12 . (2963
Letterkunde, Levensber. 1858, bl. 147.

Ruuwe proef over het werktuiglicke der dichtkunde
Ruuwe p r o e f over het werktuiglicke der dichtkunde, ten onderzoeke aan het Gen.
Kunst wordt door arbeid verkregen, opgedragen. [Door L. VAN SANTEN.] Leid. 1796.
(2964

Proefken oft staelken van Johannis Vtenbogaerts
P r o e f k e n oft staelken van Johannis Vtenbogaerts ende Jacobi Taurini onderlinge
verdraeghsaemheit .... [Waarschijnlijk door VINC. VAN DRIELENBURCH.] Amst. 1616.
o

4 . (2965
Rogge, Contrarem. geschr. bl. 231.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Proefken van de schadelijcke verschillen over
P r o e f k e n van de schadelijcke verschillen over de christel. zaligmakende leere
o

... [Door CORN. GESELIUS.] Z. pl. [Rott.?] 1613. 4 . (2966

Proeue des ghelouens
P r o e u e des ghelouens. Vande waere salichmaeckende erkentenisse Christi.
[Door DOEDE VAN AMSWEER.] Embden, 1584. - Gron. 1612. (2967

Proeve eener beantwoording der Missive
P r o e v e eener beantwoording der Missive aan de Heeren schrijveren van
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de Brieven der Joden aan den Heer de Voltaire. [Door GER. KUYPERS.] Utr. A. van
Otterloo. 1772. (2968
o

De Missive was ook van hem; zie n . Zie Mnemosyne, IVe st. bl. 252.
o

Cat. R.M.v. Goens, n . 7606.

Proeve eener geschiedenis der beschaaving van het menschelyk
geslacht
P r o e v e eener geschiedenis der beschaaving van het menschelyk geslacht; uit
het hoogduitsch van J.C. Adelung. [Door B. LABBERTON.] Amst. 1802. (2969
o

Cat. van Hulthem, n . 15262.

Proeve eener geschiedenis der watergeneeskunde
P r o e v e eener geschiedenis der watergeneeskunde, en van hetgeen daartoe
betrekking heeft. Door B. Hirschel. Uit het Hoogduitsch. [Door P. JUT van
Breukelerwaard.] 1e stukje. Oude geschiedenis en middeleeuwen. Amsterdam,
1859. (2970
Amst. Bibl. V. 335.

Proeve eener geschiedenis van het Koningrijk
P r o e v e eener geschiedenis van het Koningrijk der Nederlanden (1815-1832).
[Door A.J. LASTDRAGER.] Amst. 1832-1839. 2 dln. (2971

Proeve eener herhaalde beschouwing over het menschelijke der
stichting van een asyl
P r o e v e eener herhaalde beschouwing over het menschelijke der stichting van
een asyl voor ontslagen oud-gediende krijgslieden van onze Nederlandsche en
Indische Zee- en Landmagt. [Door W.P. D'AUZON DE BOISMINART.] Utrecht, 1859.
(2972
Levensber. v. Letterkunde, 1870, bl. 522.
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Proeve eener herziening der meest gebruikelijke
P r o e v e eener herziening der meest gebruikelijke formulieren der Ned. Herv. Kerk.
[Door Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT.] Gron. 1849.

Uitg. (2973

Proeve eener verzameling van de voornaamste
P r o e v e eener verzameling van de voornaamste regelen der Ned. versificatie, met
aanmerkingen doormengd, betr. den poëtischen stijl, door voorbeelden en
aanhalingen uit vele gezag-hebbende dichters en proza-schrijvers gestaafd ... [Door
J. VAN BUEL.] 's Hert. 1838.

T. (2974

Proeve over de algemeene gronden van regeering
P r o e v e over de algemeene gronden van regeering en over den aart der
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politieke en burgerlijke vrijheid. Door J. Priestley. Uit het Engelsch vertaald. Leyden,
L. Herdingh 1783. (2975
Dat Jhr. J.D. VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL hierin de hand gehad heeft,
ofschoon mogelijk F.A. VAN DER KEMP voor de uitgave zorgde, blijkt uit
Overijss. Bijdragen, I. 308.

Proeve over de keuze van Volks-vertegenwoordigers
P r o e v e over de keuze van Volks-vertegenwoordigers in het koningrijk der
Nederlanden. [Door Mr. C.J. VAN HEUSDEN Jr.] Gorinchem, J. Noorduyn. 1821. (2976

Proeve over de kust van Guinea
P r o e v e over de kust van Guinea, houdende eene poging tot onderzoek hoe en
in hoeverre het land tot eene ware volkplanting zou kunnen gevormd worden. [Door
F.W. FENNEKOL.] 's Grav. J. Immerzeel, Jr. 1831. (2977
Volgens Prof. H.W. TYDEMAN, door wiens toedoen het werkje in druk
verscheen, op. bl. 54 zijner verhandeling over de voormalige staatspartijen
in de Ned. Rep.

Proeve over de verbetering van den afloop van het water
P r o e v e over de verbetering van den afloop van het water, in de land-streek,
tusschen de Veluwsche en Utrechtsche bergheuvelen gelegen, en de Geldersche
Vallei genaamd. [Door Jhr. Mr. H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK.] Te Utrecht, bij
Johannes Altheer. 1832. (2978
o

Bodel Nijenhuis n . 2493.

Proeve over de werking en invloed
P r o e v e over de werking en invloed der geesten. Uit het Hoogd. van G.E.W.
Dedekind. [Vert. door Mr. W. BILDERDIJK.] Haarl. 1820. (2979

Proeve over den mensch
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P r o e v e over den mensch, na het Engelsch van Pope. [Door J. VAN DER DUSSEN.]
o

z. pl. 1797. 4 . (2980
Te 's Hert. 1820 herdrukt met naam des schrijvers, o.d. titel: Proeve van
overzetting uit het Engelsch.

Proeve over den ouden loop van de rivier de Eems
P r o e v e over den ouden loop van de rivier de Eems ... [Door Jhr. Mr. H.M.A.J.
VAN ASCH VAN WIJCK.] Utr. 1832. (2981
Bodel Nijenhuis 2494.

Proeve over het gebed
P r o e v e over het gebed, zoo ver
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de Christel. geloofsleer hetzelve in overweging neemt .... [Door J.C. BAUM.] 's Hage,
1778. (2982
Met naam herdrukt: 's Hage, 1779.

Proeve van de lasteringen ende vremde
P r o e v e van de lasteringen ende vremde leer-stucken der Remonstranten,
ghetrocken ende by een ghestelt uyt hare Apologie ende by forme van Voorlooper
in 't licht ghegeven; door de Profess. der H. Theol.... tot Leyden. Van nieuws oversien,
o

ende ghedruckt met een antwoort op haren Voorlooper. Leyd. 1630. 4 . (2983
Vertaling van het Specimen calumniarum, enz. waarschijnlijk gesteld door
A. WALAEUS. Zie Rogge, Contrarem geschr. bl. 35.

Proeve van dichterlijke mengelingen
P r o e v e van dichterlijke mengelingen. [Verzameld door FREERK HOEKSTRA.]
o

Zaandam, Jan Groot en C . 1822. (2984
Bevat Nederlandsche en Friesche gedichten van P. DEKETH, FRANCIJNTJE
DE BOER, ANNA BAKKER, Mej. VAN ASSEN, geb. REDDINGIUS, M.H.
RINGNALDA, F. HOEKSTRA en anderen, en werd uitgegeven tot
onderstenning van den drukker JAN GROOT.

Proeve van dichtkunde op de oudheydt
P r o e v e van dichtkunde op de oudheydt ... der vrye kunsten. [Door W.F.
o

VERHOEVEN.] Loven, [1774.] 4 . (2985
o

Cat. v. Hulthem n . 23855; Cat. J.B. Th. de Jonghe I. 2897.

Proeve van dichtlievende kleinigheden tot uitspanning
P r o e v e van dichtlievende kleinigheden tot uitspanning van geest. [Door Mr. H.
RIEMSNIJDER.] 's Hage, 1780.

W.G. (2986
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Proeve van een gewijzigd stelsel van directe belastingen in
Nederland
P r o e v e van een gewijzigd stelsel van directe belastingen in Nederland,
aangeboden in Junij 1872 aan de leden der Eerste en der Tweede Kamer van de
Staten-Generaal. (2987
‘Door den schrijver van †’ werd geschreven:
Aan alle eigenaren van gebouwen, waarschuwing tegen het wetsontwerp
tot herziening der kadastrale huurwaarde. (Get. N.J.) Amst. M. en F.C.
Westerman. 1873.

Proeve van een Oranje-feestcourant
P r o e v e van een Oranje-feestcourant, ten deele overgedrukt uit het Algemeen
weekblad van Purmerende
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.... [Door J. SCHUITEMAKER.] Purm. 1863.

Schr. (2988

Proeve van een Recensent voor de negentiende eeuw
P r o e v e van een Recensent voor de negentiende eeuw. Tot aankweeking van
waare verlichting in Nederland ... [Door G. BRUINING.] Delft, 1801. (2989
Gevolgd door eene: Tweede Proeve in 1802. ‘De drukker was niet in staat
dit spoedig genoeg te doen volgen. Zulks deed de onderneming wankelen,
en een aantal gereede recensies voor een derde stukje bleven
onnitgegeven.’ Zie zijn eigen-levensbeschr. bl. 311.

Proeve van een Purmerender Waterloo-courant
P r o e v e van een Purmerender Waterloo-courant. [Door J. SCHUITEMAKER.] Purm.
1865. fol.

Schr. (2990

Proeve van een reglement van orde
P r o e v e van een reglement van orde voor de vergadering der Provinciale Staten.
[Door Mr. G.A. FOKKER.] Midd. 1850. (2991
Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 28.

Proeve van een reglement voor de vergadering der gemeenteraden
P r o e v e van een reglement voor de vergadering der gemeenteraden. [Door Mr.
G.A. FOKKER.] Midd. 1850 (2992
Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 28.

Proeve van geestelijke oden en liederen
P r o e v e van geestelijke oden en liederen. [Door A. VAN DEN BERG.] Utrecht, J. van
o

Schoonhoven en C . 1777-1793. (2993
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Proeve van Jezus geschiktheid als leeraar
P r o e v e van Jezus geschiktheid als leeraar, en over zijne leerwijze ten voorbeelde
van godsdienstleeraars. Uit het Hoogduitsch van Ernst Gottlieb Winkler ... [Door Mr.
H. WIJNBEEK.] Te Gron., bij Wijbe Wouters. 1814. (2994
Levensber. v. Letterkunde 1867, bl. 127.

Proeve van onderzoek naar den echten
P r o e v e van onderzoek naar den echten zin en bedoeling van art. 342 van het
Ned. Burg. Wetb.... [Door Mr. J.H. VAN DER SCHAAFF.] 's Grav. en Amst. 1843. (2995
Konst- en Letterb. 1853, II. 325.

Zedekundige proeven
Zedekundige p r o e v e n . Uit het Engelsch van de heeren Olivier Goldsmith en Dr.
Samuel Johnson, met een aanhangsel over de zedelijke opvoeding. [Denkelijk door
SIMON DE VRIES.] Te
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Deventer, bij Lucas Leemhorst. 1770. 3 dln. (2996
Vgl. v. Eck en Bosscha, 2e Eeuwfeest v.h. Athenaeum te Deventer, bl.
77.

Schamele proeven van edele pogingen
Schamele p r o e v e n van edele pogingen, of mengelstukjes in proza en poëzy.
Leyd. 1804. (2997
In het exemplaar van Ds. B.F. Tydeman las men deze aanteekening: ‘De
titel en het motto zijn opgegeven door DAAN FRANçOIS; de voorrede is
insgelijks, meen ik, van hem of van VAN BEEFTINGH. Bl. 1-12 is van CRIS
VAN DEN BROEK, thans pred. in den Haag. Bl. 13-17 is. meen ik. van LA
LAU, pred. te Oegstgeest. Bl. 18-31 insgelijks van LA LAU. Bl. 32-39 weet
ik mij niet te herinneren. (Ik rappeleer mij daar, dat bl. 38-39 is van Ds.
VAN HENGEL, pred. te Grootebroek.) Bl. 40-41 is van HAVELAAR, pred. te
Steenbergen. Het stukje Op den grijsaard weet ik niet, maar misschien
van LA LAU. Bl. 49, 50 herinner ik mij ook niet. Bl. 51-62 van CRIS VAN
DEN BROEK. Bl. 63-65 van DAAN FRANçOIS. Bl. 66-86 is van KROEFF, in
mijn' tijd wonende op de Heeregracht met zijn moeder, broers en zusters,
naderhand aan den drank geraakt en vertrokken naar Zierikzee. Bl. 87-91
van LA LAU. Bl. 92-93 van CRIS VAN DEN BROEK. Bl. 94-99 van Ds. VAN
HENGEL. Bl. 100-102 van MACALESTER (LOUP), pred. te Bommel. Bl.
103-112 is van BEEFTINGH en dus ook bl. 32-33. De onsterfelijkheid, bl.
114-120 is helaas! van mij. (TYDEMAN zelf?) Bl. 121-129 is van [W.] VAN
VOLKOM, pred. te Giessendam. De twee laatsten weet ik niet.’

Proeven van oordeelkunde betrekkelijk de poëzy
P r o e v e n van oordeelkunde betrekkelijk de poëzy. Eerste stukje, behelzende eene
beoordeeling over Het Onweder, een gedicht van Bellamy. - Tweede stukje behelz.
beoordeelingen van eenige gedichten van. J. Bellamy ... - Derde stukje zijnde eene
o

bijlage tot N . 154 van de Algemeene Konst- en Letterbode. [Door S.P. VAN DER
MEULEN.] Utr. 1790-1791. 2 stn.

T. (2998
Zie het levensberigt van Rau door J. Clarisse in de Fakkel, bl. 144.

Proeven voor het verstand
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P r o e v e n voor het verstand, den smaak en het hart door eenige Nederlanders.
Utrecht, bij J.M. van Vloten. 1784-1785. 2 stn. - Dordr. bij de Leeuw en Krap 1790.
- Rott. 1825. (2999
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De algemeene sympathie voor JAC. BELLAMY maakte, dat men hem voor
den hoofddader hield van alles waarin hij de hand had. Zoo hield men
hem voor den schrijver der meeste stukken in de P r o e v e n
voorkomende, terwijl echter (volgens Ockerse en Kleyn bl. 66) hij de
verzamelaar was en W.A. OCKERSE de schrijver van het grootste gedeelte.
Niet geheel teregt dus wordt B's naam alleen gevonden op den titel der,
zouder weten van de makers, in 1790 te Dordrecht verschenen, en
waarschijnlijk door G. KUYPERS bezorgde uitgave. (Ockerse en Kleyn bl.
61.) Van de meeste stukken zijn de schrijvers bekend geworden, als:
Gevoelens
v.e. jongen
vader

door

OCKERSE.

Het
sleperspaard

door

OCKERSE.

Denkbeelden
uit het vrouw
karakter

door

OCKERSE.

Over het
schrijven
incognito

door

OCKERSE.

De Held

door

OCKERSE.

Aan een
schilder

door

BELLAMY.

De gevlugte
vreugde

door

BELLAMY.

De
gevonden
vreugde

door

BELLAMY.

In een
album

door

BELLAMY.

De dichter
aan zijne
vrienden

door

BELLAMY.

Hetnon plus
ultra der
gierigheid

door

BELLAMY.

Eene
anecdote

door

BELLAMY.

Nog eene
anecdote

door

BELLAMY.

Aan Cidly

door

S.F.J. RAU.

Aan Fillis

door

BELLAMY.
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De
hardnekkige
onkunde

door

BELLAMY.

Fillis

door

BELLAMY.

Kaïn

door

BELLAMY.

Twee
woorden
over Kaïn

door

BELLAMY.

Eene vraag

door

BELLAMY.

Ewald en
Elize

door

RAU.

Roosje

door

BELLAMY.

Brief aan
mijn zuster
K.

door

OCKERSE.

Fragment
van eene
sentim
historie

door

BELLAMY.

De elf
volgende
bijdragen

door

BELLAMY.

Alleen bestaat er eenige twijfel aangaande D o l m a r i n h e t d a l d e s
d o o d s . Voorts valt nog op te merken, dat A a n C i d l y ten onregte wel
eens aan KLEYN is toegeschreven, en dat deze benevens W. CARP en A.
UYTTENHOOVEN (ten onregte soms ook nog J. HINLÓPEN en P.P.J. QUINT
ONDAATJE) als medewerkers worden genoemd. Wat van hunne hand was,
o

vind ik echter nergens vermeld. Vgl. verder het volgend N . en zie over
RAU'S aandeel zijne levensbeschrijving door Clarisse in het tijdschrift De
Fakkel.
Op laatstgenoemde plaats vindt men ook gemeld, dat Mevr.
OCKERSE-KLEYN bijdragen tot dit werk geleverd heeft, doch zonder ze
met name te noemen. Ook wordt nog Mr. M.C. VAN HALL de schrijver van
twee versjes in dezen bundel genoemd. (Zie Letterkunde, Levensber.
1859, bl. 60.)

Nieuwe proeven voor het verstand
Nieuwe p r o e v e n voor het verstand, den smaak en het hart. [Te
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Utrecht, bij G.T. van Paddenburg en Zoon. 1794. (3000
Dit 3e stukje van de P r o e v e n was van anderen aard dan de 2 vorige.
BELLAMY was overleden; RAU onttrok zich aan de medewerking,
waarschijnlijk wegens oneenigheid met OCKERSE. De arbeid werd
voortgezet door drie der oude medewerkers, in vereeniging met een'
vierde, die in denzelfden smaak gestemd was. (Ockerse en Kleyn bl. 66).
Deze opgave is mij niet duidelijk; want mij zijn slechts 3 schrijvers van dit
3e stukje bekend, gelijk blijkt uit het volgende: J. CLARISSE schreef een
derde gedeelte ongeveer der stukken, volgens zijne eigene opgave, doch
alleen met name heeft hij ver klaard de schrijver te zijn van H e t
j o n g e t j e dat ten onregte aan BELLAMY is toegeschreven. (Zie het
levensberigt van Clarisse door Rau in de Fakkel).
De L e v e n s b e s c h r . v . d . b e d e l a a r s b r o e d e r s K w i n k e n
K w a n k ,endeD e n k b e e l d e n o v e r h e t v r o u w e l i j k k a r a k t e r ,
eene voortzetting van wat hij in het le stuk geleverd had, waren van
OCKERSE.
Volgens Witsen Geysbeek was JAN HINLÓPEN de schrijver van den
Klaagzang ter gedachtenis van Jr. F. Godin. Julia
was alleen van BELLAMY, maar hij was toen reeds lang overleden, zooals
straks reeds gezegd is. (Ockerse en Kleyn bl. 66.) De 3 stukjes van de
P r o e v e n zijn in 1825 te Rotterdam op nieuw uitgegeven door en met
eene inleiding van T. OLIVIER SCHILPEROORT. Volgens Dyserinck bl. 23
was van Bellamy n i e t s in dezen bundel. Van J.P. KLEYN waren:
Burgerlied, Toen ik niet zeer tevreden t'huis kwam, Toen ik reden tot
klagen had, en Elegie in de ballingschap. (Dyserinck, bl. 49). Eene lijst
der dichters is te vinden Navorscher XXII. 122.

Professor Celibatarius
P r o f e s s o r Celibatarius, zijne redevoeringen, kamergedachten, enz. [Door L. VAN
DEN BROEK.] Rott. 1862. (3001
Overdruk uit het ‘Humor. album.’

Professor Opzoomer's redevoering over de wijsbegeerte
P r o f e s s o r Opzoomer's redevoering over de wijsbegeerte, den mensch met zich
zelven verzoenende, een weinigje nageplozen. [Door E.J. DIEST LORGION.] Gron.
1847.

Uitg. (3002

Voorloopig programma van een congres hetwelk
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Voorloopig p r o g r a m m a van een congres hetwelk tusschen Nederl. schrijvers,
dichters, kunstenaars en recensenten zal gehouden worden te Molkwerum, in de
hondsdagen van 1850. [Door Mr. M.C. VAN HALL.] Amst. 1849. (3003
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Project t'samen ghevoegt uyt de advisen
P r o j e c t t'samen ghevoegt uyt de advisen van de leden volghens de Resolutie
van hare Ed. Gr. Mog..... Met sommige bedenckingen over 'tselve project. [Door
o

JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3004
Cattenburgh p. 153.

Promemorie dienende tot onderzoek
P r o m e m o r i e dienende tot onderzoek, hoedanig het Staatsregt zij der Provincie
van Zeeland omtrent de Militaire Jurisdictie, zoo in het crimineel als civil, geformeerd
op het verzoek der leden van het Besogne, uit Hun Ed. Mog. vergadering, tot
examinatie van die materie gecommitteerd, bij Resolutie van den 12 December
1782. [Door L.P. VAN DE SPIEGEL.] Z. pl. en jr. (3005

Eene prophetie betreffende het doorlugtig huis
Eene p r o p h e t i e betreffende het doorlugtig huis van Oranje Nassau aanvanglijk
vervuld. [Door den gewezen predikant van Barneveld SPEELMAN.] Utr. 1816. (3006

Eenige prophetien en revelatien Godts aengaende
Eenige p r o p h e t i e n en revelatien Godts aengaende de christen werelt in dese
o

eeuw. [Door J. ROTHE.] Amst. 1672. - Ald. 1673. - Ald. 1674. 4 . (3007
Bibl. v. Pamfl. 5797, 5798, 7018, 7232.

Twee propositien gedaen door den Heer
Twee p r o p o s i t i e n gedaen door den Heer de la Thullerin .... mitsgaders eenige
consideraties op beyde .... [Waarschijnlijk van ADR. PAUW.] Utrecht, voor Fr. Levyn.
o

[Denkelijk 's Grav. J. Veely.] 1648. 4 . (3008
Bibl. v. Pamfl. 3283.

Prospectus van een nieuwen schouwburg
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P r o s p e c t u s van een nieuwen schouwburg. [Door ... APEKER.] 's Hage, [1830.]
(3009
o

Behoort bij N . 2754

Protecteur Weerwolf
P r o t e c t e u r Weerwolf. [Door J. VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. [1653.] In plano. (3010
Thysius 2721. Meulman 3467 stelt het op 1654.

Protest des autheurs vanden Christalijnen Bril
P r o t e s t des autheurs vanden Chris-
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talijnen Bril [BERN. DWINGLO] tegens den gepretendeerden Polijst-steen .... Rott.
o

1614. 4 . (3011
o

Vgl. N . 764.

Algemeen protest van Christenen in Nederland
Algemeen p r o t e s t van Christenen in Nederland, tegen eene nieuwe woordel.
vertaling van den ouden Bijbel. [Door S.M. BRAKEL.] Amst. 1853.

Uitg. (3012

Protest van den Kerkeraad der Geref
P r o t e s t van den Kerkeraad der Geref. gemeente te Amsterdam .... tegen .... den
Heer S. van Velzen. [Door Dr. A. VAN DER LINDE.] Amst. 1861.

Schr. (3013

Protest van het Loevensteynsche Huys
P r o t e s t van het Loevensteynsche Huys, teghens de versierde Loevesteynsche
bittere tranen over de langhduerige gevanckenisse harer ghevanghenen. [1624.]
fol. (3014
‘Dit gedicht op de Remonstr. Predicanten, die gevangen zaten op
Loevestein, is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde als het Loevesteyns Protest,
dat ik in een oud geschreven register van Remonstr. geschriften aan
PASQUIER DE FIJNE vind toegekend.’ Meulman 1925.

De Protestant
De P r o t e s t a n t . [Redacteur W. VAN VOLKOM.] Dordr. 1819-1830. 11 dln. (3015

De bekommerde Protestant in zijne vrees
De bekommerde P r o t e s t a n t in zijne vrees voor de Roomsche Bisschoppen.
[Door L. PROES.] Leeuw. 1853.

Uitg. (3016
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De bestaanbare Protestant regtzinnig
De bestaanbare P r o t e s t a n t regtzinnig. [Door ALLARD HULSHOFF, Doopsgez.
Predikant te Amsterdam.] Amst. 1792.

Aa. (3017

De Bataafsche Proteus
De Bataafsche P r o t e u s . [Door HERMANUS VAN DER BURGT.] Te Amsterdam, gedrukt
voor den autheur, ter drukkerye van Jacobus Helm. 1724. 37 Nrs. (3018
In 1726 verschenen echter nog 8 nommers by Adrianus van Boekholt, in
den Nes. Zie Mr. Sautijn Kluit in Nijhoff 's Bijdragen, N. Reeks VII. 198.

Proteus of minnebeelden verandert in sinnebeelden
P r o t e u s of minnebeelden veran-
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o

dert in sinnebeelden. [Door JAC. CATS.] Rotterdam, 1627. 4 . (3019

Proteus
P r o t e u s . Tijdschrift voor de Hollandsche heerenkleeding en ter bevordering van
nationale nijverheid. [Door W.H. WARNSINK BZ. en echtgenoote C.M. HAAKMAN.]
Amst. 1832. (3020

Proza en poëzij van Kunst-ijver
P r o z a en poëzij van Kunst-ijver. Leyd. 1791. (3021
De met eene C. geteekende stukken, bl. 16-21, 37-45, 114-119, 122-128,
131-138, 142-146 waren van J. CLARISSE. De met L*** geteekende van
J. TEISSEDRE L'ANGE; de met H. geteekende van H.F. HELMCKE. Enkele
stukjes waren van S.P. VAN DER MEULEN. (Memoria J. Clarisse theologi,
auctore H. Bouman, p. 189, 190.)

Nederlandsch proza van de dertiende tot de achttiende eeuw
Nederlandsch p r o z a van de dertiende tot de achttiende eeuw, naar tijdsorde
gerangschikt. [Door Dr. J. VAN VLOTEN.] Eerste stuk 1229 tot 1476. Leiden en Amst.
1851. (3022

De prullemand
De p r u l l e m a n d . Een weekblad. [Door Mr. P. DE WAKKER. VAN ZON.] 's Hage,
1805. 5 nrs. (3023
o

Het 6e N . heette A p o l l o . Mr. JAC SCHELTEMA behoorde tot de
medewerkers, blijkens zijn Leven door P. 8cheltema, bl. 143.

Psalmen ende ander gesanghen
P s a l m e n ende ander gesanghen, diemen in de Duytsche Ghemeynte to Londen
was gebruyckende. [Door J. UTENHOVE.] Embden, G. Ctematius 1558. (3024

De psalmen naar de behoefte der Christenen
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De p s a l m e n naar de behoefte der Christenen, voor kerkelijk en huisselijk gebruik
ingerigt. [Door R. BENNINK JANSSONIUS.] Utrecht, 1858. (3025
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 210.

De psalmen van David
De p s a l m e n van David. Met korte bemerkingen op den historischen, christelijken
o

en zedelijken zin ... Eerste deel. [Door WILLEM VAN ROOST.] Ghendt, 1725. 12 .
(3026
Hij is veroordeeld bij een decreet van den Aartsbisschop van Mechelen
29 Aug. 1728. - Vanderhaeghen III. 134.

Pseudo-Demetrius
P s e u d o -Demetrius. Drama. [Door TH. J. WERNDLY.] Met een voorbericht van J.H.
Ankersmit, Wzn. Deventer, 1871.

Uitg. (3027

De publicatie van den 12 September
De p u b l i c a t i e van den 12 September 1750. [Door Jhr. WILLEM VAN HAREN.] (3028
Halbertsma, het Gesl. der v. Harens, bl. 180.

Put-haeck om alle menschen uyt dien
P u t - h a e c k om alle menschen uyt dien put van hare dolinghe, aengaende het
poinct van de alghemeene ghenade te trecken... [Door PASCHIER DE FIJNE.] Haerl.
1643. (3029
Later opgenomen in zijne ‘Eenige tractaetjes.’
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Q
Quatre-Bras
Q u a t r e - B r a s . [Door J. BRAUN.] Amst. 1865.

Uitg. (3030

De quel-geesten
De q u e l - g e e s t e n . Blijspel nagev. n.h. Fransch van Molière. [Door ... HAZART.]
's Grav. 1681. (3031
V.d. Marck 1081.

Quos ego ...! Ontgroening van een
Q u o s ego ...! Ontgroening van een modern door een oud-student. Opgedragen
aan de Koninklijke academie van wetenschappen. [Toegeschr. aan G. BARGER.]
Utr. 1869. (3032
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R
De stedelijke Raad en de burgerij
De stedelijke R a a d en de burgerij van Amsterdam; eene opmerking aan de
stemgeregtigde burgers. Amsterdam, 1847. (3033
Op bl. 8 van Een woord ter waarschuwing uitgespr. bij geleg. der
jongstgedanc benoeming van kiezers, zegt Mr. J.v. Lennep: dat de
voortreffelijke stijl en kernachtige taal van het boekje den hoogstbekwamen
schrijver, maar tevens de inhoud den vreemdeling verraadt Wie was het?

Heilzaame raad in eene allerbelangrijkste zaak
Heilzaame r a a d in eene allerbelangrijkste zaak, aan ouders en echtgenooten....
Opgedragen door *** [J.L. WOLTERBEEK.] Of verhand. ov. de bevrediging der
geslachtsdriften. Z. pl. en jr. [Amst. 1805.]

T. (3034

Heilzamen raad tot Christelyke vrede
Heilzamen r a a d tot Christelyke vrede, ofte aanwyzinge van het rechte middel tot
christel. vereeniging volgens de eyge natuur der onderlinge verdraagzaamheid ....
o

[Door JOH. BREDENBURG.] Rott. (1661.) 4 . (3035
Indien ten minste de opgave bij v.d. Aa juist is aangaande Een Praetje
o

over tafel (N . 2939), dat van dezelfde hand was.

De Hooge Raad van Nederland
De Hooge R a a d van Nederland, of eenige bedenkingen op art. 176 en 182 van
de Grondwet. [Door Prof. C.J. VAN ASSEN.] 's Grav. 1830. (3036
Cat. v. Letterkunde III. 279.

Raadgevingen aan het congres te Weenen
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R a a d g e v i n g e n aan het congres te Weenen. [Door E.M. ARNDT.] Uit het
Hoogduitsch vertaald. Amst. Geysbeek en Comp. [1814] (3037
In Duitschland verboden op boete van 100 dukaten van elk, die in het
bezit van een ex. gevonden werd.

Raadsel
R a a d s e l . [Door NIC. MUYS VAN HOLY.] Geschreven en uitgegeven in 't jaar 1688.
o

Caracter van sekere Staatspersoon. Amst. 1701. 4 . (3038
Bibl. v. Pamfl. 2612.
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Raadselen der natuur en des levens
R a a d s e l e n der natuur en des levens. Naar de tweede Hoogduitsche uitgave
van Theodoor Haschen. [Vert. door J. KNAPPERT, Pred. te Deventer.] Dev. 1868.
(3039

De faamroovende Raadsheer
De faamroovende R a a d s h e e r , door list ontdekt. Kluchtig schimpspel .... [Door
J. SANDRA.] Gedr. te Domburgh by Jac. de Plug, Jac. Hoornzetter en Jac.
Loogenblazer in het jaar na het faamroovend Pasquil. [173?] (3040
V.d. Marck 1301.

Raadzel
R a a d z e l . o! so mooi. (Titel van een stukje, waarschijnlijk van J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY; bovenaan een molen met het versje: Hij zoo draayt de Meulen, De wind
die waayt van Keulen.) Z. pl. en jr. (3041

Het radt van avonturen
Het r a d t van avonturen. [Door J. VAN VONDEL.] Z. pl. en jr. [1644.] In plano. (3042
Thysius 2225.

Vereenighde Nederlandschen raedt
Vereenighde Nederlandschen r a e d t . Het eerste deel. Bewijsende .... dat men
dese Vereen. Nederl. (met Gods hulpe) in korten tijd van de vreese ende peryckelen
o

der tegenw. oorlooge kan verlossen .... 's Grav. 1628. 4 . (3043
Gevolgd door een Tweede deel in hetzelfde jaar. De voorrede voor den
2en en 3en druk is onderteekend J.A.M. Ouder die van den 4en (1629)
noemt hij zich voluit: J.A. MOERBEECK.

Spaenschen raedt
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Spaenschen r a e d t , om die Geunieerde Provincien, te water ende te lande te
benauwen.... Tot waerschouwinge aen deser zijde uytgegeven. [Waarschijnlijk door
J.A. MOERBEECK.] 's Grav. 1626. 4O. (3044
o

Zie Bibl. van Pamfl. 2215; vgl. het vorige N .
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Rapport aangaande de verdediging van de rechtzinnigheid van
Ds. Kleman
R a p p o r t aangaande de verdediging van de rechtzinnigheid van Ds. Kleman, op
de Classis in 's Hage den 6 Nov. 1775 ingebragt door Visitatores Librorum.
[Opgesteld door JOH. HERINGA.] Uitgeg. [buiten zijn weten] door Justus Alethophilus
Pacificus. Z. pl. 1775.

Aa. (3045

Rapport dienende ten betooge van de souvereiniteit der Heeren
Staten
R a p p o r t dienende ten betooge van de souvereiniteit der Heeren Staten over de
stad, steden en landen van Utrecht. Amersf. 1787. (3046
Buiten eenige weinige aanteekeningen, door C.A. VAN WACHENDORFF er
bijgevoegd, was dit stuk geheel van de hand van Mr. H. VAN ALPHEN, die
het, te midden van vele drukke bezigheden en bemoeijingen van anderen
aard, in den tijd van naauwelijks zes weken, zamenstelde. - Zie Nepveu,
bl. 57, 58.

Rapport van de commissie tot instandhouding
R a p p o r t van de commissie tot instandhouding en bevordering van den openbaren
hervormden godsdienst [Gesteld door Mr. HIERON. VAN ALPHEN.] Den Haag 1800.
(3047
J.v. Harderwijk, Lofrede op v.A., bl. 72.

De rarekiek van den dorpsschool-meester
De r a r e k i e k van den dorpsschool-meester. Eene humoristische, politieke
redevoering. [Door D.H. MEIJER, Onderwijzer te Hekendorp.] Kampen, 1861.

Uitg. (3048

De nieuwe rarekiek
De nieuwe r a r e k i e k , vertoonende de weêrgalooze daden van den fameusen
Daine en zooveel andere Belgische helden in de roemruchtige tien-dagen van 2 tot
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12 Aug. 1831. [Toegeschr. aan den Brusselschen boekverkooper BREST VAN
KEMPEN.] Z. pl. en jr. (3048
Navorscher XVI. 15.

De recensent
De r e c e n s e n t . [Tijdschrift onder redactie van W. VAN IRHOVEN VAN DAM, ABR.
AR. VAN DER MEERSCH, W. HOLTROP e.a.] Amst. 1787. 3 dln.

Aa. (3050

De recensent
De r e c e n s e n t , ook der recensenten. Amst. J. van der Hey. 1806-1850. (3051
In het begin bestond de redactie uit: Jhr. Mr. J.M. KEMPER, Prof. C.G.K.
REINWARDT, J. CLARISSE. Prof. J. TEN BRINK en W.A. OCKERSE. SAMUEL
VERWEY schreef (volgens Kobus en Rivecourt) naamlooze stukken hierin
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o.a. over de Boekdrukkunst en over Anna Maria Schuurman.
A.J. BERKHOUT leverde naamloos (blijkens Handel. v. Letterkunde 1858,
bl. 272, e.v.):
De vereeniging en deelneming in zoovele goede inrigtingen een teeken
van den goeden geest in ons vaderland en de beste waarborg tegen het
Rijk der duisternis. (Dl. XVII. bl. 405).
Dat er kommer en gebrek, dat er zooveel knellende behoefte is, is niet
Gods, maar der menschen schuld. (Dl. XVIII. bl. 147).
De mensch een raadsel. (Dl. XIX. bl. 130).
De mensch beschouwd iu zijne kleinheid en nietigheid. (Dl. XIX. bl. 277).
Waarom gelden doorgaans in het menschelijk oordeel meer de gaven
des verstands dan deugd en adeldom des harten? (Dl. XXI. bl. 15).
Redevoering over het onderscheid van grond-beginsel in de vroegere en
tegeuw. Nederl. opvoeding. (Dl. XXIII. bl. 413).
Voorlezing over het gebruik van zoo vele menschen in huis en in de
zamenleving. (Dl XXIII. bl. 474).
Van Dr. P.H. TYDEMAN waren: Recensie van den Atlas van Veith (1828
bl. 39).
Natuurlijke Historie geschikt ter ontwikk. van verstand en hart (1833 Meng.
bl. 71).
Verband tusschen oude Letteren en Natuurkunde (ald. bl. 469).
Antikritiek tegen de recensie van Püllenberg's Redekunde (1834 Meng.
bl. 133).
Leerrede over de zwakheid van 't Wilsvermogen (ald. bl. 473).
Menschen voor het heden en menschen voor de toekomst. (1835 Meng.
bl. 150).
Voorlez. over den voorrang der natuurk. wetensch. (ald. bl. 157).
Onderscheid tusschen de stem en het schrift (ald. bl. 196).
Over de bevruchting van den geest. (ald. bl. 246).
Aristoteles in 't Sanskrit, vertaald (ald. bl. 257).
Het zedelijk gevoel (ald. bl. 558).
Over zekerheid in de waarheid (1836 Meng. bl. 236).
Recensie van

Roest v. Limburg over
het Duel (1836 bl. 338).

Recensie van

Händels Zielkunde (1838
bl. 109).

Recensie van

Denzel Grondbeg. v.
opvoeding (ald. bl. 202).

Voorlezing over de wet der Maatsch. tot Nut v. 't Alg. (ald. Meng. bl. 193).
Over het verband van het geschapene (1839 Meng. bl. 332).
Het verband tusschen spijs en drank en de ziel (1842 Meng. bl. 345).
Recensie van

Bouman's Geld.
Hoogeschool I. (1845 bl.
123).
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Recensie van

v. Hall en Groen, Hendrik
v. Brederode (ald. bl.
213).

Recensie van

de Wijsgeeren v.d. 19e
eeuw (ald. bl. 294).

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

473
Typen van Reizigers (ald. Meng. bl. 377).
Recensie van

Veegens, Levens v. ber.
Staatslieden (ald. bl.
477.)

Recensie van

Arend's Fingal v. Ossian
(1846 bl. 28).

Recensie van

v. Hall, Hendr. v.
Brederode (ald. bl. 163).

Over de voordragt der waarheid (ald. Meng. bl. 190).
De houd is mijn vriend (1847 Meng. bl. 169).
Iets over de snuif of het snuiven (1848 Meng. bl. 216).
Recensie van

Bouman's Geld.
Hoogeschool II. (1848 bl.
506).

Recensie van

de Jager's Bijdr. tot de
gesch. v.h. Schoolwezen
o

(1856 N . 4).
Recensie van

v. Hoevell's Class.
o

Woordenboek (1856 N .
11).
Recensie van

de Jongh's Aeschyli
Choephorae (ald.)

Recensie van

Cassiodorns door Alb.
o

Thijm (1858, N . 5).
Recensie van

de Jager's Letterk.
Verscheidenheden (1859
o

N . 10).
Recensie van

Kan en Schroeders
Bloemlezing, Vitringa's
Latijnsch Leesboek,
Lulofs Taalk. werken en
Krieger's Grieksche
o

Rudimenta (1861, N . 1
en 2).
Recensie van

Müller's Isocrates en v.
Herwerden's Dion.
o

Halicarn. (ald. N . 12).
Recensie van

v. den Es' Lycurgus (ald.
o

N . 2).
Recensie van

Lysiae Orat. Selectae,
Meijer's Vergel. v. Gr. en
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Lat. verbuiging en De
Volksvertegenw. in
o

Nederland (1863 N . 4,
7 en 9).
Eenige andere stukken teekende Tydeman met Dr. T. of P.H.T.
Van Mr. J. SCHELTEMA waren de recensiën der werken van Siegenbeek
en van Scharp's Gedenkzuil. (Zie bl. 105 van zijn Leven, door P.
Scheltema). Voor hetgeen J. CLARISSE e.a. er in schreven, zie Bouman,
Geld. Hoogeschool, II. 531, 536, 545, 547, 554.

Een recept voor de cholera
Een recept voor de cholera. [Door P. VAN SPANJE.] Utrecht, H. Melder. Z. jr.

Uitg. (3052

Het recht der overheden omtrent kerkelijke
Het r e c h t der overheden omtrent kerkelijke bedieningen. [Door D. VAN ALPHEN.]
Leid. 1756. (3053
Elders vond ik den titel: Het recht der ov. omtr. kerkel. persoonen en
zaaken. Leid. 1766. Daarmede zal wel hetzelfde bedoeld zijn.

Het recht en eigendom der Herv
Het r e c h t en eigendom der Herv. gemeente te 's Hertogenbosch op derzelver
kerkgebouwen ... verdedigt.
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[Door C. van BREUGEL.] 's Hertogenbosch, 1800. (3054

Rechten en gewoonten der stadt Deventer
R e c h t e n en gewoonten der stadt Deventer. Tot Deventer, by Nathanael Cost,....
o

1644. Met privilegie. 4 . (3055
Het ontwerp tot dit stadregt was ontworpen door den Cameraar JELLYS
NILANT; Schepenen en Raad committeerden 3 Nov. 1641 de Cameraars
EVERHARD ROUSE, WILLEM MARIENBURGH, ADRIAAN VAN BOECHOLT en
JELLYS NILANT en de Burgemeesters GERHARD DONCKEL, JAN STICKE en
JAN VAN DER SCHRIECK om het te onderzoeken en rapport er over
uittebrengen.
Op 4 Nov. 1641 hielden zij de eerste zamenkomst, waarop bepaald werd,
dat men, zoo het tegendeel niet bepaald werd, alle dagen ten 2 ure
vergaderen zoude en dat wie te laat kwam 2 stuiv., wie niet kwam, 6
stuivers boete zoude betalen.
o

Zie N . 798 van het Deventer Archief en Overijss. Bijdr. II. 188.

Onpartijdich rechter over het geschil tusschen
Onpartijdich r e c h t e r over het geschil tusschen de Roomsche en de Gereformeerde
religie. [Door J. CRUSIUS.] Leyden, J. Paedts Jz. 1592. (3056

Nederig recours van Antony Maatman in de Marke Noordeuringen
Nederig r e c o u r s van Antony Maatman in de Marke Noordeuringen, gerichts
Ootmarsum, aan Hun Ed. Mog. Ridderschap en Steden de Staaten van Overyssel.
[Opgesteld door Mr. J.W. RACER.] Deventer, Gerrit Brouwer. 1794. (3057

De eerste rede door Demosthenes gedaan
De eerste r e d e door Demosthenes gedaan tot die van Athene, toepasselijk op
o

den tegenw. tijd en staatszaken. Z. pl. en jr. [1690.] 4 . (3058
Toegeschreven aan GOVERT BIDLOO in de Bekend-maakinge aan de lief
hebbers. (Meulman 6665.) Tevens worden daar als drukkers er van
opgegeven: J. yan Poolsum te Utrecht, en Meyndert Uytwerf te 's Hage.
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Nederduytsche redekunst
Nederduytsche r e d e k u n s t , het 1ste boeck, 1ste deel, handelende van de ....
wesens, gemeenelyck eerste kennissen .... genaemt .... [Waarschijnlijk door JOH.
o

HUWE.] Haarl. 1710. 2 dln. 4 .

Aa. (3059

Redekunst voor gymnasien en eerstbeginnende redenaars
R e d e k u n s t voor gymnasien en eerstbeginnende redenaars. Door J. Pül-
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lenberg. Naar het Hoogduitsch. [Door Dr. P.H. TYDEMAN.] Te Leyden, bij S. en J.
Luchtmans. 1832. (3060
Letterkunde, Levensber. 1871, bl. 46.

Bysondere kraftige reden
Bysondere kraftige r e d e n , Godtsalighe hertlijcke leeringe vnde vermaningen tot
o

aenneminghe der Godtlijcker waerheydt .... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1554. 4 . (3061
o

V.d. Linde, N . 74.

Heftighe unde stercke reden synder sendinghe
Heftighe unde stercke r e d e n synder sendinghe, mit ontschuldinge eeniger
scheltwoorden unde meer andere invallende godtsalige vermaninghen .... [Door
o

DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (3062
o

V.d. Linde, N . 75.

Gerymde reden tegens eeniger menschen ongerymtheyt
Gerymde r e d e n tegens eeniger menschen ongerymtheyt wegens Godswil,
o

verkiesing en voorsienigheyt. [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1662. 4 . (3063
Bibl. Harlem. III. 117.

Een waerachtighe fyne reden vnde ghespreck
Een waerachtighe fyne r e d e n vnde ghespreck tusschen twee ghebroederen A.
vnde N. wt den goeden schat eens milden herten ghebersten .... [Door DAVID JORIS.]
o

Z. pl. en jr. 4 . (3064
Bibliophile Belge, 1866, p. 135.

De belachgelyke redeneerder
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De belachgelyke r e d e n e e r d e r . Kluchtspel. [Door C.G. MOERING.] Utr. 1740.
(3065
V.d. Marck 1213.

De redeneerwijs en het stelsel van den hoogg. en weleerw. heer
J.J. le Sage ten Broek
De r e d e n e e r w i j s en het stelsel van den hoogg. en weleerw. heer J.J. le Sage
ten Broek over het borgtogtelijke van Jezus lijden .... onpartijdig overwogen.
[Toegeschr. aan J.C. APPELIUS.] 1784. (3066
o

Ypey en Dermout III. N . 813. De Tweede Redeneerwijs, kort daarop
verschenen, schijnt van eene andere hand te zijn geweest.

Redenen ende motiven
R e d e n e n ende motiven, die S.H. de Prince van Orangjen hebben bewogen bij
de hant te nemen soo ten regarde vande gearresteerde heeren als
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o

van 'tgene aengevangen is, voor .... Amsterdam. [Door CORN. MUSCH.] 1651. 4 .
(3067
Bibl. v. Pamfl, 3893.

Redenen ende oorsaken
R e d e n e n ende oorsaken, waerom de dienaren des Godd. woorts .... gehoorende
onder het Classis van Vollenhoven en Steenwijk, niet en konnen de Resol. van
Ridd. en Steden, genomen tot Campen .... 11 Maart 1616, onderteijckenen. Anno
o

1616. 4 . (3068
HENRICUS ALUTARIUS werd van zijn predikambt ontzet, omdat men hem
voor den uitgever er van hield. Te vergeefs poogde hij er zich van te
regtvaardigen. Hij bekende wel een afschrift van de bewuste bedenkingen,
die de genoemde Classis aan den Drost van Vollenhoven overhandigd
had, te Amsterdam aan enkele broeders te hebben laten lezen, maar
verzekerde tevens, dat indien een hunner ze had overgeschreven en
vervolgens laten drukken, zulks dan buiten zijn weten en tegen zijn wil
gedaan was. Zie Kist en Royaards, XIV. 262.

Redenen
R e d e n e n , waerom men in goede conscientie met de Nederl. Contra-remonstranten
... gheen geestelycke gemeenshap houden ... en mach. [Door JOH. UYTENBOGAERT.]
o

Gedr. tot Friburch. [Antw.?] 1619. 4 . (3069
Brandt IV. 82.

Waarheid-zoekende redeneringen over den twist opzigtelijk
Waarheid-zoekende r e d e n e r i n g e n over den twist opzigtelijk den vrijen
graan-handel ... [Door J.L. VAN AELBROECK.] Gent, 1824. (3070
Vanderhaeghen, V. 42.

Der Reden-ryckers stichtighe aenwijsinghe
Der R e d e n -ryckers stichtighe aenwijsinghe, van des werelts dwaelpaden met hare
o

verwerringe ... [Door JOH. SCHOUT.] Schiedam, 1616. 4 . (3071
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Amst. Bibl. III. 514.

Redens-krans gevlochten van will'gerysen
R e d e n s - k r a n s gevlochten van will'gerysen, enz. beantwoord bij die van
o

Gorinchem .... [Door ABR. VAN BREIJ.] Gor. 1643. 4 . (3072
V.d. Marck 243 wordt het echter gesteld op naam van A. KEMP.

De Rederijker
De R e d e r i j k e r . Tijdschrift voor leden van Rederijkerskamers ... [Re-
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dacteur H.R. DE BREUK.] Leid. 1853-1856. (3073
Cat. v. Letterkunde III. 439.

Redevoering aan de gewapende burgerij in Nederland
R e d e v o e r i n g aan de gewapende burgerij in Nederland. [Door W.A. VAN VLOTEN.]
Utr. 1784. (3074

Redevoering over degenen
R e d e v o e r i n g over degenen, welke zich der letteroefeningen wijden. [Door A.
GIJSBERTI HODENPIJL.] Z. pl. en jr. [1837.] (3075
(Nieuwe) Cat. v. Letterkunde II. 3.

Redevoering over het kind Jezus
R e d e v o e r i n g over het kind Jezus. Door Desiderius Erasmus. Uit het latijn. [Door
C.H. VAN VLOOTEN.] Gron. P. van Zweeden. 1860. (3076

Redevoering uitgesproken door de Staatsraad Gericke
R e d e v o e r i n g uitgesproken door de Staatsraad Gericke, administrateur van de
registratie, het kadaster en de loterijen, in de zitting van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, op den 28 April 1827, bij gelegenheid van de discussien over de
wet op de gelijkmaking der grondlasten. Uit het Fransch vertaald. [Door Mr. M. VAN
DOORNINCK.] Te Deventer, bij J. de Lange. 1827. (3077

Redevoering van Z.E. den Minister van Kolonien
R e d e v o e r i n g van Z.E. den Minister van Kolonien [Baud], uitgespr. in de zitting
den

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, den 4 December 1845, over de
regeling van het gebruik van het Koloniaal batig slot in 1844, door critische
aanteekeningen toegelicht. Te Amsterdam, bij A. Zweesaardt en Zoon. 1846. (3078
Op bl. 91 der Levensber. v. Letterkunde v. 1872 zegt Mr. J.W. TYDEMAN
in het levensberigt van Mr. S.P. LIPMAN: deze brochure ‘is, als ik mij wel
herinner, Lipman en mij niet vreemd.’
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Twee redevoeringen of zoogenaamde voorleezingen veelal
Twee r e d e v o e r i n g e n of zoogenaamde voorleezingen veelal in Holl.
spreekwoorden, gedaan in het letterlievend gen. Doctrinae et amicitiae, in d.j. 1790
en 1793 binnen Amsterdam. [Door G.J. GALES.] Amst. 1795. (3079
Konst- en Letterbode 1846, I. 191.
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Nederlandsche redevoeringen toegeheiligd aan alle vaderlandsche
Nederlandsche r e d e v o e r i n g e n toegeheiligd aan alle vaderlandsche
burgersocieteiten. [Door E. NIEUWENHUIZEN, klerk der Tweede Kamer.] Den Haag,
bij J. Plaat. 1795. (3080
Dagverhaal III. 330.

Redevoeringen van den Eerw. Heer Seb
R e d e v o e r i n g e n van den Eerw. Heer Seb. Nothanker. [Door F. NICOLAI.] Uit
het Hoogd. vertaald. [Door ABR. AR. VAN DER MEERSCH.] Amst. 1776. 2 dln.

Aa. (3081
o

In Cat. Abr. de Vries (1864) n . 4663 wordt ELIS. VAN DER LIP
vragenderwijze voor de vertaalster gehouden.

Redevoeringen voor Nederlands jongelingschap
R e d e v o e r i n g e n voor Nederlands jongelingschap. [Door P. LOOSJES AZ.] Amst.
1777. 2 dln. (3082
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

Stelkunstige reeckening van den regenboog
Stelkunstige r e e c k e n i n g van den regenboog. [Door B. DE SPINOZA.] 's Grav.
o

1667. 4 . (3083
Het eenig bekende exemplaar hiervan is in het bezit van Dr. A. van der
Linde.

De referent
De r e f e r e n t . Wetenschappelijk tijdschrift. [Redacteur J.G.F. ESTRÉ.] Amst. Fr.
o

Muller. 1843-1844. 4 . (3084
Vele stukken hierin waren vau A. DES AMORIE VAN DER HOEVEN, JR. (zie
Handel. v. Letterkunde 1848, bl. 56) en Prof. S. VISSERING.
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Reflectien op den Heer Fagels Brief
R e f l e c t i e n op den Heer Fagels Brief. Uyt het Engelsch getranslateert. (1688.)
o

4 . (3085
In het geschrift Parlementum pacificum voor het werk van GILBERT BURNET
gehouden.

Staat- en krijgskundige reflectien op het plan van 't oprichten van
een corps zee-soldaaten
Staat- en krijgskundige r e f l e c t i e n op het plan van 't oprichten van een corps
zee-soldaaten door den heer Ridder Kinsbergen ontworpen. [Door J.H. SWILDENS.]
Z. pl. [Amsterdam, W. Holtrop.] 1781. (3086
Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 331; Boeles, de Patriot Swildens, bl.
60. heeft echter als drukplaats: Te Rotterdam, bij D. en A. Vis, enz. z. jr.
[1781.]

De gheseghende reformatie der stadt Enchuysen
De gheseghende r e f o r m a t i e der stadt Enchuysen voor-ghevallen in 't jaer 1572.
[Gedicht door CORNELIS PIETERSZ. BIENS.] t'Enchuysen voor
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o

Volckert Lenaertsz Palensteyn. 1632. 4 .

F.V. (3087

Noodtsaeckelyke reformatie omtrent het ampt der ouderlingen
Noodtsaeckelyke r e f o r m a t i e omtrent het ampt der ouderlingen .... Vliss. 1673.
o

12 . (3088
‘Cet ouvrage est de la façon D'ABRAHAM VAN LAREN.’ (Paquot III. 206.)

De Reformatie
De R e f o r m a t i e . Tijdschrift der Christelijk Gereformeerde kerk in Nederland.
[Onder redactie van H.P. SCHOLTE.] Amst., H. Höveker. 1836-1844. 25 dln.

Aa. (3089

Korte ende grondighe refutatie
Korte ende grondighe r e f u t a t i e , oft wederlegginghe van .... Adam Hertwech van
o

Rotterdam ... [Misschien door NIC. GREVINCHOVEN.] Rott. 1612. 4 . (3090
Bibl. v. Pamfl. 1024; Rogge, Remonstr. geschr. bl. 110.

De stadhouderlycke regeeringe in Hollandt ende
De stadhouderlycke r e g e e r i n g e in Hollandt ende West-Vrieslant, d.i. een kort
ende bondigh verhael vande gedenckwaerd. daden .... der Holl. Stadhouders ....
[Waarschijnlijk door J. UYTENHAGE DE MIST.] Amst. J.C. van der Gracht. [Leyden bij
de Hackii.] 1662. (3091
Ten onregte aan P. DE LA COURT toegeschreven. - Vgl. v.d. Aa.

Regelen der Nederlandsche versificatie
R e g e l e n der Nederlandsche versificatie, met voorbeelden uit gezaghebbende
dichters. [Door J. VAN BUEL.] 's Hertog. 1838. (3092
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o

Bibl. N. Brab. Gen. n . 1022.

Regelen der Societeyt Jesu
R e g e l e n der Societeyt Jesu. [Uit het Latijn vert. door GILLES DE SMIDT.] Antw.
1647. (3093
De Backer V. 464.

Eenige regels betreffende het accent der Grieksche substantiva
Eenige r e g e l s betreffende het accent der Grieksche substantiva, adjectiva,
adverbia en numeralia, in verband met uitgang en woordvorming, bijeengevoegd
ten dienste der latijnsche scholen. [Door J.G. SCHLIMMER.] Doesborgh, 1868. (3094

De Regeering en de Klerezy
De R e g e e r i n g en de Klerezy. Een woord over de jongste beraadslagingen der
Tweede Kamer, betreffende de zaken der Oud-bisschoppelijke kle-
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rezy. [Door H. LOOS.] Utr. 1853. (3095
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. kerk, bl. 340.
‘Door den schrijver van †’ is nog geschreven:
Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Kathol. Oud-Bisschoppelijke
Klerezy in Nederland. Ald. 1853.

De zes Regeringsreglementen van Ned. Indië
De zes R e g e r i n g s r e g l e m e n t e n van Ned. Indië ... met verwijzing naar de
gelijkluidende artikels. [Door S. KEYZER.] 's Grav. 1858.

Uitg. (3096

Generaal register op alle de ordonnantiën
Generaal r e g i s t e r op alle de ordonnantiën, placaten en publicatiën ... van de
H.H. Staten ... 1749-1761 ... [Door T. SCHILPEROORT de Jonge.] Delft, 1762. - Ald.
1778. (3097

Algemeen en beredeneerd register op alle
Algemeen en beredeneerd r e g i s t e r op alle de publicatien en ordonnantiën van
de gemeene middelen. [Door J.H. VAN SWINDEN.] Amst. 1806. 2 dln.

Aa. (3098

Alphabethisch register van alle verzen van den vervolgbundel
Alphabethisch r e g i s t e r van alle verzen van den vervolgbundel op de Evangelische
gezangen. [Opgesteld door Ds. C. KOKER.] Utrecht, A.J. Servaas v. Rooijen. 18..

Uitg. (3099

Register van charters en bescheiden in het oude archief van
Kampen
R e g i s t e r van charters en bescheiden in het oude archief van Kampen. [Door
P.C. MOLHUIJSEN.] Kampen, 1863. 3 dln. (3100
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Voorloopig register van charters
Voorloopig r e g i s t e r van charters, privilegien, placaaten, de stad en Lande
betreffende, loopende tot 1594. [Door A.J. DE SITTER.] Gron. 1789. (3101

Reglement of ordonnantie dienende tot onderrichting
R e g l e m e n t of ordonnantie dienende tot onderrichting van de genoodigde bloed
verwanten en verdere heeren en vrinden van wijlen ... de Ouwerwetsche Nederl.
Patriot... [Waarschijnlyk door NIC. HOEFNAGEL.] Z. pl. en jr. [1783.] (3102

Reglement van het armen-bestuur te Hamburg
R e g l e m e n t van het armen-bestuur te Hamburg van den jaare 1788: met nog
eenige stukken daartoe betrekkelijk. Uit het Hoogduitsch vertaald [door C. VAN
BREUGEL] en door de algemeene armen-commissie van het departement Holland
uitgegeeven. ['s Grav.] Vosmaer en zonen. 1805. 3 stn.

Aa. (3103
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Het regt van den heere Prince
Het r e g t van den heere Prince van Oranje etc. tot het Marquisaat van Veere en
Vlissingen bewezen .... [Door JAN DE BACK.] Tweede druk. Franeker, 1733. (3104

Het regt van Enquête en de sterkedrank-quaestie
Het r e g t van Enquête en de sterkedrank-quaestie in de Tweede Kamer. [Door ....
Baron VAN LIJNDEN.] 's Grav. 1857.

Uitg. (3105

Het regt van Placet tegen het jongste ontwerp van Strafwetboek
Het r e g t van Placet tegen het jongste ontwerp van Strafwetboek ... verdedigd.
[Door C.G. MONTIJN.] Utr. 1847.

Uitg. (3106

De regten van den Gouverneur Generaal
De r e g t e n van den Gouverneur Generaal tegen den Bisschop Groofs. [Door J.D.
KRUSEMAN.] 's Grav. 1845.

B. (3107

Regten van den vorst op het publiek onderwijs
R e g t e n van den vorst op het publiek onderwijs. Uit het fransch [van L.V. RAOUL]
vertaald. [Door C. SEPP, Jsz.] Amst. 1828. (3108
Vertaling van: Droits du prince sur l'enseignement public, on résutation
des doctrines du journal Le Catholique des Pays-Bas. Par M.K. Gand,
impr. de Houdin, 1827. Uit die letters M.K. heeft men ten onregte J.F.
KLUYSKENS of J.L. KESTELOOT willen lezen. Zie Vanderhaeghen, V. 31.

De regtvaardigen en de onregtvaardigen
De r e g t v a a r d i g e n en de onregtvaardigen, geschetst door de Schrift. [Door J.F.
SCHIMSHEIMER.] Amst. 1842.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Uitg. (3109

Rehabeams raedt van Utrecht
R e h a b e a m s raedt van Utrecht, behelsende de redenen der goede mannen van
o

Utrecht ... [Door C. GENTMAN of J. LEUSDEN.] 1673. 4 . (3110
Volgens het tegenschrift: Bileams raedt.

Reinout in het betoverde hof
R e i n o u t in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida. [Door J. PLUIMER.]
o

Amst. 1697. - Ald. 1747. 12 . (3111
V.d. Marck 1271.

Reis door Holland in 1806 en
R e i s door Holland in 1806 en 1807. [Waarschijnlijk door E. MAASKAMP.] Amst.
1807. 3 dln. (3112
Bodel Nijenhuis 206.
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Reis naar China door Mongolië
R e i s naar China door Mongolië, gedurende 1820 en 1821, door G. Timkowski.
[Vert. door ANT. DOYER.] Haarl. Erven F. Bohn. 1826. 3 dln. (3113
Letterkunde, Levensb. 1854, bl. 11.

Reis naar het eiland Kreta in den Griekschen Archipel
R e i s naar het eiland Kreta in den Griekschen Archipel, in het jaar 1817, door F.W.
Sieber. Uit het Hoogd. [Door ANT. DOYER.] Haarl. Erven F. Bohn. 1823. 2 dln. (3114
Letterkunde, Levensber. 1854, bl. 11.

Reis naar het Oosten gedurende de j. 1836 en 1837
R e i s naar het Oosten gedurende de j. 1836 en 1837 door G.H. von Schubert. Uit
het Hoogd. vert. [Door J. VAN GILSE.] Amst. 1839. (3115

Onderaardsche reis van Claas Klim
Onderaardsche r e i s van Claas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van
e

den aardkloot ... Uit het latijn [van L. VAN HOLBERG] vertaalt. 2 druk. 's Grav. 1761.
(3116
Op bl. 30 der brochure De advokaat van J. le Francq v. Berkhey, wordt
gesproken van PIETER 'T HOEN'S ‘affectie voor de werken van Holberg,
namens de reize van Klaas Klim,’ en beweerd, dat deze eenige van v.
Holberg's werken vertaald had. Maar in 1761 was hij slechts 16 j. oud.

Reis van Utrecht naar Baden-Baden in brieven
R e i s van Utrecht naar Baden-Baden in brieven. Een handboek voor reizigers
derwaarts, door P. Herder van Bern. 's Gravenhage, bij de Erven Doorman. 1847.
(3117
In een Cat. van Fred. Muller vragenderwijs aan Ds. MOLL toegeschreven.
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Reis-boek door de Vereenigde Nederl
R e i s - b o e k door de Vereenigde Nederl. Provinciën en aangrenzende Koningrijken,
met beschrijving der steden, aanwijzing van schuit- en wagenvaarten, bekwame
herbergen, gevolgd door een Reys en Medicyn-boek, wegwyzers enz. [Door JAN
TEN HOORN.] Amst. J. ten Hoorn 1689. (3118
o

Placcius, N . 1955. Er bestaan latere uitgaven (1698, 1700, 1721, enz.)
met eenige wijziging van titel.

Reisfragmenten en anekdoten [Door W.A. Ockerse
R e i s f r a g m e n t e n en anekdoten [Door W.A. OCKERSE en A. OCKERSE geb.
KLEYN.] Utr. 18 .. (3119
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Reisherinneringen
R e i s h e r i n n e r i n g e n . [Door J.C. VAN LEEUWEN.] Woerden, 1865. (3120
Titel zal wel onjuist zijn.

Een Geldersch reisje van Amsterdam
Een Geldersch r e i s j e van Amsterdam of elders naar Arnhem, Zutphen, het Loo
o

en Nymegen ... [Door P. NIJHOFF.] Arnh. 1848. 12 . (3121

Reispas naar het Koningrijk der Hemelen
R e i s p a s naar het Koningrijk der Hemelen. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1863.

Schr. (3122

Reize door de Majory van 's
R e i z e door de Majory van 's Hertogenbosch in 1798 en 1799. [Door S.
HANEWINKEL.] Amst. 1800. - Tweede reis ... Ald. 1800. (3123

Reize naar Siberië
R e i z e naar Siberië, op bevel des Konings van Frankrijk ondernomen. Door den
Abt Chappe d'Auteroche. Behelzende deszelfs waarnemingen nopens de gesteldheid
en staat van Rusland. Uit het Fransch vertaald. [Door Mr. GERARD DUMBAR.] Te
Deventer, bij Lucas Leemhorst 1772. 2 dln. (3124

Reize uit Egypte door Sennaar naar Abyssinië
R e i z e uit Egypte door Sennaar naar Abyssinië en van daar naar de Kaap de
Groede Hoop. Door een Fransch emigrant. Vertaald naar zijn handschrift en begeleid
van aanmerkingen des vertalers. [G. BRUINING.] Amst. 1806-1807. 2 dln. (3125
Zie zijn eigen-levensbeschr. bl. 299, 314.

Reizen door Zweden en Finland
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R e i z e n door Zweden en Finland, tot aan de uiterste grenzen van Lapland in de
jaren 1798 en 1799. Door J. Acerbi. [Vert. door P. LOOSJES, AZ.] Amst. 1807. 4 dln.
(3126
Konst- en Letterbode 1813, I. 362.

Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer
R e i z e n en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederl. Oost-Indische
bezittingen. [Door A.E. VAN NOOTNOORN.] Amst. 1844. (3127
Hij noemt zich schrijver hiervan op den titel der in hetz. jaar verschenen:
Reizen en lotgev. van Gustaaf Westerman in de Ned. W.I. Bezittingen.

Nieuwe reiziger door het Koningrijk Holland
Nieuwe r e i z i g e r door het Koningrijk Holland. [Door E. MAASKAMP.]
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Amst. 1809. - Ald. 1810. (3128
Bodel Nijenhuis 212.

De verstandige rekenmeester
De verstandige r e k e n m e e s t e r , of staat van de profijten der revolutie te Parijs.
[Door W.H. SURINGAR.] Leeuw. 1848.

Uitg. (3129

Rekwest van Amsterdamsche jongens aan den Burgemeester
R e k w e s t van Amsterdamsche jongens aan den Burgemeester bij het naderen
der kermis in 1850. [Door J. SCHENKMAN.] Amst. 1850. (3130

Rekwest van het hondendom aan de regering
R e k w e s t van het hondendom aan de regering der ‘Keyserlijk vrije Ansestad
Deventer.’ [Door ROELOF BLOEMENDAAL.] (Onderaan:) Deventer 9 Mei 1854. (3131

Echt en pertinent relaes
Echt en pertinent r e l a e s , van alle 't geene is ... voorgevallen omtrent het
attaqueeren van het retranchement tot Denain, door ... den Marechal de Villars op
den 24 Julij 1712. 's Gravenhage, Pieter Husson. fol. (3132
Waarschijnlijk uitgegeven door Albemarle's aide-de-camp VAN DE WERVE,
onder toezigt van zijn vriend E.H. Baron VAN ITTERSUM TOT DEN
OOSTERHOF.

De volmaekte religieuse ... door Pater
De volmaekte r e l i g i e u s e ... door Pater M.A. Marin. [Uit het Fransch vert. door
o

... DE WINTER.] Gent, 1858. 18 . (3133
Vanderhaeghen V. 245.
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D'alderchristelicste religion oder Ceremonien die men
D'alderchristelicste r e l i g i o n oder Ceremonien die men sacramentlycke ter
beteringe des lichaems Christi inder ghemeenten bruycken sal ... [Door DAVID JORIS.]
Z. pl. en jr. (3134
V.d. Linde 206.

Remonstrance
R e m o n s t r a n c e , of vertoogh, by die van Leyden den ... Staten slandts van
Hollandt, in Febr. 1582 .... ghedaen, nopende 't verhandelde der Predicanten ...
o

[Door D. VZ. COORNHERT.] 1582.-1597.-1627. 4 . (3135
Opgenomen in het 2e deel zijner werken. Zie Bibl. v. Pamfl. 246.

Der Remonstranten kerckgangh
Der R e m o n s t r a n t e n kerck-
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gangh, dat is verscheydene redenen waerom de Rem. ghesinde hare afgesonderde
o

vergaderingen niet en behooren na te laten ... [Door NIC. GREVINCHOVEN.] 1619. 4 .
(3136
Brandt IV. 82.

Remonstrantie by de zes Colloquenten van der Remonstranten
weghen
R e m o n s t r a n t i e by de zes Colloquenten van der Remonstranten weghen in de
Haechsche Conferent(i)e bekent. Overgheg. aen de E.M.H. Staten .... [Opgesteld
o

door JOH. UYTENBOGAERT.] Rott. 1618. 4 . (3137
Cattenburgh p. 146.

Remonstrantie
R e m o n s t r a n t i e , op den naem der kercken deser geunieerde Provincien
o

overgegeven den 26 Sept. ll.... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3138
Cattenburgh p. 157.

Remonstrantie van wegen Ghedeputeerde des provincialen
R e m o n s t r a n t i e van wegen Ghedeputeerde des provincialen Synodi aen de
Ed. M. Heeren de Staten des Vorstendoms Gelre ende Gr. Zutphen: rakende de
uytghegevene Betonica van de Johanniters ... [Door JOH. SMETIUS.] Z. pl. [Nym.]
1643. (3139
Kist en Royaards, IV. 172.

Renovatio vande Commonitio ofte waerschouwinghe aen
R e n o v a t i o vande Commonitio ofte waerschouwinghe aen de Vlaemsche
Doopsgesinde Gemeynte binnen Amsterdam ... Hier is oock by gevoeght een
verantwoordinge voor Tielman Tielen ... [Toegeschreven aan JOH. NAERANUS.] 1655.
o

4 . (3140
Meulman 3509, 3542, 3544.
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De reorganisatie der veeartsenijschool
De r e o r g a n i s a t i e der veeartsenijschool. [Door ... KOOPMAN.] Utr. 1851.

Uitg. (3141

Militair repartitie-boecxken ... sedert 1621
o

Militair r e p a r t i t i e -boecxken ... sedert 1621. Z. pl. en jr. 12 . (3142
Naamlooze vertaling van M.Z. BOXHORN, Commentariolus de statu
confoed. prov. Belg.

Replica of wederantwoording tegen het regt
R e p l i c a of wederantwoording tegen het regt der twee bekende kapittels het
Utregtse en Haarlemse. [Door W. HERMENSE FOX.] Z. pl. 1703. (3143
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Volgens het tegenschrift: De Replica .. tot stof vermalen door Timotheus
van Vrede S.T.L. Delft, 1704.

Replyck der Remonstranten op de antwoordt
R e p l y c k der Remonstranten op de antwoordt der H.H. Leydsche Professoren
o

teghen den Voorlooper. [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.]... 1630. 4 . (3144
Cattenburgh p. 158.

De Representanten des volks van Amsterdam
De R e p r e s e n t a n t e n des volks van Amsterdam benoemd tot committé van
justitie binnen dezelve stad verdedigd. [Door Mr. JAN VALCKENAER.] 1796. (3145
Amst. Courant 28 Mei 1796.

De Fransche Republiek
De Fransche R e p u b l i e k , en de staatkundige woelingen onzer dagen, tegenover
de ware ontwikkeling des staatslevens. [Door MENNO SCHAAFF GRATAMA.] Gron.
1848. (3146
Konst- en Letterbode 1858, bl. 353.

De Republikein
De R e p u b l i k e i n . Amsterdam, bij M. Schalekamp. 1795-1797. 3 dln. (3147
Tot de medewerkers behoorde mr. JAC. SCHELTEMA, volgens zijn leven
door P. Scheltema, bl.

Republijke der zeven vrije Vereen
R e p u b l i j k e der zeven vrije Vereen. Nederl. Uit het Latijn ... [Door J. DE LAET.]
o

Amst. 1652. 12 . (3148
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o

Bodel Nijenhuis n . 54.

Nader-request aan het Staatsbewind der Bataafsche
Nader-r e q u e s t aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek van wegen
participanten in de Oost-Indischo Compagnie ingediend ... Amst. Pieter den Hengst
en Zoon. 1803. (3149
S. Ipz. Wiselius schreef hiertegen eene ‘Wederlegging van het nader
Request en zoogenaamde Memorie Adstructif van Mr. H.C. CRAS c.s.
aan het staatsbewind der Bat. Rep. ingediend van wegen eenige
Participanten in de gewezen Oostindische Compagnie’. Deze
wederlegging wordt aangehaald in de Besluiten van het Staatsbewind
o

van 8 Aug. 1803, n . 33.

Request van C. van Hoogeveen Jr
R e q u e s t van C. van Hoogeveen Jr. en P. van der Eijk en D. Vijgh gepresenteerd
aen die van de gemeente der stad Leyden ten einde het Conceptplacaat tegens
godslasterlijke en
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obscoene boeken ... werde gedeclineerd ... [Door E. en J. LUZAC.] [Leiden,] 1770.
(3150

Request voor het smeeden
R e q u e s t voor het smeeden, koperslagers, geweermakers, messemakers en
yserkopers gilde der stad Zwolle tegen de vernietiging der gildewetten. [Opgesteld
door den Procureur SALOMON VAN DEVENTER.] Te Zwolle bij Hendrikus Tyl,
boekverkoper in de Voorstraat. [18 Dec. 1796.] (3151
Volgens aanteekening op 's mans eigen exemplaar.

Request voor landbouwers in de provintie
R e q u e s t voor landbouwers in de provintie Groningen tot behoud van de
graanwetten. [Door J.R. MODDERMAN.] Gron. 1823. (3152
o

Cat. G. de Wal, N . 17.

Res judicanda judicata
R e s judicanda judicata, ofte apologie voor den armen en geringen in den lande:
waer in vertoont wort dat de negotie van de particuliere Tafelhouders's, Lombarden
genaamt, strijt met Godts Woort, Catechismus, Liturgie, en Synodale Resolutien,
en de gemene praktyke der Gereformeerde kerken. Zynde een antwoort op seker
boeksken, genaemt Res Judicata etc... [Door GISB. VOETIUS.] Tot Utr. by Jan van
o

Waesberge, boekverkoper over het Stadthuys, anno 1658. 4 . (3153
o

Placcius, p. 502, n .

Res judicanda
R e s judicanda, saecke die noch staat te oordeelen, van de bancken van leeninghe,
o

bij de Magistr. wettelyck opgherecht ... [Door J. CRIECKS.] Leyd. 1658. 4 . (3154
Rogge, Contra-Remonstr. geschr. bl. 249.

Resolutie van de ... Staten van van Holl
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R e s o l u t i e van de ... Staten van Holl. ... Mitsg. Christ. ende nootw. vercl. over
o

dese resol. [Door JAC. TRIGLAND.] 1616. 4 . (3155
Rogge, ll. bl. 39.

Response aux articles proposez par quelques
R e s p o n s e aux articles proposez par quelques ministres d'Hollande ... [Opgesteld
door DAN. TILENUS en met Hollandsche vertaling uitgeg. door JOH. UYTENBOGAERT.]
o

1630. 4 . (3156
Cattenburgh p. 156.
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Retortie ofte weder-steeck
R e t o r t i e ofte weder-steeck, ghegheven met de smadelycke stift by eenighe bittere
Calvinisten, ende calumniateurs in figuren af-ghebeeldet ende met rijmen beduydet
o

en uyt-geleyt. [Door REIN. TELLE.] ... 1619. 4 . (3157
Bibl. v. Pamfl. 1662.

Roomsche reys
Roomsche r e y s . Zamenspraak van Pieter de Reyser en Abacuc sijnen broeder.
[Door J. STALPAERT VAN DER WIELEN.] 1624. (3158
o

Cat. H. van Lil, M. Buys van Sittert, e.a. (Utr. 21 Nov. 1855) N . 1511.

Een geestelyke reyse eens jonghelincks
Een geestelyke r e y s e eens jonghelincks, nae het landt van vreden, om daer
wesentlyck in Godt inne te leven ... [Door H. JANSEN.] Z. pl. en jr. [Omstr. 1580.]
(3159
o

Catal. J. Enschedé (1867), N . 614 heeft eene uitgave: Haarl. Enschedé,
1718.

Vermakelyke reyze door Noord- en Zuyd-Holland
Vermakelyke r e y z e door Noord- en Zuyd-Holland. [Door J. LOVERINGH.] Amst. J.
Loveringh. 1733. 2 dln. (3160
o

Cat. J. Radink n . 3334.

Dichtlievende rhapsodien
Dichtlievende r h a p s o d i e n . [Door Mr. H. RIEMSNIJDER.] 's Gravenhaage, H.H.
van Drecht. 1779. (3161
Bibliogr. Adversaria, II. 45.
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De jonge Richelieu
De jonge R i c h e l i e u , of de Fransche Lovelace. Tooneelspel naar het Fransch
van Duval en Monvel. [Door S. IPZ. WISELIUS e.a.] Amst. 1797. (3162
Zie zijn Leven door v. Limburg Brouwer, bl. 187.

Rietscheutgalmen
R i e t s c h e u t g a l m e n . [Uitgeg. door A.L. LESTURGEON.] Te Winschoten, bij J.
Huisingh. 1838. (3163
Bijdragen hiertoe leverden W. HECKER, G.D. STERINGA KUYPER en R.
BENNINK JANSSONIUS. Volgens mededeeling van laatst-genoemden waren
van Lesturgeon 13, van Hecker 7, van Kuyper 4 en van Janssonius 12
der gedichten.
Zie Levensberigten v. Letterkunde 1879 bl. 156.

De rigting en uitvoerbaarheid van het wetsontwerp
De r i g t i n g en uitvoerbaarheid van het wetsontwerp tot vaststelling der
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gronden, waarop ondernemingen van landbouw en nijverheid in Ned. Indië kunnen
worden gevestigd, onderzocht en beoordeeld door ... [E.H. 'S JACOB.] 's Grav. 1865.
(3164

De ring van Gyges wedergevonden
De r i n g van Gyges wedergevonden of verzameling van meest vaderlandsche
karakters. Door den schrijver van den Landjonker van Blankenheim. [W. KIST.] Niet
vertaald. Haarlem, 1805. - Ald. 1816. - Amst. 1823. 4 dln. (3165
‘Door den schrijver van †’ zijn geschreven:
Eduard van Eikenhorst, zijne huisgenooten en vrienden. Amst. 1811. 4
dln.
De wonderbril. Amst. 1812. 2 dln.
Louise van Walburg. Amst. 1813. 2 dln.
Zonderlinge lotgevallen van Barend van Poederen op eene reize door
Holland, Zeeland, Braband en Vlaanderen. Amst. 1814. 2 dln.
Leonora van Atrecht, of de belooning van standvastigheid en liefde. Amst.
1815.
Abraham van Wilgenhorst of de rampen der vooroordeelen. Leyden,
1815.
Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Ned. mannen eu vrouwen
in het j. 1816 bijeenverzameld op eene reis door het Kon. der Nederl.
door den Eng. reiziger G.H. Johnson [W. KIST] en den schr. van †. Amst.
1816. (Zie Navorscher XIV. 147)
Ferdinand van Waldeck, of het gemis van wereld- en menschen-kennis.
Amst. 1816.
De Egyptische tooverstaf of karakterschetsen en tafereelen des
menschelijken levens. Rott. 1823.

De krollende Ritzaart met de gulden
De krollende R i t z a a r t met de gulden legenden van Jan van Tongeren. Klucht ...
[Door ... MOLENHOFF.] Amst. 1658. - Ald. 1659. (3166
V.d. Marck 286, 1215.

De roemster van den Aemstel off
De r o e m s t e r van den Aemstel off poëtische beschryvinghe van de riviere Aemstel,
met verklaringe van eenige duystere woorden. Amsterdam, z. jr. [1610.] (3167
Door Scheltema (A. en M. Tess. Visscher bl. 102) toegeschreven aan
ANNA ROEMERS VISSCHER. Ten onregte volgens v Vloten en Molster, die
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uit de woorden aan het slot der Hymne aen den Aemstel - ‘de velden die
den naam der dichter spelden’ - afgeleid hebben, dat VAN DE VELDE de
dichter was. Beets meent den dichter aangeduid te zien onder het eerste
gedichtje met Χορειν: wie dit was weet hij echter niet te zeggen. In het
tijdschrift Oud-Holland, I. 44-72 noemt Mr. A.D de Vries Az. den dichter
M. VAN VELDEN (CAMPANUS).

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

490

Rommel-pot van 't hane-kot
R o m m e l - p o t van 't hane-kot. Om te kauwe veur begyne-koeck En te neurie lijck
hangsje hangebroeck. [Door JOOST VAN VONDEL.] (Onderaan:) In d'Mater Salem
door Irenaeum Philalethium, by Adelaert Waermont. [Amst. M. Jz. Brandt. 1627.]
In plano. (3168
Thysius 1524; Bibl. v. Pamfl. 2186.

Rommelpot
R o m m e l p o t , voor de dolende ridder, ter eere van den extemporaire
Rommelpots-dichter, den groten J. Nomsz. Alomme by de Uitgevers der Patriotsche
Couranten te bekomen, à 5 stuivers. [1787.] (3169
Opgenomen in de Leydsche keur en hekel-dichten [van J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY.] Het heeft, blijkens het tot sleutel dienende Register, zijn
oorsprong te danken aan een berigt in de Schuurmansche en Verlemsche
Courant van een aanspraak aan den Heer van der Capellen tot den
Marsch, achter het stukje te vinden.

Rommeltaerte ofte wat oudts ende wat
R o m m e l t a e r t e ofte wat oudts ende wat nieus, al voor een gheldt. [Door R.
ROBERTSZ LE CANU.] Z. pl. en jr. [1613.] Plano. (3170
Rogge, Remonstr. geschr. bl. 276.

't Hollandts rommelzootje
't Hollandts r o m m e l z o o t j e , vertoonende de gantsche gelegentheyd van het
benaudt, ontzet en gewapent Amsterdam. [Toegeschr. aan J. ZOET.] Gedruckt op
o

de Pars in 't jaer der Snaphaanen. (1650.) 4 . (3171
Zie Bibl. v. Pamfl. 3728.

De roode roos
De roode r o o s , spreekwoord. [Uit het Fransch vert. door Mr. J. VAN WALRÉ.] Haarl.
1793.
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H.G. (3172

Roosjens
R o o s j e n s . Verzameling van minnedichtjens. [Door A.W. ENGELEN.] Gron. 1832.
(3173
Bibl. Harlem. III. 266.

De roover
De r o o v e r . Door E.L. Bulwer. Naar het Engelsch. [Door ANT. DOYER.] Haarl. Erven
F. Bohn. 1833. (3174
Letterkunde, Levensber. 1854, bl. 11.

De roover
De r o o v e r . Een Drentsch verhaal [Door J. VAN DER VEEN AZ.] Koevorden, 1839.
(3175
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Rosa's lijden
R o s a ' s lijden, of beproeving en uitkomst. Naar het Fransch. [Door W.J. VAN
HARN.]'s Grav. 1848

Uitg. (3176
‘Door den vertaler van †’ verscheen: Flora Campbell. Een geschenk voor
Neêrlands dochteren. Ald. 1848.

Den Rosenghaert van den beuruckten Vrouwen
Den R o s e n g h a e r t van den beuruckten Vrouwen. Ghecorrigeert ende vermeerdert
wt die boecken van die alder expeertste scriuers, die van deser materien (te weten
van die secreten, ontfanginghe, baringhe ende conste der vroevrouwen) int latijn
gescreuen hebben, als Albertus Magnus, Aristoteles, Plinius .... Ende ooc wt Jason
à Pratis [VAN DE VELDE], die een dat aldercostelycste tractaet in latijn heeft bescreuen
o

vander vroevrouwen conste. Antwerpen, Mich. van Hoochstraten. [1529.] 4 . - Tot
o

Campen, by my Steven Joesten [omstr. 1540.] 12 . - Tot Leyden by mi Jan
Mathyszoon [omstr. 1555.] (3177
De ‘Rozengaerd’ was volgens de meeste schrijvers eene vertaling uit het
Hoogd. van EUCHAR. RÖSSLIN, Der Swangeren Frauwen und Hebammen
Rosegarten, in 1513 voor het eerst te Strasburg uitgegeven. Volgens B.J.
Tellegen, Diss. obst. med. de tetano uteri, Gron. 1835, zoude het echter
eene vertaling zijn van: ‘GUALTHERI HERMANNI REIFF, Frawen Rosengarten’.
Zie voor de tallooze Holl. uitgaven: Navorscher VII. 37, 166, 324; VIII.
344. Amst. Bibl. V. 310. Cat. J. Baert de la Faille (1868) bl. 159 e.v., waar
o.a. voorkomt: E. Rhodius [Röslein], Der Schwangern Frauwen und
Hebamen Rosengarten. Argent. 1508.

De tooneelmatige roskam
De tooneelmatige r o s k a m . Een weekblad behelzende eene onpartijdige
beoordeeling van hetgeen voornamentlyk op de Amsterd. schouwburg voorvalt en
vertoond wordt. [Door P.G. WITSEN GEYSBEEK.] Amst. 1799. (3178

Rotterdam herstelt
R o t t e r d a m herstelt, door het accorderen van de Magistraat in het versoeck der
burgeren tot het renuncieren van hare ampten .... [Door JAN PIETERSZ. SILLING.] Z.
o

pl. en jr. [1672.] 4 . (3179
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Bibl. v. Pamfl. 6123, 6394.

De vermakelyke rouw
De vermakelyke r o u w . Kluchtspel.
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[Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1685. (3180
V.d. Marck 502a.

Adrianus van Royen's Landrust
Adrianus van R o y e n ' s Landrust. Gevolgd naar het Latyn. [Door Mr. W. BILDERDIJK.]
Gedrukt voor het genootschap: Kunst wordt door arbeid verkregen. Z. pl. [Leyden,]
1777. (3181
Letterkunde, Catal. I. 270.

Roza van Tannenburg
R o z a van Tannenburg, door H.C. Schmidt. Uit het Hoogduitsch. [Door A. DROSTE.]
Haarlem, 1827. (3182
Konst- en Letterbode 1834, II. 352; vgl. ald. bl. 322.

Rudimenta of gronden der Nederduitsche taal
R u d i m e n t a of gronden der Nederduitsche taal. [Door LAMBERT VAN BOLHUIS?]
Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Leiden, 1805.
2 stn. (3183

Rusland beschouwd met betrekking tot zijne
R u s l a n d beschouwd met betrekking tot zijne aardrijkskundige en natuurlijke
ligging, grond en luchtgesteldheid ... [Door P. VAN WOENZEL, Med. Dr.] Haarlem,
1805. (3184

Rusland
R u s l a n d ; zijnde een statistieke, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dat
rijk. [Door P. VAN WOENZEL, Med. Dr.] Nieuwe uitgave. Amst. 1821. (3185
Is hetzelfde als: Rusland beschouwd, enz.
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De Russen in Noord-Holland
De R u s s e n in Noord-Holland, of Vrijhart en Saartje. Tooneelspel in 3 bedrijven.
[Door J.D. PASTEUR.] 's Grav. 1800. (3186
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 6513.

Rust door onrust bij het uitbreken
R u s t door onrust bij het uitbreken der cholera in 1832. [Door BERN. LEDEBOER.]
Rott. 1832.

A.M.L. (3187

Het Brittanische rijk in Amerika
Het Brittanische r i j k in Amerika. [Door J. OLDMIZON; vert. door R.G. WETSTEIN.]
o

Amst. 1721. 2 dln. 4 . (3188
o

Cat Geisweit v.d. Netten, N . 469.

's Rijks gronden in Indië zonder
's R i j k s gronden in Indië zonder verkoop aanwendbaar tot voorziening
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in het te kort van 's lands geldmiddelen ... [Door J. COHEN STUART.] 's Grav. 1849.

Uitg. (3189

Twee rijks-kweekscholen voor onderwijzers
Twee r i j k s -kweekscholen voor onderwijzers, naar aanleiding van art. 12 der nieuwe
wet op het onderwijs ... [Door D. BUDDINGH.] 's Grav. 1858.

Schr. (3190

Stichtelyke rijmen om te lezen oft'
Stichtelyke r i j m e n om te lezen oft' zingen. [Door D. RZ. CAMPHUYSEN.] Z. pl.
[Hoorn,] 1624. (3191
Telkens met naam herdrukt.

Rijmen
R i j m e n , uitgegeven tot ondersteuning der liefdadige pogingen van de
dames-vereeniging: Eensgezindheid te Kampen. [Grootendeels door A. FELS.]
Kampen, Gebr. Fels 1846. (3192

De Rijndonks van de Veluwe
De R i j n d o n k s van de Veluwe. Familieverhaal. [Door P. DUYS.] Arnhem, 1873.
(3193
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S
Sabbaths-onrust verandert in Sabbathsrust
S a b b a t h s - o n r u s t verandert in Sabbathsrust, dat is de disputen en twisten over
o

den Sabbath beslist ... [Door D. VAN HENGHEL.] 1664. 4 . (3194
Vgl. Bibl. v. Pamfl. 5493.

Lovensche sack almanach dienende voor het jaer O.H.J.C. 1765
Lovensche s a c k a l m a n a c h dienende voor het jaer O.H.J.C. 1765. [Door Prof.
o

VERBERCKT.] Loven, Maswiens. 12 . (3195
Biblioph. Belge, IX. 198.

Jonkheer Salvador en zijne misdaden
Jonkheer S a l v a d o r en zijne misdaden. [Door H.G. STAHL.] 's Grav. H.G. Stahl.
1856. (3196
o

V.d. Linde, Bibliogr. v. Haarlem, n . 166.

Samenspraak in het rijk der Dooden
S a m e n s p r a a k in het rijk der Dooden tusschen Prins Willem den I en den
Generaal Montgomery, over de eertijds voorgevallen omwenteling in de Nederlanden.
Harlingen, W. van der Plaats en Amsterdam, G. Warnars. [1747?] (3197
Kan dit de ‘Zamenspraak der Dooden’ zijn, waarvan J.C. WEIJERMAN
schrijver was, volgens de Levensbeschr. v. eenige voorname Ned. mannen
en vrouwen (II. 101)? De titel is mij alleen uit Abkonde en Arrenberg
bekend.

Samenspraak over de schriften en schrijvers
S a m e n s p r a a k over de schriften en schrijvers van de nagedachtenis des Heeren
Joan de Witt. Gedrukt te Leiden, 1757. (3198
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Vertaling van het Colloquium de scriptis et scriptoribus in memoriam J.
Wittii, waarvan TIBERIUS HEMSTERHUIS de schrijver was. (Zie de Crane,
Bijzonderh. ov. de Farm. Hemsterhuis, bl. 82.)

Samenspraak tusschen een Romein en een
S a m e n s p r a a k tusschen een Romein en een Leerdammer. [Door FULGENTIUS
STEVINS.] z. jr.

B.J. (3299

Samenspraak tusschen Govert Bidlo
S a m e n s p r a a k tusschen Govert Bidlo, Romein de Hooge, en de Politieke Kruyer.
In de Acheronsche velden. 1784. (3200
Op bl. 21 volgt De bekeening en hellevaa(rt) van den Postfiakker het
Hoene. Voor Bisschop Willebrordus, terwijl bl. 25-41 lossse gedichten
bevatten op verschillende personen. J. LE FRANCQ VAN BERKHEY was de
schrijver der Samenspr.; het stuk is opgenomen in zijne Verzam. v.
Leydsche keur en hekeldichten.

Samenspraakjes tusschen Klaartje en Trijntje
o

S a m e n s p r a a k j e s tusschen Klaartje en Trijntje. Z. pl. en jr. [Rott. 1787.] 4 .
(3201
o

Soort van tijdschrift, waarvan mij alleen N . 16 en 27 bekend zijn. Geheel
gelijk in vorm, druk en geest aan het ‘Saturdags Kroegpraatje’ en dus
mogelijk van denzelfden schrijver. In Julij 1787 verboden.

Samenspraek over de Colportage der H
S a m e n s p r a e k over de Colpor-
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o

tage der H. Schriftuer. [Door A. GOEDKOOP, Pred. te Gent.] Gent, 1837. 12 . (3202
Vanderhaeghen V. 432.

Eerste (tot vijfde) Samenspraek tusschen Pieter
Eerste (tot vijfde) S a m e n s p r a e k tusschen Pieter Regthart en Joan Waermont.
[Door J.C. VAN ERKEL.] Te Delft, Hend. van Rhijn. 1722-1724. (3203
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. Kerk, bl. 207.

Samen-spaeck tusschen Waermondt ende Gaergoedt
S a m e n - s p a e c k tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste
ende ondergangh van Flora. Ghedruckt te Haerlem, by Adriaen Roman,
boeck-drucker, woonende in de Groote Hout-straet, in de Vergulde Parsse, Anno
o

1637. 4 . (3204
Gevolgd door een: Tweede Samenspraeck en door een: Register van de
Prijsen der Bloemen, zijnde de derde Samen-spraeck tusschen
Waermondt en Gaergoedt ... 1637. In de Na-reden op het Register maakt
A. ROMAN, de drukker, zich tevens als den schrijver der drie stukjes
bekend. Van de eerste zamenspraak bestaat een Amst. druk van 1643
(Eerste t'samensprack enz.; zoo ook van de 2e en het Register). In 1734
verscheen een herdruk onder den titel: De drie t'zamenspraeken tusschen
Waermondt en Gaergoedt over de op- en ondergang van Flora; als mede
Floraas Zottebollen, Troostbrief, en een Register der tegenwoordige meest
geächte Hyacinten, met derzelver Pryzen. Verçiert met een curieuse
Prent. Den tweeden druck vermeerdert en van veele fauten gezuyvert.
Tot Haerlem, gedrukt by Johannes Marshoorn, boeckdrucker op de Markt.
Anno 1734. Deze uitgave werd door den drukker zelven bezorgd, van
wien ook de stukken waren, die in de vroegere uitgave van 1637 niet
voorkwamen. Vgl. Handel. v. Letterkunde, 1866, bl. 6, 8.

Samenspraken tusschen een borger en een
S a m e n s p r a k e n tusschen een borger en een Oostindisch schipper over de
zaken der O.I. Comp ... [Door MATT. THEMMINCK.] 1796.

B. (3205
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Satan's des allereersten muitelings magt en
S a t a n ' s des allereersten muitelings magt en onmagt. Proeve eener beknopte
voorstelling van de doorgaande leer der Heilige Schrift, betrekkelijk de opkomst,
heerschappijvoering en toekomstigen ondergang van het rijk der duisternis. [Door
P.J. VAN ANDEL.] 's Grav. A.J. van Weelden 1834. (3206
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Hij haalt het als zijn werk aan op bl. 6 van zijn: Adres aan Z.M. den Koning.

Satyricum op het huwelijk van hooggeleerden
S a t y r i c u m op het huwelijk van hooggeleerden heer J... D. B... [JACOBUS DE
BROUWER] predicant te M... Monster bij Delft] ende zeer vroome jongvrouwe J.. C..
V.K. [JOHANNA CHRISTINA VAN KINSCHOT] vereenigt in Krolmaent des jaers 1726.
Plano.

F.V. (3207
Gedicht, get. J. van Essen.

Sauls boosheid en Davids opregtigheid
S a u l s boosheid en Davids opregtigheid; of een vertoog van het quade beleid van
Jacobus II ... en den opregten handel van Willem Henrik, Prins van Oranje ... [Door
o

ERICUS WALTEN.] Amsterdam, Mart. de Meede. 1689. 4 .

L.P. (3208

De twee jonge Savoyaards
De twee jonge S a v o y a a r d s . Blijspel met zang, gevolgd naar het Fransch. [Door
H. ASSCHENBERGH en H.J. ROULLAUD.] Amst. 1790. (3209
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 6570.

Scaramouche en zijne vrienden
S c a r a m o u c h e en zijne vrienden. (3210
Voortzetting van A. MAY VAN VOLLENHOVEN'S Arlequin. Zie Ned. Spectator
o

1872, bl. 156; 1884, n . 17.

Schaadelijkheid der thans heerschende tweedragt in onze
Republiek
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S c h a a d e l i j k h e i d der thans heerschende tweedragt in onze Republiek, en
beste raad voor overheeden ... [Door D.W. SMITS.] Rott. 1782. (3211
Volgens gelijktijdige vlugschriften.

De bedrooge schaakers
De bedrooge s c h a a k e r s . Kluchtspel. [Door P.A. CODDE.] Amst. 1672. (3212
V.d. Marck 163.

Het schaakspel gemakkelijker om te leeren
Het s c h a a k s p e l gemakkelijker om te leeren en vermakelijker om te spelen
gemaakt; uit het Fransch. Campen, 1793. (3213
Vertaling van [Graaf VAN ZUYLEN VAN NYEVELTS] La supériorité aux échecs.
Campen, 1792. Zie Navorscher XI. 250, 340; XII. 15.

De schaapherder
De s c h a a p h e r d e r . Een verhaal uit den Utrechtschen oorlog
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1481-1483. [Door J.F. OLTMANS.] Amst. 1838. (3214
Met naam herdrukt: Amst. 1854. - Ald. 1867.

't Gescheurde schaapskleedt van Dr. Galenus
't Gescheurde s c h a a p s k l e e d t van Dr. Galenus Abrahamsz. [Door PASCHIER
DE

o

FIJNE.] Leyden, 1663. 4 . (3215
Meulman 4014.

Schat uit oud en nieuw
S c h a t uit oud en nieuw of uitlegging des Briefs Pauli aen de Galaten.... [Door J.
o

STEENGRACDT.] Midd. 1688-1689. 2 dln. 4 . (3216
De la Ruë bl. 159 (94.) Er is ook een Enkhuizer druk.

Evangelische schat van Christus Jesus ontdeckt
Evangelische s c h a t van Christus Jesus ontdeckt, van Laurent gepredikt, van
o

Hippolytus verkregen. [Door J. STALPAERT VAN DER WIELE.] 's Bosch, 1621. 4 . (3217
o

Cat. J. Ackersdijck, n . 6652.

Schatkamer der talen
S c h a t k a m e r der talen, uitgeg. onder de zinspreuk: Linguae patriae excolendi
amore, bevattende veele uitleggingen van verouderde Nederl. woorden, en
ophelderingen van de meeste doode talen, niet alleen ten nutte van alle Taal- en
Letterkundigen, maar ook van de Godgeleerden, met betrekking tot het verklaaren
des Bijbels. [Door J. STEENWINKEL en J.A. CLIGNETT.] Amst. J.B. Elwe, 1794. (3218
Is niets anders dan de Taalkundige M e n g e l i n g e n hier boven vermeld.

Schatkamer van vernuft en smaak
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S c h a t k a m e r van vernuft en smaak. Utr. 1791. (3219
‘Cui edendo fortasse praefuit H.F. HELMCKE, cujus plura ibi carmina
inveniuntur’ leest men p. 182 der Memoria Joannis Clarisse auctore H.
Bouman. Op bl. 188 wordt CLARISSE als schrijver opgegeven van hetgeen
voorkomt op bl. 1613-174, 201-212, 298-301.

Dertig schatten van betrouwen op God
Dertig s c h a t t e n van betrouwen op God. Uyt het Fransch naer het Italiaensch
vertaeld. [Door J.B. DE NÈVE.] Gent, J. Rousseau 1840. (3220
Vanderhaeghen, V. 233.
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Een nieuw scheepslied ter eere Z.D.H
Een nieuw s c h e e p s l i e d ter eere Z.D.H. Willem den Vijfden, bij gelegenh. van
Hoogstdesz. installatie als Heer van Vlissingen... [Door ELIZ. WOLFF geb. BEKKER.]
Z. pl. 1766. (3221

De nieuwe Nederlandsche scheepvaartwetgeving met al
De nieuwe Nederlandsche s c h e e p v a a r t w e t g e v i n g met al de wetten, welke
daardoor zyn veranderd ... gemakkelijk ingerigt. [Door M. VAS-DIAS.] Rott. 1850.
(3222

Den schepper en zijn bestier te
Den s c h e p p e r en zijn bestier te kennen in zyne schepselen, volgens het licht
der reden en wiskonst, tot opbouw van eerbiedigen godsdienst en vernietiging van
alle grondslag van atheistery ... [Door L. TEN KATE, HZ.] Amst. 1716. (3223

Schermschool der huislieden of het koddige
S c h e r m s c h o o l der huislieden of het koddige leven der boeren, bestaande in
minnaryen, vegt- en snijwerk. [Door G. VAN SPAAN.] Rott. 1700. (3224
In 1752 met naam herdrukt.

Het scherpschutterscollegie te Delft
Het s c h e r p s c h u t t e r s c o l l e g i e te Delft. ‘Ridderlijke Confrerie Diletto ed arme’.
[Door J.P. KEMPERS.] Delft, 1851. (3225

Schets der gevolgen van den invloed
S c h e t s der gevolgen van den invloed der Franschen op Nederland, sedert 1795.
[Door C.L. ZIMMERMAN.] 's Gravenhage en Amsterdam, de gebroeders van Cleeff,
1814. (3226

Schets der middelen
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S c h e t s der middelen, waaraan het Christendom deszelfs uitbreiding over den
aardbodem te danken heeft. Meerendeels naar het Hoogd. van L.T. Spittler. [Door
G. BRUINING.] Delft, 1801. (3227
‘Een opstel’ zegt hij zelf (Eigen-levensbeschr. bl. 34), ‘welks voorreden
tegen den buitensporigen ijver der Britten gerigt was, die zich minder over
de ongeloovigen in hun eigen land en het verdere Europa, dan over de
eilanden van Australië, bekommerden.’ Die voorrede was van B. zelf.

Schets der regeerkunde
S c h e t s der regeerkunde, in betrekking tot hare oogmerken en mid-
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delen. [Toegeschr. aan L.P. VAN DE SPIEGEL.] Z. pl. 1 Febr. 1786. (3228
Voor rekening van den schrijver gedrukt en aan goede vrienden
uitgedeeld. In 1801 verscheen te Amsterdam een 2e uitgave, bezorgd
door Prof. J.H. SWILDENS. Hoewel zij v.d. Sp.'s naam draagt, meent Mr.
Boelens (De Patriot Swildens bl. 189, 241), dat de ware schrijver Swildens
was.

Korte schets der regeringsvorm van Stad
Korte s c h e t s der regeringsvorm van Stad en Lande. [Door T. LAMAN.] Gron. 1772.
- Ald. 1777. (3229

Schets eener inleiding op het leven
S c h e t s eener inleiding op het leven van Alexander den Groote. [Door Dr. W.
HECKER.] Gron. 1857.

Uitg. (3230

Schets eener theorie der schoone teekenende
S c h e t s eener theorie der schoone teekenende kunsten. [Door F. SPYERS.] Gend,
o

z. jr. 12 .

B.B. [3231

Schets om te strekken ten betooge
S c h e t s om te strekken ten betooge, dat de vrijstelling der slaven in de Kol.
Suriname kan worden tot stand gebragt zonder geld-opoffering. [Door R.F. VAN
RADERS.] Param. 1848. (3232

Schets tot eene wet ter verbetering
S c h e t s tot eene wet ter verbetering van 's Lands Financien. [Door A. WARIN.] 's
Grav. en Amst. 1843. (3233

Schets van den christel
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S c h e t s van den christel. godsdienst, opgesteld door een vader des huisgezins,
tot onderwijs zijner kinderen. Delft, 1791. - In den Haage, 1801. (3234
Vermoedelijk uitgegeven, hoewel niet geschreven, door CORN. ROGGE. Rogge, Remonstr. geschr. bl. 226.

Schets van den staat van het lager onderwijs in Hollant
S c h e t s van den staat van het lager onderwijs in Hollant, Pruissen, België en
Frankrijk door O'Malley. Vert. uit het Engelsch. [Door P. DE RAADT.] 's Hage, 1841.
(3235
Levensber. v. Letterkunde 1863, bl. 336.

Schets van een groot tafereel
S c h e t s van een groot tafereel of bydragen tot de historie der Vereenigde
Nederlandsche provinciën, en byzonder tot die van Willem den V ... Zedert het jaar
1776 tot op dezen dag. Door den schryver der XXX Artykelen, of nieuwe bedenkingen
over
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de mislukking der Expeditie naar Brest. Tweede druk, overzien en verbeterd. Leyden,
L. Herdingh. den 4 Sept. 1786. 2 stn. (3236
Barbier, p. 197a noemt DUMONT-PIGALE schrijver van: Esquisse historique
d'un grand tableau, ou Mémoires pour servir à l'histoire des
Provinces-Unies des Pays-Bas et particulièrement à celle de Guillaume
V depuis l'année 1776 jusqu' à 1786. En Hollande, 1786. 2 vol. - Ofschoon
nu door niets blijkt, dat de ‘Schets’ een vertaald werk is houd ik ze voor
eene overzetting der ‘Esquise’. De ‘Schrijver der XXX Artikelen’ was F.A.
VAN DER KEMP. (Zie op V r i e n d v a n g o e d e o r d e e n v r y h e i d
onder de schuilnamen.)
Er schijnt nog eene andere vertaling te bestaan. Immers in de
eigen-levensb. van Prof. H.W. Tydeman wordt gezegd, dat J.H. SWILDENS
de bewerker was van Dumont Pigale's Schets van een groot tafereel.

Schets van het leeven
S c h e t s van het leeven, den aart en gedrag van den heere Mr. Hermanus
Noordkerk, Advokaat te Amsterdam. [Door J. WAGENAAR.] Z. pl. en jr. [Amst. Yntema
en Tieboel 1771.] (3237
Zie de lijst zijner geschriften bij P. Huizinga Bakker.

Schets van Neêrlands staatsbestuur
S c h e t s van Neêrlands staatsbestuur, van de vroegste tijden tot op het jaar 1815.
[Door Jhr. Mr. W. TH. GEVERS DEYNOOT, later lid der Tweede Kamer.] Dordrecht,
van Houtrijve en Bredius 1841. (3238
Levensber. v. Letterkunde, 1880, bl. 49.

Schetsen
o

o

S c h e t s e n , N . 1. Iets over onze spelling; N . 2. Proeve over onze Fransche
taalbastaardy. [Door A.C.W. STARING.] Zutphen, 1816. (3239
Zie zijn leven door Lulofs, bl. 201. Ten onregte soms aan J.G.W.
KALCKHOFF toegeschreven.

Schetsen der natuur door J.B.H. van Saint-Pierre
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S c h e t s e n der natuur door J.B.H. van Saint-Pierre. Uit het Fransch vertaald ...
e

met aanmerkingen verrijkt. 1 deel. Utr. en Amst. 1792. (3240
G. BRUINING vertaalde de laatste vellen ‘tot aanvulling van den
onvoltooiden arbeid van zekeren uitgewekenen Majoor [PIETER?] 'T HOEN’.
(Eigen-levensbeschr. bl. 259).

Schetsen uit de pastorie te Mastland
S c h e t s e n uit de pastorie te Mastland. Ernst en luim uit het leven van
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den Ned. dorpsleeraar. [Door C.E. VAN KOETSVELD.] Schoonh. 1844. (3241
Dit was de 3e druk. Later herhaaldelijk op nieuw uitgegeven.

Schetsen voor leerredenen bij het H
S c h e t s e n voor leerredenen bij het H. Avondmaal. Naar het Hoogd. [Door W.A.
SCHEUER.] Utr. 1849. (3242

Scheveningen
S c h e v e n i n g e n . 24 Aug. 1865. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1865. (3243

De openhartige Harlinger schilder
De openhartige Harlinger s c h i l d e r . [Door NIC. HOEFNAGEL.] 's Haage, by Brouwer
op 't Spui. 1769. (3244
Volgens bl. 19 zijner Echte en waare verantwoording voor de Neerl. Echo.

Het schildersmodel
Het s c h i l d e r s m o d e l . [Door ABRAHAM VAN LEE.]

H.E.B. (3245

Schildt der Catholycken teghen de ketteryen
S c h i l d t der Catholycken teghen de ketteryen: inhoudende de principaelste
geschillen die in onsen tyden opgheresen zyh in 't geloove ... door den E. Heere P.
Franciscus Costerus ..., ende overgheset inde Nederl. tale [door GODEVAERT VAN
DEN BERGHE] met de vermeerderinge van den autheur daer by gevoecht. Antv. 1606.
(3246
De Backer, I. 219. In 1591 was met naam de vertaling van G.v.d.B. in het
licht verschenen. Van de Vermeerderinge was DAVID VAN MAUDEN, die
ook deze uitgave bezorgde, de vertaler.
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De schildwacht
De s c h i l d w a c h t . Beschouwingen over staatsregt en staatshuishouding. [Door
Mr. J. BAKKER KORFF.] 's Grav. 1849-1850. 3 dln. (3247

De nationaale schildwagt
De nationaale s c h i l d w a g t . In 's Hage, bij F. Sluyter. 1797. 37 Nommers. (3248
Mr. JACOBUS SCHELTEMA leverde hier bijdragen toe, doch zij bestonden
slechts uit kleine stukjes, welker titels hem zelven in later tijd niet meer
invielen, volgens zijn levensbeschrijver P. Scheltema (bl. 36).

Het schilt der verdructe ghemoederen
Het s c h i l t der verdructe ghemoederen. Dat is: een voorschrift hoe sich een yder
mensche in teghenspoet draghen sal ... [Door DIRK RAPHAËLSZ
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o

CAMPHUYSEN; zonder zijn medeweten uitgeg. door REINIER TELLE.] 1619. 4 . (3249
De la Ruë bl. 342; Rogge, Remonstr. geschr. bl. 159.

Onverwinlyk schilt voor den eenvoudigen Catholijck
Onverwinlyk s c h i l t voor den eenvoudigen Catholijck tegen de ghereformeerde
Predicanten. [Door C.P. VAN DEN STEEN.] Antwerpen, 1631. (3250
o

Cat. L.C. Luzac, n . 643.

Het vyfde schimpdicht van D.J. Juvenalis
Het vyfde s c h i m p d i c h t van D.J. Juvenalis. In Nederduitsche vaarzen gesteld.
[Door W. DE GEEST.] Leeuw. 1702. (3251
Nieuwe Cat. v. Letterkunde, II. 303.

Schimp- en hekeldigten uit verscheiden poëten
S c h i m p - en hekeldigten uit verscheiden poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis
en de Satyrische gedigten van den Spaansen Quevedo. Hoorn, 1698. (3252
Later tot 3 deelen vervolgd, loopende tot 1707; de 4e druk is van 1718,
de 5e van 1726.
De op blz. 194 e.v. hierin voorkomende hekeldichten, op de vertaling van
Phaedrus' fabelen door J. Hilarides, waren, volgens v.d. Aa (i.v. Hilarides),
waarschijnlijk (althans ten deele) vaa D. VAN HOOGSTRATEN, die bijna te
gelijker tijd eene Nederd. vertaling dier Fabelen bezorgd heeft. Zie ook
het leven van Hilarides, beschreven in A. de Jager, Nieuw archief v. taalk.
le dl.

Des spoockende schims wel-kom
Des spoockende s c h i m s wel-kom, ofte de toe-dragende gunst van den ouden
ontlevenden Landt-besorger aen den tegenw. nieu-gekosen Raed-Pensionaris
o

Jacob Cats ... ['s Grav.] 1636. 4 . 2 uitgaven. (3253
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De eene uitgave draagt wel, de andere niet den naam van den schrijver
o

onder het vers: het is de uitgever IS. BURCHOORN. Zie Meulman, N . 2372,
o

2373. Vgl. ald. N . 2419.

De schipbreuk of de lijkstaetsie van Krispijn
De s c h i p b r e u k of de lijkstaetsie van Krispijn; kluchtspel gev. naar het Fransch
van De la Fond. [Door M. DE RUUSCHER.] Z. pl. en jr.

W.G. (3254
Zie ook v.d. Marck 649, die als jaartal 1762 opgeeft. Er bestaat een
tooneelstuk van gelijken titel door A.P.S., hiermede niet te verwarren.
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De nieuwe wijsgeerige school
De nieuwe wijsgeerige s c h o o l . [Door H. KRETZER.] Utr. 1847. (3255

De school der deugd en de weg tot een gelukkig ... leven
De s c h o o l der deugd en de weg tot een gelukkig ... leven ... [Door P.J. ENTROP?]
Amst. en Utr. 1773. (3256

Eene openbare school volgens de tegenwoordige
Eene openbare s c h o o l volgens de tegenwoordige wet op het schoolonderwijs.
[Door J. DE LIEFDE.] Amst. H. de Hoogh. 1854. (3257

School voor de jaloerschen
S c h o o l voor de jaloerschen. Blijspel n.h. Fransch van Molière. [Door JOAN
PLUIMER.] Amst. 1691. (3258
V.d. Marck 1271.

School voor kunsten en ambachten te
S c h o o l voor kunsten en ambachten te Gend. Antwoorden op de vragen over de
o

werktuigkunde. [Door E. JACQUEMYNS.] Gend, Annoot 1840. 18 .

B.B. (3259

Een schooljongen of van kwaad tot erger
Een s c h o o l j o n g e n of van kwaad tot erger. Naar het Engelsch van F.W. Farrar,
uitgegeven door J. Kneppelhout. Amst. 1862. 2 dln. (3260
De ‘jeugdige ea beminnelijke vertaalster’ te Utrecht, waarvan K. in de
voorrede melding maakt en van wie Farrar aldaar een bijzonder vleijend
getuigenis aflegt, was Mej. ALBERTINE NEPVEU. Het oorspr. was getiteld
‘Eric or little by little’.
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Schoollied
S c h o o l l i e d . [Door Mr. IS. DA COSTA.] Amst. [1831.] (3261
o

Cat. da Costa, n . 1703.

De schoolopziener ad interim
De s c h o o l o p z i e n e r ad interim, of goed voorgaan doet goed volgen. Blijspel in
één bedrijf. [Door C.K. VAN HEMERT.] Amst. 1840.

Uitg. (3262

Schoonheden uit de natuurlijke historie der zoogdieren
S c h o o n h e d e n uit de natuurlijke historie der zoogdieren. [Door P.R. OTTO.] Met
o

platen. Amst. P.R. Otto. 1837. 12 . (3263
Opgave van den Hr. H.J. Otto, zoon des schrijvers.

Schoonhovens vertoogh ende der Kercken Remonstrantie
S c h o o n h o v e n s vertoogh ende der Kercken Remonstrantie ... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3264
Cattenburgh p. 157.
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De schoonste
De s c h o o n s t e , of het ontzet van Schevening. Blyspel. [Door D. BUYSERO.] 's
Grav. 1717. (3265
V.d. Marck 848, 854.

De schoonmoeder
De s c h o o n m o e d e r . Een verhaal van F. Hanke. Uit het Hoogduitsch. [Door
A.E.C. VAN SOMEREN.] Zutphen, A.E.C.v. Someren. 1844. 2 dln. (3266

Het schouwburg der Nederlanden ofte geographische
Het s c h o u w b u r g der Nederlanden ofte geographische en historische
beschryvinge der XVII Nederl. Provintiën. Uyt het Fransch overgezet. Antw.
Spanoghe 1785. 5 dln. (3267
Als 6e deel verscheen: Historisch woordenboek ofte korte beschryving
van alle de mannen, geboren in de XVII Ned. provintien, dewelke door
verstand, bekwaamheden, enz. hebben uytgeschenen. Amst. en Antw.
1786, 2 dln. - Het Schouwburg is eene vertaling van: ‘Les délices des
Pays-Bas, ou description géographique et historique des XVII Provinces
Belgiques Septentrionales. Paris et Anvers. 1786.’ 5 vol. - Zoowel de
Fransche als de Hollandsche tekst zijn herhaaldelijk op nieuw uitgegeven.
o

(Zie Bodel Nijenhuis, n . 76)
Van de le in 1697 verschenen fransche uitgave was, volgens Bodel
Nijenhuis, J.B. CHRISTYN de schrijver, terwijl J.F. FOPPENS in 1700 eene
veel vermeerderde uitgave het licht deed zien. Barbier geeft HENRI GRIFFET
op, als den bewerker eener verbeterde en met aanmerkingen voorziene
uitgave: Liége, 1769.

De Amsterdamsche nationale schouwburg
De Amsterdamsche nationale s c h o u w b u r g . Een weekblad. [Door J.F. HELMERS,
C. LOOTS, P.J. UIJLENBROEK, H. OGELWIGHT en J.G. DOORNIK.] Amst. 1795. 6 Nrs.

Aa. (3268

Schouwburg van in- en uitheemsche letter-
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S c h o u w b u r g van in- en uitheemsche letter- en huishoudkunde. 's Grav.
Immerzeel en Comp. 1805-1810. 10 dln. (3269
De eerste 6 afleveringen werden geredigeerd door JAC. SCHELTEMA met
J. SCHULTZ en J.D. JANSSEN, doch SCHELTEMA onttrok zich van toen af
aan de redactie. Zie zijn leven beschr. door P. Scheltema, bl. 71.
Volgens eene opgave in de Navorscher, XIII. 205, 210, 266 was echter
J. IMMERZEEL JR. de vermoedelijke hoofdredacteur, terwijl WIJBO FIJNJE,
J. DE GELDER, J.D. JANSSEN en J. LUBLINK d e J o n g e als zijne
mederedacteuren worden opgegeven. Van W. BILDERDIJK
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was de recensie van het 6e deel der Berigten omtrent het Noorden ea N.
Oosten v. Europa, en die van de blijken der goddelijke wijsheid in de
geschiedenis, beide in jaargang 1810.
Eerstgenoemde recensie had de opheffing van het tijdschijft ten gevolge,
daar J. Meerman, de schrijver van dat werk, tevens Inspecteur van kunsten
en wetenschappen was.
o

o

Op den omslag van N . 4 van dl. IV staat dat N . 3 nooit verschenen was.

Schouwe over D. Francisci Gomari Proeve
S c h o u w e over D. Francisci Gomari Proeve van D.M.P. Bertii Aenspraeck by een
van syn discipulen tot nodige protestatie voor de eere syns meesters ... uytgegheven.
o

[Toegeschr. aan J.A. CORVINUS.] Z. pl. [Leyd.] 1610. 4 . (3270
Bibl. v. Pamfl. 869.

Schrick van Vlaenderen en Brabandt
S c h r i c k van Vlaenderen en Brabandt, etc. Aenghedaen door sijn Hoogheydt
Frederick Hendrick, Prince van Orangien. Met een op-tocht, belegheringhe, en
in-nemen van de stercke stadt Hulst. [Door CORNELIUS BEUCKELAER, Pred. te Vere.]
t'Haerlem, ghedruckt voor Hendrick van Marcken ... 1645. - Middelb. Anth. de Later
... 1645. (3271
In 1646 met naam herdrukt bij laatstgen. uitgever. Zie Meulman 2749;
Bibl. v. Pamfl. 2989, 2990 en 3075.

De schriften der kleine profeten overgezet
De s c h r i f t e n der kleine profeten overgezet en verklaard. [Door Prof. B.J. LINTELO
o

Baron DE GEER en Dr. H.H. KEMINK.] Utr. 1843-1844. 2 dln. 4 . (3272

De Heilige Schriften des Nieuwen Verbonds
De Heilige S c h r i f t e n des Nieuwen Verbonds. overgezet. [Door J. VAN
KONIJNENBURG.] Eerste stuk. Amst. 1825. (3273
o

Cat. v. Voorst, n . 337.
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Schrokhart Slingerbeen in zyn eygen strikken
S c h r o k h a r t Slingerbeen in zyn eygen strikken verstrikt ... Blyspel gedrukt in de
strafpars der ondeugd onder de bescherming der gerechtigheyd. [Door G. TIJSENS.]
Z. pl. en jr. [172?]. (3274
V.d. Marck 1353.

Ernstich schrijven aende Ghedeput
Ernstich s c h r i j v e n aende Ghedeput. der Zuyt- ende Noort-Holl. Syno-
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o

den over haare remonstrantie ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1629. 4 . (3275
Cattenburgh p. 152.

Schuite- en jagt-praatjes ofte samenspraken tusschen
S c h u i t e - en jagt-praatjes ofte samenspraken tusschen eenige Heeren, waarin
verhandelt worden verscheide stoffen .... Harl. en Leeuw. 1757. (3276
o

Nieuwe uitgave van de 2 Schuite-praatjes van E.S. VAN BURMANIA (N .
o

3283 en 3284.) en de 3 J a g t - p r a a t j e s van W. VAN ITSMA (N . 1776).

Schuite-praatje
S c h u i t e - p r a a t j e , of saamenspraak tusschen een boer, burger, en advocaat:
varende in de schuit van 's Gravenhage naar Leiden. Waarin over de disgracie van
den Heer de Back, de Loevesteinsche Factie en meer andere onderwerpen wordt
gehandelt. Te bekomen ... enz. z. pl. en jr. [1758.] (3277
Op mijn ex. staat geschreven: ‘dit is het Schuite-praatje gemaakt door
Advt. (NICOLAAS) BONDT.’

Schuite-praatje ofte samenspraak tusschen drie Heeren
S c h u i t e - p r a a t j e ofte samenspraak tusschen drie Heeren, met de schuit reisende
van Amsterdam na den Haag, welke malkander haar geboorte-plaats, sentimenten
en liefhebbery ontdekken ... [Door E.S. VAN BURMANIA.] Z. pl. en jr. [Gedagt. 1 Sept.
1736.] (3278

Schuite-praatje ofte samenspraak tusschen vier Heeren
S c h u i t e - p r a a t j e ofte samenspraak tusschen vier Heeren, met de schuit reisende
van Leeuwarden na Groeningen over menschen, saaken en boeken van deese tyt.
[Door E.S. VAN BURMANIA.] Z. pl. en jr. [Gedagt. 5 Jan. 1737.] (3279

Schuitpraatjes in Groningerland
S c h u i t p r a a t j e s in Groningerland. Grootendeels in den Gron. tongval. [Door G.
COOL.] Gron. 1827. (3280
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Nieuwe schuitpraatjes in Groningerland ... [Door
Nieuwe s c h u i t p r a a t j e s in Groningerland ... [Door G. COOL.] Gron. 1836. (3281

De schuldbekentenis of de brieventasch van kapitein van Rinsum
De s c h u l d b e k e n t e n i s of de brieventasch van kapitein van Rinsum.
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[Door J. BROEKHOFF HZ.] Zaandijk, 186. (3282
‘Door den schrijver van |’ werd uitgegeven: Wie ben ik? Blijspel in drie
bedrijven. Het Hoogd. vrij gevolgd. Ald. 1870.
Zie op E e n harer werkende leden, onder de Schuilnamen.

De schuijer
De s c h u i j e r . Aanteekeningen over onderwerpen van den dag. [Door T.J.
o

o

STIELTJES.] n . 1. Amst. G.L. Funke. 1869. 12 . (3283
o

Dit tijdschriftje komt uit als er ‘stof’ is; n . 2 en volgende verschenen te
Amst. bij T. Kouwenaar.

Schuyt-praatje tusschen vier personen
S c h u y t - p r a a t j e tusschen vier personen, varende van Delf op Leyden. Over
den godtloosen en onwettigen handel van een predikant van Delf.... [Waarschijnlijk
o

door JOANNES NAERANUS.] Delf, 1658. 4 . (3284
Bibl. v. Pamfl. 4647. Het vervolg en einde waren van eene andere hand.

Haerlems schuyt-praetjen
Haerlems s c h u y t - p r a e t j e n , op 't adres van de West-Indische Compagnie.
o

[Toegeschr. aan CORN. MELIJN.] 1649. 4 . (3285

De schijnheilige
De s c h i j n h e i l i g e , zijnde het gevolg van de blijspeelen genaamt: Het gedwongen
huwelijk en Lubbert Lubbertsz. [Naar het Fransch van MOLIÈRE door P. DE LA CROIX.]
Amst. 1686.(3286
V.d. Marck 913.

Den scilt des gheloofs ghemaect by
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Den s c i l t des gheloofs ghemaect by broeder Jan van den Bundere ... teghen
tfeninich ghescut Joannis Anastasii Veluani. Ghendt, 1557. (3287
Vertaling van ‘Scutum fidei orthodoxae ... door P. DE BACKERE. Zie
Vanderhaeghen, I. 118.

Scipio
o

S c i p i o , bly-eindig-spel [Door JAN LEMMERS] Amst. 1651. 4 . (3288
V.d. Marck 265, 364.

Scipio en Olinde of kuysche Veldtheer
S c i p i o en Olinde of kuysche Veldtheer; bly-eindig-spel. [Door JAN LEMMERS.]
o

Amst. 1657. 4 . (3289
V.d. Marck 265; hij noemt eene uitgave van 1671 en voegt er bij, dat dit
hetzelfde stuk is als het vorige.
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Walter Scott zijn leven en werken
Walter S c o t t zijn leven en werken door Felix Eberty. [Vertaald door EMIL
OPZOOMER.] Met eene voorrede van Mr. C.W. Opzoomer. Amst. 1869.

L.P. (3290

't Secreet van de Engelsche Mis
't S e c r e e t van de Engelsche Mis in het veroordeelen van Charles, dies naems
o

de eerste ... ontdeckt. [Blijkbaar door M.Z. VAN BOXHORN.] 1649. 4 . (3291
Bibl. v. Pamfl. 3442.

Sem
S e m , Cham en Japhet. Amst. 1800. 21 nrs. (3292
Toen zich eenige der medewerkers aan het Tijdschrift de A r k e N o a c h s
onttrokken, werd het onder bovenstaanden naam voortgezet door Mr. J.
KINKER, J.F. HELMERS en C. LOOTS. KINKER was hiervan de hoofdredacteur.
Zie Handel. v. Letterkunde, 1863, bl. 169. Mr. JACOBUS SCHELTEMA
behoorde tot de medewerkers. (Zie zijn Leven door P. Scheltema, bl. 50.)

Sendbrief der Remonstr
S e n d b r i e f der Remonstr. leeraren aan de E. Synode tot Schiedam ... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1631. 4 . (3293
Cattenburgh p. 158.

Sendbrief van den Apostel Paulus tot die van Gandavum
S e n d b r i e f van den Apostel Paulus tot die van Gandavum [Door C.A. VERVIER.]
Z. pl. en jr. [1830.] (3294
Vanderhaeghen V. 469.
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Sendbrief van Joan Avontroot tot den Coninck van Spaengien
S e n d b r i e f van Joan Avontroot tot den ... Coninck van Spaengien. Waer inne
cortelick verhaelt wort het misterie van den Oorlogh op de 17 Provintien des
o

o

Nederlants. Amsterdam, Paulus van Ravesteyn. Anno 1613. 4 en 8 . (3295
Uit het Spaansch vertaald door VINC, VAN DRIELENBURCH van wien eene
opdragt aan de Staten voorafgaat.

Sendbrief der dienaren die Godes woort
S e n d b r i e f der dienaren die Godes woort in den gheref. kercken in Nederl.
vercondighen aen de ghene die seker boeck ghemaeckt hebben, dat men noemt
o

dat Bergische ofte Concordie Boeck. 't Antw. 1580. 12 . (3296
‘On cite PETRUS VILLERIUS, prêcheur de Guillaume I. auteur de cette lettre.’
o

Cat. N.C. Kist, N . 1231.
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Christelijcke sentbrieuen Inholdende seer veele vnde
Christelijcke s e n t b r i e u e n Inholdende seer veele vnde verscheydene schoone
o

Godlijcke vermaninghen..... [Door DAVID JORIS.] z. pl. 1556. 2 dln 4 . (3297
Het 2e dl. heeft tot titel: Het tweede boeck der Christelijcker sendbrieven
.... enz.

Sendt-brieven wt yverighe herten
S e n d t - b r i e v e n wt yverighe herten, ende wt afvoorderinghe ... aen de liefhebbers
der waerheyt, door den wtvloed vanden gheest des aenwesighen levens
wtghegheven. [Door MATHIJS WIER?] Z. pl. en jr. [1570.] (3298

Het sermoen vande beelden teghen de beeldtschenders
Het s e r m o e n vande beelden teghen de beeldtschenders, ghedaen te Armentiers
vanden zeer Eerweerdighen Heer François Richardot, Bisschop van Atrecht,
ouerghestelt wten Walsche in Nederlandsche sprake. [Mogelijk door MICHIEL VAN
DER MALEN.] Tot Loven, gedruckt by my Jan Boogaerts ... 1567. (3299
Meulman 152; Paquot III. 344. (I. 306).

Byzonderste sermoenen gepredikt door Frans Moser
Byzonderste s e r m o e n e n gepredikt door Frans Moser, vermaerden redenaer en
professor in 't seminarie te Strasburg. In het Hoogduitsch ... Vertaeld door **
[CHARLES DE GRAEF.] Gent, 1855. 3 dln. (3300
Vanderhaeghen, V. 132.

Twee corte sermoenen
Twee corte s e r m o e n e n , het eene over den doop des soons van ... den Prince
van Orangiën, ende 't ander op de begraeffenisse ... [Beide van ARENT CORNELISZ.
CRUSIUS.] Delff, A. Hendricx. 1584. (3301
Vgl. Ned. Spectator 1880, bl. 166 e.v.
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Catholieke sermoonen op alle de heylichdaghen
Catholieke s e r m o o n e n op alle de heylichdaghen des jaers, inhoudende het leven
der Heyligen ... [Door FR. COSTERUS.] Antw. 1616. 2 dln.fol. (3302
De Backer I. 223.

Vyfthien catholycke sermoonen op de Evangelien
Vyfthien catholycke s e r m o o n e n op de Evangelien der Sondaghen van den
Vasten tot de H. Dryvuldicheyt. [Door FR. COSTERUS.] Antw. 1604. - Ald. 1617. fol.
(3303
De Backer I. 224.
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Sermoonen op d'Epistelen van de sondaghen
S e r m o o n e n op d'Epistelen van de sondaghen van het jaer met twee octaven:
van het H. sacrament en van de H. Maagd Maria ... [Door FR. COSTERUS.] Antw.
1616. fol. (3304
De Backer I. 224.

Het Vlaems settingh-boecxken inhoudende d'oprechte practycke
Het Vlaems s e t t i n g h - b o e c x k e n inhoudende d'oprechte practycke vande
o

Vlaemsche pointinghen ... [Door JACQUES STALINS.] Ghendt, 1694. 4 . (3305
o

Vanderhaeghen II. 81. Elders trof ik eene uitg. 1792 in 12 . aan.

Joannes Sharp
Joannes S h a r p , alle zijne predikatien en godgeleerde verhandelingen. [Vert. door
o

ABR. AR. VAN DER MEERSCH.] Leiden, 17 ... 2 dln. 4 .

Aa. (3306

Shylock
Shylock, of de koopman van Venetië. [Door A.J. VAN TETROODE.] 's Grav. 1855.

Uitg. (3307

Der sielen troest
Der s i e l e n troest. [Door JEAN MOIRS SULTZE.] Utrech[t], 1479. fol. (3308
Zie over dezen len druk en de vele latere (als: Haerlem (Jac. Bellaert)
1484, Zwolle, P. van Os 1485, Thantwerpen, H. Eckert van Homberch
1502, Leyden, J. Severssoen 1515, Thantwerpen, Govaert Bac 1521
enz.) Bibliophile Belge V. 4; Cat. J.J. Nieuwenhuizen, bl. 27.

Sigismundus
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S i g i s m u n d u s , Prince van Poolen of 't leven is een droom. Tooneelspel. [Door
.... SCHOUWENBERGH.] Amst. 1647. (3309
o

V.d. Marck 1313. Op het volgend N . wordt daar opgegeven ‘'tzelfde spel,
in vijf bedrijven herdrukt, met weinige veranderingen, te Amst. bij Jacob
Duim. 1738.’ Eene omwerking hiervan was: Sigismundus, Prins van Polen,
of het leven is een droom. Amst. Iz. Duim, 1767, door N.W. OP DEN HOOFF.
o

(Zie ook voor andere uitgaven Tooneelst. v. Letterkuude, n . 6830 e.v.)

Silenus Alcibiadis sive Proteus
S i l e n u s Alcibiadis sive Proteus. Emblemata of sinne- en minnebeelden. [Door
o

JAC. CATS.] Midd. 1618. 4 . (3310
o

Met naam herdrukt: Amst. 1620. - Ald. 1622. 4 .

Simon Episcopius antwoord op de proeve
S i m o n Episcopius antwoord op de proeve van Abr. Heydanus tegen de Remonstr.
Cathechismus. Vooraf gaat
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o

een vrymoedige wederspraak [van JOH. UYTENBOOGAERT.] .... Rott. 1644. 4 . (3311
Cat. P. Chevalier p. 97. Bij Rogge niet vermeld.

Simonis Episcopii brief
S i m o n i s Episcopii brief. In de welcke de gront van de Remonstranten, aengaende
hare belijdenis ende eenstemminge in het geloove, naecktelick ontdeckt wort. Met
o

een voor-reden [van DANIEL HEYNS] aen de ... Staten Generael ... 's Grav. 1620. 4 .
(3312
Brandt IV. 251.

Morale sinne-beelden
Morale s i n n e - b e e l d e n , aen sijn Hoogheydt Frederik Hendrik, makende uyt het
getal deser sinnebeelden het getal sijner jaren. [Door J. BARBONIUS.] Amst. 1641.
(3313
o

Cat. v. Voorst, N . 4964.

De Hollandsche sinnelykheid
De Hollandsche s i n n e l y k h e i d . Blyspel door ***. [J.C. WEYERMAN.] Amst. 1713.
(3314
Een 2e druk (‘zinnelykheid’) verscheen 1717. V.d. Marck 345.

De Sint-Pieters-penning
De S i n t - P i e t e r s - p e n n i n g , door Mgr. de Ségur. Naar het fransch. [Door KAREL
DE

o

GRAEF.] Gend, Vanderschelden. [18..] 16 .

B.B. (3315

Sions blaes-soen
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o

S i o n s blaes-soen. [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] 1616. 4 . (3316
Blijkens zijne opgave achter: Den waren gheestel. Ridder.

Sissa
S i s s a . Maandschrift voor het schaak-spel door Gustavus. [W.J.L. VERBEEK.] Wijk
bij Duurst. 1846-18... (3317
‘Door den Redacteur van †’ werden uitgegeven:
De Holl. schaakspeler. Een zakboek voor schaakspelers. Ald. 1861.
A. Andersen (uit Breslau) in Nederland. Verzameling van schaakpartijen.
Eene herinnering op schaakgebied. Ald. 1861.

De slagt-tyd of de verkeerde huyshousters
De s l a g t - t y d of de verkeerde huyshousters. Blyspel. [Door B. MOURIK.] Amst. z.
jr. [o. 1750.] - Ald. 1759. (3318
V.d. Marck 1217. Ook onder den titel: De
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Amst. hartdraverye, of het leven der vleesch-houwers. (Tooneelst. v.
o

Letterkunde, n . 6868.)

Het ontdekte slangetje
Het ontdekte s l a n g e t j e , gedoken onder het kruid van zeker geschrift, geheten:
Memorie aan de Ed. G.M.H.H. Staten van Holland en West-vriesland, overgegeven
uit den naam en van wegens de regte Roomsch-katholieke burgeren en ingesetenen
deser Landen,... [Door Mr. ANTHONY SLICHER, Raadsheer in het Hof van Z. Holland.]
In 's Gravenhage, bij Johannes Kitto. 1727. - Met vervolg. (3319
Bennink Janssonius, Gesch. der ond R.K. kerk, bl. 333.

De slavernij eene misdaad en eene
De s l a v e r n i j eene misdaad en eene zonde voor God. Voordeelen der afschaffing.
Door L.A. Chameroozon. [Vert. door J. VAN HEERDE.] Amst. 1855. (3320
Cat. Ind. Gen. 's Hage, bl. 80.

Slechts één woord over de bevordering
S l e c h t s één woord over de bevordering bij keuze bij het leger. [Door L. FRANKAMP.]
Grave, 1843. (3321
Cat. Bibl. Min. v. oorlog, bl. 6.

Sleutel tot bewys van de vertaling
S l e u t e l tot bewys van de vertaling des N. Testaments. [Door CAREL CATZ.] Amst.
1701. (3322
Doopsg. bibl. te Amst. II. 2.

Den sleutel van dat secreet des hoochwaerdigen nachtmaels
Den s l e u t e l van dat secreet des hoochwaerdigen nachtmaels ons Heeren Jesu
Christi ... [Door HENDRIK ROL.] Z. pl. en jr. [omstr. 1530?] (3323
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Omstr. 1560 met naam herdrukt. De schr. is 1536 als wederdooper te
Maastricht verbrand.

De sleutel van den wijnkelder
De s l e u t e l van den wijnkelder. [Verkorting van HAMM'S werk ‘De Wijn’, vert. door
H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Schoonhoven, 1870. (3324
Letterkunde, Levensber. 1870, bl. 83.

De sleutels van Vlissingen over-gegeven
De s l e u t e l s van Vlissingen over-gegeven aan Buonaparte, eersten Consul der
Fransche Republiek, op den 12den Junij 1805. [Door S. IPZ. WISELIUS.] Z. pl. en jr.
(3325
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Zie zijn Leven door v. Limburg Brouwer, bl. 188. Wordt soms aan Jhr. Mr.
J.M. KEMPER toegekend.

Smeekschrift aan Nederlands Debora
S m e e k s c h r i f t aan Nederlands Debora. (3326
De Regering van Amsterdam heeft 18 Dec. 1788 HENDRIK SCHOLTEN
wegens het debiteren van dit boekje veroordeeld, om op het schavot als
rustverstoorder te pronk te staan, daarna gegeesseld en ten eeuwigen
dage uit Holland en Westfriesland gebannen te worden, en daaren-boven
in de justitiekosten. (Bouwens aan zijne committenten, bl. 216.)

De poëtische snapper onder de zinspreuk
De poëtische s n a p p e r onder de zinspreuk: Vrank en Vrij. Z. pl. en jr. [Utr.? 1777.]
os

o

22 N . 4 . (3327
Dit tijdschrift pleegt wegens de zinspreuk op naam van J. LE FRANCQ VAN
BERKHEY geplaatst te worden. Uit den inhoud zelf blijkt voldoende de
onjuistheid dier meening. Aangaande den waren schrijver kan ik slechts
opgeven, dat op bl. 18 van het: Vervolg op den Batavier, gesproken wordt
van de ‘Interrogatooren voor den Utrechtschen Rechtbank’ ondergaan
door Mr. JACOBUS VAN HAEFTEN ‘betrekkelyk tot het fameus libel den
Poëtischen Snapper.’

De politieke snapper
o

De politieke s n a p p e r . 2 Mei 1785-1797. 4 . (3328
Mr. W.P. Sautijn Kluit heeft in Ned. Spectator 6 Sept. 1873 uit gelijktijdige
stukken aangehaald, dat de Gebroeders Bosch op de Pijpemarkt te
Amsterdam de drukkers, Coertse boekverk. in de Barnesteeg aldaar de
uitgever en ... VAN LEEUWEN, ‘gepromoveerde Catechiseermeester en
Paardenkwastenmaker der stad Amsterdam’ de schrijver zoude geweest
zijn.

Saandammer sneeuwonder door de almagtige hand
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Saandammer s n e e u w o n d e r door de almagtige hand Gods uytgewrogt op
Oostzaandam .... [Door JORIS JANSZ.] 1692. (3329
Zaanl. Jaarb. 1853, bl. 114.

Fausti Socini van Siena Theologische lessen
Fausti S o c i n i van Siena Theologische lessen ... [Mogelijk vertaald door D. RZ.
o

CAMPHUYSEN.] Tot Rakow. z. jr. [1620.] 4 . (3330
Meulman 1746.

Soirée d'un diable ou bal costumé
S o i r é e d'un diable ou bal costumé de S.A.R. le Prince d'Orange à la Haye le 17
février 1841. Par... [E. DE LA ROZIÈRE, Secrétaire de Légation.] S.l.n.d. (3331
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Soliman
S o l i m a n . Treurspel. Uit het Frans van den Heer de la Tuilerie. [Door HERMAN
ANGELKOT.] Amsterdam, Les-cailje, 1689. (3332
V.d. Marck 723.

De somme van de leere der Sacramenten
De s o m m e van de leere der Sacramenten, ghelyck zy in de Gereformeerde kercke
van Nederlandt geleert wert. [Door JOANNES à LASCO?] Z. pl. 1567. (3333
o

Cat. H.W. Tydeman, II. n . 217a.

Der sondaren troest oft die spieghel
Der s o n d a r e n troest oft die spieghel der consciencien ghedeijlt in drien deelkens.
[Door JOHANNES VAN REMERZWAEL.] Antwerpen, Geraert Leeu. 1492. (3334
o

Bibliophile Belge, VI. 35; Campbell, Annales n . 1685.

Amsterdamsche sonne-schyn
Amsterdamsche s o n n e - s c h y n . Ovid. 1 fast. Conscia mens recti famae mendacia
o

ridet ... [Door M. GANSNEB TENGNAGEL.] Ghedruckt in 't iaer 1639. 4 . (3335
Met een gedicht van J.N. [NOOSEMAN.] In hetzelfde jaar met naam herdrukt.
Oud-Holland I. 222.

Souter-liedekens ghemaeckt ter eeren Gods op alle die psalmen
van David
S o u t e r - l i e d e k e n s ghemaeckt ter eeren Grods op alle die psalmen van David,
tot stichtinge ende een geestelycke vermakinghe van allen Christen menschen.
[Door W. VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.] Thantwerpen, H. de Laet. 1564. - Amst. 1613.
(3336

De souvereinieteit der Staten van Holland
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De s o u v e r e i n i e t e i t der Staten van Holland, verdedigd tegen de hedendaagsche
leere der volksregering ... [Door Prof. A. KLUIT.] Gron. [1785.] (3337
Met naam herdrukt: Leiden, 1788.

De vlugge Spanjaard
De vlugge S p a n j a a r d , of hand-leiding om zonder onderwijzer in korten tijd
Spaansch te leeren lezen, schrijven en spreken ... [Door C. TH. MONTIJN.] Kampen,
G. Ph. Zalsman. 18..

Uitg. (3338

Specimen ofte monster eens christelycken Calenders
S p e c i m e n ofte monster eens christelycken Calenders oft Almanac. [Door
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o

CASPAR COOLHAES.] Ter Goude, 1608. 4 . (3339
Bibl. v, Pamfl. 711.

Den Spectateur universeel of Nederlandschen bladschrijver
Den S p e c t a t e u r universeel of Nederlandschen bladschrijver, met historische en
geographische by-voegsels, als ook eene korte beschryvinge der Nederlanden,
daer by gevoegt de helden-daeden van den Prins Eugenius van Savoyen. [Door
J.J. VAN DEN ELSKEN.] Tot St. Truyden by J. Michel, regt over den Wilden-Man. 1789.
(3340
Bibliophile Belge, II. 352.

De Hollandsche Spectator
De Hollandsche S p e c t a t o r . [Geredigeerd door JUSTUS VAN EFFEN.] Te Amsterdam,
by Hermanus Uytwerf. 1731-35. 12 dln. (3341
Een 2e druk met naam verscheen Amst. Pieter Meyer, 1753.
Aangaande de medewerkers wordt § 10 van 't XVe Hoofdstuk in het werk
van Dr. W. Bisschop (Justus v. Effen, geschetst in zijn leven en werken.
Utr. 1859) gezegd, dat de meeste verzen waren van THEOD. SNAKENBURG
en JAKOB ELIAS MICHIELSZ, zonder dat kan worden aangegeven, wat van
dezen, wat van dien was. Onder den naam van John Philodemus schreef
zekere JAN VAN RIJSSEN, een Engelschman van geboorte, doch reeds
vroeg te Amsterdam op een koopmanskantoor werkzaam. Onder de letter
X. werden vele belangrijke bijdragen geleverd door WILLEM SUDERMAN,
Remonstr. Predikant te Rotterdam. Nog behoorde onder de voornaamste
medewerkers PIETER ADR. VERWER, dezelfde die de tweede uitgave met
een levens-berigt van v.E. bezorgde; hij schreef onder het pseudonym
Mennophilus. Voorts ondervond de Redacteur hulp van den
Harderwijkschen Hoog-leeraar GERHARD SCHRODER, die volgens Bouman's
Gesch. der Geld. Hoogeschool, II. 243 zijne bijdragen soms met S.G.
teekende, en de schrijver was van: Aan Fillis (V. 110); Zielen-strijt (XI.
26); Character van Apathis (IV. 171) en sommige der brieven over de
Société Galante (VIII. 105 e.v.) Nog behoorden onder de inzenders de
bekende dichter LUCAS PATER, de Haar-lemmer dichter PIETER MERKMAN,
van wien waar-schijnlijk de op Haarlem betrekkelijke vertoogen waren,
enz. Volgens v. der Aa leverde deze laatste onderscheiden stukken.

Nederlandsche Spectator
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Nederlandsche S p e c t a t o r . Leyden, P. van der Eyk en D. Vygh. 1749-1760. 12
dln. (3342
In de Godgel. Bijdragen v. 1862, geeft Dr. Sepp als medewerker aan dit
tijdschrift, waar-
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van hij echter slechts 3 dln. kent, op: ALL. HULSHOFF. Waarschijnlijk is dit
eene verwarring van dezen Spectator met dien van v. Voorst. Immers
reeds de leeftijd van H. maakt het niet waarschijnlijk: hij werd geb. 1734
en zoude dus hoogstens in de laatste deelen iets kunnen geschreven
hebben. Zijn eerste geschrift dagteekent van 1758.

De Nederlandsche Spectator
o

o

De Nederlandsche S p e c t a t o r . (n . 1-14). - De Ned. Spectator met de bril. (n .
15-62). Amsterdam, J. Verlem, 1787. (3343
‘Door den weggejaagde Do. BERG.’ (Zie Amstels Driedaags Treur-Tooneel,
bl. 42.)

Nederlandsche Spectator
Nederlandsche S p e c t a t o r . [50 vertoogen geredig. door D.C. VAN VOORST.]
Utrecht, 1792. (3344
o

Cat. v. Voorst, Litt. n . 5487. ALLARD HULSHOFF behoorde tot de
medewerkers.

De Spectator van de negentiende eeuw
De S p e c t a t o r van de negentiende eeuw. No . 1-12. (Onderaan:) In den Hage,
bij J.C. Leeuwestijn. Alsmede (enz.) [1802-1803.] (3345
Op mijn ex. staan de schrijvers aldus aan-geteekend:
o

JANSSEN N . 1, 4 (tot bl. 30), 7-9 en 12.
o

IMMERZEEL N . 2, 4 (bl. 31-32), 5, 6 (met bijlage), 10 en 11 (bl. 88).
o

GRANDLIENARD N . 3 en 11 (tot bl. 87).

De Spectator van kunst en letteren
De S p e c t a t o r van kunst en letteren. [Redacteur J.A. ALBERDINGK THIJM.] 's
Gravenhage, 1842-1846.- Nieuwe serie. Utrecht, 1847-50. 7 dln. (3346
‘Tegen het einde van het jaar 1842, toen ik J. HILMAN nog niet lang kende,
maar zijn ‘Genoveva’ en ‘Demetrius’, in groene half-linnen bandtjens, toch
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reeds ten geschenke gekregen had, kwam hij binnenloopen op het
kantoor, waar ik, ouder mijns vaders leiding, met de leer en de praktijk
van industrie en handel vertrouwd werd gemaakt. ‘Zoo, Alberding,’ zeide
hij: want de gewoonte de lieden bij hun voonaam aan te duiden, droeg
hij, ook zelfs bij zeer jonge menschen, ze toesprekende, niet terstond op
hen over: ‘Zoo, Alberding, ik bin blij, dat ik je tref; ik bin in den Haag
geweest, weetje? - en 't zal mit dat ding heel goed gaan. Ze hebbe nou
al een groote honderd inteekenaars: maar we rekenen op jou ... Jij mot
meê doen ... Sam zeit ook, M. motte we hebben; M. kenne we nie misse
...’ - ‘O, van den Bergh, meen-je!’ zei ik: want ‘Sam’ gold anders ook wel
van den ouden Heer Wiselius, even als ‘Bram’ van
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Prof. Van der Hoeven. ‘Ja,’ antwoordde hij, ‘je hebt een bliksems goed
artikel in dat ding van Van Weerden (de Kunstkronijk) gehad ... en we
rekene op je ...’ Ik repliceerde, dat ik van den nieuw gestichten Spectator
(van tooneel, concerten en tentoonstellingen), die bij Van Zeggelen gedrukt
zoû worden en uitgegeven door den broêr van Sam Jan, gehoord had,
en dat ik met pleizier meê zoû doen, maar dat de vrinden toch vooral mijn
naam geheim moesten houden; dat ik als M. dingen te zeggen had, die
men zoo'n jongen ongeoefenden schrijver als ik zoû blijken te zijn, en die
pas sints een jaar een weinig klaar was gekomen met zijn hollandsche
taal, nooit vergeven zoû. Dit was afgesproken, en Hilman introduceerde
mij (op zijne wijze) links en rechts in genootschappen, zonder dat hij het
ooit noodig had gerekend te zeggen wie ik was.
‘Ik voelde wel, dat ik een heel anderen weg zoû uitgaan dan mijn hartelijke
vriend, getuige van het heldenspel van Snoek en het zielvol doch
klassiesch optreden van Mevrouw Wattier, leerling van Wiselius en alleen
maar belezen in onze alexandrijnen-literatuur van ouder en jonger tijd.
‘“Gewis,” had hij geschreven in zijne eerste bijdrage tot den Spectator
(vau 3 Dec. 1842) “wanneer de toestand van het schouwtooneel de
maatstaf is, waarnaar men de verstandelijke beschaving van onzen leeftijd
en dien onzer vaderen zal afmeten, dan hebben wij reden, om ons over
onzen teruggang te schamen. In het drama van vroeger tijd was natuur
en kunst nog niet de schop gegeven: de stalen wet, dat op het tooneel
alleen in dichtmaat mogt gesproken worden, was toen nog de groote
slagboom, die den tempel van Thalia en Melpomene voor alle outheiliging
bewaarde; door het opheffen van dien, is de gewijde grond met allerlei
vuiligheden verontreinigd geworden.”’
‘Dat stuk was onderteekend K.; de stukken, die frisscher van inhoud,
maar ruwer van toon waren, schreef Hilmans vriend en mededramatist,
die met hem aan de kniën van Wiselius had gezeten, JOHANNES RUYL,
onder de letters L.V.; ik bleef mij van de letter M. bedienen. Een glimlach
is geoorloofd, wanneer men Hilman niet slechts hoort spreken over zaken,
die onder zijn bereik lagen, maar waar hij ook Virgilius en Ovidius in de
taal van Augustus' dagen opvoert (Spect. I. bl. 75, 76); niette-min: als van
een getuige van ons roemrijk tooneelverleden uit het begin dezer eeuw,
blijven de met een K. gemerkte opstellen in onzen Spectator (later:
Spektator) altijd lezenswaardig.’
Zoo schreef Alb. Thijm op 27 Nov. 1881 in het weekblad ‘de
Amsterdammer’.

Nederlandsche Spectator
Nederlandsche S p e c t a t o r . Verzameling staatkundige vertoogen. [Door Mr. S.P.
o

LIPMAN.] Amst. 1843-1844. 13 Nrs. 4 . (3347
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o

Cat. L.C. Luzac, n . 1294. 's Mans levensbeschrijver in de Handel. v.
Letterkunde 1872, maakt hiervan geen melding.

Zeeuwsche Spectator over den boedel en
Zeeuwsche S p e c t a t o r over den boedel en het testament van capitein Willem
Credo ... [Door GER. BACOT.] 1734. (3348
Cat. Bibl. Zeeuwsch Gen. bl. 202.

De Westveelschen speel-thuyn
De Westveelschen s p e e l - t h u y n , door-zaeyt en beplantet met veel
vermaeckelycke kluchten;.... als van Slenner-Hincken Land-laup; Hellen-vaurt un
Juffren-Hylk. Als oock ... van 't Kindelbehrn van Teuwes. Voorts een 't samenspraeck
van Knubbe, Storten Tuen un Lukevent. Ten allerlesten een Over-ysselsche Vryagie
van Lubbert Bouk-Slach unde Smudde-Mulen Swenne. t'Utrecht, bij van Poolsum.
o

1687. 12 .
(3349
Het is opmerkelijk, dat in dit boekje dezelfde stukken voorkomen, als in
o

de Historie van Slenner-Hinke (N . 1686) en ik zou bijna geneigd zijn dit
voor een len druk er van te houden; is dit zoo, dan is Baron .... VAN
BEVERVOORDE de schrijver. Intusschen zouden er dan 74 jaren tusschen
die drukken verloopen zijn.

Hoog spel
Hoog s p e l . Eene politieke novelle. [Door GER. KELLER.] Zutphen, 1861. (3350
Naar men meent hebben ook anderen de hand hierin gehad.

Spel van Tiisken van der Schilden
S p e l van Tiisken van der Schilden. [Toegeschr. aan Dr. SAMUEL COSTER.] Amst.
o

voor Dirck Cornelisz Houthaeck, gedr. bij Nic. van Ravesteyn. 1642. 4 . (3351
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Hoewel in alle verzamelingen zijner werken voorkomende, schijnt het niet
boven allen twijfel verheven te zijn, of Coster de schrijver is. Zie
o

Jonckbloet, Gesch. der Ned. Lett. II. 139. Vgl. v.d. Marck, N . 169.

Nieuwe en volledige Nederlandsche spel- en
Nieuwe en volledige Nederlandsche s p e l - en spraakkunst. [Door W. HOLTROP.]
Amst. bij W. Holtrop 1791. (3352
Konst- en Letterbode, 1847, II. 233.

Spelboekje voor kinderen welke volgens de leerwijze
S p e l b o e k j e voor kinderen welke volgens de leerwijze van den heer Prinsen het
lezen hebben geleerd. [Door
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.... MEIJERINK.] Deventer, J. de Lange. 1836. - Ald. 1850.

Uitg. (3353

Eenen claren spiegel der christel
Eenen claren s p i e g e l der christel. maeghden. [Door J. VAN DE PUTTE.] Antv. 1551.

T. (3354

Spiegel der waarheyd
S p i e g e l der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een Armiaan ende Vroom
Patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie
ende toeleg van eenige heerschende Regenten tot Amsterdam ons land in den
voorgaanden, en desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. Gedrukt in 't jaar 1690.
o

4 . (3355
In een hiertegen verschenen: Missive uyt Rotterdam aen een persoon
binnen Amsterdam, leest men: ‘Men segt dat de Spiegel der Waarheyd
te Uytreeht is opgestelt bij twee persoonen, die zulks het minste betaemt’.
In andere stukken worden twee Heeren uit de Regering van Utrecht voor
de schrijvers gehouden. ERICUS WALTEN was de maker er van, als men
geloof mag hechten aan eene opgave in de Bekend-maakinge aan de
o

Liefhebbers. (Meulman, n . 6665.)

De spiegel
De s p i e g e l . Een weekblad. Haarlem, A. LOOSJES PZ. 1804-1805. 40 nrs. (3356
Hierin schreef JAC. SCHELTEMA brieven geteekend: Justus Sinccrus van
Effen, over verschillende zaken loopende, en een brief van Joris-vaar
over Kotzebue's tooneelstuk: De vlugt van Hugo de Groot, met eene
recensie van dat stuk. Zie zijn Leven door P. Scheltema, bl. 62. Hij
teekende zich destijds ook wel Joco Serius of Justus Sincerus: of dit
echter in dit of een ander tijdschrift geschiedde, blijkt niet duidelijk.

Spiegel van doleantie en reformatie
S p i e g e l van doleantie en reformatie. Nae den tegenw. toestant des vaderlandts.
o

[Door Prof. ULR. HUBER.] Gedruckt tot Vredenburgh, in 't jaer 1672. 4 . (3357
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Vriemoet p. 470; Idsinga, Staatsregt I. 5.

Spiegel voor alle menschen
S p i e g e l voor alle menschen, besonderlyck voor de leeraren in dese eeuw ...
[Door J. ROTHE.] Amst. 1673. (3358
Bibl. v. Pamfl. 7019.

Christalynen spiegel waer in men naecktelijcken
Christalynen s p i e g e l waer in
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men naecktelijcken kan zien, wie t'zedert eenige jaren herwaerts ... de hoogheydt,
rechten, privilegien en vryheden hebben gevioleert ... [Door HENR. SLATIUS.] Z. pl.
o

[Waarschijnlijk Antwerpen,] 1619. 4 . (3359
Bibl. v. Pamfl. 1680.

Spiegel waer in men siet verscheyden
S p i e g e l waer in men siet verscheyden ongerijmtheden, die aengewesen worden
in het Oog-water, onlanghs uytghegh. [Door LAMMERT LAMMERTS.] Amst. 1644. (3360
Rogge, Contrarem. geschr. bl. 248.

Spieghel der aenvechtinghen des Sathans unde
S p i e g h e l der aenvechtinghen des Sathans unde waere proeue des gheloofs.
[Door DOEDE VAN AMSWEER.] Embden, 1584. (3361

Een spieghel der ghedenck-waerdigher oorlochscher
gheschiedenissen
Een s p i e g h e l der ghedenck-waerdigher oorlochscher gheschiedenissen. Door
Rich. Dinothus. Hiervan is een Eelhert De Veerduytscher gheweest. Alcm. 1587.
(3362
ELLERT DE VEER was de naam des vertalers. Meulman 637.

Den spieghel der Nederlandscher autheyt
Den s p i e g h e l der Nederlandscher autheyt, inhaud. die constructie, oft
vergaderinghe van Belgis .... [Door MARCUS VAN VAERNEWYCK.] Ghendt, 1568. fol.
(3363
Vanderhaeghen, I. 151. Herdrukken: Ghendt, 1578; Antw. 1619 fol. en
1665. 4o.; Gend, 1784 en 1829. 2 dln. 8o.

Den spieghel historiael
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Den s p i e g h e l historiael, houden de in hem alle hystorien der waer-achtighen
cronycken ende der Bibelen ende der godlycker schrifturen ... Antwerpen, Claes
Grave 1515. fol. (3364
Proza-vertaling van VINCENTIUS BELLOV. Speculum historiale; in Cat. v.
Voorst III. no. 4741 ten onregte aan JACOB VAN MAERLANT toegeschreven.
Zie Konst- en Letterbode, 1860, no. 4.

Spieghel onser behoudenisse
S p i e g h e l onser behoudenisse.[Door CONRAD VAN ALTZHEIM of ALTZEY?]
o

Culenburch, Veldener 1483. 4 . (3365
Annales du bibliophile Belge et Holl. Dec. 1864. Zie voor andere uitgaven
o

Campbell, Annales n . 1571 e.v.

Den spieghel van Philothea
Den s p i e g h e l van Philothea.
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o

[Door AEGIDIUS GEERAERTS.] Antw. 1646. 12 . (3366
Herdrukt onder den titel: ‘Den Spieghel van Philothea, ghemaeckt door
den E.P.AE.G. Priester der Soc. Jesu. Waerby is ghevoegt den regel der
volmaecktheydt voor alle soorten van menschen, door E.P.N.R., S.J.
Antw. 1675. 12o. Zie de Backer, I. 336.

Spieghelken van de ongerechticheydt ofte menschelicheyt
S p i e g h e l k e n van de ongerechticheydt ofte menschelicheyt des vergodeden
H.N. [Henrick Niclaes] Vader van den Huyse der Liefden. [Door UBBO EMMIUS.]
1581. (3367
Cat. J. Enschedé, no. 563.

Spongia Erasmi
S p o n g i a Erasmi, dat is uytwissinge der calumnien .... Jacobi Levii ... [Door
o

HENRICUS HOLLINGERUS.] 1623. 4 . (3368
Brandt IV. 722.

De ijzeren spoorweg van Amsterdam op Haarlem
De ijzeren s p o o r w e g van Amsterdam op Haarlem. Lierzang den aanleggers en
begunstigers daarvan toegezongen. [Door Mr. JAC. VAN LENNEP.] Amst. 1837. (3369

Spoorwegen
S p o o r w e g e n . Nieuw stelsel van vertakking. [Door J. DIXON.] Met eene plaat.
Kampen, 1857. (3370

Sporen van de natuurlijke geschiedenis der schepping
S p o r e n van de natuurlijke geschiedenis der schepping. [Door Miss CHAMBERS.]
Uit het Engelsch door J.H. van den Broek. Utr. 1849-1850. 4 dln. (3371
Door KENTISH meenen anderen.
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Nieuwe Nederlandsche spraak-leer
Nieuwe Nederlandsche s p r a a k -leer, naar de beste bronnen bewerkt en gestaafd
door het gezag der voornaamste hedendaagsche schrijvers. [Door ... MULDER.]
Nijmegen, D.J. Haspels. 1846. (3372

Spraakwording
S p r a a k w o r d i n g , taal en schrift. Nederlands spreek- en schrijftaal. [Door Dr.
JOH. VAN VLOTEN.] Zutph. 1859.

Schr. (3373

Spreeuwdichten
S p r e e u w d i c h t e n , voor, en tegen Fedrus, en zyne dieren. Op Parnas, ter
druckery van Apollo, in 't eerste
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jaar van de opgewarmde Bockzaal der geleerde wereld. [Amst. 1715.] (3374
De Luciaansche weergalm en Een snuifje voor de ontstelde harsenen
van de stekelbaersvensters waren van P. LANGENDIJK. (Zie bl. 17 der
levensbeschr. voor zijn Gedichten). Het eerste is geteekend D e l u i s en
wordt gevolgd door een tweede stukje op hetzelfde onderwerp get.
Hiperion.

Het Spreeuwtje
Het S p r e e u w t j e , fluitende en zingende allerhande liedjes. Haarl. 1808. - Ald.
1833. (3375
Door het gezelschap D e m o c r i e t te Haarlem, waarvan destijds (1808)
leden waren: A. LOOSJES, PZ., J.M. GUÉPIN, J. VAN WALRÉ, F. VAN DER
SCHAFT, J. BROESE, AZ., C. DE KONING, LZ., JB. LOOS VAN WESTERKAPPEL,
J.G. VAN DER WAL, A. VAN DER WILLIGEN, A.J. BONGARDT, P. BODISCO, V.
LOOSJES, AZ., C. SCHOLL VAN EGMOND, G. SWARTENDIJK STIERLING en HK.
WAARDENBURG. Ten onregte wordt v. WALRÉ alleen, of met de beide
LOOSJES en V.D. WILLIGEN, voor den schrijver gehouden (zooals in Konsten Letterb. 1852, I. 69.) Welk aandeel ieder der leden er in had, is niet
aan te wijzen; van v. WALRÉ was het voorafgaand vers.
H.G.
Vgl. boven de Democritische f e e s t z a n g e n .

Spreucken der wysheyt
S p r e u c k e n der wysheyt, na die kentenisse des hemelschen eeuwighen waerheyts
o

... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (3376
o

V.d. Linde n . 65.

Spreuken
S p r e u k e n . [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leyd. 1823. (3377

De spreuken van Salomo
De s p r e u k e n van Salomo. Een leesboek voor de scholen. [Door A.J. BERKHOUT.]
Gorinchem, J. van der Wal. 1814. (3378
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Handel. v. Letterkunde 1858, bl. 272. Kort na de uitgave werd het door
de Fransche politie opgehaald en zijn de exemplaren naar Amsterdam
gevoerd, waar zij, bij de omwenteling van 1813, met het huis, waarin zij
zich bevonden, verbrand zijn.

Sprookjes uit het Hoogduitsch van Wilhelm
S p r o o k j e s uit het Hoogduitsch van Wilhelm Busch. Door den schrijver van
Avonturen en verhalen van korporaal Trim. [W. HULSCHER GJZ.] Deventer, W.
Hulscher GJz. 1881. 3 stn.

Uitg. (3379
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Tegenwoordige staat
Tegenwoordige s t a a t . (3380
De onder dezen naam bekende werken vormen dl. 10-33 van de
Hedendaagsche historie of teg. staat van alle volkeren. (Amst. Is. Tirion
1738-1801.)
Dl. X Ned. hist. of teg. staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische
Nederlanden was van J. WAGENAAR. De volgende dln. ook met
afzonderlijken titel en van dl. I tot dl. XXIII genommerd, hadden tot
schrijvers als volgt:
I-V.

Ons vaderland in 't algemeen (1739), de
Generaliteitslanden (1740), Gelderland
(1741), en Holland (1742-1743), door J.
WAGENAAR.

VI-VIII.

Het vervolg van Holland, waren van een
onbekende.

IX-X.

Zeeland (1751, 1753); de schrijvers
worden in de voorrede opgegeven.

XI-XII.

Utrecht (1758, 1772); het le deel door J.
WAGENAAR; het 2e door Mr. M. TYDEMAN
en RINSE VAN NOORDT.

XXIII-XXVI.

Friesland (1785-1789); het le deel
blijkens de voorrede door J. WAGENAAR;
de andere zijn volgens Eekhoff(Cat. der
Leeuw. Bibl. bl. 271) door SIMON STIJL,
A.J. CONRADI, NIC. YPEY, ADOLF YPEY,
JAN DE BOER en MATHIJS SMIT. Anderen
noemen nog Mr. J.H. KNOOP.

XVII-XX.

Overijssel (1801), door Mr. G. DUMBAR.

XXI-XXII.

Stad en Lande (1793-1794), door Mr.
A.J. DE SITTER en Mr. T. MODDERMAN.

XXIII.

Drenthe (1795), begonnen door J.
TONCKENS, voortgezet door Mr. J.H.P.
VAN LIER.

(Zie Huizinga Bakker, bl. 19, 20; Scheltema, Gesch. en Lett. Meng. III.
29; Navorscher, II. 142, 227, 323; Overijss. Almanak v. Oudh. en Lett.
1852, bl. 257; 1853, bl. 241.)

Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland
Tegenwoordige s t a a t der duinen van het voormalig gewest Holland. [Door J. KOPS
e.a.] Leyd. 1798. 2 dln. (3381
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Bodel Nijenhuis 970.

Staat der financie van de Republiek
S t a a t der financie van de Republiek der Vereenigde Nederlanden; behelzende
het Generaal Rapport van de personele commissie van het financie-weezen, met
bylagen. In dato 21 Mey 1790, ten gevolge van Haar Hoog. Mog. resolutie van den
4 Mey 1785, met de resolutie
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daarop genomen, op den 21 Mey 1790, alsmede reflectiën op dit rapport, van wijlen
den heere griffier Fagel. Amst. Johannes Allart. 1790-1792. 5 dln. (3382
Het Concept-rapport, dat in het 1e en 2e deel dikwijls wordt aangehaald,
en dat de bouwstof tot dit werk heeft geleverd, is nog aanwezig. Op het
eerste blad staat: ‘Aan't hoofd der commissie tot het concipieren van een
Rapport is geweest [J.F.W. Baron VAN] SPAEN v a n B i l j o e n en alzoo
veel moeite daaraan verknogt was doordien de Registers van H.H.M. en
van den Raad van Staten zedert de vroegste tijden hebben moeten worden
nagegaan, om alles uit de gronden op te halen, en het buitendien geen
aangenaam werk was, om uit een omslagtig verbaal, inhoudende de
besognes van meer dan drie Jaren een zamenstel te formeeren, zo is
aan Z.H.W. Geb. tot een aandenken van Generaliteitswege en op kosten
van het Land dit exemplaar door een der beste Clercquen van de
Commissie geschreven vereert geworden op den 21 Mey 1790.’

Staat der wereld zo van het joden- als heidendom
S t a a t der wereld zo van het joden- als heidendom ten tijde van de komst van
Christus .... Door J. de Klerck. Uit het Latijn vert. [Door TH. WOPKENS.] Haarl. 1743.
(3383
Rogge, Remonstr. bibl. bl. 80.

Staat het herstel of de slooping
S t a a t het herstel of de slooping van het koningrijk der Nederlanden in verband
met de vrijheid of de slavernij van .... Europa. [Door Rijksridder PH. A.L. ROESGEN
VON FLOSS.] Utr. 1837.

Uitg. (3384

Staat van regering
S t a a t van regering, godsdienst, geleerdheid en konsten in Groot-Britanje, omtrent
het einde van de agttiende eeuw; door Dr. Gerh. Friedr. Aug. Wendeborn, predikant
te Londen. Uit het Hoogduitsch vertaald. [Door Mr. GERHARD DUMBAR.] Te Campen,
ter drukkerye van J.A. de Chalmot, 1790-1792. 4 dln. (3385
De vertaler heeft menige aanteekening er bij gevoegd.
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De vaderlandsche staats beschouwers
De vaderlandsche s t a a t s b e s c h o u w e r s , overwegende alles wat er binnen
en buiten het vaderland omgaat ... [Door ELIE LUZAC.] Leiden, 1781-1790. 4 dln.
(3386
Konst- en Letterbode, 1813, I. 427.
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Bij denzelfden uitgever en waarschijnlijk van denzelfden schrijver was:
Beredeneerd bundeltje van echte en authentycke stukken rakende het
gebeurde in 1786, kunnende dienen tot een aanhangsel en ophelderingen
van de Vad. Staatsbesch. Leyd. 1786.

Utrechtsche Provinciale Staatscourier
Utrechtsche Provinciale S t a a t s c o u r i e r . Eerste stuk. - Vervolg van het eerste
o

stuk. 1787. 4 . (3387
Deze stukken zijn later gedrukt dan de eigenlijke conrant, getiteld:
o

U t r e c h t s c h e S t a a t s C o u r i e r , waarvan het le n . Zaturdag den
o

IX Juni en n . 55 (het laatste mij bekende) in het laatst van November
o

1787 uitkwam. Alleen bij n . 1 is het woord P r o v i n c i a l e in den titel
o

weggelaten. J. Altheer te Amsterdam (sedert n . 40 te Utrecht) was de
uitgever. Wat den redacteur betreft, wordt in de Handel. v. Letterkunde
1870, bl. 150 door Mr. W.P. Sautijn Kluit de gissing geopperd, dat dit
dagblad ‘de patriotsche Courant van Utrecht’ zoude zijn, waarvan PIERRE
AUGUSTE BRAHAIN DUCANGE redacteur is geweest, over wien aldaar tevens
eenige bijzonderheden voorkomen.

Staatskrediet en partikulier krediet
S t a a t s k r e d i e t en partikulier krediet. Viertal brieven over de financieele kwestiën
van den dag. [Door J.J. WEEVERINGH.] Haarl. 1859. (3388
Met naam herdrukt in 1860.

De staatsman of onpartijdige redeneringen over
De s t a a t s m a n of onpartijdige redeneringen over de merkwaardigste
gebeurtenissen van onzen tyd, welke eenen onmiddelijken invloed kunnen hebben
op de belangen van het menschdom in 't algemeen en die van ons vaderland in het
bijzonder; alles met staatkundige beoordeelingen en geschiedkundige verklaringen
opgehelderd ... Quidquid delirant Reges, plectuntur Achivi. [Door L. TH. Graaf VAN
NASSAU LALECK.] Te Utrecht bij Bartholome Wild. 1779-1780 en te Amsterdam bij
J. Allart en W. Holtrop 1781-1785. (3389
De 2 eerste dln. bevatten zes stukken, namelijk 1e deel 1e stuk, 1e deel
2e stuk, 2e deel Mengelwerk 1e st., dito 2e stuk, 2e deel en 2e deel
o

Mengelwerk; zij loopen tot N . 36; het 3e deel schijnt niet verschenen te
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zijn; het 4e deel begint met N . 37 en bevat evenals de volgende deelen
2 stn. Of het geheel nu 8 deelen moet uitmaken, of wel 13, zooals ik elders
vind opgegeven, is mij nog duister. Het laatste wat mij bekend is, is afl.
Maart en April 1785. Eerstgenoemde loopt echter van bl. 703-742
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en 313-328, laatstgenoemde van 743-778 en 319-344. Op bl. 778 wordt
medegedeeld, dat de onregelmatigheid en traagheid, waarmede het
tijdschrift verschenen was, het gevolg was eener oogziekte van den
schrijver. Wegens herstel zoude voortaan met kracht de uitgave voortgezet
worden. Op bl. 344 eindigt een stuk, waarop het vervolg beloofd wordt.
Op bl. 166 der Brieven over de N. Amerik. onlusten van denzelfden
schrijver wordt gewaagd van de ‘Schrijveren’ van den Staatsman.
Misschien had hij medewerkers, ofschoon deze uitdrukking evengoed
kan gebezigd zijn, om meer onbepaald de redactie aan te duiden.

De staatsomwenteling van 1795
De s t a a t s o m w e n t e l i n g van 1795, in haren aard, loop en gevolgen beschouwd.
[Door Mr. J.H. APPELIUS.] Leyden, D. du Mortier en Zoon. 1801. (3390
Volgens Prof. Vreede in zijne voorrede voor de Bijdragen tot de
geschiedenis der omwenteling van 1795-1798, bl. VI. De grond hiervoor
gaf hij op in zijn levensberigt van Mr. C. van Marle. (Levensber. v.
Letterkunde, 1861, bl. 177.)

Kerkelijk staatsregt
Kerkelijk s t a a t s r e g t . Onderzoek van de brochure: De maatregelen tegen de
afgescheidenen aan het staatsregt getoetst; door Mr. G. Groen van Prinsterer. (Uit
het Journal de la Haye van 9, 10 en 12 September 1837.) 's Gravenh., J. Belinfante
1837. (3391
o

Zie het volgende N .

Kerkelijk staatsregt
Kerkelijk s t a a t s r e g t . Antwoord aan den heer Mr. G. Groen van Prinsterer. (Uit
het Journal de la Haye van 27 en 28 September en 1 October 1837.) 's Grav., J.
Belinfante 1837. (3392
Zoowel volgens eene opgave van den uitgever, als blijkens andere gegevens (zie
Letterkunde, Levensber. 1875) was Mr. J.R. THORBECKE de schrijver dezer beide
stukken. Het Journal de la Haye werd - om dit hier in het voorbijgaan aan te teekenen
- geredigeerd door den Referendaris Mr. HENRI BOX.

De stad Dordrecht naar eenige bijzondere
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De s t a d Dordrecht naar eenige bijzondere kenteekenen. [Door ... VAN DER WERFF.]
Dordr. 1833. (3393
Bodel Nijenhuis 1265.

De stad en 't land van Heusden
De s t a d en 't land van Heusden, een leesboek voor de jeugd. [Door C.
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W. PAPE.] 's Hertog. 1824-1825. 2 stn. (3394
Bodel Nijenhuis 498.

De stad Utrecht in hare betrekking
De s t a d Utrecht in hare betrekking tot de Hoogeschool, in dezelfde gevestigd.
Door den schrijver van de Instellingen van hooger onderwijs te Utrecht voor 1636.
[Jhr. Mr. H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utr. L.E. Bosch en Zoon. 1841. (3395
Het geschrift: Over de instellingen v.H.O. was in 1836 met den naam des
schrijvers op den titel verschenen.

De stad's en land's huyshouder
De s t a d ' s en l a n d ' s huyshouder. [Redacteur J.H. RUMPEL.] Nymegen, 1780.
42 Nrs. (3396
o

Catal. v.d. Willigen, n . 1371.

Den staet van de voornaemste questien
Den s t a e t van de voornaemste questien ende geschillen, die ten huydighen dage
o

gedisputeerd worden .... [Door JAC. TRIGLAND.] Amst. 1616. 4 . (3397
Opgenomen in zijne ‘Opuscula.’ Ten onregte soms aan JOH. POLYANDER
toegeschreven.

De standaard
De s t a n d a a r d . Staatkundig blad. [Door BOUDEWIJN, FRANS en WILLEM DONKER
CURTIUS, onder leiding van hun oom DIRK DONKER CURTIUS.] Amst. Gebr. v.
Langenhuysen 18... - 30 Sept. 1832. (3398
Zie Prof. G.W. VREEDE'S eigen-levensbeschr. bl. 176 e.v. Deze gaf hierin
o.a. naamloos verslag van Thorbecke's verhandeling: Over de verand.
v.h. alg. Staten-stelsel v. Europa.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De star
De s t a r . Een tijdschrift uitgeg. vanwege de commissie der Maatschappij van
Weldadigheid. [Redacteur W.A. OCKERSE.] Amst. 1819-1826. 8 dln. (3399

De starrekijker bij geval
De s t a r r e k i j k e r bij geval. Blijspel. [Door JACOB ELIAS MZ.] Amst. 1721. (3400
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7060.

Staten ter bepaling der verhouding tusschen
S t a t e n ter bepaling der verhouding tusschen het getal Protestantsche en
Katholieke ambtenaren in het Koningrijk der Nederlanden. [Door J.W. CRAMER.]
Amst. 1848.

Uitg. (3401
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Status quo van Amstel's beursgebouw
S t a t u s quo van Amstel's beursgebouw aan deszelfs ingezetenen gewijd. [Door
C. KRAMM, Architect te Utrecht.] Amst. van Kesteren. 1840. (3402
o

Cat. Kramm, n . 171.

De statuten ende landtrechten van den lande Westvrieslandt
De s t a t u t e n ende landtrechten van den lande Westvrieslandt bij de Sassensche
tyden. [Op nieuw uitgeg. door A. FERWERDA.] Leeuw. 1772. (3403
Er bestond nl. een druk z. pl. en jr. [omstreeks 1505]; een andere Amst.
[omstr. 1530.] en een derde z. pl. en jr. [Leeuw. omstr. 1550.]

De Leydsche stedemaagd en haeren getrouwen
De Leydsche s t e d e m a a g d en haeren getrouwen burger. [Door J. LE FRANCQ
VAN BERKHEY.] Leyd. 1786. 38 Nrs. met vervolg. (3404
Blijkens door hem zelven geschreven lijst zijner werken.

Steenen voor het huisaltaar
S t e e n e n voor het huisaltaar. Stichtelijke poëzy. [Door J.J.L. TEN KATE.] Amst.
1854.

Uitg. (3405

Het metriek stelsel en deszelfs gemak
Het metriek s t e l s e l en deszelfs gemak en voordeel; een leesboek voor de jeugd.
[Door S.L. BRUG.] Sneek, 1836.

Uitg. (3406

Eene Catholieke Nederlandsche stem bij de tegenw.
godsdienstwoelingen
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Eene Catholieke Nederlandsche s t e m bij de tegenw. godsdienstwoelingen in ons
vaderland ... [Door F.J. HOPPENBROUWERS.] 's Hert. 1814.

T. (3407

De stem Gods in de bloemen
De s t e m Gods in de bloemen. [Door S. CROMMELIN.] Amst. 1837.

Uitg. (3408

Stem uit het hart der Herv
S t e m uit het hart der Herv. gemeente der stad Groningen, bij de komst van den
nieuw beroepen leeraar. [Door T.P. TRESLING,] Gron. 1835.

Uitg. (3409

Eene stem uit Oost-Indië
Eene s t e m uit Oost-Indië, de discussien over de zaak van den Hoogw. Bisschop
Greeff...... [Door A.V. MICHIELS.] 's Grav. 1846. (3410

Eene stem uit Suriname in het belang der negerslaven
Eene s t e m uit Suriname in het belang der negerslaven. Onderzoekt en oordeelt.
[Door H. HEYLIDY.] Utr. 1855. (3411
Mededeeling van Dr. Landré te Utrecht.
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Stem van Maria
S t e m van Maria, dienstmaagd des Heeren, tot Pius, Bisschop van Rome, [Door
D.T. HUET.] Rott. bij Mensing en de Koning. 1853. (3412
Levensber. v. Letterkunde, 1874, bl. 123.

Nederlandsche stemmen over godsdienst
Nederlandsche s t e m m e n over godsdienst, staat-, geschied- en letterkunde.
[Onder redactie van Mr. IS. DA COSTA en Mr. H.J. KOENEN.] Amst. 1834-1838. 6 dln.
o

4 . (3413
o

W. DE CLERCQ behoorde tot de medewerkers. Zie Cat. Is. da Costa n .
360. Vervolgd onder den titel: Stemmen en beschouwingen over
godsdienst .... Amst. 1839-1840. 2 dln.

Stemmen van denkenden en voor denkenden
S t e m m e n van denkenden en voor denkenden uit alle kerken en
kerkgenootschappen over waarheid en godsdienst. [Grootendeels door C.J. VAN
HEUSDEN, JZ.] 's Hert. 1861-62. (3414
Met naam op nieuw nitgegeven o.d. titel: Waarheid en godsdienst volgens
ervaring en waarneming. 's Hert. 1864. 3 dln.

Stemmen uit de Roomsche kerk over
S t e m m e n uit de Roomsche kerk over den Bijbel. [Door J.J. VAN TOORENENBERGEN.]
Utrecht, 1841.

Schr. (3415

Stemmen uit het graf eens Christens
S t e m m e n uit het graf eens Christens. [Door J.W. STATIUS MULLER.] ... Dordr.
1832. 2 dln. (3416
‘Door den schrijver van †’ versehenen:
Stemmen van gene zijde des grafs, of leeringen uit Gods woord ... Dordr.
1843.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Het stemrecht van eene republikeinsche regeringsform
Het s t e m r e c h t van eene republikeinsche regeringsform. [Door Dr. M.W.
KEUCHENIUS.] Delft, 1801. (3417

De ster
De s t e r . [Weekblad door JAC. SCHELTEMA, J.F. HELMERS, JO. MELCHIOR KEMPER
e.a.] Amsterdam, 11 Maart-10 Junij 1806. fol. 40 nrs. (3418
Zie het Leven van J. Scheltema door P. Scheltema, bl. 70. Het werd bij
Kon. decreet opgeheven en is voortgezet onder den titel: Amsterd.
Avond-journaal.

Sterne's sentimenteele reis door Frankrijk en
S t e r n e ' s sentimenteele reis door Frankrijk en Italië, op nieuw uit het Engelsch
vertaald. [Door Prof. J. GEEL.] Amst. 1837. (3419

De stofwisseling van het menschelijk ligchaam
De stofwisseling van het mens-
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chelijk ligchaam volgens het tijdschrift ‘der Naturarzt’. [Door P. JUT van
Breukelerwaard.] Zutphen, 1867. Niet in den handel. (3420

Stok in 't hondert op 't
S t o k in 't hondert op 't burgerlyk versoek. [Door JOHAN BLASIUS.] Z. pl. en jr. 1672.
fol. (3421
Blijkens tegenschriften; zie Bibl. v. Pamfl. 6474. Later is het opgenomen
in de Nederd. en Lat. keurdigten, I. 400, terwijl het ook achter andere
stukjes voorkomt: zie Thysius 3880, 3956.

Stolpertus of de jonge artz by
S t o l p e r t u s of de jonge artz by het krankbed. [Door F. MAY.] Uit het Hoogduitsch.
's Grav. 1781. (3422
Met naam verscheen een 2e verbet. druk. Amst. 1801.

Stoom-spoorweg-vervoer op Java
S t o o m - s p o o r w e g - v e r v o e r op Java. Memoriën en toelichtende voorrede.
[Door L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] Leyden, 1861-1862. 2 stn. (3423
Cat. Ind. gen. 's Hage, bl. 60.

De straatzangeres van Londen door J
De s t r a a t z a n g e r e s van Londen door J. Rodenburg. [Vert. door T. KOUWENAAR.]
Dev. 1862. 2 dln.

Vert. (3424

Straffinghe ende leer
S t r a f f i n g h e ende leer. Roep (die Propheet) ende holt niet op te verkundygen
die sonden myns volcks. Jesa. 58. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. [1542.] (3425
o

Van der Linde n . 5-7.
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Eene strafpredikatie gehouden ter bekeering van misdadige
notarissen
Eene s t r a f p r e d i k a t i e gehouden ter bekeering van misdadige notarissen en
deurwaarders in Nederland .... [Waarschijnlijk door Mr. AD. VISSCHER.] Amst. [186?]
o

12 . (3426

Het strafregt in verband beschouwd met vrijheid van geweten en
godsdienst
Het s t r a f r e g t in verband beschouwd met de vrijheid van geweten en godsdienst.
[Door H.P. SCHOLTEN.] Amst. 1842. (3427

De parlementaire strijd op koloniaal gebied
De parlementaire s t r i j d op koloniaal gebied. [Door L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.]
Amst. 1865. (3428

Wonderbaerlijcken strijdt tusschen de kickvorschen ende
Wonderbaerlijcken s t r i j d t tusschen de kickvorschen ende muysen, toege-
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o

past op de Nederl. oorloge. [Door JOH. VAN BEVERWYCK.] Dordr. 1641. 4 . (3429
Scheltema, Gesch. en Lett. Meng. III. 3 bl. 83. - Het is eene vertaling van
het aan HOMERUS toegeschreven gedicht, benevens eene toepassing in
proza op den Nederl. oorlog. Zonder die toepassing verscheen het op
nieuw in het licht onder den titel: Homeri Batrachomyomachia, ofte Ned.
oorlogen uyt-gebeeldt door den seltsamen strijdt der kickvorschen en
muysen. Vertaelt door L.J. [L. VAN DEN BOSCH] Den tweeden druck. Dordr.
1660. (Zie Bibl. v. Pamfl. 2759.)

De stryt en slach van Woeringen
De s t r y t en slach van Woeringen [van JAN VAN HELU in proza overgebragt.] Brussel,
1646. (3430
o

Cat. P.v. Musschenbroek, bl. 38, n . 511.

Studentenliederen
S t u d e n t e n l i e d e r e n . Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de hoogere
scholen naar Mr. H. van Alphen. [Door H. FABIUS, Med. Stud.] Amsterdam, 1852.
(3431

Studenten zangen
S t u d e n t e n z a n g e n . Leyden, by L. Herdingh en Zoon en de Wed. M. Cijfveer.
o

[1822.] 12 . (3432
Van A. BOXMAN zijn hierin: Beurtzang der vijf faculteiten (bl. 72), Socratisch
drinklied (bl. 104), De wijn (bl. 33), Afscheidslied (bl. 170), Punch-lied (bl.
62), Rookerslied (bl. 95), Drinklied (bl. 145), Drinklied (bl. 161),
Welkomstgroet (bl. 172), Jagerslied (bl. 149), Studentenlied (bl. 147). (Zie
levensber. v. Letterkunde, 1856, bl. 88, 106.)
Van A.P. VAN GRONINGEN de twee zedeprinten naar Huygens: De goede
en de kwade student. (Zie Levensber. v. Letterkunde 1864, bl. 146).
Uitgever van dezen bundel was C. STEENHAUER, blijkens een ex. waarin
eene eigenhandige opdragt stond aan Dr. J.T. Bergman.

Verspreide vaderlandsche stukjes
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Verspreide vaderlandsche s t u k j e s , bijeenverzameld en uitgegeven ten voordeele
van de gekwetsten en achtergeblevene betrekkingen der gesneuvelden, in den
roemrijken tiendaagschen veldtogt tegen België, in Augustus 1831. [Door J. DAANE.]
Te Zaandijk, bij J. Heijnis, Tsz. 1832.

R.A. (3433

Stukken betreffende de Hervormde godsdienst
S t u k k e n betreffende de Hervormde godsdienst. [Door Prof. A. KLUIT.] 1800. 4
stn. (3434
o

Cat L.C. Luzac, n . 1138.
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Stukken betreffende de uitgave van zekeren
S t u k k e n betreffende de uitgave van zekeren brief van A. aan Z. [Bezorgd door
L.C. LUZAC.] Dec, 1813.

Aa. (3435

Echte stukken betreffende het staatstbesluit van Gelderland
Echte s t u k k e n betreffende het staatstbesluit van Gelderland, om de steden Hattum
en Elburg met garnisoen te doen voorzien, en deszelfs uitvoering. 1786. Twee
afgiften. Te Amst. by Hendrik Arends, boekverkoper op het Cingel, op 't Kleerenveer.
(3436
Uitgegeven door Mr. H. TOLLIUS en later opgenomen in het le deel zijner
‘Staatkundige geschriften.’

Stukken betrekkelijk de Utrechtsche geschiedenissen
S t u k k e n betrekkelijk de Utrechtsche geschiedenissen. [Door P. VAN
MUSSCHENBROEK.] Utr. 1810. (3437
Bodel Nijenhuis 2296.

Echte stukken betrekkelijk tot de onderhandeling
Echte s t u k k e n betrekkelijk tot de onderhandeling, toevertrouwd aan den heere
Grave van Goertz ... en aan den heere de Rayneval ... [Uitgeg. door Mr. H. TOLLIUS.]
Z. pl. 1787. (3438
Later opgenomen in zijne ‘Staatkund. geschriften’, dl. 2.

Stukken
S t u k k e n , het Huiszittenhuis betreffende, uitgegeven op last van den Raad der
stad Leyden, door de daartoe benoemde Raads-Commissie. Leyden, D. Du Mortier
en Zoon. 1849. (3439
In Letterkunde, Levensber. 1875, onder de werken van Mr. J.R.
THORBECKE opgenoemd.
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Stukken over het herstel van de regten der Ambachtsheeren
S t u k k e n over het herstel van de regten der Ambachtsheeren. [Door J. VERHEYE
VAN CITTERS.] Leyden, 1804. (3440
Cat. P.v. Musschenbroek, p. 111.

De merkwaardigste stukken uit de oudste
De merkwaardigste s t u k k e n uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande
de vroegere privilegiën van deszelfs poorters en inwoners. [Uitgeg. door JAC.
KONING.] Amst, 1821. (3441

Gedenkwaerdige stukken wegens den moordt der Heeren Cornelis
en Johan de Witt
Gedenkwaerdige s t u k k e n wegens den moordt der Heeren Cornelis en Johan de
Witt. (3442
Mr. D. Veegens zegt, in de Gids 1884 bl. 205, brieven te hebben gezien,
waaruit blijkt, dat deze stukken met medewerking van den beminnelijken
zoon van den Raadpensionaris zijn bijeengebragt.
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De suchtingen van het slaefachtigh Vrankryk
De s u c h t i n g e n van het slaefachtigh Vrankryk, wenschende naer desselfs vryheyt.
o

[Zeer waarschijnlijk door P. JURIEU.] 's Grav. 1689. 4 . (3443
Bibl. v. Pamfl. 3789. - Vertaling van Les soupirs de la France esclave;
volgens Barbier IV. 537e (overeenstemmende met den Cat. der Kon.
Acad. v. Wetensch. le dl. 2e st. bl 581) is het alles behalve waarschijnlijk,
dat JURIEU de schrijver zoude zijn en is eer daarvoor MICHEL LE VASSOR
te houden. De Hollandsche uitgave bevat slechts 5 der 15 Memorien,
waaruit de fransche uitgaven bestaan.

Suffragien der heyligen vertaeld
o

S u f f r a g i e n der heyligen vertaeld. [Door ADR. POIRTERS.] Antw. 1659. 16 . (3444
Placcius 1958; de Backer IV. 581.

Summa der godliker schrifturen oft een
S u m m a der godliker schrifturen oft een Duytsche theologie, leerende ... (enz.)
[Waarschijnlijk door HENDRIK VAN BOMMEL.] Nu weder om seer neerstelick
ghecorrigeert. Z. pl. en jr. - Dat ander deel van die Summa der godtlicker schriftueren
oft Duytscher theologien, allen christen menschen seer van noode ende profijtelijc
.... Z. pl. en jr. (3445
Vgl. Bibliogr. Adversaria, IV. 202. De Summa zoude gedrukt zijn te
Antwerpen bij Steven Mierdmans, tusschen 1540 en 1545.

Supplicatie aen S. Exc
S u p p l i c a t i e aen S. Exc., onse heere den Prince van Oraingien, uyt, ende in den
name vande religieuse ingesetenen ... bysonderlijck der prov. Hollandt. [Door DID.
VAN DER DOES ISBRZ.] Z. pl. en jr. [1634.] (3446
Thysius 1879.

Suriname verheugd
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S u r i n a m e verheugd, hy de aankomst der Nederl. Vloot, op den 11 Juny 1782;
tooneelspel. [Door P.S. Roos.] Z. pl. en jr. (3447
o

Hiervan zouden slechts 25 ex. zijn gedrukt. Tooneelst. v. Letterkunde n .
7127.

De Synode en de zeven wijzen
De S y n o d e en de zeven wijzen. (Een gesprek tusschen twee Jezuiten.) [Door
Prof. P. VAN LIMBURG BROUWER.] Groningen, 1845. (3448

't Hemelsch Synodus ende rechtmatigh oordeel
't Hemelsch S y n o d u s ende rechtmatigh oordeel gehouden tot Sion. Teghen 't
aerdsche Synodus Nationael ende onrechtveerdich oordeel, geh. binnen Dordrecht
o

in de Dool-capelle. Anno 1618 ende 1619. 4 . (3449
Volgens Cattenburgh p. 107 door HENR. MEILINGIUS. Volgens Brandt IV.
414 echter oorspronkelijk gesteld door ARN. NEOMAGUS, doch met zoovele
bittere en scherpe bladzijden vermeerderd en zoo veranderd door HENR.
SLATIUS, dat de eigenlijke schrijver het niet meer voor zijn werk erkende,
en de verspreiding zooveel mogelijk tegenging.

Syntaxis of woordvoeging der Nederduitsche taal
S y n t a x i s of woordvoeging der Nederduitsche taal. [Door LAMBERT VAN BOLHUIS?]
Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij tot nut van 't algemeen. Leiden, 1810.
(3450
o

Zie op N . 1489.

De sysse-panne
De s y s s e - p a n n e ofte den estaminé der ouderlingen. Gend, 1795-1814. 9 stn.
(3451
Hoofdzakelijk door CHARLES BROECKAERT, geholpen door den geneesheer
GYSELINCK. - Vanderhaeghen, IV. 398.

De sysse-pannen 1790

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De s y s s e - p a n n e n 1790, 1814, 1831. [Door TH. SCHELLINCK.] Te bekomen by
Dujardin ... [Grent, D.J. Vanderhaeghen.] (3452
Vanderhaeghen, V. 427.
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T
Tabel van de geschiedenis der christelijke
T a b e l van de geschiedenis der christelijke kerk. [Door P. DUIJS, Godsdienstonderw.]
Kampen, 1853.

Uitg. (3453
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‘Door den schrijver van †’ verscheen: Tabel van de voornaamste
godsdiensten der wereld. Ald. 1854.

Tabel van 31 volle aflaten binnen
T a b e l van 31 volle aflaten binnen elke maend te verdienen. [Door P. INGELS,
o

Pastoor te Terwoude.] Gent, 1850. 18 . (3454
Vanderhaeghen, V. 240.

Korte tijdrekenkundige tafel der vaderl
Korte tijdrekenkundige t a f e l der vaderl. geschiedenis voor de hoogere klassen
van lagere ... scholen. [Door G.H.M. DELPRAT?] 's Grav. 1865. (3455

De kleine tafel van den 12
De kleine t a f e l van den 12 en 16 Julij 1749. [Door Jhr. WILLEM VAN HAREN.] (3456
Halbertsma, het gesl. der v. Harens bl. 180.

Tafel oft reductie
T a f e l oft reductie, om alle landen te reduceren volgens hare verpondinge op
seeckere gestelde huer ... door ... [J. HEYNENBERGH.] Landtmeter. Alckmaer, 1673.
(3457
Bibl. v. Pamfl. 6995.

Democritische tafelliederen
Democritische t a f e l l i e d e r e n . [Door J. VAN WALRÉ, A. LOOSJES PZ., C. DE KONING
LZ., J. BROESE AZ. e.a.] Haarl. 1822.

H.G. (3458
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Tafereel
T a f e r e e l . Begrijpende cortelyck het groot ende merkelyck verschil datter is
tusschen de leere der H. Schrifture ende der Geref. kercken aen de eene, ende der
o

Contra-Remonstr. aen de andere zijde ... [Door R. TELLE.] Z. pl. [Utr.] 1616. 4 .
(3459
Brandt III. 193. - Ik lees bij Placcius 1945 ß: ‘Auctor vel auctores Tabellae
impressae Utraject. 1617, Belgice, perhibetur HENRICI SLAETSII,
concionatoris Bleisevicensis affinis, Rector Scholae Zirckseanae.
Combusta est haec tabella sententia Curiae Geldricae in qua reformatorum
doctrina comparatur cum Turcica et Manichaea. (Oomius in Introduct.
dissert. Belg. de praxi Theol. p. 299b.) Cujus verba. De Aucteuren van
dese Tafereelen waeren HENRICUS SLAETSIUS, doen Predicant van
Bleiswick, en ADRIANUS ROMANUS, Predicant tot Goeree, welck vermeten,
onervaren en tot soodaenigen stryt seer kragteloosen en onbequaemen
jongeling in het Synodus tot Delft gehouden, Anno 1618, oock met der
stemmen der Remonstranten, die doen daer een deel uytmaeckten, om
dat onvoorsichtige en insolente bestaen, is met de Censure geteykent
worden. Triglandius schrieft
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van hem, dat hy somtyts soo grof is uytgevaeren, dat hy de leere der
Geref. kercken heefte genoemt een valsche duyvelsche en goddeloose
leere. En om te beter, vervolgt hy, tot syn boos intent te koomen, heeft
hy om gaen dragen het famens libel, daerin de Leere der geref. Leeraren
seer schandelyk word gecalumnieert, gemaekt van den godloosen en
Socinianischen Henricus Slaetsius, etc.
‘Daer syn nog twee andere Tafereelen doen gedruckt en uytgestroyt
geweest, sonder uytdaeginge tot disputatie; van welcke 't eene in een
open folio tot Utrecht is gedruckt Anno 1617, 't ander was in octavo, de
leere der gereformeerde vergelykende met die der Türcken een (lees:
en) Manicheen. Dit Tafereel is door het Vonnis van het hooghste hof des
Hertoghdoms van Gelderlandt tot Arnheim verbrandt; en schoon den
Stroeyer oock tot de wel verdiende straffe wiert gesocht, soo is hy eghter
niet gevonden, als die sigh tydelyk hadde weggeschikt. Desselfs autheur
wiert gehouden den Swaeger van Slaetsius geweest te zijn, die te vooren
was Rector geweest der Schoole tot Zirikzee. (Vid. et Voetii select. disp.
o

part. 4, N . 727 et Jacobi Triglandi Kerckel. historien part. 4. p. 1031.
Symbola est verbotenus Mastrichtiana.)’
Het op 1 fol. blad gedrukte stuk heeft tot titel: Tafel van de leere en het
gevoelen der Arminianen die men ghemeenlick Remonstranten noemt.
z. pl. 1618. Wie de schrijver er van was is mij onbekend; Rogge, Geschr.
betr. de gesch. der Remonstr. bl. 28 houdt het voor een geschrift van
denzelfden, die tegen de Successio apostolica geschreven heeft: Tafel,
Begrijpende kortelijck het groot ende merckelijc verschil datter is tusschen
de Leere des Godd. woordts ende de H. Schriftuere ... ende de Leere
van de Drijvers der nieuwigheden, die men Remonstr. en Arminianen ofte
o

Vorstianen noemt. 't Amst. 1616. 4 . Deze Tafel werd minstens dertien
maal uitgegeven, steeds bij M.J. Brandt te Amsterdam. (Rogge, bl. 26,
27), de acht eersten allen in hetzelfde jaar, de 9e denkelijk in 1618; de
10e in 1624; dus na zijn dood (1623); de 13e in 1630. In dien 10en druk
nu is bijgevoegd: De kleyn goudtbalans en het Gulde compas. Deze Tafel
kan echter in geen geval van SLATIUS en ROMANUS zijn. Op welke
Tafereelen Placcius dus doelt, is niet duidelijk.

Tafereel der algemeene geschiedenisse van de Vereenigde
Nederlanden
T a f e r e e l der algemeene geschiedenisse van de Vereenigde Nederlanden, door
A.M. Cerisier. Naar het Fransch. [Door PETRUS LOOSJES AZ.] Utrecht, 1781-1787.
10 dln. en Register. (3460
De vertaler heeft zooveel gewijzigd, dat het bijna een oorspronkelijk werk
geworden is. - Konst- en Letterbode, 1813, I. 361.
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Kort tafereel der Fransche tyrannie
Kort t a f e r e e l der Fransche tyrannie. [Door. S. IPZ. WISELIUS.] Amst. 1813. (3461
Ten onregte aan Mr. JAC. SCHELTEMA. toegeschreven.

Tafereel der omwenteling van Spaansch-Amerika
T a f e r e e l der omwenteling van Spaansch-Amerika. Door een' inwoner. Naar het
Fransch. [Door Mr. S. DE WIND.] Midd. 1817-1818. 2 stn. (3462

Statistisch tafereel der provincie Braband op 1 January 1815
Statistisch t a f e r e e l der provincie Braband op 1 January 1815. [Toegeschr. aan
Mr. C.G. HULTMAN.] 's Hertogenbosch, 1816. (3463
Door anderen aan Mr. F.X. VERHEYEN. Zie Bodel Nijenhuis Aanhangsel
o

n . 39.

Tafereel der staatkundige verlichting der Nederlanderen
T a f e r e e l der staatkundige verlichting der Nederlanderen, naar aanleiding van 's
lands geschiedenissen. 1793. [Door Mr. S. IPZ. WISELIUS.] 3 stn.(3464
Uit de Mnemosyne v. 1823. De overdrukken dragen hiervan echter geen
blijk. Dat W. de schrijver was, blijkt uit zijn Leven door P. van Limburg
Brouwer, bl. 270.
‘Door den schrijver van †’ werd uitgegeven: Vertoog over de staatkunde
der ouden, opgespoord in de geschriften van Plato, Aristoteles en Cicero
... Z. pl. en jr.

Geschied- en handelkundig tafereel van de Bataafsche
Westindische Colonien
Geschied- en handelkundig t a f e r e e l van de Bataafsche Westindische Colonien
en bijzonderlijk van Suriname. Amst. 1802. (3465
Is hetzelfde als het bij de Schuilnamen vermelde werkje, op
G e z e l s c h a p van gel. joodsche mannen.
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Tafereel van den zwaren watersnood
T a f e r e e l van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den Febr. 1825
een groot deel van ons Vaderland hebbende getroffen. [Door N. SWART.] Amst.
1826. (3466
Cat. v. Letterkunde II. 84.

Tafereel van een gelukkig huisgezin
T a f e r e e l van een gelukkig huisgezin. Dichtstuk. Bekroond door de Maatsch. tot
Nut van 't Algemeen. [Door W.H. WARNSINCK, BZ.] Amst. 1824. (3467

Tafereel van het heelal
T a f e r e e l van het heelal, of bevattelijke en onderhoudende beschouwing van het
uitspansel en van den aardbol ... Uit het Hoogduitsch van J.G. Sommer, vrij vertaald.
[Door
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C.J. VAN HEUSDEN, JZ.] Amsterdam, 1834. 6 dln. (3468

Verkort tafereel van het heelal
Verkort t a f e r e e l van het heelal. Naar het Hoogd. van J.G. Sommer, Hoogleeraar
te Praag. [Door C.J. VAN HEUSDEN, JZ.] Amst. 1837. (3469

Tafereel van het koninkrijk Saksen
T a f e r e e l van het koninkrijk Saksen. Uit het Fransch van Malte-Brun ... [Door G.
BRUINING.] Leyd. 1815. (3470
Eigen-levensbeschr. bl. 400.

Tafereelen en berigten uit de geschiedenis
T a f e r e e l e n en berigten uit de geschiedenis der Protestantsche kerk in onze
dagen ... [Door J.H. MARONIER, onder medew. van L.J.F. JANSSEN.] Leid. 1857-1868.
(3471
Berigt v. den heer L.J.F.J.

Huisselijke tafereelen en romantische verhalen
Huisselijke t a f e r e e l e n en romantische verhalen. Oorspronkelijk Nederlandsch.
[Door C.J. VAN HEUSDEN JZ.] Rott. 1827. (3472

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk
T a f e r e e l e n van de staatsomwenteling in Frankrijk. Amst. J. Allart. 1794-1809.
25 dln. (3473
Volgens Konst- en Letterbode 1831, I. 19 waren de 2 eerste dln. van
MART. STUART, de andere van JOH. KONIJNENBURG Volgens Rogge, Bibl.
v. Remonstr. geschr. bl. 64 en 186 was alleen het le dl. van Stuart. Een
2e druk verscheen Zalt-Bommel, bij Joh. Noman 1824-1827 in 28 dln.

Tafereelen van West Afrika
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T a f e r e e l e n van West Afrika, gemeenzaamst bij ons bekend onder den naam
van Kust van Guinea ... [Door GUALTH. JAC. VAN DEN BOSCH.] Rott. 1815. (3474
Konst- en Letterbode, 1836, II. 210.

Den Talmud ofte overzeldzame Joodsche vertellingen
Den T a l m u d ofte overzeldzame Joodsche vertellingen. [Door JACOB CAMPO
WEYERNAN.] In 's Gravenhage, by Cornelis de Ruyt, boekverkooper in de Hoogstraat,
1736. (3475
Tijdschrift, waarvan slechts ongeveer 60 nrs. verschenen. (Zie Nijhoff's
Bijdr. N.R. VII. 210)

De tamboer van staat
De t a m b o e r van staat. [Door ... LAGENDAAL.] 1783. (3476
Volgens het geschrift: Rotterdamsche byeenkomst enz. bl. 13.
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Den grooten Tamerlan
Den grooten T a m e r l a n , met de doodt van Bayaset I, Turks keizer. [Door J.
o

SERWOUTERS.] Amst. 1657. 4 . (3477
Herhaaldelijk met naam herdrukt.

Beknopt tarief der regten van zegel
Beknopt t a r i e f der regten van zegel, registratie van onderhandsche akten en
successie .... Ten dienste van particulieren. [Door ... BIETZ.] Breda, 18 .. (3478

Het tarief
Het t a r i e f . Handel en nijverheid. [Door P. REGOUT?] 's Grav. 1858. (3479

De nieuwe Tarquin
De nieuwe T a r q u i n . Zinryk blyspel u.h. Fransch in Nederd. vaerzen nagevolgt.
[Door G. TYSENS.] Amst. 1732. (3480
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7194.

Tartuffe of de huichelaar
T a r t u f f e of de huichelaar. Blijspel gev. naar het Fransch van Molière. [Door M.
CORVER.] Amst. 1777. (3481
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 7196.

Te laat
Te l a a t . Eene schets uit den tegenwoordigen tijd. [Door mej. E.J. HASEBROEK.] Te
Haarlem, bij de erven F. Bohn. 1838. (3482
‘Door de schrijfster van Te laat’ kwamen verder uit:
Elise. Ald. 1839.
Twee vrouwen. Ald. 1841.
De bedevaartgangers. Ald. 1842.
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De dagheraut. Eenige woorden naar aanleiding van het geschrift: Strauss
en de Evangelien. Naar het Hoogduitsch. Ald. 1842.
Opwekking tot vroegtijdige godsdienst. Naar het Eng. van J.G. Pike. Ald.
1845.
De leeuw van Juda, door Charlotte Elisabeth. Naar den 4en druk uit het
Engelsch vertaald. Amst. 1850.
Dagelijksch manna voor reizigers door de woestijn. Door G.D.
Krummacher. Vrij vertaald. Ald. 1852.

De teekenen des tijds in Nederland
De t e e k e n e n des tijds in Nederland. Een woord aan mijne mede-Protestanten.
[Door R. POSTHUMUS MEIJES.] Amst. 1841. (3483
o

Cat. bibl. Tweede Kamer, n . 1496.

Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drenthe
T e g e n b e t o o g over de staatsstemminge in Drenthe, naamens het ligchaam van
de Ridderschap ... [Door Mr. J.H. KNOOP.] Gron. en Dev. 1788. (3484
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Tegengiv voor addersteeken
Tegengiv voor addersteeken. Z. pl. en j. [Gron.?] In plano. (3485
Cat. H.A. Schultens, p. 49, wordt hierbij aangeteekend: ‘ad calcem hujus
exempl. legitur l'Autheur est le fils de Mr. le Profr. KUYPERS.’

Teghen den glossateur van de gedruckte
T e g h e n den glossateur van de gedruckte sententie D. Smovtii, ofte de verkeerde
o

allegatien der H. Schrift ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3486
Cattenburgh p. 154.

Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van Hollandt
Ernstighe t e g h e n - s p r a e c k aen de Maeght van Hollandt, over seker Aenspraeck
o

by eenen Mopsus ghedaen .... [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] 1617. 4 . (3487
Bibl. v. Pamfl. 1334, 1335.

Klaer ende grondich teghen-vertoogh van eenighe
Klaer ende grondich t e g h e n - v e r t o o g h van eenighe Kercken-Dienaren van
Hollandt ende W. Vr., gestelt tegen seker Vertoogh der Remonstranten....
o

[Waarschijnlijk opgesteld door JAC. TRIGLAND.] Amst. 1617. 4 . (3488
Bibl. v. Pamfl. 1255.

Tekel ofte weech-schale vande groote monarchie
T e k e l ofte weech-schale vande groote monarchie van Spaingien, waer by ontdect
wert, dat de selve soo veel niet en vermach, als sy haer onderstaet te doen... [Door
EW. TEELINCK.] Midd. 1629. (3489
De la Ruë, bl. 197.
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De telegraaph
De t e l e g r a a p h . In Amsterdam, bij W. Wijnands en in den Haag, bij Brongers.
[1798.] 11 stn. (3490
BERN. BOSCH zegt dit tijdschrift uit naam der Socieieit van Eenheid en
Order geschreven of geredigeerd te hebben. (Zie bl. 316 zijner
eigen-levensbeschr. achter het 3e dl. zijner Gedichten.) Prof. Vreede, De
eerste nation. Verg. bl. 49, geeft als redacteurs B. Bosch en W.V. IRHOVEN
VAN DAM op.

De tempel der vriendschap
De t e m p e l der vriendschap. [Door H. VAN ELVERVELT.] Amst. 1750. (3491

De temperamenten
De t e m p e r a m e n t e n . Blijspel gev. n.h. Hoogd. [Door B. REKKER en J.V.D. STAM.]
Amst. 1797. (3492
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7219.

Tentoonstelling der tentoonstelling
T e n t o o n s t e l l i n g der tentoonstel-
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ling. [Door J.F.A. LEESBERG.] 's Gravenhage, A.P. van Langenhuijsen. 1841.

H.E.B. (3493

De Londensche tentoonstelling en de haven
De Londensche t e n t o o n s t e l l i n g en de haven te Scheveningen, met daarmeê
verbonden ontwerpen. [Door J.J. BELINFANTE.] 's Grav. 1851.

Uitg. (3494

Tentoonstelling van schilderijen te 's Gravenhage
T e n t o o n s t e l l i n g van schilderijen te 's Gravenhage 1863. [Door A.J. VAN
TETROODE.] 's Grav. 1863.

Uitg. (3495

Ter bruilofte van den heere Andries
T e r bruilofte van den heere Andries Pijnappel, en mejuffrouw Elisabeth Visser, in
den echt vereenigd, den 5 van Wijnmaand, 1784. [Door P.J. KASTELEIJN.] Z. pl.
(3496

Ter echtviering van den Erfprins van Oranje
T e r echtviering van den Erfprins van Oranje en Sophia, Prinses van Wurtemberg,
bij hunne komst in 't Vaderland. [Door H. TOLLENS, CZ.] Te Rotterdam, bij M. Wijt
en Zonen. 1839. (3497

Ter gedachtenis van Matthijs Siegenbeek
T e r gedachtenis van Matthijs Siegenbeek. [Door Prof. W. MOLL?] (3498
Overdruk uit de Kerkel. Ct. 22 Dec. 1856.

Ter gedachtenisse van wijlen Jan Frederik
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T e r gedachtenisse van wijlen Jan Frederik van Beeck Calkoen, Hoogleeraar te
Utrecht. [Door J. HERINGA Ez.] Utr. 1813. (3499
De Bijlage over v.B.C. als christen-wijsgeer was van D.J. VAN EWIJCK van
Oostbroek en de Bilt. Zie Navorscher VII. 89.

Ter gedachtenis van H. Wester
T e r gedachtenis van H. Wester. [Door TH. VAN SWINDEREN.] Gron. 1821. (3500
o

Cat. Oosterdijk. n . 4852.

Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck
T e r nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck. Getrokken uit de Godgeleerde
Bijdragen, vierde deel, derde stuk. [Opgesteld door P.C. MOLHUYSEN.] Te Amsterdam,
bij W. Brave, Junior. 1830. (3501
Herdrukt voor: Tieutal leerredenen van Corn. Fr. v. Eck. Dev. A. ter Gunne
1853, door Molh. met naam uitgegeven.

Ter twaalfde verjaardag van den Erfprins
T e r twaalfde verjaardag van den
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Erfprins Willem Frederik, den 24 van Oogstmaand 1784. [Waarschijnlijk door J.M.
SOBELS.] 's Grav. 1784. (3502

It aade Friesche terp
It aade Friesche t e r p , vertoonende de Fryje Friezen, in haar oorsprong, opkomst,
en voortgang .... In 't gemeen bijeengehoopt, voor de lief hebbers der vryheit: naa
de wijze van een korte jaarteller, off (chronologie) te zaamen gesteld. Leewerden,
1677. (3503
Van dit vreemde geschrift verschenen herdrukken in 1743 (1746 en 71,
alleen met anderen titel) en 1834, de laatste bezorgd door J. VAN LEEUWEN,
die er vele bijvoegsels en aanteekeningen achter plaatste. Dat de schrijver
was JOH. HILARIDES, Rector te Hindelopen en daarna te Bolsward, bewees
W. Eekhof, die eene leveneschets van hem gaf in de Jager's Nieuw Archief
voor Taalkunde.

Tesselschade
T e s s e l s c h a d e . Jaarboekje voor 1838. [Redacteur E.J. POTGIETER.] Amst. 1839.
(3504
Ook voor 1839 en 1840 uitgegeven.

Tesselschade Roemers en hare vrienden in 1632-1649
T e s s e l s c h a d e Roemers en hare vrienden in 1632-1649. (Onuitgegeven brieven
en dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle en and.) [Door Prof. JOH. VAN
VLOTEN.] Leid. 1852.

Schr. (3505

Het testament ofte uyterste wille van den nu overleedene
Ouderwetsche Nederlandsche Patriot
Het t e s t a m e n t ofte uyterste wille van den nu overleedene Ouderwetsche
Nederlandsche Patriot. [Door NIC. HOEFNAGEL.] Is alomme à 3 stuyvers te bekoomen.
[1783.] (3506
Volgens aanteek. van een tijdgenoot in mijn ex.
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Het oude en nieuwe Testament naer
Het oude en nieuwe T e s t a m e n t naer de laetste roomsche keur der gemeine
latynsche overzettinge. Utr. 1732. 2 dln. fol. (3507
Grootendeels door ANDRÉ VAN DER SCHUUR, na diens dood in 1719
o

vervolgd door H. VAN RHIJN. - Cat. v. Hulthem, n . 38.

Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jezus
Het Nieuwe T e s t a m e n t onzes Heeren Jezus Christus met korte verklaringen op
de duistere plaetsen. [Door ANDRÉ VAN DER SCHUUR.] Tot Utrecht, bij Cornelius
Gruilielmus le Febvre. 1732. 3 dln.

B.J. (3508
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Dit zal wel hetzelfde zijn als het N.T. opgenomen in. de (door W. KEMP
bezorgde) Biblia Sacra.
Van die vertaling door v.d.S. geeft Is. le Long de volgende drukken op:
1e druk

1698 Emmerik (Utrecht)
bij Arn. v. den Eynden.

2e druk

1705 Emmerik (Utrecht)
bij Arn. v. den Eynden.

3e druk

1709 Antwerpen (Amst.)
bij Fred. v. Metelen en
Alb. Klumper.

4e druk

1718 Antwerpen (Amst.)
Volgens B.J. was de titel:
Het N.T. onzes Heere
J.C. In 't Nederduitsch
vertaeld. Met korte
aentekeningen tot
verklaeringe van den
text. T'Utreclit, by
Theodorus van den
Eynde 1718. (Zonder
approbatie.)

5e druk

(door B.J. gezien, draagt
tot titel:) Het N.T. onzes
Heeren J.C. Vijfde druk.
Met nauwkenrige
landkaarten verrijkt.
T'Amst. voor de wed.
Alb. Klumper en Jan
Kalverum. Met
goedkeuring van
Matthias Oosterling en
aanprijzing van Lukas
Ahuijs 1720.

Dat Nieuwe Testament
Dat Nieuwe T e s t a m e n t , op nieuws uyt het Griecks vertaalt, met de verscheide
Grieckse lesingen .... [Door CAREL CATZ.] Amst. 1701. (3509
De schrijver bleek uit het werkje: Sleutel of redengeving, dienende tot
bewijs van de vertaling des N.T. of Verbonds van onsen Heere Jesus
Christus. Op nieus uyt het Grieks overgeset door Carel Catz. Amst. 1701.
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Het Nieuwe Testament
Het Nieuwe T e s t a m e n t , van wege de algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk
op nieuw uit den grondtekst overgezet. Met aanteekeningen. Amst. 1868. (3510
Blijkens de Handelingen der Synode behoorden tot de vertalers: Dr. H.J.
SPIJPER, G VISSERING en Prof. J.J. PRINS, die als Secretaris der Commissie
optrad.

Het Nieuwe Testament van onsen Heere
Het Nieuwe T e s t a m e n t van onsen Heere Jesus Christus met korte verklaeringhe
op de duystere plaetsen. [Door EGIDIUS DE WITTE.] Emmerik, Florentius Abbema.
1696.

B.J. (3511

Testament van den christen mensch
T e s t a m e n t van den christen mensch, van P. Antonius Sucquet, vertaeld uyt het
Latyn. [Door PETRUS MAILLART.] Antw. 1625. (3512
De Backer V. 502.

Thans meer dan ooit! Moed en
T h a n s meer dan ooit! Moed en vertrouwen op God alleen! [Door H.
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BOUMAN.] Utr. 1830. (3513
Letterkunde, Levensber. 1864, bl. 292.

Den vreugd en vrucht-wekkenden theater van Apollo
Den vreugd en vrucht-wekkenden t h e a t e r van Apollo, ofte invallende gedagten
op den levens-loop van den mensch ... [Door J. DE WOLFF.] Gend, 1778. (3514
Vanderhaeghen, IV. 143. ‘Door den opsteller van †’ is nog geschreven:
Den goddelyken philosoof ofte minnaer der oprechte wysheyd, verzeld
door den sterrekundigen .... In rym gestelt ... Gent, 1778.

De Themis
De T h e m i s . [Door PHIL. VERBRUGGE.] Amst. H. Karseboom. Mei 1804. 5 nrs. (3515
Ned. Spectator 1876, bl. 258.

De rechtzinnige theologant of godgeleerde staatkundige
De rechtzinnige t h e o l o g a n t of godgeleerde staatkundige verhandelinge. [Door
B. DE SPINOZA.] Uit het Latijn vertaalt. [Door J.H. GLASEMAKER.] Te Hamburg, by
o

Henrikus Koenraad [Amsterdam, bij Christoffel Conrad]1693. - Ald. 1694. 4 . (3516
Vertaling van Tractatus theologico-politicus. Zie Vogt, Cat. libr. rar. p.
640; la Vie de Philopater, p. 231.

Den rechten Remonstrantschen theologant
Den rechten Remonstrantschen t h e o l o g a n t , ofte clare vertooninghe van de
rechte theologie der Remonstranten... [Door SIMON EPISCOPIUS.] Amst. 1638. (3517
Met naam herdrukt: Amst. z. jr.

Thimon den menschen-hater
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T h i m o n den menschen-hater. Blijspel nyt het Fransch vertaelt. [Van L. FR. DELISLE
DE LA DREVETIÈRE, door NIC. WILL. OP DEN HOOFF.] Antwerpen, Wed. van der Hey.
1751.

F.V. (3518

Thorbecke tegenover de cultuurwet
T h o r b e c k e tegenover de cultuurwet. [Door L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] 's
Grav. 1866. (3519
‘Door den schrijver van †’ werd nog geschreven:
Korte aanteekening op de beraadslaging over de Indische begrooting van
1867. 's Grav. 1866.
Zie Open b r i e f aan de Nieuwsbode.

De toekomst van de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool
De t o e k o m s t van de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool. [Door Dr. J.T.
BERGMAN.] 's Grav. 1866. (3520
Levensber. v. Letterkunde, 1879, bl. 39.
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Betere toekomst voor Nederland in blijde
Betere t o e k o m s t voor Nederland in blijde uitzigten van koutenden, peinzenden
en droomenden. [Door G. BRUINING.] Rott. 1826. (3521
Cat. v. Letterkunde III. 270.

Nadere toelichting der ‘Vraag aan de natie’
Nadere t o e l i c h t i n g der ‘Vraag aan de natie.’ Naar aanleiding van het daarover
geschrevene. [Door Mr. J. VAN LENNEP.] Amst. 1860. (3522
Letterkunde, Levensber. 1869, bl. 108.

Toelichting tot de gelukkige volharding in Gods vriendschap
T o e l i c h t i n g tot de gelukkige volharding in Gods vriendschap tot de dood toe.
[Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antw. 1769. (3523
De Backer, II. 4.

Toelichting van den brief van den heer U.R.A. van Bommel
T o e l i c h t i n g van den brief van den heer U.R.A. van Bommel aan den Hoogl. M.
Siegenbeek ... [Door Prof. P. HOFSTEDE DE GROOT.] Gron. 1841.

Uitg. (3524

Toespraak aan de leden der Ned
T o e s p r a a k aan de leden der Ned. Herv. kerk, van wege het Godgeleerd
genootschap onder de zinspreuk: Gods woord is de waarheid. [Door Prof. W.
MUURLING.] Gron. 1843. (3525
Levensber. v. Letterkunde, 1883, bl. 223.

Twee toespraken in een geheim genootschap
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Twee t o e s p r a k e n in een geheim genootschap gehouden 8 Apr. 1849 en 9 Febr.
1852. [Door D. BUDDINGH.] Dordr. 1855, 1856.

Schr. (3526

De gelukkige toestand van Friesland
De gelukkige t o e s t a n d van Friesland, afgescheiden van de tegenw.
verdeeldheden, betoogd. [Door S. GRATAMA.] Harl. 1795. (3527
o

Bodel Nijenhuis, n . 2642.

De politieke en strategische toestand van Nederland
De politieke en strategische t o e s t a n d van Nederland en zijne overzeesche
bezittingen, getoetst aan eigenbelang en zelfbehoud. [Door JOUWERT ANDREAE,
Oud-lid der Tweede Kamer.] 's Grav. 1862.

Uitg. (3528

Toets voor het onderzoek van Groot-Brittanniens
T o e t s voor het onderzoek van Groot-Brittanniens gedrag ten opzigte van Holland,
zedert de opkomste der Republique tot nu toe, Vervat in eenen brief ... [Door ELIE
LUZAC.] Leiden,
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ter drukkerij van Elie Luzac Jun. 1758. (3529
Cat. L.C. Luzac, bl. 12.

Toetssteen van de versierde Apostolische successie
T o e t s s t e e n van de versierde Apostolische successie eens Wederdoopers Jacob
Pietersen van der Molen. [Door FR. COSTERUS.] T'Hantw. 1603. (3530
De Backer I. 223.

De togt naar Tervueren
De t o g t naar Tervueren; heldendicht opgedragen aan Sylvanus Vandeweyer. [Door
A. VAN DER HOOP JR.] Rott. 1832.

Aa. (3531

Tomyris of de dood van Cyrus
T o m y r i s of de dood van Cyrus. Treurspel naar het Fransch van Mej. Barbier.
[Door IZ. BILDERDIJK.] Amst. 1763. (3532
V.d. Marck 480.

Oprechte tonghe van de Weeghschael
Oprechte t o n g h e van de Weeghschael, Proeft den Reuck-appel met den Vraeghal,
o

ende geeft remedie ... [Toegeschr. aan FR. VAN AERSSEN.] 1618. 4 . (3533
o

Is hetzelfde als n . 1083.

Het zeedelijk Fransch
Het zeedelijk Fransch, Engels en Hoogduyts t o o n e e l , tot het Hollandse bekwaam
gemaakt. Amst. 1777-1778. 4 dln. (3534
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Denkelijk geheel of ten deele door W. COERTSE, JR., een der beide
uitgevers.

Tooneel van Flora
T o o n e e l van Flora, vertoonende: grondelycke redens-ondersoekinge van den
o

handel der Floristen ... [Door CORN. VAN DER WOUDE.] Amst. [1637.] 4 . (3535
Bibl. v. Pamfl. 2620.

Het swart tooneel-gordijn
Het swart t o o n e e l - g o r d i j n , opgeschoven voor de Gebroeders Cornelis en Joan
de Wit. Z, pl. 1676-1678. 3 stn. (3536
o

De verschillende drukken van dit werkje zijn vermeld N . 1945-1952 van
o

Cat. H.J. Broers. Op laatstgenoemd N . komt tevens een ‘Haegsche
verdedigingh ofte het toegeschoven swart toneelgordijn’ voor, uit de
voorrede waarvan schijnt te blijken, dat Het swart tooneel-gordijn
nitgegeven is bij H. SWEERTS te Amsterdam. Daar nu deze tevens als
geestig dichter bekend
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was, is het niet onmogelijk, dat ook dit uit zijne pen gevloeid is.

De tooneelkijker
De t o o n e e l k i j k e r . [Door J. VAN 'S GRAVENWEERT, A. VAN HALMAEL JR., A.
HARTSEN e.a.] Amst. Oct. 1815-1819. 33 nrs. (3537
Leven v.D.J.v. Lennep, door Mr. J.v. Lennep, II. 149.
‘Door den schrijver van †’ verscheen: Iets over de laatste vertooning van
den Ekster. Amst. S. De la Chaux. 1816.

Tooneel-schilds verplettering of ongesoutenheyt der pleytreden
T o o n e e l - s c h i l d s verplettering of ongesoutenheyt der pleytreden voor het
o

tooneelrecht. [Waarschijnlijk door J. STEENDAM.] Amst. 1661. 4 . (3538
o

Tegen Vondel's Tooneelschild. - Cat. v.d. Willigen, N . 1511.

De tooneel-spectator
De t o o n e e l - s p e c t a t o r . [Door JAN NOMSZ.] Amst. 1792. 10 nrs. en slotvertoog.
(3539
o

Hilman, Ons tooneel, n . 518.

Gewijde tooneelstukken van Juffer H. More
Gewijde t o o n e e l s t u k k e n van Juffer H. More. [Vertaald door P. LOOSJES, AZ.]
o

Amst. 1784. 12 . (3540
Konst- en Letterbode 1813, I. 361.

De vaderlyke toorn
o

De vaderlyke t o o r n , tooneelspel. [Door J. DE JONGHE.] Leuven, 1828. 12 .

B.B. (3541
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Tooveren wat dat voor een werc
T o o v e r e n wat dat voor een werc is, bestaande in verscheide actens in proza.
[Door JACOB VALLICK.] Hoorn, by Willem Andriesz. 1598. (3542
V.d. Marck 1361.

De staatkundige tooverlantaarn of Utopisch-politische snelwagen
De staatkundige t o o v e r l a n t a a r n of Utopisch-politische snelwagen. [Door F.W.G.
LINCK te Naarden.] Rijdt af bij K. van Hulst te Kampen. 1845-1846. 2 jaarg. (3543
o

Blijkens De Burger, 3 Nov. 1846, N . 19. Ten onregte heeft men Mr. J.H.G.
BOISSEVAIN voor den schrijver gehouden, niettegenstaande zijne verklaring
op bl. 263 van den Tooverl.

De Zwolsche toren bedankt
De Zwolsche t o r e n bedankt. [Gedicht van H. AZ. DOYER.] Te Zwolle, by H. As.
Zoon Doyer à 10 Cent. 1826. (3544
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De veinzende Torquatus
De veinzende T o r q u a t u s ; treurspel. [Door GER. BRANDT.] Amst. 1645. - Ald.
1649, 1652, 1657, 1664, 1733. (3545
Brandt's Leven door J. de Haes, bl. 4; V.d. Marek 817, 818.

Tot hiertoe en niet verder Staat-kundige
T o t hiertoe en niet verder! Staat-kundige beschouwing van Nederlands toestand
bij den afloop van het jaar 1829. [Door T. OLIVIER SCHILPEROORT.] Amsterd. 1830.

Uitg. (3546
‘Door den schrijver van †’ kwamen nog uit:
Wat nu? Ald. 1830.
Vijftien jaren geen drie dagen; staatkund. beschouwing der jongste
Fransche onttrooning. Breda, 1830.
Voortaan. Staatkund. beschouwing bij den aanvang van het jaar 1830.
Amst. (1830.)

De tover-bruyloft of het huwelyk door
De t o v e r - b r u y l o f t of het huwelyk door tovery. Pantomime door Mr. la Chaussée.
[Vert. door ... NICOLINI.] Amst. 1743. (3547

De waarschijnlijke toverij
De waarschijnlijke t o v e r i j . Blijspel naar het Fransch van Corneille. [Door S. VAN
DER CRUYSSEN.] Amst. 1691. (3548
V.d. Marck 920.

Tractaat van marine
T r a c t a a t van marine, of zeevaart, tusschen de kroon van Groot-Brittanje, en den
staat der Vereen. Nederlanden ... met eene aanspraak van den uitgever [JAN
WAGENAAR] aan alle kooplieden en schippers deezer landen. Amst., Rott. en Midd.
[1756.] (3549
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Huizinga Bakker bl. 53. Ook opgenomen in het 2e deel zijner ‘Verzameling
van Tractaaten.’

Tractaatje tegen de tooverij
o

T r a c t a a t j e tegen de tooverij. [Door J.J. DEUTEL.] Hoorn, 1670. 12 . (3550
Doopsg. Bibl. te Amst. II. 67.

Een seer schone tractaet off onderwys
Een seer schone t r a c t a e t off onderwys van mennigerley aert der menschen
vianden: haer listen ende beuechtingen te leeren kennen, om die door Gods genaede
te wederstaen ende onder, te brengen: met andere inloepende heilsame
onderwysingen, allen waeren lieffhebberen der waerheit ende
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gerechticheit, die totter rusten ende leuen der ewicheit begeeren te koemen gantz
dienstelijck, en hoech noedich om wethen. Des menschen vianden syn syn eighen
huysghesinne. Michel. J. Matthei. 10. (Aan 't slot:) Wtgheghaen jnth jaer 1539. (3551
Uit de stukken, medegedeeld door den heer Molhuijsen uit de archieven
van Arnhem en Deventer en die betrekking hebben op de procedure over
de uitgaaf der werken van DAVID JORIS, blijkt dat hovenstaand geschrift
gedrukt is door Albert Paffraet of Pafroed te Deventer. In zijne confessie
gedaan te Arnhem den 9 Juli 1544 voor kancelier en raden des Keizers
in Gelderland, bekent Pafroed dat hij in het jaar 1539 gedrukt had: ‘drye
kleyne boecxkens, daeraff hy den tytel off id inholt nyet en weet te
verclaeren, dan eynen Jorgen Kettel, op desen tyt gevangen tho Deuenter,
ende eenige andere begheerden op hem ... dat hy die voirss. drye
boecxkens printen wilde, hy en solde daeran nyet verliesen, ende sachten
hem, dat daer niet suspects inne was, ende dat hy die wael printen
muchte; ende printen van elck boecxken drye off vyer hondert, die der
vurs. Jorgen ende anderen all van hem ... te enenmael naemen, ende
hem van zynen arbeyt vernueghden. Seyt, dat die voirss. boecxken nyet
en holden, by wyen off waer die geprint zyn, noch oick den naem des
ghenen, die dezelue gemaect heeft en hebben ... Seyt, dat int printen van
de voirss. boecxkens, is die voirss. Jorgen myt eenige andere daerby
geweest, ende hebben zelffs die correctie gedaen...’
Conf. van 18 Juli.
‘Albertus ... zeyt, dat hy die boecxkens hy hem geprint ende in den raet
geexhibeert, in zyn huyss gehalden heeft, pro exemplari, te weeten: Een,
intituleert: Troest; raedt, leer ende onderwissinghe, inholdende eynen
geheelen gront &c., groet een koyer (cahier). Item een ander, intituleert:
Ach des dages die so treffelijck is, dat men daer gheen by gelycken mach
o

&c., groot twee quaternen, gedruct a . XVcXLII. Item noch een, intituleert:
Een zeer schoen tractaet ... van menigerley art der menschen vianden
o

&c. vytgegeven a XVcXXXIX ... Hem noch getoent een ander boeexken,
geintituleert: Een zeer zuuerlyck tractaet van de lyeffde, schoenheyt &c.
seyt, dat hy tselue mede geprint heefft ende meent dat id geschiet is voir
id ander boecxken vurs. geintituleert: Een schoen tractaect.’
o

De schrijver was DAVID JORIS. Zie v.d. Linde n . 59. In 1610 herdrukt.

Kort tractaet op den tegenwoordigen krygh
Kort t r a c t a e t op den tegenwoordigen krygh des Roomschen Ryx, tusschen den
Keyser ende den Koningh
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van Bohemen. [Toegeschr. aan J. AVENTROOT.] Amst. 1620. (3552
Thysius 1264.

Tractaet van de goddelijckheydt des Heeren
T r a c t a e t van de goddelijckheydt des Heeren Jesu Christi. Eerst in 't Latyn uytgeg.
o

door Valentinus Smalcius ... [Vert. door D. RZ. CAMPHUYSEN.] 1623. 4 . (3553
Rogge, Remonstr. bibl. bl. 160.

Een seer suuerlick tractaet van der liefden schoenheit
Een seer suuerlick t r a c t a e t van der liefden schoenheit, die nv int leste deeli der
tyden van den hoghen H. Gheest bekent gemaeckt wert wat haer wesen, aert of
natuer sy. Dat oock doer Christum belaeft is, dat die H. Gheest die liefdc totten leuen
solde verklaeren. Joh. 14. Gheloue ende Haepe sall ophoeren, mer die liefde blyft
in der ewicheit. Corint. 13. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. [Deventer, A. Paffroed,
omstr. 1539.] (3554
o

o

V.d. Linde n . 166; vgl. boven n . 3551.

Een cort ende leerlyck tractaet waer
Een cort ende leerlyck t r a c t a e t waer in verhandelt wert, wat dat woort Duyvel sy
... [Door DAVID JORIS.] 1616. (3555
o

V.d. Linde n . 212.

Een suver tractaetken genaemt Tytcortinghe
Een suver t r a c t a e t k e n genaemt Tytcortinghe der Pelgrimagien des menschen
levens. [Toegeschr. aan JEAN GLAPION.] 15 .. (3556
Paquot I. 433.

Een suyuerlijck tractaetken voor de ghene
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Een suyuerlijck t r a c t a e t k e n voor de ghene dye den houwelycken staet
aenueerden willen. Leerende in wat manieren ende tot wat eynde dat een jonghelinck
een huysvrouwe nemen sal ... [Door AMBROSIUS VAN MOLLE.] Gheprint Thantwerpen
o

... by my Hans van Liesueldt. [1561.] 12 . (3557
De naam des schr. maakt de beginletters uit van een 17regelig vers aan
het slot.

Dry suyverlycke tractaetkens
Dry suyverlycke t r a c t a e t k e n s , allen menschen gheestelycke ende weerlycke
o

seer nut ende profytelyck ... [Door ADRIAEN ADRIAENSSENS.] Loven, 1568. 12 . en
o

4 . (3558
De Backer I. 5.
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Eenen swerten treck-plaester op dat schrickelycke
Eenen swerten t r e c k - p l a e s t e r op dat schrickelycke gheswel van G. Boot, nu
onlanghs ... tot Gorcum hem gheopenbaert ... [Door TYMEN CLAESZ HONICH.] Z. pl.
1605. (3559
Buiten voorkennis des schrijvers uitgegeven. Zie Meulman 1036.

De treur-digten van Publius Ovidius Naso
De t r e u r - d i g t e n van Publius Ovidius Naso. [In dicht door LODEWIJK JOSEPH
MACCAGE.] Ypre, Annoy, 1814-1815. F.V. (3560

Treurgalm van Amstels burgerschaar
T r e u r g a l m van Amstels burgerschaar, bij het droevig aftreden van vier harer
Wethouderen op den 1sten Febr. des j. 1806. [Door S. IPZ. WISELIUS.] Z. pl. en jr.
(3561
Zie zijn Leven door v. Limburg Brouwer, bl. 189.

Treur lied op de dood van J.D. van der Capellen tot den Poll
T r e u r l i e d op de dood van J.D. van der Capellen tot den Poll, overleden tot Zwol
o

den 6 Juny 1784 ... [Door J.H. SWILDENS.] Z. pl. 4 . (3562
Boeles, de Patriot Swildens, bl. 93, 275.

Bly-eyndigh treurspel de Goddelycke Voorsienigheyd beproeft
Bly-eyndigh t r e u r s p e l de Goddelycke Voorsienigheyd beproeft in Bertulpho en
Ansberta. [Door B. BRANDT.] Brugghe, 1720. (3563
V.d. Marck 684; vgl. ald. het Register op Brandt.

Nieuw treurspel ende vertoogh hoe dat
Nieuw t r e u r s p e l ende vertoogh hoe dat Lucifers ghesanten door verscheyde
middelen ... de verkiesinghe des nieuwen Keysers hebben willen beletten, in 't faveur
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van hun creaturen, doch te vergeefs. Met een tusschenklachte van de tegenw.
lijdende kercke ... [Door AUG. VAN TEYLINGEN?] Ghedr. tot Luyck naer de Copye van
o

Ceulen ... 1658. 4 . (3564

Blij-eijndigh treurspel van ... Carolus den V
Blij-eijndigh t r e u r s p e l van... Carolus den V ... zeghen-praelend over Joannes
Fredericus Ceurvorst van Saxen ende Philippus Landtgrave van Hessen ... [Door
o

P. JUSTINIUS.] Brugghe, P. Roose. 1727. 4 . F.V. (3565

Treurzang van Ibn Dorcid in Ned
T r e u r z a n g van Ibn Dorcid in
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Ned. dichtmaat (uit het Arabisch) overgebragt. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] 's Grav.
1795. - Ald. 1799. (3566
Met naam herdrukt: 's Grav. 1808.

Treves-krack
T r e v e s - k r a c k . Door een gespreck van twee slechte gesellen, alle patriotten tot
o

opmerckinghe voor-ghestelt ... [Door Dr. MATTH. DAMIUS.] 1630. 4 . (3567
Bibl. v. Pamfl. 2377.

Triomfwagen voor Ormond
T r i o m f w a g e n voor Ormond. [Door JAC. ZEEUS.] 1712. Gedrukt na de copy van
Arnold Willis, bij H. Klaasz. fol. (3568
Met naam herdrukt in zijne Gedichten, rakende de teg. toestand van
zaken. Ald. 1712.

Troep vol wonders
T r o e p vol wonders. [Door TH. VAN DER NOOT.] Z. pl. en jr. [Brussel, Th. van der
Noot, in den zeeridder, omstr. 1520.] fol. (3569

Triumf-lied op de wys van Pon, Pon
T r i u m f - l i e d op de wys van: Pon, Pon. - Een nieuw vreugde-lied bij de verlossing
der Franschen ... - Een nieuw lied op het vlugten der Franschen en de lof van Oranje.
o

- Een nieuw lied, wijze: Smijt hen maar op de wagen. Z. pl. en jr. [1813?] 4 . (3570
Deze vier volksliedjes vond ik gebonden in een band met kleine geschriften
van Mr. J. KINKER, afkomstig van Ds. Abr. de Vries.

Triumphe der heerlijcke begravinghe van ..
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T r i u m p h e der heerlijcke begravinghe van ... Willem Lodewijk, Grave v. Nassau
... begraven tot Leeuwaerden den 23 July 1620 ... [Door J.J. STARTER.] Amst. z. jr.
o

[1620.] 4 . (3571
Meulman 1721.

Troje's ondergang
T r o j e ' s ondergang. Proeve eener navolging van het tweede boek van Virgilius.
[Door A.W. ENGELEN.] Gron. 1825. (3572

De trommelslager of het huisspook
De t r o m m e l s l a g e r of het huisspook. Blyspel zoo als het gespeelt is op het Kon.
toneel in Drury-lane ... [Vert. door P. LE CLERCQ.] Z. pl. en jr. (3573
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V.d. Marck 881, waar als jaartal 1752 wordt opgegeven.

D.O.M. Den troost der aermen
D.O.M. Den t r o o s t der aermen: behelsende lichte ende souvereyne remedien
van druck ... [Door W. SIMONS.] Ghendt, [1712.] (3574
Latere drukken hebben andere spelling van titel. Een 12e verscheen Ald.
1739. Een 13e in 1746. Zie Vanderhaeghen III. 70, 225, 228.

Troost der zielen in 't vagevuur
T r o o s t der zielen in 't vagevuur. [Door PHILIPS VAN MARNIX Heer van St.
Aldegonde.] Z. pl. en jr. (3575
Zie hierover: Notices histor. et bibliogr. sur Ph. de Marnix par Alb. Lacroix
et Fr. v. Meenen, p. 106.

Troost in het leven ende in de doot
T r o o s t in het leven ende in de doot getrocken uyt den godtvruchtighen lofsanck
o

van d'Alderheylighste Maghet Maria ... [Door ANT. GHUYSET.] Antw. 1683. 16 . (3576
De Backer II. 226.

Troost
T r o o s t , raet, leere ende onderwysinghe, inholdende enen gehelen gront der
eeuwigher gerechticheyt, duecht ende waerheit: voer alle beswaerde becommerde
zielen. Ick wil v.O. Jacob castien (sech die Heere etc.) Hiere. 30. [Door DAVID JORIS.]
Z. pl. [Te Deventer, bij Albert Paffraed.] (Aan 't slot:) Anno 1542. 21 Juny. (3577
o

o

V.d. Linde n . 10; Vgl. boven n . 3551.

De verkogte trou of de bedroge
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De verkogte t r o u of de bedroge dienstmaegt. Kluchtspel. [Door A. VAN BULDEREN.]
Gedr. in het paleys van Venus met konsent van Cupido. 1716. (3578
V.d. Marck 863.

Goede trouwe Sibrandi Lubberti aenghewesen uyt
Goede t r o u w e Sibrandi Lubberti aenghewesen uyt 't boeck by hem ghenoemt
Antwoort op de godsdiensticheyt Hugonis Grotii. [Vert. uit het Lat. van H. DE GROOT,
o

waarschijnlijk door hem zelf.] Leyd. 1614. 4 . (3579
Brandt II. 242.

T'samenspraeck gehouden tusschen twee reysigers
T ' s a m e n s p r a e c k gehouden tusschen twee reysigers; zynde de een
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een Haegenaer en de andere een Amsterdammer. Dienende tot ontdekkinge van
het oogmerck der heeren burgemeesteren en regeerders der stadt Amsterdam, in
haere tegenwoordige proceduyren. [Toegeschr. aan ERICUS WALTEN.] Z. pl. en jr.
o

[1690.] 4 . Met Vervolgh. (3580
Zie de Bekendt-maakinge. (Bibl. v. Pamfl. 9093.)

Tsamen-spraeck over de twee slechte gesellen
T s a m e n - s p r a e c k over de twee slechte gesellen van Treves-Krack ende
o

bysonder van Capo de Grijp. [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3581
Cattenburgh p. 155.

Tsamen-spraeck tusschen man ende vrou over
T s a m e n - s p r a e c k tusschen man ende vrou over den tegenw. bedroefden staet
o

der kercken.... [Waarschijnlijk door CORN. DUNGANUS.] Z. pl. [Utr.?] 1630. 4 . (3582
Bibl. v. Pamfl. 2417.

Tsamenspraeck tusschen vader ende soon over
T s a m e n s p r a e c k tusschen vader ende soon over de deucht van weynich
o

spreecken. [Door WILLEM DE GROOT.] Delff, 1619. 4 . (3583
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 297.

Eerste t'samenspraeck tusschen Waermondt ende Gaergoedt
Eerste t ' s a m e n s p r a e c k tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de
opkomste ende ondergang van Flora. [Door A. ROMAN.] Amst. 1643. (3584
Gevolgd door een Tweede tsamenspraeck en door een Register van de
prijsen der bloemen, zijnde de derde t'samen-spraeck, beide in hetzelfde
jaar. In de Nae-reden op het laatste maakt de schrijver zich bekend. Vgl.
o

n . 3204.
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Tweede t'samenspraecke tusschen eenen gereform. wever
Tweede t ' s a m e n s p r a e c k e tusschen eenen gereform. wever ende eenen
o

mennisten vermaender .... [Door PASCHIER DE FIJNE.] Haerl. 1643. 4 . (3585
Opgenomen in zijne ‘Verzameling der tractaaten.’

T'samenspreeckinge tusschen Godes geest
T ' s a m e n s p r e e c k i n g e tusschen Godes geest, liefde ende stemme, mit die
o

verloren mensche ... [Door DAVID JORIS.] 1553. - 1610. 4 . (3586
o

V.d. Linde, N . 60.

T'samenspreeckinge tusschen Willem de Bont Schout
T ' s a m e n s p r e e c k i n g e tusschen
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Willem de Bont Schout tot Leyden, ende de onnosele bancken der Remonstranten,
die sonder sententie ... ghevanckelicken wech ghevoert zijn op den 9 Jan. anno
1633. [Hekeldicht toegeschr. aan PASCHIER DE FIJNE.] Z. pl. 1 bl. fol. (3587
Thysius 1844.

Tsamenspreeckinghe van drie persoonen
T s a m e n s p r e e c k i n g h e van drie persoonen, over het regireus placcaet van
Groninghen, ghekondicht den 7 September, oude stijl. Anno sesttien hondert ende
een. Hollander-Embder. Ghereformeerde... [Door JAN CLAESSEN ROLWAGHEN;
o

misschien geholpen door JACOB PIETERSZ VERMEULEN.] 1601. 4 . (3588
o

Herdrukt 1602. Zie het Antwoord door W. Kras. (Bibl. v. Pamfl. n . 486,
482 en 512.)

Tsamensprekinge gehouden te Nancy tusschen Jacques
T s a m e n s p r e k i n g e gehouden te Nancy tusschen Jacques Conet, pred. aldaer
by de Princesse van Bar en een jesuyt. [Uit het Fransch vert. door W. BAUDARTIUS.
Met een ander door hem vertaald stuk getiteld:] Een waerachtig verhael van de
tsamenspr. gehouden te Fontainebleau anno 1600 in Mey tusschen Philips de
Mornay Plessis en Jaques Bisschop van Evreux. Aa. (3589

Cluchtighe tsamensprekinge tusschen een soldaet ende
Cluchtighe t s a m e n s p r e k i n g e tusschen een soldaet ende een bootsman, waer
o

inne elck zijn clachte doet .... Z. pl. en jr. [1609.] 4 . (3590
De beginletters der slotrijmen maken CORN. PIETERSZ. ROOBOL als den
schrijver bekend.

Twee-spraeck van de Nederduytsche letterkunst
T w e e - s p r a e c k van de Nederduytsche letterkunst. [Door H.L. SPIEGHEL.] Amst.
1614. (3591
Hij was echter niet de eenige schrijver er van GEDEON FALLET en ROEMER
VISSCHER werkten er aan mede en het werd, alvorens ter perse te gaan,
aan het oordeel van COORNHERT onderworpen. (Zie Jonckbloet, Geschied.
der Ned. Lett. I. 524; in de aldaar vermelde uitgave van 1584 vormt het
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begrip, leerende recht Duidts spreken .... enz)

Een tweesprake tusschen een meister ende
Een t w e e s p r a k e tusschen een meister ende sijn discipel ... [Door
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DAVID JORIS.] Z. pl. [1546.] (3592
o

V.d. Linde, N . 41.

Een tweesprake tusschen man ende wijff
Een t w e e s p r a k e tusschen man ende wijff, namelick Christus vnde de gemeente
oder verlorene mensch. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (3593
o

V.d. Linde, N . 174, 191.

Twijffelingen voorgestelt door eenen borger
T w i j f f e l i n g e n voorgestelt door eenen borger, aan de be-eedigde priesters van
Brussel .... [Door CORN. SMET.] November 1800. (3594
De Backer, V. 696. Er verscheen nog een Tweede en een Derde lijst van
twijffelingen.

De tijd
De t i j d , in brieven. Leyd. 1791. (3595
Prof. Y. van Hamelsveld heeft geschreven: Brief aan de schrijveren der
Vaderl. Bibliotheek behelz. eenige bijzonderheden nopens BAREND (thans
BERNARDUS) MEULMAN, predikant te Katwijk aan zee, schrijver van: De
tijd, in brieven. Amst. 1791.

De tijd
De t i j d . (Dagblad voor Roomsch-Katholieken. Motto:) Dieu et mon droit. Uitgever:
C.L. van Langenhuysen te Amsterdam. (3596
Het Handelsblad gaf indertijd de volgende bijzonderheden: ‘Eigenaar van
de Tijd was vroeger alleen de eerw. rector J.A. SMITS, die tot zijn dood
hoofdredacteur bleef. Nu weet ieder, die den begaafden en schranderen
Smits kende, dat hij er volstrekt de man niet naar was om een katholiek
blad het eigendom van een leek te laten worden. Hij heeft wel reeds voor
zijn dood den eigendom van de Tijd overgedragen, bij een behoorlijke
akte, maar aan de vijf bisschoppen van Nederland. Dat zijn de eenige
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eigenaars, en daarom hebben zij ieder het recht er een redacteur in te
benoemen. Zooals ieder weet, benoemde de aartsbisschop van Utrecht
zijn neef dr. SCHAEPMAN tot redacteur; de bisschop van Haarlem den
eerw. rector KLÖNNE, en een der overigen den eerw. rector HEERES. Maar
men heeft in de redactie ook een leek noodig, en zoo is de heer W. VAN
DER AA vele jaren geleden dr. CRAMER opgevolgd. Als zoodanig is ook
de exploitatie van het blad de zaak van den heer Van der Aa.’ - Sedert
1884 kwam in zijne plaats Dr. P.J.F. VERMEULEN, Lid v.d. Tweede Kamer.

De tijd
De t i j d . Merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag voor de
beschaafde wereld. [Onder redactie van J.L. VAN DER VLIET.] 's Grav. J.L. van der
Vliet. 1845-18. (3597
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Op latere jaargangen leest men op den titel: ‘Redacteur B o u d e w i j n ’,
onder welken verdichten naam ook niemand anders dan de uitgever
schuilde. In den len jaargang schreef A. BOXMAN naamloos: De
reisindrukken van een Hollander van Keulen tot Bingen.

Onze tijd
Onze t i j d , merkwaard. gebeurtenissen onzer dagen op het gebied van staatkunde,
geschiedenis, land- en volkenkunde.... Amst. 1849-18.. (3598
De 7 eerste deelen onder redactie van Iz. J. LION, die bijdragen leverde
in dl. VII-XI en op nieuw in 1856 en 1857. (Mijn staatkundig leven bijl. 3.)

Onze tijd
Onze t i j d . Studiën en berichten over personen, zaken en gebeurtenissen van den
dag. Nieuwe serie. Amst. C.F. Stemler. 1865. (3599
Van 1 Jan. 1868-1872 onder redactie van Dr. G.J. DOZY. Onder de
medewerkers behoorde Mr. H. TER HAAR, Bz.

De tijdgenoot
De t i j d g e n o o t . Verzameling van stukken betr. den tegenwoord. toostand van
ons vaderland. [Onder redactie van Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Amst. 1841-1845.
o

5 dln. 4 . (3600

Nieuwe tydinge uyt Parnas
Nieuwe t y d i n g e uyt Parnas. (Aan 't slot:) Gedrukt in 't jaar 1690. - Met vervolg.
o

4 . (3601
Toegeschreven aan NIC. MUYS VAN HOLY.

Nieuwe tijdinghe van die Culenborch
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Nieuwe t i j d i n g h e van die Culenborch. Item die supplicatie van die adelen raet
ende van den borgeren. [Door H. VAN CUIJK, bisschop van Roermond.] Gedruckt te
Loven in 't jaer 1566. B. (3602

Driemaandelijksch tijdschrift
o

Driemaandelijksch t i j d s c h r i f t . N . 1. 's Grav. en Amst. by de Gebr. van Cleef.
1836. (3603
J.W. HOLTROP, Dr. G. SIMONS, Mr. P. SIMONS en Dr. W.G. SCHEY maakten
de redactie uit. Door moeijelijkheden met de uitgevers, veroorzaakt door
eene afkeurende recensie van Mr. J.R. THORBECKE van het ook bij hem
uitgegeven werk: Johan de Wit en zijn tijd door Mr. P. Simons, werd de
o

o

voortzetting zoozeer vertraagd, dat N . 3 eerst in Aug. 1837 en N . 4 in
Junij 1838 het licht zagen. Toen is de uitgave gestaakt. Behalve van
Thorbecke ondervond de redactie de medewerking van J.J. HISELY, N.
OLIVIER, J.W. GEFKEN, D. BUDDINGH e.a. Zie Levensber. v. Letterkunde
1870, bl. 655, waar de opstellen van Holtrop ook worden opgenoemd.

Tijdschrift voor de wijsbegeerte
T i j d s c h r i f t voor de wijsbegeerte. [Door Dr. W.T.P. KIEHL en ... DE BROUWER.] 's
Grav. 1828. 4 stn. (3604
o

Cat. Gab. de Wal, n . 2597.

Academisch tijdschrift voor het Koningrijk
Academisch t i j d s c h r i f t voor het Koningrijk der Nederlanden. [Door P.O. VAN DER
CHIJS.] Leiden, S. en J. Luchtmans. 1830. 2 stn. (3605
Letterkunde, Levensber. 1869, bl. 235.

De tijdstroom
De t i j d s t r o o m . Tiel, v. Wermeskerken. 1860. (3606
Van H.M.C. VAN OOSTERZEE was hierin: Iets over het kunstcongres te
Antwerpen.

Dichtlievend tijdverdrijf of proeve van dichtoeffeningen
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Dichtlievend t i j d v e r d r i j f of proeve van dichtoeffeningen. [Door D. KUYPER.]
Leiden, 1766. (3607

Tijs onverstand
T i j s onverstand, of de bruiloft van Anne met 'er baard. Kluchtspel. [Door J. VAN
HOOGSTRATEN.] Ter Goude, 1724. (3608
o

o

Cat. Tijssens, n . 842; Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7297.
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U
Tijl Uilenspiegel
Tijl U i l e n s p i e g e l . (3609
Dit volksboek heeft, volgens Dr. Lappenberg, een der laatste
onderzoekers, den grooten Franciscaner Dr. THOMAS MURNER tot maker
gehad, en de le druk verscheen 1519 bij Johannes
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Groningen te Straatsburg. (Zie Dr. Th. Murners Uilenspiegel, Herausgeg.
von J.M. Lappenberg. Leipzig, 1854.) Doch in 1879 is door Karl Simrock
een nieuwe uitgave van dien Uilensp. bezorgd naar een tal van oude,
waarin dit wederlegd wordt op grond, dat in 1483 (toen Mürner 8 jaar oud
was) reeds een druk verscheen. De oudste nu bekende uitgave is echter
bovengenoemde van 1519.
(Zie Ned. Spectator 1879, bl. 400.)

Uilenspiegel
o

U i l e n s p i e g e l . Humoristisch-satyrisch weekblad. Rott. 1870-1884. 4 . (3610
Teekenaars J.M. SMIT CRANS en J. LINSE. In de eerste jaren grootendeels
geschreven door een gepens. O.I. officier, wiens naam mij onbekend
bleef. BELINFANTE had er in het begin deel aan. Bijdragen leverde o.a.
WILLEM VAN WALTEROP. (Volgens H.E.B.)

Uit de kinderwereld
U i t de kinderwereld. [Door A.L. LESTURGEON.] Koev. 1850. (3611
Romein, De Herv. Pred. v. Drenthe, bl. 231.

Uit het gedenkboek van eenen dorpspredikant
U i t het gedenkboek van eenen dorpspredikant. Levenservaringen en
aanteekeningen. [Door den Winschoter predikant B.H. STERINGA KUYPER.]
Winschoten, H.V. Huisingh. 1840. (3612
Ten onregte gaf ik W. VERWEY als den schrijver op. Vgl. Romein, bl. 99,
die echter een onjuisten titel geeft.

Vaderlandsche uitboezeming
Vaderlandsche u i t b o e z e m i n g . [Door J.H. VAN DER PALM.] Leyden, 1813. (3613
o

Cat. v.d. Palm, n . 292.
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Uitboezeming aan Z.M. Willem III..
U i t b o e z e m i n g aan Z.M. Willem III... bij geleg. van Hoogstdeszelfs intrede binnen
Utrecht. [Door .. TEBBENHOF te Montfoort.] Utr. 1853. Uitg. (3614

Uitbreiding over den Brief aan de Galaten
U i t b r e i d i n g over den Brief aan de Galaten, met practicale aanmerkingen,
dienende tot eene handleiding bij de godsdienstoefeningen in de Vriesche
Doopsgezinde gemeente te West-Zaandam. [Door T.J. DE HOOP.] Zaandam, 1810.
(3615
Konst- en Letterbode, 1838, II. 258.

Bondige uiteenzetting van het Darwinisme voor leeken in de
natuurwetenschappen
Bondige u i t e e n z e t t i n g van het Darwinisme voor leeken in de natuur-
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wetenschappen. [Door Dr. A.J. VITRINGA.] Herzien door J.J. le Roy. Deventer, 1878.
(3616

De uitersten in adel en burgerstand
De u i t e r s t e n in adel en burgerstand. Een verhaal uit onzen tijd. Uit het Deensch
naar het Hoogd. [Door A. TER GUNNE.] Dev. 18 .. Uitg. (3617

Uitlegging der gemeentewet van België van den 30 Maart 1836
U i t l e g g i n g der gemeentewet van België van den 30 Maart 1836, veranderd door
o

de wetten van 1842 en 1848. [Door M. COLLÉE.] Tongeren, Collée. 1855. 12 . (3618
Bibliogr. Nationale.

Uitlegging der zinnebeelden en spreuken
U i t l e g g i n g der zinnebeelden en spreuken, op de meiboomen voor de vorstelijke
persoonen. [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] Leid. 1787. (3619

Uitmuntenheid van Maria als de laeste
U i t m u n t e n h e i d van Maria als de laeste Eva, bruid van den laesten Adam Jesus
Christus Sone Gods. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] T'Antw. 1764. (3620
De Backer II. 2.

Mijne uitspanning in ledige uren
Mijne u i t s p a n n i n g in ledige uren. [Door M.C. PASPOORT VAN GRIJPSKERKE.]
Midd. 1822. (3621
Cat. der prov. bibl. v. Zeeland, bl. 334.

Uitspanning na inspanning
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U i t s p a n n i n g na inspanning. Verhalen voor de jeugd. [Door S. VAN DISSEL.] 2e
druk. Leiden, 1854. Uitg. (3622
‘Door den schrijver van †’ is verder uitgegeven:
o

De deugd verheugt het hart. Verhalen voor de jeugd. Leid. 1864. 4 .
Jong gewend, oud gedaan. Verhalen voor de jeugd. Leid. 1864.

Zedelijke uitspanningen
Zedelijke u i t s p a n n i n g e n , bestaande in vier geschiedenissen. [Door Mr. W.H.
SELS.] Amst. 1772. 3 dln. (3623
‘Door den schrijver der Zed. uitsp.’ verschenen nog:
Beschouwing over Jezus Christus in Gethsemané. Amst. 1777.
Evangelische liederen en zedelijke gezangen. Amst. 1778-1779.
Nederland aan deszelfs zeehelden. Amst. 1782.
Zede-spelen. Amst. 1782.
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Een uitstapje naar Luxemburg
Een u i t s t a p j e naar Luxemburg. [Door M.M. COUVÉE.] 's Grav. M.M. Couvée.
1871. Uitg. (3624

Uitstapjes in het rijk der natuur
U i t s t a p j e s in het rijk der natuur. Leesboek voor de volksschool. [Door Prof. D.
HUIZINGA.] Met eene aanbeveling van Dr. M. Salverda. Gron. 1881. (3625
Zeven drukken. Gevolgd door ‘Nieuwe uitstapjes’, waarvan reeds 4
drukken verschenen.

Uittreksel uit een' brief van een'
U i t t r e k s e l uit een' brief van een' heer te L. aan zijn' vriend, waarin de Voorreden
van Prof. Broes wederlegd wordt. [Door ADR. VAN DEN ENDE; uitgeg. door J.
CLARISSE.] Leid. 1791. Aa. (3626

De uitvaart van het vrije Metselaarsgilde
De u i t v a a r t van het vrije Metselaarsgilde. Kluchtspel. [Door C. SCHAAF en A.
FRESE.] Scheveningen, [1753?] (3627
V.d. Marck 1306.

Uitvinding der boekdrukkunst
U i t v i n d i n g der boekdrukkunst. [Door J.J.F. NOORDZIEK.] Haarl. 1854. (3628
Niet in den handel, maar uitgereikt aan allen, die bijdroegen tot oprigting
van het standbeeld voor Koster.

Universiteitsblad voor Nederland
U n i v e r s i t e i t s b l a d voor Nederland. [Redacteur H.A.L. HAMELBERG.] Utr. 1849.
39 nrs. fol. Uitg. (3629
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Prettige uren
Prettige u r e n . [Bijeenverz. door W.J.A. MULDER.] Utr. 18. Schr. (3630

Myne uren met Jesus
Myne u r e n met Jesus, of God in ons en wy in God, in het heilig sacrament des
autaers ... Door Hub. Lebon. [Vert. door J. HULPIAU.] Nieuwe uitgave. Gent, 1859.
o

16 . (3631
Vanderhaeghen V. 245.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

562

Uren van aandacht
U r e n van aandacht. Godsdienstige overdenkingen voor christel. huisgezinnen in
den tegenw. tijd. Het Hoogd. vrij gevolgd door H. van der Sprang. Schiedam, 1834.
(3632
Dat HEINRICH ZSCHOCKE de eenige schrijver er van was en niet ook VAN
WESSENBERG en anderen, blijkt uit een brief van zijn zoon in het Journal
de Genève van 10 Aug. 1863, overgenomen in Bulletin du Biblioph. Belge
XX. 115.
Over de aanleiding tot opheffing der anonymiteit zie men Konst- en
Letterbode 1842, I. 202.

Een uur te laat
Een u u r te laat, of het verijdeld tweegevecht. Blijspel met zang in één bedrijf. [Door
A. VAN DER HOOP JR.] Dordr. 1835. (3633
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 7538.

Uutsprake van der kercken of ghemeynten
U u t s p r a k e van der kercken of ghemeynten Godes: welke, wat ende hoedanich
sy sy ... [Door JAN ENGEL RAM?] Z. pl. 1567. (3634

Antwerpschen uyl in doodsnood
Antwerpschen u y l in doodsnood, ofte 't samensprekinge tusschen een Gereform.
ende Rooms-gesinde over 't boeckje van P. Corn. Hazart ... [Door JAC. LYDIUS.]
Dordr. 1671. Aa. (3635
Vgl. de Backer I. 397.

Den Roomschen Uylenspiegel
Den Roomschen U y l e n s p i e g e l , vermakelijk en stichtelijk om te lesen voor alle
Catholycke hertekens ... [Door JAC. LYDIUS.] Dordrecht, S. Onder de Linden 1671.
(3636
Ook onder den titel: Den R.U. ofte lusthof der Cath. enz. Amst. 1671. Amst. P. Verbeek. 1716. - Amst. 1726.
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De dry uytschyters
De dry u y t s c h y t e r s . Den tyd is slegt, den praet is vuyl. [Door TH. SCHELLINCK.]
Gend, 1831. B.B. (3637
Het 2e stukje is getiteld: Les illustres triumvirs, of de dry uytschyters.
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V
De vrye vaart en handel der ingezetenen van dezen staat
De vrye v a a r t en handel der ingezetenen van dezen staat op de West-indiën
verdedigd.... [Door J. WAGENAAR.] Amst. 1785. fol. (3638
Huizinga Bakker, bl. 54.

Vaarwel van een kastelein
V a a r w e l van een kastelein, die stil gaat leven aan zijne voormalige begunstigers.
Luimig dichtstukje. [Door W.J.A. MULDER.] Utr. 1858. Schr. (3639

Vademecum voor den student
V a d e m e c u m voor den student. Liederenboek. [Verzameld door CORSTIAAN DE
o

JONG.] Utr. 1862. 12 . (3640
In 1864 verscheen eene nieuwe uitgave, onder welker voorrede de
verzamelaar zich bekend maakte.

't Vader Ons in XX oude
't V a d e r Ons in XX oude Duijtse en Noordse taelen. Met d'uijtleggingen etc. [Omstr.
1660.] (3641
Toegeschreven aan JAN VAN VLIET, griffier van Breda, door Fr. Muller en
o

Cuypers van Velthoven. - Zie Cat. Jean de Meyer (Gand, 1869), N . 42.

De vaderen ofte het tweede deel
De v a d e r e n ofte het tweede deel van de derde dagh der tweeder weke vervatt.
Abrahams offerande. Gedicht by wylen den E.G. Heer de Saluste, Heer van Bartas.
o

Uit het Fransch in Nederlandts vertaelt. [Door J. VAN VONDEL.] Amst. 1616. 4 . (3642

Het vaderland
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Het v a d e r l a n d . I. (November 1830.) [Door G.K. Graaf VAN HOGENDORP.] 's Grav.
1831. (3643
Gevolgd door 8 latere nommers.

Ons Vlaamsche vaderland 1830-1870
Ons Vlaamsche v a d e r l a n d 1830-1870. De steden. [Door HIPPOLYTE CHARLES
o

BAUDUIN.] Gent, 1877. 12 . (3644
Bibliogr. Nationale, p. 70.

Het vaderland (of beschrijving der zeven
Het v a d e r l a n d (of beschrijving der zeven Vereen. Nederl. provincien.)
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Met kaarten en vaderl. afbeeldingen. [Door J.F. MARTINET.] Amst. 1791. (3645
Door v.d. Aa aan G. VAN DER JAGT toegekend. De 2e druk verscheen te
Zalt-Bommel.

Vaderland
V a d e r l a n d , vryheid, verlichting. De Mentor, [Weebblad door P. LINTHORST.] In
den Haag, 7 April-27 Junij 1821. 12 nrs. (3646
o

Blijkens de voorrede, bij het laatste N . gevoegd.

De Vriesche vaderlander
De Vriesche v a d e r l a n d e r . (3647
Hierin moeten stukken voorkomen van Mr. JAC. SCHELTEMA, volgens den
beschrijver van zijn leven, P. Scheltema, bl. I43.

De val der citadel van Antwerpen
De v a l der citadel van Antwerpen in Dec. 1832. [Door H. TOLLENS Cz.] Rott. 1833.
Uitg. (3648

De val der Roomscher kercken
De v a l der Roomscher kercken, met alle haer afgoderye, waerby een yeghelick
mach kennen ende mercken, het onderscheyt tusschen die yerste kercke .... ende
die vermaledijde kercke verscheyden. [Toegeschr. aan JOH. UTENHOVE.] Z. pl. en
o

jr. [Norwich 1550?] 12 . (3649
o

o

Cat. Capron n . 133. In Catal. J.J.v. Nieuwenhuizen n . 267 aan MART.
o

MICROEN toegeschreven. Zie ook Cat. N.C. Kist n . 1328.

Ontzwagtelde val van Heli of wolf
Ontzwagtelde v a l van Heli of wolf in de schaapskooi. [Toegeschr. aan J.B.
BRINKENAAR.] 1740. (3650
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Navorscher XI. 172.

Valé
V a l é , houdende verclaringe, in wat voeghen de Synodus Nationael tot Dordrecht,
den Remonstr. afscheijt heeft ghegeven ... [Uit het Latijn van CASP. VAN BAERLE.]
o

1619. 4 . (3651
Cattenburgh, p. 8. - Van de vertaling verklaarde hij echter geen kennis
te dragen. Zie Brandt III. 404, 548.
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Vale mundo ofte noodinghe tot de broederschap Christi
V a l e mundo ofte noodinghe tot de broederschap Christi, een uytnemende ...
schriftelyck boecxken ... Overg. uyt de latynsche tale. [Door D. Rz. CAMPHUYSEN.]
o

1620. - Den tweeden druck. Ao. 1650. 4 . (3652
Paquot III. 173. Cat. Tydeman I. 5777 heeft een werkje met gelijken titel
o

van C. VAN EECKE. Amst. 1684. 12 .

De St. Valentijns dag
De St. V a l e n t i j n s dag, of het schoone meisje van Perth. Door Walter Scott. Uit
het Engelsch. [Door ANT. DOYER.] Haarl. F. Bohn. 1825. 3 dln. (3653
Letterkunde, Levensber. v. 1854, bl. 11.

De valken uit het valkenland
De v a l k e n uit het valkenland. Eene geschiedenis uit Pensylvaniën, door Dr. Bird.
Uit het Engelsch. [Door A. TER GUNNE.] Dev. 18 .. 2 dln. Vert. (3654

Van dat avontmael ons Heeren
o

V a n dat avontmael ons Heeren. Z. pl. en jr. 12 . (3655
Is waarschijnlijk het boek van MART. MICROEN, uitgegeven in 1555. Cat.
o

N.C. Kist, N . 1327.

Van dat gerechte waere Sion ende
V a n dat gerechte waere Sion ende Hierusalem een waerachtich klaer bericht ...
[Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1544. - 1614. (3656
o

V.d. Linde, n . 20, 103.

Van dat rechte voetwasschen
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V a n dat rechte voetwasschen, ende wat het leven voor een anderen te laten
wtspreeckt ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (3657
o

V.d. Linde, n . 172.

Van dat naergaen ende naevolgen blijuen
V a n dat naergaen ende naevolgen blijuen ende vergaen moet ... [Door DAVID
JORIS.] Z. pl. 1543. (3658
o

V.d. Linde, n . 18.

Van de aengelegenheyd van het gebed ..
V a n de aengelegenheyd van het gebed ... door H. Alphonsus de Liguori. [Vert.
o

door den seminarist TOLLIERS.] Gend, P.J. van Ryckegem. 1834. 32 . B.B. (3659

Van de beroepinghe der kerckendienaren
V a n de beroepinghe der kercken-
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dienaren, Ja ende Neen, van Johannes Wtenbogaert ... Wt zijn boeck van 't ambt
der Overheyt ... ende uyt zyne gedruckte predicatie over Joan. 10, vers 3 teghen
o

malcander ghestelt ... [Door RUARD ACRONIUS.] 1610. 4 . (3660
Leydecker, I. 20. - Rogge, Contrarem. geschr. bl. 22 heeft een exempl.
gevonden, waarop met een oude haud geschreven was: ‘Door FESTUS
HOMMIUS. Zie Voetii Polit. eccl. part. I. tom. I.’

Van de predestinatie of Godt yemandt
V a n de predestinatie of Godt yemandt verwerpt onveroorsaeckt door desselfs
o

quaetheydt. Vijfde ghesprake. [Door D. Vz. COORNHERT.] 1611. 4 . (3661
Rogge, Remonstr. bibl., bl. 11.

Van de staatszorg der overheid voor den godsdienst
V a n de staatszorg der overheid voor den godsdienst en de vrijheid der Christenkerk
in Nederland. [Door Prof. E.J. GREVE.] Fran. 1804. (3662
Konst- en Letterbode 1811, II. 299.

Van de verworpelinghen
V a n de verworpelinghen. Of Godes predestinatie ... oorsake is van yemants
o

eeuwighe verdoemenisse. Derde ghesprake. [Door D. Vz. COORNHERT.] 1611. 4 .
(3663
Rogge, Remonstr. bibl., bl. 11.

Van de ware kercke
V a n de ware kercke. (3664
Zie Schuilnamen op A.B.C.

Van de water-doop
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V a n de water-doop. Disputatie, oft een Christen mensche de selve moet ontbeeren
o

... [Waarschijnlijk door F. SOCINUS.] 1632. 4 . (3665
Meulman 2238.

Van den cloostersen leven oorspronck ende
V a n den cloostersen leven oorspronck ende voortganck, van over duysent jaeren
voor Christus gheboorte tot hedens daechs toe, alsoo beschreven dat alle menschen
o

o

profytelyck can wesen. [Door ADRIAEN ADRIAENSSENS.] Loven, 1570. 12 . en 4 .
(3666
de Backer, I. 5.

Van den rechten waren aart vnde
V a n den rechten waren aart vnde craft des gheloofs, oock hoe die gheloovigen in
krychsnooden sich holden
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o

unde dragen sullen ... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. 4 . (3667
o

V.d. Linde, N . 70.

Van den toekomstigen dach des Heeren
V a n den toekomstigen dach des Heeren. Een snel nootwendigh gheroep ... [Door
DAVID JORIS.] 1554. (3668
o

V.d. Linde, N . 151.

Van die aart
V a n die aart, blindtheyt, dwalinghe vnde duysternisse deser boose werlt ... [Door
o

DAVID JORIS.] 1556. 4 . (3669
o

V.d. Linde, N . 113.

Van die gherechte waere aanbeders ..
V a n die gherechte waere aanbeders ... [Door DAVID JORIS.] 1545. (3670
o

V.d. Linde, N . 29.

Van die mensch vnde syn gerechticheit
V a n die mensch vnde syn gerechticheit seer lieflycke vragen, mit kostelyck antwoort
... [Door DAVID JORIS.] 1547. (3671
o

V.d. Linde, N . 53.

Van die offerhande unde gauen
V a n die offerhande unde gauen, die een Christen den Here dagelicks sculdich is,
een schoen bericht ... [Door DAVID JORIS.] Z. jr. (3672
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V.d. Linde, N . 200.

Van die ongerechte ende die gerechte
V a n die ongerechte ende die gerechte waere predicanten ... [Door DAVID JORIS.]
1544. - 1614. (3673
o

V.d. Linde, N . 25, 105.

Van dic rechte gemeente Christi
V a n dic rechte gemeente Christi, und wie die rechte ketters syn ... [Door DAVID
JORIS.] Z. jr. (3674
o

V.d. Linde, N . 173.

Van die snootheid des olden vnde
V a n die snootheid des olden vnde duecht des nieuwen mensches. Een kostel.
bericht ... [Door DAVID JORIS.] 1545. (3675
o

V.d. Linde, N . 35.

Van die vreemde tonghen of talen
V a n die vreemde tonghen of talen der menschen, aen v myne kinderen
o

verschreven... [Door DAVID JORIS.] 1543. 4 . (3676
o

V.d. Linde, N . 30.
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Van die wertlijcke rechten
V a n die wertlijcke rechten. Alle ware gheloouighe rechtschapene christenen ...
o

wtgesondert ... [Door DAVID JORIS.] 1551. 4 . (3677
o

V.d. Linde, N . 129.

Van Godes ende des menschen kentenisse
V a n Godes ende des menschen kentenisse sampt haerder beider voertbrenginge
... [Door DAVID JORIS.] 1545. (3678
o

V.d. Linde, N . 32.

Van Godes verkiesinghe of Godt sonder
V a n Godes verkiesinghe of Godt sonder eenighe medewerkkinge der menschen
eenighe derselver saligh maeckt ... Tweede ghesprake ... [Door D. Vz. COORNHERT.]
o

1611. 4 . (3679
Bibl. v. Pamfl. 955.

Van Gods predestinatie over den verworpenen
V a n Gods predestinatie over den verworpenen ... Vierde ghesprake. [Door D. Vz.
o

COORNHERT.] 1611. 4 . (3680
Bibl. v. Pamfl. 957.

Van het gheluck ende ongheluck des houwelicks
V a n het gheluck ende ongheluck des houwelicks ... overghesedt wt t' Fransoysch.
[Van JAN DE MARCONVILLE.] Delf, 1601. (3681

Van het onderhouden der armen
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V a n het onderhouden der armen. [Misschien door JAC. BASELIUS.] 1647. 12 . Aa.
(3682

Van het rycke Christi
V a n het rycke Christi. Een stichtelyck tractaet allen eenvoudighen Christenen tot
onderwijsinghe ... door Seb. Franck van Werdt. [Vert. door HERB. THOMBERGIUS.]
o

Ter Goude, 1611. 4 . (3683
Meulman 1277, en de daar aangehaalde werken.

Van Westminster naar het Binnenhof
V a n Westminster naar het Binnenhof. Blikken in het innerlijk leven van Engeland
en Nederland ... [Door T.H. DE BEER.] Maassluis, 1874. Schr. (3684

Vant gebruyck der spysen
V a n t gebruyck der spysen, vnd der menschen dagelijkschen handel ... [Door DAVID
JORIS.] Z. jr. [1547.] (3685
o

V.d. Linde, N . 50.

Vant gelooff
V a n t gelooff. Een heilich wacker
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vermanen, een sterck levendich eeuwich woort ... [Door DAVID JORIS.] Z. jr. (3686
o

V.d. Linde, N . 185.

Vant ooch synen aart ende eygenschaft
V a n t ooch synen aart ende eygenschaft: beide hoe verderffelijcken ende
kostelycken heth is ... [Door DAVID JORIS.] 1545. (3687
o

V.d. Linde, N . 34.

Vasten-avond-spel
V a s t e n - a v o n d - s p e l . Tweede druk vervattende 't ghebruyk en 't misbruyk van
den taback. Door P. Scriverius. Uit het latijn... [Door S. AMPZING.] Leyden, 1631.
(3688
De titel is niet juist.

Den leutigen en leerenden vastenavond doctoor
Den leutigen en leerenden v a s t e n a v o n d doctoor. [Door C.J. BONNE.] Loven,
o

1778. 4 . (3689
Vanderhaeghen IV. 136.

MeCheLsCe Vasten aVonD VreUght ofte antwoordbrief
MeCheLsCe V a s t e n a V o n D V r e U g h t ofte antwoordbrief op de saemenspraek
tusschen canonik Patot (Azevedo) en broeder Gregorius (Rijmenans) met eene
boeck verzaemeling behelzende oprechte Mechelsche kloeke daeden. [Door G.D.
DE AZEVEDO COUTINHO Y BERNALL.] Te koop 't Antwerpen, BrUssel, LoVen, GenDt
en MeChelen. [Mechelen, F.J. van der Elst, 1770.] (3690
Biblioph. Belge IX. 207.

Alle vaten sieht men wtgheuen wat

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Alle v a t e n sieht men wtgheuen wat sy inhebben ... [Door DAVID JORIS.] 1556. fol.
o

- 1610. 4 . (3691
o

V.d. Linde, N . 111, 112.

Vaudevilles op de lente
V a u d e v i l l e s op de lente, op het feest van Flora. Divertissement. [Toegeschr.
aan J.J. MAURICIUS.] Z. pl. en jr. fol. Aa. (3692

Vechter
V e c h t e r , kluchtspel. Den tweeden druk. [Door HERMAN ANGELKOT.] Amst., 1679.
- Ald. 1707. - Ald. 1710. - Ald. 1756. (3693
o

o

V.d. Marck n . 724; Tooneelst. v. Letterk. N . 7579.

Veenboere weg-kortinge ofte t' samensprake tusschen
V e e n b o e r e weg-kortinge ofte t'
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samensprake tusschen een ghereform. predicant, ende eenen veen-boer, die de
Haeghse maniere van spreecken niet begrijpen en kan ... [Door PASCHIER DE FIJNE.]
Veenendael, voor Jan Jacobsz, anno 1642. (3694
Opgenomen in zijn ‘Eenige tractaetjes’.

Veen-boeren waerschouwinge over het verwarde beright
V e e n - b o e r e n waerschouwinge over het verwarde beright, dat hy uyt den Haghe
ontfanghen heeft ... [Door PASCHIER DE FIJNE.] Gedr. in 't Veenendal, voor Thomas
Jansz. uyt Roelevaertjes veen. Ao. 1642. (3695
Opgenomen in zijn ‘Eenige tractaetjes’.

Veen-boers bescheyt op het derde bericht
V e e n - b o e r s bescheyt op het derde bericht van Caspar Streso ... dienende tot
onderrichtinghe voor alle eenvoudighe veenboeren ... [Door PASCHIER DE FIJNE.]
1642. (3696
Opgenomen in zijn ‘Eenige tractaetjes’.

Veldbloemen met een prikneusje daar onder
V e l d b l o e m e n met een prikneusje daar onder, aan Momus gestroijd in en buiten
de Academie-kerk te Franequer. Ter eeren van vijf beroemde heren professoren ...
[Door KORN. BLOM.] 1749. (3697
Blijkens een kort daarop door hem uitgegeven ‘Bericht’. (Chalmot III. 161
e.v.)

De veldslag van het Schoon Verbond
De v e l d s l a g van het Schoon Verbond op den 18 Junij 1815 uit officieele berigten
en aanteekeningen van ooggetuigen. [Door E. MAASKAMP.] Amst. 1815. (3698

Veldslag van Nieuwpoort ...
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V e l d s l a g van Nieuwpoort .... [Naar het Fr. van N. CORNELISSEN door F.A. DE
o

CONINCK.] Gend, 1820. 4 . (3699

Venus en Dido of de verliefde
V e n u s en Dido of de verliefde geschiedenissen van twee koussenbandjes; een
werkje oorspronkelijk in 't Hoogduitsch geschreven ... [Vertaald door B. FREMLRY.]
Z. pl. 1780. (3700
o

Cat. Sandenburgh Matthiessen, n . 2001.

Zedige verantwoording der Mennoniten op zeker
Zedige v e r a n t w o o r d i n g der Mennoniten op zeker placcaet van de
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o

regeerders van Bern .... [Door H. SCHIJN.] Z. pl. en jr. 4 . (3701
Cat. Doopsg. Bibl. te Amst. II. 55.

Noodige verantwoordinge der Remonstranten
Noodige v e r a n t w o o r d i n g e der Remonstranten, nopende soo wel het stellen
van een eyghene en bysondere Confessie ... alsmede over haere Leere ... [Door
o

SIMON EPISCOPIUS.] 1620. 4 . (3702
o

Bibl. v. Pamfl. n . 1752. Op mijn ex. schreef een oude hand ook dien
naam als schrijver.

Verantwoordinge des Eerw.... D. Jacobi
V e r a n t w o o r d i n g e des Eerw.... D. Jacobi Arminii sal. ghed. Teghen de grove
calumnie ende schendinge sijns naems begaen by den vertaelder van de theses ...
o

onlancx tot Delft gedruckt ... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] Leyden, 1612. 4 . (3703
Cattenburgh p. 142.

De verantwoordinge des Princen van Orangien
De v e r a n t w o o r d i n g e des Princen van Orangien, teghen die valsche loegenen,
daer mede zyn wedersprekers hem soecken t' onrechte te beschuldighen. Z pl. en
o

jr. - Nagedrukt, Amst. 1610. 4 . (3704
Vertaling van de ‘Justification du Pr. d'Or.’ waarvan HUBERT LANGUET de
vermoedelijke opsteller was.

Verantwoordinge tegens de hevige predicatie Festi
V e r a n t w o o r d i n g e tegens de hevige predicatie Festi Hommi, gedaen in de St.
o

Pieterskercke tot Leyden den 16 Oct. deses jaers 1616 ... Ter Goude, 1616. 4 .
(3705
Op naam van J.A. CORVINUS bij Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 114.
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Afgeperste verantwoordinge voor de wettige regeringe
Afgeperste v e r a n t w o o r d i n g e voor de wettige regeringe der stad Middelburgh,
soo als deselve was geconstitueert in den jare 1702; en verhaal van de verdere
oorsaken en uytsporigheden waardoor oock in d.j. 1703 de stad Middelburgh in een
geduyrighe onruste is gehouden ... [Door CORNELIS VERSLUYS, Pensionaris van
o

Middelburg.] 's Gravenhage, by J. Kitto, 1707. 2 dln. 4 . (3706
De la Ruë, bl. 239.

Bondige verantwoordingh van de resolutie by
Bondige v e r a n t w o o r d i n g h van
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de resolutie by de Broeders Diaconen (van de Remonstr. Gem. te Rotterdam)
genomen op den 13 May 1654. Tegen het onhebbelyck en vinnigh geschrift ... den
o

Vrolycken Democriet ... [Door SAMUEL LANSBERGEN.] 1655. 4 . (3707
Volgens den schrijver van de Verantw. v.d. Vrol. Dem. Dit wordt echter
ontkend in de Korte Wederlegginge van de Noodige verantwoordinge
voor de Vrolycke Democriet.

Corte ende waerachtige verantwoordinghe over de proceduren
Corte ende waerachtige v e r a n t w o o r d i n g h e over de proceduren ende resolutien
die de vroedschappen van Alckmar ... teghen Cornelium Hillenium op den 17 July
anno 1610 hebben ghenomen. Ghestelt van weghen het meeste ende voornaemste
deel der ghemeente J.C. tot Alckmar ... [Door CORN. HILLENIUS zelven.] Enchuysen,
o

[1610.] 4 . (3708
Bibl. v. Pamfl. 887.

De verbetering der waterafleiding in de Geldersche vallei
De v e r b e t e r i n g der waterafleiding in de Geldersche vallei, in verband met de
daarstelling eener kanaalvaart in deze landstreek. Door den schrijver der Proeven
over den ouden loop der rivier de Eem, en over de verbetering dier vallei. [Jhr. Mr.
H.M.A.J. VAN ASCH VAN WIJCK.] Utrecht, L.E. Bosch en Zoon. 1842. (3709
Bodel Nijenhuis 2495.

Al-ghemeyne verbintenisse van Godt te beminnen
Al-ghemeyne v e r b i n t e n i s s e van Godt te beminnen boven al. Al u leven lanck
o

soo bemindt Godt... [Waarschijnlijk door CHARL. MYLEMAN.] Ghendt, 1672. 12 . (3710
Vanderhaeghen, II. 162.

Het Nederlandsch verbond
Het Nederlandsch v e r b o n d . 's Gravenhage, J.P. Beekman, Hz. 21 Junij 1830-5
o

Oct. 1830. 20 Nrs. 4 . (3711
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Hierin vele stukken van Mr. A.G.A. Ridder VAN RAPPARD, blijkens
Levensber. v. Letterkunde 1870, bl. 154.
De Redacteur was echter Mr. HENRI BOX. Zie de belangrijke
mededeelingen over dit tijdschrift door Mr. Sautijn Kluit in de Handelingen
v. Letterkunde 1879, bl. 3 e.v.

Verclaringe en wtschrift des doorluchtigen Prince
V e r c l a r i n g e en wtschrift des
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doorluchtigen Prince van Orangien ... [Waarschijnlijk door JAC. VAN WESENBEKE.]
1568. (3712
Konst- en Letterb. 1859, bl. 347.

Een Godtlycke verclaringe
Een Godtlycke v e r c l a r i n g e , leere vnd vermaninge onses h. alder christelycksten
gelooffs vnd bekentenisse der waerheyt. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. (3713
Kist en Royaards, XVIII. 405.

Verclaringhe des Halschen afgodts
V e r c l a r i n g h e des Halschen afgodts, van Jvstus Lipsivs, wonder veyl ende
o

cierlyck opghepronct ... 1605. 4 . (3714
Vertaling van de ‘Dissertatio de Idolo Hallensi’, die eerst aan G.M.
LINGELSHEIM werd toegeschreven, maar volgens Nicéron, Mém. T. XXIV,
p. 132 door PETRUS DENAISIUS geschreven is. Vgl. Barbier, VI. p. 1238b.

Summarische verclaringhe op den spreuck Pauli
Summarische v e r c l a r i n g h e op den spreuck Pauli, Roman. XIIII. vers. XXII ... [
o

Door DAVID JORIS.] 1555. 4 . (3715
o

V.d. Linde, N . 157.

Corte verclaringhe over de woorden Pauli
Corte v e r c l a r i n g h e over de woorden Pauli geschreven totten Rom. c. II. vs. 28.
[Door HERM. HERBERTS.] Z. pl. en jr. [1584.] (3716
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 17.

Een corte verclaringhe over die woorden
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Een corte v e r c l a r i n g h e over die woorden Pauli, beschr. 2 Thess. II. 3. [Door
HERM. HERBERTS.] Z. pl. en jr. (3717
Rogge ll. bl. 18.

Verclaringhe van de motiven ende oorsaecken
V e r c l a r i n g h e van de motiven ende oorsaecken, daerdoor ... Marcus Antonius
de Dominis, Aerts-bisschop van Spalaten ... bewogen is geweest 't pausdom te
verlaten ... Wt het Latijn, gedateerd tot Venetien, den 20 Sept. 1616 ghetr.
o

over-gheset. [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 's Grav. 1616. 4 . (3718
Cattenburgh p. 145.

Verclaringhe van de uyterlycke ende innerlycke
V e r c l a r i n g h e van de uyterlycke ende innerlycke religie ende hoe dat alle
ceremonien den mensche sonder de liefde nyet salich en maken konnen.
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o

[Door D. Vz. COORNHERT.] Tweede deel. Ter Goude, 1612. 4 . (3719
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 11.

Verclaringhe vant Vader Onse
V e r c l a r i n g h e vant Vader Onse. Op een nieuw weder met alder neerstigheyt
deursien ... [Door DAVID JORIS.] Z. jr. (3720
o

V.d. Linde, N . 207.

Christelycke ende nootwendighe verclaringhe
Christelycke ende nootwendighe v e r c l a r i n g h e , waerinne cortelyck ende
duydelyck verclaert wordt, wat in seecker formulier van eenicheyt ... met Godes H.
o

Woort ... over een compt ... [Door JAC. TAURINUS.] 1615. - Amst. 1616. 4 . (3721
Opgenomen in zijne ‘Opuscula.’

Verdedig-brief aan het Clergé van Vlaenderen
V e r d e d i g - b r i e f aan het Clergé van Vlaenderen [door J. PULINX] betrekkelyk
de antwoord op de Fransche brochure [van MASSER]: Examen de la question, si les
décimateurs ont l'intention fondée en droit à la perception de la dîme des fruits
o

insolites en Flandre? Gendt, [1780.] 12 . (3722
Vanderhaeghen III. 454.

Noodzaakelijke verdediging der handelingen van den Senatus
Judicialis
Noodzaakelijke v e r d e d i g i n g der handelingen van den Senatus Judicialis. [Door
Prof. EVERW. WASSENBERGH.] Franeker, 1778. (3723
Gevolgd door: Brief van J.H. van Swinden aan Ev. Wassenbergh, schrijver
v. een naamloos stukje, enz. Ald. 1778.
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Verdediging der H. Schriften
V e r d e d i g i n g der H. Schriften en van Josephus tegen den heer de Voltaire. Door
T. Findlay. Uit het Eng. vert. [Door P. LOOSJES Az.] Amst. 1773. 2 dln. (3724
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

Verdediging der rechten van Nederland tegen de aanmatigingen
van Groot-Brittannien
Verdediging der rechten van Nederland tegen de aanmatigingen van
Groot-Brittannien, met betrekking tot het tractaat, op den 17den Maart 1824 tusschen
de beide Rijken gesloten. [Door Mr. S.P. LIPMAN.] Amst., A. Zweesaardt. 1836. (3725
Levensber. v. Letterkunde 1872, bl. 82.
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Verdediging van de eer der Hollandsche
V e r d e d i g i n g van de eer der Hollandsche natie. [Door E.M. ENGELBERTS.] Amst.
1756. - Ald. 1763. (3726
Met naam herdrukt: Amst. 1776.

Verdediging van de oude Hollandsche regeringh
V e r d e d i g i n g van de oude Hollandsche regeringh onder een Stadhouder en
o

Kapitein-Generaal ... [Door Jhr. PIETER DE HUYBERT.] Amst. 1672. 12 . - Ald. 1747.
o

12 . (3727
o

Is hetzelfde als n . 271.

Verdediging van de zaak der Hervormden
V e r d e d i g i n g van de zaak der Hervormden tegen zeker advys .... door de
gedeput. van de Synode der Herv. Gem. in Gelderland. [Opgesteld door A. VAN DEN
BERG.] Amst. 1797. (3728
Bilderdijk, Vad. Hist. VII. 282.

Regtvaardige verdediging van Zeelands luister tegen den
onverdienden blaam
Regtvaardige v e r d e d i g i n g van Zeelands luister tegen den onverdienden blaam,
daarop gelegd door .... Pieter Burman ... onder de zinspreuk: Pro patria. [Door P.
DE LA RUË.] Midd. 1725. (3729
Hulde aan de naged. v.P. de la Ruë .... door Mr. N.C. Lambrechtsen, bl.
17.

Verdeediging van de stadhouderlyke regeering en
V e r d e e d i g i n g van de stadhouderlyke regeering en het stadhouderlijke
Oranjehuis, zynde een vervolg op d' inleiding, ten titel voerende De schaadelijkheid
der thans heerschende tweedragt. [Door D.W. SMITS.] Rott. 1782. (3730
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Zie n . 3211.

De vereeniging der Christenen
De v e r e e n i g i n g der Christenen. [Door H. VAN HEIJNINGEN.] Rott. 1827. (3731
Romein, De Herv. Pred. v. Drenthe, bl. 155.

Christelijke vereeniging
Christelijke v e r e e n i g i n g . [Door BERN. LEDEBOER.] 2e druk. Rott. 1816. A.M.L.
(3732

Vereeniging
V e r e e n i g i n g . Eene wederlegging der beide brochures: De uitvaart en Het land
... [Door W.A. VAN AKEN.] Gor. 1850. (3733
o

Bodel Nijenhuis, N . 1306.

De vereeniging tot opbeuring van boetvaardige
De v e r e e n i g i n g tot opbeuring
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van boetvaardige gevallen vrouwen te Amsterdam aan harest adgenooten. [Door
J. DE VRIES, JZN.] Amst. 1859. (3734
Cat. v. Letterkunde III. 337.

Vereenigt u! De stem eens zieners
V e r e e n i g t u ! De stem eens zieners tot het protest. volk in Nederland ... door
den schrijver van: Strijd der beginselen. [S.H. KOORDERS.] Tiel, 1850. (3735
Zie op: V o o r achttien jaren.

De vereischten van een volksboek over
De v e r e i s c h t e n van een volksboek over de pligten en regten van den Nederl.
staatsburger. Uitgeg. van wege de Amstel-societeit. [Denkelijk opgesteld door Prof.
S. VISSERING.] Amst. 1850. (3736

Vergeet toch
V e r g e e t toch, Neerland! op uw feest de schaamle weduw niet. Lied. [Door C.S.
ADAMA VAN SCHELTEMA.] Amst. 1863. Uitg. (3737

Vergelijckinge van Xerxes
V e r g e l i j c k i n g e van Xerxes, ende Philips ... over haren seer gelijcken
o

scheepstrijdt. [Door Dr. J. VAN BEVERWIJCK.] Dordr. 1639. 4 . (3738
De 2e niet naamlooze druk was getiteld: Spaensche Xerxes ofte
beschrijvinghe van den scheepstrijdt tusschen Sp. en Ned. 's Grav. 1640.

Vergelijking der voor- en nadeelen van het plan
V e r g e l i j k i n g der voor- en nadeelen van het plan tot vrijwillige conversie der
Nederlandsche staats-schuld voorgesteld door den Heer J. Dinger te Amsterdam,
met de uitkomst der berekening op twee tabellen. [Door SEERP BROUWER.]
Leeuwarden, 1854. (3739
Konst- en Lettterbode 1856, bl. 316.
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Eenvoudig verhaal der merkwaardigste bijzonderheden
Eenvoudig v e r h a a l der merkwaardigste bijzonderheden, die by de inneeming en
weder-ontruiming der stad Breda, door de Franschen, hebben plaats gehad. Met
alle daartoe behoorende stukken. [Door A. DE RAAFF.] Breda, 1793. (3740
o

Cat. N. Brabantsch gen. n . 1863.

Kort verhaal der overstroomingen omtrent Dantzig
Kort v e r h a a l der overstroomingen omtrent Dantzig; en verhaal van de uitdeeling
aan de noodlijdenden aldaar.
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o

[Door J. WAGENAAR.] Amst. 1737. 4 . (3741
Huizinga Bakker, bl. 26. Opgenomen in het 1e dl. zijner ‘Verzam. van
Tractaaten.’

1572
1572. Historisch-romantisch v e r h a a l door den schrijver van Machteld. [B. GLASIUS.]
Amsterdam, 1872. (3742
Zie op B e r g , G.v.d. - bij de Schuilnamen.

Verhaal eener reize naar de Ysbergen
V e r h a a l eener reize naar de Ysbergen van Savoyen door M.F. Bourrit. [Vert. door
P. LOOSJES, Az.] Amst. 1778. (3743
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

Verhaal hoe Ernst Haverveld van een'
V e r h a a l hoe Ernst Haverveld van een' boer een vrijheer is geworden. Door C.G.
Saltzmann. Uit het Hoogduitsch. [Door W.A. OCKERSE.] Amst. 1806. (3744
Vruchten en resultaten v.e. 60 j. leven, III. 240.

Historisch verhaal
Historisch v e r h a a l , ofte eene deductie van zaaken, raakende het formeren van
de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de regeringe,
met den gevolge van dien, zedert den jaare 1572. Ende het geene dezelve
Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overkomen,
byzonder van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de
steden Wourden en Oudewater, waar by de schrijvers van dien tydt worden
wederlegt. Alles vervat in twee brieven, door Mr. Bernard Costerus, zeer vermeerdert
door den autheur, in den jaar 1672 geweest zynde Secretaris der stede Wourden.
o

De derde druck. Te Leyden, by Coenraad Wishoff en Jurriaan Wishoff, 1737. 4 .
(3745
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Prof. P. BURMAN was de uitgever van dezen en den in 1736 verschenen
2en druk, volgens een artikel van Prof. R. Fruin in Nijhoff's Bijdragen, N.
Reeks, III. 287 e.v.

Kort en bondig verhaal van de geboorte
Kort en bondig v e r h a a l van de geboorte, gevallen, leer en levensloop van Dr. M.
o

Luther. [Door J.H. MANNÉ.] Haerl. 1717. 4 . B. (3746
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Omstandig verhaal van de merkwaardigste bijzonderheden
Omstandig v e r h a a l van de merk-waardigste bijzonderheden, die bij de inneming
en wederontruiming der stad Breda door de Franschen hebben plaats gehad. [Door
A. DE RAEF.] Alkm. Z. jr. [1793?] (3747
Bodel Nijenhuis 541; Hermans, Mengelw. I. 297. In Catal. N. Brab. gen.
o

n . 1863 eene uitg.: Breda, 1793.

Waarachtig verhaal van de muiterij binnen
Waarachtig v e r h a a l van de muiterij binnen de stad Rotterdam tegen de regeering...
zedert de maand Junij tot September 1672. Z. pl. 1785. (3748
Eerst in handschrift verspreid, doch niet voor 1785 in druk uitgegeven.
Het wordt toegeschr. aan W. VROEZEN. Zie Navorscher, X. 113.

Naauwkeurig verhaal van den aanstellinge des eerw. H. Nic. de
Castro
Naauwkeurig v e r h a a l van den aanstellinge des eerw. H. Nic. de Castro tot eerste
Bisschop van Middelburch ... door Q. Weytsen. [Uitgeg. door FR. VAN MIERIS.] Leyd.
1757. (3749
Zie de voorrede voor zijne Beschr. v. Leyden.

Historisch verhaal van de onwettige behandeling
Historisch v e r h a a l van de onwettige behandeling de provintie en stad van Utrecht
aangedaan, in de j. 1672, 73 en 74. [Door P.P.J. QUINT ONDAATJE e.a.] Z. pl. [Utr.]
1784. (3750
Cat. v. Letterkunde III. 350. Volgens Bodel Nijenhuis 2302 echter door
MAX. D'YVOY VAN MIJDRECHT.

Beknopt verhaal van de oproer binnen
Beknopt v e r h a a l van de oproer binnen de stad Amsterdam, voorgevallen den 31
o

January 1696. [Door P. RABUS.] 12 . (3751
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Konst- en Letterbode 1844, II. 34.

Verhaal van de overstroomingen hier te
V e r h a a l van de overstroomingen hier te lande in 1740 en 1741 en verhaal van
't bestier der verzamelde penningen. [Door J. WAGENAAR.] Amst. 1741. (3752
Huizinga Bakker bl. 26. Opgenomen in het 1e dl. zijner ‘Verzam. v.
tractaaten’.

Beknopt verhaal van de zeevenjaarige troubelen
Beknopt v e r h a a l van de zeevenjaarige troubelen in de Vereen. Nederlanden,
voornam. te Amsteldam, van 1780 tot 1787 ... [Door ... JACOBI.] Amst. 1790. (3753
o

Cat. v. Oosten de Bruin, N . 1660.
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Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis
Kort v e r h a a l van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeet-ontdekking. Uit
het Russisch vert. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Gron. 1813. (3754

Verhaal van het geen de Franse
V e r h a a l van het geen de Franse gedaan hebben sedert de vrede van Nimwegen.
o

[Door SANDRAZ DE COURTILZ.] Tot Vrystadt, Anno 1683. 4 . (3755
Cat. bibl. Kon. Acad. v. Wetensch. Dl. II, 1e st. bl. 531.

Historisch verhaal van het gepasseerde te
Historisch v e r h a a l van het gepasseerde te Leyden met de propositie van
geheimhouding ... Leyd. 1786. (3756
Blijkens den hiertegen uitgegeven Eerkrans voor den steller van het
rapport omtrend de Leydsche propositie van geheimhouding, uitgegeven
door J. LUZAC.

Verhaal van het levensgevaar waarin zig
V e r h a a l van het levensgevaar waarin zig drie Rotterdamsche burgers op den 11
Jan. 1784 bevonden hebben in Utrecht ... [Toegeschreven aan P. HOFSTEDE.] Rott.
1784. (3757
H. ontkende dit echter op bl. 104 van zijne Apologie (Rott. 1785.)

Verhaal van het merkwaardigst voorgevallene binnen
V e r h a a l van het merkwaardigst voorgevallene binnen de stad Grave, geduurende
derzelver belegering .... [Toegeschr. aan J.A. KRIEGER.] 's Grav. en Grave, 1795.
(3758

Beknopt verhaal van het mirakel van Amsterdam
Beknopt v e r h a a l van het mirakel van Amsterdam in 1345. [Door J.G.F. ESDRÉ.]
Amst. 1845. 3e druk. (3759
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Bodel Nijenhuis 1568.

Historisch verhaal van het voorgevallene in de berugte zaak van
Do. G.T. de Cock
Historisch v e r h a a l van het voorgevallene in de berugte zaak van Do. G.T. de
Cock te Beetgum ... [Toegeschr. aan P. HOFSTEDE.] Leeuw. 1765. (3760
Dr. C. Sepp, Joh. Stinstra en zijn tijd, II. 66.

Uitgezogte bijbelsche verhaalen
Uitgezogte bijbelsche v e r h a a l e n . Uit het Hoogd. [Van H. PH. C. HENKE, door J.F.
MARTINET.] Amst. 1793. - Ald. 1794. (3761

Kort historisch verhaal van 't gene
Kort historisch v e r h a a l van 't gene de kerk van Utrecht wedervaren is. [Door
WILLEBRORD KEMP,
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Utrechtsch Priester.] Amst. 1719-1728. 9 dln. (3762
Bennink Janssonius, Gesch. der oud R.K. kerk, bl. 332.

Nootwendigh historisch verhael van allen swaricheyden
Nootwendigh historisch v e r h a e l van allen swaricheyden, verschillen ende
proceduren, soowel in kerckelyken, als politycken saken, etlycke jaren herwaerts
binnen der stadt Alckmaer voorghevallen ... [Door AD. TECT. VENATOR.] Alckm. 1611.
o

4 . (3763
Bibl. v. Pamfl. 923.

Een cort verhael van de gedincweerdichste
Een cort v e r h a e l van de gedincweerdichste saken der Nederlanden van 1566
tot 1579. [Door PHILIPS GALLÉ.] Antw. 1579. (3764
o

Cat. v. Hulthem, N . 26327.

Kort verhael van de Reformatie
Kort v e r h a e l van de Reformatie, en van den oorlogh tegen Spanje, in en omtrent
de Nederlanden. Tot den jare 1600 ... [Door GERARD BRANDT.] De tweede druck
verbetert en vermeerdert. Daar noch by is gevoeght het Chronyxken der Nederl.
geschiedenissen sedert 1600-1658. [Bijeengebragt uit JOH. UYTENBOGAERT e.a.]
o

De vierde druck. Amsterdam, voor Abraham Wolfganck ... 1658. 12 . (3765
Eerste ontwerp van Brandt's Historie der Reformatie. Het kronijkje is
blijkens het voorberigt het eerst in 1636 uitgegeven; de 2e druk
vermeerderd met het in 1636 gebeurde verscheen in 1637; de 3e
vermeerderd en aangevuld, maar ‘door eenen die den rechten Vader van
dit werksken toen niet en kende, en even-wel dien kleinen Vondelingh
soo dorst opschicken nae sijne wijse’, in 1657. Te Rotterdam verscheen
in 1689 en te Utrecht in 1730 een herdruk van het geheel. Vgl.
Cattenburgh, p. 19. Op bl. 24 van Brandt's leven door J. de Haes wordt
gezegd, dat B. dit werk schreef zonder zijn naam er bij te voegen ‘om
aldus onbekent, gelijk Apelles, het oordeel van de werelt uittelokken’.

Een cort verhael van de strenghe
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Een cort v e r h a e l van de strenghe belegheringhe ende aftreck der Spangiaerden
van de stadt Alcmaer ... wt het Latyn [van NANNING VAN FOREEST] int Duytsch
o

overgeset. Delft, [1573.] 4 . (3766
o

Op nieuw uitgegeven: Alkmaer, 1644. 8 . -
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o

Haarl. 1739. 8 . Zie Bibl. v. Pamfl. 125. Vgl. O o g g e t u i g e n , Een ander
- bij de Schuilnamen.

Historisch verhael vande voornaemste swaricheden
Historisch v e r h a e l vande voornaemste swaricheden, verschillen en proceduren,
so wel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghev. binnen ...
Oudewater. Wtghegh. by de kerckeraet aldaer, ende eenighe van de magistraten.
o

Amst. 1618. 4 . (3767
De steller kan niemand anders geweest zijn dan JOANNES LYDIUS, volgens
Rogge, Contraremonstr. Geschr. bl. 76.

Kort verhael van den oorspronck des dyssendaesgliche Communie
Kort v e r h a e l van den oorspronck des dyssendaesgliche (sic) Communie jnde
o

kercke van de P.P. Predic-heeren .... [Door CH. MYLEMAN.] Ghendt, 1667. 12 . (3768
Vanderhaeghen, II. 155.

Cort verhael van die myrakelen de welcke in dese voorl. jaeren
Cort v e r h a e l van die myrakelen de welcke in dese voorl. jaeren door die intercessie
... der heyl. maghet ... zijn geschiet ... [Door D. VAN DEN ZIJLBERGH.] 's Hert. 1512.
o

12 . (3769
Hermans, Bijdr. II. 359.

Verhael van een wonderlyck gesichte
V e r h a e l van een wonderlyck gesichte, dat eenige dagen geleden een fyn man
gehad heeft, meinende Christus met syn apostelen en veele engelen en zielen op
een Olyfberg gesien te hebben, rakende Cocceanerie en in 't bysonder d'ontrou van
de Classis van Seeven Wouden. Gedrukt na de copie in Nieuw-Stadt by Neotericus
o

Detortors, in de tydingstraet int out nieus. [1684?] 12 . (3770
‘Auctor esse dicitur (CORNELIS) BONTEKOE, eumque ante obitum hanc
Satyram in pietatis sectatoris scripsisse naratum mihi est a D. Brunsenio,
Pastore Aulico Seren. Electoris Brandenb. Potsdamensi. Ita Excell.
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Syndicus Bremensis Gerhard von Mastricht scribit in symbolo.’ Placcius
1929.

Waerachtich verhael van hetgeen door Tromp
Waerachtich v e r h a e l van hetgeen door Tromp in den zeeslag van 3 Aug. 1666
o

is verrigt. [Door JOH. KIEVIT, Tromp's zwager.] 1666. 4 . (3771
Zie Aitzema, 46e boek, p. 841.
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Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende omtrent der
saecken
Waerachtigh v e r h a e l van 't gepasseerde in, ende omtrent der saecken, tusschen
Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershill. En Mr. Corn. de Witt, Ruward van
o

Putten ... [Door den gewezen Conrector HAGIUS.] 1672. 4 . (3772
Zie bl. 29 der Gedenkw. stukken wegens den moordt der Heeren C. en
J. de Witt.

Historisch verhael van 't ghene sich
Historisch v e r h a e l van 't ghene sich toeghedraghen heeft binnen Dordrecht in
o

de jaeren 1618 ende 1619 ... Z. pl. 1623. 4 . (3773
‘Dat JOH. UYTENBOGAERTEN BERN. DWINGLO de schrijvers waren,’ zoo
lees ik in Kist en Royaards III. 512, ‘maak ik op uit de berigten van Jac.
Leydekker en Adr. van Cattenburch. De eerste schrijft in de Voor-af-spraak
voor zijn boek: Eere van de Nat. Synode van Dordregt ... voorgestaan en
bevestigd. Amst. 1705, bl. 18, dat dit werk ... ten jare 1648 op nieuw is
uitgegeven op naam van B.D. dat is BERN. DWINGLO, en hij voegt er hij
als eene bekende zaak, dat UYTENBOGAERT en DWINGLO in Braband bij
één zijnde, elkander in het vervaardigen van zoodanige schriften, geholpen
hebben. Dit berigt van Leydekker wordt bevestigd door Cattenburgh bl.
55, 56, die het Hist. verhael daar op naam van DWINGLO en bl. 136, 137
op naam van UYTENB. stelt. 't Is waar, dat Foppens, Biblioth. Belg. p. 749,
Burman, Traject. erud p. 439 en Regenboog, Hist. der Remonstr. II. bl.
385 alleen UYTENB. als schrijver noemen: doch zij ontkennen niet dat Dw,
die als gedaagde onder de Remonstranten, te Dordrecht was, ten tijde
der Synode, zijn deel aan het Hist. verhael gehad hebbe; en hun
stilzwijgen kan niet opwegen tegen de stellige verklaring der twee
genoemde schrijvers. Door de meerdere vermaardheid van UYT. werd
Dw. ligtelijk vergeten. Hier komt bij, dat het Hist. verhael is gedrukt in
vereeniging met en ten vervolge op een ander werk van eerstgenoemden:
Oorspronck ende Voortganrk der Ned. Kerckel. verschillen tot op het Nat.
Synodus van Dordrecht.’

Waerachtich verhael van tghene des in dese Nederlanden
gheschiet is
Waerachtich v e r h a e l van tghene des in dese Nederlanden gheschiet is, zedert
die aencomste des Heeren Don Johan van Oostenrijck ... Loeuen, 1578. (3774
Vertaling van Vera et simplex narratio eorum quae ab adventu, enz. [van
HANNART VAN GAMEREN.] Zie Foppens, I. 431; Meulman 340.
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Authentyck ende waerachtich v e r -
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h a e l van 't gûndt t' Amsterdam is ghepasseert, tusschen de E.E. Heeren
Magistraeten, Adr. Smoutium ... ende de sessie des Magistr.... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (3775
Cattenburgh p. 156.

Cort verhael vant verraedt ontdeckt binnen
Cort v e r h a e l vant verraedt ontdeckt binnen Maestricht. [Denkelijk door PHILIPPUS
o

LUDOVICUS.] Amst. 1638. 4 . (3776
Vgl. Bibl. v. Pamfl. 2629.

Verhael van 't voornaemste
V e r h a e l van 't voornaemste, 't gene desen Staet 't seder eenige jaren is
overgekomen, een onpartijdige bedenkinge over des selfs tegenw. Constitutie. [Door
o

THEOPHILUS NAERANUS.] Gedr. by Lieven Waermont. 1672. 4 . (3777
Bilderdijk Vad. Hist. IX. 263. - Vgl. Bibl. v. Pamfl. 6288.

Oprecht verhael
Oprecht v e r h a e l , vervattende verscheyden stucken soo van weghen de
Contra-Remonstr. tot beswaringhe der Remonstr. ghesinde als van wegen de
Remonstr. ghesinde ... [Uitgeg. door en met voorrede van JOH. UYTENBOGAERT.]
o

Tot Vryburgh, Anno 1628. 4 . (3778
Cattenburgh p. 151.

Zes nieuwe oorspronkelijke verhalen
e

Zes nieuwe oorspronkelijke v e r h a l e n . [Door C. PICHLER?] 3 druk. Amst. 1843.
(3779

Verhalen door Mevr. de Genlis
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V e r h a l e n door Mevr. de Genlis. Naar het Fransch. [Door J.A. SUSANNA.] Leyd.
J.J. Thijssens en Zoon. 1818. (3780
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 126.

Belangrijke verhalen
Belangrijke v e r h a l e n , door Mevr. de Montolieu. Naar het Hoogduitsch uit het
Fransch. [Door J.A. SUSANNA.] Leyd. J.J. Thijssens en Zoon. 1819. (3781
Letterkunde, Levensber. 1860, bl. 126.

Verhalen en dichtstukjes voor jongelingen en
V e r h a l e n en dichtstukjes voor jongelingen en jonge dochters. [Door J.F.
SCHIMSHEIMER.] Amst. 1846. Uitg. (3782

Nederlandsche verhalen tot aankweeking van deugd
Nederlandsche v e r h a l e n tot aan-
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kweeking van deugd en goede zeden. [Door C.J. VAN HEUSDEN Jz.] Breda,
1824-1825. 2 dln. (3783

Verhalen uit de oude wereld
en

V e r h a l e n uit de oude wereld. Naar den 7 druk van K.F. Becker. [Vert. door Dr.
H. HOENEBEEK HISSINK.] Dev. 1848. 2 dln. (3784

Zedelijke verhalen voor de jeugd uit
Zedelijke v e r h a l e n voor de jeugd uit het dierenrijk ontleend. [Door A.D. VAN BUREN
SCHELE.] Utrecht, bij J.H. Siddré. 1850. (3785

Een corte verhaling gezonden aen Coninc
Een corte v e r h a l i n g gezonden aen Coninc Philips tot welvaert ende profyt van
syne Nederlanden ... 1565. (3786
Vertaling van het ‘Brief discours’ van FRANCISCUS JUNIUS. Zie Bibliophile
Belge, Mars 1860.

Verhaling ofte historie der provintie van Mechelen
V e r h a l i n g ofte historie der provintie van Mechelen. [Door J.B. JEOFFROY, ...
o

STEENHOUWER en J. STEVAERT.] Mech. 1721. 12 . (3787
Bladz. 1-108 is van den eersten; 109-176 van den tweeden, het overige
van den laatsten. Paquot III. 426; Bibliophile Belge III. 279.

Geschiedkundige verhandeling betreffende het
regerings-reglement
Geschiedkundige v e r h a n d e l i n g betreffende het regerings-reglement, door Zijne
de

Hoogheid Willem de III in den jaare 1674 aan de provincie van Utrecht
voorgeschreven ... [Door Mr. MATTHIJS TEMMINCK, Bewindhebber der O.J.C.] Utrecht,
1784. (3788
o

Cat. P.v. Musschenbroek, bl. 105, n . 994.
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Verhandeling op d' onacht der moederlyke
V e r h a n d e l i n g op d' onacht der moederlyke tael in de Nederlanden. [Door Mr.
J.C. VERLOO.] Maestr. 1788. (3789
Zie bij de Schuilnamen op A d v o c a e t , Een Brusselsch -,

Verhandeling op het voltrekken van den steenweg
V e r h a n d e l i n g op het voltrekken van den steenweg van Gent op Dendermonde,
langs Wetteren. [Door HIPPOLYTE VILAIN XIIII.] Gent, de Goesin. 1826. B.B. (3790

Verhandeling over de bekoringen en de mismoedigheyd
V e r h a n d e l i n g over de bekoringen en de mismoedigheyd op de wegen
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der godvruchtigheyd ... van den eerw. P. Michel. [Vert. door J. HULPIAU.] Gent, 1845.
o

18 . (3791
Vanderhaeghen V. 300.

Verhandeling over de beweerde gewettigde afstamming
V e r h a n d e l i n g over de beweerde gewettigde afstamming der Heeren van
Brederode van Bolsward, uit Reinoud den III, Heer van Brederode, Vianen, enz.
Onlangs voorgedragen in een bijvoegsel agter den Geslachtsboom van ... Brederode
door J. van den Toorn ... [Door M.L. D'YVOY.] Te Utrecht, bij B. Wild en J. Altheer.
1791. (3792
o

Cat. Bodel Nijenhuis, II. N . 2081. Elders vond ik 1788 als jaar der uitgave.

Verhandeling over de Criminele Ordonnantie van Koning Philips
V e r h a n d e l i n g over de Criminele Ordonnantie van Koning Philips in Gelderland.
[Door W.A. Baron VAN SPAEN VAN HARDENSTEIN.] Arnhem, 1794. (3793
Cat. J.W. te Water, p. 315. - Ten onregte is H. TOLLIUS wel eens voor den
o

schrijver gehouden. (Cat. Kemper, n . 208.) Vragenderwijs vond ik J.C.
o

COPES VAN HASSELT genoemd. (Cat. Bibl. Daventr. N . 4098.)

Verhandeling over de eigennamen der Friesen
V e r h a n d e l i n g over de eigennamen der Friesen. Met ses bijlagen, daartoe
betrekkelijk en eene toelage van Friesche spreekwoorden. [Door Prof. EV.
WASSENBERGH.] Franeker, H.D. Lomars. 1774. (3794
In 1806 gaf hij een veel vermeerderden druk in het 2e deel zijner
‘Taalkundige Bijdragen’.

Verhandeling over de godin Nehalennia
on

V e r h a n d e l i n g over de godin Nehalennia. [Door W.C.H. B
BLITTERSWIJCK.] 1796. (3795

VAN

LIJNDEN VAN
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Geschiedkundige verhandeling over de Heidens
Geschiedkundige v e r h a n d e l i n g over de Heidens, betreffende hunne herkomst,
leevenswijze, gesteldheid, zeden en lotgevallen, sedert hunne verschijning in Europa.
Door H.M.G. Grelman, Leeraar der Wijsbegeerte. Volgens den tweeden
vermeerderden druk overgezet. [Door G. KUIPERS, Predikant te Dordrecht.] Te
Dordrecht, bij A. Blussé en Zoon. 1791. (3796

Verhandeling over de herstelling der paarden-fokkerijen
V e r h a n d e l i n g over de herstelling der paarden-fokkerijen in het ko-
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ningrijk der Nederlanden. [Door F. VAN KERCHOVE baron D'EXAERDE.] Gent, 1816.
(3797
Vanderhaeghen V. 68.

Verhandeling over de kleederdragt der geestelijken
V e r h a n d e l i n g over de kleederdragt der geestelijken op de Hollandsche zending.
[Door J.O. JOSSET?] Amst. 1823. Aa. (3798

Verhandeling over de koren wetten in Engeland
V e r h a n d e l i n g over de koren wetten in Engeland, of beoordeeling van eenige
geschriften. Vrijelijk vertaald uit de Quarterly Review. [Door G. FONTEIN VERSCHUUR.]
Alkm. 1834. (3799
Cat. D. Fontein, Fz. (5 April 1869), bl. 8.

Verhandeling over de militaire jurisdictie
r

V e r h a n d e l i n g over de militaire jurisdictie. [Door JOACHIM RENDORP, Burgem .
e

van Amsterdam.] Z. pl. en jr. [Amst. 1775.] - 2 druk. Ald. 1780. (3800
Van den 1en druk bestaan slechts 40 exx. Zie Cat. J.J. en J.C. van Hasselt
o

bl. 71, n . 58.

Staatkundige verhandeling over de nootzaaklykheid eener
Staatkundige v e r h a n d e l i n g over de nootzaaklykheid eener welingerigte
burgerlandmilitie, door den Heere Andrew Fletcher, Schildknaap. [Vert. door J.D.
Baron VAN DER CAPELLEN TOT DEN POL.] Amst. C.N. Guerin. 1774. (3801
Zie bl. 4 der Voorrede voor de door hem vertaalde Aanmerk. over den
aart der burgerl. vryheid, door R. Price. Leyd. 1776.

Uitlegkundige verhandeling over de opperhoofdigheid van Petrus
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Uitlegkundige v e r h a n d e l i n g over de opperhoofdigheid van Petrus naar aanleiding
van Matth. XVI:18 en 19. Uit het Hoogduitsch van J.H. Kistemaker ... [Door Prof.
J.M. SCHRANT.] Te Amsterdam, bij B.J. Crajenschot. 1810. (3802
Levensber. v. Letterkunde 1866, bl. 234; 1869, bl. 260. De vertaler is
hiervoor door de Keizerlijke politie te Amsterdam aangehouden en 3
dagen van zijn vrijheid beroofd.

Verhandeling over de polygamie
V e r h a n d e l i n g over de polygamie, of betoog, dat de veelwijverij niet zondigt
tegen de wet der natuur ... [Uit het Latijn van CORN. UIT-
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HAGEN.]

Z. pl. en jr. [Rotterdam, 1680?] (3803
o

Cat. v. Voorst, Théol. n . 4996.

Verhandeling over de schertserij van Socrates
V e r h a n d e l i n g over de schertserij van Socrates ... Uit het Fransch van den Abt
Fraguier. [Door R.M. VAN GOENS.] Utrecht, [1769.] (3804
Levensbeschr. van v.G. door ten Brink, bl. 51.

Verhandeling over de stenographie
V e r h a n d e l i n g over de stenographie. [Door SOMERHAUSEN en BOSSAERT.] Brussel,
o

1829. 4 . - Gent, 1830. B.B. (3805

Verhandeling over de verant-woordelijkheid der ministers
V e r h a n d e l i n g over de verant-woordelijkheid der ministers volgens het
Nederlandsche staatsregt. [Door Mr. CAREL ASSER.] 's Grav. 1828. (3806
Konst- en Letterbode. 1836, II. 200.

Verhandeling over de vergeeflijkheid der zonden
V e r h a n d e l i n g over de vergeeflijkheid der zonden ... [Door DIONYSIUS VAN DE
WIJNPERSSE.] Utr. 1778. (3807
Konst- en Letterbode, 1814, I. 83.

Verhandeling over de voortreffelijkheid der christelijke
V e r h a n d e l i n g over de voortreffelijkheid der christelijke zedeleer. [Door H.
HANEKUIK, uitgeg. door F. HOEKSTRA.] Harlingen, 1823. (3808
Doopsg. Bibl. te Amst. I. 96.
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Verhandeling over de vraag
V e r h a n d e l i n g over de vraag, of eene nationale conventie de constitutie moet
voorafgaan of volgen. [Door Mr. H.C. CRAS.] Amst. 1795. Aa. (3809

Verhandeling over de vriendschap met God
V e r h a n d e l i n g over de vriendschap met God; uitgegeeven door de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Amst. 1788. (3810
C. VAN VOLLENHOVEN was hiervan hoogst-waarschijnlijk de schrijver. Zie
Konst- en Letterbode 1836, I. 114.

Verhandeling over de wijdingen door de Janseniste bisschoppen
V e r h a n d e l i n g over de wijdingen door de Janseniste bisschoppen. [Door B.
KLUYT.] Utr. 1769. (3811
o

Cat. J. Radink (1867), n . 1353.

Verhandeling over den hoogen leeftijd der Aartsvaderen
V e r h a n d e l i n g over den hoogen leeftijd der Aartsvaderen vóór den algemeenen
watervloed. [Waarschijn-
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lijk door P. BOSVELD.] Aa. (3812

Verhandeling over den invloed van den Christen godsdienst
V e r h a n d e l i n g over den invloed van den Christen godsdienst ... [Door W.A. VAN
VLOTEN.] Amst. 1786. (3813
Cat. H.A. Schultens p. 47.

Verhandeling over den Paus van Roomen
V e r h a n d e l i n g over den Paus van Roomen, als het zienlyk hoofd der eene,
heilige, roomsch-katholyke kerk. [Door den Kanunnik TOLLENAERE.] Gent,
o

Vanderschelden, z. jr. 12 . B.B. (3814

Geschiedkundige verhandeling over den trapswijze voortgang
Geschiedkundige v e r h a n d e l i n g over den trapswijze voortgang der Godlijke
Openbaaringen ... Door J.G. Rosenmuller. Vert. met bijgev. aanteekeningen. [Door
A. YPEY.] Haarl. 1792. T. (3815

Dichtkundige verhandeling over den voorleden en
Dichtkundige v e r h a n d e l i n g over den voorleden en tegenwoordigen toestand
van het vaderland ... 178? (3816
Volgens de brochure: Welmeenende en gemoedelijke raad aan alle
inwoonders van Nederland ... door eene beminnaresse van Gods-dienst,
Oranje en Vrijheid, bl. 15 door den. delfden autheur als: Mijne vrije
o

gedagten (N -1291); dus waarschijnlijk door Mevr. M.G. DE CAMBON, geb.
VAN DER WERKEN.

Historische verhandeling over den yver
Historische v e r h a n d e l i n g over den yver, werkzaemheyd en zielezorg der
o

klooster-heeren in de Kempen. [Door ADR. HEYLEN.] Lier, 1790. 4 . (3817
o

Mertens, Bibl. d'Anvers, N . 7598.
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Verhandeling over het huis van Marten
V e r h a n d e l i n g over het huis van Marten van Rossum te Arnhem. [Door Mr. G.
VAN HASSELT.] Ald. J. Nijhoff. 1780. (3818
o

Bodel Nijenhuis n . 759.

Verhandeling over het jagt-recht der Westfriesen
V e r h a n d e l i n g over het jagt-recht der Westfriesen. [Door J. BENT.] Hoorn, 1761.
o

4 . Aa. (3819

Verhandeling over het nadeel eener nationale
V e r h a n d e l i n g over het nadeel eener nationale conventie en eenheid van bestuur
voor de Nederlandsche Republiek. [Door Mr. J.W. VAN
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SONSBEECK.] Midd. 1795. (3820
Cat. J.W. te Water, p. 310.

Verhandeling over het verhevene en naive
V e r h a n d e l i n g over het verhevene en naive in de fraeje wetenschappen. Uit het
Hoogduitsch van Moses Mendelszoon. [Door R.M. VAN GOENS.] Utr. Samuel de
Waal, boekverk. 1769. - Ald. 1774. - Ald. 1775. (3821
Blijkeas een: Berigt van Prof. R.M. van Goens over de recensie van zijne
vertaling van M. Mendelszoon over het verhevene en het naïve. Utr. 1775.

Verhandeling over het wenschelijke eener verbeterde
V e r h a n d e l i n g over het wenschelijke eener verbeterde Staten-overzetting des
Bijbels ... [Door F. KOPPIUS.] Koev. 1847. - Ald. 1852. Uitg. (3822

Verhandellng over Jezus laatste toekomst
V e r h a n d e l l n g over Jezus laatste toekomst of betoog dat de Apostelen niet
hebben verwacht dezelve te beleven ... [Door Prof. J.A. LOTZE.] Rott. 1826. (3823

Verhandeling over Mahomed
V e r h a n d e l i n g over Mahomed, of tafereel van den invloed van zijne
godsdienstleer op de volken der middeleeuwen. Door K.E. Oelsner. Uit het
Hoogduitsch. [Door G.H.M. DELPRAT.] Franeker, G. Ypema. 1820. (3824
Ned. Spectator 1871, bl. 69.

Verhandeling over prenten
V e r h a n d e l i n g over prenten, door W. Gilpin. Uit het Engelsch. [Door S.C. VAN
NYMEGEN geb. VIJGST.] Rott. 1787. (3825
Blijkens eene opdragt in HS. in een exemplaar, dat ik ter inzage had.
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Verhandeling over 't regt van de jagt op Veluwen
V e r h a n d e l i n g over 't regt van de jagt op Veluwen. [Toegeschr. aan Mr. G. VAN
HASSELT.] Z. pl. 1784. (3826
Anderen noemen echter W.A. Baron VAN SPAEN.

Verhandeling van de boomen
V e r h a n d e l i n g van de boomen, heesters en houtachtige kruid-gewassen, welke
in de Nederlandsche luchtstreek de winter-koude kunnen uijtstaen. [Door GASPAR
JOSEPH DE SERVAIS.] Mechelen, P.J. Hanicq. 1790. (3827
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o

Cat. v. Hulthem, n . 29651; Bibliophile Belge, V. 140.

Verhandeling van de instelling
V e r h a n d e l i n g van de instelling, instructien en ampt van den Raad van Staate
der Vereen. Nederl. [Door SIMON VAN SLINGELANDT.] Z. pl. en jr. (3828
Deze naamlooze uitgave van een van SL.'S stukken, bijna geheel
overeenkomende met de verhandeling, zooals zij in het 3e deel van zijn
Staatk. geschriften (Amst. 1784 en 1785) voorkomt, zal waarschijnlijk
omstreeks 1783 het licht hebben gezien. Men vindt soms Leiden als
drukplaats opgegeven. Of er grond is voor die gissing, weten wij niet, 't
is echter niet onmogelijk, dat EL. LUZAC de uitgever en dan ook de schrijver
van het er voor geplaatste Bericht geweest is. In de Kronijk van het Hist.
Gen. te Utrecht (1854) is door Jhr. Mr. J.K.W. Quarles van Ufford de
aandacht op deze uitgave gevestigd. Nadere bijzonderheden aangaande
den uitgever deelt hij echter niet mede.

Verhandeling van de schilderkonst in miniatuur
V e r h a n d e l i n g van de schilderkonst in miniatuur. [Door P.J. VERLIJ.] Utrecht,
1744. - Amst. 1759. (3829
o

Cat. R.M. v. Goens, n . 2607.

Verhandeling van het leven en sterven
V e r h a n d e l i n g van het leven en sterven. Uit het Fransch van Ph. de Mornay,
Here van Plessis Marly in 't Nederd. vert. [Door L. TEN KATE, Hz.] Waarachter Pletho
van de vier hoofddeugden. [Uit het Grieksch door denz.] Amst. 1728. (3830
Cat. v. Letterkunde I. 327.

Verhandeling van landerijen en byzonder in de prov. van Holland
en West Vriesland
V e r h a n d e l i n g van landerijen en byzonder in de prov. van Holland en West
Vriesland, alsmede in Zeeland. [Waarschijnlijk door WYBRAND VAN ITSMA.] Leeuw.
1739. (3831
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Berigt van den heer Eekhoff.

Verhandeling van zijde der heeren van de Ridderschap
V e r h a n d e l i n g van zijde der heeren van de Ridderschap over het regt van
overstemming ter Staatsvergaderinge der provincie van Overijssel, uitgegeeven
naar inhoud der resolutie Hunner Edelmogenden, de heeren van de Ridderschap
van voorgemelde provincie van den 23sten January 1784. [Opgesteld door Mr. J.W.
KNOOP.] Deventer, L.A. Karsenbergh. 1784. (3832
Teg. staat van Overijssel, I. 334.
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Historische verhandeling vertoonende de tydstippen
Historische v e r h a n d e l i n g vertoonende de tydstippen, op dewelke de goddelyke
regtveerdigheyd de Nederlanden en bezonderlyk de landstreek der Kempen, met
o

de pest ... heeft bezogt. [Door ADR. HEYLEN.] 's Hert. 1791. 4 . (3833
o

Mertens, Bibl. d'Anvers, n . 7598.

Kortbondige verhandeling
Kortbondige v e r h a n d e l i n g , waarin bewezen wordt dat de Roomsch-Catholyken
in gemoede verplicht zijn ook den algemeenen Dank-, Vast- en Bededag te houden.
[Door ADRIAAN WITTERT, R.K. Pastoor te Rotterdam.] Rott. 1775. (3834
Bennink Janssonius, Gesch. der Oud R.K. kerk, bl. 341.

Historische verhandelinge nopende de ketterye
Historische v e r h a n d e l i n g e nopende de ketterye der Bloemardine en verscheyde
uitstekende religieuse kweekelingen der Kempen. [Door ADR. HEYLEN.] 's Hert. 1791.
o

4 . (3835
o

Mertens, Bibl. d'Anvers, n . 7598.

Historische verhandelinge nopende de slavernye en
Historische v e r h a n d e l i n g e nopende de slavernye en de vryheydsboomen of
o

standaerts. [Door ADR. HEYLEN.] Lier, 1790. 4 . (3836
o

Mertens ll. n . 7598.

Historische verhandelinge over de mildheyd
Historische v e r h a n d e l i n g e over de mildheyd, hulp, bystand en
menschlievendheyd tot de arme, vreemdelingen en andere beweezen door de
o

Abdyen en kloosters der Kempen. [Door ADR. HEYLEN.] Lier, 1790. 4 . (3837
o

Mertens ll. n . 7598.
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Historische verhandelinge over de voornaemste opkomste
Historische v e r h a n d e l i n g e over de voornaemste opkomste en voordgang der
o

land-bouw-konst in de Kempen. [Door ADR. HEYLEN.] 's Hert. 1789. 4 . - Met vervolg
1790-1795. (3838
Met naam herdrukt: 's Hert. 1792.

Korte verhandelinge van den aflaat en
Korte v e r h a n d e l i n g e van den aflaat en 't jubilé, dienstig voor de geloovigen
die desen aflaet en jubilé willen verdienen. [Door HUGO FRANCIS-
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HEUSSEN.] Tot Leuven voor Pieter van Overlandt in S. Pieters Choorsteeg
in 't Musieckboeck. Met goedkeuring. Z. jr. B.J. (3839
CUS VAN

Historische verhandelinge vertoonende verscheyde wyzen op de
welke de kloosterlingen
Historische v e r h a n d e l i n g e vertoonende verscheyde wyzen op de welke de
kloosterlingen ... der Kempen, zyn nut en voordeelig geweest aen kerk en staet.
o

[Door ADR. HEYLEN.] 's Hert. 1791. 4 . (3840
o

Mertens, Bibl. d'Anvers, n . 7598.

Filozoofische verhandelingen
Filozoofische v e r h a n d e l i n g e n . Amst. 1734. (3841
o

J. WAGENAAR vertaalde hiervoor: in het le deel, le stuk, N . 1, 2, 7, 11-13
o

en 15; in het 2e stuk N . 3-11. Zie Huizinga Bakker bl. 15, 16.

Drie verhandelingen over de verbetering en
Drie v e r h a n d e l i n g e n over de verbetering en ontlasting van Rhynlands
boezemwater, en het project der doorgraving uit het Wijkermeer naar de Noordzee.
[Door ... CALKOEN.] Haarl. 1772-1773. T. (3842
Van der Aa noemt CHR. BRUNINGS schrijver van eene Verhand. over de
doorgraving uit het Wijkermeer naar de Noordzee. 1772.

Regtsgeleerde verhandelingen over lijfstraffelijke misdaaden
Regtsgeleerde v e r h a n d e l i n g e n over lijfstraffelijke misdaaden. [Door J.J. VAN
HASSELT.] Amst. 1781. (3843
Blijkens bl. 86 van den Catalogus zijner bibliotheek.

Uitgezogte verhandelingen uit de nieuwste werken
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Uitgezogte v e r h a n d e l i n g e n uit de nieuwste werken van de societeiten der
weetenschappen in Europa en van andere geleerde mannen. [Door M. HOUTTUYN,
Med. Dr. te Amsterdam.] Met naauwkeurige afbeeldingen. Te Amst. bij T. Houttuyn
1757-1765. 10 dln. (3844
Blijkens berigt aahter dl. 10.

Verhandelingh van de eerste predicatie door
V e r h a n d e l i n g h van de eerste predicatie door Do. P. Schaak ... tot een
grondslagh op de wederlegginge van het boek, genaamt de Betoverde Wereld.
[Door K. JACOBS.] Amst. by Pieter Rotterdam ... [1691.] (3845
Prof. Visscher, bl. XVIII.
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Verhevenheit der christenen als aengenomene kinderen
V e r h e v e n h e i t der christenen als aengenomene kinderen Gods. [Door CHARLES
VAN DEN ABEELE.] Antw. 1765. (3846
De Backer II. 4.

Veria fidelis of lauwerkrans ter gedachtenisse
V e r i a fidelis of lauwerkrans ter gedachtenisse van de blyde gehoortendagh van
Willem III ... [Door P.H. SPOORMAKER.] Vere, 1664. (3847
Nieuwe Cat. bibl. Zeeuwsch gen. bl. 206.

Het verjaarfeest van Hare Doorl. Hoogh
Het v e r j a a r f e e s t van Hare Doorl. Hoogh. Mevr. de Prinsesse van Oranje en
Nassau. [Denkelijk door J.M. SOBELS.] 's Grav. 1784. (3848

e

Het 25 verjaarfeest van het herstel
e

Het 25 v e r j a a r f e e s t van het herstel der Utrechtsche hoogeschool. [Door M.D.
DE BRUYN.] Utr. 1841. Uitg. (3849

De eerste regtstreeksche verkiezingen in Nederland
De eerste regtstreeksche v e r k i e z i n g e n in Nederland ... [Door Iz. J. LION.] Amst.
1849. (3850
o

Mijn staatkundig leven, bijl. n . 3.

Verklaaring van het recht van overstemminge
V e r k l a a r i n g van het recht van overstemminge ter staatsvergaderinge van de
provincie Overyssel, naamens de hoofdsteden Deventer, Campen en Zwolle,
ingesteld, en geteekend den 24 December 1784. Dienende teffens tot eene korte
wederlegging van de Verhandelinge over 't recht van overstemminge, door de
meerderheid van de heeren van de Ridderschap onlangs in 't licht gegeven.
[Opgesteld door Mr. A. VESTRINCK.] Campen, Erven AE. Valckenier. 1785. (3851
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Mr. G.D. JORDENS en Mr. H.W. RAVESTEYN waren hem hierin behulpzaam.
Zie Tegenw. staat v. Overijssel, I. 334.

Loyale en eerlijke verklaring ten verzoeke
Loyale en eerlijke v e r k l a r i n g ten verzoeke van Jhr. M. Salvador. [Losse
dichtstukjes van J.H. BURLAGE.] Amst. 1853-1855. (3852
Cat. v. Letterkunde III. 111.

Verklaring van actien tusschen de Engelsche
V e r k l a r i n g van actien tusschen de Engelsche en Fransche vlooten in West-Indië.
o

[Door J.H. VAN KINSBERGEN, Admiraal.] Amst. 1791. 4 . T. (3853
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Verklaring van Adolf Warner Baron van Pallandt
V e r k l a r i n g van Adolf Warner Baron van Pallandt, Heere tot Zuithem, beschreven
in de Ridderschap van Overyssel en Droste van Ysselmuiden, over het regt van
overstemming ter Staats-vergadering, overgegeven aan de heeren gecommitteerden
uit de respective provincien. [Opgesteld door Mr. G.W. VAN MARLE.] Deventer, L.A.
Karssenbergh. 1784. (3854
Tegenw. Staat v. Overijssel, I. 334.

Eenvoudige verklaring van de twaalf geloofs-artikelen
Eenvoudige v e r k l a r i n g van de twaalf geloofs-artikelen, de tien geboden en het
Onze Vader ... [Door C.E. VAN KOETSVELD.] Schoonh. 1839. (3855
Herhaalde malen met naam herdrukt.

Verklaring van de voornaamste spreuken van het Nieuwe
Testament
V e r k l a r i n g van de voornaamste spreuken van het Nieuwe Testament.
[Waarschijnlijk door JOH. MELCHIOR.] Amst. 1740. Aa. (3856

Verklaringe van den droevigen handel
V e r k l a r i n g e van den droevigen handel der ghemeynte Godts tot Amsterdam ...
[Door LIEVEN DE BUYSER.] Z. pl. 1620. (3857
Cat. Doopsg. bibl. te Amst. II. 48.

Breeder verklaringh op de waerschouwingh van Albert Hayen
Breeder v e r k l a r i n g h op de waerschouwingh van Albert Hayen. [Toegeschr. aan
o

R. ROBBERTSZ LE CANU.] 1600. 4 . Aa. (3858

Verklaringhe der scheppenissen an v myn
V e r k l a r i n g h e der scheppenissen an v myn beminde kinderen ... [Door DAVID
o

JORIS.] 1553. 4 . - Herdrukt 1610. (3859
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Biblioph. Belge 1866, p. 144.

Verklaringhe vande EE. Heeren Magistraten ende
V e r k l a r i n g h e vande EE. Heeren Magistraten ende Regeerders der stadt Haerlem
door haren Ghedeputeerden ghedaen in de vergad. der ... Staten ... Ghedr. ... by
o

een Liefhebber des alghem. christ. vredes. 1618. 4 . (3860
Gesteld door HUGO DE GROOT, in wiens ‘Verantwoordinge’ het stuk
opgenomen is. (Wagenaar X. 187-192). De 3e druk van hetzelfde jaar
heeft: Verclaringhe ... enz.

De verloofden
De v e r l o o f d e n . Eene Milanesche geschiedenis uit de zeventiende eeuw,
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door A. Manzoni. Naar het Italiaansch. [Door Prof. P. VAN LIMBURG BROUWER.] Gron.
1836. 3 dln. Aa. (3861

De verlosser in negen zangen
De v e r l o s s e r in negen zangen. [Door M.J. DE JONGE.] Utr. 1792. (3862
De Hr. Vanderhaeghen meldt mij, dat E DE WITTE in zijn ex. als schrijver
vermeld staat.

Mijn verlustiging
Mijn v e r l u s t i g i n g . Mecum dionaeo sub antro quaere modos leviore plectro.
Horat. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Leyden en Amst. C. van Hoogeveen, Junior; en
de erven van D. Klippink. 1781. (3863
Er is een vroegere druk van 1779, doch uit dien van 1781 blijkt niet, dat
het de 2e is.

De wintersche vermaakkelykheden in de kunstige
De wintersche v e r m a a k k e l y k h e d e n in de kunstige schaatzeryders; kluchtspel.
[Door B. MOURIK.] Amst. z. jr. [1750?] (3864
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 7668.

Wekelyck vermaeck
Wekelyck v e r m a e c k , geseyt Euangelischen Raedsman, by maniere van
t'samen-spraecke. [Door PROSPER DE VYNCK.] Brugghe, Nic. Breyghel, 1645. 2 dln.
F.V. (3865

Sedelyck vermaeck-tooneel
Sedelyck v e r m a e c k - t o o n e e l . [Door JAC. MOONS.] Antw. 1675. (3866
Cat. v. Hulthem 24410.
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Onderrichtlijck vermaen tot den inganck der wysheyt
Onderrichtlijck v e r m a e n tot den inganck der wysheyt vnde waerheyt Godes:
nadenmael den dach des salicheyts int clare deurgebroken is ... [Door DAVID JORIS.]
1552. (3867
o

V.d. Linde, n . 78.

Vermakelijkheden tot oefening van het verstand
V e r m a k e l i j k h e d e n tot oefening van het verstand, voor hen die de rekenkunst
beminnen... [Door P.J.K. THOMSON.] Goes, 1865. Uitg. (3868

Godgeleerde
Godgeleerde, historische, philosophische, natuur-, genees-en aardrijks-kundige,
poëtische en regtsgeleerde v e r m a k e l i j k k e d e n , uit de beste in het licht komende
inlandsche schrijvers bijeengebragt. [Door M. SCHAGEN.] Amst. 1732-43. 36 stn. in
9 dln. (3869
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o

Cat. v. Gilse (1859) N . 730. De A.L. geteekende stukken waren volgens
v.d. Aa. van ADR. LOOSJES.

Vermaking van Moeder de Gans
V e r m a k i n g van Moeder de Gans, in sprookjes en vertellingen voor de jeugd.
[Door A. TER GUNNE.] Dev. 184. Uitg. (3870

Een heylich wacker vermanen
Een heylich wacker v e r m a n e n . Een sterck eewich leuendich woort, voor die G.
vreesende becommerde, hongerige, gheloouighe zielen ... [Door DAVID JORIS.] Z.
jr. (3871
o

V.d. Linde, n . 184.

Een nootwendich vermanen vnde bedachte reden
Een nootwendich v e r m a n e n vnde bedachte reden, allen ghoetwillighen in een
o

opsien ter beteringe voorgeschreuen ... [Door DAVID JORIS.] Z. jr. 4 . (3872
o

V.d. Linde, n . 203.

Een ernsthaftighe vaderlycke vermaninge aen den waren kinderen
Godes
Een ernsthaftighe vaderlycke v e r m a n i n g e aen den waren kinderen Godes, die
o

de wech des geestes in haerder herten omdraghen ... [Door DAVID JORIS.] 1552. 4 .
(3873
o

V.d. Linde, n . 135.

Een trouhertige unde droeuighe vermaninge an
Een trouhertige unde droeuighe v e r m a n i n g e an die uerstroyde wtgewekene,
unde gemeyne ingesetene der Vrieszschen Ommelanden. [Door DOEDE VAN
AMSWEER.] Embden, 1584. Aa. (3874
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Trouhertige vermaninge ende waerschouwinge voor het quaet
Trouhertige v e r m a n i n g e ende waerschouwinge voor het quaet, dat uyt de
proceduren vande Heeren Magistraten van Amsterdam te vreesen is ... Gedruckt
o

met privilegie der waarheyt ... 1629. 4 . (3875
o

Op het exemplaar, Cat. Mr. J. Fabius (1 April 1867) N . 614, stond met
een oude hand geschreven: ‘Den verkoper in de simpele voorsichticheijt
heeft hier van 300 gl. moeten geven omdat hy dese verkocht hadde ende
was den maker onbekent naderhant bevonden gemaeckt te syn by eenen
CLOPPENBURCH, pred. tot Amst. welcke stadt hem op hare kosten hadden
laten studeren. Dits syne vergeldinge van dancbaarheyt.

Een broederlicke vermaninge
Een broederlicke v e r m a n i n g e : waer in vertoont wort, d'ellende onses lieven
Vaderlants. Mitsgaders de mid-
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o

delen om de zelve voor te komen ... Gedruckt by L.S. int jaer o. H. 1624. 4 . (3876
De schrijver was PASCHIER DE FIJNE, in wiens ‘Verzameling van
Tractaaten’. (1736) dl. 2 het is opgenomen.

Een trouwhertighe vermaninghe
Een trouwhertighe v e r m a n i n g h e , aen alle vrome lidtmaten der gemeente Jesu
Christi, die in Hollandt, midtsgaders andere plaetsen teghenwoordich suchten ende
caenhalsen onder de herde vervolginge, om de waerheydt, die in de Godtsalicheyt
o

is. [Door PASCHIER DE FIJNE.] Ghedruckt in 't jaer o. H. 1620. 4 . (3877
Opgenomen in zijne ‘Verzam. der Tractaaten.’ (1736.) 2e dl.

Vermaninghe aen Reynier Donteclock
V e r m a n i n g h e aen Reynier Donteclock. Ter verdediginghe ende bewijsinghe
o

van de Erfzonde... [Door D. VZ. COORNHERT.] Ter Goude, 1611. 4 . (3878
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 10, 11, die er tevens op wijst, dat het ook
voorkomt in C.'s werk: Van de toelating decrete Godts. - Meulman 1219
houdt J.A. CORVINUS voor den schrijver en geeft tevens eene uitgave van
o

1610 op: waarschijnlijk is t.l.a. pl. dit geschrift verward met n . 3881.

Vermaninghe ende raet voor de Nederlanden
V e r m a n i n g h e ende raet voor de Nederlanden, waer in doorsake bewesen wordt
vanden tegenwoordigen inlantschen twist, ende oock de remedie daer teghen, maer
principalijck wordt hier bewesen oftmen de conscientien behoort te bedwinghen.
Ghedruckt 1578. (3879
In een Belgischen catalogus vond ik D. Vz. COORNHERT als schrijver
opgegeven. Of hier grond voor is, weet ik niet; doch het is in ieder geval
niets anders dan een omwerking van: Raet aen het verwoeste Vranckrijck.
In welcken aengewesen is de oorsake deses tegenw. crijchs, ende de
medicijn die daertoe gebruyckt mochte worden, ende bysonder es vlijtich
overdacht ende overwogen, oftmen ooc den conscientien gewelt aendoen
soude. An. 1567, in Decembri door SEBASTIANUM CASTALIO. 1578. (Zie
Meulman 364, 365.)
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Een seer goede vermaninghe
Een seer goede v e r m a n i n g h e , off onderwysinghe voor alle goetwillighe
Godvreesende herten des geloofs
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..... [Door DAVID JORIS.] 1543-1616. (3880
o

V.d. Linde, n . 15.

Christelicke ende ernstige vermaninghe tot vrede
Christelicke ende ernstige v e r m a n i n g h e tot vrede aen R. Donteclock over syne
o

't Samensprekinge.... [Door J.A. CORVINUS.] 's Grav. 1609. 4 . (3881
Cattenburgh p. 45. - Niet verwarren met no. 3878.

Christelike vermaninghe van de ghetrouwe herders
Christelike v e r m a n i n g h e van de ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandsch
o

synde) aen haer bedruckte gemeente.... [Door ED. POPPIUS.] 1619. 4 . (3882
Brandt III. 817 e.v.

Vermanunghe ende leere om heth goede
V e r m a n u n g h e ende leere om heth goede van Godt te eisschen ende the
begheeren.... [Door DAVID JORIS.] 1542. (3883
o

V.d. Linde, n . 13.

Vernieuwinge van het broederschap ... H
V e r n i e u w i n g e van het broederschap... H. Joseph... Opgerigt in O.L. Vr. kercke
o

op St. Pieters, te Gend. [Door E. MALINGIÉ, Pastoor.] Gent, 1816. 16 . (3884
Vanderhaeghen, VI. 224.

De nieuwe verordening op het bestuur
De nieuwe v e r o r d e n i n g op het bestuur der gebuurten van Leyden in vergelijking
gebracht met de oude. [Door Dr. J.T. BERGMAN.] Sept. 1853. (3885
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Levensber. v. Letterkunde 1879, bl. 58.

De verovering van den Briel
De v e r o v e r i n g van den Briel, of grondlegging der Batavische vryheid. Treurspel.
[Door SIMON RIVIER.] Rott. 1777. (3886
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7688.

De verraderse medeminnaar
De v e r r a d e r s e medeminnaar. [Door LAMBERT VAN DEN BROEK.] Amst. 1715.
(3887
V.d. Marck 831.

Nederlandschen verre-kycker
Nederlandschen v e r r e - k y c k e r , om wt Holland te konnen sien tot in de
o

Cancellarije van Spaignien ... [Door J.A. MOERBEECK.] 's Grav. 1627. 4 . (3888
Blijkens de voorrede van zijn ‘Vereen. Nederl. raedt’.
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De polityke verrekyker
De polityke v e r r e k y k e r , of het observatorium van natuur- en staatszaken, of
memoriaal van de gewigtigste voorvallen der geheele weereld. Voor de maand
Januarius 1756. [Door den Waalschen Predikant J.A. COURTONNE.] Leeuwarden,
A. Ferwerda. 1756. (3889
Vijf maanden heeft dit tijdschrift slechts bestaan. Zie Eekhoff, Cat. der
Bibl. v. Leeuwarden, bl. 180.

De verryssenisse van onsen Saligmaaker Jesus
De v e r r y s s e n i s s e van onsen Saligmaaker Jesus Christus, getrocken uyt de
vier Evangelien en de H. Vaders. [Door J. MERCKAERT.] Audenaerde, z. jr. (3890
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 7700.

Verscheidenheden
V e r s c h e i d e n h e d e n , landen en volken betreffende, getrokken uit de jongste
en belangrijkste reisbeschrijvingen, door J.G. Sommer. [Vert. door C.J. VAN HEUSDEN,
Jz.] Amst. 1834. 2 dln. (3891
In 1848 gevolgd door Nienwe Verscheidenheden. 2 dln.

Verscheidenheid en eenheid
V e r s c h e i d e n h e i d en eenheid. Christelijke gezangen. [Van R. BENNINK
JANSSONIUS e.a.] Leiden, 1858. (3892
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 213.

Belangrijke verschijnselen van het zieleleven medegedeeld
Belangrijke v e r s c h i j n s e l e n van het zieleleven medegedeeld en beoordeeld.
[Door P.C. MOLHUYSEN.] Deventer, J. de Lange. 1836. (3893

Versjes voor kinderen van den geringen
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V e r s j e s voor kinderen van den geringen stand. [Door PETRO PARSON, Pred. te
Steenwijk.] Amst. 1849. H.E.B. (3894

Geschiedkundig verslag der dijkbreuken en overstroomingen
Geschiedkundig v e r s l a g der dijkbreuken en overstroomingen langs de rivieren
in het koningrijk Holland voorgevallen in Louwmaand 1809. [Opgemaakt en uitgeg.
door H. EWIJK.] Amst. 1810. 2 dln. (3895
De Inspecteurs bij den Waterstaat W. VAN OMMEREN, C.L. BRUNINGS, A.
BLANKEN JR. en J.E. WELDEREN leverden bijdragen hiertoe. B.

Verslag en beoordeeling van de Missive
V e r s l a g en beoordeeling van de
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Missive en memorie door Zijne Hoogheid den Heere Prinse van Oranje en Nassau
aan Hun Hoog Mogenden op den 7 October 1782 overgegeeven: houdende eene
gedetailleerde opening van zyne gehoudene directie als Admiraal-Generaal van de
Unie. [Door H. CALKOEN.] (Getrokken uit het IV Deels. Tweede stuk van de
Algemeene Bibliotheek.) Cassandrae si non creditur ruet Ilium. Te Amsterdam, bij
de ‘Wed. J. Doll, 1783. (3896
o

In N . 2 der Vaderlandsche Brieven wordt ten onregte op grond van veler
gissing R.M. VAN GOENS voor den opsteller gehouden.

Verslag en beschrijving van eene verbeterde
V e r s l a g en beschrijving van eene verbeterde stoommachine, door N.D. Falck,
med. doctor. Uit het Engelsch vertaald. [Door HUICHELEOS VAN LIENDERS.] Rott.
1776. (3897
De Manue, Nouveau recueil d'ouvrages anonymes et pseudonymes
o

(Paris, 1834), n . 2106. - Ik betwijfel zeer de juistheid van den naam des
vertalers.

Verslag gedaan aan den edelen groot
V e r s l a g gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden,
wegens een werkje, ten titel voerende: Consideratiën van importantie (enz.) 23
September 1782. (3898
Op een exempl. vond ik: ‘geschreven door F. BERNARD, schrijver der Vrije
Gedachten van een burger over 't verval van 't gemeenebest der Vereen.
Nederlanden.’

Verslag opgemaakt in zake van den rederijkers wedstrijd
V e r s l a g opgemaakt in zake van den rederijkers wedstrijd gehouden te Deventer
in Lentemaand 1863. [Opgesteld door T.J. WERNDLY.] Dev. 1863. (3899

Verslag van de commissie der taalkundige
V e r s l a g van de commissie der taalkundige werkzaamheden, betrekkelijk de
bastaardwoorden, uitgebragt in de tweede klasse van het koninglijk Instituut den 8
van Bloeimaand 1809. [Denkelijk gesteld door Mr. WILLEM BILDERDIJK.] [Amst. 1809.]
o

4 . (3900
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Handel. van Letterkunde 1832, bl. 63.

Beoordeelend en ophelderend verslag van de Verhandeling over
de vryheid
Beoordeelend en ophelderend v e r s l a g van de Verhandeling over de vryheid.
Gedrukt by Johannes Allart.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

601
1783. Door den schryver der Zaemenspraeken van Waermond en Vryhart. [PIETER
VREEDE.] Te bekoomen te Arnhem by Troost... (enz.) (3901

Algemeen beoordeelend verslag van het over
Algemeen beoordeelend v e r s l a g van het over en weer geschrevene ter zake van
J.G. le Sage ten Broek's verdediging van de ... leer der R.C. Kerk... [Door T. OLIVIER
SCHILPEROORT.] Dev. 1816. 2 stn. B. (3902

De versmaetheyt des weirelts ende den waerachtigen roep Christi
De v e r s m a e t h e y t des weirelts ende den waerachtigen roep Christi, afgebeelt
in den H. Trudo ... [Door P. JUSTINIUS.] Ghendt, 1748. (3903
V. d. Marck 242.

Versoeck gedaen aen de ... Vroedtschap
V e r s o e c k gedaen aen de ... Vroedtschap der stadt Rotterdam, door de gemeene
burgery ... op den 8 Julii 1672. fol. (3904
‘Instelders van dit request zijn geweest ENGBERT HENNEKIJN en sijn
broeders JAN ende CATRINUS HENNEKIJN, en SEGER VAN BRUGGE, die het
ontwierp’, zoo staat geschreven op een exempl. vermeld Bibl. v. Pamfl.
6071.

De verspreiding van het christendom onder de Joden
De v e r s p r e i d i n g van het christendom onder de Joden, getoetst aan bijbel en
rede. In gemeenzame brieven. Eene stem uit Israël voor Israël. I. [Door H. HIJMANS.]
Amst. 1851. (3905
Niet vervolgd.

Verstaat gij het Onze Vader?
V e r s t a a t gij het Onze Vader? Woorden van toepassing op het kinderleven. [Door
H. Maj. W.F.A.A. LOUISA, Koningin van Zweden en Noorwegen, geb. Prinses der
o

Nederlanden.] 's Hage, 1864. 12 . (3906
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Versterkinge der goede christenen tegen de vreesende
moeyelykheit des doodts
V e r s t e r k i n g e der goede christenen tegen de vreesende moeyelykheit des
doodts door de wederliefde tot den lydenden ende stervenden Jezus. [Door CHARLES
VAN DEN

o

ABEELE.] Antw. 1757. - Ald. 1761. 12 . (3907

De Backer II. 3.

Vertaaling en korte uitlegging van de opschriften op altaaren
V e r t a a l i n g en korte uitlegging van de opschriften op altaaren en gedenk-steenen
der Romeinen, binnen en omtrent Nijmegen uitgegraven, en op
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het Raadhuis aldaar geplaatst. [Door G.C. IN DE BETOUW.] Te Nijmegen, by A. van
Goor, stads- en quartiersdrukker. 1787. (3908
Bodel Nijenhuis 645.

Vertaeling uit seker Arabisch schryver
V e r t a e l i n g uit seker Arabisch schryver. [Achteraan:] Amst. Jan Rieuwertsz...
o

1691. 4 . (3909
Hiertegen verscheen: De Gcharpoende Muys, welks schrijver, gelijk reeds
de titel aanduidt, NIC. MUYS VAN HOLY voor den maker houdt.

Nederduytsche vertaling van het berugte boekje
Nederduytsche v e r t a l i n g van het berugte boekje genaamd Breve memoriale dat
is kort verhaal waarin naakt te zien is de grond van de betigtingen tegen den
Aartsbisschop van Sebaste en de Cleregie van Holland. Tot Rome ingebragt. [Door
LOUIS DOUCIN.] Eerst gedrukt in 't Latijn in 't jaar 1697. En nu in 't Neerduytsche
gedrukt. Anno 1705. B.J. (3910

De verteller
De v e r t e l l e r . Vrolijk onderhoud in gezelschap en bij den winterhaard .... [Door
J.B. CHRISTEMEYER.] Schoonh. 1848. Uitg. (3911

Vertellingen
V e r t e l l i n g e n , gesprekken en brieven voor kinderen. Door C.G. Saltzmann. Uit
het Hoogd. [Door W.A. OCKERSE.] Amst. J. van der Hey. 1813-1814. 2 dln. (3912
Vruchten en result. v.e. 60 j. leven, III. 240.

Nagelaten vertellingen van Chr. v. Schmid
Nagelaten v e r t e l l i n g e n van Chr. v. Schmid. [Vert. door T. KOUWENAAR.] Dev.
1857. Vert. (3913
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Hebreeuwsche vertellingen
Hebreeuwsche v e r t e l l i n g e n , verzameld en vertaald uit de schriften der aloude
Hebreeuwsche wijzen, benevens eene verhand. over de ongewijde letterkunde der
Hebreërs, door Hyman Hurwitz. [Vertaald door P. BOELES.] Gron. 1828. (3914
Navorscher, VI. 186.

Corte verthoninghe van het recht by
Corte v e r t h o n i n g h e van het recht by de Ridderschap, Eedelen ende Steden
van Hollandt ende Westvrieslant, van allen ouden tijden in den voorschreven lande
gebruyckt, tot behoudenisse vande vryheden .... van denselven
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lande. [Door FRANç. FRANKEN.] Rott. Dierck Mullem. (1587.) Ald. 1651. - Ald. 1687.
o

4 . (3915
v. Idsinga, Staatsrecht, I. 345.

Verthooninghe ende openbaringhe van 't groote
V e r t h o o n i n g h e ende openbaringhe van 't groote Vasten-avontspel des grooten
duysteren nachts. Van de blinde werrelt de groote Babylon. Voor d'ooghen ghestelt
die ghene die in den dach wandelen: uyt seecker boeck Taurini .... met een
verkeerden tytel van Onderlinghe verdraechsaemheyt .... [Door VINC. VAN
o

DRIELENBURCH.] 1616. 4 . (3916
Bibl. v. Pamfl. 1196.

Een claer ende doorluchtich vertooch
Een claer ende doorluchtich v e r t o o c h , van d'Alckmaersche kerckelicke
gheschillen. Gheresen soo voorheen als.... int jaer 1608 ende 1609. Rhymswyse
o

als een spel van sinne gbestelt.... [Mogelijk door AD. TECT. VENATOR.] 1611. 4 .
(3917
Bibl. v. Pamfl. 926.

Nootwendich vertooch vande onnoselheyt ende oprechticheyt
Nootwendich v e r t o o c h vande onnoselheyt ende oprechticheyt des E. Kercken
o

Raets van Haerlem ... [Toegeschr. aan Is. JUNIUS.] Haerl. 1617. 4 . (3918
Zie het hiertegen gerigte Nootwendigh tegenvertoogh.

Vertoog over de algemeene grondregels
V e r t o o g over de algemeene grondregels, welken by 't invoeren van lands
schattingen zyn in agt te neemen; met eene meer byzondere toepassing op de
gemeene middelen in Overyssel. [Door G. DUMBAR.] Campen, J.A. de Chalmot.
1782. (3919
Dit werkje hecft, hoeveel voortreffelijks het ook bevat, zoo weinig aftrek
gevonden, dat de uitgever met bijna de geheele oplage is blijven zitten.
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De schrijvers der geleerde tijd-schriften (zoo verhaalt de schrijver verder
in den Tegenw. Staat van Overijssel, II. 423) hebben zich niet eens
verwaardigd het bestaan er van aan te kondigen. De schrijver, die ten
tijde der uitgave reden had om zijn naam te verbergen, was hierdoor ook
genoodzaakt te verzwijgen, dat hij de gronden, op welke hij redeneerde,
meestal ontleende aan het werk van ADAM SMITH: The wealth of Nations,
omdat vele zijner bekenden wisten, dat door hem dit werk met meer dan
gewone goedkeuring was gelezen.
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Achter het in 1791 verschenen 3e dl. van Wendeborn, heeft de uitgever
Dumbar als schrijver van het Vertoog genoemd.

Vertoog over de inrigting en het nut der burger-wapening
V e r t o o g over de inrigting en het nut der burger-wapening. Amst. 1819. (3920
‘Reeds in 1814 gaf D. GROEBE, bezield en opgewekt door zijne vroegere
loopbaan bij de schutterij, een vertoog in het licht ‘Over de inrigting en
het nut der Schutterijen’ en later ‘Over de Bargerwapening,’ beide ons
slechts bij name bekend, en naamloos, zoo als veelal het geval was, in
druk gegeven’ - zegt zijn levensbeschrijver op bl. 169 der Levensberichten
v. Letterkunde v. 1867. Hoogstwaarschijnlijk werd met het laatstgenoemde
bovenstaand Vertoog bedoeld.

Vertoog over de ongeschiktheid en onverantwoordelijkheid
V e r t o o g over de ongeschiktheid en onverantwoordelijkheid der plaatsing van den
nieuwen schouwburg op de Botermarkt. [Door J.J. KERKHOVEN.] Amst. 1853. Uitg.
(3921

Vertoog over de rampen van Holland
V e r t o o g over de rampen van Holland, en de hulpmiddelen daartegen. [Door H.
TOLLIUS.] Antw. 1796. (3922
Cat. J.W. te Water p. 310.

Beredeneerd vertoog over den waaren aart
Beredeneerd v e r t o o g over den waaren aart der volksbeweging voorgevallen te
Rotterdam, op den derden van April 1784 .... [Door KORN. DE VOGEL.] Z. pl.
[Rotterdam, J. de Leeuw 1784.] (3923

Historisch vertoog over het boek
Historisch v e r t o o g over het boek der Openbaringe. [Door F. Abauzit = VOLTAIRE.]
Harlingen, 1778. (3924
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Cat. J.W. te Water, n . 355. Waarschijnlijk eene vertaling van ‘Apocalypse,
article du Dictionnaire philosophique. Préface de M. Firmin Abauzit 1767’.
Zie ook Quérard, Superch. littér. (éd. 1869), I. 153 d.

Vertoogen over de belangen van den koophandel
V e r t o o g e n over de belangen van den koophandel .... [Door Mr. G.J. JACOBSON.]
Rott. 1816. (3925
Konst- en Letterbode, 1817, I. 343.

Vertoogh der Remonstr. ghesinde Christenen
V e r t o o g h der Remonstr. ghesinde Christenen, aende E.E. Heeren Magistraten
o

tot Amsterdam .... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1627. 4 . (3926
Cattenburgh p. 150.
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Eerbiedigh en ootmoedigh vertoogh der Bemonstr
Eerbiedigh en ootmoedigh v e r t o o g h der Bemonstr. gesinde Christenen aende...
o

Magistraten der stede Leyden... [Toegeschr. aan JOH. UYTENBOGAERT.] 1633. 4 .
(3927
Cattenburgh p. 159.

Ootmoedigh vertoogh ende versoeck der uytgheseyde
Ootmoedigh v e r t o o g h ende versoeck der uytgheseyde Remonstr. Predicanten
aen de .... Staten Generael .... [Door ADR. VAN DER BORRE.] 1623. - Tweede vertoogh
o

.... 1623. 4 . (3928
Cattenburgh p. 17.

Vertoogh hoe nootwendich
V e r t o o g h hoe nootwendich, nut ende profytelick het sy voor de Vereen. Nederl.
te behouden de vryheyt van te handelen op West-Indien .... [Door WILLEM USSELINCX.]
o

Z. pl. en jr. [1608.] 4 . (3929
Bibl. v. Pamfl. 650.

Een vertoogh van de considerabele colonie
Een v e r t o o g h van de considerabele colonie bij de Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt uytgeset op de vaste kust van America. [Door OTTO KEYE.] 's Grav.
o

1676. 4 . (3930
Cat. Amst. Bibl. III. 546. Niet te verwarren met een stuk van gelijken titel
nagenoeg, dat in Bibl. v. Pamfl. 7432 voorkomt en door JOH. PRICE a
Apricius geschreven is.

Vertoogh van den Contra-remonstrantschen Joabs-kus ..
V e r t o o g h van den Contra-remonstrantschen Joabs-kus ... [Door NIC.
o

GREVINCHOVEN.] 1626. 4 . (3931
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Cattenburgh p. 77.

Vertoogh van verscheyden nieuwigheden
V e r t o o g h van verscheyden nieuwigheden, nopende principalyc d' absolute
Praedestinatie... die by de leeraers ... ghedreven worden ... [Door NIC.
o

GREVINCHOVEN.] Rott. 1617. 4 . (3932
Cattenburgh p. 76.

Figuerlijcke vertooninghe van 't groote vasten-avont-spel
Figuerlijcke v e r t o o n i n g h e van 't groote vasten-avont-spel des grooten duysteren
nachts van de blinde werelt ... [Waarschijnlijk door VINC. VAN DRIELENBURCH.]
o

Ghedruckt buyten Utrecht.... 1616. 4 . (3933
Rogge, Contrarem. geschr. bl. 233.

Den vertrooster of godvruchtige lezingen voor zieken
Den v e r t r o o s t e r of godvruchtige
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lezingen voor zieken ... Naar het Fransch van den eerw. pater J. Lambillotte. [Door
o

BON. BRUNEEL.] Gent, 1848, 16 . (3934
Vanderhaeghen V. 259.

Vertroostinghe
V e r t r o o s t i n g h e , aen de Remonstrantsche kercken hier te lande ghesonden.
Over het onrechtveerdigh bannissement van hare ... predicanten .... [Toegeschr.
o

aan CASPAR VAN BAERLE.] 1619. 4 . (3935
Brandt III. 772 e.v.

Het verkeerde vertrouwen
Het verkeerde v e r t r o u w e n , blijspel. [Naar ‘der Gasthoff’ van JOH. CHR. BRANDES,
uit het Hoogd. vert. door JACOB LUTKEMAN.] Amst. 1780. F.V. (3936

Een cort veruat van alle menschelijcke
Een cort v e r u a t van alle menschelijcke insettinghen der Roomsche Kercke,
beghinnende van Christus tijden af tot nu toe ... [Door FR. ALAERS, R.C. Priester.]
Noyt te voren ghedruckt. (Achteraan:) Gedruct tot Francfort 1560. (3937

Vervolg der Handvesten van Nymegen en
V e r v o l g der Handvesten van Nymegen en andere onuitgeg. charters [Door G.C.
IN DE BETOUW.] Nym. 1789. (3938
Bodel Nijenhuis 645.

Vervolg of aanhangsel op de Snerpende
V e r v o l g of aanhangsel op de Snerpende hekelroede. (3939
‘De autheur er van is zeer naauw met FRANS DE DOES geliëerd’ volgens
bl. 23 van het Vervolg op den Batavier.
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Vervolg of derde en leste deel
V e r v o l g of derde en leste deel der Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot. Hier
is by gevoegt het leven des dichters, tweede druk. [Door J. SPEX.] Te Delf by Reinier
o

Boitet, 1747. 4 . (3940

Vervolg op de Oranje-boomen
V e r v o l g op de Oranje-boomen, onder het bijschrift: Ten dage als gij daarvan eet
zult gij den dood sterven. [Door J. LE FRANQ VAN BERKHEY?] In Holland. [1782.]
(3941
Tegenschrift van de Oranje-boomen van Fr. de Frij = P. VREEDE.
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Het vervolg op de Oranjeboomen ontmaskert
Het v e r v o l g op de Oranjeboomen ontmaskert. Onder de zinspreuk: Discordia res
maximae dilabuntur. Z. pl. en jr. [1782.] (3942
Aan KEES VERMIJNEN toegeschreven.

Vervolg op den Batavier
V e r v o l g op den Batavier, ter nadere opheldering van het genne in dit weekblad
wegens J. le Francq van Berkhey gevonden word .... Z. pl. en jr. [Leid. 1787.] (3943
Door V. BERKHEY zelven geschreven blijkens de laatste bladz., waar hij
zegt binnen 14 dagen het le blad te zullen uitgeven van de Leydsche
(Stede) maagd en haar getrouwen burger.

Vervolg op J.G. Trimolt's merkwaardige voorbeelden
V e r v o l g op J.G. Trimolt's merkwaardige voorbeelden ter bevordering der kennis
van de zielsvermogens der dieren ... [Door G. BRUINING.] Amst. 1805. (3944
Met een Tweede vervolg. Zie eigen-levensbeschr. van Br. bl. 317.

Vervolg van christelijke gezangen
V e r v o l g van christelijke gezangen, in gebruik bij de Doopsgez. gemeente te
Zwolle. Gron. 1808. (3945
Dit bundeltje is met doorloopend gezangnommer gevoegd bij den
zoogenaamden ‘Kleinen bundel.’ In de Doopsgez. Bijdragen, 1865, bl.
87, worden van de meeste nommers de dichters opgegeven, namelijk:
69.

Ass. Doyer.

70-71.

H. Asschenberg.

75.

Jo. Oudaen.

76.

A. Spinniker.

77.

R. Rooleeuw.

82.

M.P. Elter, geb. Woesthoven.

84.

J. Verlaan.

85.

Jac. Doyer.
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86.

Ass. Doyer.

87.

Naar Gellert.

89.

Naar Gellert.

90-95.

Jac. Doyer.

96.

A. van den Berg.

97.

Ass. Doyer.

98.

A. van den Berg.

99-100.

R. Feith.

101.

Naar Hermes.

Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen
V e r v o l g b u n d e l op de Evangelische Gezangen. Op last van de Algemeene
Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk uitgegeven. Ten voordeele van de
algemeene fondsen dier kerk. Amsterdam, J. Brandt en Zoon ... 1869. (3946
Er bestaan verscheiden lijsten der dichters van deze Gezangen. Men zou
mogen verwachten, dat de door de Synodale Commissie zelf in de
Kerkelijke Courant (29 Mei 1869) geplaatste de meest juiste zoude zijn.
Naar eene mededeeling echter van den heer Bennink Janssonius - eene
authoriteit op het gebied der geschie-
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denis van het kerkgezang - verdient de opgave in het tijdschrift Waarheid
en liefde (1869, bl. 505-512 en 888) de voorkeur. Daaraan is de volgende
lijst ontleend.
193.

Nic. Beets, pred. te Utrecht.

194.

Jan de Liefde, Doopsg. pred. te Zutphen.

195.

Jan Jacob Lodewijk ten Kate, pred. te
Amsterdam.

196.

J.H. Bok, Remonstr. pred. te Amsterdam,
naar Ludwig Carl Lentz, Ev. Luth. pred.
te Amsterdam.

197.

Petronella Moens, naar Samuel
Rodegast, pred. te Berlijn.

198.

Ten Kate.

199.

Petro Parson, pred. te Steenwijk.

200.

W.A. Dwars, naar Friedrich Adolph
Krummacher, pred. te Bremen.

201.

Beets.

202, 203.

Ten Kate.

204.

Dwars, naar Siegmund von Birken.

205.

Ten Kate.

206.

Ten Kate, naar Johan Adam Lehmus,
pred. te Rothenburg.

207.

Albertine Kehrer, naar Carl Johan Philip
Spitta, pred. te Burgdorff.

208.

Parson.

209.

Ten Kate.

210.

Roelof Bennink Janssonius, pred. te 's
Hage, naar Nicolaas Ludwig, Graaf von
Zinzendorf.

211.

Bennink Janssonius, naar Gottlob
Baumann, pred. te Kemnath.

212.

Bennink Janssonius.

213.

Ahasueros Francken, pred. te Utrecht.

214, 215.

Bennink Janssonius.

216.

Dezelfde, naar het nieuwe Bazelsche
Gezangboek.

217.

Dez. naar Albert Knapp, pred. te
Stuttgart.

218.

Dez.
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vs. 3. Bernardus de Bosch.

220.

Bennink Janssonius, naar Leonard
Meisser.

221.

Willem Hendrik Warnsinck.

222.

Carel Steven Adama van Scheltama,
pred. te Amsterdam.

223.

Warnsinck.

224.

Beets.

225.

Bernard ter Haar, Theol. Prof. te Utrecht.

226.

Bennink Janssonius, naar Johann
Joachim Eschenburg, prof. te Brunswijk.

227.

Adama van Scheltama.

228.

Bennink Janssonius, naar Valentin Thilo,
prof. te Koningsbergen.

229.

Beets.

230.

Hendrik Tollens, Cz.

231.

Bennink Janssonius, naar Carl August
Döring, pred. te Elberfeld.

232.

Beets.

233.

Johan Abraham Dederik Molster, pred.
te Utrecht.

234.

Ter Haar.

235.

Bennink Janssonius, naar Johan Zwick,
pred. te Constanz.
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236.

Dez. naar Philipp Friedrich Heller, pred.
te Steinheim.

237.

Dez. naar Christian Gottlob Barth, pred.
te Möttingen bij Calw.

238.

Dez. naar Herman Adelbert Daniel, prof.
te Halle.

239.

Carel Gotfried Withuys.

240. 241.

Bennink Janssonius.

242.

Dez. naar Friedrich Heinrich Sachse,
pred. in Altenburg.

243.

Karel Nicolaas Meppen, Ev. Luth. pred.
's Hage.

244.

Willem Robert Veder, pred. te Dordrecht.

245.

Jan Scharp, pred. te Rotterdam, naar
William Williams.

246.

Bennink Janssonius, naar C.J. Ph. Spitta.

247.

Dez. naar Meta Heusser geb. Schweizer.

248.

Dwars, naar Maria Sophia Herwig.

249.

Ten Kate, naar Albert Knapp.

250.

Dez. naar Christiaan Gottlieb Götz, pred.
te Plieningen.

251.

Bennink Janssonius, naar Samuel
Gottlieb Bürde.

252.

A. Francken.

253.

Samuel Johannes van den Bergh.

254.

Petrus August de Génestet, pred. te
Delft.

255-258.

Ter Haar.

259.

S.J. van den Bergh.

260.

Dwars, naar Friedrich Gottlieb Klopstock.

261.

Hieronymus van Alphen.

262.

Maria Petronella Elter, geb. Woesthoven.

263.

Ten Kate.

264-266.

Dez. naar Marten Luther.

267.

Bennink Janssonius, naar Leo Judae,
pred. te Zürich.

268.

Evert Jan Potgieter, naar het
Hoogduitsche krijgslied door Gustaaf
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Adolf opgemaakt, doch door een ander
in verzen gebragt.
269.

Ter Haar, naar Louise Henriette Prinses
van Oranje, gemalin van den Keurvorst
van Brandenburg.

270.

Ten Kate, naar Paul Gerhard, pred. te
Lübben.

271.

Ter Haar, naar denz.

272.

Hendrik Jacob Koenen, naar denz.

273.

Ter Haar, naar denz.

274.

Dez. naar Gerhard Tersteegen.
De vervaardiger der nieuwe zangwijzen en der verbeteringen van reeds
bestaande melodiën is JOH. BASTIAANS, organist te Haarlem. Welk aandeel
deze componist hieraan had, kan blijken uit de voorrede van het door
hem uitgegeven Vierstemmig Koraalboek.

Verwekkinge der christelycke herten tot meerdere
V e r w e k k i n g e der christelycke herten tot meerdere achting ende liefde van Maria
... [Door CHARLES VAN DEN
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o

ABEELE.] Tweeden druck. Antw. 1764. 12 . (3947
De Backer II. 2.

Verzaameling van reedenvoeringen over het natuurlijk
V e r z a a m e l i n g van reedenvoeringen over het natuurlijk recht en zedekunde ...
door Jan Barbeyrac, Professor te Groningen. Nu voor de eerste maal in 't Ned.
vertaald en uitgegeven. [Denkelijk door den uitgever W. COULON.] Te Leeuw. bij
Willem Coulon, Landschaps- en Akademi-drukker der Staaten van Frieslandt. 1744.
(3948
Cat. der Leeuw. bibl. bl. 213.

Verzaameling van stukken
V e r z a a m e l i n g van stukken, behelzende: I. Berigt omtrent de kerkberoertens,
in het Hogeveen en andere plaatzen van het Landschap Drenthe; II. Besluit der
Christelijke Synodus van het Landschap Drenthe, weegens de zaaken van het
Hogeveen. III. Vertoog van twaalf grond misslaegen, voorkomende in de schriften
o

van D . Gerardus Kuipers, Predicant te Nieuwkerk, op de Veluwe. [Waarschijnlijk
door FLORENTIUS CASPARUS DE VRIESE, pred. te Hoogeveen.] Te Amsterdam, by
Joris van der Woude, boekverkoper, in de Lombartsteeg, 1752. (3949

Verzameling van aanmerkingen over de nuttigheid
V e r z a m e l i n g van aanmerkingen over de nuttigheid van het opmerken van de
verscheidenheid der menschelyke gemoederen by de beoeffening der
godgeleerdheid. [Door FOOCO LIEFSTING.] Leeuw. C. van Sligh. 1798. (3950
Eekhoff, Cat. der Leeuw. bibl. bl. 218.

Verzameling van al hetgeen betrekk. het Collegium Philosophicum
is betaald
V e r z a m e l i n g van al hetgeen betrekk. het Collegium Philosophicum is betaald
en uitgegeven. [Door JAC. BELINFANTE.] 's Hage, 1826. - Mct vervolg. B. (3951

Eene schoone verzameling van Nederlandsche historiepenningen
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Eene schoone v e r z a m e l i n g van Nederlandsche historiepenningen, benevens
een aantal onderscheiden soorten van munten, alsmede eenige oude Grieksche
en Romeinsche Gedenkpenningen. [Nagelaten door GIJSBERT VISSER, Makelaar te
Dordrecht, en aldaar
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verkocht in Junij 1805.] Z. pl. en jr. (3952
Volgens aanteekening van een betrouwbaar penningkundige op mijn
exemplaar.

Verzameling van nieuwe fabelen
V e r z a m e l i n g van nieuwe fabelen. [Door ... DE WOLF PRIESTER.] Amst. 1799. 2
o

dln. 12 . (3953
o

Cat. Roman, n . 1935.

Verzameling van nuttige
V e r z a m e l i n g van nuttige, leerzaeme, zedelyke en aengenaeme leesboekjes,
[Grootendeels vert. uit het Duitsch door J.L. VAN RIJCKEGEM, Priester; sommige door
o

J.F. VAN LOO.] Gend, C.J. Vanryckegem. 1836-1842. 21 dln. 24 . (3954

Verzameling van oud beeldwerk en andere
V e r z a m e l i n g van oud beeldwerk en andere oudheden, teekeningen en
schilderijen, meestal tot de stad Utrecht betrekking hebbende ... [Beschreven door
W.A. BOERS.] Utr. 1838. (3955

Verzameling van placaaten
V e r z a m e l i n g van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz.
betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand September
1787 en vervolgens, in het gemeenebest der vereenigde Nederlanden voorgevallen.
Te Campen, Ter Drukkery van J.A. de Chalmot. 1788-1793. 50 dln. - Nieuwe
verzameling van placaaten,... sedert het begin van het jaar 1792... Ald. 1793-1795.
3 dln. - Algemeen Register. Ald. 1788. - Tweeledige Registers over de vijftig deelen
van de Verzameling... Samengesteld door J.A. DE CHALMOT. Ald. 1794-1795. 5 dln.
(3956
Drukker, uitgever en verzamelaar waren een en dezelfde persoon.

Verzameling van rapporten
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V e r z a m e l i n g van rapporten, verbalen en verdere stukken betreffende de
doorsnijdingen en werken sedert de conventie van 1771 op de boven-rivieren
tusschen Emmerik en Arnhem aangelegd. [Geredigeerd door C. BRUININGS.] Uitgeg.
op last van het Provinciaal Comité van Holland. 's Hage, 1798. 2 dln. fol. (3957
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o

Cat. C. Bruinings en H.H. Conrad (Arnhem, Nijhoff 23 April 1855) n . 272.

Verzameling van stukken betreffende de augmentatie
V e r z a m e l i n g van stukken betreffende de augmentatie der Land- en Zeemagt
der Republieq. In Holland. December 1782. (3958
L. Herdingh te Leiden adverteert, dat dit en eene menigte andere stukjes
(allen naamloos en bijna allen zeker van F.A. VAN DER KEMP) bij hem te
bekomen is, op het laatste blad van de Historie der Admissie in de Ridd.
v. Overijssel van Jr. J.D. van der Capellen. Waarschijnlijk werd ook de
‘Verzameling’ door v.d. K. bezorgd en door Herdingh uitgegeven.

Verzameling van stukken betreffende de Commissie
V e r z a m e l i n g van stukken betreffende de Commissie tot instandhouding en
bevordering van den openbaren Hervormden godsdienst. [Gesteld. door Mr. HIER
VAN ALPHEN.] 's Grav. 1800. (3959
J.v. Harderwijk, Lofrede op v.A., bl. 72.

Verzameling van stukken
V e r z a m e l i n g van stukken, betrekkelijk het jagtregt in de baronie van Breda.
[Door J. REIGERSMAN?] Breda, 1771. (3960
o

Bodel Nijenhuis n . 516a.

Verzameling van uitgelezene keurstoffen
V e r z a m e l i n g van uitgelezene keurstoffen. [Door WILL. GOERÉE.] Amst. 1713.
(3961
o

Cat. v. Hulthem n . 30565.

Verzameling van verhandelingen over de verdraagzaamheid
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V e r z a m e l i n g van verhandelingen over de verdraagzaamheid. Amst. 1734. (3962
Hierin waren van J. WAGENAAR de vertaling van de Aanmerkingen van J.
BARBEYRAC en van de predikatie over Christus' Koningrijk van HOADLY.
Zie Huizinga Bakker bl. 14.

Verzameling van wetten
V e r z a m e l i n g van wetten, besluiten en verordeningen betrekkelijk het lager
onderwijs in de prov. Utrecht. [Door H. HEMKES, Hz. uitgegeven.] Utr. 1847. (3963

Verzameling van wetten
V e r z a m e l i n g van wetten, besluiten, enz. op de geneeskundige dienst. [Door L.
METMAN.] 's Grav. 1838. 5 stn. (3964

Verzint eer gij begint
V e r z i n t eer gij begint. Een hartelijk
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woord aan mijne landgenooten, over de in ons vaderland heerschende ziekte,
genaamd landverhuizing. [Door J. VAN DER LINDEN.] 's Hert. 1847. Uitg. (3965

Twee verzoekschriften
Twee v e r z o e k s c h r i f t e n , ingediend door burgers van Leyden en Utrecht, tot
verkrijging van meerdere openbaarheid der stedelijke begrootingen en rekeningen.
[Het Leydsche door Mr. J.R. THORBECKE.] Te Utrecht, bij J.G. Andriessen. 1847.
(3966
Letterkunde, Levensber. 1875, bl. 230.

De Vesperpsalmen
De V e s p e r p s a l m e n . [Met geschiedk. opmerk. van R. BENNINK JANSSONIUS.]
Arnhem, Van der Wiel. [18 ..] (3967
Letterkunde, Levensber. 1873, bl. 212.

Victoria victis
V i c t o r i a victis. Dat is, den waren zeghen Grods, ofte lydens nutticheyt. Dienende
tot een volkomen lydens remedie. [Door DIRK RAFAELSZ. CAMPHUYSEN.] Int jaer
o

1620. 4 . (3968
Opgenomen in zijn ‘Stichtelijke Rijmen.’

Vincenz gezegd
V i n c e n z gezegd: De overwinnares. [Door P. JUT van Breukelerwaard.] (Gedrukt
voor rekening van den verzamelaar.) Hanau, 1840-1846. 4 dln. (3969
Amst. Bibl. V. 335. Ik vermoed, dat onderdeelen hiervan de volgende
titels dragen:
Van Mozes tot op onzen tijd. - Vincent minor of: keer weer. - De ambtenaar
zonder merinos-mutsje. - Het drietal kuiegewrichten. - Vincent. Hanau.
1840-1845. 5 stn.
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Vindiciae Amstelodamenses
V i n d i c i a e Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid. Vertoonende ...
eenige vlekken en gebreken van sommige Hollandsche en andere provinciaale
bullebakken, welke gewoon zijn de Heeren Regenten van de stad Amsterdam met
leugenen en lasteringen te bekladden ... [Toegeschr. aan NIC. MUYS VAN HOLY.] Tot
o

Melqueren, by Tiebbe Tabes, Anno 1690. 4 . (3970
Hij ontkent het echter in de Missive, vermeld Bibl. v. Plamfl. 9148.

Iteratae vindiciae Noviomagensium
Iteratae v i n d i c i a e Noviomagen-
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sium, of copie van sekere Missive des Eerw. Classis van Nijmegen, aan de E.M.H.
Staten des Furstend. Gelre ende Gr. Zutphen... [Toegeschr. aan JOH. SMETIUS.]
Nijm. 1641. (3971
Kist en Royaards, IV. 172.

De vingerhoed
De v i n g e r h o e d . Blijspel in twee bedrijven. Vrij naar het Fransch. [Door Dr. W.J.A.
HUBERTS.] Zutphen, 1865. H.E.B. (3972

Vivat Oranje! (Opschrift v.e. vers beginnende
V i v a t Oranje! (Opschrift v.e. vers beginnende: Vivat Oranje! was d'ouderen toon,
enz.) [Door J. SCHARP.] Z. pl. en jr. [Middelburg, 1787?] (3973

Het verheerlijkt Vlaenderen of den Vlaemschen
Het verheerlijkt V l a e n d e r e n of den Vlaemschen hovenier. [Door ... DELBECQ.]
Gent, 1816. B. (3974

De constitutioneele vlieg
De constitutioneele v l i e g . [Door Mr. J.C. HESPE, e.a.] 1798. 23 Nrs. (3975
Volgens bl. 32 van dat blaadje.

De vloek van Galileï
De v l o e k van Galileï. Geschiedkundig treurspel in vijf bedrijven. Voor rederijkers
bewerkt. [Door J. BROEKHOFF Bz.] Zaandam, 1859. (3976
‘Door den schrijver van †’ werd geschreven: Ontaard! Oorspr. tooneelspel
in 4 bedrijven. Voor rederijkers bewerkt. Ald. 1870.

De vlugt van Eneas
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De v l u g t van Eneas, of de dood van Dido; treurspel, in straatliedjes [Door P . J .
L i j n s l a g e r .] Amst. 1785. F.V. (3977

Dr. Joh. van Vloten
Dr. Joh. van V l o t e n , de ex-aspirant naar eene martelkroon. [Door J.H. SUURBACH.]
Deventer, 1867. Schr. (3978

Het voedsel der christene ziel
Het v o e d s e l der christene ziel, of het inwendig gebed, door Pinart, Priester. [Uit
o

het Fransch door J. HULPIAU.] Gent, z. jr. 12 . (3979
Vanderhaeghen, V. 247.

Voedsel voor het kinderlijk verstand en
V o e d s e l voor het kinderlijk verstand en hart. Een nieuw geschenk voor de jeugd.
Vrij gevolgd naar het Hoogd. van J.A.C. Löhr.
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[Door G. BRUINING.] Leyden, 1805. 2 dln. (3980
Eigen levensbeschr. bl. 317.

De vogel
e

De v o g e l . Natuur-studien door J. Michelet. Naar de 3 Fransche uitgave. [Vert.
door Prof. J. JONGENEEL.] Rotterdam, P.C. Hoog. 1858. Vert. (3981

Het volk der Vereenigde Nederlanden
Het v o l k der Vereenigde Nederlanden aan de volken van Europa. [Door Dr. SAMUEL
MULLER.] Amst. 1831. (3982
Levensber. v. Letterk. 1876, bl. 52.

De volken van onzen tijd
De v o l k e n van onzen tijd. Bijdragen tot de kennis van den toestand der
e

e

voornaamste staten in de 2 helft der 19 eeuw. [Door Mr. J.T. BUYS.] Haarlem,
1858. Uitg. (3983

De Amerikaansche volkplanters of de wedergevonden
De Amerikaansche v o l k p l a n t e r s of de wedergevonden broeders. Eene Nederl.
geschiedenis voor de jeugd. [Door A. TER GUNNE.] Dev. 1849. Schr. (3984

De volkplanting
De v o l k p l a n t i n g , zangspel gevolgd naar het Fransche. [Van NIC. ÉT. FRAMERY.]
Amst. 1782. F.V. (3985

Drentsche volks-almanak
Drentsche v o l k s - a l m a n a k . [Gered. door den uitgever D.H. VAN DER SCHEER.]
o

Koevorden, 1837-51. 15 jg. 12 . (3986
o

Bodel Nijenhuis, n . 3354.
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Groninger volks-almanak voor 1837
Groninger v o l k s - a l m a n a k voor 1837. Eerste jaargang. Te Groningen bij J.
Oomkens. (3987
Mr. T.P. TRESLING was volgens het voorberigt voor den jaargang 1845
de hoofdredacteur der 8 eerste jaargangen (1837-1844).

Noord-Brabandsche volks-almanak
Noord-Brabandsche v o l k s - a l m a n a k . [Onder redactie van P.R.D. MULLER.] 's
Hert. 1843-1845. (3988
o

o

Bibl. N. Brab. Gen. n . 1727. Volgens Bodel Nijenhuis, n . 395 was Dr.
C.R. HERMANS redacteur.

Zuid- en Noord-Hollandsche volks-almanak voor 1845
Zuid- en Noord-Hollandsche v o l k s - a l m a n a k voor 1845. [Door A.J.
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VAN DER

o

AA.] Gor. 1845. 16 . (3989

Niet vervolgd. Levensber. v. Letterkunde 1857.

Volksbeschaving
V o l k s b e s c h a v i n g : Volksheil. Tijdschrift ter bevordering der zedelijke en
verstandelijke belangen des volks en zijner beschaving, door het verspreiden van
nuttige en aangename lectuur. [Opgerigt door L.H. BEERSTECHER, e.a.] Amsterdam,
Allart en van der Made. 1854-1858. 5 jaarg. (3990
Tot de medewerkers aan de eerste nommers behoorden Ds. G. FRANCKEN
en C.S. ADAMA VAN SCHELTAMA.

Volkslied in 1841
V o l k s l i e d in 1841. [Door A.N. VAN PELLECOM.] Z. pl. (3991
Cat. v. Letterkunde, III. 102.

De volksmenner
De v o l k s m e n n e r . [Door ABR. VAN LEE.] 18. H.E.B. (3992

De ware volksverlichting
De ware v o l k s v e r l i c h t i n g , met opzigt tot godsdienst en staatkunde, beschouwd
in haren aard, oogmerken, grenzen, bronnen en gevolgen. [Door Mr. H. VAN ALPHEN.]
Utr. 1793. (3993
Nepveu bl. 63.

De Katholieke volksvriend
De Katholieke v o l k s v r i e n d . Goedkoop tijdschrift voor alle standen. [Onder
hoofdredactie van J.M.F. SERVAIS en A. VAN DER HOEVEN.] Amst. 1865. Uitg. (3994
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PIETERSZ. DE KONING, J. REYNHARDT en Mej. G. FÖLLING leverden bijdragen
voor dezen jaargang. Voor dien van 1866 leverde ook W.J. VAN CAMPEN
eenige stukken.

Voltaire onder de schimmen
V o l t a i r e onder de schimmen, waarin de kunstgrepen der voornaamste Deïsten
op eene vrolijke, bondige en nieuwe wyze worden ten toon gesteld. [Vertaald door
P. LOOSJES, Az.] Amst. 1772. (3995
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

De vondeling of liefde en pligt
De v o n d e l i n g of liefde en pligt. Oorspronkelijk Hollandsche roman in twee deelen.
[Door J. VAN ASSUM.] Amst. 1834. Schr. (3996

J. van Vondels Hekeldigten
J. van V o n d e l s Hekeldigten, met aantekeningen, uit's digters mont op
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geschreven, nooit voor dezen gedrukt. Verçiert met kopere platen. t' Amersfoort, by
Pieter Brakman. 1707. (3997
Gelijktijdig met den Palamedes uitgegeven, blijkens een ‘Berigt voor den
binder om de plate na te zetten’ aan het slot der aantekeningen voor dat
treurspel, waar ook de plaatsing der portretten in de Hekeldichten wordt
aangewezen. De uitgever was G. BRANDT de Jonge.

J. van Vondel's Joseph in Dothan
sten

J. van V o n d e l 's Joseph in Dothan. Treurspel. Gelijk het is opgevoerd op den 21
April 1847 door de Rederijkerskamer, opgerigt te Amst. 1841. [Bewerkt door Mr. J.
VAN LENNEP en H.J. SCHIMMEL.] Amst. 1847. (3998

J.v. Vondels Palamedes of vermoorde onnoozelheit
J.v. V o n d e l s Palamedes of vermoorde onnoozelheit. Treurspel, met aantekeningen
uit 's digters mondt opgeschreven. Den tweeden druk merkelyk vermeerdert. Nunc
cassum lumine lugent. t'Amersfoort, by Pieter Brakman, boekverkoper. 1707. (3999
De uitgever was denkelijk G. BRANDT de Jonge, die op gelijke wijze de
Hekeldichten bij denzelfden uitgever bezorgde.
In hoever men vertrouwen mag op het ‘uit 's digters mondt opgeschreven’,
is twijfelachtig. Brandt zegt in zijn Leven van Vondel (uitg. Verwijs, bl.
113), dat Vondel ‘een wijdluftige uitlegging op Palamedes treurspel had
gestelt’, maar dat hij uit vrees voor de gevolgen deze ‘in 't vier smeet en
al dien arbeit van de vlam liet verslinden.’ De uitgave is merkwaardig o.a.
doordien er eene lijst in voorkomt, wie met de gefingeerde namen bedoeld
zijn.

'T vonnis van Paris en d'ontschaekinghe
'T v o n n i s van Paris en d'ontschaekinghe van Helena... [Door J.H. KRUL.] Amst.
o

1637. 4 . (4000
V.d. Marck 258.

Voor achttien jaren en nu
V o o r achttien jaren en nu. De stem eens protestants [S.H. KOORDERS] aan zijne
medeprotestanten in Nederland 1830-1848. Tiel, 1848. (4001
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‘Door den schrijver van †’ verschenen nog:
Strijd der beginselen, of de grieven en beschuldigingen van het
Roomsch-Katholicisme tegen het protestantisme in Nederland. Tiel, 1850.
- Ald. 1855.
De gronden voor de vermindering van het getal onzer academiën
onderzocht en ouhoudbaar bevonden. Utr. 1849.
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Voor een kind om zich zelven
V o o r een kind om zich zelven te leeren kennen. [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A.
Groenewolt. 1792. (4002
Herinn. aan J.H.N. door H.W.C.A. Visser, bl. 122.

De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regering
De v o o r - en nadeelen van den invloed des volks op de regering. [Toegeschr. aan
R.J. SCHIMMELPENNINCK] Leyd. 1788-1789. 3 stn. (4003
Cat. v. Romunde en Crommelin, bl. 27. Door anderen aan EL. LUZAC
toegeschreven.

Voorbeeld van naamsverandering in het begin
e

V o o r b e e l d van naamsverandering in het begin der 17 eeuw. Geneologie van
het geslacht Marcus en het daaruit door naamsverandering gesproten geslacht
Doornik. [Door P.N. VAN DOORNINCK.] Z. pl. en jr. [Haarlem, J.J.C. Munk. 1880.]
(4004

Voorbeelden en Goddelijke grondvest der eerste
V o o r b e e l d e n en Goddelijke grondvest der eerste christenkerk. [Door J. VAN
o

VONDEL?] Amst. 1637. 4 . (4005

Voorbereiding
V o o r b e r e i d i n g , onderrigting en gebeden tot het waardig ontvangen van het
jubilé, vergund door Paus Pius IX. [Door N. VERMEULEN.] 's Hertog. 1850. Uitg. (4006

Voorbereiding tot den waaren godsdienst vrij
V o o r b e r e i d i n g tot den waaren godsdienst vrij van gewetensdwang, met bewijsen
o

en aanmerkingen ... [Door P. VAN DER SCHELLING.] 1739. 4 . (4007
Rogge, Remonstr. geschr., bl. 221.
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Voorberight aan degenen die der kerklike
V o o r b e r i g h t aan degenen die der kerklike ordeningen onses lands onkundig
o

zijn. [Door BALTH. BEKKER.] Z. pl. en jr. 4 . (4008
Dit pamflet heeft geen afzonderlijken titel; de opgegevene staat aan het
hoofd der eerste bladzijde. Een oude hand schreef B.'s naam als dien
van den schrijver op het eenige mij hiervan bekende exemplaar.

Naukeurig voorberigt
Naukeurig v o o r b e r i g t , van den schrikkelijken komeet, dewelken zig waarschijnlijk
binnen korten zal vertonen, met een onderzoek of dezelve de aarde hevig schokken
of in brand steken zal.... [Mogelijk door J.G. MULLER.] Leeuw. 1756. (4009
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Voorbode vande antwoort op seker boecxken
Voorbode vande antwoort op seker boecxken gheintit. Ontrouwe des valschen
o

waerschouwers, etc.... [Misschien door BERN. DWINGLO.] Leyd. 1616. 4 . (4010
Bibl. v. Pamfl. 1212.

De voordeelen der burgerlijke maatschappij boven
De v o o r d e e l e n der burgerlijke maatschappij boven die van den natuurstaat en
die der Nederlandsche boven die van andere volken. [Door Mr. G. DE WAL.] Amst.
1829. (4011
o

Cat. Kramm, n . 1450.

Vooringenomenheid en vooroordeel
V o o r i n g e n o m e n h e i d en vooroordeel. Eene Noord-Hollandsche
familie-geschiedenis. [Door C. BOK.] Amst. 1826. (4012
Hij noemde zich op den titel van: De hut aan de grenzen of de grijskop.
1827.

Voorleezingen van nederduitsche proza-stukken
V o o r l e e z i n g e n van nederduitsche proza-stukken. [Door den Kanunnik DAVID,
o

Prof. te Leuven.] Loven, 1833. 22 . B.B. (4013

Voorlezingen van hollandsche dichtstukjes
V o o r l e z i n g e n van hollandsche dichtstukjes. [Door Prof. DAVID.] Mechelen, 1824.
o

o

12 . - Ald. 1836. 12 . B.B. (4014

Korte voorlooper op de Proeve bij de H.H. Professoren der
Theologie
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Korte v o o r l o o p e r o p de Proeve bij de H.H. Professoren der Theologie tot Leyden
nu versch uytghegheven tegen d'Apologie der Remonstr.... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (4015
Cattenburgh p. 157.

Den singhenden voor-looper
Den singhenden v o o r - l o o p e r , over de ontdeckinghe des naems .... [Door VINC.
VAN

o

DRIELENBURCH.] 1615. 4 . (4016
o

Cat. J. Radink (1867), N . 907.

Voorlooper tot de nae-volgende tweede Geestelijcke
V o o r l o o p e r tot de nae-volgende tweede Geestelijcke Courante. [Door WILLEM
o

TEELINCK.] 's Grav. 1626 4 . (4017
De La Ruë, bl. 200.

Voorlooper van een boukundig boek
V o o r l o o p e r van een boukundig boek, hetwelk staat uitgegeven te worden en
zal tot opschrift hebben:
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Voltairiaansche Architectuur, of beschrijving der 6 Bou-ordes, zijnde de Brabbelorder.
Z. pl. en jr. [1760?] (4018
o

In den Cat. Sandenbergh Matthiessen, N . 513, vind ik dit genoemd een
‘spotschrift van W. OCKERS’.

Voorlooper van gedenkschriften
V o o r l o o p e r van gedenkschriften, behelz. het leeven v.d. jongen. Slenner-Hincke,
en zijn gemaalin Souillone Salopje, geboort. v. Nonchalante. Op het blinkend eiland,
by H.H. Stultus, daar de man met den ezel uithangt. [c. 1730]. (4019
o

Of dit iets te maken heeft met de Historie van Slenner-hincke (n . 1686),
weet ik niet.

Voorslag van de Synode der Hervormde
V o o r s l a g van de Synode der Hervormde Gemeente in Gelderland nopens de
wijze om liederen in de kerken in te voeren. [Opgesteld door AH. VAN DEN BERG en
P.J. DE FREMERY.] (Arnhem.) 1802-1804. (4020

Voorstant van de vryheyt der Conscientie
V o o r s t a n t van de vryheyt der Conscientie teghen den Conscientiedwang van
o

Henr. Arn. van der Linden .... [ Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (4021
Cattenburgh p. 153.

Gewigtig voorstel aan mijne christelijke landgenooten
Gewigtig v o o r s t e l aan mijne christelijke landgenooten, strekkende ter opwekking
van de Versch. christengezindheden ... om er gezamenlijk ... op aan te dringen, dat
men in het aanstaand Ontwerp der Constitutie aan den christel godsdienst hulde
doe. [Door GER. KUIPERS.] Dordr. 1798. (4022
Mnemosyne IV. bl. 265.

Vaderlandsch voorstel tot eenen nationalen onderstand
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Vaderlandsch v o o r s t e l tot eenen nationalen onderstand ter bevordering van de
gewigtigste belangen des Ned. volks. [Opgesteld door J.H. SWILDENS.] 1786. (4023
Boeles, de Patriot Swildens, bl. 139.

Hedendaagsche voorstelling van Coster
Hedendaagsche v o o r s t e l l i n g van Coster en de uitvinding der boekdrukkunst
in Frankrijk. Uitgeg. ten voordeele der oprigting van een standbeeld voor L.J. Coster.
's Hage, Gebr. Belinfante. 1853. (4024
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Geschreven door Ds. ABR. DE VRIES, niet door A.D. SCHINKEL, zooals wel
gemeend is. Alleen de voorrede was van laatstgeaoemde, die het uitgaf
ten voordeele van het Costersfonds. Zie Levensber. v. Letterkunde, 1865,
bl. 56.

De voortreffelijkheid van het Gereformeerde boven
De v o o r t r e f f e l i j k h e i d van het Gereformeerde boven het Roomsche geloof,
in gemeenzame gesprekken. [Door JACOB VAN HEUSDEN.] Breda, 1830. Aa. (4025

De gedenckweerdighste voorvallen in en omtrent
De gedenckweerdighste v o o r v a l l e n in en omtrent de belegeringe der stadt
Groningen.... t' samen gestelt uyt de schriftelijcke aenteeckeningen van verscheyde
gequalificeerde persoonen.... [Toegeschr. aan den uitgever D. LENS.] Gron. 1673.
o

e

4 . - 3 druk. Ald. 1716. (4026

De Mennoniste voorvegter voor den Hertog
De Mennoniste v o o r v e g t e r voor den Hertog van Brunswijk-Wolfen buttel.
[Toegeschr. aan NIC. HOEFNAGEL.] 178?. (4027

De voorwaarden der afscheiding van Holland
De v o o r w a a r d e n der afscheiding van Holland en België in verband beschouwd
met den algemeenen toestand van Europa. [Door Mr. C. VAN MARLE en Mr. VERWEY
MEJAN.] Amst. 1834. (4028
Levensber. v. Letterkunde, 1861, bl. 188.

Voorzeggingen uit het Oude Testament
V o o r z e g g i n g e n uit het Oude Testament, betreffende den Heere Jezus Christus
... [Door T.M. LOOMAN.] Amst. 1846. Uitg. (4029

Voorzeggingen van de heylige Hildegarde
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V o o r z e g g i n g e n van de heylige Hildegarde, omtrent de Belgische omwenteling.
[Uitgeg. door J.F. WILLEMS.] Z. pl. en jr. Hollandsch en Fransch. B.B. (4030

De goddelyke voorzienigheid ... Vertaeld uit
De goddelyke v o o r z i e n i g h e i d ... Vertaeld uit het Fransch. [Door J. HULPIAU.]
Gent, Ad. Rousseau en zusters. Z. jr. B.B. (4031

De regtvaardige voorzienigheid
De regtvaardige v o o r z i e n i g h e i d . Leerzame tafereelen uit het leven van lijdenden
en zwaar beproefden. Door H.C. Schmid en J.S. Ebersberg.
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Naar het Hoogduitsch. [Door. A. DROST.] Haarl. 1831. (4032
Blijkens advertentie der uitgeefster in Konst- en Letterbode 1824, II. 352;
vgl. ald. bl. 322.

De voorzienigheyd Gods beproeft in de deugd der minzaemheyd
De v o o r z i e n i g h e y d Gods beproeft in de deugd der minzaemheyd en
onverzettelyke liefde, ondersteund door een vaste getrouwigheyd van Bertulphus
en Ansberta.... Bly-eyndigh treurspel ... [Door BRANDGHEEST of SERAPHIN BRAND.]
Brugge, 1720. - Gend, z. jr. (4033
Vanderhaeghen, IV. 406.

Noodwendige voorzorge der Ed. Mog. Heren
Noodwendige v o o r z o r g e der Ed. Mog. Heren Staten van Friesland tegen de
inkruipende Socinianery onder de Doopsgezinde.... [Door GERARD VAN VELSEN.]
1741. (4034
Met een Nader vervolg der Nodige voorzorg .... in hetzelfde jaar
verschenen en van denzelfden schrijver. Zie Vrije Fries, IX. 232.

Vordert eene staatsgewijze verzorging der armen
V o r d e r t eene staatsgewijze verzorging der armen ten koste der geheele
maatschappij een nationaal zelfstandig opperarmbestuur? [Door R. SCHERENBERG.]
1817. (4035
Cat. P.v. Musschenbroek, bl. 75.

De vorsten en regenten der voornaamste
De v o r s t e n en regenten der voornaamste landen van Europa en van andere
werelddeelen. In drie tijdvakken, ten gebruike van beoefenaars der penningkunde,
enz. [Door .... OOMKENS.] Te Groningen bij J. Oomkens Jzoon. 1859. (4036

Vox Regis of de stemme des Conincks van Engelant
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V o x Regis of de stemme des Conincks van Engelant: zijnde als eene Apologij van
een seecker tractaet ghenaemt Vox populi.... In 't Engelsch beschreven door Thomas
o

Scott... in Nederd. ghetrouw overgeset. Utr. 1624. 4 . (4037
Eene andere uitgave heeft bovendien op den titel: ‘Voor LODEWYCK G.
VAN RENESSE, Pred. tot Maersen’, die de vertaler en de schrijver der
voorrede was. Zie Bibl. v. Pamfl. 2051 en 2052.

Oost-Indische voyagien door dien begin en
Oost-Indische v o y a g i e n door dien begin en voortgangh van de Vereen. Nederl.
geoctroyeerde Oost-Indische
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o

Compagnie ... [Door IS. COMMELIN.] Amst. 1648. 4 . (4038
Gewijzigde nadruk van een groot deel der reizen, vervat in Begin en
voortgangh ... enz. Grootendeels is de inhoud hetzelfde als van:
Verscheyde Oost-Indische Voyagien: met de beschryvingen van Indiën.
o

't Eerste Deel. Amst. Saeghman z. jr. 4 . Waarbij men voege: Verscheyde
Journalen van Zee en Landt Reysen ... onder den konden Noordpool.
o

Ald. z. jr. 4 .

De vraag
De v r a a g : hoe moet een Christen biddag houden? beantwoord tot opwekking van
Neêrlands christenen tegen den aanstaanden dank-, boet- en bededag. [Door L.V.
LEDEBOER.] Rott. 1801. A.M.L. (4039

Bescheiden vraag in het belang der waarheid
Bescheiden v r a a g in het belang der waarheid gedaan aan... P. Hofstede de Groot...
[Door J.A. SMEEDES en R. VEENINGA.] Assen, 1834. Uitg. (4040

De vraag
De v r a a g : wat is waarheid? beantwoord met toepassing op de tegenw.
tijdsomstandigheden. [Door P. BROES.] Amst. z. jr. [1791.] (4041

De vraag-al
De v r a a g - a l . [Door Prof. Y. VAN HAMELSVELD.] Leyden, L. Herdingh. 1791-1797.
6 dln. (4042
Annales Acad. Rheno-Traj. 1826, p. 229.

De revolutionaire vraagal of de zwaager
De revolutionaire v r a a g a l of de zwaager van den Politiken Blixem. Utrecht, van
der Schroeff. 1798. 33 Nrs. (4043
De stukken zijn geteekend Y.v.H. [VAN HAMELSVELD], P.V. [VREEDE], B.B.
[BOSCH], enz.
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Andere vraech-al in der haest ghestelt
Andere v r a e c h - a l in der haest ghestelt, om met den eersten vraegh-als
vraegh-stucken, beantwoort te worden, ist moghelijck. [Toegeschr. aan FR.
o

AERSSENS.] Gedr. voor een lief-hebber der waerheyt, int jaer ons H. 1618. 4 . (4044
Bibl. v. Pamfl. 1430.

Den vraegh-al inhoudende ettelycke questien ofte
Den v r a e g h - a l inhoudende ettelycke questien ofte vraghen, om daer op te hebben
o

een bondighe antwoordt... [Door JAC. TAURINUS.] 1618. 4 . (4045
Cattenburgh p. 129.
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Drie vragen aan Mr. Dirk Donker
Drie v r a g e n aan Mr. Dirk Donker Curtius. [Door Jhr. A.J.E. VAN BEVERVOORDE.]
184? (4046
Ned. Spectator 1878, bl. 118.

Vragen over den natuurlijken godsdienst
V r a g e n over den natuurlijken godsdienst, te beantwoorden naar het eerste boekje
van het eerste onderwijs in den godsdienst des heeren J.W. Statius Muller. [Door
JOH. SCHULTZ.] 's Grav. 1808. (3047
Zie Bijdragen tot de geschied. der Ev. Luth. kerk door Schultz Jacobi en
Domela Nieuwenhuis, 1e st. bl. 64.

Onze vragen van den dag
Onze v r a g e n van den dag. [Door J.P. MICHEL] Amst. 1794. (4048
Navorscher 1865, bl. 166. In Hand. v. Letterkunde 1883, bl. 74,
vragenderwijs aan Mej. E.M. POST toegeschreven.

Seker vraghen ende antwoorden
Seker v r a g h e n ende antwoorden: belanghende de leere van de predestinatie,
van het gebruyck van Godes Woort ende van de sacramenten ... [Waarschijnlijk
o

door HENRY HEXHAM.] Dordr. 1611. 4 . (5049
Rogge, Geschr. betr. de Remonstr., bl. 39.

Plompe vraghen voorgestelt aen den hooghghel
Plompe v r a g h e n voorgestelt aen den hooghghel. Carolus de Maets prof. ... tot
Utrecht ... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1642. (4050
Opgenomen in zijn ‘Eenige Tractaetjes’.
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Vrede en vryheid
V r e d e en vryheid. (Daarachter:) Vertroostinge aan het volk van Nederland. (Aan
o

het einde:) Te Utrecht bij Gerrit Muntendam. z.j. [1667.] 4 . (4051
Het eerste gedicht is onderteekend: A.P.R.B. [ADR. PAETS,
Roterodamo-Batavus], het tweede toegeschreven aan WILLEM DE GROOT.
Zie Meulman 9292.
Het eerste is herdrukt met verklarende aanteekeningen in de Nederd. en
Latijnse Keurdigten, I. 67. Van Vrede en vrijheid alleen bestaat ook eene
uitg. Rott. Is. Jansz. z. jr.

Nederlandsche vredebond
Nederlandsche v r e d e b o n d . Verlenging van termijn. Nog een woord der redactie.
[Door Mr. P. VAN BEMMELEN.] Utr. 1868. Uitg. (4052

Nederlandsche vredebond
Nederlandsche v r e d e b o n d . Voor-
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stel tot vestiging eener politieke partij-vereeniging met politieke geloofsbelijdenis.
[Door Mr. P. VAN BEMMELEN.] Utr. 1868. Uitg. (4053

Vrede-handelinghe
V r e d e - h a n d e l i n g h e , openbaer ghehouden tot Amsterdam, den 3, 4 ende 5
Oct. 1630 tusschen de dienaren der Vlaemsche gem.... ende de vereen.
o

Hooghduytschen en Vriesen ... [Door JOOST HENDRICKSZ.] Haerl. 1636. 4 . (4054
Rogge, Geschr. der Ned. Herv. kerk, bl. 59.

Den Hollantschen vrede-man
Den Hollantschen v r e d e - m a n . De stemmende steden van Hollant ende W.
Vrieslant eerbiedelijcken af-vragende: waer omme de ... vrede den ... oorlogh niet
en is overwinnende? ... Voor gestelt den 15 van Hoornmaent 1633. In den Haagh
o

op 't Spuy. [Bij en door] I. BURCHOORN. 4 . (4055
Meulman 2419.

Vrede-sang welcke dienen mach voor een
V r e d e - s a n g welcke dienen mach voor een eeuwich nieuwejaer-liedt ...
o

[Waarschijnlijk door REINIER TELLE.] 1615. 4 . (4056
Bibl. v. Pamfl. 1163.

Vreedecourier
V r e e d e c o u r i e r . [Halfwekel. tijdschrift door J. CAMPO WEIJERMAN.] Te bekomen
te Amsterdam by H. Uijtwerf en de Ruijter ... enz. 73 nrs. Dingsdag 23 Sept.
o

1732-Dingsdag 2 Juny 1733. 4 . (4057
o

N . 11 - 73 dragen alleen het adres te 's Hage, by H. Scheurleer Nic. zoon
in de Vlamingstraat. Blijkens Bibliogr. Adversaria, II. 106, 123 en Servaas
v. Rooyen, Verboden boeken bl. 88, was het een vertaling van den ‘Courier
de la paix, passe-temps utile et agréable. La Haye, 1731-1732’ door J.
DE COEUR geschreven.
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Alle vrees voor het Concordaat is
Alle v r e e s voor het Concordaat is verdwenen. Eene bemoediging voor het Nederl.
volk. [Door J. VAN 'S GRAVENWEERT.] Te Amsterdam, bij Gebr. Diederichs. 1841.
L.P. (4058

De vrek
De v r e k . Blijspel in vijf bedrijven door Molière. Vrij vertaald en voor rederijkers
bewerkt. [Door J. SCHUITEMAKER.] Purmerend, J. Schuitemaker. 1862. Uitg. (4059
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‘Door den vertaler van “De vrek”, “Wie is 't” enz.’ werden bij S. verscheiden
blijspelen uitgegeven, als:
Mondig. Blijspel in drie bedrijven. Vrij bewerkt (naar het Hoogduitsch)
voor rederijkers. 1865.
Paletijn. Blijspel in drie bedrijven. Naar het Fransch... 1865.
Achter 't net visschen. Klein drama in één bedrijf, in vrije poëzy. 1866.
Als de eene hand de andere wascht, en zoo voort. Blijspel in 6 bedrijven.
Voor rederijkers bewerkt. 1866.
Dakompian-dagatiweer. Dramatische anecdote in één bedrijf. Voor
rederijkers bewerkt. 1866.
Schillers jeugd. Fragment uit het vierde bedrijf in rijmelooze verzen
overgebragt. 1866.
Een oude rat in de val. Poets in één bedrijf. Voor rederijkers bewerkt.
1866.
Voorzorg. Dialoog voor rederijkers in drie tafereelen. 1866.
Othello. Blijspel niet naar Shakespeare, maar naar een vertelling, voor
rederijkers bewerkt. 1867.
Een hard hart. Zangspel in één bedrijf. Bewerkt voor rederijkers. 1867.
Genezen. Nastukje in één bedrijf. 1867.
Groote-lui. Blijspel in één bedrijf. 1871.

De vreugde
De v r e u g d e . Voorspel vertoont op den Haagschen Nederl. schouwburg, ter eere
der doorl. jaarfeesten van den 28 Febr. en 8 Maart 1754. [Toegeschr. aan J.J.
MAURICIUS.] 's Grav. 1754. Aa. (4060

Vreugde feesten en tournoy speelen geschiet
V r e u g d e feesten en tournoy speelen geschiet binnen Brussel, eyndende met het
dry hondertjarig jubilé van het Sacrament van Mirakelen ... [Door JAC. STROOBANT.]
Brussel, z.j. fol. (4061
o

Cat. Lammens, II. n . 4785.

De vriend der jonge heeren in XVI redevoeringen
De v r i e n d der jonge heeren in XVI redevoeringen door J. Fordyce. [Vert. door P.
LOOSJES, Az.] Amst. 1780. 3 dln. (4062
Konst- en Letterbode 1813, I. 360.
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De vriend der juffrouwen door J
De v r i e n d der juffrouwen door J. Fordyce. [Vert. door P. LOOSJES, Az.] Amst.
1779. 3 dln. (4063
Vgl. Konst- en Letterbode 1813, I. 360.

De vriend des vaderlands
De v r i e n d des vaderlands. Uitgegeven door de Provinciale commissie
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van weldadigheid. Amst. 1827-1842. 16 dln. (4064
P.O. VAN DER CHIJS redigeerde veertien jaargangen; mogelijk was W.A.
OCKERSE redacteur van de 2 eerste.
Prof. H.W. TYDEMAN leverde stukken in de jaarg. 1839, 1840 en 1841,
met zijn naamletters onderteekend.
Iets over Opsterland was van J.A. DRIELING. (Zie Konst- en Letterbode
1837, II. 36.)
Van 1829-1834 schreef Dr. J.P. HEYE, destijds stille redacteur er van,
eene menigte boekbeoordeelingen en artikeltjes in dit tijdschrift: de laatste
deels onder den naam J a n u s P e t r i n i u s .
In jaarg. 1827 leverde A.J. BERKHOUT: Redevoering over den invloed des
Christendoms op slavenstand en dienstbaarheid; en een gedicht:
Nederland en de Maatsch. v. Weldadigheid. (Zie Handel. v. Letterkunde
1858, bl. 273.)
Ook Prof. N.G. VAN KAMPEN heeft het een en ander geleverd.

De vriend des volks
De v r i e n d des volks. [Tijdschrift onder leiding van J.H. VAN DER PALM e.a.] Middelb.
1795-1796. (4065
J. TEISSÈDRE L'ANGE behoorde tot de schrijvers.

De vriend van 't vaderland
De v r i e n d van 't vaderland. [Tijdschrift onder redactie van Mr. RHIJNVIS FEITH.]
Amst. 1787. (4066

Bataafsche vrienden-spiegel wt levende jonste
Bataafsche v r i e n d e n - s p i e g e l wt levende jonste. [Door JAN SIEVERTSEN COLM.]
o

t' Amst. 1615. 4 . (4067
Cat. v. Letterkunde I. 223.

Vriendenzangen tot gezellige vreugd
V r i e n d e n z a n g e n tot gezellige vreugd. Haarl. 1801. - Ald. 1826. (4068
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Uitgegeven door het gezelschap ‘Democriet’, waarvan destijds leden
waren: A. LOOSJES, PZ., J. VAN WALRÉ, N. VAN DER SCHAFT, C. DE KONING,
LZ., C. GERLINGS, J. BROESE, AZ., J.G. VAN DER WALL, J. LOOS VAN
WESTERKAPPEL, IS. VAN WESTERKAPPEL en P. HUURKAMP V.D. VINNE. Meer
dan de helft der zangen waren van LOOSJES en V. WALRÉ.
H.G.

Vriendschap en liefde
V r i e n d s c h a p en liefde. Tooneelspel in drie bedrijven. [Door H.A. SPANDAW.]
Gron. W. Zuidema. 1800. (4069
Letterkunde, Levensber. 1857, bl. 130.

Het kleyn Vroetwyfs-boek
Het kleyn V r o e t w y f s - b o e k :
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ofte vermeerderden Roozengaert van de bevruchte vrouwen, ende hare secreten,
ontfanginge, baringe, vrouwen ende mannen raedt te geven, die onvruchtbaer zijn:
alle sieckten der swangere vrouwen... te remedieren. Vele ge-experimenteerde
remedien, voor voesters, kinderen, ende wat daer aenkleeft. Alles ghenomen uyt
de schriften van de experste schrijvers. Item noch van menigerhande toevallende
sieckten der nieuwgeboren kinderkens, en hoe men die te hulpe komen sal. Amst.,
Jan Jacobsz. Bouman. [omstr. 1665.] (4070
o

Bevat niet anders dan den ‘Rozengaert’ (zie n . 3177) en een Appendix.
Ook van dit werkje verschenen tallooze uitgaven. Zie o.a. Amst. Bibl. V.
311.

Vroonens begin
V r o o n e n s begin, midden en eynde. Met het opkomen der steden van
West-Vrieslant. Waer in nevens andere dingen, te vinden is, de alder-oudste en
voornaemste geschiedenissen van West-Vrieslant, tot aen de val van hare oude
hoofdstadt Vroonen. Met het opkomen der steden Hoorn, Enckhwysen, Alckmaer
en Medenblick ... tot het jaer 1303. Alles in 4 boecken ... met kopere platen verciert.
t' Amst. by Gerrit van Groedesbergh, boeckver-kooper, op 't Water, op de Nieuwe
o

Brug, in de Delfse Bijbel. 1661. 12 . (4071
Later opgenomen in H. SOETEBOOM'S werken.

Het vrouwtje van Ephesen
Het v r o u w t j e van Ephesen; kluchtspel. [Door F. RIJK.] Amst. Erfg. J. Lescailje.
1721. (4072
Met naam herdrukt: Amst. 1741. Ten onregte schreef men het dus soms
toe aan H. ANGELKOT de jonge.

De ontvoogde vrouw
De ontvoogde v r o u w . Kluchtspel vertoond op de Amsterdamsche schouwburg.
[Door M. ELIAS.] Amst. 1688. - Ald. 1693. - Ald. 1730. (4073
V.d. Marck 1423.

De geleerde vrouw of der Jansenisten
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De geleerde v r o u w of der Jansenisten godgeleerdheid vervallen tot het spinnewiel.
Blijspel naar het Fransch gevolgd, door *** [G. TIJSENS.] Amst. 1731. (4074
V.d. Marck 1353.
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Vrouw Snaversnel
V r o u w Snaversnel. Volksliedje op eene aangename wys: gevolgd naar de Eng.
ballade The Wanton Wive of Bath: benevens de Menuet en domineespruik. [Beide
door EL. WOLFF geb. BEKKER.] Amst. z. jr. [177?] (4075

Nederlandsche vrouwen
Nederlandsche v r o u w e n . [Kinderboekje door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Leiden,
z. jr. [1863.] (4076
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 82.

De geleerde vrouwen
De geleerde v r o u w e n . Blyspel naar het Fransch [van MOLIÈRE] nagevolgt. [Door
P. BURMAN.] Thiel, 1713. - Utr. 1723. (4077
V.d. Marck 1420.

Merkwaardige Nederlandsche vrouwen
Merkwaardige Nederlandsche v r o u w e n . [Door C.J. VAN LEEUWEN Lz.,
oud-boekhand. te Woerden.] Utrecht, van Paddenburg en Co. 185? (4078
Titel onjuist.

Vrouwenroeping
V r o u w e n r o e p i n g . Woorden van ernst en liefde aan hare zusters toegewijd
door J. Burow. Uit het Hoogd. [Vert. door mevr. W. METZELAAR, geb. KITS VAN
HEYNINGEN.] Leeuw. 1871. (4079

Der vrouwen schildt ofte mondt-stoppinghe van alle lasteraers
Der v r o u w e n schildt ofte mondt-stoppinghe van alle lasteraers, dewelcke sich
durven vermeten te seggen, dat de vrouwen geen menschen en sijn, als oock de
houwelicxe gheboden. Leyden, 1645. (4080
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Mogelijk was hiervan schrijver W.C. VAN DER BOXE, die het jaar te voren
te Leyden eene vertaling had uitgegeven van: ‘Houwelijcschen staet ende
houwelijcksche voorwaerden, van den beginne van de werelt aen tot dese
tijdt toe. Uyt het Engelsch.’

De vaderlandsche vrouwtjes uit de Jordaan
De vaderlandsche v r o u w t j e s uit de Jordaan. [Tijdschriftje door J.H. SWILDENS.]
1782 (?) (4081
Boeles, de Patriot Swildens, bl. 123.

Vruchten en resultaten van een zestigjarig
V r u c h t e n en resultaten van een zestigjarig leven. [Door W.A. OCKERSE.] Amst.
1826. 3 dln. (4082
Het laatste deel, uitgegeven door J. Clarisse en H.W. Tydeman, wordt
voorafgegaan door eene uitvoerige levensbeschrijving van O.-Ty-
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deman's naam is buiten zijn weten er voor geplaatst; in zijne
eigen-levensbeschr. heeft hij alle aandeel aan de uitgave ontkend en
verklaard, alleen beleefdheidshalve er niet terstond openlijk tegen te
hebben geprotesteerd. Zie bl. 25 zijner levensbeschrijving (Letterkunde)
door zijn zoon Mr. J.W. Tydeman.

De vruchten van huisselijke godsdienst
De v r u c h t e n van huisselijke godsdienst. Uit het Engelsch. [Door R. VAN ECK.]
Utr. z. jr. [18 ..] Uitg. (4083

Batavische vrijagie-spel
Batavische v r i j a g i e - s p e l . [Door THEOD. ROODENBURG.] Amst. P. Morgan ...
1616. (4084

Goede vrijdag
Goede v r i j d a g , overdenking op den verjaardag van den dood van Jezus Christus.
[Door H. BIELEVELT.] Utr. 1837. Uitg. (4085

De vrijer kamenier en de knecht
De v r i j e r kamenier en de knecht minnemoer. [Door LAMBERT VAN DEN BROEK.]
Amst. 1720. (4086
o

Cat. v. Gogh en Kamperdijk n . 2627.

Vrijhart aan het volk van Nederland
V r i j h a r t aan het volk van Nederland, over de waare constitutie. In Holland. 1793.
(4087
B. BOSCH schreef dit met een zijner vrienden. Zie bl. 307 zijner
eigen-levensbeschrijving achter het 3e dl. zijner Gedichten.

De waare vrijheid
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De waare v r i j h e i d . [Waarschijnlijk door JEAN MANZON.] Cleve, Aug. 1787. (4088
o

Volgens Prof. Kluit. Zie Bibl. Meulman n . 641; Handel. v. Letterkunde
1870, bl. 92.

De vrijheid
De v r i j h e i d . [Door JOH. ALLART.] Amst. 1783. (4089
De voorrede van den in hetzelfde jaar verschenen 3en druk is door den
schrijver onderteekend.

De vrijheid
De v r i j h e i d . Aan de Nederlandsche jeugd. [Door JOH. ALLART.] Amst. 1784. (4090

De vrijheid aan den Raad en
De v r i j h e i d aan den Raad en de Burgery der stad Vlissingen. [Door ELISABETH
WOLFF geb. BEKKER.] Z. pl. en jr. [Hoorn, 177?] (4091

De Bataafsche vrijheid en tirannye
De Bataafsche v r i j h e i d en tirannye der graven en stadhouders nagespoord
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in de oude regtsplegingen in Nederland. 1735. (4092
Volgens Cat. H.J. Broers is dit hetzelfde als het Kort vertoog van den
ouden stand der regtspleging enz. (en dus van P. VAN SPAAN.)

Vrijheid
V r i j h e i d , gelijkheid, broederschap. [Door Mr. G. GROEN VAN PRINSTERER.] 's Grav.
1848. 5 nrs. (4093
o

Zie Korte opmerkingen v.d. dag, n . IV. bl. 21.

Vrijheid
V r i j h e i d , gelijkheid, broederschap. Aan de Nationale Vergadering, representerende
het Volk van Nederland.. (1796.) (4094
Dit adres beginnende met de woorden: ‘Geven met gepasten eerbied te
kennen de ondergeteekenden, allen Stemgerechtigde Burgers van
Nederland, wonende te (oningevuld). Dat de vertoners het Reglement,
waarop uwe Vergadering bijeengeroepen is, door het benoemen van
kiezers,’ enz. is herdrukt achter de: Wederlegging van het zogenaamd
Iets van den Burger D. van. Aken Hendz. over het te Amsterdam getekend
Adres aan ds Nationale Vergadering.... Door Mr. ANGELUS JACOBUS
CUPERUS, Advocaat te Amsterdam, steller van het voorz. Adres. Amst.
J.A. Crajenschot. 1797.

Vrijheid van onderwijs en eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen
V r i j h e i d van onderwijs en eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen
volgens de grondwet van 1848. [Door Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Amst. 1854.
Schr. (4095

De vrijheid van onderwijs in België
De v r i j h e i d van onderwijs in België: waarschuwing voor Noord-Nederlanders.
[Door.... JULIUS.] Utr. L.E. Bosch en Zoon. 1844. Uitg. (4096

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

De vrijmetselaar
De v r i j m e t s e l a a r . Een boek voor vrije en niet vrije metselaren naar J.B. Kerving.
[Vert. door G.J. POOL.] Amst. 1845. (4097

Vrijmetselarij
V r i j m e t s e l a r i j . Naar aanleiding van het Deventer vrijmetselaarsjaarboekje
Charitas, overgedrukt uit den ‘Davobode’ met een voorwoord van denzelfden
schrijver. [J.H. ANKERSMIT, WZN.] Dev. 1863. (4098

Noodige vrymoedicheyt ende aenmerckinghe op den naem der
Christ. Remonstr.-ges. gemeente
Noodige v r y m o e d i c h e y t ende aenmerckinghe op den naem der Christ.
Remonstr.-ges. gemeente in den Briel ... [Vermoedelijk van G. BRANDT.] Rott. 1658.
(4099
Rogge, Remonstr. Bibl. bl. 173.

De Schermerhornsche vrystermarkt
De Schermerhornsche v r y s t e r m a r k t . Kluchtspel o.d. zinspr.: Suum cuique vitium
est. [Door J. SCHRÖDER.] Amst. 1743. (4100
In 1713 reeds uitgegeven o.d. titel: De Vrystermarkt. Zie v.d. Marck 1316,
o

vgl. Tooneelst. v. Letterkunde, n . 8020, 8021.

De bevredigde vyanden
De bevredigde v y a n d e n . Tooneelspel. Naar het fransche Les ennemis réconciliés
[van MICH. GUYOT DE MERVILLE], gevolgd. [In dicht, door B. RULOFFS.] Amst. 1785.
F.V. (4101

Dat vyandts net der booser wercken
Dat v y a n d t s net der booser wercken, raet, visioenen, ende met alder synder
verholender stricken ... Nv seer loflijc wederom vermeerdert ende verbetert...
T'Hantwerpen, by Pauwels Stroobant, inde Cammerstrate, inden witten Hasewint.
1597. (4102
De schrijver heet een Minderbroeder te zijn, te Mechelen geboren, die
blijkens hierin gevoegd register ook schrijver was van: ‘Het bruyloft-cleet
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der liefden Godts’; ‘Het Coninckx wijn-kelder’; ‘Den berch van Myrrhen’;
‘Het gulde ghebedeboeckxken’, enz.
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W
Waakt Protestanten! Teekenen des tijds
W a a k t Protestanten! Teekenen des tijds. [Door A.F.H. DE LESPINASSE.] Utr. Schultze
en Voermans. 1841. (4103
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De waakzame
o

De w a a k z a m e . Amsterdam, M. Westerman en Zoon. 1834-36. 4 . (4104
Van dit door Willem I ondersteunde tijdschrift was Mr. J. BAKKER KORFF
een der schrijvers. Mr. A.G.A. Ridder VAN RAPPARD leverde 10 Jan. 1835
een artikel: Het ambt van dagbladschrijver. Zie bi. 166 der Levensber. v.
Letterkunde v. 1870.

Waardoor is de kerkhervorming in de zestiende eeuw
W a a r d o o r is de kerkhervorming in de zestiende eeuw zoo spoedig tot stand
gekomen?... [Door K. VAN BELKUM.] Sneek, 1853. Uitg. (4105

Waardye der lyfrenten
W a a r d y e der lyfrenten, naer proportie van losrenten ... [Door JOHAN DE WITT,
Raadpensionaris.] 's Grav. 1671. fol. (4106

Goddelijke waarheden
Goddelijke w a a r h e d e n . [Door S. SWELLENGREBEL.] Utr. 1862. Uitg. (4107

De waarheid in een narrenkleed
De w a a r h e i d in een narrenkleed, of de ernstige studie der Romeinsche
geschiedenis op eene luimige en schertsende wijze behandeld ... [Door J.
ANDRIESSEN.] 's Grav. 1829. 3 dln. (4108

De waarheid in Friesland tegen de aanslagen der ketterij verdedigt
De w a a r h e i d in Friesland tegen de aanslagen der ketterij verdedigt. Dichtstuk.
o

[Door PETRUS HOEFTEDE.] Leeuw. 1742. 4 . Aa. (4109

De waarheid in rouwe
De w a a r h e i d in rouwe, vertoond in eene zaamenspraake met deszelfs zuster
godvrucht, tot waarschouwinge en versterkinge van haare liefhebberen, bij
gelegenheyd der uytgaave van het boek van den Heer Jan Jacob Schultens
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Professor der H. Godgeleerdheyd en Regent van het Staaten Collegie te Leyden,
tegens de Eerw. Heeren Comrie, Holtius en andere ongenoemde schrijveren. Te
o

Amsterdam, bij Nicolaas Bijl, boekverkooper op den Nieuwen Dijk, 1754. 4 . (4110
Waarschijnlijk waren NIC. HOLTIUS en AL. COMRIE ook hiervan de
schrijvers.

De waarheid omtrent Christus
De w a a r h e i d omtrent Christus, zijne leer en kerk ontsluierd door het spiritisme.
Mededeelingen van het Russische helderziende Medium J.R. Uit het Russisch
vertaald. Deventer, J. de Lange 1875. (4111
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Is geen vertaling; schrijver was Dr. A.J. VITRINGA.

De getergde waarheid verdedigd
De getergde w a a r h e i d verdedigd. [Door FR. LENTFRINK.] Z. pl. [1754.] (4112
o

Schimpdicht op D. Raap c.s. - Cat. Bodel Nijenhuis, II. N . 2370.

Christelijke waarheidsvriend
Christelijke w a a r h e i d s v r i e n d . [Door J. KRUL en and. predikanten.] Koevorden,
1853. Uitg. (4113

De waarnemer
De w a a r n e m e r . [Grootendeels door Mr. M. WIARDA BECKMAN, Raadsheer in 't
o

o

Hof van N.-Holland.] Amst. 1847-1848. n . 1-25b. 4 . (4114
o

Cat. A.J. Kluppel (Mei 1882), n . 1690.

Vlugtige waarnemingen omtrent de ondernemingen
Vlugtige w a a r n e m i n g e n omtrent de ondernemingen der Maatschappij van
Weldadigheid ... [Door B.A.D. WAARDENBURG.] Koevorden, 1828. (4115
Navorscher VIII. 376; Cat. v. Letterkunde II. 97.

Waarnemingen over het gevoel van het schoone en verhevene
W a a r n e m i n g e n over het gevoel van het schoone en verhevene. Door Mr. I.
Kant. Uit het Hoogd. vert. [Door H. CROOKEWIT.] Gron. en Amst. 1804. (4116

Waarom gelooft gij niet? Woorden van onderwijzing
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W a a r o m gelooft gij niet? Woorden van onderwijzing en bemoediging op iederen
dag eener maand, voor allen die den Heer zoeken. [Door A. MURRAY.] Zeist, 1866.
(4117

Waarom heeft de christelijke godsdienst zoo
W a a r o m heeft de christelijke godsdienst zoo weinig uitgewerkt? [Door W.A. VAN
VLOTEN.] Uitgeg. door J.W. Tilanus. Amst. 17 .. T. (4118

Waarschouwing in de allerbelangrijkste zaak
W a a r s c h o u w i n g in de allerbelangrijkste zaak, aan min geoeffenden en jonge
e

o

lieden. [Door J. VAN NUIJS KLINKENBERG.] 3 druk. Amst. W. Brave. 1798. 12 . (4119
In korten tijd herhaaldelijk op nieuw gedrukt.

Herhaalde waarschouwing over het tolereren der Roomsche
kerkdiensten
Herhaalde w a a r s c h o u w i n g over het tolereren der Roomsche kerkdiensten in
de Vereenigde Nederlanden.
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[Door Mr. ANTHONY SLICHER, Raadsheer in 't Hof van Z.-Holland.] Amst. bij R. en
G. Wetstein, 1726. (4120
Bennink Janssonius, Gesch. der oud R.K. Kerk, bl. 333.

Wachter! wat is er van den nacht?
W a c h t e r ! wat is er van den nacht? Een vraag aan de natie. [Door Mr. J. VAN
LENNEP.] Amst. 1869. (4121
Letterkunde, Levensber. 1869, bl. 108.

De waereld
De w a e r e l d . Eerste deel. [Door JOH. ALLART.] Amst. J. Allart. 1786. (4122
Blijkens het voorwoord, waarin hij van het werkje ‘De vrijheid. Amst. J.
Allart. 1783’. als zijn werk spreekt. Het 2e deel is niet verschenen.

De waereld-beschouwer
o

De w a e r e l d - b e s c h o u w e r . [Weekblad geschreven door BERN. BOSCH.] n .
e

o

e

1-34 (1 . dl.), n . 1-32 (2 dl.) (Gouda, H.L. van Buma. 1794-1795.) (4123
Zie Navorscher 1879, bl. 26. Vgl. bl. 314 van dl. III zijner Gedichten.

De waerheydt der christelycke religie uyt
De w a e r h e y d t der christelycke religie uyt haer eygen gronden klaerlyck verdedight
e

... [Door CONR. VORSTIUS?] 2 druk. Amst. Visscher 1687. (4124

Strydende
Strydende, overwinnende ende triumpherende w a e r h e y t in alle principuele punten
der H. Cathol. Apostolische kercke ... [Toegeschr. aan Pater STRAS.] Antw. 1625.
(4125
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Cartesiaensche waerheyt
Cartesiaensche w a e r h e y t , tegen de valsche thien staeltjes Ren. des Cartes en
sijn navolgers. [Door P. ALLINGA?] Enchuysen, 1674. (4126

Waermond en Vryhart
W a e r m o n d en Vryhart. Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert
der waere vryheid. [Door PIETER VREEDE.] In Holland, [Utrecht, B. Wild.] 1783. (4127
o

N . 2 verscheen onder den titel: Zamenspraek tusschen Waermond en
o

Vryhart. n . 2. Zie zijn Verantwoording (Leyd. 1798), bl. 49.

Waernunge ende leer
W a e r n u n g e ende leer, weest nuchteren ende waeckt,.... [Door
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DAVID JORIS.] Z. pl. en jr. [1544.] (4128
o

V.d. Linde, n . 171.

Den eenigen ende rechten waerom
Den eenigen ende rechten w a e r o m , van de uytvoeringhe der Remonstr. Leeraers
o

uyt de Gheun. Provintien.... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1619. 4 .
Cattenburgh p. 147. (4129

Waerschouwinge aan de Friesche kerken tegen de doordringende
schadelijke nieuwigheden
W a e r s c h o u w i n g e aan de Friesche kerken tegen de doordringende schadelijke
o

nieuwigheden in de Religie .... [Door HENDRIK BRINCK.] Leeuw. [1681.] 24 . Aa.
(4130

Een schoone waerschouwinge
Een schoone w a e r s c h o u w i n g e , om sich voor de Schotsche kerck-discipline
te hoeden.... [Uit het Eng. van den Ierschen Bisschop Dr. BRAMBEL.] 's Grav. 1649.
o

4 . (4131
Bibl. v. Pamfl. 3473.

Waerschouwinge vnd vermaeninge an alle getrouwe
W a e r s c h o u w i n g e vnd vermaeninge an alle getrouwe ware gelouigen, wie sy
sich tot stilheit begeuen, hen seluen in haer seluen verbergen .... [Door DAVID JORIS.]
Z. pl. en jr. (4132
o

V.d. Linde, n . 195.

Waerschouwingen teghen het malitieus ende valsch
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W a e r s c h o u w i n g e n teghen het malitieus ende valsch gheschrift:.... Den staet
o

van de voornaemste quaestien .... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 's Grav. 1616. 4 .
(4133
Cattenburgh p. 144.

Waerschouwingh aen Pater Hubertus Verbruggen
W a e r s c h o u w i n g h aen Pater Hubertus Verbruggen, Jesuit en Missionaris tot
o

Utrecht ... [Door G. DE WITTE.] 1702. 4 . (4134
Gevolgd door een Tweede waersch. [van denz.] 1702. Zie L'idée de la
vie de M.G. de Witte. Rome 1756.

Waerschouwingh voor Hamans loon
W a e r s c h o u w i n g h voor Hamans loon, aen den autheur van de Croon des
o

muytighen Echo.... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1628. 4 . (4135
Cattenburgh p. 151.

Waerschouwinghe aen alle ghereformeerde kercken
W a e r s c h o u w i n g h e aen alle ghereformeerde kercken. [Door JOANNES
o

BOGERMAN.] Leeuw. 1611. 4 . (4136
Bibl. v. Pamfl. 929.
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Christelycke waerschouwinghe aen allen Regenten vnde
Christelycke w a e r s c h o u w i n g h e aen allen Regenten vnde Ouericheden hooch
vnde nederen standts: datmen niemant om sijn gheloof en behoort te beleydighen....
o

[Door DAVID JORIS.] 1554. 4 . (4137
o

V.d. Linde, n . 63.

Noodighe ende getrouwe waerschouwinghe
Noodighe ende getrouwe w a e r s c h o u w i n g h e , aen de Remonstr. Predicanten,
voor de valsche ... handelinghe van Jaques van Hecke ... [Door BERN. DWINGLO.]
o

1620. 4 . (4138
Cattenburgh p. 56.

Eenvoudighe waerschouwinghe aen de ghevluchte vreemdelinghen
Eenvoudighe w a e r s c h o u w i n g h e aen de ghevluchte vreemdelinghen, haer
radende hunne magistraten .... te gehoorsamen ... [Door M. DE BROUWER.] Haerlem,
o

1618. 4 . (4139
Bibl. v Pamfl. 1551.

Een treffelycke waerschouwinghe ende vermaninghe voor den
inwoonderen der Ghevnieerde Provintien
Een treffelycke w a e r s c h o u w i n g h e ende vermaninghe voor den inwoonderen
der Ghevnieerde Provintien, teghens denghenen, die sich roemen ....Souveraine
Heeren van de selve. [Door D. PROUNINCK VAN DEVENTER.] Z. pl. [Utrecht, Jan
o

Cornelisz.] 1588. 4 . (4140
Bor III. 205.

Christelycke waerschouwinghe teghen de princip
Christelycke w a e r s c h o u w i n g h e teghen de princip. lasteringhen ende leughenen
der Institvtien Calvini. [Door H. VERDUSSEN.] Antw. 1609. (4141
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Waerschouwinghe voor den aarth des verleidenden
W a e r s c h o u w i n g h e voor den aarth des verleidenden gheestes, die sijn werck
jn den mensche heeft... [Door DAVID JORIS.] 1545. (4142
o

V.d. Linde n . 36.

Een goede waerschouwinghe voor de borgheren
Een goede w a e r s c h o u w i n g h e voor de borgheren .... van Antwerpen, dat sy
hen niet en souden laten verlocken met het soet aengheven van de bedriechlycke
o

artyckelen van peyse .... [Door PETRUS DIVAEUS.] 1579. 4 . (4143
o

o

Mertens, Bibl. d'Anvers, n . 7589. Cat. Lammens, II. n . 5151, noemt P.
DINCQ als schrijver.

Waerschouwinghe voor de verdruckte gemeynten over
W a e r s c h o u w i n g h e voor de ver-
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druckte gemeynten over 't stellen van een confessie, begrepen in.... extracten uyt....
o

brieven. ... [Door D. Rz. CAMPHUYSEN.] 1620. 4 . (4144
Ten onregte aan JOH. GEESTERANUS toegeschreven.

Waerschouwinghe voor den dach des Heeren
W a e r s c h o u w i n g h e voor den dach des Heeren dat niemant yet wijslijcks of
waerachtlijcks anvanghen oder doen kan sonder d' eewighe Wijsheydt ... [Door
o

DAVID JORIS.] 1551. 4 . (4145
o

V.d. Linde, n . 56.

Den waersegger van het dorp
Den w a e r s e g g e r van het dorp. Tusschenspel in sangen uyt het Frans [Le Devin
du village van J.J. ROUSSEAU] vertaelt ende in rijm gestelt door Joan Fr. Commart.
Brussel, 1758. (4146

Den oprechten onvervalsten Deventersen waersegger vertoont
Den oprechten onvervalsten Deventersen w a e r s e g g e r vertoont in een t'
samen-spraek tusschen twee burgeren der stad Deventer, namentlick: Jan Capelle,
en Pont-Keersen Arent. Tot Zwolle, gedruckt by Anthony Korf-Uyle, in de Rouserijck,
o

naest 't Overysselsche Uylen-nest. In 't jaer 1673. 4 . (4147
Van dit pamflet over de overgave der stad Deventer, bestaan 2 drukken,
onderling in spelling verschillende, en de eene 24, de andere 46 blz. groot.
Op het exemplaar der Gouvernements-bibliotheek van Overijssel vind ik
met ongeveer gelijktijdige hand genoteerd: ‘Dit is gesmeet in de Keysers
bij Wijlich daervan men in Ao. 1678 noch de provintie de suijpkosten
wonde te laste brengen.’ De woorden ‘bij Wijlich’ zijn, hoewel met dezelfde
hand, later tusschen gevoegd. Ik weet ze niet anders te verklaren, dan
door de gissing, dat een zekere Wijlich (denkelijk JOAN VAN WIJLICK) de
schrijver van het boekje zoude zijn.

Den christelycken waerseggher
Den christelycken w a e r s e g g h e r . [Door JOANNES DAVID.] Brussel, [omstr. 1597.]
(4148
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De Backer I. 251.

Waer toe ende om die mensche
W a e r t o e ende om die mensche van Godt geschaepen sy: Van synen afual ende
weder-brenginghe ... [Door DAVID JORIS.] 1544. (4149
Meulman 2419.
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Wagen-praetje
W a g e n - p r a e t j e , over den handel van de nieuw-genoemde Amelandsche
Heeren.... [Door Is. BURCHOORN.] Ghedruckt ruym een schoot weegs van Amelandt....
o

['s Grav. I. Burchoorn.] 1637. 4 . (4150
Meulman 2419.

De vrolijke Walon
De vrolijke W a l o n , met de rarekiekkas. Op de Amsterdamsche Kermis, laatende
dezelve zien aan Klaas de Overtijsche vaderlandsche boer en Niesje zijn vrijster.
In dezelve is zeer duidelijk te beschouwen, de listige streeken van den Hertog van
Wolfenbuttel, strekkende tot antwoord op de Lanterne magique eerste vertooning
... September 1782 à 1l stuiv. (4151
R.M. van Goens schreef op zijn exemplaar ‘door N. HOEFNAGEL’ (Kon.
Bibl.)

De Joodsche Wandelaar
De Joodsche W a n d e l a a r . Door Eugène Sue, schrijver der Verborgenheden van
Parijs. Naar het Fransch. [Door J.M. CALISCH.] Amst. 1844-1845. (4152
Blijkens den titel van den in 1846 door hem vertaalden roman van E. Sue:
Martijn de Vondeling.

Wandeling op de Maes
W a n d e l i n g op de Maes, aen den heer bestierder der Noordstar. [Door VICTOR
DELECOURT.] Brussel den 20 September 1841. B.B. (4153

Wandeling over het Valkhof
W a n d e l i n g over het Valkhof, eersten October 1817. [Door JOH. IN DE BETOUW.]
Te Nijmegen, bij C.J. van Goor en Zoon. (4154

Wandeling in de omstreken van Arnhem
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W a n d e l i n g in de omstreken van Arnhem. [Door Is. AN. NIJHOFF.] Arnh. 1820. Ald. 1821, 1827, 1828, 1837. (4155
Alleen de eerste uitgaven waren naamloos.

Wandelingen op Biljoen en Beekhuizen
W a n d e l i n g e n op Biljoen en Beekhuizen. [Door Is. AN. NIJHOFF.] Arnh. 1820. Ald. 1821. - Ald. 1825. (4156

Wanorde
W a n o r d e . Een woord aan Mr. Dirk Donker Curtius. [Door PH. A.L. Rijks-ridder
ROESGEN VON FLOSS.] Utr. 1839. Uitg. (4157

Christelyke wapenen ende verschanzingen tegen de tochten der
quaede begeerlykheden
Christelyke w a p e n e n ende ver-
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schanzingen tegen de tochten der quaede begeerlykheden. [Door CHARLES VAN
DEN ABEELE.] Antw. 1760. (4158
De Backer, II. 3.

Wapenkreet
W a p e n k r e e t . [Door D.A. SCHUMANN, geb. VERROOTEN.] 's Grav. 1830. (4159
Witsen Geysbeek vervolgd door v.d. Aa.

Wapenkreet
W a p e n k r e e t ; en Bath hernomen. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] 2e druk. ['s Grav.]
1809. (4160
In 1838 bezorgde D. GROEBE eene nieuwe uitgave.

Wapenkreet voor Neêrlands volk
W a p e n k r e e t voor Neêrlands volk. Amst. 1813. (4161
Geheel in den geest van Vrouwe K.W. BILDERDIJK. Het stukje wordt
gevolgd door eenige regels aan Z.K.H. Willem I, welke van niemand
anders kunnen zijn dan van Mr. W. BILDERDIJK. - (Naar het oordeel van
Dr. A. de Jager in Vaderl. Letteroefeningen, 1865, bl. 403.)

De war-religie ofte de verwarde
De w a r - r e l i g i e ofte de verwarde, valsche en redenloose religie Jac. Triglandii
o

aengewesen ... [Door SIM. EPISCOPIUS.] 1634. 4 . (4162
Cattenburgh p. 72.

Wat beoogt de vriend van armen
W a t beoogt de vriend van armen en rijken? [Door W.H. KIRBERGER.] Amst. 1851.
Schr. (4163
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Wat die weth sy
W a t die weth sy: waerom vnde toe sy nootwendich gegheuen: vnde wat onderscheyt
dat tusschen die wercken des weths Mosis vnde tusschen die wercken des weths
Christi sy ... [Door DAVID JORIS.] 1554. (4164
o

V.d. Linde, n . 66.

Wat dunkt u van den Christus?
W a t dunkt u van den Christus? [Door H. MELDER.] Utr. 1854. Schr. (4165

Wat een Utrechtenaar zag en hoorde
W a t een Utrechtenaar zag en hoorde by de beurs-inwijding te Amsterdam; en
vervolgens te Kampen, Zwolle, Deventer, Zatphen en Arnhem. [Door A. FELS?]
Kampen, Gebr. Fels. 1846. (4166

Wat hebben wij Nederlanders thans te
W a t hebben wij Nederlanders thans te hopen of te vreezen? [Door Jhr. Mr. W. VAN
SWINDEREN.] Leeuw. 1831. (4167
Konst- en Letterbode 1836, II. 343. - Robidé v.d. Aa, bl. 70.
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Wat is geneeskunde? De drie behandelingswijzen
W a t is geneeskunde? De drie behandelingswijzen van ziekten getoetst en
onderzocht door drie geneesheeren, benevens drie opgeloste vraagstukken.
[Waarschijnlijk door P. JUT van Breukelerwaard.] Amst. 1853. (4168

Wat is te denken en te
W a t is te denken en te verwachten van eene geheele vrijstelling tot het openen
van bijzondere scholen ten platten lande en in steden door ranghebbenden? [Door
A. VAN DEN ENDE.] Leyden, 1829. Aa (4169

Wat is waarheid? Wat moet men
W a t is waarheid? Wat moet men vreezen? Wat mag men hopen? Of de
omwenteling in Nederland, van 1813, onpartijdig beschouwd; in de daarvan
verwachte en tot hiertoe verkregene gevolgen. [Door J. VAN OUWERKERK DE VRIES.]
Amst. P. den Hengst en Zoon. 1819. (4170

Wat kan de Dubbele Kamer doen?
W a t kan de Dubbele Kamer doen? 1 Augustus 1840. [Door Mr. J.R. THORBECKE.]
Amst., Johannes Müller. 1840. (4171
Zie zijne Aanteek. op de Grondwet, II. 308 noot 1.

Wat moet het volk van Nederland
W a t moet het volk van Nederland doen in deze tijden van beroerten? [Door Iz. J.
LION.] Amst., J.M.E. Meyer. 1848. (4172
Bijlage III achter Mijn staatkundig leven.

Wat moet het zwaarste wegen?
W a t moet het zwaarste wegen? of wat is de Nederl. burger verpligt aan zijn
vaderland, zijn huisgezin en zich zelven omtrent de landverhuizing? [Door Mr. J.P.G.
MOORREES.] Dev. 184.. (4173
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Wat nieuws over sekeren voorslach ghedaen
W a t nieuws over sekeren voorslach ghedaen aen Vincent van Drielenburch, om
weder vry ende vranck inde stadt ... van Utrecht te moghen komen ... [Mogelijk door
o

REINIER TELLE.] Amst. 1618. 4 . (4174

Wat niius d'oude vry-eigen letterklanc
W a t niius d'oude vry-eigen letter-
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o

klanc. [Door JOH. VAN ATTEVELD.] Utr. 1650. 4 . (4175
Bibl. Harlem. III. 442.

Wat staat Europa
W a t staat Europa, wat staat ons Nederlanders te doen bij de gebeurtenissen in
Frankrijk? [Door WESSEL SCHOLTEN.] 's Grav. 1848. (4176
Levensber. v. Letterkunde 1857, bl. 155.

Wat wenschen wij u bij den aanvang van het nieuwe jaar?
W a t wenschen wij u bij den aanvang van het nieuwe jaar? Een woord tot de
kinderen der zondagschool. [Door Jhr. E. VAN WEEDE VAN DIJKVELD.] Uitgegeven
ten voordeele der zondagschool. Utrecht, z. jr. Uitg. (4177

Wat willen eigenlijk de zeven Haagsche
W a t willen eigenlijk de zeven Haagsche Heeren? [Door S. COOLHAAS VAN DER
WOUDE.] Gron. 1843. (4178
Romein, De Herv. Pred. in Drenthe, bl. 110.

Wat wonder-oudt-nieuws
W a t wonder-oudt-nieuws, dienende tot .... bewijs, hoe de Remonstr. predicanten
o

reysen en rotsen ... [Door JAC. TAURINUS.] 1618. 4 . (4179
Cattenburgh p. 130.

Wat zal er van het regtswezen
W a t zal er van het regtswezen in ons vaderland worden? [Door Mr. SIBRAND
GRATAMA.] Gron. J. Oomkens. 1831. (4180
Letterkunde, Levensber. 1858, bl. 37.
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Wat zullen wij worden?
W a t zullen wij worden? [Door JULES Baron DE SAINT-GENOIS.] Gent, 1848. 2 drukken.
B.B. (4181

Goedkoop water en water om niet
Goedkoop w a t e r en water om niet. Een woord over de waterleiding. [Door G.
WILLINK.] Amst. 1854. Uitg. (4182

Waterkryg of missive geschreven aen een
W a t e r k r y g of missive geschreven aen een particulier vriendt, over het sluyten
van 't water na de Haerlemmermeiren; het dammen van de Drecht en Goutse vaert,
door de Leyenaers. [Door ADAM THOMASZ VERDUYN.] Z. pl. [Amst. J. Rieuwertsz.]
o

1670. 4 . (4183
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Gevolgd door Water-kryg of een tweede missive, enz. en door een
Waterkryghs-praetje ... of derde missive, aan het slot waarvan de schrijver
zich bekend maakt. Zie Bibl. v. Pamfl. 5746-5748.

Watervloed van den 4 en 5
W a t e r v l o e d van den 4 en 5 Febr. 1825. Uitgegeven ten voordeele der
ongelukkigen in Friesland. [Door ANNA DEKETH.] Leeuw. 1825. (4184

Wech-wyser ten houwelick wt den doolhof
W e c h - w y s e r ten houwelick wt den doolhof der kalverliefde. Eerste deel. Maeght.
o

Tweede deel. Bruyt... [Door JACOB CATS.] Z. pl. en jr. 4 . (4185
Het 3e deel heeft tot titel: 't Hovwelick.

Zedige wederlegging der nieuwe aanvallen op den christelijken
godsdienst
Zedige w e d e r l e g g i n g der nieuwe aanvallen op den christelijken godsdienst zoo
in de voorrede, als in het Kort. begrip der kerk-historie van de Fleury. [Door JOH.
BARUETH.] Z. pl. en jr. [Dordr. 178?] (4186
Cat. J.J. Schultens, bl. 170.

Wederlegging van een ketters boecxken welckens
W e d e r l e g g i n g van een ketters boecxken welckens opschrift is: Den ontkapten
o

Capucyn, in het lîcht gegeven door Joannes van Hamerstede Leuven, 1662. 12 .
(4187
Oorspronkelijk in het Latijn uitgegeven onder den titel: Confutatio cnjusdam
libelli heretici. THOMAS LEONARDI of LEENAERDS was de schrijver, doch hij
noemde zijn naam niet, uit vrees, dat de beleediging een predikant
aangedaan, op zijne ordebroeders te Maastricht zonde gewroken worden.
Zie Paqnot, II. 348.

Wederlegging van het advys der Hoogleeraaren
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W e d e r l e g g i n g van het advys der Hoogleeraaren in de regtsgeleerde faculteit
van de Hooge School te Utrecht Mr. Pieter Bondam en Mr. Meinard Tydeman, in
zaake van Jan Hendrik van der Wyck tot Stoevelaar, begeerende beschreeven te
worden in de Ridderschap van Overyssel. [Denkelijk door Prof. F.A. VAN DER MARCK.]
o

Te Deventer, by Gerrit Brouwer, boekverkoper. 1787. 4 . (4188
Hij verdedigt hierin de D e d u c t i e .

Klaare en grondige wederlegging van het nieusverzonnen
Hollandsche kerkelijk beroepingsrecht
Klaare en grondige w e d e r l e g g i n g van het nieusverzonnen Hol-
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landsche kerkelijk beroepingsrecht, onlangs uitgeg. door D.H. Bruining en P.
Hofstede... aan het licht gebragt door eenige der geweezen gekommitteerden van
den E. grooten kerkeraad van Rotterdam. Rott. 1756. (4189
De predikanten Bruining en Hofstede deden de drukkers van Pelt en
Douci te Rotterdam voor een notaris en getuigen afvragen, welke de
namen waren der gewezen gecommitteerden, die het geschrift aan het
licht gebragt hadden? Dezen noemden als uitgevers: de predikanten T.
TER BRUGGEN, H. HAM, J. DU VIGNON, J.W. DE HEIJDE, C. VAN DER KEMP
en S. PATIJN, en als opsteller THEOD. VAN DER GROE. Bruining en Hofstede
gaven hiervan kennis aan het publiek in de Boekzaal der geleerde wereld,
Oct. 1756, bl. 632-638.

Korte en bondige wederlegging van het wiskunstig bewijs van
B.D. Spinosa
Korte en bondige w e d e r l e g g i n g van het wiskunstig bewijs van B.D. Spinosa ...
Door Henrikus Morus. Uyt het Latyn vertaald. Waar achter is gevoegd een andere
o

wederlegging ... door de vertaaler [F. KUYPER] uytgegeeven. 1687. 4 . (4190
Meulman 6195.

Naukeurige en uit de kerkelijke gedenkschriften
Naukeurige en uit de kerkelijke gedenkschriften opgehelderde w e d c r l e g g i n g
van zeker boekje genaemt Tiende hoofdstuk getrokken uit een Frans boekje genaemt
Traité du Schisme. Handeling van de scheuring. Waerin duidelijk (zou) word(en)
bewesen dat alle appellanten van de Constitutie Unigenitus tot een toekomende
Concilie, van de R.C. kerk zijn afgescheiden. Vertaeld door Christianus Catholicus.
[De wederlegging is van F.D. MEGANCK, Kapellaan te Delft.] 17 .. [na 1713.] (4191
Zie de Lijkrede op Meganck. Leyd. 1775.

Wederlegginge van het Derde bericht aen
W e d e r l e g g i n g e van het Derde bericht aen de gemeynte van 's Graven-Hage
... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1642. (4192
Cattenburgh p. 160.
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Wederlegginghe van 't libel fameux geintul
W e d e r l e g g i n g h e van 't libel fameux geintul. Remonstrantie van de Gedep. der
o

Synoden.... [Door JOH. UYTENBOGAERT.] 1627. 4 . (4193
Cattenburgh p. 150.
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Wederliefde tot de minnende herten van Jesus ende Maria
W e d e r l i e f d e tot de minnende herten van Jesus ende Maria. [Door CHARLES VAN
DEN

o

ABEELE.] Antw. 1761. 16 . (4194
De Backer II. 2.

Broederlijke wederstand met eene onderwyzing
Broederlijke w e d e r s t a n d met eene onderwyzing [aan J. Fruytier; door JOH.
o

STEENGRACHT.] Midd. 1700. 4 . (4195
De la Ruë bl. 161.

Wederzien en hereeniging in de eeuwigheid
W e d e r z i e n en hereeniging in de eeuwigheid. Uitgave ten voordeele der Ned.
Herv. Diaconie-kranken te Leeuwarden. [Door K. VAN BELKUM.] Leeuw. 1859. Schr.
(4196

De wedstrijd der handboogschutterijen te 's
De w e d s t r i j d der handboogschutterijen te 's Hertogenbosch op den 1 Julij 1846.
[Door P.R.D. MULLER.] Amst. 1846. (4197
Elders vond ik: door J. MULLER en drukpl. 's Bosch.

De weduwe in den vuurtoren van Margate
De w e d u w e in den vuurtoren van Margate. Eene ware geschiedenis. [Uit het Eng.
o

vert. door S. SWELLENGREBEL.] Utr. 1854. 32 . Uitg. (4198

De christelijke weduwe
De christelijke w e d u w e . Troostboekje voor weduwen. Door Desiderius Erasmus.
Uit het latijn. [Door C.H. VAN VLOOTEN.] Gron. P. van Zweeden. 1860. (4199
Dr. Sepp, Bibliogr. Mededeel bl. 155 noot.

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

Weegh-schael
W e e g h - s c h a e l , om in alle billickheydt recht te over-weghen de Oratie van ...
Dudley Carleton, Ambass. van den Doorl. Coningh van Gr. Britt. onlanghs ghedaen
inde vergad. der ... Staten Generael: ghemaeckt tot grondighe aenwijsinghe van
den waren oorspronck etc. der huydendaechsche on-eenicheyden in de kercke
ende politie; ende verdedinghe der ghenen die daerin onschuldich sijn... [Door JAC.
o

TAURINUS.] 1617. 4 . (4200
Schoon Oldenbarnevelt, meer dan eens deswege ondervraagd, volstrekt
ontkende van den inhoud der Weegh-Schael tegen Dudley-Carleton
uitgestrooid, voor de uitgave bewust te zijn geweest, en ronduit verklaarde
‘dat hem zulken doen tegens den Heer Ambassadeur heeft mishaagd’,
moest ook hij voor den onberaden
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ijver van JAC. TAURINUS (die de ware schrijver was) en andere driftige
kampvechters boeten. (Vreede, Inleid. tot eene geschied. der Ned. diplom.
2e ged. 1e st. bl. 324 en Bibl. v. Pamfl 1252 en de aldaar aangehaalde
werken.) Bij placaat van 16 Dec. 1617 werd de Weeghschael als een
‘diffamatoir boekske strengelyck verboden.‘

De weegschaal
De w e e g s c h a a l . [Redacteur E.C. D'ENGELBRONNER.] Rott. May van Vollenhoven.
1818-1820; Leyden, L. Herdingh en Zoon. 1821-1823; ald. J.J. Thijssens en Zoon,
1824-1829; Amst. J.C. van Kesteren, 1830-1831; ald. Gebr. Diederichs, 1832. (4201
In jaarg. 1818 eene naamlooze recensie van het treurspel Maria van
Lalain, zooals later bleek gesteld door W. MESSCHERT en H. TOLLENS Cz.

Stadhouderlijk weekblad
Stadhouderlijk w e e k b l a d . [Door J. LE FRANCQ VAN BERKHEY.] (4202
Voortzetting der Na-courant. Zie Ned. Spectator 1873, bl. 294.

Utopiaansch weekblad
Utopiaansch w e e k b l a d . [Door J.B.D. WIBMER.] Te Amst., bij A. Vink. 1820. 14
nrs. (4203
Mr. Sautijn Kluit in Ned. Spectator 1872, bl. 117.

Tielsch stads- en arrondissements weekblad
Tielsch stads- en arrondissements w e e k b l a d . [Door den kantonregter Mr. ENGELEN
en den Rector Dr. P.H. TYDEMAN.] Tiel, As. van Loon. 1844 Febr.-1869 Julij. (4204
Handel. v. Letterkunde, 1883, bl. 8, 9. In Julij 1869 herdoopt in Nieuwe
Tielsche Courant.

Godsdienstig weekblad en Kerkelijke Courant
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Godsdienstig w e e k b l a d en Kerkelijke Courant. Opgerigt 1 Jan. 1847. (4205
o

Dr. H.J. SPIJKER schreef hierin naamloos 1848, 9 Junij n . 23: Kantteek.
o

tot het Adres der Synod. Commissie; en 30 Junij n . 26: Nog een paar
kantteek.

Weekblad tot nut van 't algemeen voor het jaar 1801
W e e k b l a d tot nut van 't algemeen voor het jaar 1801, uitgegeeven door het
departement Groningen, behoorende tot de Bataafsche Maatschappy: Tot Nut van
't Algemeen. Gron. W. Zuidema. 1801. (4206
Ook in 1802, 1803 en 1804 verscheen een deel, tulkens van 25 nrs. De
schrijvers der
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stukken blijken uit de registers. Naar 't schijnt waren P. KLOMP en H.A.
SPANDAW met de redactie belast: zij lieten althans elken jaargang van
een inleidend woord voorafgaan.

Weekblad voor de middelbare volksklasse
W e e k b l a d voor de middelbare volksklasse. [Waarschijnlijk onder redactie van
Mr. JAC. BAL SNIJDERS e.a.] Middelb. 16 Oct. 1830-31 Dec. 1831. H.E.B. (4207

Weekblad voor kinderen
o

W e e k b l a d voor kinderen. Amst. J. van der Hey 1798-1800. 3 dln.’ 12 . (4208
Dit zeldzaam tijdschriftje wordt vragenderwijs aan ELIS. WOLFF geb.
BEKKER toegeschreven in deu auctie catalogus van E.J. Brill, Nov. 1882.

Weekblad zonder titel
W e e k b l a d zonder titel, voornamelijk handelende over den schouwburg, over
taal- en dichtkunde en alle daarop betrekking hebbende onderwerpen. [Waarschijnlijk
door H. TOLLENS Cz.] Rott. 1801. 6 nrs. (4209
o

Cat. v. Voorst n . 2289.

Wee-klacht der Hollantsche Maegt
W e e - k l a c h t der Hollantsche Maegt, over dese verwerde tyden: met een ernstighe
aenspraecke aen sijn Princelyke Excell. ende Heeren vanden Lande. [Door REINIER
o

TELLE.]... Z. pl. en jr. [1613.] 4 . (4210
Meulman 1353.

De nieuwe weerelt der landtschappen ende
De nieuwe w e e r e l t der landtschappen ende eylanden, die tot hier toe allen ouden
wereltbesckrijvers onbekend geweest zijn. [Door C. ABBIJN.] Gheprent [te?] bij mij
Jan van der Loe, 1563. fol. B. (4211
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Weerklank of aanspraak van het sleepers-gilde..
W e e r k l a n k of aanspraak van het sleepers-gilde... [Door Mr. A. TINNE.] 1780 (?)
(4212
Nijhoff's Bijdr., N. Reeks, IX. 238.

Zacht weêrlicht op den blixem
Zacht w e ê r l i c h t op den blixem. [Toegeschr. aan CORN. VAN BEVEREN.] 1619.
(4213
Witsen Geysbeek verv. duor v.d. Aa. - Scheltema, Gesch. en Lett. Meng.
III. 3 bl. 104 noemt hem CORN. DE BEVEREN van Strevelshoek.

De Weg ter zaligheid
De W e g ter zaligheid. (4214
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Onder dien titel, melden Ypey en Dermout II. (Aanteek.) 201, 202,
verschenen in 1620 twee vraagboekjes, die naar 't schijnt uittreksels
waren uit het Huisboek, dat WILLEM TEELINCK in 1618 had uitgegeven.
Hem werd ook door de Synode de uitgave der vraagboekjes opgedragen,
en hij was er dus waarschijnlijk of alleen, of met behulp van anderen, de
vervaardiger van.

De weg tot den Heer
De w e g tot den Heer. Twee huisselijke schilderijen in eene lyst. [Vert. door J.J.A.
GOEVERNEUR.] Gron. 1850. Uitg. (4215

De regte weg tot vroomheid
De regte w e g tot vroomheid. [Door PHILIPPUS SUEVEZELIUS.] Antw. 1605. (4216
Placcius noemt: Rectam viam ad pietatem: of ik dien titel juist wedergeef,
weet ik niet.

De heilige wegen des kruys ..
De heilige w e g e n des kruys ... door den eerw. heer H.M. Boudon. Uyt het Fransch,
naer de laetste drukken in het Vlaemsch vertaeld. [Door J.B. DE NÈVE.] Gent, J.
o

Rousseau [1846.] 12 . B.B. (4217

Groote wegen en kleine wegen
Groote w e g e n en kleine wegen, of ontmoetingen van eenen voetreiziger in de
zuidelijke provincien van Frankrijk. Uit het Engelsch. [Door ANT. DOYER.] Haarl.,
Erven F. Bohn. 1830. 2 dln. (4218
Letterkunde, Levensber. 1854, bl. 11.

De heylighe weghen van het kruys
De heylighe w e g h e n van het kruys daer ghehandelt wort van veelderhande
inwendighe, ende uytwendighe quellinghen.... Door H.M. Boudon in het Frans: ende
nu overgeset in onse Neder-duytsche taele. [Door OMER DE S. BERTIN genaamd DE
SMET.] Ghendt, 1685. (4219
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Vanderhaeghen II. 212.

Audenaerdschen wegwyzer
Audenaerdschen w e g w y z e r , almanack voor 1851. Bezonderlyk geschikt voor
o

het distrikt Audenaerde. [Door CHARLES RONSSE.] Auden. 12 . B.B. (4220
Ook in volgende jaren verschenen.

De wegwijzer der gezondheid
De w e g w i j z e r der gezondheid. Verklaring van de aanwendingswijze
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en de uitwerkselen van het frissche water, als het beste behoed- en geneesmiddel.
Naar het Hoogduitsch van Kirchmayr, Oertel en von Schlemmer. [Door P. JUT van
Breukelerwaard.] Amst. [1852.] (4221
Amst. Bibl. V. 335.

Wegwijzer door Amsterdam
W e g w i j z e r door Amsterdam. Nooit te voren uitgegeven. [Toegeschr. aan N. TEN
HOORN.] Amst. 1713. (4222
Onder gewijzigden titel herdrukt: Amst. 1726. 2e druk. - Ald. 1736. 3e
druk.

De nieuwe wegwijzer in en om de stad Utrecht
De nieuwe w e g w i j z e r in en om de stad Utrecht.... [Door W.J.A. MULDER.] Utr.
1858. Uitg. (4223

Wegwijzer voor vreemdelingen in Alkmaar en
W e g w i j z e r voor vreemdelingen in Alkmaar en omstreken.... [Door C.W. BRUINVIS.]
Alkm. 1853. (4224
Bodel Nijenhuis 1630.

De weke (of) scheppinge des werelts
De w e k e (of) scheppinge des werelts vertaelt.. [Uit het Fransch van W. DE SALUSTE,
Heer v. Bartas, door ZACH. HEYNS.] Swol, Z. Heyns in de Hooftdeuchden 1616.
(4225
o

Cat. v. Voorst, n . 4861.

Wel en wee
W e l en wee. Zangen der liefde. [Door R. BENNINK JANSSONIUS, A.L. LESTURGEON
en W. HECKER.] Koevorden, D.H. van der Scheer. 1839. B.J. (4226
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Van Janssonius waren 18, van Lesturgeon 16 en van Hecker 4 der
zangen. J.H. VERHULST bragt 3 van eerstgenoemde op muzijk.

Welk is het beste bestier
W e l k is het beste bestier, het streng, of het zacht? Door Et. Binet. Uit het Fransch
vertaeld. [Door L.L. DE BO, Pastoor.] Brugge, 1855. (4227
Bibliogr. Nationale.

Welkomstgroet aan de weledele manhafte heeren
W e l k o m s t g r o e t aan de weledele manhafte heeren Capiteinen Iperus Wiselius,
Mr. Jacob Anthony de Röth, den Lieutenant Jan Lambers en de Vaandrig Jan
Bomscholten. Z. pl. en jr. In plano. (4228
Ik vond een ex. A. VALENTYN onderteekend

Welkomstgroet aan het batailjon Drentsche schutterij
W e l k o m s t g r o e t aan het batailjon
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den

Drentsche schutterij bij deszelfs terugkomst op den 6
Markies DE THOUARS.] Koev. 1834. Uitg. (4229

Sept. 1834. [Door G.A.C.W.

Wenken en meeningen
W e n k e n en meeningen. 1. (aan Theofried); iets voor en over jeugdige geestelijken,
die nog in geene ambtsbetrekkingen geplaatst zijn. [Door A. DROST.] Haarlem,
Loosjes. 1834. (4230
Zie advertentie der uitgeefster in Konst- en Letterbode, 1834, II. 352 en
vgl. bl. 322 ald.

Wenken en opmerkingen voor armenverzorgers en
Wenken en opmerkingen voor armenverzorgers en allen, die uit eigen beweging
zich met eenige weldadige zorg voor armen belasten. [Door Mr. S. GRATAMA.] Assen,
1853. Uitg. (4231

Wenken en raadgevingen voor jeugdige ambtenaren
W e n k e n en raadgevingen voor jeugdige ambtenaren in Nederl. Indië. [Door C.C.L.
VAN COEVERDEN.] Amst. 1857. H.E.B. (4232

Wenken
W e n k e n , herinneringen en aanteekeningen uit de dagen van Nederlands
herstelling. I. [Door Prof. C.J. VAN ASSEN.] Leyd. Sept. 1830. (4233
Het 2e stuk, in de volgende maand verschenen, droeg den naam des
schrijvers.

Wenken omtrent den arbeid van christelijke
W e n k e n omtrent den arbeid van christelijke vrouwen onder de Heidenen .... [Door
o

W.C. VOLLENHOVEN.] Amst. 1851. 12 . Uitg. (4234

Wenken opzigtelijk Moderne Theologie
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W e n k e n opzigtelijk Moderne Theologie. [Door D.T. HUET.] 's Grav. 1858. 2 drukken.
(4235
Levensber. v. Letterkunde, 1874, bl. 123.

Wenken over natuurgeneeskunde
W e n k e n over natuurgeneeskunde, tot toelichting van de brochure: Neêrlands
vrijheid bedreigd. [Waarschijnlijk door P. JUT van Breukelerwaard.] Amst. 1851.
(4236

Wenken ter handleiding in de beoefening
W e n k e n ter handleiding in de beoefening der schilderkunst. [Door S. DE JONG.]
Utrecht, 1835. (4237
o

Cat. Kramm n . 322.

Wensch van haest te sterven ende
W e n s c h van haest te sterven ende wensch van lang te leven beide voortkomende
uit de H. Doop ende de H.
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Liefde. [Door CHARLES VAN DEN ABEELE.] Antw. 1757. - Ald. 1764. (4238
De Backer, II. 3.

Wenschen en wenken voor de geneesk
W e n s c h e n en wenken voor de geneesk. wetgeving in ons vaderland. [Door
C.J.U. HUBER.] Schoonh. 1842. Uitg. (4239

Gekroonde meysterlycke wercken
Gekroonde meysterlycke w e r c k e n , bestaende in aerdsche en hemelsche
gedachten bescreven en berymt .... [Door Jhr. EV. MEYSTER.] Utr. 1668. (4240
Cat. v. Letterkunde, III. 17.

Eene nieuwe wereld
Eene nieuwe w e r e l d . Eene ware gebeurtenis. Uit het Eng. vert. [Door S.
SWELLENGREBEL.] Utr. 1855. Uitg. (4241

Des werelds dool-om-berg ontdoold of Dool-in-berg
Des w e r e l d s dool-om-berg ontdoold of Dool-in-berg. [Door Jhr. EV. MEYSTER.]
Utr. 1669. (4242
Scheltema, Mengelw. V. 2 bl. 215.

Verkorte 'swerelds tijdrekening waer in verhandelt
Verkorte ' s w e r e l d s tijdrekening waer in verhandelt worden de bemerk-weerdigste
deelen van het Oud en Nieuw Verbond-Boek .... [Door F.L. TEIRLYNCK.] Gend, z. jr.
o

4 . (4243
Vanderhaeghen IV. 231.

De ongeblankette werelt
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De ongeblankette w e r e l t , berispdicht. [Door JACOB ZEEUS.] Z. pl. en jr. [1710?]
o

4 . (4244
De schrijver droeg dit stukjc op aan N.V.IJ.A.V.A., met welke letters
IJsbrant Vincent bedoeld wordt. Deze was het ook, die het op eigen kosten
te Amsterdam liet drukken. De schrijver zelf heeft het in later tijd als eene
onrijpe hersenvrucht afgekeurd, doch het is wel opgenomen onder zijne
Gedichten, althans in de tweede, door Poot bezorgde uitgave. (Amst.
1737.) Bij toeval heeft de voorzigtigheid den naam des dichters bij den
eersten druk er afgelaten. - Zie bl. XXIX van het leven van Z. voor zijn
‘Overgebleve gedichten. Rott. 1726.’

Werken de provincie Noord-Brabant betreffende
W e r k e n de provincie Noord-Brabant betreffende. [Waarschijnlijk door Dr. C.R.
HERMANS.] 's Hert. 1832. (4245
De Heer J.G. Frederiks meent, dat H. PALIER de schrijver was.

De werken van barmhartigheid
De w e r k e n van barmhartigheid, vertoond in 't leeven van den heiligen Elisabeth,
dochter des konings van
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Hongaryen... [Door A.M. KRUL.] Amst. 1721. (4246
V.d. Marck 1133.

Wespen
W e s p e n . [Door E.W. VAN DAM VAN ISSELT.] Amsterdam, bij F.W. van Nifterick
1844-1849. (4247
Ik meldde vroeger, dat dit tijdschrift aan A.J. DE BULL werd toegeschreven.
De heer DE BULL heeft mij dringend verzocht, bij de eerste gelegenheid
zijne meest stellige verzekering op te nemen, dat hij ‘direct noch indirect,’
op geenerlei wijze aan de Wespen heeft medegewerkt. Gaarne voldoe
ik aan dit verzoek bij dezen.

Wespen op het gebied van staatkunde
W e s p e n op het gebied van staatkunde, wetenschap en kunst. [Door Iz. J. LION.]
Tiel, 1853. (4248
Zie Bijlage 18 van: Mijn staatkundig leven.

West-Indië
W e s t - I n d i ë . Bijdragen tot bevord. van de kennis der Ned. West-Ind. koloniën.
[Door C.A. VAN SYPESTEIN, C. LANDRÉ, W.C. FOCKE en F.A.C. DUMONTIER.] Haarl.
1854. Uitg. (4249

West-Java-koffij-cultuur-maatschappij
W e s t - J a v a - k o f f i j -cultuur-maatschappij. Toegelicht door G. Suermondt, H.
Hope Loudon c.s. [Door L. VAN WOUDRICHEM VAN VLIET.] 2e uitg. Amst. 1865. (4250

West-Java-koffij-cultuur-maatschappij verdedigd
W e s t - J a v a - k o f f i j -cultuur-maatschappij verdedigd tegen de aanvallen van
Volksblad en Arnhemsche Courant; - tegen den Referent en de Economist; Brief
aan den Hoogleeraar Dozy. Het koloniaal vraagstuk ontvouwd .... [Door L. VAN
WOUDRICHEM VAN VLIET.] Amst. 1865. (4251
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Wet op het Notaris-ambt van den 9 Julij 1842
o

W e t op het Notaris-ambt van den 9 Julij 1842 (Stsbl. n . 30) .... Met aanteekeningen.
o

[Door J.C. VAN TOORENENBERGEN.] Amst. 1847. 16 . (4252

Het wetboek der burgerlijke regts-pleging
Het w e t b o e k der burgerlijke regtspleging, door formulieren in praktijk gebragt.
Uit het Fransch. [Door P.J.B.C. VAN DER. AA.] Hoorn, 1811. 8 dln. Aa. (4253

Wetboek der civiele regtsvordering
W e t b o e k der civiele regtsvorde-

Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche
letteren. Deel 2: naamlooze geschriften

653
ring. Officieële uitgave. Fransch en Hollandsch. Amst. 1811. (4254
Mr. W. BILDERDIJK bezorgde den Hollandschen tekst.

Burgerlijk wetboek met aanduiding van de overeenstemmende
bepalingen
Burgerlijk w e t b o e k met aanduiding van de overeenstemmende bepalingen in de
Nederl. wetboeken, en aanwijzing van die der Fransche wetgeving. [Door Mr. H.W.
o

JORDENS.] Dev. 1839. 12 . (4255

Het wetboek Napoleon
Het w e t b o e k Napoleon, verklaard door de voornaamste Fransche regts-geleerden;
uit het Fransch vert. [Door P.J.B.C. VAN DER AA.] Amst. en Leyd. 1810. 2 stn. Aa.
(4256

Wetboek Napoleon
W e t b o e k Napoleon, vertaald naar de offic. uitgave. [Door Mr. W. BILDERDIJK.]
Amst. 1810. (4257

Wetboek van burgerlijke regtsvordering
W e t b o e k van burgerlijke regtsvordering, met aanduiding van de overeenstemm.
bepalingen in de Nederl. wetboeken, en aanwijzing van die der Fransche wetgeving.
o

[Door Mr. H.W. JORDENS.] Dev. 1839. 12 . (4258

Wetboek van koophandel
W e t b o e k van koophandel met aanduiding van de overeenstemmende bepalingen
o

in de Ned. wetboeken. [Door Mr. H.W. JORDENS.] Dev. 1839. 12 . - Ald. 1849. (4259

Noodige wetenschap tot de saligheyd
o

Noodige w e t e n s c h a p tot de saligheyd. [Door JOD. ANDRIES.] Antw. 1716. 16 .
(4260
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De Backer I. 19.

De wetgeving in zake van registratie
De w e t g e v i n g in zake van registratie, op het zegel, regt van successie bewaring
van de hypotheken en het kadaster en boekhouding van overdragt van schepen en
vaartuigen en daarop in te schrijven bevoorregte schulden. [Door J.J. DE ROVERE
VAN BREUGEL.] 's Grav. 1838. (4261

De wetgeving van Karel den Groote
De w e t g e v i n g van Karel den Groote tegenover de rigting der Moderne staatkunde.
[Door J. VAN GULICK, Soc. Jesu.] Amst. 1865. (4262

Wetten en besluiten ten dienste van de ambtenaren
W e t t e n en besluiten ten dienste van de ambtenaren der registratie en
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domeinen bijeengebragt, .... [Door J.J. DE ROVERE VAN BREUGEL.] Deventer, L.A.
Karsenbergh en J. de Lange. 1824. Uitg. (4263

Wetten ende statuten van de Universiteyt
W e t t e n ende statuten van de Universiteyt tot Leyden. Gearresteert by de
Ridderschap, Edelen ende Steden van Holland ende West-Vriesland,
Representerende de Staten van den selven Lande. [Uitgeg. door Prof. P. BONDAM.]
o

Tweede druk. Te Leyden, by Sam. en Joh. Luchtmans 1773. 4 . (4264

Oude Friesche wetten met eene Nederduitsche
Oude Friesche w e t t e n met eene Nederduitsche vertaaling en ophelderende
aantekeningen. [Door P. WIERDSMA.] Campen, J.A. de Chalmot en Leeuwarden, J.
o

Seijbel. 1783-1788. 2 dln. 4 . (4265
De heer Eekhoff heeft in de Vrije Fries XII. 431 er de aandacht op
gevestigd, hoe alle twijfel aangaande het aandeel, dat ook PETRUS
BRANTSMA aan deze uitgave gehad zoude hebben, opgeheven wordt,
door hetgeen voorkomt in Chalmot's Woordenboek op het art. Camminga
(Hidde van). Chalmot, die het als uitgever weten kon, zegt ‘dat in dezen
arbeid mede de hand heeft gehad de heer PETRUS BRANTSMA, Raadsheer
in het Hof van Friesland, doch egter voor een zeer gering aandeel;
eensdeels veroorzaakt door zijne ambtsbezigheden, en ten anderen door
zijn ontijdig afsterven; zo dat men genoegzaam de gantse behandeling
van dit uitmuntend stuk, aan de oirdeelkundige pen van den Here
WIERDSMA heeft te danken.’

Wetten voor voogden
W e t t e n voor voogden, executeurs en curators, volgens het Fransche regt. [Uitgeg.
door P.J.B.C. VAN DER AA.] Amst. 1810. - Ald. 1812. Aa. (4266

Wie geeft wat hij heeft
W i e geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Blyspel in één bedrijf. [Door C.K. VAN
HEMERT.] Amst. 1840. Uitg. (4267

Wie is 't? Blyspel in drie
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W i e is 't? Blyspel in drie bedrijven. Voor rederykers bewerkt, door den schrijver
van ‘Bergen en dalen’, enz. [J. SCHUITEMAKER,.] Purmerend, J. Schuitemaker. 1864.
Schr. (4268
De 2e druk is in 1869 verschenen. De schrijver noemde zich toen den
vertaler van ‘De vrek’, ‘Bergen en Dalen’, enz.
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Wie men voert an van herten
W i e men voert an van herten trouwen ende by der handt nemen, daer men niet
mede doelen off sondigen ... sal ... [Door DAVID JORIS.] 1545. (4269
o

V.d. Linde n . 31.

Wie zijn voor
W i e zijn voor, wie tegen de kloosterwet te Rome? [Door SIJBR. VAN DEN ANKER,
Leeraar a.h. Seminarie te Kuilenburg.] 's Bosch, 1873. H.E.B. (4270

Vr. Wien moeten de Katholieken bij de verkiezingen van 30 October
raadplegen?
Vr. W i e n moeten de Katholieken bij de verkiezingen van 30 October raadplegen?
Antw. 1. Hun pligt. 2. Hun belang. 3. Den wensch des konings. [Door J.A. ALBERDINGK
THIJM.] Amst. 1866. (4271

De vrije wil toegepast op de meisjes
De vrije w i l toegepast op de meisjes in het kiezen van een echtgenoot. [Door J.P.
KIKKERT.] Utr. 1864. Uitg. (4272

Uyterste wille van een moeder ..
Uyterste w i l l e van een moeder ... enz. (4273
Zie op W i l s b e s c h i k k i n g .

Willem Baarland .... door een' Nederlander
W i l l e m Baarland .... door een' Nederlander. [W.J. BRUGTS.] 's Grav. 1829. (4274
Zie onder de schuilnamen.
‘Door den schrijver van Willem Baarland’ zijn ook geschreven: Tafereelen
en herinneringen. 's Grav. 1833.
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Willem Berkveld
W i l l e m Berkveld, of de kleine bedelaar; tafereelen uit het begin der tegenw. eeuw,
door den schrijver van: Vier dagen op reis, enz. [J. KRABBENDAM, Rz.] Amst. 1835.
2 dln. (4275
Hij noemt zich schrijver hiervan op den titel van: Catharina Rembrands,
een met naam door hem uitgegeven roman.

Willem de Eerste
W i l l e m de Eerste, Prins van Oranje. [Treurspel door J. VAN WALRÉ.] Haarl. 1785.
H.G. (4276

Willem II te Amsterdam
W i l l e m II te Amsterdam. (Dertig jaren later.) Willem III te Amsterdam. [Door J.
BRAUN.] Amst. 1861. Uitg. (4277

Willem III
W i l l e m III. Oranje boven!!! Wijze: Iö vivat. [Door A.J. SERVAAS VAN ROOIJEN.] Utr.
(18 ..) 1 blz. Schr. (4278
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Willem de Derde
W i l l e m de Derde, Koning van Engeland. Treurspel. [Door Prof. M. SIEGENBEEK.]
Amst. 1832. (4279

Willem de Vijfde
W i l l e m de Vijfde, Prins van Oranje, enz. enz. enz. Tooneelspel geschikt voor de
opvoeding der jeugd. [Door W. VAN OLLEFEN, Cz.] Amst. z. jr. [1782?] (4280
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 8327.

Willem Deurhoffs geestelooze geesten ofte gevaarlyke
W i l l e m Deurhoffs geestelooze geesten ofte gevaarlyke grondregels. [Door JAC.
o

SCHUTS.] Z. pl. en jr. [1693.] 4 . (4281
Deurhoff beantwoordde het met een Brief aan Jacobus Schuts... enz.,
waaruit de schrijver van dat geschrift blijkt.

Willem en Willemyntje ... Staat-kundig blyspel
W i l l e m en Willemyntje ... Staat-kundig blyspel. Nym. en Amersf. 1787. (4282
Volgens de Plechtige Lijkstaatsie van het Saturdags Kroegpraatje, bl. 14,
door JAN KRAP en GERRIT PAAPE ‘in de waereld geschopt’.

William Shakespear's tooneelspelen
W i l l i a m Shakespear's tooneelspelen ... naar het Engelsch in het Hoogduitsch
[door J.J. ESCHENBURG] vertaald. [In het Holl. overgebragt. door BERNARD BRUNIUS.]
Amst., Borchers. 1778-1782. 5 dln. F.V. (4283

Willem X ... of volkomen veilige
W i l l e m X ... of volkomen veilige opkweeking van kleine kinderen, zonder
moederborst of minne.... [Door G. BRUINING.] Delft, 1827. (4284
Zie bl. 407 zijner eigen-levensbeschr.
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Uiterste wilsbeschikking van eene moeder
Uiterste w i l s b e s c h i k k i n g van eene moeder aan haar toekomende kind. [Uit
het Eng. van ELIS. JOCELIJN-BROOK.] Met vaarzen. [Van GEESJE BRIT en A.
SPINNIKER.] Met grav. van J. Luyken. Amst. 1698. (4285
De 2e druk was getiteld: Uyterste w i l l e v.e. moeder ... Amst. J. van
Nieuweveen. Z. jr. - 3e druk. Amst. G. Tielenburg. 1748.

De windhandel of Bubbles compagnien
De w i n d h a n d e l of Bubbles compagnien. Kluchtspel. [Door G. TIJSENS.] Amst.
1720. (4286
V.d. Marck 1353.
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Winterturf aen Caspar Streso
W i n t e r t u r f aen Caspar Streso, gesonden van sijnen veenboer uyt
Roele-vaertjesveen ... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1642. (4287
Opgenomen in zijn ‘Eenige tractaetjes’.

Witte-broot voorde predicanten tot Campen
W i t t e - b r o o t voorde predicanten tot Campen, om het Camper-steurtjen
‘bequamelicker op te eeten ... [Door PASCHIER DE FIJNE.] 1648. (4288
Opgenomen in het 2e dl. zijner ‘Tractaaten’.

Woerden-Leiden-'s Gravenhage of Gouda-'s Gravenhage
W o e r d e n -Leiden-'s Gravenhage of Gouda-'s Gravenhage: welke lijn is de beste?
[Door Mr. S. VISSERING.] Leiden, 1859. Uitg. (4289

Wolferd van Borssele. Treurspel
W o l f e r d van Borssele. Treurspel. [Door den oud-minister Dr. J. BOSSCHA.] Amst.
1865. (4290
Naar een getuigenis van den zoon des schrijvers Dr. J. Bosscha Jr.

Wolk van getuigen voor de leere
W o l k van getuigen voor de leere der rechtvaardiginge door en uit het geloove ...
[Door PIETER BODDAERT.] Z. pl. en jr. [Midd. 1759.] (4291
Blijkens zijn Zedige verdediging van de Wolke der get.

Twōder boeck
T w ō d e r boeck. Wie een die ick, seyt die Here, senden sal ontfangt in minen naem,
dy ontfangt my: wie my ontfangt, ontfangt den die my gesondē heeft. Dat herte des
wysen sal hooge redenen verstaen. Een goet oore met alder begheeren wyszheyt
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hooren. Eccl. iij. [Door DAVID JORIS.] Z. pl. [Deventer, Dirk van Borne.] 1542. 4 .
(4292
Dit boek kostte in 1544 het leven aan David Joris' uitnemendsten
aanhanger JORIËN KETEL, die de uitgave er van bezorgde. - Zie v.d. Linde,
o

David Joris, n . 14. In 1551 verscheen een nieuwe druk. Zie ook Annales
du bibliophile Belge et Holl. Junij en Julij 1865.

De wonderen van de Katholijke kerk
De w o n d e r e n van de Katholijke kerk, en inzonderheid de betrekking van dezen
en van de wonderen in het Nieuwe Testament tot de verschijnselen van het
magnetisme en sonnambulisme. Eene verhandeling van A.
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Tholuck. Uit het Hoogduitsch vertaald. [Door J.J. VAN TOORENENBERGEN.] Te Leiden,
bij S. en J. Luchtmans. 1846. Vert. (4293

Onze woonplaats
Onze w o o n p l a a t s . Een leesboekje voor de middelste klasse der scholen. [Door
H. HEMKES Hz.] 's Grav. 1850. Uitg. (4294

Een hartelijk woord aan alle mijne
Een hartelijk w o o r d aan alle mijne mede-Israëliten. [Door A.A. WOLF.] Haarl. 1841.
(4295
Cat. v. Voorst, Littér. 1072. ‘Door den schrijver van †’ werd geschreven:
De stemmen der oudste, geloofwaardigste Rabbijnen over de pijütim ...
Haarl. 1842.

Welmeenend woord aan de verdedigers des vaderlands
Welmeenend w o o r d aan de verdedigers des vaderlands, die met onbepaald verlof
reeds zijn teruggekeerd .... [Door S. CROMMELIN.] Utrecht, 1834. R.A. (4296

Het laatste woord aan ... bij het verlaten
Het laatste w o o r d aan ... bij het verlaten van de ... van... te... [Uit het Hoogd. vert.
door J.H. VAN LINSCHOTEN.] Zutphen, 1867. (4297

Een woord aan den landman
Een w o o r d aan den landman. [Door H.J. CAAN.] 's Grav., Dec. 1830. R.A. (4298

Een woord aan den onpartijdigen lezer
Een w o o r d aan den onpartijdigen lezer wegens het stukje getiteld: Wederlegging
... Rott. 1816. (4299
Mogelijk door denzelfden schrijver [G.J. JACOBSON] als het boekje,
waartegen de Wederlegging gerigt is, nl. Vertoogen ov. de belangen v.d.
kooph. Beiden zijn bij denzelfden uitgever verschenen.
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Een woord aan het Amsterdamsche Handelsblad
Een w o o r d aan het Amsterdamsche Handelsblad. [Door L. VAN WOUDRICHEM VAN
VLIET.] Rott. 1865. T. (4300

Waarschuwend woord aan landen stadgenooten tegen het
dwaasselijk verspillen van hun geld
Waarschuwend w o o r d aan landen stadgenooten tegen het dwaasselijk verspillen
van hun geld aan de oprigting van een standbeeld voor Rembrandt. [Door J. BOEKE.]
Amst. 1842. Uitg. (4301

Een woord aan mijne landgenooten ten
Een w o o r d aan mijne landgenooten ten voordeele der huisgezinnen van
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hen, die zich thans vrijwillig ten strijde begeven. [Door LAMB. GER. CORN. LEDEBOER.]
Leid. 1830. A.M.L. (4302

Een woord aan mijnen zoon die
Een w o o r d aan mijnen zoon die voor het eerst naar school gaat. [Door ABRAHAM
STOLK.] Rott. 1852. H.E.B. (4303

Een woord aan onze Utrechtsche medestudenten
Een w o o r d aan onze Utrechtsche medestudenten, en in het bijzonder aan de
schrijvers van Eene Hervorming, enz. en Echo. Protestanten. Roomschgezinden.
[Toegeschr. aan P.M. TUTEIN NOLTHENIUS.] Leyd. H.W. Hazenberg en Comp. 1839.
(4304
Volgens aanteekening van een tijdgenoot op mijn ex.

Een woord en bede omtrent de formulieren van eenigheid der Herv.
Kerk
Een w o o r d en bede omtrent de formulieren van eenigheid der Herv. Kerk. [Door
A.H. PAREAU.] Amst. 1849. (4305
Romein, De Herv. Pred. v. Drenthe, bl. 18.

Een woord in betrekking tot het ontwerp
Een w o o r d in betrekking tot het ontwerp rakende het krijgswezen van onzen staat.
[Door W.P. D'AUZON DE BOISMENART.] Utrecht, C. van der Post. 1847. (4306
Levensber. v. Letterkunde, 1870, bl. 521.

Een woord in het belang van Europa
Een w o o r d in het belang van Europa bij het voorstel der scheiding tusschen België
en Holland. [Door Mr. J.R. THORBECKE.] Leyden, S. en J. Luchtmans. 1830. (4307
De uitgever adverteerde in Konst- en Letterbode 1831, I. 127, dat dit van
dezelfdehand was, als Over de erkentenis der onafhankelijkheid van
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België. Ook van elders blijkt de juistheid hiervan. Zie Letterkunde,
Levensber. 1875, bl. 217.

Een bescheiden woord
Een bescheiden w o o r d ; mogt het zijn in het belang van Neêrlands finantiën.
[Door.... NAHUYS.] 's Grav. 1844. (4308
Biblioth. de M. le baron de Stassart, léguée à l'acad. royale de Belgique,
o

N . 11759.

Een woord naar aanleiding der vraag
Een w o o r d naar aanleiding der vraag: ‘Wat leeren de vier algemeen erkende
Paulinische brieven aangaande de opstanding van Christus?’.... [Door
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H. ERNST, JR.] Amst. 1863. Uitg. (4309

Een woord op zijn tijd
Een w o o r d op zijn tijd bij geleg. van den aanstaanden bededag. [Door Mr. HIERON.
VAN ALPHEN.] Z. pl. [Leiden?] 1793. (4310
Nepveu, bl. 62.

Een woord op zijn tijd ter
Een w o o r d op zijn tijd ter opwekking aan het gereformeerde volk in Nederland.
[Door Ds. HAGA.] Sneek, 1800. (4311

Een woord over de finantiële mededeelingen
Een w o o r d over de finantiële mededeelingen der regering aan de Eerste Kamer
der Staten-Generaal. [Door Mr. G.H. BETZ.] Rott. 1866. (4312

Een kort woord over de houding
Een kort w o o r d over de houding van het kabinet na de afstemming van het derde
hoofdstuk der begrooting. Te Amst. bij G.L. Funke. 1868. (4313
Over dit vlugschrift ontving ik onder het postmerk 's Gravenhage den
volgenden brief, voor welks toezending ik bij dezen den schrijver mijnen
dank betuig:
Wel Edel Gestr. Heer!
Op bladz. 7 der voorrede van uw boek over de Nederlandsche anonymen
wordt de wensch te kennen gegeven, bijdragen tot dat werk, hoe gering
zij ook mogen zijn, te ontvangen. In de volledigheid van uw werk het
hoogste belang stellende, meen ik u zoodanige geringe bijdrage te moeten
doen toekomen.
In 1868 is, ben ik wel onderrigt, te 's Gravenhage gedrukt, maar te
Amsterdam uitgegeven ‘Een kort woord over de houding van het Kabinet
enz.,’ waarvan u heden over de post een exemplaar wordt gezonden. Ik
kan u melden, dat de gewezen Minister van Financiën en van
Binnenlandsche Zaken Jonkheer mr. J.G.H. VAN TETS VAN GOUDRIAAN
door allen, die hem van nabij kennen, voor den schrijver van dat opstel
gehouden wordt. Zij geven eenstemmig als redenen voor dat gevoelen
op, dat het vlugschrift vooreerst volkomen de meening teruggeeft, welke
die staatsman in zijne gesprekken over de houding van het ministerie in
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1868 steeds onverholen heeft genit, en ten tweede blijkbaar is gesteld in
zijn eigenaardigen korten stijl.
28 October 1870.
Een liefhebber van boeken, die onbekend wenscht te blijven.

Eenvoudig woord over de gods-dienstige twisten
Eenvoudig w o o r d over de gods-dienstige twisten van den dag in de Ned. Herv.
Kerk. [Door D.T. HUET.]
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Rott. bij J. van Baalen. 1834. (4314
Levensber. v. Letterkunde, 1874. bl. 122.
‘Door den schrijver van het †’ werden nog uitgegeven: Gedachten over
den Herderl. brief der Ned. Herv. Pred. te Amst. aan hunne gemeente.
Rott. 1836.

Een woord over de Kultuurwet
Een w o o r d over de Kultuurwet. [Door G.L. BAUD.] 's Grav. 1865. (4315

Den woord over de nota van Sloet tot Oldhuis
Den w o o r d over de nota van Sloet tot Oldhuis.... [Door Jhr. J.W.H. SMISSAERT.]
Leyd. 1850. (4316
Cat. Ind. Gen. 's Hage, bl. 46.

Een woord over en in verband
Een w o o r d over en in verband tot de door de heeren G. Suermond en H. Hope
Loudon c.s. voorgestelde West-Java-koffij-cultuur-maatschappij. [Door L. VAN
WOUDRICHEM VAN VLIET.] Amst. 1865. (4317

Een woord over het examen van surnumerairen der registratie
Een w o o r d over het examen van surnumerairen der registratie en over andere
examens in het belang van een aantal huisvaders. [Door J.J. DE ROVERE VAN
BREUGEL.] Zaltb. 1846. (4318

Een woord over het koninklijk-academisch vraagstuk
Een w o o r d over het koninklijk-academisch vraagstuk van de beteekenis en de
spelling der Nederl. plaatsnamen. [Door Dr. JOH. VAN VLOTEN.] Dev. 1860. (4319

Een woord over het tegenwoordig standpunt
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Een w o o r d over het tegenwoordig standpunt en de wetenschapp. beoefening der
aardrijkskunde. [Door D. BUDDINGH.] Haarl. 1849. Schr. (4320

Een woord over kieschheid op het gebied van kunst en poëzy
Een w o o r d over kieschheid op het gebied van kunst en poëzy... [Door Dr. JOH.
VAN VLOTEN.] Haarl. 1851. (4321

Een woord ter overweging bij de toepassing
Een w o o r d ter overweging bij de toepassing, welke van het stemregt dezer dagen
is gemaakt. [Door Jhr. Mr. J. DE BOSCH KEMPER.] Amst. 1847. Schr. (4322

Een woord ter zuivering van den nagedachtenis van P.J. Kamphuis
Een woord ter zuivering van den blaam aan de nagedachtenis van P.J. Kamphuis.
[Door L. STEITZ.] Utr. 1849. (4323
Cat. Ind. Gen. 's Hage, bl. 62.
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Een onpartijdig woord uit Indiën betrekk
Een onpartijdig w o o r d uit Indiën betrekk. de gebeurtenis van den 22 Mei 1848 te
Batavia [Door W. BOSCH.] Rott. 1849. (4324
Cat. Ind. Gen. te 's Hage, bl. 36.

Een woord van waarschuwing en opwekking
Een w o o r d van waarschuwing en opwekking over de verloochening Gods .... [Door
J.O. JOSSET.] Amst. 1849. Aa. (4325

Eenige woorden aen eenen waren Belg
Eenige w o o r d e n aen eenen waren Belg, over de tegenwoordige
staetsomstandigheden. [Door Prof. J.B. DAVID.] Loven, 1841. (4326
Bibliogr. Nationale.

De woorden en hunne beteekenissen
De w o o r d e n en hunne beteekenissen. [Door Dr. H.J. NASSAU.] Assen, van Gorcum
en Co. 18.. (4327
In 1870 verscheen een herdruk met naam.

Woorden der wijsheid
W o o r d e n der wijsheid; een geschenk voor vrienden van den onvergetelijken
[D.M. KAAKEBEEN.] Amst. 1835, 1836, 1837. (4328

VaderlandschVaderlandsch-, geschied-, aardrijks-, geslacht- en staatkundig w o o r d e n b o e k .
[Door JAC. KOK.] Amst. 1780-1799. 38 dln. (4329
In den beginne naamloos verschenen. De niet naamlooze uitgave, met
den titel: ‘Vaderlandsch Woordenboek’, begint 1785. Hiervan werden
slechts de eerste I9 dln. door hem bewerkt: de latere met inbegrip der
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bijvoegsels waren hoofdzakelijk het werk van JAN FOKKE. Zie Cat. Bibl
Harlemensis, III. p. 502.

Geographisch woordenboek
Geographisch w o o r d e n b o e k , behelsende een uytvoerige beschrijving van de
Friesche dorpen .... mitsg. van beroemde mannen aldaar geboren, en wat dies meer
mag zijn. [Door Jhr. Mr. E.M. VAN BURMANIA] Leeuw. 1749. (4330

Biographisch woordenboek der Nederlanden .... Door
Biographisch w o o r d e n b o e k der Nederlanden .... Door J.A. de Chalmot. Te
Amsterdam, by Joh. Allart 1798 - 1800. 8 dln. (4331
Op bl. XI van de voorrede zegt de schrijver, dat slechts zeer weinigen,
aan wic hij inlichtingen gevraagd had, huiverig geweest zijn om
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hem de verlangde ophelderingen mede te deelen, en vervolgt dan: ‘ik
heb zelvs het genoegen gehadt, twee door huune geleerdheid beroemde
Mannen te ontmoeten, die mij niet alleen zeer bereidvaardig verscheidene
aanmerkeuswaardige Anekdoten hebben medegedeeld, welke een helder
licht bijzetten ten aanzien van de karakters van verscheidene personen,
maar mij ook teffens hunne aanzienlijke Boekerijen op ene verpligtende
wijze ten gebruike hebben aangeboden.’
Deze beide medewerkers waren MEINARDUS TYDEMAN, vroeger Rector
te Leeuwarden, later Griffier der Staten van Overijssel, en GERARD
DUMBAR. Aangaande eerstgenoemde steunt deze opgave op: De stedelijke
Bibliotheek te Leeuwarden, door W. Ekhoff, bl. 91; aangaande Dumbar
blijkt het uit diens nog aanwezig exemplaar, waarvan de 7 eerste deelen
bovendien met vele Hs. aanteekeningen verrijkt zijn.

Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de
provincie Friesland
Algemeen aardrijks- en geschiedkundig w o o r d e n b o e k van de provincie Friesland.
[Door T.W. VAN BREESTSMALLENBURG.] Sneek, 1833. (4332
o

Bodel Nijenhuis, n . 2603.

Aardrijkskundig en statistisch woordenboek van Nederlandsch
Aardrijkskundig en statistisch w o o r d e n b o e k van Nederlandsch Indië. Amst.
1861. 3 dln. (4333
Als medewerkers hieraan worden genoemd: Jhr. H. VAN ALPHEN,
Referendaris aan het Dep. v. Kolonien, Mej. ROORDA VAN EYSINGA, Prof.
P.J. VETH en anderen.

Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch woordenboekjen
Hollandsch-Maleisch en Maleisch-Hollandsch w o o r d e n b o e k j e n . [Door W. VAN
REES?] Arnhem, 1803. (4334

Nederlandtsche woorden-schat
Nederlandtsche w o o r d e n - s c h a t , dat is verduytschinge van uytheemsche
woorden, die somtijdts onder het Nederl. gevonden worden. Wt verscheyde schrijvers
vergadert. [Door JOHAN HOFMAN.] Haerlem, Thomas Fonteyn. [1650.] (4335
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Blijkens de voorrede van de uitgave van 1654, welke geschreven is door
Dr. L. MEYER, ten onregte voor den schrijver van het werk zelf gehouden.
Zie Konst- en Letterbode 1858, bl. 213; Dr. de Jager, Taal- en Letteroef.
(1875). bl. 39.

Een hartig woordje aan Mr. W
Een hartig w o o r d j e aan Mr. W. Bilderdijk over deszelfs dusgenoemde Toelichting
van I. da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw .... [Door
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G. BRUINING.] Leyd. 1823. (4336

Een woordje aan Napoleon
Een w o o r d j e aan Napoleon, gewezen koopman in tabak, etc. etc. etc. [Door A.
LOOSJES Pz.?] In 's Grav. bij W.K. Mandemaker en verder alom. 1814. (4337

Een woordje over het stokpaardje van eenige zoogenaamde
welgezinden
Een w o o r d j e over het stokpaardje van eenige zoogenaamde welgezinden. [Door
T. OLIVIER SCHILPEROORT en A.J. VAN TETROODE.] Amst. 1830. (4338

Een woort op zyn tyt
Een w o o r t op zyn tyt, zynde een samenspraak over zaken van gewigt .... [Door
o

JOH. QUINTIUS.] Amst. [1689.] 4 . (4339
Rogge, Contrarem. geschr. bl. 268.

Wordt Amsterdam alleen gebaat door de doorgraving van Holland
W o r d t Amsterdam alleen gebaat door de doorgraving van Holland op zijn smalst?
[Door JAKOB KLOPPENBURG.] Amst. 1862. 2 drukken. (4340
Cat. Amst. Bibl. VI. 506.

De worstelinge Jakobs vervatt. de wonderlyke
De w o r s t e l i n g e Jakobs vervatt. de wonderlyke worstelinge en zalige
overwinninghe van Jakob van de Graef ... 's Grav. 1672. - Amst. 1692. (4341
o

Cat. v. Voorst, Littér. N . 4824, aan S. SIMONIDES, en aldaar Cat. d'hist.
o

N . 1677, aan J. VOLLENHOVEN toegeschreven. Dit laatste is zeer
onwaarschijnlijk. Dat S. de schrijver zoude zijn, is mogelijk; het ligt voor
de hand, maar dat zegt nog niet veel. De Haagsche Predikant AMYA is
ook voor den schrijver aangezien. Er bestaan ten minste zestien
verschillende uitgaven. (16e druk: Amst. J. Kannewet, 1751.) Zie Bibl. v.
Pamfl. 6350 e.v.
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Wortel der Nederlantsche oorloghen
W o r t e l der Nederlantsche oorloghen, met aenwysinghe tot inlantsche eendracht....
[Door D. Vz. COORNHERT.] Gouda, 1590. (4342
o

Zie zijn Werken II. n . 5.

Onbillycke wreetheyt der Dortsche Synoden
Onbillycke w r e e t h e y t der Dortsche Synoden: midtsgaders der ghenen, die het
beleyt daer over hebben ghehadt, teghen de Remonstr.... [Door SIM. EPISCOPIUS.]
o

Z. pl. [Amst. bij Nic. Biestkens.] 1619. 4 . (4343
Brandt IV. 82.
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Wten monde stemmelijck gesproocken
W t e n monde stemmelijck gesproocken. Dit sy tot niemand gesproocken dan tot
den benauden bekommerden zielen .... [Door DAVID JORIS.] 1542. - 1543. (4344
o

V.d. Linde, N . 12, 16.

Dye vier wterste des menschen
Dye vier w t e r s t e des menschen. Te weten. Die doot. Dat oordeel. Die pijne der
hellen. Ende die blischap des eeuwigen levens. Z. pl. en jr. (4345
o

Vertaling van het Cordiale, toegeschr. aan GEERT GROOTE. Zie N . 748
der Bibl. Prof. W. Moll.

Wtganck
W t g a n c k ; ofte bekeeringhe van Menno Symons ... [Misschien door P.J. TWISK.]
Hoorn, 1621. 2e druk? (4346
Nagedrukt onder bijvoeging op den titel: Gedr. nae de copie tot Haerlem.
Bij Thomas Fonteyn. (16..?), later te Harlingen, 1633. - Zie v.d. Aa i.v.
Menno Simons.

Een stille swyghende styuen wthroep tot waerschouwinghe
Een stille swyghende styuen w t h r o e p tot waerschouwinghe allen ghoetwilligen
o

... herten ... [Door DAVID JORIS.] 1545. 12 . (4347
o

V.d. Linde n . 37.

Eyn wtroepinge van der brudegoms kompst
Eyn w t r o e p i n g e van der brudegoms kompst, vnde hoe na eyn yegelick bereyt
sy, vnde dat bruloffs kleyt an hebbe ... [Door DAVID JORIS.] 1539. (4348
o

V. d. Linde n . 2.
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Wtspraeck des waeren religioms ende verklaering
W t s p r a e c k des waeren religioms ende verklaering der ceremonien .... [Door
o

DAVID JORIS.] Dec. 1544. 12 . (4349
o

V.d. Linde n . 28.

Wtwissinge der schandelicker blamen daermede de schryver vande
Tractaten tegens Pays
W t w i s s i n g e der schandelicker blamen daermede de schryver vande Tractaten
tegens Pays, Treves, etc. de Remonstranten t' onrecht bewerpt ... [Door JOH.
o

UYTENBOGAERT.] 1630. 4 . (4350
Cattenburgh p. 154.

Een hertlijcke wunschinge dat die waerheyt
Een hertlijcke w u n s c h i n g e dat die waerheyt (die hier claer ontdeckt ... wert)
mocht aengenomen werden
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o

... [Door DAVID JORIS.] Z. pl. 1551. 4 . (4351
o

V.d. Linde n . 72.

Wij zijn kinderen met elkander
W i j zijn kinderen met elkander. [Door J.H. NIEUWOLD.] Gron. A. Groenewolt. z. jr.
(4352
Herinn. aan J.H.N. door H.W.C.A. Visser, bl. 123.

Wijkboek van Leeuwarden
W i j k b o e k van Leeuwarden, bevattende de verdeeling van de gebouwen dezer
stad .... [Door J.F.C. ESAU.] Leeuw. 1843. (4353

De wijn
De w i j n . Praktisch handboek voor de kennis van het wezen, de kweeking en
behandeling der verschillende soorten van wijnen, ten dienste van wijnhandelaren,
enz. [Door HAMM; vert. door H.M.C. VAN OOSTERZEE.] Schoonhoven, S. en W.N.
van Nooten. 1868. (4354
Letterkunde, Levensber. 1878, bl. 83.

Wijn-liedt .... aan sekere beschonkene
W i j n - l i e d t .... aan sekere beschonkene. [Door VINC. VAN DRIELENBURCH.] 1616.
o

4 . (4355
o

Cat. J. Radink (1867), n . 907.

De stellige wijsbegeerte tegenover geloof en
De stellige w i j s b e g e e r t e tegenover geloof en bespiegeling. Eene wijsgeerige
proeve. [Door J. TIDEMAN.] 's Grav. 1848. (4356
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De wijsgeer der negentiende eeuw
De w i j s g e e r der negentiende eeuw. [Door J. NIEUWENHUYS.] Leid. 1845. T. (4357

De vlugtende wijsgeer in Holland
De vlugtende w i j s g e e r in Holland. [Door G. PAAPE.] In Holland, 1789. (4358

De Evangelische wijsheid onzer vaderen in het formulier des doops
De Evangelische w i j s h e i d onzer vaderen in het formulier des doops en des
avondmaals. [Door M. JORISSEN.] 's Grav. 1821. - Amst. 1834. 2 dln. Aa. (4359

De wysheit Salomons
De w y s h e i t Salomons, vertoont tot nut van Nederlants kerk en borger-staat, zynde
een redeneerkundige uytbreidinge van de Spreuken Salo-
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mons, verrykt met polityke staat- en zedekundige aanmerkingen, waarin Nederlands
heedendaagsche zeeden en gewoontens aan de waare wysheyt ter toets gebragt,
ende tot bloey van den waaragtigen godsdienst, het welzyn van 't vaderland ende
verbetering der zeden in een helder dagligt gestelt worden, onder de zinspreuk van
godsdienst en vryheit. Hac nitimur, hanc tuemur. Leeuw. A. Ferwerda, by wien dit
o

werkje wekelyks zal uytgegeven worden. z. jr. [1750.] N . I-IX. (4360
Vrij zeker geschreven door PH. STATIUS MULLER, volgens Eekhoff, Cat.
der Leeuwarder Bibl. bl. 179.

De nieuwe wyze van landbouwen
De nieuwe w y z e van landbouwen, voorgeschreven door Tull en du Hamel du
Monceau. Uit het Fransch. [Door C. VAN ENGELEN.] Amst. 1762-1765. 4 dln. (4361
Cat. G. Vrolik, bl. 31.
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X
Xenophontis Ephesii
X e n o p h o n t i s Ephesii, Habrokomes en Anthia. Vert. met aanteek. [Door T.
HAAKMAN TRESLING.] Gron. 1829. (4362
o

Cat. D.J.v. Lennep, n . 1142.

Y
Het Y vermaak op het ys
Het Y vermaak op het ys in de arrensleeden; kluchtspel. [Door B. MOURIK.] Amst.
z. jr. [1753.] (4363
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 3551.

Ydelheit des werelts
Y d e l h e i t des werelts. [Door ADR. POIRTERS.] T'Antwerpen, by de Weduwe ende
erfgenamen van Ian Cnobbaert. 1645. (4364
Eerste aan de Backer (IV. 580) bekende druk van ‘Het masker van de
wereldt afgetrocken’. Sotwell haalt eene uitgave Antw. 1644 aan, onder
den titel ‘Typus mundi’. Voorts was ‘De Ydelheit des werelts, verciert met
sinne-beelden, rym-dighten en zede-leeringen. Antw. 1712’ - een herdruk
van bovenstaanden druk; met kleine wijziging in de spelling werd die
herdruk op nieuw in 1714 te Antw. uitgegeven.

Den yver tot Godts wet
Den y v e r tot Godts wet. Poetisch wtbreyding over den Psalm 119. In Neerlantsche
o

rymen ... [Door D. Rz. CAMPHUYSEN.] 1620. 4 . (4365
Bibl. v. Pamfl. 1769.
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Z
De zaaijer
De z a a i j e r . Christelijk weekblad voor stad en land. [Door J. WITMOND.]
Stads-kanaal, 1864. (4366

Goede zaak en goede trouw
Goede z a a k en goede trouw. [Door HENDRIK BRINCK.] 16 .. Aa. (4367

Zaaken van staat en oorlog
Z a a k e n van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden, sedert het
begin van het jaar 1780. [Grootendeels door JAC. KOK.] Amst. 1788-1792. 25 dln.
(4368

Zaïre
Z a ï r e . Treurspel. [Door VOLTAIRE; vert. door MENKEMA SR.] Amst. 1777. F.V. (4369

Eenige hedendaagsche koloniale zaken en geschriften
Eenige hedendaagsche koloniale z a k e n en geschriften. [Door R.W.J.C. BAKE.]
Amst. 1860. (4370
Cat. Ind. Gen. 's Hage, bl. 42.

Zal de grondwets-herziening nu eindelijk in de Tweede Kamer
Z a l de grondwets-herziening nu eindelijk in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
ernstig ter sprake komen? Ja - en waarom? [Door M. VAS.-DIAS.] 's Grav. 1844.
(4371

Zal de kermis afgeschaft worden?
Z a l de kermis afgeschaft worden? [Door J. PIJNAPPEL.] Amst. 1854. Uitg. (4372
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Zamenspraak over de Gereformeerde leer
Z a m e n s p r a a k over de Gereformeerde leer, bij de omstandigheden des tijds ...
[Door S.M. HARDEVELT.] Utr. 1860. Uitg. (4373

Zamenspraak over den heiligen doop
Z a m e n s p r a a k over den heiligen doop, in korte vragen en antwoorden.
(Achteraan:) 1810. [1801?] (4374
Wijziging van het werkje van HUIG DE GROOT door JAC. HINLÓPEN. (Rogge,
Contra-remonstr. geschr. bl. 214.)

Vaderlandsche zamenspraak tusschen Kees en Willem
Vaderlandsche z a m e n s p r a a k tusschen Kees en Willem. [Door MAX. D'YVOY
VAN MIJDRECHT.] Gedrukt
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in het verward Babylon ... 6 Junij 1795. (4375
Vreede, Geschied. der diplomatie van de Bat. Republ., II. I, bl. 37 der
bijlagen.

Zamenspraak tusschen Kort en Goed en
Z a m e n s p r a a k tusschen Kort en Goed en van den Omslag. [Door JERON. DE
VRIES.] Amst. 1831. (4376
Bibl. Harlemensis III. 462.

Zamenspraak tusschen Pyter en Jaap
Z a m e n s p r a a k tusschen Pyter en Jaap, dy malkaär op de weg ontmoetten .....
[Door G. COOL.] Gron. 1829. (4377

Zamenspraek tusschen Waermond en Vryhart
o

Z a m e n s p r a e k tusschen Waermond en Vryhart. N . 2. Z. pl. en jr. (4378
Zie boven op W a e r m o n d .

Historische zamensprake over de stad Mechelen
Historische z a m e n s p r a k e over de stad Mechelen tusschen Pepinus ende
Ludolphus dezelve doorwandelende. Mech. 1775. (4379
't Is meer dan waarschijnlijk, dat GERARD DOMINIQUE DE AZEVEDO
COUTINHO Y BERNALL de schrijver van dit spotschrift is. - B.

Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden
Z a m e n s p r a k e n gehouden in het ryk der dooden tusschen W.C.H. Friso ...., Mr.
Jan Hop .... en Mr. Pieter Burman ... [Door MATTH. TEMMINCK.] Z. pl. en jr. [Utr. 1783.]
(4380
Van dezen is ook de Tweede Zamenspraak .... enz. Volgens Tydeman's
Aanteek. op Bilderdijk's Vad. Hist. XII. 257, is geen der andere, onder
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den titel van Zamensprank in 't rijk der dooden in dien tijd verschenen
stukjes van T.

Historische zamenspraken over de noodzakelijkheid van den
godsdienst
Historische z a m e n s p r a k e n over de noodzakelijkheid van den godsdienst in
den huwelijken staat. Uit het Engelsch vertaald. [Door P. LOOSJES, Az.] Amst. 1787.
2 dln. (4381
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

Leerzame zamenspraken over eenige dieren
Leerzame z a m e n s p r a k e n over
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eenige dieren, vogels en visschen. [Door P. LOOSJES, Az.] Amst. 1769. (4382
Konst- en Letterbode 1813, I. 359.

Zamenspraken tusschen een burger en Oostindische
Z a m e n s p r a k e n tusschen een burger en Oostindische schipper over de zaken
van de O.I. Comp. en het nieuwe Commité.... [Door MATTH. TEMMINCK.] Z. pl. en jr.
[178.?] (4383

Vier zamenspraken tusschen oom en neef
Vier z a m e n s p r a k e n tusschen oom en neef nopens de aanmerkingen van ...
M. Corver op het Leven van Jan Punt in de Levens van ber. Ned. mannen en
vrouwen ... [Door SIMON STYL.] Amst. en Harl. 1786. Aa. (4384

Zamenspraken tusschen Waarmont en Vryhart
Z a m e n s p r a k e n tusschen Waarmont en Vryhart. (4385
Zie op W a e r m o n d en Vryhart. ‘Door den schrijver der †’ werd nog
gegeven:
Het gedrag van Aruhems mngistraat en burgery in het voorgevallene van
den 2 Aug. z. pl. en jr. [Utr. 1785.]

Geestelyke zamenspraken wegens het inwendig gebed
Geestelyke z a m e n s p r a k e n wegens het inwendig gebed, door den eerw. pater
Fr. Thomas Dujardin (met diens levensbeschrijving.) [Door BERNARD MOULAERT,
o

Dominikaner.] Gent, J. Rousseau. [1848.] 16 . B.B. (4386

Beknopt zamenstel der christelyke beschouwende godgeleerdheid
Beknopt z a m e n s t e l der christelyke beschouwende godgeleerdheid ... naar het
compendium van J. van Voorst. [Door S. VAN DISSEL.] Leyd. 1837. (4387
Cat. Niermeyer, bl. 47.
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De zamenstelling der regterlijke magt en
De z a m e n s t e l l i n g der regterlijke magt en het beleid der justitie in Nederland,
zoodanig als dezelve ... zullen worden ingevoerd en in werking gebragt. [Door J.
BELINFANTE.] 's Grav. 1837. Uitg. (4388

Zang-gedicht en lof-bazuyn ter eere van den waerzegger van
Everghen
Z a n g - g e d i c h t en lof-bazuyn ter eere van den waerzegger van Everghen. [Door
N. CORNELISSEN.] Z. pl. en jr. [Gent.] fol. B.B. (4389

Mijne minderjarige zangster
Mijne minderjarige z a n g s t e r . [Door Mr. J. KINKER.] Utrecht, 1785. (4390
In 1786 met naam herdrukt.
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Zedelessen getrokken uit verscheidene historien van het oude
testament
Z e d e l e s s e n getrokken uit verscheidene historien van het oude testament. [Door
o

.... DOMIS, Priester.] Gent, Rousseau vader, z. jr. 12 . B.B. (4391

De zedemeester der kerkelijken ..
De z e d e m e e s t e r der kerkelijken ... [Door PH. L. STATIUS MULLER.] Amst.
1750-1752. 2 dln. (4392
Bijdr. tot de gesch. der Ev. Luth kerk, door Schultz Jacobi en Domela
Nieuwenhuis, 1e st. bl. 105.

De zedemeester der studenten
De z e d e m e e s t e r der studenten. [Denkelijk door PH. L. STATIUS MULLER.] Leeuw.,
A. Ferwerda. 1750. (4393
Zie Vervolg op den Cat. Leeuw. Bibl. bl. 236.

Dry-deeligh zeden-klucht van Paschier en Isabella
Dry-deeligh z e d e n - k l u c h t van Paschier en Isabella, toe-gevoeght aan het
bly-eyndigh treurspel De Goddel. Voorzienigheyd beproeft ... [Door B. BRANDT.]
Brugghe, 1722. - Ald. z. jr. [1724?] (4394

De gedimitteerde zee-capitein Andries de Bruyn
De gedimitteerde z e e - c a p i t e i n Andries de Bruyn, de militairen dienst deezer
landen ontzegt: of de matroozen rechtbank. Tooneelspel in vyf bedryven.
Opgedraagen aan ... Directeuren en verdere leeden van het kunstgenootschap der
tooneelliefhebbery binnen Amsterdam, welke tot zinspreuk voerd: Utile et Amusant.
Gedrukt ter verantwoording van den autheur. (4395
De schrijver was, blijkens aanteekening van een tijdgenoot, NICOLAAS
HOEFNAGEL en waarschijnlijk werd het uitgegeven te Amsterdam bij D.
Schuurman, 1782.
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Zeegevier
Z e e g e v i e r , ontsteken over de drie beroemde zeeslagen, voorgev. den 7 en 14
o

Junij en den 21 Aug. 1673 ... [Door TIDO DAMIUS, Pred. te Stryen?] Dordr. 1673. 4 .
(4396
Bibl. v. Pamfl. 6826.

Zeelands cronijk almanach
o

Z e e l a n d s cronijk almanach. Midd. 1777-1792. 14 dln. 32 . (4397
Aan L.P. VAN DE SPIEGEL toegeschreven in Cat. C.A. van Wachendorff;
anderen noemen als schrijver der 8 eerste dln. A. VAN 'S GRAVESANDE,
van de volgende P.J. CONVENANT. In de voorrede voor het 9e dl. wordt
echter JAN DANE de schrijver der 8 vorige genoemd.
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Zeelands chronijk verkort
Z e e l a n d s chronijk verkort; gesteld tot dienst van de jeugd, in vragen en
o

antwoorden. Midd. z. jr. 3 dln: 16 . (4398
o

Is hetzelfde als het vorige volgens Bodel Nijenhuis n . 1767.

Zeelands vernedering
Z e e l a n d s vernedering. Open brief aan de Zeeuwsche afgevaardigden der
Staten-Generaal, betrekkelijk den Zeeuwsch-Limburgschen spoorweg. [Door J.C.
VAN DEN BROECKE.] Midd. 1858. (4399
Nieuwe Cat. der prov. bibl. v. Zeeland, bl. 110.

De zeemagt beschouwd in verband met de Oost-Indische
bezittingen van het Rijk
De z e e m a g t beschouwd in verband met de Oost-Indische bezittingen van het
Rijk. [Door M.H. JANSSEN.] 's Grav. 1847. (4400

Zeemans nieuwe-jaer
Z e e m a n s nieuwe-jaer, ofte t'samensprake van de vernieuwinge des levens,
tusschen Pieter Lichthart ende Jan Swaerhooft .... [Door PASCHIER DE FIJNE.] Midd.
1643. (4401
Opgenomen in zijn ‘Eenige tractaetjes.’

Zeemans-droom
Z e e m a n s - d r o o m . [Door J.H. VAN KINSBERGEN.] Amst. 1781. (4402
Boeles, de Patriot Swildens, bl. 58.

Zeeplanten of voorlezingen uit het Noorden
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Z e e p l a n t e n of voorlezingen uit het Noorden. [Door J.S. BAKKER.] Sneek, 1837.
(4403

Vrije zeevaart ofte bewys van 't
Vrije z e e v a a r t ofte bewys van 't recht dat den Hollanders toecompt over d'Indische
coophandel. Overgesteld uyt het Latijnsche [van HUGO DE GROOT] in onse
Neder-Duytsche sprake. Leyd. 1614. (4404

Zegefeest
Z e g e f e e s t . Ode. [Door Mr. W. BILDERDIJK.] Z. pl. en jr. [1807?] (4405
Konst- en Letterbode 1847, II. 233.

Zegenwensch over Zijne Doorl. Hoogh. Willem
Z e g e n w e n s c h over Zijne Doorl. Hoogh. Willem den V.... Toen Hoogstdez. op
en

ste

den 8 Maart 1784 in zijn 37 jaar tradt ... Tweede druk. Met eenige
aanteekeningen vermeerderd. Z. pl. (4406
Blijkens de onderteekening door eene vrouw. [M.G. DE CAMBON geb. VAN
DE WERKEN?]
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Holländische Zeitung
Holländische Z e i t u n g . Wahrheit und Tugend zum Ziel. Amst., J.C. Raeder in de
o

Heerestraat ... 1785-1787. 4 . (4407
Gesteld door J.H. SWILDENS, vertaald door MUTZENBECHER, Luthersch
predikant te Amsterdam, en gerigt tegen de verkeerde begrippen der
Duitschers aangaande onze staatkunde. Het blad verscheen tweemaal
per week. (Zie Gratama, Regtsgel. Magazijn, bl. 333, en ook Boeles, de
Patriot Swildens, bl. 153 e.v.)

Bibliographische zeldzaamheden
Bibliographische z e l d z a a m h e d e n . [Door Mr. C.G. HULTMAN.] 's Hert, H. Palier
en Zoon. 1818. (4408
Zie bl. 35 der Redevoering ter nagedacht. van C.G.H. door Mr. J.F.
o

Mauritsz Ganderheijden. 's Hert. 1820. - Cat. Hultman, n . 2740.

Zelmire
Z e l m i r e , treurspel, gevolgt naar het Fransch van de Belloy. [Door N.W. OP DEN
HOOPF.] Gedrukt voor het tooneel van Mrs. Corver en Bouhon. 1763. (4409
o

Tooneelst. v. Letterkunde, n . 8496.

Zemier en Azor
Z e m i e r en Azor. Blijspel uyt het Fransch [van MARMONTEL] overgeset. (Door
B.H.v.A.) Brussel, 1772. (4410

Zendbrief waarin begrepen is een korte
Z e n d b r i e f waarin begrepen is een korte bekentenisse bevestigd met de Heilige
Schrift van eenige stukken, betreffende de menschheid van Christus en het
voortkomen derzelve; item bewijs uit de Heilige Schrift, dat Maria is uit den zaade
of geslachte Davids. [Door HANS DE REIS.] 1581 of 1582. (4411
Met naam herdrukt 1603.
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Zend-brieven
Z e n d - b r i e v e n , zeer profytig voor de jonge scholieren, om geschiktelyk te leeren
o

schryven alle soorten van brieven .... [Door P. HAEK.] Gent, [1785] 4 . (4412
Vanderhaeghen, IV. 341.

De zendelingDe z e n d e l i n g -, Bijbel- en andere godsdienst-genootschappen en maatschappijen
... in een' vaderl. brief van een vriend .... [Door G. HEEREN.] Gron. 1858. Uitg. (4413

Het Nederlandsche zendelinggenootschap in 1841
Het Nederlandsche z e n d e l i n g g e -
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n o o t s c h a p in 1841. [Door P.H. HUGENHOLTZ.] Uitgeg. van wege het bestuur des
genootsschaps. Rott. 1841. (4414
o

Cat. Is. da Costa n . 892.

De goddelijke zending van Mozes
De goddelijke z e n d i n g van Mozes, in negen boeken, door W. Warburton .... Uit
het Eng. vert. [Door ABR. AR. VAN DER MEERSCH.] Amst. 1761. 5 dln. (4415
Blijkens de opdragt voor het 5e dl.

Zendingsblad voor de jeugd
o

Z e n d i n g s b l a d voor de jeugd. [Door T.M. LOOMAN.] Amst. 1854. 12 . Uitg. (4416

Zeno over ongeloof en zeden
Z e n o over ongeloof en zeden. [Door ALLARD HULSHOFF.] Amst. 1790. (4417
Blijkens advertentie van den uitgever in de Haarlemsche courant van 22
Sept. 1795.

Zevental leerredenen door J.B. Massillon
Z e v e n t a l leerredenen door J.B. Massillon. Uit het Fransch. [Door J. IMMERZEEL
JR.] 's Grav. J. Immerzeel Jr. 1823. (4418

De ingebeelde zieke
De ingebeelde z i e k e . Blijspel. [Door P. DE LA CROIX.] Amst. 1686. - Ald. 1732.
(4419
V.d. Marck 913.

De godvruchtige ziel in aenbidding van het allerheiligste
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De godvruchtige z i e l in aenbidding van het allerheiligste ... door J.B. Pagani. Naer
de fransche overzetting van J. Gavard. [Vert. door KAREL DE GRAEF, Priester.] Gent,
o

J. Rousseau 1857. 12 . B.B. (4420

De belachelyke zieken
De belachelyke z i e k e n . Kluchtig blyspel. [Door A. SCHIPPERS.] Z. pl. en jr. [178?]
(4421
o

Tooneelst. v. Letterkunde n . 8521.

Honderd christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay
Honderd christelijke z i n n e b e e l d e n naar Georgette de Montenay, door Anna
Roemers Visscher. Uitgeg. door A.D. Schinkel. [Met voorrede door Dr. JOH. VAN
VLOTEN.] 's Grav. 1854. (4422

Zinnebeelden of beeldspraak in naamdicht
Z i n n e b e e l d e n of beeldspraak in naamdicht. [Door J.J. WAPPEROM.] Amst. 1821.
o

4 . Niet in den handel. W.G. (4423
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De Hollandsche zinnelykheid
e

De Hollandsche z i n n e l y k h e i d . Blyspel. Door ***. [J.C. WEYERMAN.] 2 druk.
Amst. 1717. (4424

Zirtha Galtier en hare omgeving
Z i r t h a Galtier en hare omgeving. Eene geschiedenis uit een gemengd huwelyk.
Naar het Fransch. [Vert. door ISAAC PRINS, Pred. te Amsterdam.] Amst. 1873. (4425
Levensber. v. Letterkunde, 1879, bl. 198.

Den bekeerden zondaer voor de voeten
Den bekeerden z o n d a e r voor de voeten van Jezus. [Door H. SCHYNCKELE.] Lier,
1770. (4426
De uitg. Kortryk 1833 heeft bovendien op den titel: ‘door eenen Priester
o

der Soc. Jesu.’ De 1e uitg. is vermeld op n . 1177.

Het Zondagsblad en de schilderijen van Koning Willem II
Het Z o n d a g s b l a d en de schilderijen van Koning Willem II. [Door A.J. VAN
TETROODE.] 's Grav. 1850. Schr. (4427

Zondagsrust
Z o n d a g s r u s t , zielenlust, of stille en eenzame overweging over de
lijdens-geschiedenis. [Door J.D. VAN HOVEN.] Campen, z.j. [1764.] (4428

Het zonnehof of het verlichte paleis
Het z o n n e h o f of het verlichte paleis van Phoebus. Voorspel ter verjaring van de
Princes Gouvernante, vertoond te 's Hage, 2 Nov. 1753. [Door C. SCHAAF en A.
FRESE.] Z. pl. (4429
V.d. Marck 1306.
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De zuivere zonnestralen over het Politiek
De zuivere z o n n e s t r a l e n over het Politiek vertoog. [Door NIC HOEFNAGEL.] (4430
Ned. Spectator 1881, bl. 173.

De wederspannige zoon
De wederspannige z o o n . [Door WIBRANDUS DE GEEST.] Leeuwarden, P. Ruirds.
1702. (4431
V.d. Marck 1034.

De wedergevonden zoon
De wedergevonden z o o n , blijspel. Gevolgd naar het Fransch van den Heer de
Voltaire. [In dicht door ANTHONIE HARTSEN.] Amst. 1759. - Ald. 1761. (4432
V.d. Marck 1071.
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De natuurlyke zoon
De natuurlyke z o o n , of de beproeving van de deugd. Tooneelspel in vijf bedrijven
en in onrym .... door Diderot. Uit het Fransch vertaald. [Door ELIZABETH WOLFF geb.
BEKKER.] Hoorn, 1774. (4433
Frijlink, bl. 148.

De dankbare zoon
De dankbare z o o n . Tooneelspel naar het Hoogduitsch van J.J. Engel. [Door H.
VAN ELVERVELT.] Amst. J. Helders en A. Mars. 1788. (4434

De zoon van den duivel
De z o o n van den duivel. Uit het Fransch van P. Féval. [Door A. TER GUNNE.]
Deventer, A. ter Gunne. 1848. 3 dln. Uitg. (4435

De zugt van den heer Raadpensionaris
De z u g t van den heer Raadpensionaris Johan de Witt, tot zyn vaderland en deszelfs
vryheid. Ter gelegenheid van twee boekjes over 's mans karakter in 't licht gezonden,
uit zyne daaden naagespoort. [Door Mr. EL. LUZAC.] Z. pl. 1757. - Te Leyden, ter
drukk. van Elias Luzac, Jun. 1757. (4436

Zwarigheden over het leerstuk der predestinatie
Z w a r i g h e d e n over het leerstuk der predestinatie, voorgesteld door ... S.
Werenfels... Uit het latyn vertaalt met een voorrede wegens de schryvers van 't
Examen van 't ontwerp van tolerantie... [Door CORN. NOZEMAN.] Leyd. 1756. (4437
Rogge, Remonstr. Bibl., bl. 210.

Zwarigheden wegens de studie der Heilige
Z w a r i g h e d e n wegens de studie der Heilige Schrift. [Door T. HAZE.] Amst. 1716.
T. (4438
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Zijn alle de Christen-geestelijken huichelaars?
Z i j n alle de Christen-geestelijken huichelaars? Of uitnoodiging tot een mondgesprek
aan den maaker van den lierzang, getiteld: Leidens ramp geene Grods-straf. [Door
D.C. VAN VOORST.] Te Amst., bij W. Brave. 1807. (4439
De schrijver bleek uit een weldra aldaar uitgegeven geschrift: Zijn alle de
Chr. geestelijken huichelaars? of nadere uitnoodiging ... enz. Door D.C.
van Voorst.
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Verbeteringen
Eerste deel
A. [Mr. P.N. ARNTZENIUS.] lees: A. [Dr. D.J.A. ARNTZENIUS.]
A d o r a t o r . [C.E.V. KOETSVELD enz.] lees: [C. VAN KOETSVELD C.Ez.]
Kol. 7 r. 12 v.o. staat: Micus' lees: Mieris'.
Kol. 13 r. 12 v.b. staat: T.M. lees: F.M.
A l i d a . [Denkelijk Mej. A. DOEDES.] lees: [Mej. G.J. VAN WAGENINGEN.]
A s m o d e u s . Staat ‘De Vlieger’ lees: ‘De Vlinder.’
A.U. [UYTTESCHOUT.] lees: [UYTTERSCHOUT.]
A.V. [VEREUL.] b. Schrappen!
B. [BAUDARTIUS.] lees: B. [JAC. BURS? Pred. te Tholen.]
B e l g a , A n o n y m u s - 1788 lees: 1786.
B e r t i u s , Dr. - lees: B e r t h u s , Dr. -.
B i b l i o p h i l u s . [D.G. MOLENKAMP.] lees: [G. MOLENKAMP.]
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B i c k e r s t a f . Staat: Gids-artikel lees: artikel in ‘Nederland.’
B o o n M e t i u s . [A. FABIUS.] lees: [H. FABIUS.]
B ... s. [... BEELAERTS VAN BL.] lees: [Jhr. Mr. P.A. BEELAERTS VAN BL.]
C.B. [CORN. BEUKELAER.] Staat: Hamer, Petrus - lees: Hollar, M. -.
C.C. [CHARLES CARTON, Kanunnik te Brugge.] Staat: 1851. lees: 1859.
C h a m b i l a g o n . lees: C r a m b i l a g o n .
C h r i s t i a n u s V.D.M. - bijvoegen: [.... DEUSSEN.]
C o n s t a n t i j n . [Mevr. STORM geb. V.D. CHIJS.] lees: [MARIA PETRONELLA
WILLEMINA CORNELIA SCHELTEMA, echtg. van Jhr. P.C. van der Does,
Gremeente-ontvanger te Gendringen.]
C o n t r a d u c , A. - [Mogelijk P. 'T HOEN.] lees: [Waarschijnlijk PHIL. VERBRUGGE.]
E.B.W.W. lees: E.W.G.B.
E e n i c k m e e r . lees: E e n i c k m e e n .
E l c k r a a p t w a t . [Letterkeer V.P. ADRIAENSZ.] lees: [Letterkeer v. P. ADR.
RAEP.]
F a n t a s i o . a. Schrappen! Mr. J.N.v. Hall was daarvan stellig niet de schrijver.
Denkelijk was het BUSKEN HUET zelf.
Kol. 203 r. 5 v. b. staat: 1852 lees: 1870.
G.H.v.B. staat: was waarschijnlijk van 1612 lees: verscheen Amst. 1612.
G.v.S. [VAN SPAAN.] titel: Rotterdamsche wekelykse markdaagsche boerekourier
enz.
H. [F. HELMERS.] lees: [J.F. HELMERS.]
H.B. [P.T.L. HELV. V.D. BERGH.] lees: [P.T. HELV. V.D. BERGH.]
H e n r i . [A.F. EILERS DE HAAN.] lees: [A.F. EILERTS DE HAAN.]
H e n r i a l e e t h e e s . lees: H e u r a l e e t h e e s .
H e n r i e t t e . [MARIE HENR. BOEKE.] lees: [HENRIETTE KOLFF echtg. v. Jhr.
T.J.Krayenhoff.]
H o l d a . [Mevr. VAILLANT.] lees: [Mevr. J. CLANT VAN DER MIJLL-PIEPERS.]
J a n . Staat: Leeuwarder Courant. lees: Friessche Courant.
J.B. [J. BOENER?] lees: [JOACHIM BAECX.] Bijvoegen: Zie Burman, Traj. Erud.
p. 13.
J o h a n n a . [J.J. HEYSE.] ƒ. overbrengen naar de vorige J o h a n n a .
J.W.M. [MONTIJN?] lees: [MONTIJN.]
K l y l a a m . staat: 17 .. lees: Amst. 1744.
L a t e t q u o q u e u t i l i t a s . e. draagt die spreuk niet.
N.B.A. e. staat: Acrodius lees: Geschreeven aen sijn zoon een Bastaert Jesuit,
door Petrus AErodius.
P a a l t j e n s . staat: Secretaris-Generaal Mr. HENNY. lees: Advocaat-Generaal
Mr. G.J.B. HENNY.
P h i l e l e u t h e r u s . staat: A. ASSCHENBERG lees: H. ASSCHENBERG.
P h o t o p h i l u s . Titel: Roepstem tot de Ned. natie over eenig gedenkteeken
voor haren geliefden volksdichter Tollens. Door †. Kampen, 1856. Uitg.
P.v.B. [VAN BORSSELEN.] Slot der aanteek. aldus lezen: De schrijver
w[...]ntmeester B.O. Schelde en † 1627. Zie Zel. Illustr. I. 465.
Q u i n o n c o n t r a n o s p r o n o b i s . [Zinspr. V. MARTINUS VAN DER WINDEN.]

Tweede deel
o

N . 226 5e druk. Brussel lees: Amst. 1756.
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N . 286. staat: 4987 lees: 4978.
o

N . 290 zal moeten verbeterd worden uit Ned. Spectator 1884, waar o.a. bl.
99 door Mr. Sautijn Kluit gemeld wordt, dat Arlequin in Aug. 1819 reeds
verscheen en dat Mr. J.A. WEILAND de schrijver was. De plaats uit Spect. 1872
is niet bl. 136 maar 156.
o

N . 519. De 4e druk verscheen in 1757; de 5e in 1774.
o

N . 645. Er is een Holl. uitg. Leyden, J. Severszoon 1519.
o

N . 1508. 3 July 1767-23 Juny 1769. Het 10e vertoon van het 1e dl. was van
J. WAGENAAR.
o

N . 2153. De titel was: Lessen aan een jongen Prins door een oud Staatsman.
Uit het Eng. vert. Amsterdam, H. Brongers 1793.
o

N . 2441. H.J. MOLTZER lees: Mr. H.L. MOLTZER.
o

N . 2571 staat: 1852-1855 lees: 1836-1861.
o

N . 3326. Smeekschrift aan Nederlands Debora. [Willemijntje.] (Get.
Emigrantus.) Brussel, bij J.P. de la Croix. 1788.
o

N . 3372. De schrijver was C.G. MULDER.
o

N . 3614. De schrijver was Dr. C.B. TEBBENHOF.
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Naschrift
Aan het einde mijner taak gekomen, mag ik niet nalaten tot aanvulling der voorrede
het volgende te melden.
Onder hen, die mij behulpzaam geweest zijn, heb ik in de eerste plaats te noemen
de heeren J.G. Frederiks, Mr. W.P. Sautijn Kluit en L.D. Petit, die zich de moeite
wel hebben willen getroosten van een groot deel der drukproeven met hunne zeer
gewaardeerde kantteekeningen te verrijken en mij daardoor in staat gesteld hebben
menige onjuistheid te verbeteren, of leemte aan te vullen. Enkele hh. uitgevers
gaven welwillend gevolg aan mijn verzoek om, behoudens de wetten der
bescheidenheid, mij mededeelingen te doen. En ook van sommige schrijvers en
letterkundigen ontving ik opgaven.
Hun allen betuig ik bij dezen openlijk mijn opregten dank. Maar voldaan ben ik
volstrekt niet. Vergeleken bij de hulp, welke mij bij den ersten druk verleend is, heb
ik zeer weinig medewerking mogen ondervinden. De geringe belangstelling bij het
publiek was daarmede, vooral in den beginne, zoozeer in overeenstemming, dat ik
meer dan eens moedeloos dreigde te worden onder den verre van gemakkelijken
arbeid aan de zamenstelling van het boek verbonden, en niet zelden den wensch
geuit heb naar de noodige wilskracht, om de geheele liefhebberij van onder de
letterkundige sluijers te gluren er aan te kunnen geven. Maar, dat gaat niet. Ik heb
mij eenmaal de gewoonte aangenomen, om, waar ik - zij 't ook maar even - een
masker afgenomen of afgerukt zag, daarvan aanteekening te houden, en kan het
nu niet meer laten. Zoo zijn onder het afdrukken reeds weder ettelijke honderden
verzameld en steeds groeit de stapel aan: of ook die ‘zelf-verduisteringen’ eenmaal
aan het licht gebragt zullen worden, durf ik nu niet bepalen.
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Ten aanzien van het thans voltooide deel heb ik de volgende opmerkingen te maken.
Het geval zal zich nog wel eens voordoen, dat een werk onder de geheel naamlooze
geplaatst werd, dat te huis behoorde in het 1e deel, omdat de schrijver - zonder dat
mij dit bekend was - onder de voorrede of aan het slot van het boek zich met zijn
naamletters of een schuilnaam aanduidde. Men zal dus een schrijver in het 1e deel
te vergeefs zoekende, somtijds in het 2e hem vinden. Het zal mij ook wel eens
overkomen zijn, dat ik een werk voor naamloos versleet, welks schrijver uit het boek
zelf blijkt: men wijte die overtolligen aan de omstandigheid, dat men in mijne
woonplaats niet veel boeken raadplegen kan. Nog eene andere zonde heb ik op te
biechten. Men zal, waar de titel met een eigennaam begint, het boek soms op den
voornaam, soms op den toenaam geplaatst vinden; de oorzaak hiervan ligt in de
omwerking van den 1en tot den 2en druk; men vergeve mij de meerdere moeite
hierdoor bij het zoeken veroorzaakt.
De gebreken en leemten van een werk als dit beseft waarschijnlijk niemand beter,
dan de bewerker zelf en het moge hier dus voor de zooveelste maal herhaald
worden: wie mij op gebreken wijst, of leemten helpt aanvullen, zal mij steeds
verpligten.
2 Nov. '84.
v.D.
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