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Voorwoord

gelukkig mag je in Amsterdam, anders dan in mijn woonplaats Leiden,
iedereen bedanken die iets te maken heeft gehad met het schrijven van een
proefschrift.. Dit voorwoord heeft geen andere functie dan diegenen te noemen die mij hebben bijgestaan bij mijn lange, af en toe moeizame maar altijd
fabelachtige tocht door een eindeloos landschap gestoffeerd met boeken. Dat
landschap had soms iets weg van gene zijde van de Styx zoals beschreven door
Dante, maar meestal leek het een oceaan, een zee van boeken: de ene oever al
lang uit zicht, de andere op een nog onbekende afstand, de bodem onpeilbaar
diep, de hemel onmeetbaar hoog. Dan ben je blij als er mensen zijn die af en
toe roepen ‘doorroeien!’
Ik ga nu breken met de gewoonte van vele promovendi die in de laatste paragraaf hun vrouw en kinderen bedanken voor de rust die hun was gegund, de
steun die ze hebben gehad, de stille inspiratie die ze hebben mogen ontvangen, de koffıe aangereikt om een hoek van de deur. Wie mij kent weet dat ik
geen man ben voor een studeerkamer. Ik houd van gezelschap en ik heb maar
weinig in eenzaamheid zitten scheppen. Niets is zo heerlijk als schrijven in
de kamer waar Zij ook is. Ik ben Ellen dankbaar voor haar liefde want dat is de
motor die mij aandrijft. Ik ben erin geslaagd om mijn Beatrice te trouwen en
dat is een zeldzaam iets. Tijdens het schrijven van de inleidende hoofdstukken werd ons kind geboren, Emilie. Een baby kan een zorgvuldig gecomponeerd werkschema grondig in de war sturen, zoals ik iedere dag weer merk
tot mijn grote genoegen. Maar een kind is ook een bron van inspiratie. Je
kunt je er tevoren niets bij voorstellen maar als het er is, word je wereldbeeld
grondig op zijn kop gezet en dat is ook goed voor de wetenschap.
Bij het leven hoort de Dood, de ongenode gast op het bal, de nimmer welkome punt aan het eind van een verhaal. Mijn vriend, steun en toeverlaat Bram
Schuytvlot overleed toen ik begon aan dit boek. Ik zal de rest van mijn leven
denken aan onze bijna dagelijkse gesprekken en profıteren van wat ik van
hem heb geleerd, vooral en zoveel als voor mij mogelijk is als mens, maar ook
als wetenschapper. Wat kan ik verder zeggen: hij was mijn vriend, ik hield
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van hem. Ik weet niet hoeveel tijd mij toegemeten is, maar iedere dag zal ik
aan hem denken.
Ik wil hier ook Paul Valkema Blouw gedenken. Hij was oud toen hij overleed,
naar zijn eigen smaak te oud. Hij heeft de kiem van mijn database gezien, ik
vind het jammer dat hij er niet meer is om zijn even kritische als kundige blik
over het voorlopige eindproduct te laten waren. Mijn werk bouwt voort op
het zijne en het cliché dat daarbij hoort, hoef ik hier niet te herhalen. Zonder
hem was deze studie er niet geweest. Ik beschouw hem als de grootste in ons
vak, dat hij bedreef als een exacte wetenschapper en waarover hij schreef als
een kunstenaar.
Mijn vriend, inspirator én copromotor Piet Verkruijsse heeft op afstand
en discreet mijn leven in een bepaalde richting gestuurd. Nu meer dan vijfentwintig jaar geleden liet hij mij een oude druk zien, een toneelstuk van
Vondel. Ik wist niet dat zoiets bestond. Vele tienduizenden boeken zouden
volgen, maar toen was de wereld nieuw. De bekoring is nooit verdwenen of
minder geworden. Later leerde ik ook zijn vrouw, Gisella Klein, kennen die
beter kan koken dan ik. Eén avond, lang geleden, in het restaurant waar ik
toen als kok werkte, zullen we geen van drieën ooit vergeten. De allereerste
variant van het idee waarvan het boek dat u nu leest een uitwerking is, werd
door Piet bedacht in de jaren tachtig toen de eerste personal computers aarzelend hun intrede deden.
Vrienden: Ton Harmsen is degeen die deze studie mogelijk heeft gemaakt
door mij op kritieke momenten te voorzien van de computers die ik nodig
had om het te kunnen voltooien. De invloed van de techniek op de alfawetenschappen wordt mijns inziens onderschat. Maar niet door hem.
Mart van Oers heeft de hele tekst meer dan éénmaal gelezen, een opgave
waar ik niet gering over denk. Zijn onweerlegbare logica heeft mij voor ongelukken en overmoed behoed en ook wat grijze haren extra bezorgd.
Ronald en Lizanne Breugelmans, met wie ik zo vaak over mijn onderzoek
heb zitten praten met het glas op en de fles onder de salontafel. En zitten
kletsen over duizend andere dingen natuurlijk: ‘een heel kamerameublement zou je daaraan hebben kunnen verdienen, als je dat allemaal had kunnen onthouden’.
De eminente kenner van de vroegmoderne letter John Lane heeft niet alleen
een paar (voor mij) lastige vragen beantwoord, maar stelde ook zijn nog niet
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gepubliceerde annotaties bij Moxon over zandgieten tot mijn beschikking.
Ik hoop dat zijn nieuwe editie van Moxon snel zal verschijnen zodat duidelijk
wordt waar ik hem schatplichtig ben.
Oude vrienden: Peter van der Lee, vroeger mijn zwager, nu mijn vriend en
paranimf, degeen die altijd in mij heeft geloofd, ook als ik zelf de draad kwijt
was, Cees Blij die ik nu al zolang ken dat ik er soms weemoedig van word als
ik de jaren tel. Ouder zijn we wel geworden: gelukkig heeft het bitterzoete
leven ons maar weinig geleerd.
Oudere vrienden: Ernst Braches, Ton Croiset van Uchelen, Kees Gnirrep,
Mart van Lieburg, Marcus de Schepper en Gerard van Thienen die dit boek op
verschillende momenten geheel of gedeeltelijk hebben gelezen en hun wijze
commentaren gegeven _ tja, zoals Solon al opmerkte, is niets zo moeilijk als
wijze raad opvolgen. Hendrik Vervliet heeft de vragen, die ik als een kruising
tussen Domme August en de bekende Tovenaarsleerling altijd maar weer aan
hem mailde, prompt per ommegaande beantwoord met de vriendelijke eruditie die hem eigen is. En daar is natuurlijk mijn grote voorbeeld, de Mensch
en wetenschapper Jaap Harskamp. Ik herinner me onze eerste ontmoeting
goed. De altijd vriendelijke en gastvrije Arlien Boedrie, vrouw van Bram.
En ik dank Karin van der Lee, mijn ex-vrouw. Een groot deel van de wording
van deze studie heeft zij meegemaakt.
Jongere vrienden: Wouter Abrahamse, Jelle Bosma, Kuniko Forrer, Marika
Keblusek, Garrelt Verhoeven en Marleen de Vries. De vele collega’s en ex-collega’s binnen en buiten de bibliotheekwereld: ik noem Astrid Balsem, Jos Biemans, Jan Maarten de Booij, Jan Bos, Marieke van Delft, Judith Grootendorst,
Hans Gruys, Klaas van der Hoek, Paul Hoftijzer, August den Hollander, Nynke Leistra, Joke Mammen, Matthijs van Otegem, Adriaan Plak en Garrelt Verhoeven van de velen. En Gwendolyn Verbraak die als representant van mijn
imaginaire doelgroep de tekst een aantal keren heeft moeten lezen en die ik
dankbaar ben voor haar commentaar. En verder dank ik al mijn collega’s van
Bijzondere Collecties en de medewerkers van de Koninklijke bibliotheek die
al die duizenden boeken voor me hebben opgehaald en weer weggezet.
Mirjam Vogelaar testte mijn database voor haar doctoraalscriptie over Harderwijker drukwerk en daarna verscheen Jannet Oosterhuis die dat nog veel
uitgebreider deed in een onderzoek naar drukken uit 1650. De waarde van die
onderzoeken kan voor mijn werk kan moeilijk worden overschat.
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Naast Frans Janssen en Piet Verkruijsse was Lisa Kuitert bereid als copromotor op te treden. Dat doet mij plezier: het is niet haar onderwerp, noch
haar periode en dat betekende voor deze promovendus een uitdaging want
preken voor eigen parochie is één ding, het zo helder en begrijpelijk mogelijk
verwoorden van bepaalde ideeën voor een even geïnteresseerde als kritische
‘buitenstaander’ is iets anders.
Mijn promotor, Frans Janssen, neemt in dit gezelschap een bijzondere
plaats in. Bij het luisteren naar zijn inaugurele rede onderging ik een ervaring die maar zo weinig voorkomt in een leven: je luistert en weet plotseling
‘dit is het, hiermee wil ik me bezighouden en met niets anders’. Zijn kijk op
typografısche vormgeving heeft mijn blik in hoge mate bepaald. Hij heeft
mij gesteund op kritieke momenten en dankzij hem sta ik nu hier. Met een
ander onderwerp dan we vele jaren geleden in gedachten hadden _ dit is
voor mij het eind van wat een altijd maar verder lopend zijpad bleek te zijn.
Het loopt niet dood, maar ik ben nu ver genoeg gekomen en het is tijd om
terug te keren naar het onderwerp dat mij dankzij Frans al die jaren heeft beziggehouden: typografısche vormgeving. Daar bedoel ik niet zoals zovelen de
vormgeving van de letter mee, maar die van het boek: de retorica van de vorm
waarin gedachten op de pagina gegoten zijn.
Het bijna laatste woord is voor mijn moeder: toen mijn broer Jeroen plotseling overleed was dat niet onverwacht, de schok en het verdriet waren er niet
minder om. Over mijn verdriet wil ik het hier niet hebben. Nu ik zelf een
kind heb, kan ik mij voorstellen wat het voor haar moet betekenen. Ik bewonder de kracht waarmee zij het verdriet een plaats heeft gegeven en hoop
dat ik behalve haar liefde voor boeken ook iets van haar taaiheid en doorzettingsvermogen heb meegekregen. Maar de tijd heelt niet alle wonden. Niet
voor haar, niet voor mijn schoonzuster Monique en niet voor mij.
Tijdens
����������������������������������������������������������������������������
dit onderzoek viel me op hoeveel bibliografen net als ik van Marcel
Proust houden of hielden. Een curieus fenomeen waarover ik een paar dagen
heb lopen piekeren tot ik besefte dat Verloren Tijd iets anders is dan Vermorste Tijd.
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De identifıcatie van drukwerk
als boekhistorisch probleem

met deze studie beoog ik een nieuwe oplossing te bieden voor een oud
probleem: het toeschrijven van drukwerk aan een werkplaats met behulp van
typografısch materiaal. Het achterhalen van drukkers door gebruik te maken van hun letters, initialen en ornamenten is een oude en beproefde _ zij
het niet onomstreden _ werkwijze. Al in de zestiende eeuw trachtte Margaretha van Parma, de landvoogdes van de toen nog Verenigde Nederlanden
subversieve drukkers op te laten sporen aan de hand van hun drukletters en
siermateriaal. Haar agenten arriveerden uiteindelijk op de stoep van niemand
minder dan Plantijn. Zoals boekhistoricus Paul Valkema Blouw niet zonder
ironie opmerkte: a remarkably modern method! Het verschil tussen de hier
gepresenteerde werkwijze en zijn voorgangers ligt in het gebruik van een voor
dit onderzoek ontwikkelde computertoepassing: met de database Ursicula
verloopt dat onvergelijkelijk veel sneller, is er geen diepgaande, door jarenlange studie verkregen voorkennis meer nodig om het te kunnen uitvoeren
en zijn onderzoeksresultaten eenvoudig en voor iedereen controleerbaar.
Zoals gezegd is dit type onderzoek oud. Margaretha van Parma en haar helpers vonden met hun analytisch-bibliografisch speurtocht weliswaar niet
onmiddellijk navolging in de wetenschappelijke wereld maar vanaf de achttiende eeuw gingen onderzoekers zich op een vergelijkbare wijze bezighouden met de herkomst van drukwerk. Die opbloeiende activiteiten hingen
samen met de romantische belangstelling voor het volkseigene en de daaruit
voortvloeiende interesse voor de wortels en vooral prestaties van dat volk in
het verleden. Men denke aan de laffe wijze waarop de sinistere Duitser Fust
of Faust nota bene op een kerstavond lang geleden onze Laurens Jansz Coster
het geheim van de boekdrukkunst heeft ontfutseld!
 Zie hoofdstuk 2 voor een historisch overzicht.
 Vervliet 1968, p. 4. Zie ook Harvard 1974, p. 13 voor een meer gedetailleerde beschrijving.
 Genoemd naar het beertje of vosje dat zoveel zeventiende-eeuws drukwerk siert
en _ ironisch genoeg _ zelf maar incidenteel bruikbaar is voor identificatie.

de identificatie van drukwerk als boekhistorisch probleem
De eerste onderzoekers ging het om de incunabelen, de vóór het jaar 1501
gedrukte boeken. Een groot deel daarvan _ ca 40% _ was anoniem verschenen en een flink aantal ook nog eens ongedateerd. Men was vooral geïnteresseerd in de herkomst en in de datering omdat men wilde weten waar en hoe
de boekdrukkunst was ontstaan en hoe deze zich had verspreid.
De belangstelling van onderzoekers voor het zestiende-eeuwse boek is natuurlijk mede bepaald door de destijds oplaaiende godsdiensttwisten, die
dankzij de drukpers zo’n zwaar stempel op die ijzeren eeuw hebben gezet:
Luther en de andere reformatoren gebruikten de drukpers als propagandainstrument en hun succes was daar in hoge mate aan te danken. Vanaf het
moment dat de drukpers eraan te pas kwam, werd het schrijven van een subversieve tekst van een nauwelijks op te sporen of te vervolgen privéaangelegenheid tot een voor kerk en staat gevaarlijke activiteit. Natuurlijk werden er
eerder afwijkende meningen verkondigd en verspreid, maar door het gebruik
van de drukpers veranderde de schaal waarop dat gebeurde ingrijpend. In de
Nederlanden ontstond in de zestiende eeuw een enorme anonieme productie
van religieuze traktaten, pamfletten en liedjes. Het achterhalen van de drukkers van al die subversieve lectuur is de grootste en belangrijkste opgave geweest waarvoor boekhistorici als Maria Kronenberg en Paul Valkema Blouw
zich gesteld zagen.
Onderzoek naar de zeventiende-eeuwse boekproductie is in het verleden
vooral gericht geweest op het enorme oeuvre van de Elzeviers en verwante
uitgevershuizen. De belangrijke negentiende-eeuwse catalogi van Willems
en Rahir worden nog altijd gebruikt. Recenter onderzoek heeft een literairhistorische oorsprong: het Amsterdamse ‘Vander Plasse-project’ is niet voor
niets gestart met het fonds van de uitgever Cornelis Lodewijcksz vander Plasse als uitgangspunt. Hij was de uitgever van Bredero en tal van andere, nu vergeten dichters. De start van het onderzoek naar de drukkers die voor Vander
Plasse werkten, viel samen met het verschijnen van de Verzamelde Werken
van Bredero in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.
Het onderzoek naar achttiende-eeuws drukwerk kan niet los worden gezien
van het onderzoek naar de verspreiding van de idealen van de Verlichting.
Het richt zich vooral op het oeuvre van Voltaire en in het kielzog daarvan op
 Vervliet geeft een hoger percentage. Vervliet 1968, p. 2.
 Zie Eisenstein 1979.
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de drukkers die boeken voor de Franstalige markt produceerden. Het betreft
om een aantal redenen gecompliceerd onderzoek. Om enkele problemen te
noemen: het veelvuldig gebruik van schuiladressen om uiteenlopende redenen, de talloze nadrukken, het gebruik van identiek of vrijwel identiek materiaal en de gewoonte van sommige auteurs om het ‘vaderschap’ van uitgaven
de ene keer te ontkennen en de volgende keer juist op te eisen, afhankelijk
van de persoon tot wie zij zich richtten. Uitgevers kunnen hun naam hebben verzwegen uit angst voor de censuur, om te voorkomen dat een auteur
geld kwam eisen voor de publicatie van zijn werk of om de verkoop te bevorderen door het te doen voorkomen dat een boek in een bepaalde plaats,
zoals Amsterdam of London was gedrukt. Daardoor is het onderzoek naar het
achttiende-eeuwse anonieme drukwerk anders van karakter. Niet alleen het
materiaal is internationaal en kosmopolitisch, de hedendaagse onderzoekers
ervan zijn dat ook: zelfs in hun onderlinge gekibbel lijken zij af en toe op de
achttiende-eeuwse ‘philosophes’ die zij bestuderen.
op zoek naar anoniem drukwerk
In de zestiende eeuw kon het vermenigvuldigen van een ketters traktaat de
makers letterlijk de kop kosten. In de zeventiende eeuw werden brandstapel
en schavot, althans in de Nederlanden, niet meer gebruikt om drukkers of
uitgevers te straffen, maar incidenteel werden er toch nog boetes of zweep De medeling ‘imprimé à Amsterdam’ op het titelblad kon betekenen dat het boek
te Amsterdam was gedrukt omdat de censuur in Frankrijk het had verboden. Maar
het kon ook gewoon te Parijs zijn gedrukt waarbij het gebruik van ‘Amsterdam’
op een bepaalde inhoud wees. Voltaire
���������������������������������������������������
2006 geeft een goed beeld van de gecompliceerde relaties van de auteur, zijn uitgevers en de verschillende overheden waar hij
mee te maken had. Zie verder Brown 1987, Droixhe 1994 en Mitchell 1993: Brown
en Droixhe gaan vooral in op het typografısch materiaal, Mitchell, in navolging van
Sayce, op zetgewoonten. Vercruysse behandelt de werkwijze van Marc-Michel Rey
als case-study. Hij beschrijft die uitvoerig op de wijze van Sayce (met enkele aanvullingen/nadere specificeringen). Het model van Vercruysse is een goed vertrekpunt
voor een computersysteem voor het beschrijven van typografische vormgeving. Zie
ook Janssen 2004, p. 101-114.�
 Dit gold enkele jaren geleden in ieder geval nog voor de Voltaire Foundation
(Oxford) en de te Ferney gevestigde Société Voltaire.
 Blouw 1985, p. 140. Zie voor een algemener artikel Duke 2003.
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slagen uitgedeeld. Om te ontsnappen aan de controle en de bijbehorende
consequenties zochten drukkers en uitgevers de anonimiteit. En ook vandaag
de dag zijn die producenten van toen nog altijd naamloos, hoe graag we ook
zouden willen weten waar en door wie een bepaalde tekst is gedrukt.
Hiervoor is al opgemerkt dat incunabelen vaak zonder naam van drukker of
uitgever de wereld in werden gestuurd, maar dat had meestal niets met censuur en alles met gewoonte te maken. De handgeschreven voorgangers van
het gedrukte boek waren vrijwel altijd anoniem en de eerste drukkers imiteerden die handschriften ook in dit opzicht.10 Ook roofdrukken die van alle
plaatsen en alle tijden zijn, verschenen onder pseudoniem of zonder naam.11
Voor een groot deel van de anonieme boeken en pamfletten uit de zestiende
en zeventiende eeuw geldt echter dat de makers in vele gevallen bereid waren
flinke, incidenteel zelfs levensbedreigende risico’s te lopen.
Natuurlijk was er niet altijd sprake van gevaar, laat staan van levensgevaar.
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw, de periode die in dit boek wordt
behandeld, verscheen in de Republiek ruim 25% van de uitgaven anoniem
of onder pseudoniem en in sommige jaren lag dat percentage een stuk hoger.12 Er bestaat een voor de hand liggend verband tussen de omvang van de
anonieme productie en de politieke omstandigheden. Maar hoe zit het met
censuur? Als in een bepaald jaar bijna de helft van de boekproductie uit anonieme pamfletten bestaat, kunnen we veronderstellen dat de tijden ‘interessant’ waren, maar moeten we paradoxaal genoeg vaststellen dat de censuur
weinig effectief was. Dat kan het geval zijn als de overheid geen greep meer
heeft op grote delen van de bevolking, zoals in de Nederlanden in de zestiende eeuw. In de vroege zeventiende eeuw zien we in de Republiek eerder

 Zie voor een voorbeeld Keblusek 1997, p. 131-133.
10 Nu werden handschriften natuurlijk direct bij de bron betrokken omdat ze
werden besteld bij een copiist of gekocht bij het atelier waar ze werden vervaardigd.
In tegenstelling tot gedrukte boeken zijn handschriften dus tot op zekere hoogte
anoniem: je wist als koper wie het gemaakt had.
11 Het namaken van andermans succesvolle uitgaven was een goede methode om
tegen lagere kosten een product op de markt te brengen.
12 Cijfers gebaseerd op tellingen in de Short Title Catalogue, Netherlands (stcn). 25%
is een gemiddelde, in sommige jaren kon het percentage anoniemen oplopen tot
ruim 40%.
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oogluikende tolerantie dan sterke repressie.13 Onderzoek naar die eindeloze
stroom anoniem drukwerk is belangrijk. Ideeën kunnen niet los worden gezien van de infrastructuur waarlangs zij bewegen. Met name tijdens de jaren
van het Bestand met Spanje (1609-1621) verscheen in de Republiek een groot
deel van het drukwerk zonder naam van de drukker of uitgever, hoewel de
landelijke, provinciale en lokale overheden het anoniem publiceren expliciet
verboden in tal van plakkaten. Zo verscheen in 1615 een plakkaat tegen ‘[...]
alderhande argerlijcke ende seditieuse boucxskens [...] waer nae alle druckers
hen voortane sullen hebben te reguleren’.14 Dergelijke publicaties verschenen regelmatig, zonder veel effect.
Bij het bekijken van al dat anonieme drukwerk dringt de vraag zich op hoe
anoniem veel van die boeken en pamfletten waren. De ‘geheime’ productie
van een drukker als Paulus Aertsz van Ravesteyn is zo herkenbaar dat je je
afvraagt waarom hij zijn naam wegliet. Van Ravesteyn is echter een uitzondering _ als alle drukkers waren geweest zoals hij, was mijn onderzoek niet
nodig geweest!15 De meeste drukkers zijn echter een stuk lastiger te traceren
terwijl er ook een behoorlijk aantal pamfletten is waarvan de drukker na langdurig speurwerk nog altijd onbekend is. Die drukkers gebruikten materiaal
dat veel voorkwam en slechts aan details kan worden herkend of ze lieten
alles achterwege dat op een of of andere wijze traceerbaar zou kunnen zijn.
Er zijn redenen voor die verschillen: wie met de bibliografie van Rogge in de
hand het drukwerk van remonstranten en contraremonstranten in het catalogusdeel van deze studie bekijkt, zal constateren dat er een direct verband
blijkt te bestaan tussen het stroming waartoe de auteur behoorde en de mate
van anonimiteit. Na 1618 is de sterke repressie van remonstranten duidelijk
zichtbaar aan de door hen geproduceerde pamfletten. Hetzelfde geldt voor
politiek gevoelig drukwerk. Dat werd vaak gedrukt zonder enige versiering
zodat het opsporen van de drukker moeilijk, zo niet onmogelijk is. Mogelijk
berust die onherkenbaarheid op toeval maar waarschijnlijk is dat niet.

13 Zie voor censuurmaatregelen in de zeventiende eeuw: Weekhout 1998. Zie voor
de zestiende eeuw de in de literatuurlijst opgesomde artikelen van Paul Valkema
Blouw.
14 Amsterdam, UB: Pfl. A p 5.
15 Zie ook Van Someren 1906.
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de relaties tussen drukkers en uitgevers
Een niet minder interessant probleem, maar een waarvan ik de oplossing verschuif naar de toekomst die na dit proefschrift begint, betreft de relaties tussen drukkers en uitgevers. Beiden noemden ze zich in de zeventiende eeuw
veelal ‘boekverkoper’ want drukkers zonder winkel die uitsluitend drukwerk
voor anderen produceerden _ vandaag de dag is dat de normale situatie _
bestonden er niet of nauwelijks.16 Boekverkopers die als uitgever optraden en
boeken verkochten die zij niet zelf hadden gedrukt, waren er des te meer. In
tal van boeken vinden we slechts de naam van die uitgever op de titelpagina.
Die noemde zich overigens maar al te vaak drukker of had een bedrijf dat In
de Vergulde Drukkerij heette, terwijl we vrijwel zeker weten dat die uitgever ten
hoogste een paar gelegenheidswerkjes heeft gedrukt of niet eens een drukpers bezat. Zo heeft Dirck Pietersz Pers, die het uithangbord ‘In de Witte Pers’
aan zijn gevel had hangen, nooit een drukkerij gehad. Sommige boekverkopers drukten zelf en lieten daarnaast ook werk bij anderen drukken. Het zal
duidelijk zijn dat dat een lastig te ontwarren oeuvre kan opleveren. De meest
gecompliceerde voorbeelden van dergelijke drukkende uitgevers zijn de Amsterdammer Cornelis Claesz en de Rotterdammer Matthijs Bastiaensz.17
We kennen ook drukkers die lange tijd actief waren en over een flinke werkplaats beschikten terwijl het aantal titels waar hun naam op staat relatief gering is. Weer anderen verdeelden een uitgave, al dan niet op instigatie van een
uitgever, over verschillende drukkerijen (de gedeelde druk), zonder dat dat
op een andere manier te zien is dan aan het zetsel want contracten over dergelijke gezamenlijke ondernemingen zijn maar zelden overgeleverd.
Tenslotte zijn er de gevallen waar de ene drukker het grootste deel van het
boek drukte, terwijl de eerste katernen met de opdracht of het voorwoord
door een ander werden gedrukt. Het kwam voor dat de drukker in plaats A
woonde en de auteur veertig kilometer verderop in plaats B. De verbindingen
tussen steden waren in de zeventiende eeuw in Holland weliswaar goed (denk
aan de trekschuiten en de bijna even regelmatig varende beurtschippers)
maar het vervoer ging niet al te snel. Het inleidende deel of ‘voorwerk’ van
een boek, dat kon bestaan uit een opdracht of voorwoord en lovende gedich16 Keblusek 1997, p. 89-95 voor een gedetailleerd overzicht..
17 Zie ook Visser 1995, p. 13-17 over de Amsterdamse uitgever en incidentele drukker Jan Rieuwertsz.
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ten van vrienden en collega’s, werd op het laatst samengesteld en vervolgens
meestal onder tijdsdruk op de pers gelegd. In verband met de bewerkelijkheid
van de onvermijdelijke laatste toevoegingen en correcties kon het handig zijn
om dat deel in de woonplaats van de auteur te laten drukken. En zo vinden
we uitgaven waarvan de eigenlijke tekst in Amsterdam is geproduceerd en
het voorwerk uit een Leidse drukkerij afkomstig is, zoals Heinsius’ Nederduytsche poemata. Dat verscheen in 1616 met het impressum ‘Tot Amsterdam gedruct by Willem Janssen’ terwijl, zoals uit de gebruikte sierinitialen blijkt,
het voorwerk is gedrukt te Leiden door Jan Paets Jacobszoon _ wiens naam
nergens in het boek staat. Het omgekeerde kwam overigens ook voor: Salwarda uit Franeker bezat een grote collectie wiskundige fıguurtjes en drukte
wiskundeboeken voor Blaeu die zelf titelbladen en voorwerk drukte.18
Het achterhalen van de precieze relaties tussen uitgevers en drukkers werpt
een beter licht op de bedrijfstak als geheel en is alleen al daarom van belang
voor de cultuurgeschiedenis. Voor de boekwetenschap is het onmisbaar.
het onderzoek
‘Wie heeft dit boek (of deze boeken) gemaakt en waarom?’ luidt de elementaire vraag die de boekhistoricus zich iedere keer opnieuw moet stellen. Het
antwoord ligt, bij afwezigheid van drukkers- of uitgeversarchieven, besloten
in de boeken zelf.19 Het achterhalen van dat antwoord was tot dusverre vaak
lastig en altijd tijdrovend. De problemen van bibliografisch onderzoek worden door bibliograaf Dennis Rhodes treffend onder woorden gebracht in zijn
beschrijving van de speurtocht naar de drukker van Colomma’s De las guerras
de los Estados Baxos. Het kostte hem achttien maanden om de drukker te achterhalen: ‘I may say that it has been the most difficult typographical puzzle that
I have tackled’.
Die speurtocht bestond uit een zoektocht naar de �������������������������
‘very distinctive and intriguing woodcut capitals’.����������������������������������������������
Om de drukker te vinden bekeek hij een groot
aantal boeken in de British Libary en Oxford. Uit zijn betoog wordt duidelijk
dat hij al een goed idee had waar hij de drukker althans geografisch moest
18 Mondelinge mededeling van drs Djoeke van Netten, naar aanleiding van haar
onderzoek naar de wetenschappelijke uitgaven van Blaeu.
19 Er is in Nederland geen enkel drukkers- of uitgeversarchief uit de zeventiende
eeuw overgeleverd.
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plaatsen. Daar is een ruime ervaring met oude drukken en een goed geheugen voor typografisch materiaal voor nodig. Voor de niet-specialist is dergelijk onderzoek in feite onuitvoerbaar, want waar moet hij beginnen?20
Met de methode die in dit boek wordt voorgesteld, worden de problemen
die bibliografısch onderzoek met behulp van typografısch materiaal met zich
meebrengt voor een groot deel opgelost. Met de Ursiculadatabase waarin
typografısch materiaal is ontsloten, blijkt een groot deel van het anonieme
drukwerk eenvoudig en vooral snel aan een bepaalde drukkerswerkplaats te
kunnen worden toegeschreven.21 De tijd die nodig is om de drukker van een
boek te achterhalen wordt drastisch bekort van _ in het uiterste geval _
vele maanden tot maximaal enkele minuten. Daarmee komt een eind aan het
verblijf op de bibliografısche louteringsberg waar veel boekhistorici terecht
zulke problemen mee hebben. De moeite die men ermee heeft, wordt niet in
de laatste plaats veroorzaakt door de grote inspanningen die dit type onderzoek vraagt in verhouding tot de resultaten die het oplevert. Het eindeloos
doorspitten van archieven en bibliotheken dat vaak resulteert in een weinig
toegankelijke presentatie van onderzoekgegevens die altijd incompleet zijn
heeft niet bijgedragen aan de populariteit ervan. Lisa Kuitert merkt hierover
op:
‘Verder is het [vervaardigen van een fondsreconstructie] zó tijdrovend, dat
men zich afvraagt wanneer het eigenlijke onderzoek nu eens kan gaan beginnen. Ook is het niet altijd duidelijk waartoe de gegevens uit het vooronderzoek benut kunnen worden [...] Wie zich verdiept in details omdat
hij meent dat kennis daarvan nodig is om het grotere geheel te begrijpen,
20 Zie Rhodes 1972: p. 223-24, zie ook Van Someren 1906, p. 5, Rhodes 1981, p. 187188, Ferguson 1968 en het wat bittere commentaar van Weiss, Weiss 1991, noot 12.
21 Voor het het toeschrijven van drukwerk waarvan de uitgever wel en de drukker
niet bekend is, ligt het percentage op 98%, wat te maken heeft met het anoniem maken van drukwerk door het weglaten van versieringen: bij niet-anoniem drukwerk
is dat niet nodig. Met Ursicula wordt posthuum een wens van bibliograaf en boekhistoricus Paul Valkema Blouw vervuld: die stelde in 1994 in een recensie van Belgica
typographica dat een documentatiesysteem van typografisch materiaal dringend
gewenst was. Zie Blouw 1994. Piet Verkruijsse’s plannen voor een letterbank _ in
feite een documentatiesysteem voor typografisch materiaal _ dateren uit de jaren
tachtig van de twintigste eeuw.
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ontsnapt niet aan het gevaar dat sommige details alleen in het licht van het
grotere geheel een betekenis kùnnen krijgen’.22
Toch draait het in de wetenschap uiteindelijk altijd om de details, als de onderzoeker tenminste niet het risico wil lopen met zijn hoofd hoog in de wolken
te struikelen over die veronachtzaamde maar o zo belangrijke kleinigheden.23
Waar het om gaat is het perspectief van waaruit men de details waarneemt:
wie iedere molshoop aanziet voor een berg maakt lange omwegen en het is
dan maar de vraag of men ooit nog aankomt. Fondsreconstructies zullen door
mijn onderzoek in de toekomst eenvoudiger uitvoerbaar zijn en ik denk dat
het mogelijk zal blijken om de details de aandacht te geven die zij verdienen
zonder de grote lijn uit het oog te verliezen.
Ook het leven van de niet-boekhistoricus wordt eenvoudiger: wie de naam
van de drukker van een anoniem verschenen werk wil weten, bijvoorbeeld om
het in een historische context te kunnen plaatsen of om de inhoud adequaat
te kunnen interpreteren, zal deze snel kunnen vinden. En er is die kleine maar
belangrijke categorie boeken die tot dusverre aan de aandacht van bibliografen en boekwetenschappers heeft weten te ontsnappen dankzij een niet alledaags impressum. We vinden in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek in
het drukkersregister onder Italië een uitgave van Aretino’s Raggionamenti met
het impressum ‘Bengodi 1585’.24 Met behulp van de Ursiculadatabase kon ik
binnen enkele minuten achterhalen dat dit boek vermoedelijk rond 1620 is
gedrukt door niemand minder dan Willem Janszoon Blaeu te Amsterdam.25
de onderzochte periode
De Ursiculadatabase is getest aan de hand van een corpus anoniem gepubliceerde titels en (delen van) het oeuvre van twee uitgevers.26 Daarvoor is om
22 Kuitert 1993, p. 14. Herman de la Fontaine Verwey merkt hier (overigens eerder
opgeruimd dan pessimistisch) over op: ‘Het is nu eenmaal niet anders: bibliografisch werk is moeizaam, gaat gepaard met eindeloos gezoek en gesnuffel en vergt
zeer veel tijd’. De la Fontaine Verwey 1964, p. 2.
23 De paleontoloog Stephen Jay Gould maakt in een artikel over Nabokov zinnige
opmerkingen over de waarde van details. Gould 2002, met name p. 49.
24 Bengodi is Luilekkerland.
25 Aan deze bijzondere uitgave zal ik elders aandacht besteden.
26 Het betreft al het anonieme drukwerk uit de periode 1601-1625, voorzover aan-
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meer dan één reden Nederlands drukwerk uit de jaren 1601-1625 gekozen: de
periode sluit aan op de monumentale bibliografıe van zestiende-eeuws drukwerk, de Typographia Batava; minstens even interessant is de geschiedenis van
de periode zelf met de twisten tussen remonstranten en contraremonstranten
die ik elders als ‘koude burgeroorlog’ heb bestempeld.27 Een strijd die stadhouder Maurits het excuus verschafte een staatsgreep te plegen in 1618. Vóór
1618 hadden de remonstrantsgezinden de overhand, daarna, dankzij het ingrijpen van stadhouder Maurits, de contraremonstranten. Zoals hiervoor al is
opgemerkt, bleek een opmerkelijk contrast te bestaan tussen de herkenbaarheid van de anonieme uitgaven van beide groeperingen. Paul Valkema Blouw
merkte al in 1985 op dat deze periode bibliografısch gezien even interessant
als onontgonnen was:
‘Vrij spoedig zou echter, als gevolg van diepgaande tegenstellingen onder
de gereformeerden, opnieuw een stroom [na de door Blouw onderzochte
anonieme zestiende-eeuwse drukken] van geschriften verschijnen waarvan de drukkers zich achter anonimiteit moesten verbergen. De met zoveel
strijd verworven vrijheid van godsdienst en geweten bleek van betrekkelijke
aard en ook in de wereld van het boek kende men weer vervolging. Op dit
bibliografısch nog nauwelijks betreden terrein belooft het speuren naar de
identiteit van de betrokken drukkers een even boeiend avontuur te worden
als het onderzoek naar hun voorgangers in de zestiende eeuw’.28
In het catalogusdeel van dit boek wordt de identiteit van het merendeel
van die drukkers onthuld. Daarmee wordt een belangrijk deel van de context zichtbaar van al die in pamfletten gepresenteerde meningen en ideeën.
Ik denk dan ook dat de geschiedschrijving van deze belangrijke periode _
misschien wel de belangrijkste uit onze geschiedenis omdat voor het eerst
nationale karaktertrekken en sluimerende tegenstellingen duidelijk maniwezig in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag. Het fonds van de Amsterdamse uitgever Vander Plasse is deels onderzocht. Ook het oeuvre van Marten Jansz Brandt is bestudeerd omdat hij waarschijnlijk nauw betrokken was bij een belangrijk deel van de anonieme pamflettenproductie tot 1625. Mijn bevindingen hierover zullen elders worden gepubliceerd.
27 Dijstelberge 2004, p. 210.
28 Blouw 1985, p. 145.
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fest worden die tot vandaag een rol spelen29 _ vollediger zal kunnen worden
dankzij de hier gepresenteerde onderzoeksresultaten.30
eerder onderzoek naar zeventiende-eeuwse drukkers
De anoniem of onder valse naam gepubliceerde pamfletten en boeken die in
de Catalogus zijn beschreven en vooral toegeschreven aan bepaalde drukkers,
zijn ontleend aan de Short Title Catalogue, Netherlands, de nationale bibliografıe
voor de jaren 1540-1800. Het is daarom van belang om in het kort na te gaan
hoe de stcn met anonieme titels en met toeschrijvingen van onderzoekers
omgaat. Wie in de stcn de zestiende-eeuwse titels met zeventiende-eeuwse
vergelijkt, ziet namelijk al snel opmerkelijke verschillen. Tot en met het jaar
1600 staat bij vrijwel alle anonieme of met een schuiladres verschenen titels
de drukker vermeld, tussen rechte haken of in een annotatie. Bij de titels waar
in het impressum alleen de uitgever vermeld staat is, eveneens tussen rechte
haken, genoteerd wie de drukker is. Bij de titels die van na 1600 dateren wordt
dergelijke informatie slechts incidenteel gevonden.
Het verschil tussen beide eeuwen wordt veroorzaakt door de methode die
door de stcn bij het beschrijven is gevolgd. De stcn baseert zich in de eerste
plaats op de gegevens uit de boeken zelf zoals die gevonden worden in impressa en colofons. Daar worden gegevens uit bibliografıeën en catalogi aan
toegevoegd. De kwaliteit van die secundaire bronnen lijkt niet altijd meegewogen te zijn: zo worden er ook toeschrijvingen overgenomen uit het op zich
bewonderenswaardige maar volstrekt verouderde en onbetrouwbare werk
van Weller.31 Dergelijke ontleende toeschrijvingen vinden we, zoals gezegd,
29 Het belang van de periode wordt alleen al duidelijk door de tot ver in de achttiende eeuw bestaande gewoonte van gereformeerden om hun tegenstanders
als ‘Loevesteinse factie’ aan te duiden, naar de Loevesteinse gevangenen waarvan
Hugo de Groot het bekendst is gebleven. In onze tijd is de gewoonte van sommige
VVD-ers om Joop den Uyl bijna veertig jaar na diens premierschap nog altijd als de
wortel van alle kwaad te noemen enigszins vergelijkbaar.
30 Zo noemt Van Deursen in Bavianen en Slijkgeuzen slechts de Knuttelnummers van
de door hem gebruikte pamfletten _ dus niet eens de titels _ en komt de naam
van de grote contraremonstrantse uitgever en activist Marten Jansz Brandt in het
hele boek niet voor. Ik beschouw dat als de ernstigste tekortkoming van een verder
nogal partijdig geschiedenisboek.
31 Weller 1864.
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veelvuldig voor zestiende-eeuwse titels en relatief weinig voor zeventiendeeeuwse. De zestiende-eeuwse Nederlandse (en Nederlandstalige) boekproductie is dan ook, voor zover overgeleverd, integraal en grondig onderzocht
door Wouter Nijhoff en Maria Kronenberg en door Paul Valkema Blouw,
waarbij iedere uitgave is bekeken en op basis van het typografısch materiaal
toegeschreven aan een drukker.32
Naar zeventiende-eeuws drukwerk is, in verhouding tot de zestiende eeuw,
weinig onderzoek gedaan. Het ‘Vander Plasse-project’ heeft de afgelopen dertig jaar een aantal reconstructies opgeleverd van de productie van drukkers
die werkten voor de Amsterdamse boekverkoper Cornelis Lodewijcksz vander Plasse _ vandaag de dag vooral bekend als uitgever van Bredero. Dit project werd begonnen in de jaren ’80 van de twintigste eeuw onder leiding van
dr P. J. Verkruijsse. Op dit moment is het fonds van vijf drukkers onderzocht,
een aantal dissertaties is in voorbereiding. Dit is tot dusverre de enige poging
om systematisch in kaart te brengen wat door welke drukkers is gedrukt.
Daarnaast zijn er te hooi en te gras bibliografıeën van individuele drukkers
verschenen. Zo zijn in de negentiende eeuw de uitgaven van de Elzeviers beschreven door Willems, Rahir en Berghman.33 De meest recente monografıe
op het moment van schrijven is het proefschrift van Ronald Breugelmans
over de Leidse uitgever en drukker Joannes Maire.34 Bij elkaar betreft het enkele tientallen studies naar drukkers en uitgevers.
Er zijn catalogi van verzamelingen of bibliotheken waarin iets wordt opgemerkt over de mogelijke drukker van een anoniem verschenen boek of pamflet. Knuttel schreef in zijn pamflettencatalogus van de collectie van de Koninklijke Bibliotheek titels toe aan drukkers (en ook wel aan uitgevers die hij
voor drukkers versleet). Anna Simoni deed hetzelfde in haar catalogus van het
in de British Library aanwezige Nederlandse drukwerk uit de jaren 1601-1621.
Deze toeschrijvingen zijn vooral het resultaat van de kennis die zij hadden
opgedaan door hun langdurige omgang met het materiaal en, in het geval

32 Nijhoff -Kronenberg, Nederlandsche bibliographie (NK) 1921-73 en Blouw, Typographia
Batava 1541- 1600 (TB) uit 1996. Zie ook de in de literatuurlijst opgesomde artikelen
van Kronenberg en Blouw.
33 Willems 1880; Berghman 1885; Rahir 1896.
34 Breugelmans 2003.
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van Knuttel, niet van diepgaand of systematisch typografısch onderzoek.35
De geringere aandacht voor zeventiende-eeuwse drukkers en uitgevers is
letterlijk relatief. Er is wel veel werk verricht, maar de omvang van de Nederlandse boekproductie én het aantal producenten is veel groter dan in de
zestiende eeuw. De titels in de gepubliceerde bibliografieën van zeventiende-eeuwse drukkers en uitgevers vormen een paar procent van het totaal uit
die eeuw, maar het zijn er toch meer dan de door Nijhoff en Kronenberg of
Blouw gecatalogiseerde totale productie van de zestiende eeuw. Alleen al voor
het eerste kwart van de zeventiende eeuw tellen we in de stcn circa vierhonderd drukkers en uitgevers. Een flink deel daarvan betreft uitgevers van één
of twee (vaak zelfgeschreven) boeken of pamfletten, maar ook als die buiten
beschouwing worden gelaten, blijven er bijna tweehonderd uitgevers en
drukkers over. Dat is ruim het dubbele van het in de gehele zestiende eeuw
werkzame aantal (als we ook daar de uitgevers van één enkel boek niet meerekenen). En dan dient men te beseffen dat het speur- en beschrijfwerk van
Nijhoff, Kronenberg en Blouw bij elkaar een eeuw in beslag heeft genomen.36
Het vervaardigen van een vergelijkbare catalogus voor de zeventiende eeuw
zou, uitgaande van de conventionele bibliografısche werkwijze, vele honderden jaren kosten.
de fondsreconstructie
Hoe gaat dergelijk bibliografısch onderzoek in zijn werk? De onderzoeker
die het fonds van een uitgever bijeen wil brengen, heeft het relatief makkelijk. Aangezien een uitgever niet zelf drukt, volstaat het in principe om alle

35 Knuttel. Catalogus 1978. Simoni 1990. Anna Simoni heeft veel onderzoek verricht
naar drukkers en haar bevindingen in haar catalogus verwerkt. In het catalogusdeel
van dit boek zijn die toeschrijvingen in een annotatie vermeld. Daar zal blijken
dat ik voor een deel met Simoni van mening verschil waar het toeschrijvingen aan
drukkers en drukplaatsen betreft. Knuttel zal vaak hebben geconstateerd dat een
net door hem beschreven pamflet mèt impressum dezelfde initialen en/of ornamenten bevatte als een ander zonder impressum. Zie voor een vergelijkbare werkwijze Kruitwagen over Hain, Kruitwagen 1911, p. 52.
36 Nijhoff had er een jaar of dertig opzitten toen Kronenberg de fakkel overnam. Zij
besteedde bijna een halve eeuw aan haar speurwerk. Paul Valkema Blouw was ruim
dertig jaar bezig voor hij met tegenzin zijn werk overdroeg aan Bram Schuytvlot.
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uitgaven waar zijn naam op staat bijeen te brengen.37 Een substantieel deel
kan eenvoudig aan de stcn worden ontleend.38 Contemporaine fondscatalogi zijn, voor zover overgeleverd, een tweede belangrijke bron. De overige
uitgaven zullen in bibliotheken die de stcn niet heeft onderzocht bijeen
moeten worden gesprokkeld.39 Nu een groot aantal bibliotheken zijn catalogi via het internet beschikbaar stelt, hoeft de onderzoeker niet meer, zoals
vroeger, in eerste aanleg langs alle bibliotheken te reizen. Onderzoek naar de
drukkers van die uitgaven is door de samenstellers van dit type bibliografıeën
meestal niet verricht.
Het vervaardigen van een zo compleet mogelijk overzicht van de productie van drukkers is, als men tenminste ook de werken wil achterhalen waar
hun naam niet op staat, een veel lastiger en arbeidsintensievere bezigheid.40
Aangezien er nauwelijks archiefmateriaal is overgeleverd, laat staan drukkers- of uitgeversarchieven zoals van Plantijn-Moretus of Luchtmans, zullen
de boeken zelf het antwoord moeten geven op de vraag wie de drukker is. Zoals hiervoor al is opgemerkt, wordt dat antwoord in de eerste plaats gegeven

37 Uitgevers kunnen natuurlijk wel degelijk een rol kunnen spelen bij uitgaven
waar hun naam niet op gevonden wordt. Zie Marten Jansz Brandt in de catalogus.
Bij gebrek aan archivale bronnen zoals contracten of brieven blijft het bij veronderstellingen. Voor een exemplarische fondsreconstructie van een uitgever zie Hoftijzer 1987.
38 De stcn zal na de afsluiting van dit project in 2009 70 tot 80% van het aantal
edities bevatten, exclusief kleine overheidsuitgaven en dergelijke die uitsluitend in
archieven worden gevonden en exclusief de niet beschreven plano’s.
39 Dat zijn op dit moment alle buitenlandse bibliotheken _ behalve de British
Library _ waar zich naar schatting de helft van het aantal overgeleverde exemplaren
en twintig procent van het totale aantal edities bevindt.
40 Van Delft liet dit bijvoorbeeld achterwege in haar doctoraalscriptie over de
Leidse drukker Bouwensz. De toeschrijvingen van drukwerk waar zijn naam niet
opstaat, nam zij op in een afzonderlijke bijlage waarbij zij opmerkte: ‘Pas nu voor
deze scriptie een inventaris gemaakt is van Bouwensz’ typografisch materiaal en het
gebruik daarvan, zouden in een vervolgonderzoek deze toeschrijvingen nader bekeken kunnen worden’. Van Delft 1994, p. 56. Bögels liet dergelijk onderzoek in zijn
overigens gedegen proefschrift over Govert Basson helemaal achterwege, hoewel
ook hij een overzicht van het typografisch materiaal publiceerde. Bögels 1992, p. 193
en p. 302-313.
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door het zetsel.41 Iedere drukker beschikte immers over een bepaald corpus
typografısch materiaal dat bestond uit verschillende lettertypen in verschillende corpsen en uit siermateriaal: initiaalletters, ornamenten en fleurons.42
Met behulp van materiaal uit uitgaven waarop de drukker zijn naam heeft
gezet, kunnen de titels worden opgespoord die hij heeft gedrukt zonder
naamsvermelding.43 Wie een bibliografıe wil maken van de productie van de
Amsterdamse drukker en uitgever Broer Jansz zal met afbeeldingen van diens
materiaal bij de hand de complete boekproduktie door moeten lopen uit de
gehele periode van maar liefst 49 jaar waarin hij actief was. Voor dat onderzoek moeten tienduizenden edities worden bekeken waarvan er uiteindelijk
misschien enkele tientallen aan Jansz zullen kunnen worden toegeschreven.
En dit bewerkelijke proces zal voor iedere drukker moeten worden herhaald.
De oplossing is vanzelfsprekend om met het typografısch materiaal van alle
drukkers bij de hand de complete overgeleverde boekproductie te bestuderen zodat iedere uitgave maar één keer hoeft te worden bekeken.44 Om een
dergelijk omvangrijk onderzoek mogelijk te maken, dient een enorme verzameling typografısch materiaal bijeen te worden gebracht en zo te worden
ontsloten dat de afzonderlijke items snel kunnen worden gevonden. In de
loop der tijd zijn verschillende typografısche atlassen vervaardigd waarin
lettertypen en/of siermateriaal systematisch toegankelijk zijn gemaakt. Het
betreft dan het materiaal van een periode of van een enkele drukker en soms
41 Het papier waarop een boek is gedrukt, kan een belangrijke rol spelen, net als
de vormgeving die kenmerkend kan zijn voor een zetter of voor een werkplaats.
Dit betreft echter even lastige als omslachtige typen onderzoek die, althans voor de
door mij bestudeerde periode, conclusies wel kunnen ondersteunen, maar nooit
zelfstandig de doorslag kunnen geven..
42 Fleurons zijn de kleine gegoten ornamentjes die afzonderlijk worden afgedrukt
maar waarmee ook grotere figuren werden samengesteld. Ze werden voor het eerst
gebruikt in het begin van de zestiende eeuw te Lyon, vermoedelijk door Robert
Granjon (Dreyfus 1982, p. 36).
43 Het spreekt niet vanzelf dat de drukker wiens naam op een pamflet of boek staat
inderdaad de maker is. Vooral pamfletten en overheidspublicaties werden veel
nagedrukt inclusief het oorspronkelijke impressum, met name het werk van de
landsdrukker Van Wouw.
44 Afgezien van de vanzelfsprekende controles, veranderen inzichten waardoor je
toch weer terugkeert naar de originelen.
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gaat het om alle drukkers van een land, zoals Finland of koloniaal Amerika,
landen waar de productie gering was en de hoeveelheid typografısch materiaal klein. In Nederland bezitten we voor de vijftiende eeuw de atlassen van
Holtrop en de Hellinga’s en voor de zestiende eeuw Vervliet en het ongepubliceerde, zeer omvangrijke werkapparaat van Blouw. Voor de zeventiende
eeuw bestond een dergelijke atlas niet, al bevat Typefoundries van Charles Enschedé veel zeventiende-eeuws materiaal.45
Ursicula is op het moment van verschijnen de meest uitgebreide en gedetailleerd ontsloten typografısche atlas ter wereld.46 Toch is het verhoudingsgewijs niet meer dan een bescheiden eerbetoon aan de drukkers en uitgevers
van de Republiek, zakenmensen die niet alleen de boekproductie tot ongekende hoogte wisten op te stuwen maar die, bewust of onbewust, ook een
beslissende rol speelden in het behoud van de vrijheid van wat in de zeventiende eeuw het meest liberale land ter wereld was, waar Descartes, Spinoza
en Galileo konden worden gepubliceerd.
Een dergelijke typografısche atlas is in de eerste plaats een onderzoeksinstrument voor de analytisch bibliograaf die zich bezighoudt met het oeuvre van
een drukker of een uitgever.47 Goede bibliografıeën van drukkers en uitgevers
zijn onontbeerlijke instrumenten voor het ‘brede’ boekhistorisch onderzoek
dat vele beoefenaars van dit vak voor ogen staat en waarin het drukken één
onderdeel is van de trits productie, verspreiding, receptie.48 Het belang van
bibliografisch onderzoek wordt door cultuurhistorisch georiënteerde onderzoekers nog al eens onderschat, vooral door de hiervoor al gememoreerde
scheve verhouding tussen onderzoek en onderzoeksresultaten. Ook de lezer
die op zoek is naar ‘het verhaal’ zal weinig affiniteit hebben met boeken vol
zorgvuldig getranscribeerde fragmentjes informatie uit de archieven of vele
bladzijden vol katern- en paginaformules en ‘fingerprints’.49 Dat is niet verwonderlijk of laakbaar. Er zijn maar weinig mensen die genoeg hebben aan
45 Zie hoofdstuk 2 voor de typografische atlassen voor de vijftiende en zestiende
eeuw van Holtrop, Nijhof, Hellinga en Blouw.
46 Het streven is om het systeem uiteindelijk uit te breiden tot in ieder geval al het
Nederlandse materiaal. Zie ook Weiss 1991, p. 191.
47 Zie Lavin 1970.
48 Zie Darnton 1990.
49 Voor een elementaire inleiding tot de analytische bibliografie en de fingerprint
zie Dijstelberge 1998.
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een partituur om van Bachs Matthaeus-passie te genieten, de meesten hebben daar nu eenmaal een orkest en zangers bij nodig. Met de resultaten van
bibliografisch onderzoek is het niet anders.
Maar hoe geformaliseerd de producten van dat onderzoek er ook mogen
uitzien, ze bevatten niettemin alle ‘grandeur et misère’ die eigen is aan het
menselijk bestaan. Om dat drama tot leven te wekken voor het ‘brede publiek’ zijn een andere invalshoek en een andere pen nodig dan die van de bibliografische onderzoeker. Toch zal juist zijn onderzoek de basis zijn waarop
zal moeten worden voortgebouwd. De verschillende typen boekwetenschappelijk onderzoek zijn complementair en kunnen niet zonder elkaar bestaan.
Zonder diepgaande kennis van de wijze waarop wie welke boeken produceerde, is het niet mogelijk iets zinnigs te beweren over willekeurig welk aspect
van de boekgeschiedenis ook.
Omgekeerd heeft de analytische bibliografie geen bestaansrecht zonder inbedding in breder onderzoek. Een bergbeklimmer kan als motivatie geven dat
‘die berg daar staat’. Voor een onderzoeker met wetenschappelijke pretenties
geldt een dergelijke motivatie niet. Het beklimmen van een berg voegt niets
toe, behalve het gegeven dat een bepaalde berg beklommen bleek te kunnen
worden. Van bibliografisch onderzoek mag meer worden verwacht. Boeken
worden niet bestudeerd omdat ze ‘nu eenmaal op die plank staan’. Het is uiteindelijk op de pagina dat de boekgeschiedenis raakt aan de ideeëngeschiedenis, waar het om niets minder gaat dan om de vormgeving van het menselijk
denken. De auteur spreekt tot ons door zijn tekst, maar over die tekst ligt een
deken van signalen. Dat kan op het titelblad beginnen met een eenvoudige
mededeling: ‘gedruckt buyten Rome’. Te achterhalen op welke plek ‘buiten
Rome’ een auteur zijn tekst overgaf aan de drukpers die hem met een vluchtige kus tot leven zou wekken, is een bescheiden maar belangrijke taak van de
analytisch bibliograaf.
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in zijn beroemde beschrijving van een drukkerij in het begin van de negentiende eeuw brengt Balzac ook het typografısch materiaal ter sprake:
‘Monsterlijke vignetten stelden de liefdesgod omringd door cupidootjes
voor, skeletten tilden de deksels op van doodskisten en vormden zo een ‘V’
of een ‘M’, groteske randen bestaand uit maskers en bedoeld voor theateraffiches _ in de wijndoordrenkte welsprekendheid van senior [de oude drukker Séchard] werden ze tot uitgelezen en waardevolle objecten.
_ De mensen willen niet anders, ze zitten hier niet te wachten op nieuwerwetsigheden uit de stad. Parijs is Parijs, maar de provincie, dat is een heel
ander verhaal. Zonder een cupido en guirlandes op hun huwelijksaankondiging zouden ze denken dat ze niet getrouwd waren en als je [de jonge
Séchard] met zo’n simpele ‘H’ van je geliefde Didot kwam aanzetten, zouden ze alles terug komen brengen. Voor dát hier wordt geaccepteerd [...] dat
duurt nog minstens 100 jaar!’
Honoré de Balzac (1799-1850) gebruikte zijn bittere ervaringen als, achtereenvolgens, drukker, uitgever en eigenaar van een lettergieterij voor een
korte maar beeldende passage over de dagelijkse gang van zaken van een provinciale Franse drukkerij. Hij beschreef het werk van de ‘apen’ en de ‘beren’,
de drukkers en de zetters, twee totaal verschillende beroepen die door het
ritme van de pers niettemin van elkaar afhankelijk waren. We zien door de
ogen van een toevallige bezoeker de ogenschijnlijke chaos die heerste in een
drukkerij met zijn stapels papier en drooglijnen langs het plafond waar de
bedrukte vellen werden opgehangen. In een paar honderd woorden schiep
hij zo een beeld van een praktijk die toen ruim driehonderd jaar oud was en
die vermoedelijk sinds het begin van de zestiende eeuw maar weinig was veranderd.50 Balzac beschrijft ook de teloorgang van het vak, de aarzelend inzet50 Voor een precieze beschrijving van de werkzaamheden die in de drukkerij
werden verricht verwijs ik naar Gaskell 1985, Janssen 1986 en Dijstelberge 1994. Het
door mij gekozen fragment is vertaald naar de eerste druk.
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tende vernieuwing (‘Didot’) en het gemakzuchtig conservatisme dat zonder
twijfel kenmerkend was voor veel drukkers én voor hun publiek. Maximaal
drie persen, vijfduizend pond al dan niet versleten zetsel, drie tot zes man
personeel, het was min of meer de standaarddrukkerij vanaf het eind van de
vijftiende tot ver in de negentiende eeuw.51
Wat er in een dergelijke drukkerij gebeurde, valt eenvoudig te beschrijven,
het is zelfs zo dat de huidige private presses, als zij gebruik maken van een
handpers zoals een Stanhope,52 nog altijd min of meer dezelfde werkzaamheden verrichten als de uitvinder van het procédé.53 Gutenbergs schepping,
bedacht in het midden van de vijftiende eeuw, was zo geniaal dat het principe
van de door hem vervaardigde drukpers tot ver in de negentiende eeuw werd
gebruikt. Willem Jansz Blaeu verbeterde enkele details in het begin van de
zeventiende eeuw en rond 1800 vervaardigde Stanhope zijn beroemde gietijzeren pers, maar dat waren in feite toch kosmetische verbeteringen. Het
principe van het drukken met losse loden letters bleef tot het midden van de
twintigste eeuw algemeen in zwang en wordt ook nu nog, zij het op kleine
schaal, toegepast door gespecialiseerde drukkerijen.54
De drukkerij van Séchard lag ver weg van de grote stad en hij kon het zich
veroorloven om werk af te leveren dat in Parijs niet zou worden geaccepteerd
(‘het publiek wil niet anders’). Er werd waarschijnlijk niet veel meer gedrukt
dan het door Balzac genoemde gelegenheidsdrukwerk: op de pers ligt een
huwelijksgedicht en op de werktafel van de eigenaar zwerven ornamenten
die met doodsberichten te maken hebben.55 Aan die tafel zat zonder twijfel af
en toe ook de ambulante boekverkoper of colporteur die een pamflet van een
51 Zie als voorbeeld Overzicht 1985 voor de situatie in Leiden in het midden van de
zeventiende eeuw en Gaskell 1985.
52 De vrijwel onverslijtbare gietijzeren opvolger van de houten pers, rond 1800
uitgevonden door lord Stanhope.
53 Niet te verwarren met de in drukkerijen gebruikelijke procedures die van tijd
tot tijd en van plaats tot plaats konden verschillen. Wat er gebeurde is genoegzaam
bekend: over het hoe, met name van de activiteiten van de zetter, verschillen de
autoriteiten op dit vlak van mening. Zie Dijstelberge 1994.
54 Afgezien van de vele drukkers ‘in de marge’ zijn het vooral drukkers van luxe
drukwerk, zoals trouw- en geboortekaarten die nog gebruik maken van ‘het lood’.
Echt dikke boeken worden niet of nauwelijks met losse letters gedrukt.
55 Zie voor voorbeelden Perälä 2000.
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paar bladzijden op de pers liet leggen dat hij later die dag of de volgende ochtend uit wilde venten.56 Het is kortom _ op de colporteur na _ de drukkerij
die we ook nu nog wel eens vinden op de hoek van een achterafstraat, met een
kleine etalage vol verstofte kaartjes die minimaal twintig jaar geleden zijn
ontworpen.
drukken in de republiek
Ook in de Republiek liep de kwaliteit van het drukwerk uiteen. Anders dan
in het Frankrijk van Balzac gold hier, althans in het begin van de zeventiende
eeuw, niet dat de kwaliteit afnam naarmate men verder van de grote stad was
verwijderd. Er bestonden zeker kwaliteitsverschillen maar die hadden meestal weinig met de geografie te maken: er was in Nederland geen machtscentrum dat vergelijkbaar was met Parijs (of het eveneens als drukplaats vanouds
belangrijke Lyon) en er werd veel samengewerkt tussen drukkers en uitgevers
uit verschillende plaatsen en provincies.
Het aantal drukkers en uitgevers in de Republiek was groot en laat zien
dat Nederland (of liever gezegd, de provincie Holland) ook in de zeventiende
eeuw al uitblonk op twee belangrijke terreinen: communicatie en distributie.
Ook voordat de kanalen voor de trekschuiten waren gegraven, bestond er een
levendig verkeer van beurtschippers tussen alle steden van enige omvang.57
Vervoer was goedkoop. 58 Met name Amsterdamse uitgevers gaven opdrachten aan drukkers in vrijwel alle plaatsen van Nederland, die goed verzorgd
werk leverden, mogelijk omdat er door de uitgevers kwaliteitseisen werden
gesteld.
In het algemeen kan gesteld worden dat het werk van drukkers die uit56 Wat er gebeurt als een dergelijke drukker een ‘echt’ boek wil drukken valt na te
lezen bij Scaliger in de brieven over zijn ervaringen met de Bassons. Zie Van Dorsten
1985, p. 217. Voor de ambulante boekhandel zie Salman 1999.
57 Zie voor de beurtvaart Fuchs 1946. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw
bestond de trekvaart nog niet, maar de beurtvaart is goed vergelijkbaar met de trekvaart _ hoogstens speelden de windrichting en de windkracht een wat grotere rol.
58 Op de Amsterdamse UB worden enkele tientallen tarievenlijsten bewaard. Daar
staan de meest onmogelijke voorwerpen op (een potje vet, een bundel pijpen, een
Goudse kaas, een bundeltje varkenshaar) maar boeken komen er niet op voor. Wel
schrijf- en pakpapier. Pamfletten en dergelijke werden meestal aan een bode meegegeven. Keblusek 1997, passim.
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sluitend een lokale markt of een specifieke geïsoleerde groep bedienden van
mindere kwaliteit was, waarbij het lokale drukwerk in Holland iets beter was
dan dat uit de oostelijke en noordelijke provincies.59 Dit geldt bijvoorbeeld
voor de Engelse bannelingen te Leiden, de ‘Pilgrims’, die afgaande op het
drukwerk, weinig gaven om het uiterlijk van de boodschap. Het kan natuurlijk zo zijn geweest dat er geen gelovige of sympathisant te vinden was die
drukwerk van goede kwaliteit kon leveren, maar onverschilligheid is toch de
meest waarschijnlijke optie.
De aanwezigheid van een universiteit had waarschijnlijk invloed op de
kwaliteit: te Franeker gedrukte boeken waren verzorgder dan werk uit Leeuwarden en hetzelfde gold voor Harderwijk waar beter werd gedrukt dan in
Deventer _ om twee voorbeelden te noemen. Maar in het universiteitsloze
Arnhem was de drukker en uitgever Jan Jansz actief die wel kwaliteit leverde
en wiens markt zich tot ver in Duitsland uitstrekte.60 De meeste drukkers
produceerden vergelijkbaar _ om niet te zeggen uitwisselbaar _ drukwerk,
met enkele opvallende uitschieters naar boven zoals de Elzeviers, de Amsterdamse drukker Paulus Aertsz van Ravesteyn en, vanaf de jaren twintig van de
zeventiende eeuw, Blaeu. Van Ravesteyn drukte hoofdzakelijk Nederlandstalig werk voor lokale uitgevers en heeft mede daarom niet de internationale
reputatie van de andere twee.61
drukkers en hun siermateriaal
Slordig en slecht verzorgd drukwerk was vanzelfsprekend het directe resultaat van de manier waarop in een drukkerij werd gewerkt. Dat slechte, onregelmatige inkting lelijke pagina’s oplevert, ligt voor de hand.62 Maar als
�����������������������������������������������������������������������������������
Deze opmerking lijkt in strijd te zijn met mijn eerdere observatie dat er weinig
kwaliteitsverschil was tussen de verschillende drukplaatsen maar is dat niet: de
slechtste kwaliteit was in Holland iets beter dan elders, de gemiddeld tot goede
kwaliteit drukwerk was overal hetzelfde.
60 Ervan uitgaande dat zijn markt min of meer samenviel met de geografische
spreiding van zijn contacten.
61 Drukkers dankten hun reputatie aan de kwaliteit van hun drukwerk én van die
van de door hen afgedrukte teksten. Zie verder Dijstelberge 2000.
62 Zie bijvoorbeeld het Nordense drukwerk van Pieter Arentsz. Arentsz was een
Haarlemse boekverkoper die in Norden drukker werd; het Nordense werk is duidelijk veel minder van kwaliteit dan wat er in Haarlem onder zijn naam verscheen.
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de pers slecht was afgesteld zodat het zetsel niet volledig vlak lag, kon het
kwetsbare typografisch materiaal tijdens het drukken onherstelbaar worden
beschadigd en ook dat was op de bedrukte vellen onmiddellijk te zien.63 Met
name het siermateriaal beschadigde makkelijk: houten sierinitialen barstten
terwijl bij gegoten initialen de nagels waarmee ze aan een houtblokje waren
bevestigd door het letterbeeld omhoog kwamen, waarschijnlijk omdat ze aan
de inktballen bleven kleven.64 Dergelijk beschadigd siermateriaal werd een
volgende keer gewoon weer gebruikt, door sommige drukkers tot het letterbeeld bijna onleesbaar was geworden.65 Je vraagt je af waarom drukkers die
zo achteloos met hun materiaal omsprongen überhaupt boeken versierden!
Maar in vrijwel ieder vóór 1750 gedrukt boek vinden we initialen en ornamenten. Ze pasten in een wereld waarin ieder gebouw en bijna ieder voorwerp werd gedecoreerd.66
Door die ornamentiek liet het vroegmoderne gedrukte boek zijn afstamming van het middeleeuwse handschrift zien. In die handschriften dienden
initialen en ornamenten niet alleen als versiering, maar hadden vooral de initialen een inhoudelijke functie. De begininitiaal was rijk gedecoreerd en in
de eerste plaats bedoeld als illustratie, maar volgende, kleinere initialen en de
bijbehorende rubricering dienden om hoofdstukken, paragrafen of belangrijke onderdelen van de tekst aan te geven. In de gedrukte boeken verloren
de initialen in de loop van de zestiende eeuw hun functie waar het om de
structurering van teksten ging. Die werd overgenomen door witregels en het
63 Het belang van het ‘stellen’ van de pers werd mij duidelijk tijdens het drukken
van mijn Lof der onleesbaarheid door drukker-in-de-marge Gerard Post van der Molen,
bij wie het zetsel rustte op een zorgvuldig vervaardigd pokdalig bed van hoopjes
papier die de hoogteverschillen van het zetsel opvingen.
64 Zie voor de verschillende soorten siermateriaal hoofdstuk 1. Gebarsten houten
letters komen voor bij Paulus Aertsz van Ravesteyn, Nicolaes III Biestkens en Hans
van der Hellen; het materiaal van Willem Jansz van Campen bevat voorbeelden van
voortschrijdende randslijtage; Richard Schilders gebruikte enkele door wormen
aangevreten letters; tot de jaren twintig is veel materiaal van Willem Jansz Blaeu
ernstig beschadigd, met duidelijk zichtbare spijkerkoppen die door de afbeelding
heen steken.
65 Het werk van Blaeu bevat veel van dergelijk keer op keer terugkerende beschadigingen.
66 Zie Enschedé 1904 en Knuttel 1951.
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gebruik van, onder meer, cursief en kleinkapitaal en verschillende corpsen.67
De verschillen tussen nationale tradities zijn opmerkelijk: in Italië bleef men
ook nadat de initiaal zijn functie als structurerend element grotendeels had
verloren het hele boek door sierinitialen aanbrengen; met name in Nederland beperkten drukkers zich meestal tot de eerste pagina’s of hoofdstukken.
De Nederlandse drukkers waren zich overigens bewust van de verschillende
nationale tradities, zoals blijkt uit hun uitgaven in andere (moderne) talen,
waarbij de vormgeving min of meer werd aangepast aan wat voor die taal
gebruikelijk was: de overvolle titelpagina’s van de Duitsers, de lijnen van de
Engelsen, de boven het tekstblok uitstekende initiaalletters van de Fransen of
de cursieve letter en vele sierinitialen van de Italianen, je ziet ze allemaal terug
in Nederlands drukwerk.68 In het begin van de zeventiende eeuw hadden initialen en ornamenten dus nauwelijks een andere functie dan versiering. Vandaar dat ze makkelijk konden worden weggelaten en dat er grote verschillen
konden bestaan tussen verschillende drukkers en ook tussen boeken voor
uiteenlopende groepen lezers.
De Elzeviers vonden het belangrijk om hun uitgaven elegant te versieren.
Zij beschikten dan ook over honderden verfıjnde en onberispelijke initialen
en ornamenten die zij vermoedelijk speciaal hadden laten vervaardigen. De
door de Elzeviers gedrukte boeken zijn een goed voorbeeld van het bewust
gebruik van siermateriaal. De rechthoekige ornamenten boven het begin van
teksten waren even breed als de regel eronder en de driehoekige ornamenten
aan het eind van de tekst sloten het boek even keurig af als de in een driehoek uitlopende geschreven teksten van enkele eeuwen eerder. De Elzeviers
stonden dan ook bewust in de grote, internationale traditie van academische
drukkers als de Estiennes en Plantijn.
Venetië, Lyon, Parijs, Antwerpen en Leiden waren drukplaatsen waar in de
vijftiende, zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw de vorm in
esthetisch opzicht perfect aansloot op de inhoud van de geleerde boeken die
67 Fertel ging in zijn in 1723 verschenen drukkershandboek uitgebreid in op de
functie van ornamenten en sierinitialen. Hij meent dat ieder hoofdstuk dient te
beginnen met een ornament en een sierinitiaal, waarbij het formaat afhankelijk is
van het belang van het hoofdstuk of de alinea. In Nederland was dat toen al ruim
honderd jaar niet meer de praktijk. Fertel 1723, p. 54-56 en 115. Zie ook Smith 1993.
68 Voor een overzichtswerk zie Jennings 1908.
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er werden gedrukt. Dergelijke evenwichtig versierde boeken werden gekenmerkt door een niet minder evenwichtige inhoudelijke typografıe: het ziet er
fraai uit maar er is ook goed nagedacht over de zaken die het boek tot een
leesmachine maken: kopregels, hoofdstuk- en paragraaftitels en registers.
Het internationale en geleerde publiek van de Elzeviers verwachtte natuurlijk ook niet anders. In andere opzichten trokken de Elzeviers zich weinig of
niets aan van hun publiek of hun auteurs: met name auteurs waren niet blij
met de kleine uitgaafjes waarmee de drukkers zich zo populair zouden maken bij (latere) verzamelaars.
Paulus Aertsz van Ravesteyn beschikte, net als de Elzeviers, over een rijke
verzameling siermateriaal die hij zelf had laten vervaardigen.69 De initialen en
ornamenten van Van Ravesteyn stonden, anders dan die van de Elzeviers, niet
in de internationale traditie: de vormgeving van zijn boeken deed dat evenmin, het waren de beter gedrukte versies van wat lokale vakbroeders maakten, zoals Nicolaes III Biestkens.70 Het publiek van Van Ravesteyn bestond
(vermoedelijk) uit de erudiete, calvinistische kooplieden die de Amsterdamse
grachtenhuizen bevolkten.
De Hoornse drukker Isaac Willemsz van der Beeck gebruikte nauwelijks ini
tialen en ornamenten maar versierde zijn boeken spaarzaam met fleurons die
hij samenstelde tot ornamenten of als rand om de eerste letter van een tekst
plaatste. Dat lijkt een kenmerkende eigenschap van doperse boeken te zijn,
waarbij het overigens niet duidelijk is of er soberheid werd nagestreefd.71
69 Gezien het unieke karakter lijkt het me niet waarschijnlijk dat Van Ravesteyn
zijn materiaal ergens als confectie heeft gekocht.
70 De initialen en ornamenten van Van Ravesteyn zijn iconografisch gezien uniek,
in tegenstelling tot die van de Elzeviers die aansluiten bij een internationale stijl die
dateert uit het begin van de zestiende eeuw. De productie van Van Ravesteyn is dan
ook het best herkenbare drukwerk van de zeventiende eeuw.
71 Een uitgebreid en systematisch onderzoek naar het gebruik van initialen en
ornamenten valt buiten het bestek van mijn onderzoek. Het is echter om twee
redenen van belang: door kunsthistorici is maar weinig onderzoek verricht naar
de interessante beeldcultuur van de initialen die, zo klein en veronachtzaamd als
ze zijn, niettemin deel uitmaken van een grote traditie. Er bestaat natuurlijk een
direct verband tussen de versieringen en de verwachtingen van het publiek omtrent
het uiterlijk van bepaalde teksttypen. Zie Nardelli 1991 met haar studie over verhalende initialen. Zie ook P. Leemann-van Elck 1938 over de intialen van Frosschauer.
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De Amsterdammer Barent Otz gebruikte te hooi en te gras gegoten initialen
met groteske of arabeske afbeeldingen en zijn werk is exemplarisch voor dat
van de meeste drukkers. Enkelen _ de Rotterdammer Jan II van Ghelen72 is
daar een goed voorbeeld van _ beschikten over een verzameling versleten
zestiende-eeuws materiaal dat zij betrekkelijk willekeurig gebruikten. Mooi
kunnen de resultaten niet genoemd worden: het is wel zeer herkenbaar.
Zoals hiervoor al werd opgemerkt, was het siermateriaal van de meeste drukkers beschadigd: meer dan de helft vertoont spijkerkoppen, gebroken lijnen,
breuken en barsten. Zelfs een drukker als Willem Jansz Blaeu, die als uitgever
van monumentale atlassen, baanbrekende wetenschappelijke werken en de
moderne literatuur van zijn tijd toch een naam te verliezen heeft bij hedendaagse kenners, had de eerste jaren geen enkel probleem met sierletters waar
de spijkers door staken of met ornamenten waar stukken waren afgebroken.
Pas later, vanaf ongeveer 1625, zou hij verzorgder drukwerk af gaan leveren.
Ik vermoed dat die kwaliteitsimpuls enerzijds een gevolg was van concurrentie met drukkers als de Elzeviers en anderzijds van de bemoeienissen met
het bedrijf van zijn zoon Joan, een van de grootste drukkers die de wereld ooit
heeft gekend. Blaeu was overigens weer wel een van de zeldzame Nederlandse
drukkers die bij het decoreren van hun boeken rekening hielden met de inhoud. Zijn illegale katholieke boeken versierde hij geheel volgens de traditie met initiaaltjes die heiligen of bijbelse scènes verbeelden. Plantijn had te
Antwerpen eerder hetzelfde gedaan: die gebruikte voor zijn klassieke edities
prachtige grotesken en voor zijn katholieke folianten niet minder mooie bijbelse afbeeldingen.
het siermateriaal
Al dat siermateriaal werd in hout of koper gesneden of in lood gegoten. De
houten letters zijn het oudst.73 Wie vijftiende- en zestiende-eeuwse boeken
Hoewel de benadering hoofdzakelijk kunsthistorisch is, dient dit artikel toch een
analytisch-bibliografisch doel: ‘Es soll die Zuweisung und ungefähre Datierung
anonymer Drucke erleichtern’ (p. 145).
72 Het lijkt erop dat de Van Ghelens hun typografisch materiaal uit de Zuidelijke
Nederlanden hebben meegebracht, waar hun voorouders al in het begin van de
zestiende eeuw actief waren.
73 Een bijzondere, vroege, categorie wordt gevormd door de initialen die met de
hand in het boek werden gestempeld. Zie Donati 1978. Zie voor een overzicht van
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aandachtig bekijkt, ziet al snel dat veel initialen en ornamenten vooral aan
de randen versleten zijn. Het zijn dan ook houtblokjes die in de loop der tijd
hun scherpe randen verloren hebben, zoals je ook nu nog ziet bij de gekleurde houten blokken waar kinderen mee spelen. Ze vertonen barsten en soms
zijn de gaten van houtwormen te zien. Dergelijke initialen en ornamenten
werden van verschillende houtsoorten gemaakt: perenhout was populair
maar buxus leverde de beste kwaliteit.74 Tegen het eind van de zeventiende
eeuw was palmhout het meest gebruikelijk. De makers waren vermoedelijk
de houtsnijders die de vele afbeeldingen maakten en de drukkersmerken die
bijna alle uitgaven sierden.75 Van de Leidse boekhandelaar en drukker Govert Basson is bekend dat hij zelf de stempels sneed voor zijn boekbanden.
Een dergelijke vakman moet ook in staat zijn geweest om houtsneden te maken.76 Vanaf het midden van de zeventiende eeuw zien afbeeldingen er vaak
zo klungelig uit dat het erop lijkt dat de drukker zelf met een stukje hout en
een zakmes aan de slag is gegaan.
In koper gesneden initialen verschilden, behalve in het gebruikte materiaal, niet wezenlijk van de houten variant. Een op een blokje hout bevestigd
koperplaatje werd voor hoogdruk gebruikt, inplaats van de bij kopergravures gebruikelijke diepdruk.77 Er valt niets te zeggen over het al dan niet veelvuldig voorkomen van dergelijke initialen. De afbeeldingen en de afdrukken
zijn niet te onderscheiden van die van houten initialen en specifıeke kenmerken die het gevolg zijn van slijtage, zijn niet bekend. Zoals Davies opmerkte,
kan je aan de slijtage zien of een ornament van hout is, maar dat wil natuurde productie van _ de vergelijkbare _ drukkersmerken Davies 1935, p. 115-135.
Voor de valkuilen waarin een hedendaagse onderzoeker maar al te vaak valt zie
Hupp 1929. Kritiek daarop bij Zedler 1937.
74 Perenhout heeft geen nerven, buxushout is erg hard en heeft fijne nerven.
75 Of andere houtbewerkers: Jeremy Bangs wijst op de mogelijkheid dat ook kabinetmakers initialen en ornamenten konden vervaardigen. Bangs 1979, p. 235.
76 Van Dorsten 1961, p. 110
77 ‘[...] à partir de 1481 on commence à graver sur cuivre, ce qui non seulement rend
la forme imprimante plus résistante , mais permet une finesse et une précision des
illustrations beaucoup plus grandes. Les gravures étaient réalisées à l’envers sur des
petites plagues de cuivre de quelques millimètres d’épaisseur, puis fixées sur des
pièces de bois, affin d’obtenir la même hauteur que celle des caractères de plomb’.
Perrousseaux 2005, p. 154) Zie ook Davies 1935, p. 129-131.
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lijk niet zeggen dat onbeschadigde ornamenten dan van koper zouden zijn.78
In de Proeve der drukkerye van d’erfgenamen van de hr. Joan Blaeu van 1695 worden
deze initialen omschreven als ‘capitalen in koper gesteeken en op houtjes
geslagen’ en de achttiende-eeuwse zetter David Wardenaar heeft het in zijn
Beschrijving der boekdrukkunst van 1801 over ‘[...] een in hout of koper gesneden
capitael letter’.79 Ik vermoed dat dergelijke in koper gesneden initialen duurzamer waren dan de houten of de veel voorkomende in lood gegoten initialen
en ornamenten. Mogelijk waren ze ook lastiger te maken, duurder en daarom
zeldzamer.80 Aangezien ze in de letterproef van de Blaeu’s op één blad staan
met houten en loden initialen zal het niet zo zijn geweest dat de hechting van
de inkt op het afwijkende materiaal voor problemen zorgde.81
In lood gegoten initialen komen vanaf de zestiende eeuw het meest voor.82
Ze vormen, althans voor de onderzoeker die ze gebruiken wil om drukkers
mee te identificeren, een gecompliceerde categorie omdat ze in principe oneindig kunnen worden vermenigvuldigd terwijl beschadigingen, waarvan je
zou denken dat ze uniek zijn, in het gekopieerde exemplaar kunnen voorkomen en dus meegegoten kunnen zijn. De afbeeldingen zijn, net als bij de
koperen exemplaren, qua voorstelling niet van de in hout gesneden initialen
te onderscheiden. Dat is niet verwonderlijk want voor iedere in lood gegoten
initiaal is ooit een in hout gesneden exemplaar het eerste model geweest.83
Hoe er werd gegoten en door wie, zijn lastig te beantwoorden vragen. ‘Gewone’ letters werden in een koperen matrijs gegoten die op zijn beurt weer
was geslagen met behulp van een geharde stalen stempel waarin de ontwerper de letter had gesneden. Het gebruik van dergelijke stalen of ijzeren
78 Davies 1935, p. 131.
79 Janssen 1986, p. 322-323.
80 Zie Hupp 1929, p. 36. Zie ook Audin 1930, p. 15-18.
81 Beschadigingen die specifiek zijn voor in koper gesneden initialen zijn mij niet
bekend. Op basis van het type beschadigingen denk ik, met het grootst mogelijke
voorbehoud dat ongeveer 60% van het materiaal werd gegoten en 40% in hout of in
koper was gesneden, waarvan het overgrote deel in hout. Voor de hechting van inkt
op messing initialen zie Hupp 1929, p. 32.
82 Volgens Dunston komen gegoten initialen al veelvuldig in de vijftiende eeuw
voor. Dunston 1977, p. 143. Nickel veronderstelt dat er in die tijd in gegoten initialen werd gehandeld door lettergieters. Nickel 2004.
83 Over direct in lood gesneden initialen is niets bekend.

38

de drukker en zijn siermateriaal
stempels ligt om verschillende redenen minder voor de hand waar het om
het gieten van siermateriaal gaat. Het snijden ervan was een specialistische
bezigheid en dergelijke harde stalen stempels waren bedoeld om met kracht
in koper te worden geslagen. Het oppervlak van de gemiddelde initiaal was
al snel vier vierkante centimeter, een getal dat kon oplopen tot tien of twaalf.
Een stempel met een dergelijke oppervlakte kon onmogelijk met de hand in
een plaat koper worden gedreven.84 Bij de technisch vergelijkbare muntslag
werden echter sinds het midden der zestiende eeuw schroefpersen gebruikt
dus waarom niet voor het maken van matrijzen? De vroegste bron voor een
dergelijke werkwijze dateert echter uit 1797.85
Een vermelding in de literatuur op een bepaald tijdstip wil natuurlijk niet
zeggen dat een techniek niet vele jaren of zelfs eeuwen eerder werd gebruikt.
Zo zijn er tal van bijbelboeken waar geen vrouw in voorkomt terwijl er toch
flink werd voortgeplant. Maar je verwacht wel dat er iets is overgeleverd aan
werktuigen, maar dat is niet het geval.86 Voor zover bekend is, werd zeventiende-eeuws siermateriaal dan ook niet in een koperen matrijs gegoten, zoals
de gewone letters, maar in gips, klei of zand. Om een gietvorm in klei te maken die als matrijs kon dienen was geen stempel nodig.87 Wat opvalt is dat de
verschillende letters uit gegoten series precies hetzelfde formaat hebben, in
tegenstelling tot series houten initialen. Dat zou op het gebruik van matrijzen in een standaardgietvorm kunnen wijzen.88
84 ‘It is on the whole unlikely that any exceeding the body of Canon (say 12 mm.)
would have been cut in the sixteenth century on punches and cast in struck matrices. Bigger letters were cut in wood and duplicates, if they were needed, were
moulded in sand’. (Carter 1966, p. 87) Volgens
�����������������������������������������
Dreyfus was de achttiende-eeuwse
Franse drukker Louis Luce de eerste die grotere ornamenten in een stalen stempel
sneed zodat ze net als letters in een matrijs konden worden gegoten. Grotere ornamenten waren samengesteld uit meer onderdelen (Dreyfus 1982, p. 60).
85 In een veilingcatalogus uit 1797 wordt een schroefpers aangeboden voor het
maken van matrijzen voor ornamenten, met alle toebehoren en instructie in het
gebruik. Catalogue 1797, p. 8.
86 Zie voor een beschrijving van het maken van matrijzen met een schroefpers
Rehak 1993, p. 95-98.
87 Zie voor een beknopt overzicht van de mogelijke gietwijzen, met houten stempels, loden matrijzen etc. Reed 1952, p. 16-17.
88 Zie ook Lettergieterij 1893, p. 19-20.

39

de drukker en zijn siermateriaal
De gegoten initialen en ornamenten zijn vooral te onderscheiden door de
veelvuldige beschadigingen die kenmerkend zijn voor de soort: door de druk
van de pers verbogen lijnen en door het beeld omhoog geperste of getrokken nagels komen ook veel voor.89 Die beschadigingen maken ieder afgietsel
tot op zekere hoogte uniek. Het is vanzelfsprekend mogelijk om beschadigde
initialen opnieuw te kopiëren: zo vinden we arabeske initialen met dezelfde
beschadiging in Antwerpen en Haarlem. Dergelijke afgietsels liepen in het
gebruik echter weer snel nieuwe, extra schade op. 90 In nieuwstaat waren ze
identiek, maar door het gebruik werd ieder element een individu, zoals ook
eeneiige meerlingen met het klimmen der jaren steeds meer van elkaar gaan
verschillen.91 Het maken en bewerken ervan was handwerk: de spijkertjes
werden bijvoorbeeld nooit op precies dezelfde plaats door de gegoten plaatjes in het ondersteunende hout geslagen en zullen dus ook nooit op dezelfde
plaats boven het lood uitsteken.92 Sommige beschadigingen wekken de indruk dat de nagels aan de achterzijde van de loden plaatjes gelijmd zijn. Het
lijkt dan alsof ze door het lood heen gebarsten zijn. In 1805 beschreef Täubel
in zijn Wörterbuch der Buchdruckerkunst hoe de afgietsels met dunne spijkertjes
dienden te worden vastgenageld in de verzonken (witblijvende) delen nadat
er met een priem een gaatje was voorgeboord. Hij vermeldde erbij dat hij althans één smid kende die de bovenkant van die spijkers van precies dezelfde
arcering kon voorzien als de gegoten afbeelding, wat handig was als er weinig
tot geen wit in een initiaal of ornament voorkwam: dergelijke nagels konden
in gearceerde vlakken worden geslagen.93
Verschillende versies van houten initialen lijken soms zo op elkaar dat de
verschillen haast niet te zien zijn. Zoals Plomer terecht opmerkt: ‘[...] it must
89 De lijnen van de houten initiaal zijn niet vervormbaar en breken.
90 ‘[...] it becomes clear that such defects can be used as the basis of defensible
judgements’. Franklin 1974, p. 187.
91 Kruitwagen schrijft iets vergelijkbaars over lettertypen in de vijftiende eeuw.
Kruitwagen 1930, p. 123.
92 Gerritsen merkt op dat zeer veel initialen juist wel op dezelfde plaats beschadigd
raken. Dat zou betekenen dat de spijkertjes altijd op precies dezelfde plek door de
letters werden geslagen, wat ik mij niet goed kan voorstellen. Ik denk dat die identieke beschadigingen meegegoten beschadigingen zijn. Schuytvlot 1987, p. x.
93 Täubel 1805, p. 12. De enige reden waarom hij op het vastspijkeren ingaat, is
natuurlijk omdat hij iemand kende die die speciale spijkerkoppen maken kon!
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not be assumed, without the most careful examination and comparison, that
any blocks, found in books having no printer’s name, show them to have been
published by a certain printer’. Het kan natuurlijk ook zijn dat Plomer het
verschil niet heeft gezien tussen houtsneden en afgietsels _ de laatste noemt
hij nergens, wat opvallend is omdat veel van zijn afbeeldingen overduidelijk
gegoten ornamenten betreffen.94
het vervaardigen van siermateriaal
Van de manieren waarop de initialen werden vervaardigd, zijn enkele achttiende-eeuwse beschrijvingen overgeleverd. Bronnen die inzicht geven in de
wijze waarop ze werden verspreid zijn zeldzaam: behalve de catalogi die werden gemaakt als er een drukkersinventaris werd verkocht en enkele letterspecimina van een gieterij is er niets overgeleverd.95 Er is een flink aantal catalogi
van veilingen van drukkerij-inventarissen bewaard gebleven waarin initialen en ornamenten zijn afgebeeld. In een enkel geval zijn de ervoor betaalde
prijzen erbij geschreven, zoals in het Leidse exemplaar van de al genoemde
catalogus van de drukkerij van Blaeu.96 Negen grote initialen van palmhout
brachten 12 gulden op, 51 stuks _ waaronder 24 in koper gesneden exemplaren _ kostten 53 gulden, 22 loden initialen noteerden 4 gulden en 24 kleinere initialen van palmhout 24 gulden. Initialen waren dus kostbaar maar
lood was een stuk goedkoper dan hout of koper. Ter vergelijking: een drukker verdiende ongeveer een gulden per werkdag van twaalf uur.
Zandgieten is een voor de hand liggend procedé voor het maken van loden
ornamenten dat tot in onze tijd wordt gebruikt _ niet door makers van siermateriaal voor drukkers maar in de fijnmetaal, incidenteel door edelsmeden
94 Plomer 1924, p. 28. De Marez Oyens schrijft een titel toe aan Joannes Janssonius op basis van een van de weinige ornamenten die werkelijk onbruikbaar zijn
voor identificatie omdat hij het gegoten ornament voor een houtsnede aanziet _
overigens was de toeschrijving correct, maar op basis van initialen! De Marez Oyens
1979, p. 351.
95 Reilly merkt over de situatie in Engeland op: ‘The absence of such ornaments
from type specimen books and their abundance in the stock of English printers
suggest that the craftsmen who engraved the ornaments were employed by the
printer rather than the typefounders’. Reilly 1975, p. xvi.
96 Ook in het Museum Plantin-Moretus te Antwerpen wordt een exemplaar met
bijgeschreven prijzen bewaard.
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en niet in de laatste plaats door vervalsers van antieke munten.97 Een initiaal
werd in vochtig gemaakt fijn zand geduwd, waarna de ontstane uitsparingen
werden volgegoten met gesmolten lood. Bij Plantijn werden met name de
grootste corpsen op deze wijze gegoten. Die waren echter onversierd en hadden niet de fijne lijntjes die zo kenmerkend zijn voor veel siermateriaal.98
Een letterproef van de achttiende-eeuwse lettergieterij van Voskens toont
een in zand gegoten initiaal mét dunne lijntjes én met de vermelding dat
deze initiaal in zand is gegoten. Diezelfde letter wordt teruggevonden in contemporain drukwerk, bijvoorbeeld bij de Groningse drukker Gesina Elama
(actief 1717-1741). Bij de Amsterdammer Jacob van Meurs (actief 1651-1680)
vinden we dezelfde initiaal, maar dan scherp afgedrukt: dit is de originele
houten initiaal. De veilingcatalogus van lettergieterij Voskens vermeldt onder nummer 98: ‘1 bak om zandgoed te gieten, met 2 koperen gietvlessen, 1
looden rol en verder gereedschap, als pars, zeeven en dergelyken’.99 Zowel in
de letterproef van Voskens als in het drukwerk van Elama valt de grijzige,
onregelmatige druk op. Veel initialen uit deze periode vertonen een dergelijk
wazig letterbeeld en zijn waarschijnlijk ook in zand gegoten.100
Uit het midden van de achttiende eeuw dateert een beschrijving van een
procedé dat in het Engels dabbing en in het Duits abklatschen wordt genoemd
_‘dompelen’ en ‘plempen’ zijn weinig bevredigende Nederlandse vertalingen.101 Op het eerste gezicht lijkt het een nauwelijks serieus te nemen methode. Een laagje lood werd in een uit papier gevouwen gietvorm gegoten
en als dat bijna was gestold werd er met kracht een initiaal in geduwd.102 Zo
97 Vervliet 1968, p. 81-82, 216, Funke 1998, p. *65-*66, 86.
98 Zie ook De Vinne 1902, p. 345 en volgende.
99 Zie de letterproef van Voskens uit 1707 en in de catalogus nr 1601-n1. Zie Lane
2004, nr 9. voor de letterproef, voor de catalogus Notitie 1780.
100 Zie ook Carter 1966, p. 25, 69 en 87, waar verondersteld wordt dat zandgieten
de normale praktijk was in de zestiende eeuw, ook voor initialen met fijne lijntjes.
Voorts Mori 1949.
101 Zie Funcke 1998 (reprint) en dan vooral de inleiding van Mosley. Dunston is van
mening dat deze techniek al in de vijftiende eeuw werd toegepast door Venetiaanse
drukkers. Dunston 1977, p. 143.
102 Begin negentiende eeuw was dat papieren schaaltje inmiddels een koperen
bakje geworden. Täubler 1805, p. 11-14. Zie ook Reed 1952, p. 245 over de gegoten
ornamenten van Caslon III. James Mosley’s ‘Note on metal casts’ in Isaac 1990, p. 39.
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ontstond een gietvorm van metaal. Bij dat krachtige onderdompelen in heet
metaal spatte het lood in het rond en liep de Abklatscher vanzelfsprekend een
behoorlijk risico op brandwonden. Waarom zou je dat doen als je ook in zand
of gips kan gieten? De reden was eenvoudig, zo stelde een negentiende-eeuwse auteur: de initialen die je zo maakte waren onvergelijkelijk veel beter van
kwaliteit dan de in zand, gips of klei gegoten exemplaren omdat het lood
veel beter doordrong tot in de kleinste groeven.103 Het was rond 1800 een algemeen toegepaste techniek.104 De kwaliteit van die initialen en ornamenten
was beter dan die van de letters van Gesina Elama maar zij was zeker niet beter
dan die van heel veel gegoten siermateriaal uit het begin van de zeventiende
eeuw.
Wie deed het? Het ligt voor de hand dat lettergieterijen die ook de broodletters goten tevens het gegoten siermateriaal vervaardigden en erin handelden.
Maar er zijn tot de negentiende eeuw maar enkele letterproeven overgeleverd
van lettergieters waar initialen op staan afgebeeld, dit in tegenstelling tot de
letterproeven en veilingcatalogi van drukkers waarin vaak tientallen initialen en ornamenten zijn afgebeeld. We weten dat de letterontwerper en gieter
Van der Keere initialen sneed voor Plantijn en modellen leverde om in zand
na te gieten die hij ook zelf afgoot. Zoals altijd zijn de Plantijnse archieven
en bewaard gebleven materialen de belangrijkste bron. Daar worden de houten initialen gevonden en zelfs de gedeeltelijk bewerkte stukken waaraan je
kan zien dat de voorstelling in het wit op een houtblokje werd geschilderd
waarna zij werd uitgestoken. De archieven bevatten rekeningen van de houtsnijders.105 Er is uit de zeventiende eeuw echter geen enkel contract teruggevonden voor de levering van initialen of ornamenten terwijl er wel redelijk
gedetailleerde contracten bekend zijn over de levering van letters.106
103 Henze 1844 p. 175.
104 ‘[...] et cette pratique est aujourd’hui commune’. Camus 1802, p. 27. Camus
geeft samenvattingen van alle literatuur over het abklatschen die hij heeft kunnen
vinden en merkt bovendien op dat het een techniek was die ook door edelsmeden
werd toegepast: ‘Le procédé qu’on vient de lire tient beaucoup de celui que les graveurs de monnoies et de médailles emploient lorsqu’ils veulent tirer des épreuves
de leurs carrés’ (p. 27 e.v.).
105 Harvard 1973.
106 Reilly schrijft hierover: ‘The absence of such ornaments from type specimen
books and their abundance in the stock of English printers suggests that the crafts-
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Goten of sneden de drukkers ze dan zelf? De vele beschadigde initialen die
jaar in, jaar uit in zestiende- en zeventiende-eeuwse boeken werden afgedrukt, wijzen daar niet op. 107 Van degenen die onberispelijk materiaal afdrukten, weten we niet of dat gegoten is danwel van hout. Volgens de boekhistoricus én telg van een vermaard drukkersgeslacht Charles Enschedé beschikten
drukkers over houten modellen die zij zelf afgoten zodat zij altijd over nieuw,
onbeschadigd materiaal konden beschikken terwijl die houten modellen
geen beschadigingen op de pers zouden oplopen. Hiertegen pleiten vooral
de enorme aantallen beschadigde initialen die in boeken worden gevonden.
Als drukkers inderdaad in staat waren om voortdurend hun materiaal te vernieuwen, verwacht je niet zoveel beschadigingen tegen te komen. Daarnaast
vinden we ook beschadigde houten initialen, met een gebarsten ‘V’ van Paulus Aertsz van Ravesteyn als meest sprekende voorbeeld.108 Dergelijke beschadigingen liep een initiaal alleen op tijdens het drukproces. Die beschadigde
initiaal was echter een uitzondering. Ook bij de Elzeviers gingen houten initialen tientallen jaren mee: een sierletter die in 1658 voorkwam in het Specimen
typorum van Joannes Elzevier vinden we met kleine beschadigingen terug in de
Proeve der drukkerye van mr. Abraham Elzevier van 1713.109 Zandgieten of zorgvuldig
drukken? Een door Johannes I Enschedé gedrukte catalogus van de Haarlemse
bibliotheek bevat een stadswapen en initialen die een stuk scherper zijn dan
wat elders wordt aangetroffen, maar die niettemin duidelijk in zand zijn gegoten.110 Wie weet gold de door Enschedé voorgestelde werkwijze wel voor het
men who engraved the ornaments were employed by the printer rather than the
typefounders’. Reilly 1976, p. xvi. Zie voor Plantijn Rooses 1904, p. 19 en volgende
waar hij de kunstenaars noemt die initialen voor Plantijn vervaardigden.
107 De Vinne beschrijft hoe in de negentiende eeuw houten letters in Amerika
werden vervaardigd door timmermannen, nadat de ontwerper op het blok had
getekend wat de bedoeling was. De Vinne 1902, p. 345-346.
108 Enschede 1978, p. 122. Hij noemt daar Joan I Blaeu als voorbeeld. In diens
materiaal is nu juist niet één initiaal of ornament te vinden met beschadigingen die
typerend zijn voor gegoten initialen.
109 Zie ook Miller 1950, p. 155 over de levensduur van de initialen en ornamenten
van Newcombe. Miller 1955, p. 125 noemt het voorbeeld van een initiaal die niet
minder dan 103 jaar in gebruik bleef.
110 Zie het titelblad van H.J. Egberts. Catalogus librorum bibliothecae Harlemianae novus.
Haarlem, J. Enschedé, 1768.
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drukwerk van zijn voorouders en baseerde hij zich op een techniek die hem
van huis uit bekend was. Davies merkte overigens op dat houten siermateriaal
ook kon beschadigen als het te weinig werd gebruikt!111
Onder voorbehoud valt er wel iets over de mogelijke wijze van verspreiden te zeggen: als we bij zulke uiteenlopende drukkers als Matthijs Bastiaensz (Rotterdam), Willem Jansz Blaeu (Amsterdam), Vincent I Casteleyn
(Haarlem), Thomas Fonteyn (Haarlem), Abraham van Herwijck (Utrecht),
Joris Abrahamsz van der Marsce, Hans Passchiers van Wesbusch (Haarlem),
Willem Jansz Stam (Amsterdam) en Jasper Tournay (Gouda) dezelfde letter
aantreffen met een aantal identieke beschadigingen, dan moeten we wel aannemen dat zij die letter van één en dezelfde leverancier hebben betrokken.112
Het ligt, ondanks het ontbreken van bronnen, toch voor de hand dat een lettergieter die leverancier was. Zonder twijfel kan nauwgezet onderzoek naar
het materiaal, waarbij ook de in drukkerijen aanwezige lettertypen worden
betrokken, een licht werpen op deze intrigerende kwestie.
Voor de identificatie van drukwerk met behulp van die initialen of ornamenten is die herkomst echter van ondergeschikt belang. Bij het toeschrijven
wordt uitgegaan van beschadigingen die specifiek zijn voor het materiaal van
één drukker. De relatie tussen de leverantie van letters en de herkomst van
siermateriaal is dan ook niet verder onderzocht.
Iconografisch gezien valt er weinig op te merken over de voorstellingen of
het zou het opmerkelijke gebrek aan fantasie van de makers moeten zijn.113
111 Davies 1935, p. 131.
112 Ik heb gekeken naar de letter ‘V’ met een grotesk fond waarop ook een schaal
met takken en bloemen is afgebeeld. Ik vermoed dat de bekende kleine, gevlochten
initialen die ongeveer 11 mm hoog zijn, in ieder geval door de lettergieters werden
geleverd: er zijn maar weinig drukkers die ze niet gebruiken. Voor de wat grotere,
eveneens gegoten grotesken van rond de 22 mm zoals deze ‘V’ ligt de zaak gecompliceerder omdat die weliswaar veel voorkomen bij verschillende drukkers, maar
ook in een groot aantal sterk op elkaar lijkende varianten. Zie ook Miller 1950, p.
161.
113 Die bijna dwangmatige imitatiedrift geldt niet alleen voor initialen en ornamenten maar bijvoorbeeld ook voor illustraties bij de Metamorphoses van Ovidius en
voor natuurwetenschappelijke en medische illustraties. Miller constateert hetzelfde
voor de Engelse initialen en ornamenten uit het midden van de zeventiende eeuw.
Miller 1950, p. 161. Beroemde uitzonderingen zijn natuurlijk de initialen in de
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Het lijkt erop dat een eenmaal vastgelegde canon uit den treure wordt gebruikt en nagemaakt: imitatio zonder aemulatio.114 De vier hoofdstromen
bestaan uit plantvormen,115 arabesken, grotesken en bijbelse voorstellingen.
Ze duiken voor het eerst op in de zestiende eeuw en blijven tot ver in de achttiende eeuw in gebruik. Tegen het eind van de zeventiende eeuw komt er een
vierde hoofdgroep bij die daarvoor in geringe mate al aanwezig was: een pot
of vaas, gevuld met planten en bloemen. Uit typografische atlassen blijkt dat
we hier te doen hebben met een internationaal verschijnsel. Sommige series
voorstellingen maken nauwelijks internationale carrière, zoals de in Italiaanse boeken gevonden afbeeldingen die zijn ontleend aan Ariosto’s Orlando
furioso. In Holland worden enkele afwijkende reeksen gevonden: de initialen
van Paulus Aertsz van Ravesteyn zijn uniek, net als de curieuze houtsneden
die vanaf ongeveer 1620 gedurende enkele tientallen jaren door Haarlemse
drukkers werden gebruikt. De Elzeviers vormen een geval apart: hun materiaal toont een verfijnde uitwerking van de, uit de zestiende eeuw stammende,
algemeen gebruikte groteske vormentaal, terwijl zij op hun beurt weer veel
navolging kregen in binnen- en buitenland.116 De Elzeviers lieten incidenteel
zelfs voor één bijzondere uitgave siermateriaal vervaardigen, voor de Academie
de l’espée van Thibault�.
Resumerend: over het vervaardigen van of de handel in nieuw siermateriaal
is weinig tot niets bekend. Er bestaat een aantal procedés waarmee het kon
worden vervaardigd door verschillende soorten handwerkslieden. Houten
initialen werden vanzelfsprekend gemaakt door houtsnijders die _ al dan
niet naar het ontwerp van een kunstenaar _ houtsneden vervaardigden. De
vermoedelijk zeldzame, koperen initialen en ornamenten kunnen door graveurs zijn gemaakt, maar ook door edelsmeden. Gegoten initialen kunnen
zijn gegoten in matrijzen van koper, zoals het gewone lettermateriaal. Het
was mogelijk dergelijke matrijzen met een groot oppervlak (meestal ruim
vier cm2) te vervaardigen met een speciale pers die al halverwege de zestiende
eerste druk van Vesalius en de beroemde initialen met dodendansen van Holbein.
Zie Gollob 1969 en Schmutzer 1965.
114 Zie bijvoorbeeld ook de afbeeldingen in Miller 1955 tussen p. 136 en 137. Zie
ook Machiels 1973, p. 73.
115 De afgebeelde plant is meestal een gestileerde acanthus.
116 Zie de afbeeldingen in Rahir 1896, p. 421-462.
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eeuw werd gebruikt voor de muntslag. Er zijn echter geen stempels voor dergelijke matrijzen overgeleverd noch is er een bron bekend waarin het maken
van dergelijke matrijzen wordt beschreven. Het proces wordt slechts eenmaal
(min of meer) beschreven, aan het eind van de achttiende eeuw.
In de achttiende eeuw werd ook het ‘abklatschen’ voor het eerst beschreven,
maar de werkwijze kan veel ouder zijn. Initialen werden al in de zestiende
eeuw in zand gegoten, maar deze zijn onmiddellijk herkenbaar aan de wat
rulle, grijze afdruk. Ze komen vooral voor in het begin van de achttiende
eeuw. Het is natuurlijk mogelijk om in klei of in gips te gieten maar daar is
geen _ vroege _ literatuur over bekend. De gegoten initialen uit het begin
van de zeventiende eeuw zijn in ieder geval voor het overgrote deel niet in
zand gegoten.
Toeschrijven met behulp van gesneden en gegoten initialen en ornamenten
is goed mogelijk. In hout (of koper) gesneden zijn ze vanzelfsprekend uniek,
maar de gegoten exemplaren vertonen vrijwel altijd unieke beschadigingen
al zal de onderzoeker op meegegoten beschadigingen verdacht moeten zijn.
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2 ‘A remarkably modern method’117

het identificeren van drukkers van anonieme werken met behulp van
het typografısch materiaal is een oude en beproefde werkwijze die vanzelfsprekend ook haar tegenstanders heeft gehad. ‘Het vaststellen van identiciteit
tusschen druk- en siermateriaal eischt zeer bijzondere kennis en vaardigheid,
welke een bibliograaf niet kan hebben krachtens de aard van zijn studie [...]
drukwerk kan op materiële gegevens aan dat drukwerk zelf ontleend, niet gedetermineerd worden’. Aldus schreef Jan Willem Enschedé iets meer dan een
eeuw geleden.118 Een opmerkelijke conclusie van een man die als afstammeling van een roemrucht geslacht van drukkers en lettergieters én als boekwetenschapper wist waar hij het over had.119 Zijn mening is des te opmerkelijker
omdat het een succesvolle bibliografische praktijk betrof die op dat moment
ruim een eeuw oud was. Hoewel hij Haebler niet noemt, kan het bijna niet
anders of zijn artikel is een reactie op het verschijnen van het eerste deel van
diens Typenrepertorium in datzelfde jaar 1905, waarin de door Enschedé verworpen methode juist wordt voorgesteld als de methode om anoniem drukwerk
toe te schrijven.
De gedachtegang achter het onderzoek naar typografisch materiaal is eenvoudig. Een drukker gebruikte verschillende lettertypen, sierinitialen en ornamenten. Door het materiaal in een anonieme druk te vergelijken met dat
in boeken waar de maker wél zijn naam op heeft gezet, kunnen we vaststellen
wie die anonieme druk heeft vervaardigd. Die manier van werken lijkt op de
‘stijlkritische’ methode waarmee kunsthistorici sinds jaar en dag de makers
van niet gesigneerde kunstvoorwerpen opsporen en net als de kunsthistoricus kent ook de bibliograaf namen zoals ‘Drukker van de Donatus’.120
117 Op p. 11 geciteerde opmerking van Paul Valkema Blouw.
118 Enschedé 1905, p. 207.
119 Jan Willem Enschedé was later, van 1921 tot 1925, als conservator verbonden aan
de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
120 Zie de registers van Van Thienen 1999, vanaf p. 448 voor een groot aantal voorbeelden.
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Enschedé achtte een niet typografisch geschoolde onderzoeker niet in staat
om de verschillen vast te stellen tussen lettertypen en lettervormen of tussen
varianten van sierinitialen en ornamenten. De problemen bij dit onderzoek
hebben echter niet alleen met het veronderstelde gebrekkige onderscheidingsvermogen van bibliografen te maken. Een voor de hand liggende kwestie is van logistieke aard: als we duizenden lettertypen nauwgezet moeten
bestuderen en nog veel meer sierinitialen en ornamenten, hoe moeten we die
dan vergelijken en waarmee? Het is niet te doen om alle benodigde boeken bij
elkaar te brengen en tot voor kort was het, gezien de reusachtige benodigde
investeringen in tijd en geld, eenvoudigweg niet mogelijk om de uitgebreide
typografische atlassen te vervaardigen die nodig zijn voor dergelijk onderzoek.
Ook in de negentiende eeuw was het drukken van een werk als Holtrops Monuments typographiques een kostbare aangelegenheid. Alle 670 facsimilés waren met de hand nagetekend door de kundige lithograaf E. Spanier over wie
boekhistoricus pater Bonaventura Kruitwagen later zou opmerken ‘dat men
thans nog bij een vergelijking met de incunabelen zelve verbaasd staat over ’s
mans vaardigheid, en geneigd is zijn teekeningen te stellen boven de zincografische reproducties, welke de tegenwoordige facsimile-uitgaven gemeenlijk leveren’.121
Een tweede, fundamenteler probleem is de aanname dat, in ieder geval in de
vijftiende eeuw, een één-op-één relatie zou hebben bestaan tussen drukkers
en hun typografisch materiaal. Voor de incunabelen is bij het toeschrijven
van anoniemen aan een bepaalde werkplaats uitgegaan van het idee dat de
drukkers de gereedschappen om letters mee te gieten in eigendom hadden
of zelf vervaardigden. Iedere drukker bezat volgens deze aanname de al dan
niet zelfgesneden stempels, de daarmee geslagen matrijzen en goot zelf de
letters. Pas rond 1500 zou het vervaardigen van letters door gespecialiseerde
lettergieterijen een afzonderlijke bedrijfstak zijn geworden en vanaf die tijd
kunnen we dezelfde lettertypen gelijktijdig bij verschillende drukkers vinden.
Dat maakt het toeschrijven van werken uit die latere periode met behulp van
lettertypen problematisch. In de loop van de zestiende eeuw werden de lettertypen, dankzij de handel van internationaal opererende lettergieters en
121 Kruitwagen 1911, p. 52. Dat is overigens helemaal niet vreemd: ook in de
hedendaagse biologie wordt de voorkeur gegeven aan nauwkeurige tekeningen
boven foto’s.
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het succes van bepaalde, veel verkochte en veel geïmiteerde ontwerpen steeds
eenvormiger. De drukkers van anoniem drukwerk uit deze latere periode
zouden kunnen worden gevonden door onderzoek naar combinaties van
verschillende letters en ook door vergelijking van het siermateriaal. Bepaalde
combinaties, bijvoorbeeld van romein x en cursief y of een gotische letter z of
hetzelfde type in verschillende groottes, eventueel met bijzondere tekens of
beschadigde letters, zouden kenmerkend zijn voor bepaalde drukkers.122 Maar
vanaf het midden van de zestiende eeuw zijn lettertypen moeilijk bruikbaar
voor onderzoek naar de herkomst van anoniem drukwerk. In het onderzoek
van Paul Valkema Blouw naar drukwerk uit de jaren 1541-1600 spelen ze een
(belangrijke) bijrol naast het siermateriaal.123 Met het siermateriaal werd de
drukker geïdentificeerd, daarna werd gekeken of de drukker inderdaad over
de lettertypen beschikte die in het anonieme drukwerk voorkomen. Na ca
1550 zijn lettertypen nauwelijks geschikt om een drukker op te sporen maar
kunnen zij wel beslissend zijn voor de uiteindelijke identificatie. Vanaf het
begin van de zeventiende eeuw spelen ze ook bij de identificatie nauwelijks
meer een rol omdat vrijwel alle drukkers over hetzelfde of vergelijkbaar materiaal beschikken.124
In het tweede hoofdstuk is al vermeld dat in de zeventiende eeuw ook het
siermateriaal gelijktijdig bij verschillende drukkers voorkwam: veel initialen
en ornamenten werden, net als de ‘gewone letters’ gegoten en aan verschillende drukkers verkocht. Ik heb daar ook laten zien waarom het gelijktijdig
gebruik van (op het eerste gezicht) identiek siermateriaal door verschillende
drukkers, althans in het begin van de zeventiende eeuw, nauwelijks proble122 Vervliet 1968.
123 In het werkapparaat van Blouw komen verhoudingsgewijs weinig lettertypen
voor.
124 Don Cruickshank onderzocht in een exemplarische studie het gebruik van de
cursief door Spaanse drukkers voor de periode 1528-1700. Daar wordt aanschouwelijk gemaakt dat lettertypen steeds meer gebruikt worden naarmate de tijd
verstrijkt. Cruickshank 2004. Zie echter Wijnman waar hij schrijft: ‘Tevens zullen
wij trachten te bewijzen, dat de methode van typenonderzoek [...] toch zelfs voor
de 17e eeuw_mits men de hulp inroept van historische gegevens_niet geheel te
verwaarloozen is’. Wijnman 1944, p. 1. Nu gaat het in dat artikel om een te Amsterdam gedrukte Griekse uitgave en dan speelt het lettertype, gezien de zeldzaamheid
vanzelfsprekend een rol bij de detectie!
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men oplevert.125 In de nu volgende paragrafen wil ik in het kort schetsen welk
onderzoek is verricht met behulp van typografisch materiaal.
de eerste incunabulisten
Het in een boek afdrukken van de drukkersnaam, plaats en adres was niet
onmiddellijk en algemeen gebruikelijk. Het percentage anonieme en onge
dateerde incunabelen wordt op ca 40% geschat. Het toeschrijven en dateren
van die anonieme en/of ongedateerde incunabelen werd de voornaamste bezigheid van de onderzoekers die zich met de vroegste boekproductie bezighielden. De methodes die zij daarbij gebruikten, werden steeds éénduidiger,
maar in essentie ging het om de hiervoor beschreven stijlkritische methode.
Kruitwagen heeft misschien wel de meest idyllische, zij het weinig realis
tische beschrijving van de werkwijze van een incunabulist gegeven. Volgens
hem moest de onderzoeker per drukkerswerkplaats te werk gaan (het begrip
‘fondsreconstructie’ werd in die tijd nog niet gebruikt) en alle boeken die de
naam van de drukker droegen fysiek bijeenbrengen. Vervolgens moest hij de
boeken bij elkaar zoeken die met precies dezelfde lettertypen waren gedrukt.
De bekende én gedateerde boeken werden chronologisch geordend waarna
het typografisch materiaal en de in het boek aangebrachte versieringen nauwkeurig werden bestudeerd. Daarna konden de anonieme en/of ongedateerde
drukken tussen de bekende worden gevoegd. ‘Het is dus duidelijk [...] dat
men die boeken noodzakelijk allemaal tegelijk op één grote werktafel vóór
zich moet hebben, en dat men ze dàn pas weer kan opbergen of wegzenden,
wanneer het laatste boek afgewerkt is’. Voor sommige drukkers zal een heel
grote werktafel nodig zijn geweest! Zo gaf de Keulse drukker Heinrich Quentell meer dan 400 boeken uit. Afgezien daarvan waren de betrokken boeken
verspreid over een groot aantal bibliotheken. Ook werd door Kruitwagen
geen gewag gemaakt van de te volgen procedure voor het noodzakelijke en
arbeidsintensieve voorstadium: de selectie van de anonieme boeken met ‘de125 Miller zegt over de Engelse drukkers uit het midden van de zeventiende eeuw:
‘A knowlegde of printer’s type-ornaments is generally useless in attempting to
identify a particular printer in this period.’ Miller 1950, p. 161. Maar in 1955 is hij zo
te zien van mening veranderd: ‘The study of a long-term accumulation of ornaments frequently affords him a sure means of tracing the relationships between
printers and of identifying the printers of unsigned books.’ Miller 1955, p. 125.
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zelfde lettertypen’. De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag bezit ruim 2000
incunabelen, de British Library meer dan 10.000: 40% daarvan is ruim 4000
banden ofwel ruim 100 strekkende meter boeken waarvan moet worden bekeken of ze in dezelfde letter zijn gedrukt. Maar, zo voegde Kruitwagen eraan
toe, als er boeken ontbreken kan men ook nauwkeurige foto’s gebruiken of
de opinie vragen van ‘een terzake deskundig vakman’.126
Ruim honderd jaar eerder, in 1793, bestond de fotografie nog niet en deskundige kenners van de typografie op het niveau dat het onderzoek van Kruitwagen vereiste, waren er evenmin. Toch legde Panzer in dat jaar met zijn Annales
Typographici de grondslag voor de incunabulistiek. Hij deelde de incunabelen
in op plaats, vervolgens op jaar en datum en schreef waar hij kon anonieme
en ongedateerde drukken toe aan de hand van typografisch materiaal. Veel
van zijn beschrijvingen zijn voorzien van korte annotaties: ‘Char. eod. goth.
Mentelli’ (met de gotische letter van Mentelin) waaruit blijkt dat hij zich min
of meer van Kruitwagens werkwijze moet hebben bediend.127
Holtrop en Bradshaw bouwden in het midden van de negentiende eeuw
voort op het werk van Panzer met behulp van een systeem dat was ontleend
aan de taxonomie. Zo schreef Bradshaw aan Holtrop in een brief van 1 maart
1864:
‘You will see in Mr. Blades book [diens publicatie over Caxton] a first attempt
[...] to treat books as a naturalist treats his specimens. He has described the
several types used by Caxton, and numbered them, and fixed a date for the
introduction of each _ From the very great succes which you have had in
fixing the dates of your books, you have no doubt some plan of the kind,
though only the results appear in your catalogue [...]’.128
Bradshaw stelde voor om alle lettertypen van alle drukkers op een vergelijkbare wijze te nummeren en bij ieder boek de gebruikte lettertypen te vermel126 Kruitwagen 1930, p. 118.
127 Zie ook Kruitwagen over de werkwijze van Hain. Kruitwagen 1911, p. 51. De
hoeveelheid literatuur over incunabelen is eindeloos. Voor een interessant overzichts artikel over het onderzoek naar drukkers uit één plaats. Zie Corsten 2004.
128 Bradshaw, Holtrop 1966, p. 4. Het is niet duidelijk of Blades nu de bedenker
is van dit systeem of dat hij ertoe aangezet werd door Bradshaw. Als het eerste het
geval is, krijgt Blades in de secundaire literatuur minder eer dan hij verdient. Paul
Needham geeft de meeste eer aan Bradshaw. Needham 1988, p. 8-9. Zie ook p. 13-15.
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den. Voor een catalogus zonder afbeeldingen als de zijne achtte Holtrop het
door Bradshaw voorgestelde systeem echter niet geschikt. De vermeldingen
‘lettertype 1, lettertype 2’ etc. zou de gebruiker immers niets zeggen als die
niet refereerden aan afbeeldingen van de bedoelde letters. Met het verschijnen van Holtrops Monuments veranderde de zaak dan ook want nu kon er verwezen worden naar afbeeldingen.129
Hoe een dergelijke systematische indeling eruit zag, toonde Bradshaw in
een kort artikel: ‘List of Founts of Type and Woodcut Devices used by Printers in Holland in the Fifteenth Century’130 waarin hij de platen uit de Monuments ordende en benoemde. Het werk van Holtrop was in feite bescheiden
van omvang hoewel het volledig beantwoordde aan het gestelde doel: het
publiek bekend te maken met de vijftiende-eeuwse Nederlandse drukkers
en het mogelijk maken om onbekende drukken toe te schrijven die zich in
andere bibliotheken bevonden.131
De methode van Bradshaw en Holtrop werd vervolmaakt door Proctor in
diens Index to the early printed books. Proctor ordende de landen chronologisch
op het eerste gedateerde boek uit die landen. Binnen de landen werden de
steden weer geordend volgens hetzelfde principe en vervolgens binnen iedere
plaats de drukkers. Zo kon de ontwikkeling van de boekdrukkunst stap voor
stap worden gevolgd.132 Die ‘historische’ methode is vanzelfsprekend nadelig
voor de gebruiker die snel een titel of het werk van een auteur wil opzoeken: die zal de registers moeten raadplegen en veel moeten bladeren. Maar
voor de boekhistoricus die onderzoek doet naar incunabelen is het een ideaal
systeem. Bij iedere drukker worden diens lettertypen opgesomd, alweer in
chronologische volgorde, en eenvoudig genummerd ‘lettertype 1, lettertype
2’ etc. We hebben gezien dat Holtrop deze methode niet geschikt achtte voor
een catalogus zonder afbeeldingen maar Proctor bedacht een methode om dit
probleem te omzeilen. Hij introduceerde de nog altijd toegepaste maat van
de hoogte van 20 regels als systeem om de verschillende lettertypen van elkaar
te onderscheiden, ‘to rescue the early history of the press from its present cha-

129 Bradshaw, Holtrop 1966, p. 35-36.
130 Bradshaw 1889, p. 258-280.
131 Holtrop 1868, p. xi.
132 Proctor 1898, p. 8.
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otic state’.133 Daartoe mat hij de hoogte van 20 regels van de hoogste stok van
regel 1 tot de laagste stok van regel 20.134 Onder de naam van de drukker worden steeds diens letters vermeld en vervolgens is per titel aangegeven welke
typen zijn gebruikt. Om te laten zien hoe hij die lettertypen opsomt, volg ik
hier de werkzaamheden van de Brabantse drukker Dirk Martens. Te Aalst gebruikte diens eerste pers van 1474 ‘Type 1=press 1, type 1A; MT 45e’. Voor zijn
tweede pers van 1487 gebruikte hij ‘Type 2 = MT. 46b, imprint : type 3 = ib.,
‘incipit’’. Leuven is de tweede drukplaats van Zuidelijke Nederlanden en daar
vinden we Martens in 1498 met zijn vierde pers en ‘Type 5, MT. 51b’. De derde
pers van Martens volgt vanwege de rigide chronologie op de vierde want die
stond in het als zesde drukplaats geordende Antwerpen, met als lettertypen
‘Types 2,3 zelfde als Aalst; 4 niet in MT.; 5, MT 46a (incipit)’. De ‘types’ zijn de
achtereenvolgens door Martens gebruikte lettertypen. Via ‘MT’ wordt verwezen naar de betreffende afbeelding in de Monuments Typographiques.
De resultaten die Proctor met deze methode behaalde waren zonder meer
spectaculair: ruim 90% van het anonieme drukwerk van vóór 1500 werd door
hem toegeschreven.135 Proctor had (net als later Paul Valkema Blouw, en vermoedelijk ook Maria Kronenberg) een onvoorstelbaar goed geheugen voor
lettertypen: ‘If he had once looked carefully at an incunable he seems never to
have forgotten it’ aldus Pollard.136 Kruitwagen achtte de methode van Proctor
overigens voor gewone stervelingen onbruikbaar:
‘[...] wie in dit punt enigszins met Proctor’s werk heeft omgegaan, komt alras
tot het besluit, dat die typen-beschrijving misschien wel voor het geoefende
oog van den genialen Proctor bruikbaar was, maar dat zij voor een gewonen
sterveling absoluut onbruikbaar was’.137

133 Proctor 1898, p. 13.
134 Hier is enige verwarring over. Men meet ook wel van de bovenzijde van de xhoogte van regel een tot de onderzijde van de x-hoogte van regel 20. De x-hoogte is
de hoogte van de letter zonder stokken of staarten - het makkelijkst te meten bij de
letter ‘x’, vandaar de naam.
135 Catalogue 1963, p. xi. Zie ook Kruitwagen 1911, p. 53 over de resultaten van
Holtrop.
136 Catalogue 1963, p. xi.
137 Kruitwagen 1911, p. 54.
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haebler en de incunabelstrijd
Pollard was van mening dat de identificatie van incunabelen op zich goed
gedaan kon worden door ‘ordinary trained workers’ als alle incunabelen, gesigneerd en anoniem, bijeen waren gebracht in een kamer met genoeg ruimte
voor sorteren en vergelijken. Dan kon het werk beginnen met ‘labourious
processes of measurement and comparison’. Volgens Pollard een arbeidsintensieve en moeilijke klus.138 De Duitse incunabelkenner Konrad Haebler
bedacht een werkwijze die het systeem van Proctor binnen het bereik van
Kruitwagens gewone stervelingen bracht en daarmee de Gesamtkatalog der Wiegendrucke mogelijk maakte in de gedaante die we nu nog kennen: met waar
mogelijk toeschrijvingen aan drukkers.139 De methode van Haebler doet in
zijn eenvoud denken aan de briljante beslissing van Linnaeus om het aantal
meeldraden van de mannelijke bloem als onderscheidend kenmerk te nemen
voor de verschillende plantensoorten. Aan de meting van 20 regels van Proctor voegde Haebler namelijk een tweede onderscheidend element toe: een
classificatie die gebaseerd was op de verschillen tussen de verschijningsvorm
van één letter. Hij onderscheidde ruim honderd hoofdtypen van de gotische
hoofdletter ‘M’ die door de vijftiende-eeuwse drukkers werden gebruikt.140
Voor de romein gebruikte hij de ‘Q’ op dezelfde wijze. De keuze voor de beide
letters ligt, als je eenmaal hebt bedacht dat je één letter wilt gebruiken, voor
de hand: de ‘M’ is van de gotische letters de meest gecompliceerde. De Q kent
(in combinatie met de erachter staande letter) van de romeinen de meeste varianten door de verschillen in de lengte van de staart, de manieren waarop
de staart aan het lichaam is gezet en de wijze waarop de volgende letter ernaast is geplaatst. De verschillen tussen al die M’s zijn vaak miniem en die
tussen de verschillende Q’s zijn zo mogelijk nog kleiner, maar beide bleken
niettemin bruikbaar om onderscheid te kunnen maken tussen verschillende
lettertypen. Het voordeel is evident: er zijn geen onafzienbare werktafels vol
originelen of facsimile’s nodig. Inplaats daarvan kan er worden volstaan met
een handzaam overzichtswerk waarin behalve de systematisch geordende M’s
ook nadere bijzonderheden van elk lettertype in overzichtelijke tabellen zijn
138 Catalogue 1963, p. xi.
139 Zie voor een uitgebreide beschrijving Nickel 2005.
140 Daarmee lijkt het systeem van Haebler op een flora die immers ook altijd begint
met een ‘eerste lijst’ alvorens verder te gaan met meer subtiele verschillen.

56

a remarkably modern method
opgenomen.141 Haebler had deze methode bedacht voor zijn studie van de
Spaanse en Portugese incunabelen, in de winter van 1897-1898 en naar eigen
zeggen onafhankelijk van Proctor.142 Het werk van Proctor bracht hem op het
idee om zijn methode op alle incunabelen toe te passen door middel van een
‘leicht übersehbares, im einzelnen aber streng durchgeführtes System der
Anordnung zu schaffen [...]’143 Dat systeem was vooral makkelijk toepasbaar
omdat uitgebreide en gedetailleerde vergelijkingen van originelen niet nodig
waren. Aan het repertorium werd in de loop der tijd nog een reeks facsimilés
toegevoegd om uitgebreidere vergelijkingen mogelijk te maken.
De centrale aanname van Haebler en ook het punt waarop de kritiek zich
zou concentreren, is de al genoemde veronderstelling dat over het algemeen
er een één-op-één-relatie zou bestaan tussen de drukker en het door hem gebruikte materiaal. Maar als men er, net als Haebler, vanuit gaat dat het idee
dat een drukker zelf zijn materiaal goot een werkbare hypothese is, dan is het
Typenrepertorium bruikbaar voor onderzoek. In zijn eigen woorden:
‘Die Frage des Schriftgusses hat für die Inkunabelforschung insofern eine
besondere Bedeutung, weil es von ihrer Beantwortung abhängt, ob man die
Bestimmung des Ursprungs eines Wiegendruckes nach den darin verwendeten Typen als beweisend anerkennen muß oder nicht’.144
De eerste en meest luidruchtige ontkenning volgde in 1929 (met een reprise
in 1932) toen Ernst Consentius zijn kritiek juist op dit punt zou concentreren.145 Volgens hem richtte het onderzoek van de bibliografen die aan de
141 Zie Kruitwagen 1911 voor een uitgebreide bespreking, waarin de voordelen van
Haeblers methode worden opgesomd.
142 Volgens Haebler zelf. Nu weten we dat de differentiaalberekening ongeveer gelijktijdig door Newton en Leibniz is uitgevonden ... Anderzijds had Theo van Doesburg de gewoonte om zijn abstracte schilderijen te antedateren om zich moderner
voor te doen. Kruitwagen beschrijft hoe Haebler aan Proctor had voorgesteld om
samen een typenrepertorium te vervaardigen, maar dat Proctor dat had geweigerd.
Kruitwagen 1911, p. 37.
143 Haebler 1905, p. vii.
144 Haebler 1925, p. 65-66.
145 In de vorm van een boek en in tweede instantie een artikel in het Gutenberg
Jahrbuch. Zie Consentius 1929 en 1932. Zie ook Schmidt-Künsemüller 1963 voor een
terugblik en een voorloper van Haebler.
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Gesamtkatalog werkten zich te eenduidig en rigide naar de criteria van Haebler. Ten eerste veronderstelde Consentius dat drukkers lettermateriaal aan
elkaar uitleenden of verkochten en met elkaar ruilden en dat zij net als alle
andere mensen stierven of failliet gingen zonder dat duidelijk was wanneer,
zodat het materiaal in andere handen kon zijn overgaan zonder dat de onderzoeker zich daarvan bewust was. Ten tweede achtte hij het niet bewezen
dat er lang vóór 1500 geen lettergieterijen zouden hebben bestaan. Ten derde
was het aantal anonieme drukken zo groot dat het hem waarschijnlijk leek
dat er drukkers hadden geleefd van wie geen enkel boek met hun naam was
overgeleverd. Ten slotte was er nog de mogelijkheid dat er drukkerijen actief
waren geweest die uitsluitend anoniem drukwerk hadden vervaardigd, bijvoorbeeld omdat zij geld verschuldigd waren aan papierhandelaren of aan
zetters.146 Nu zijn al deze argumenten zeker plausibel, al zijn ze misschien
vergezocht, maar geaccepteerd werden zij niet. Dat had deels met de toon van
Consentius te maken en voor een ander deel met de onuitvoerbaarheid van
zijn voorstellen om de wijze van beschrijven te verbeteren. Bovendien vroeg
men zich af wat die verbeteringen als zij wel toepasbaar waren geweest nu
daadwerkelijk zouden hebben opgeleverd.
Over Consentius’ boek uit 1929 had Kruitwagen zich in een recensie al vrolijk gemaakt: ‘Niet iedereen is het gegeven, een heel boek lang niets anders
te doen dan open deuren in te trappen, links en rechts tegen windmolens te
vechten, en op iedere van zijn 160 bladzijden een storm te verwekken ... in
steeds hetzelfde glas water’.147 In zijn repliek schreef Consentius dat recensenten zoals Kruitwagen zich nu eenmaal jaren op de methode van Haebler
hadden beroepen en dat zij hem daarom trachtten zwart te maken: ‘Das ist in
so temperamentvoller Weise geschehen, daß Pater Bonaventura Kruitwagen
O.F.M. mich für töricht und völlig unkundig erklärt, mich unwissend und
unerlich nennt und in die nächste Nähe von Idioten bringt’.148 Daar zit misschien een kern van waarheid in: gevestigde belangen reageren nu eenmaal
altijd fel en afwijzend als hun bestaansgrond ter discussie wordt gesteld.
Consentius pleitte voor aanvullende criteria: meer en systematisch archiefonderzoek, watermerkenonderzoek, de studie van zetgewoontes van werk146 Consentius 1932, p. 86.
147 Kruitwagen 1930, p. 55.
148 Consentius 1932, p. 60.
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plaatsen en individuele zetters en bestudering van alle letters met de nadruk
op beschadigd materiaal. Hij was kortom voor zo volledig en nauwgezet mogelijke fondsreconstructies en wenste een volledig andere aanpak voor de volgens de alfabetisch volgorde werkende Gesamtkatalog, en wel per werkplaats,
waarbij bovendien alle overgeleverde exemplaren werden betrokken in plaats
van per editie één exemplaar. Zijn voorstel leek in feite sterk op de ideale werkwijze van Kruitwagen en zou gemeengoed worden voor fondsreconstructies
zoals die van het Vander Plasseproject.149 Overigens had De Vreese al in 1910
gepleit voor een uitgebreider onderzoeksmodel waarin ook de watermerken
en de banden zouden moeten worden betrokken.150
Was een dergelijke aanpak voor een project als de Gesamtkatalog noodzakelijk of haalbaar? Wehmer zou in 1933 de kritiek van Consentius op Haebler
karakteriseren als die van de theoreticus op de practicus. Als practiserend bibliograaf ben ik geneigd hem daarin gelijk te geven. Want hoe moeten we
ons een onderzoek volgens de methode Consentius voorstellen? Als we per
werkplaats willen gaan onderzoeken betekent dat dat er een enorm aantal titels moet worden bekeken, maar niet voordat er uitgebreid archiefonderzoek
heeft plaatsgevonden en er een omvangrijk documentatiesysteem is opgezet
van watermerken, lettertypen, voorbeelden van typografie en wat al niet. Een
dergelijk onderzoek waarbij de voorbereiding waarschijnlijk nog meer tijd
vergt dan het erop volgende bibliografische werk, is in theorie ook voor een
groot aantal drukkers zeker te doen, maar in de praktijk duurt het ontstellend lang. En dus is het in feite onuitvoerbaar _ al zouden bijvoorbeeld de
hoofdpersonen van de bekende roman Het bureau daar heel anders over hebben gedacht.151 Het ligt wel voor de hand dat een individuele onderzoeker op
een dergelijke wijze te werk gaat bij een onderzoek naar één drukker en eveneens dat catalogi als de Gesamtkatalog vervolgens door dergelijk onderzoek zullen moeten worden bijgesteld.
Volgens Wehmer maakte Consentius de fout de incunabelkunde als een
exacte wetenschap te beschouwen. Hij schreef dat toe aan het feit dat het re149 Consentius 1932, p. 67. Zie de inleiding voor Vander Plasse.
150 De Vreese 1910
151 De bekende roman van Voskuyl waarin wetenschappelijk onderzoekers zich
tientallen jaren alleen maar bezighouden met het verzamelen en ordenen van informatie zonder dat het ooit tot een publicatie komt.
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pertorium van lettertypen een nogal wiskundige indruk maakte met zijn formule-achtige omschrijvingen.152 Daardoor zou men geneigd zijn mee te gaan
in de door Consentius gestelde onmogelijke eis voor een historisch vak, dat
de zekerheid van de toeschrijvingen aan drukkers even groot moest zijn als
die van het bewijs in de wiskunde: hij vroeg met andere woorden om wetmatigheden waar alleen maar sprake kon zijn van waarschijnlijkheden. Wehmer
zag bij de incunabelkunde meer overeenkomsten met beschrijvende natuurwetenschappen zoals de botanie of de zoölogie. Het was volgens hem onzinnig om aan het Typenrepertorium de eisen te stellen die men aan een wiskundige
bewijsvoering stelt: een wiskundig bewijs duldt geen uitzonderingen. Door
het als een taxonomie te beschouwen, was het goed bruikbaar als een flexibel
werkinstrument waarmee een groot aantal problemen direct kon worden opgelost.153 Het foute uitgangspunt van Consentius was dit: omdat we iets niet
voor 100% zeker weten, weten we het voor 100% niet zeker. Volgens Wehmer
bevestigden nieuw gevonden archiefbronnen voortdurend de toeschrijvingen van de Gesamtkatalog en was het dan ook niet nodig om eerst alle archieven
door te pluizen op onbekend materiaal.154
Wat de vergelijking met de taxonomie betreft, heeft Wehmer het bij het
verkeerde eind. Een taxonomie beschrijft levende organismen en deelt ze op
basis van bepaalde, overeenkomstige kenmerken in in families en soorten.
Maar een dergelijk systeem laat zich niet uit over de kwesties of planten en
dieren door een Opperwezen zijn geschapen danwel gevormd door natuurlijke selectie of van welke boer een bepaald schaap is. Een echte taxonomie van
lettertypen zou alleen maar gebruikt kunnen worden om te bepalen of een
letter een romein is en zo ja, een Jenson of een Didot. Het kan zich niet uitlaten over de drukkers. Het systeem van Haebler vertoont wel enige uiterlijke
overeenkomsten met een taxonomie maar heeft er even weinig overeenkomsten mee als met de wiskunde waar het volgens Wehmer door de tabelletjes
zo op zou lijken.
Het percentage anoniemen werd door Wehmer genuanceerd: voor de begin152 Dit is onzin. Het ziet er ten hoogste uit als wiskunde zoals iemand die nog
nooit enige wiskundige formule heeft gezien zich de wiskunde zou kunnen voorstellen.
153 Wehmer 1933, p. 252-255.
154 Wehmer 1933, p. 266.
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periode tot 1480 was het grootste deel van de boeken anoniem, van 1490 tot
1500 was dat minder dan een derde. Juist voor de beginperiode ging de éénop-één-relatie drukker - typografisch materiaal volledig op. Naarmate het
toeschrijven problematischer werd door onduidelijkheid over de mogelijke
herkomst van het lettermateriaal, werd het tegelijkertijd eenvoudiger omdat
veel meer materiaal bekend was, terwijl er gemiddeld ook meer lettertypen
per boek werden gebruikt wat het toeschrijven weer eenduidiger zou maken.155 In de jaren zestig is de één-op-één-relatie opnieuw ter discussie gesteld
door Hellinga en Vervliet.156 Harry Carter verwerpt hem zelfs volledig in zijn
bespreking van Hellinga’s Printing types. Het lijkt vandaag de dag min of meer
de consensus te zijn dat de één-op-één-relatie drukker-lettertypen vanaf ca
1480 niet meer opgaat, overigens zonder dat de werkwijze of de bevindingen
van de Gesamtkatalog ooit nog ter discussie zijn gesteld.
Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat elke drukker steeds maar weer opnieuw stempels zou (laten) maken, waarmee hij vervolgens een groot aantal
matrijzen kon (laten) slaan, waarin hij weer oneindig veel letters kon (laten)
gieten en dat zonder ooit op het idee te komen dat hij die extra matrijzen of
gegoten letters ook aan zijn buurman of een verre vriend kon verkopen. Of
dat een goudsmid bij de volgende drukker die zich bij hem meldde niet op
een keer dacht: ‘als ik nu eens zelf een setje stempels maak, dan kan ik matrijzen verkopen’. Vooral in de vijftiende eeuw met zijn niet gestandaardiseerde
lettervormen, was het vervaardigen van een set stempels een zeer omvangrijke en moeilijke klus.
Daarnaast kan ik me heel goed voorstellen dat een ondernemende vijftiende-eeuwer die wel zin had om boeken te drukken en te verkopen maar
technisch niet zeer begaafd was en ook geen in het stempelsnijden geoefende
goudsmid kende, op zoek ging naar iemand die matrijzen bezat om die te kopen of te huren of naar een andere drukker die letters voor hem kon en wilde
gieten. Het feit dat er geen bewijs voor te vinden is in de archieven, wil niet
zeggen dat er niet in matrijzen of letters werd gehandeld en evenmin dat er
155 Wehmer 1933, p. 271.
156 Zo schreef Vervliet over Hellinga’s Printing Types: Voor de eerste maal, geloof ik,
wordt hier in een belangrijk werk over incunabelkunde, een streep gehaald door
Haeblers axioma, dat de letter een allerindividueelst bezit van ieder 15de-eeuwse
drukker was. Vervliet 1966, p. 260.
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geen lettergieterijen zouden hebben bestaan. Maar dan zouden er natuurlijk
veel minder lettertypen zijn geweest dan de circa 1900 die werden gebruikt
door ongeveer 700 drukkers.
Wehmer verwierp het argument van Consentius dat we geen idee hebben
van het aantal niet overgeleverde boeken en dat er dus tal van drukkers zouden
kunnen zijn van wie uitsluitend anoniem drukwerk is overgeleverd; dat er
mogelijk door bekende drukkers werd gedrukt met lettertypen die eerst door
andere, anoniem gebleven drukkers waren gebruikt en die daarom dus foutief werden toegeschreven. Wehmer telde in contemporaine bronnen 213 titels waarvan hij er uiteindelijk slechts negen niet had kunnen terugvinden.157
Dat maakte het in zijn ogen onwaarschijnlijk dat er een omvangrijke productie zou hebben bestaan waarvan geen enkel exemplaar was overgeleverd en
daarom was het bestaan van dergelijke drukkers eveneens onwaarschijnlijk.
Ook dit argument gaat niet op. Titels die in bronnen worden genoemd zijn
de boeken die men toen om de een of andere reden belangrijk vond en dat
zijn natuurlijk ook de boeken die men zal hebben bewaard. Efemeer drukwerk komt in dergelijke lijsten niet voor. De paradox van de overlevering is
dat juist het zeldzame drukwerk vaker en beter is overgeleverd dan de alomtegenwoordige plakkaten of pamfletten, de schoolboekjes en de devotiebundeltjes. Hoewel over Wehmers argumentatie dus zeker getwist kan worden,
onderschrijf ik niettemin zijn conclusie:
‘Ihren Wert [namelijk van een methode] oder Unwert lernt man nicht mit
Hilfe gegenstandsfremder, theoretischer Erwägungen, sondern aus praktischer Arbeit an den Originalen kennen und beurteilen. Diese Arbeit kann
nicht nach einem Schema starrer Regeln erfolgen, sie verlangt besonnene
Prüfung des Einzelfalls, für die eine gewisse Erfahrung unerläßlich ist. Daher mindert seinen Wert nicht. Oder ist einen chirugisches Besteck etwa
wertlos, weil nur der Chirurg mit ihn operieren kann?’158
De methode van Haebler heeft, net als het systeem van Linnaeus, zijn nut
gehad omdat dankzij die methode begonnen kon worden met het systematisch beschrijven en toeschrijven van de anonieme en ongedateerde incuna-

157 Wehmer 1933, p. 277.
158 Wehmer 1933, p. 319.
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belen. Net als Linnaeus is Haebler in feite te succesvol geweest.159 De vooronderstelling waarop zijn systeem is gebaseerd moet als achterhaald worden
beschouwd: de één-op-één-relatie drukker-lettertype is minder rigide geldig
dan ooit werd aangenomen en varieert afhankelijk van tijd en plaats. Niettemin is dit uitgangspunt tot op heden niet verlaten. Dat de incunabulist
dankzij zijn ervaring dit probleem ‘informeel’ op zou kunnen lossen, is de
vraag. Ervaring leidt niet automatisch tot inzicht. Zolang de bevindingen
van de Gesamtkatalog niet tot dogma zijn verheven, is er echter weinig aan de
hand. Het grootste deel van de toeschrijvingen zal overeind blijven: fondsreconstructies van individuele drukkers zullen zonder twijfel op kleine schaal
leiden tot veranderingen.
typografische atlassen
De typografische atlas is het hulpmiddel bij uitstek van de bibliograaf die
zich bezighoudt met anoniem drukwerk. Lettertypes laten zich immers niet
of nauwelijks beschrijven op een manier die het mogelijk maakt de subtiele
verschillen gemakkelijk te herkennen. Het nut ervan én het gebrek eraan
werden nog in 1991 treffend door Weiss verwoord:
‘A different kind of frustration characterizes the reliance upon ornamental
stock as a means of identifying printers and detecting shared printing. Despite the fact that ornamental stock has long served as the primary evidence
of a printer’s work, a comprehensive catalogue has yet to be published and
probably never will be.’160
De oudste grote typografische atlas is de al genoemde Monuments Typographiques
van Holtrop. Het werk verscheen in de loop van een aantal jaren in katernen
en bestond uit ruim honderd zo nauwkeurig mogelijke, in kleur gelithografeerde reproducties die voorzien waren van afzonderlijk gedrukte toelichtingen. Het is de eerste vertegenwoordiger van een type waarvan er in de loop
van de tijd nog enkele zouden verschijnen. Met zijn atlas legde Holtrop verantwoording af voor de toeschrijvingen in zijn catalogus. Daarnaast maakte
159 Linnaeus ontwikkelde een succesvol systeem om plantenfamilies van elkaar te
onderscheiden dat was gebaseerd op het aantal meeldraden. Vandaag de dag wijst
DNA-onderzoek op heel andere verwantschappen.
160 Weiss 1991, p. 191, zie daar ook de noten 10 en 11.
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hij het door de publicatie van zijn zorgvuldige selectie van lettertypen en
siermateriaal mogelijk om nog ongeïdentificeerde Nederlandse incunabelen
in bibliotheken elders thuis te brengen.
Vanaf 1907 verscheen een enorme compilatie bij de Gesamtkatalog, de Veröffentlichungen der Geselschaft für Typenkunde des 15. Jahrhunderts. Het betrof 33 delen
met in totaal 2460 platen met facsimilés. Daarop zijn circa 1900 lettertypen
afgebeeld die door ruim 700 drukkers waren gebruikt. In combinatie met het
Typenrepertorium is deze atlas te beschouwen als een werkinstrument _ de Gesamtkatalog was eind jaren dertig, toen het laatste deel van de Gesamtkatalog,
de Veröffentlichungen der Geselschaft für Typenkunde des 15. Jahrhunderts verscheen, nog
lang niet voltooid en is dat ook vandaag de dag nog lang niet: binnenkort
hoopt men de letter ‘H’ te voltooien.
Nijhoffs Art typographique werd eveneens gepubliceerd als platenatlas bij
een bibliografie. Hij hoort bij de Nederlandse bibliografie van postincunabelen, de tussen 1500 en 1541 in de Nederlanden gedrukte werken. Nijhoff
beschouwde zijn werk echter niet in de eerste plaats als bibliografisch instrument maar vooral als aanschouwelijke cultuurgeschiedenis. De afbeeldingen
zouden inzicht geven in het karakter van de drukkers zoals dat tot uiting
kwam in hun vormgeving.161 Ook hier dienden de boeken uitsluitsel te geven
waar de archieven tekort schoten en het wordt duidelijk waarom zijn boek
over de typografische kunst ging: Nijhoff zag, conform de inzichten van die
dagen, kunst als uitdrukking van de ziel van de kunstenaar. De monumenten
van Holtrop zijn in die zin, net als de stenen monumenten langs de weg, de
zwijgende getuigen van het (roemrijke) verleden en als zodanig weer typerend
voor het midden van de negentiende eeuw. De beide vroege Nederlandse atlassen zijn dus niet in de eerste plaats een hulpmiddel voor bibliografen zoals
de Gesamtkatalog, de Veröffentlichungen der Geselschaft für Typenkunde des 15. Jahrhunderts, of de vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw door Paul Valkema Blouw
bijeengebrachte verzameling kopieën van zestiende-eeuws typografisch materiaal. Het enige buitenlandse voorbeeld van een atlas die als verantwoording dient bij een bibliografie is Anna Perälä’s recente typografische atlas van
Finland, die het complement is van de Finse nationale bibliografie.162
De typografische atlassen van de Hellinga’s en Vervliet missen een dergelijk
161 Nijhoff 1926, p. v
162 Zie Perälä 2000.
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bibliografisch complement, al spelen beide een belangrijke rol in respectievelijk Incunabula printed in the Low Countries en de Typographia Batava.163 Voor bibliografisch onderzoek zijn ze bij uitstek geschikt maar de doelstelling ervan was
ambitieuzer: de auteurs wilden ook een bijdrage leveren aan de geschiedenis
van de letter en op die manier indirect aan de cultuurgeschiedenis in het algemeen. Een letter drukt immers meer uit dan de betekenis van de woorden
die eruit zijn gezet. In de vijftiende en zestiende eeuw gaf een drukker door
het gebruik van een romein aan om wat voor tekst het ging en ook hoe hij
zelf in de wereld stond. Om die reden zijn de makers van die letters van groot
belang, evenals de verspreiding ervan.
Naast de atlassen die bedoeld zijn voor bibliografisch onderzoek bestaat er
ook een tweede type: de overzichtswerken van typografisch materiaal die dienen als instrument voor de geschiedenis van de letter en de vormgeving. Typografen gingen op zoek naar hun eigen wortels en de geschiedenissen die dat
heeft opgeleverd hebben veel met de cultuurgeschiedenis en weinig met bibliografisch onderzoek te maken. Charles Enschedé’s Typefoundries is het beste
voorbeeld van een dergelijk werk. De Hellinga’s (en iets later Vervliet) streefden beide na. Uitgaande van de recensies lijkt het erop dat de Hellinga’s in dit
opzicht minder zijn geslaagd in hun opzet.164 De reden waarom is tweeledig:
bij de door de Hellinga’s gebruikte opzet werden vraagtekens gezet en op de
typografisch-historische component was stevige kritiek. Sinds Bradshaw was
het in de incunabulistiek gebruikelijk om diens ordening aan te houden, die
zoals gezegd gebaseerd was op het voor het eerst voorkomen van gedateerde
uitgaven in achtereenvolgens landen en plaatsen, terwijl binnen de plaatsen
de drukkers weer chronologisch waren geordend. Dit principe werd verlaten,
echter niet voor een alfabetische ordening van de genoemde drukkers of voor
een ordening naar type, maar voor een strikt chronologische ordening op het
eerste gedateerde voorkomen van lettertypen. Dat leidde ertoe dat de lettertypen van een drukker verspreid over het boek worden gevonden terwijl ook
binnen ‘families’ zoals de romein, de cursief of de civilité de verwantschappen niet gemakkelijk kunnen worden vergeleken. Vergelijkingen met andere
systemen die op de ordening van Bradshaw zijn gebaseerd, zijn evenmin een163 Van Thienen 1999, p. xii. De invloed op de TB is vooral zichtbaar in het werkapparaat van Blouw�.
164 Zie onder meer Vervliet 1966 en Carter 1969.
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voudig. De Hellinga’s verlieten het standpunt dat er altijd een één-op-één
relatie zou hebben bestaan tussen drukkers en hun materiaal en stelden waar
mogelijk de maker van de letter centraal. Maar, zoals Harry Carter schreef,
dit op zich goed te verdedigen uitgangspunt werd door de auteurs omgeven
met een web van veronderstellingen. In de woorden van Carter: ‘Not all my
respect, admiration, and liking for Professor and Mrs. Hellinga prevent my
thinking that they have been tempted into too much speculation’.165
Het was misschien beter geweest om in dezen Nijhoff na te volgen, die zich
expliciet van iedere deductie had onthouden: ‘[...] m’abstenant à dessein des
considérations d’ordre spéculatif que leur connaissance peut suggérer’.166 De
grote zorgvuldigheid waarmee Hellinga’s Printing Types is samengesteld, maakt
het tot het perfecte instrument voor de bibliograaf die de lettertypes in onbekende drukken wil traceren of ongedateerde boeken nauwkeurig dateren.
In nieuwere publicaties, zoals De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de
Nederlanden wordt vanzelfsprekend naar Hellinga’s Printing Types-nummers verwezen.
In 1968 verscheen Vervliets Sixteenth-century printing types of the Low Countries
waarin 267 specimina zijn opgenomen van lettertypen uit de jaren 15401600. Het is als typografische atlas dus het vervolg op het werk van Nijhoff
dat de jaren 1500-1540 dekt, en op Holtrop en Hellinga voor de vijftiende
eeuw. Vervliet maakt onderscheid tussen historici die zich bezighouden met
de geschiedenis van lettertypen en bibliografen die de lettertypen gebruiken
als middel om anonieme en niet gedateerde drukken te achterhalen. Vervliet
wilde met zijn werk een bijdrage leveren op beide terreinen. Hij beschrijft
in het kort de geschiedenis van het lettergieten: tot ongeveer 1480 laat iedere
drukker stempels en matrijzen voor eigen gebruik maken en worden letters
voor hem gegoten. In de jaren tachtig en negentig van de vijftiende eeuw
kunnen we hetzelfde lettertype vinden bij verschillende drukkers en rond
de eeuwwisseling is er sprake van nationale en internationale handel in letters.167 Die ontwikkeling gaat niet overal gelijk op: de één-op-één relatie blijft
in sommige perifere streken zelfs tot in de vroege zeventiende eeuw bestaan.
Het uitgangspunt van Vervliet is steeds de, door middel van archivalia gedo165 Carter 1969, p. 105
166 Nijhoff 1926, p. iv
167 Vervliet 1968, p. 11.
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cumenteerde, lettergieter. Hij kon daarbij gebruik maken van de Plantijnse
archieven die een belangrijk deel van de periode beslaan en een gedetailleerd
beeld geven van alle bij Plantijns boekproductie betrokken activiteiten.
Omdat er geen één-op-één relatie meer bestond tussen de drukker en zijn
typografisch materiaal, zal de bibliograaf bij het toeschrijven vooral kijken
naar combinaties van verschillende letters. Volgens Vervliet kan een combinatie van vier lettertypen in een boek gebruikt worden om de drukker met
grote zekerheid aan te wijzen.168 In de Typographia Batava, de bibliografie van
Noord-Nederlandse drukken voor de jaren 1540-1600, zou Paul Valkema
Blouw echter vooral gebruik maken van het siermateriaal bij het toeschrijven en dienden de lettertypen niet zozeer ter identificatie maar als verificatie.
Het toeschrijven aan de hand van siermateriaal is veel eenvoudiger terwijl de
complicaties die dat met zich meebrengt, bijvoorbeeld doordat verschillende
drukkers over hetzelfde siermateriaal blijken te beschikken, teniet worden
gedaan door een vergelijking met de door Vervliet bijeengebrachte lettertypen. De toeschrijvingen zijn daardoor zekerder dan zij op basis van het siermateriaal alleen zouden zijn geweest.
Een afzonderlijke categorie wordt gevormd door de typografische atlassen
die gewijd zijn aan een enkele of een groep drukkers. Dergelijke atlassen vallen wederom uiteen in twee hoofdgroepen, typografisch en bibliografisch.
Harvards atlas van het typografisch materiaal van Plantijn is een spectaculaire vertegenwoordiger van het eerste type: alle initialen van Plantijn zijn in
dit boek afgebeeld en gedocumenteerd: bij iedere reeks is, voorzover bekend,
de ontwerper/snijder vermeld en van iedere afbeelding is de bron gegeven.169
In de inleiding wordt ingegaan op bijzonderheden omtrent de vervaardiging. De tweede categorie betreft overzichten van initialen en ornamenten
die bedoeld zijn als bibliografisch hulpmiddel. Ik noem hier twee artikelen
van Miller uit 1950 en 1955 als voorbeeld. Het eerste behandelt de initialen
en ornamenten van de zeventiende-eeuwse drukker Thomas Newcomb, het
tweede volgt de ornamenten en initialen van een laatzestiende-eeuwse drukker door een groot deel van de zeventiende eeuw heen. Alle initialen en ornamenten worden gevolgd in alle boeken waarin zij zijn afgedrukt. Het is
fascinerende lectuur: er vallen letters af en er worden weer bijgemaakt en zo
168 Vervliet 1968, p. 13.
169 Zie Harvard 1974.
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krijgt het leven van die houtblokjes iets van het echte leven waarin geboorte,
leven en dood elkaar opvolgen. Het werk van Miller heeft helaas nauwelijks
navolging gekregen: nog in 1991 verzuchtte Weiss dat een typografische atlas volgens dit model ontbrak en wel nooit werkelijkheid zou worden.170 Het
nut van dergelijke overzichten is evident: anonieme drukkers kunnen ermee
worden opgespoord en een ander fenomeen dat in Engeland veelvuldiger
voortkomt dan in de Nederlanden kan eindelijk goed worden bestudeerd,
namelijk verschillende drukkers die samenwerken aan één uitgave. Dergelijk
gedetailleerd typografisch onderzoek past natuurlijk goed in de Angelsaksische analytisch-bibliografische traditie waarin de bibliograaf geacht wordt
boven zijn materie te staan als God bij wie geen mus van het dak kan vallen
zonder dat Hij het weet en wenst.171 Kenmerkend voor deze onderzoeksrichting is het grote aantal artikelen en bibliografische terzijdes waarin een enkel
anoniem gepubliceerd boek wordt toegeschreven op basis van typografisch
materiaal.172 Ook de stc schrijft anoniem drukwerk toe en houdt (of hield)
zich bezig met de relaties tussen drukkers en drukkers en uitgevers. Van een
uitgebreid en systematisch onderzoek is echter geen sprake.173
paul valkema blouw en de typographia batava
In 1999 verscheen het vervolg voor Noord-Nederland op de bibliografie van
Nijhoff en Kronenberg, de Typographia Batava (TB) als kroon op het werk van
Paul Valkema Blouw. Blouw had ruim dertig jaar aan het bouwstoffen voor
zijn catalogus gewerkt, die uiteindelijk tot een boek werden geredigeerd door
Bram Schuytvlot. Het totale oeuvre van Blouw bestaat uit drie componenten: hij schreef ruim 30 artikelen over veelal kleine en onbekende drukkers
van clandestien drukwerk uit de Noordelijke Nederlanden en compileerde
de Typographia Batava; daarnaast bracht hij een enorme verzameling van ruim
170 Zie Weiss 1991, p. 184.
171 Een verbetering van Willem Frederik Hermans van het Evangelie van Mattheus
(10, vers 29)
172 In de francofone wereld is de bijdrage van Jeroom Vercruysse over Marc-Michel
Rey redelijk uniek. Het onderzoek naar typografisch materiaal is daar ingebed in
een breder model dat lijkt op dat van Sayce. Volgens Vercruysse is het vervaardigen
van databanken met typografisch materiaal even eenvoudig als doeltreffend _ wat
op mij wat optimistisch overkomt. Vercruysse 1977, p. 172.
173 Pantzer 1968.
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15.000 kopieën bijeen van het typografisch materiaal van alle bekende Nederlandse drukkers uit de zestiende eeuw.174
De Typographia Batava bevat 7438 titels waarvan de nummers 5784-7438 overheidspublicaties zijn. Het is een werk met een lange voorgeschiedenis: de
eerste plannen werden in de jaren ‘40 geopperd door Herman de la Fontaine
Verwey en uiteindelijk werd in 1961 begonnen met het inventariseren van alle
overgeleverde drukken door Bob en Emmy de Graaf. In 1968 nam Paul Blouw
de fakkel over. Van een inventarisatie werd de catalogus daardoor een verslag
van zijn uitgebreide onderzoek naar drukkers en uitgevers. Ruim een derde
van het aantal titels was verschenen zonder de naam van de drukker. Uiteindelijk bleven er 275 niet geïdentificeerde titels over, ca 3% van het totaal.175
Bij het toeschrijven baseerde Blouw zich vooral op het in de loop van jaren
door hem vervaardigde werkapparaat: een collectie fotokopieën van siermateriaal en zetsel. Daarin was alfabetisch op plaats en drukker een materiaalcollectie geordend waarin ook kopieën of overdrukken van artikelen waren
opgenomen over de betrokken drukkers en het door Vervliet bijeengebrachte
materiaal uit diens VPT. De ordening binnen de drukker was op ornament,
gevolgd door de initialen op formaat en op alfabet. Van al het materiaal waren zoveel mogelijk stadia opgenomen zodat ook de slijtage duidelijk was.
Op ieder item was de herkomst genoteerd en, in geval van een onzekere provenance, waren er in balpen en/of potlood notities op gemaakt (de balpen
voor zekere, het potlood voor onzekere toeschrijvingen). Blouw nam niet alleen materiaal op uit zekere bronnen cq boeken waar de naam van de drukker
op stond, maar ook uit minder zekere: als een anonieme titel ontmaskerd
was en nieuw materiaal bevatte, werd ook dat toegevoegd aan zijn apparaat,
waardoor de bewijsvoering voor sommige toeschrijvingen feitelijk indirect
is. Hierboven citeerde ik Pollard over het fotografisch geheugen van Proctor.
Ook Blouw bezat een dergelijk geheugen dat in feite als index op zijn werkapparaat fungeerde. In zijn systeem kon hij de informatie vinden omdat hij
alleen wist waar hij zoeken moest. Voor een buitenstaander was _ en is _
174 De informatie in het (deels nog ongepubliceerde) werk van Blouw geeft andere
toeschrijvingen dan Laceulle-Van de Kerk. Veel titels zijn aan andere drukkers toegeschreven; hetzelfde geldt voor het bij Laceulle afgebeelde materiaal.
175 Ofwel 10% van het totaal aantal niet geïdentificeerde titels. Zie ook Gruys 2000,
p. 5 en De Schepper 2001.
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het werkapparaat als onderzoeksinstrument tijdrovend. Het kan wel goed
gebruikt worden om de toeschrijvingen in de TB te controleren, maar wie een
nieuwe titel vindt met daarin een sierinitiaal A zal bij iedere drukker onder de
A moeten kijken tot hij de bedoelde letter gevonden heeft.176 De onderhavige
database Ursicula is ondermeer bedacht om dit probleem op te lossen.
de zeventiende eeuw: catalogi en fondsreconstructies
In het onderzoek naar de zeventiende-eeuwse boekproductie spelen lettertypen geen, of ten hoogste een ondergeschikte rol. Van Someren merkte al
in 1906 op dat drukkers veelal over dezelfde lettertypen beschikten maar dat
ze op basis van versieringen en lokale zetgewoonten toch goed te herkennen
waren. Volgens hem gold dat met name voor het eerste kwart van de eeuw.
Daarna zouden vooral de verschillen tussen lokale typografische tradities zo
vervagen dat herkenning onmogelijk werd.177 Dit artikel van de bibliograaf
en bibliothecaris Van Someren zie ik als een reactie op het een jaar eerder
verschenen stuk van Enschedé, die die mogelijkheid immers expliciet ontkende. Over mogelijke lokale verschillen in typografische vormgeving is in
hoofdstuk 1 iets opgemerkt. Ik denk niet dat ze bestaan: wél dat er verschillen
bestaan tussen verschillende drukkers en ook tussen Holland en de andere
provincies. Het is jammer dat Van Someren zijn mening niet heeft getoetst
aan de talrijke anonieme drukken uit het eerste kwart van de eeuw.
Hoewel de Elzeviriografen bij hun onderzoek altijd gebruik hebben gemaakt van het siermateriaal van de Elzeviers en Berghman zelfs een belangrijk
overzicht van dat siermateriaal publiceerde, heeft hun methode geen school
gemaakt voor het onderzoek naar zeventiende-eeuws drukwerk. Op het Vander Plasseproject na is de zeventiende eeuw geen onderwerp van systematisch bibliografisch onderzoek geweest. Weliswaar is een groot deel van het
overgeleverde drukwerk opgenomen in de stcn, maar dat is een catalogus:
de titelbeschrijvingen zijn technisch uitstekend, bibliografisch onderzoek
wordt niet verricht. Gepubliceerde onderzoeksresultaten van derden worden
wel overgenomen, echter zonder kritische evaluatie van de bronnen.178 Daar176 Binnen afzienbare tijd zal een digitale en systematisch ontsloten versie gereed
komen.
177 Van Someren 1906, p. 5.
178 Men maakt wel subtiel onderscheid tussen de verschillende bronnen: als men
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naast neemt de stcn, in tegenstelling tot de bibliografieën van Nijhoff en
Kronenberg of Blouw, geen plano’s op en mist daarmee een belangrijk deel
van het totaal. Daar staat tegenover dat de stcn, waarin ook een schat aan
typografische informatie is opgenomen juist daardoor een belangrijk cultuurhistorisch onderzoeksinstrument is, dat zich ondanks de onvolledigheid
toch goed leent voor allerlei statistische bewerkingen. Wie wil weten hoe de
verhouding tussen de romein en de gotische letter zich in de loop der tijd
ontwikkelde kan dat, desgewenst per genre, moeiteloos nagaan.
Een catalogus is iets anders als een bibliografie: men signaleert, men interpreteert niet. Er wordt geen onderzoek gedaan naar exemplaargebonden gegevens zoals gebruikerssporen of de band, evenmin wordt er op het niveau
van de editie onderzocht welk typografisch materiaal er in boeken is gebruikt,
wat voor papier, wat de zetgewoonten zijn en meer zaken die in een fondsreconstructie allemaal een rol (kunnen) spelen. Met de ‘vingerafdruk’ worden
edities van elkaar onderscheiden; verschillen tussen exemplaren binnen één
editie worden niet gesignaleerd (behalve als die verschillen toevallig de vingerafdruk beïnvloeden).
De fondsreconstructie wordt _ althans door de meeste analytisch-bibliografen _ beschouwd als de basis van alle boekhistorisch onderzoek. De ideale
fondsreconstructie bestaat uit een nauwgezette beschrijving van alle overgeleverde exemplaren van alle edities die door een drukker zijn gedrukt, of die
in opdracht van een uitgever zijn gedrukt. Een fondsreconstructie bestaat ook
uit een opsomming van alle archivalia, een bibliografie van alle secundaire literatuur en uit een zorgvuldige analyse van al het door de drukker gebruikte
materiaal. Initialen en ornamenten worden van druk tot druk gevolgd, net
als het gebruik van verschillende lettertypen en zelfs beschadigde letters.
Kortom alles wat gedocumenteerd kan worden, wordt gedocumenteerd.179
Het uiteindelijke doel is het verschaffen van het grootst mogelijke inzicht in
alles wat van invloed is geweest op de teksten die door de onderzochte drukker zijn gedrukt of bij de uitgever zijn verschenen.
De fondsreconstructie is oorspronkelijk dan ook een onderdeel van de edi–
die vertrouwt, wordt de gevonden informatie op een andere plaats vermeld dan
wanneer men twijfels heeft. Daarom staan sommige toeschrijvingen tussen rechte
haken in het impressum en zijn andere in een annotatie opgenomen.
179 Zie ook Van Otegem 2001.
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tiewetenschap: om de intentie van de auteur te achterhalen moeten alle factoren die van invloed zijn geweest op het vervaardigen van de gedrukte tekst
bekend zijn opdat bijvoorbeeld de invloed van zetters kan worden bepaald.
Het accent is in de loop der tijd verschoven van de editietechniek naar de rol
van het boek in de cultuurgeschiedenis, ofwel van de inhoud van het boek
naar het boek als materiëel object. Boekwetenschap is veranderd in boekgeschiedenis, analytische bibliografie in boekarcheologie.180 Wat niet veranderd
is, is de enorme hoeveelheid werk die verzet moet worden: archiefwerk is per
definitie zeer arbeidsintensief, het bijeenzoeken van anonieme drukken kost
veel tijd, net als het zorgvuldig beschrijven van titels en varianten. Zelfs een
vluchtige vergelijking van de fondsreconstructies van drukkers die uit het
Vander Plasseproject zijn voortgekomen met de in deze studie gepubliceerde catalogus leert dat geen van die fondsreconstructies compleet is waar het
anonieme drukken betreft. Het zijn ten hoogste aanzetten _ wat overigens
voor de hand ligt omdat het doctoraalscripties betreft en daarvoor staat nu
eenmaal een beperkte tijd ter beschikking. Dissertaties hierover zijn tot op
heden niet gepubliceerd.
de rol van de computer
Van 26 tot en met 28 augustus 1987 vond te Mons een internationaal congres
plaats over het gebruik van de computer bij het onderzoek naar initialen en
ornamenten.181 De technische mogelijkheden van de toenmalige computer
waren natuurlijk zeer gering. Sommige onderzoekers maakten nog gebruik
van grote universitaire mainframes, slechts enkelen beschikten over een personal computer met een grafische interface waarop ook afbeeldingen konden
worden getoond. In het volgende hoofdstuk, waarin de werking van Ursicula wordt besproken, geef ik een kort overzicht van de apparatuur die ik in
de loop der tijd heb gebruikt met alle mogelijkheden en beperkingen. De
180 Het doel van de analytische bibliografie werd door grondlegger Bowers als volgt
gedefinieerd: ‘to furnish a detailed, analytical record of the physical characteristics
of a book [...] to provide an analytical investigation as the prerequisite for textual
criticism [...] to approach both literary and printing or publishing history through
the investigation and recording of appropriate details in a related series of books’.
(Bowers 1991, p. xv)
181 Zie de bundel Ornementation typographique (1987)
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enorme vooruitgang die computers zouden maken was in 1987 natuurlijk
niet te voorzien. Niettemin vertonen de tijdens het congres gemaakte plannen structurele tekortkomingen waardoor ze, hoe veelbelovend ze ook zullen
hebben geschenen, uiteindelijk niet tot ontwikkeling zijn gekomen. De mogelijkheden en de problemen van het onderzoek kwamen tijdens het congres
aan bod in een aantal lezingen. Francis Higman gaf een kort overzicht van
de problemen: zo was het lang niet altijd duidelijk wat de functie van de op
het titelblad of in het colofon genoemde uitgevers en/of drukkers was zodat
drukkers worden beschouwd als uitgevers en omgekeerd; drukkers deelden
opdrachten zonder dat duidelijk was wie wat had gedrukt; materiaal ging
over van de ene drukker op de andere; initialen en ornamenten werden gekopieerd of afgegoten.
Stephen Rawles vertelde over zijn uit 1983 daterende werkwijze waarbij hij
de initialen van Simon de Colines met behulp van een computer beschreef en
door diens verschillende drukken kon volgen. Rawles gebruikte daar in eerste
instantie een mainframe voor, later een personal computer. Het doel van dit
onderzoek was in de eerste plaats kunsthistorisch en gericht op de collectie
Franse boeken van de Universiteit van Glasgow. De computer werd gebruikt
om de grote hoeveelheid materiaal hanteerbaar te maken en na te gaan wat de
stilistische bijzonderheden van het materiaal zijn. Identifıcatie van anoniem
drukwerk speelde in dit onderzoek geen rol. Verder toonde Albert Derolez
zijn taxonomie van middeleeuwse handgeschreven initialen en ging MarieTherese Isaac in op achttiende-eeuwse nadrukken. Het was kortom een pluriform opgezette presentatie waarin alle mogelijke inhoudelijke en technische
factoren aan bod kwamen.
Hoewel besloten werd om internationaal onderzoeken op te zetten volgens
dezelfde methodiek is daar uiteindelijk niets van terecht gekomen. Daarbij
speelde de communicatie _ of het gebrek daaraan _ een rol in een tijd dat
het internet nog nauwelijks bekend was. Vandaag de dag zouden onderzoekers zonder twijfel meer en betere contacten hebben onderhouden. Maar ik
denk dat het mede door twee andere factoren niet op gang is gekomen: administratieve overkill in combinatie met een gebrekkig beschrijvingsmodel. Iedere initiaal werd enerzijds uitgebreid gedocumenteerd met bibliografısche
beschrijvingen, anderzijds waren er maar enkele termen beschikbaar om de
intiaal te beschrijven. Het was kortom geen systeem waarin duizenden of zelfs
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tienduizenden items konden worden ondergebracht op zo’n manier dat ze
ook weer snel zouden kunnen worden gevonden. De databasesystemen van
die dagen waren daarnaast weinig flexibel en aanpassingen achteraf van het
model zouden moeilijk te realiseren zijn geweest. Het was kortom een model dat ontwikkeld was vanuit het vervaardigen van een zo goed mogelijke
beschrijving van enkele, verschillende, initialen maar waarbij men zich niet
heeft gerealiseerd wat het voor de invoer of voor het zoeken betekende als
men geen tientallen maar tienduizenden initialen en ornamenten wilde beschrijven. Daarnaast ging men teveel uit van de mogelijkheden die de compter op dat moment bood. Nu was dat in zekere zin onvermijdelijk. Toen ik
Ursicula bedacht, kon ik dat feitelijk alleen maar doen omdat ik weinig tot
niets wist van de grenzen van de op dat moment beschikbare techniek. Ik
bezat zelf geen computer met een grafısche interface waarop je ook afbeeldingen kon laten zien en had, achteraf, nogal utopische ideeën over wat je er als
onderzoeker mee zou kunnen.
Een bijzondere database die wel werd gerealiseerd is het iconclass-systeem
om drukkersmerken op te zoeken van Hans Brandhorst en Peter van Huisstede. Het is het product van een langdurige en nauwe samenwerking met de
stcn. Door de stcn-beschrijvers werd, als er een drukkersmerk op het titelblad stond, jarenlang een extra kopie gemaakt van de titelpagina ten behoeve
van dit project. Die kopieën werden gescand en gearchiveerd. De drukkersmerken werden vervolgens op een standaardmanier iconografisch beschreven. De auteurs gebruikten daarvoor sgml, de ingewikkelde grote broer van
de tegenwoordige standaard xml. De Standard General Markup Language is
een markeringssysteem voor tekst waarvan de eenvoudige variant als eXtended Markup Language door het leven gaat. Het doet feitelijk niet veel meer
dan aan computers vertellen om wat voor informatie het gaat en wat de kenmerken zijn van die informatie in de trant van ‘tussen deze twee tags staat
een naam <NAAM>Coster<naam>’. De zo opgeslagen informatie kan vervolgens voor allerlei doeleinden worden gebruikt: je kan er een (lelijk) boek mee
opmaken en een slimme database mee inrichten.182 Brandhorst en Van Huisstede maakten gebruik van een computerversie van het iconografisch zoek182 Zo verzucht Elly Cockx-Indestege: ‘Maar is het omdat dit boek een afgeleide
van de elektronica is, dat aan de vormgeving van de tekst geen aandacht is besteed?’
http://www.boekgeschiedenis.be/kroniek/kron99.html#2948
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systeem iconclass, dat werkt met hierärchisch gestructureerde, gecodeerde
beschrijvingen. Een enkel drukkersmerk kan een groot aantal coderingen
krijgen. Sommige vergen nogal achtergrondkennis van de gebruiker omdat
er namen in voorkomen en interpretaties. Zo krijgt een vogeltje van minder
dan een millimeter grootte dat op een struik zit in een drukkersmerk van
Joannes Maire de annotatie: 25f32(crow)(+1)songbirds (with name) - animals
used symbolically.
We gaan hier van het algemene naar het bijzondere: 25 is de aarde, F betekent dat we met een dier te maken hebben, 3 zijn de vogels en 32 is de kraai in
zijn gedaante van De Hoop. Nu verbeeldt het drukkersmerk van Maire in zijn
geheel ook De Hoop en dus ligt de interpretatie van de vogel voor de hand. De
vogel kan evengoed een mus, een merel of een ekster zijn maar juist omdat hij
hier de Hoop verbeeldt, is het een kraai, een interpretatie die specialistische
voorkennis vraagt. De beschrijvingen van beelden zijn gedetailleerd, maar ornamenten worden juist oppervlakkig beschreven: ‘ornamental device’ wordt
voor totaal verschillende ornamenten gebruikt _ het is overigens curieus om
te zien dat sommige van die als versiering bedoelde ornamenten voor drukkersmerk worden versleten.183
Voor kunsthistorici is het een belangrijk boek: het bevat niet minder dan
2000 verschillende afbeeldingen van drukkersmerken en de gedetailleerde beschrijvingen laten zien hoe een bepaalde beeldcultuur is ingebed in de algemene cultuur van de vroegmoderne tijd met zijn raadsels, plaatjes en emblemen. Als boekhistorisch onderzoeksinstrument lijkt het van minder waarde.
Dat heeft niets met kwaliteit van het onderzoek te maken dat er de grondslag
van vormt, maar met een fundamentele keuze die door de onderzoekers is
gemaakt. Het drukkersmerk is uitsluitend gerelateerd aan informatie van het
titelblad, terwijl het denkbaar is dat het werkelijk het merk van een drukker
is, wiens naam niet genoemd wordt of achterin, in het colofon staat. Het kan
de boekhistorisch geïnteresseerde zelfs op het verkeerde been zetten. De incidentele gebruiker zal zich eerst in het iconclass-systeem moeten verdiepen
voor hij het zoeksysteem kan gebruiken.
De achttiende eeuw is de eeuw van het valse impressum: in Frankrijk is een
strenge censuur actief. Om Frankrijk heen liggen tal van landen en plaatsen,
waar de toch al internationaal georiënteerde boekverkopers graag profiteren
183 Zie bv nrs 1323 en 1324.
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van de repressie door die verboden boeken te drukken en het land binnen
te smokkelen. De zaak wordt nog aanmerkelijk gecompliceerd omdat juist
de grootste en meest controversiële schrijvers Fransen zijn en, vooral als zij
nog in Frankrijk wonen, een gecompliceerd spel spelen met de censuur. Een
verschijnsel dat de zaken nóg lastiger maakt, is het gegeven dat een vals impressum zoals ‘à Amsterdam’ of ‘à Londres’ een aanbeveling wordt en Franse
drukkers dergelijke impressa gaan gebruiken om de verkoop van hun boeken
te bevorderen.184
Sergio Corsini, conservator te Lausanne, ontwikkelde vanaf 1996 een via het
internet raadpleegbare database Passe-partout waarin initialen en ornamenten
zijn ontsloten. Passe-partout is bedoeld als internationaal samenwerkingsverband, maar is als zodanig nog niet echt van de grond gekomen: de grondlegger zelf en de universiteit van Montpellier werken erin samen. De werking is
tweeledig: het is mogelijk om afbeeldingen automatisch te laten herkennen
en daarnaast kan een lijst trefwoorden worden gebruikt. In beide gevallen
is het mogelijk om een aantal extra criteria mee te geven: formaat in mm,
(indien aanwezig) initialen van de maker of motto, enkelvoudig of samengesteld. Nadat de afbeelding is gevonden kunnen gegevens worden opgevraagd uit externe databases over drukkers en de titels waarin de initiaal of
het ornament voorkomt. Passe-partout bevat ca 5000 records van uitsluitend
achttiende-eeuws materiaal dat weer in hoofdzaak afkomstig is van Zwitserse
drukkers.
De trefwoordenlijst van Passe-partout is beduidend uitgebreider dan die van
Ursicula; zo wordt er zelfs onderscheid gemaakt tussen ‘konijn’ en ‘haas’ waar
Ursicula uitsluitend de mogelijkheid ‘zoogdier’ aanbiedt. Maar de belangrijkste verschillen tussen beide systemen zitten in de wijze waarop zij worden
aangeboden en in de automatische herkenning. Passe-partout is uitsluitend via
het internet toegankelijk, Ursicula zal misschien ooit via het internet worden
aangeboden, maar is bedoeld als systeem dat altijd en overal bruikbaar is en
zal zich dus op de harde schijf van de gebruiker dienen te bevinden (of lokaal
moeten worden aangeboden). De drie grote Nederlandse bibliotheken: UvA,
UBL en KB bieden de gebruiker op dit moment nog geen (draadloos) internet
184 Zie het exemplarische artikel ‘Voltaire and Cramer?’ van Brown en Kölving:
Brown 1987. Over valse adressen en de rol van de computer bij het onderzoek in de
‘oertijd’ van de computer: Mitchell 1983.
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aan. Om een afbeelding automatisch te laten herkennen moet die worden
opgestuurd naar het systeem. Die afbeelding moet dus worden gemaakt _
in 2007 was dat in de Universiteitsbibliotheek te Leiden nog altijd niet toegestaan, terwijl in Amsterdam bijvoorbeeld weer het gebruik van een statief
verboden is _ vervolgens bewerkt tot een afbeelding in grijswaarden met een
resolutie van 200 dpi. Die moet worden verstuurd waarna enkele minuten
later het antwoord volgt in de vorm van een aantal voorbeelden. De tijd die
dit neemt is veel meer dan de twee of drie minuten die Ursicula nodig heeft:
de foto moet worden gemaakt, in de computer geladen, in een programma
als Photoshop bewerkt en daarna worden verstuurd. De afbeeldingen die als
resultaat worden getoond zijn ongeveer op ware grootte. Dat is bij een afdruk
in een boek of zelf op een print geen probleem omdat dan, al dan niet met
een loep, de kleinste details kunnen worden bestudeerd. De afbeeldingen die
door Passe-partout worden gegenereerd tonen die kleinste details echter niet,
hoewel die noodzakelijk zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen
sterk op elkaar lijkende ornamenten.
Niettemin ligt de toekomst van dit type systemen zonder meer op het internet. Daar is een aantal simpele voorwaarden voor nodig: de onderzoeker
dient altijd en overal toegang te hebben tot het internet, via een al dan niet
draadloos netwerk of via een modem. Er dient een camera te worden gebruikt
die de afbeelding direct in het correcte formaat maakt en deze ook kan versturen. De technologie daarvoor is nu al in de meeste portable telefoons aanwezig. Verder dienen de afbeeldingen in de database ook schermvullend te
kunnen worden gepresenteerd zodat de onderzoeker alle details kan bekijken. Maar ook een systeem waarbij de onderzoeker met zijn telefoontoestel
een foto maakt van een initiaal of een ornament en per ommegaande de drukker toegestuurd krijgt per sms is nu al realiseerbaar.
Ook als aan deze voorwaarden is voldaan, blijft het onderzoek naar achttiende-eeuws drukwerk, waar Passe-partout voor bedoeld is, problematisch.
Dezelfde ontwikkeling die Vervliet schetst met betrekking tot lettertypen in
de zestiende eeuw, geldt voor initialen en ornamenten in de achttiende eeuw.
Initialen en ornamenten worden voornamelijk gegoten en de handel erin is
internationaal. We zullen dus identiek materiaal aantreffen bij verschillende
drukkers, lokaal, in verschillende plaatsen en zelfs in verschillende landen.185
185 Zie hierover Droixhe 1994 en Corsini 1987.
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Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken, wordt er naar hartelust en zeer
goed gekopieerd. Om anonieme of onder pseudoniem gedrukte titels te kunnen toeschrijven zal voor deze periode dan ook veel meer een beroep moeten
worden gedaan op andere gegevens zoals het papier, de band, zetgewoonten
_ waar zowel de lay-out als spelling onder vallen _ en ook op de archieven
die voor deze periode overvloedig aanwezig zijn.
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Ursicula: een database van Typografisch
Siermateriaal

het idee om de database van initialen en ornamenten te vervaardigen die
binnenkort onder de naam Ursicula ter beschikking van onderzoekers zal
worden gesteld, dateert van het begin van de jaren negentig. Ik vermeld
dit omdat de grote, toen onvoorstelbare veranderingen in de computertechnologie vanzelfsprekend invloed hebben gehad en nog steeds hebben op de
vorm die het (voorlopige) eindproduct nu heeft. Het concept is echter niet
veranderd. Zoals hieronder uiteengezet zal worden, is de Ursiculadatabase
van meet af aan opgezet als een iconografısch zoeksysteem waarbij de gebruiker een keuze uit een lijst omschrijvingen aanklikt en de resultaten van zijn
zoekactie vergelijkt met de intiaal of het ornament in het boek dat voor hem
ligt.186
Het idee voor een geautomatiseerd zoeksysteem voor typografısch materiaal is niet nieuw. Zoals in hoofdstuk 2 al is beschreven, werd in 1987 te Mons
een congres gehouden waarin de rol van de computer bij de identifıcatie van
anoniem drukwerk uitgebreid ter sprake kwam. De jaren daarna werden
twee systemen ontwikkeld die automatisch initialen en ornamenten konden
herkennen en werken (of werkten) via het internet.187 Begin jaren negentig
werd in Amsterdam door Piet Verkruijsse en Jan van den Berg een voorstel
geformuleerd om een zelfde soort volautomatisch systeem te vervaardigen.
Ursicula is onafhankelijk van Passe-partout ontstaan en bedacht als alternatief
voor het systeem van Verkruijsse en Van den Berg toen duidelijk werd dat
186 Daardoor en omdat het gebaseerd is op iconclass, lijkt het op het eerste
gezicht op het systeem van Brandthorst en Van Huisstede. Het verschil is echter dat
Ursicula gebruik maakt van een ‘plat’ systeem met een beperkt aantal descriptoren.
Zie p. 75 voor mijn commentaar op Brandthorst en Van Huisstede.
187 Naast het eveneens in hoofdstuk 2 genoemde Passe-partout bestond er in Luik
een vergelijkbaar systeem dat in 1994 was opgezet door Daniel Droixhe onder de
naam Moriane. Maar dit systeem was al voor het jaar 2000 niet meer bereikbaar. Ook
over de opzet en uitvoering is geen informatie meer beschikbaar.
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nwo het onderzoek niet zou fınancieren.188
Waarom zou je een iconografısch systeem in elkaar zetten als een volledig
automatisch werkend systeem bestaat dat initialen en ornamenten herkent,
zoals een leesapparaatje in de videotheek mijn vingerafdruk of camera’s langs
de snelweg de nummerborden van verkeersovertreders en belastingontduikers? De redenen om dit te doen zijn zowel inhoudelijk als technisch. Mijn
voornaamste bezwaar was (en is) dat dergelijke systemen maar één functie
hebben, namelijk identifıcatie en dat is naar mijn smaak te eenzijdig. Ook
het iconografısche aspect is voor boekhistorici van belang: wat zijn de modes
en hoe verspreiden die zich? Bestaat er een relatie tussen sierelementen zoals
initialen en ornamenten en de inhoud van het boek? Voor kunsthistorici en
cultuurhistorici is een iconografısch systeem vanzelfsprekend een waardevol
onderzoeksinstrument. Een beroemd voorbeeld van de samenhang van het
siermateriaal met de tekst zijn de initialen in de zestiende-eeuwse uitgaven
van Vesalius die verschenen te Basel bij Oporinus. Die tonen putti die een
varken opereren waarmee zij verwijzen naar Galenus’ Anatomia Porci. Ze vertellen op die manier niet alleen een verhaal in een verhaal maar tonen ook
de verhouding tussen Vesalius en zijn grote voorganger Galenus.189 Dit is natuurlijk een beroemd voorbeeld, maar er zijn er zonder twijfel meer. Men
denke aan de initialen met bijbelse voorstellingen waarmee Blaeu zijn onder
pseudoniem verschenen katholieke uitgaven versierde. De ruim 25.000 gedigitaliseerde initialen en ornamenten in Ursicula geven een goed beeld van
een stuk populaire cultuur waar onderzoekers anders niet of nauwelijks een
overzicht van kunnen krijgen.
Zoals gezegd zijn er ook technische bezwaren. Zo zijn automatische systemen te gebonden aan bijzondere omstandigheden. Een systeem dat werkt
via het internet kan om te beginnen uitsluitend worden gebruikt als er op
de onderzoeksplek een internetaansluiting is. Dat spreekt in 2007 nog niet
vanzelf. Maar ook als een met automatische herkenning werkend zoekprogramma niet op het internet maar op de computer van de onderzoeker zou
zijn geïnstalleerd, doet zich onmiddellijk een ander probleem voor: een dergelijk systeem kan uitsluitend digitale informatie vergelijken. Om er een
188 In eerste instantie was Ursicula niet meer dan een gedachteoefening in de trant
van ‘wat zou je doen als ..’.
189 Dank aan M. van Lieburg die mij op de band met Galenus wees.
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initiaal die een onderzoeker in een boek aantreft mee op te kunnen sporen,
moet die initiaal worden gedigitaliseerd en tot een dusdanige vorm bewerkt
dat vergelijking mogelijk is: om vergelijking mogelijk te maken is een bepaald beeldformaat nodig zoals jpeg of tif, in een bepaalde grootte en resolutie. Voor het digitaliseren van afbeeldingen uit boeken in situ zal lang niet
overal of aan iedereen toestemming worden gegeven.190 Als de toestemming
wel zou zijn gegeven gaat vervolgens de factor tijd een rol spelen: de opname
moet worden gemaakt en bewerkt voor hij kan worden vergeleken.191 Dat is
altijd omslachtiger en tijdrovender dan een systeem waarbij de onderzoeker
zelf enkele functies voor zijn rekening neemt.192 Die onderzoeker kan bijvoorbeeld abstraheren van de aan- of afwezigheid van incidentele informatie,
zoals inktvlekken, niet of juist te zwaar afgedrukte lijnen of slecht afgedrukt
materiaal.
ontstaansgeschiedenis
Aangezien de huidige gedaante van Ursicula de sporen draagt van een betrekkelijk langdurige ontstaansgeschiedenis, is het de moeite waard om daar kort
op in te gaan.193 De techniek heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling door190 Ten tijde van het schrijven van deze studie was het maken van digitale opnames in de Koninklijke Bibliotheek verboden, in de Leidse Universiteitsbibliotheek
uitsluitend op donderdagmiddag toegestaan, na schriftelijke motivatie en onder
het toeziend oog van de conservator, terwijl in de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek voor iedere opname een door de conservator of diens adjunct te contrasigneren formulier moet worden ingevuld. Een bekend onderzoeker zal waarschijnlijk
wel vrijstelling kunnen krijgen van al deze bureaucratische rompslomp, voor minder bekende of belangrijke onderzoekers geldt dat niet, laat staan voor studenten.
191 Afbeeldingen dienen op dit moment nog zwart-wit te worden gemaakt, van
‘ruis’ te worden ontdaan zoals ander typografisch materiaal en in een bepaalde
resolutie worden opgeslagen waarna het herkenningsprogramma kan worden
geactiveerd.
192 Een vergelijking met de Hinman-collator is op zijn plaats: daar zijn er uiteindelijk maar weing van gebouwd die ook nog eens spaarzaam werden gebruikt. Veel
eenvoudiger systemen, waarbij van de onderzoeker wat elementaire zelfwerkzaamheid werd gevraagd, bleken uiteindelijk vruchtbaarder. Zie Verkruijsse 1983.
193 In mijn eerste publicatie over Ursicula meende ik nog dat het model 0nafhankelijk was van de hard- of software. Juist uit dat artikel blijkt dat veel aannames
achteraf tijdgebonden bleken te zijn.
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gemaakt die toen, aan het begin, onvoorstelbaar was: de allereerste versie van
Ursicula werd ontwikkeld op een DOS-computer en bestond uit een freetext
databasesysteem zonder afbeeldingen.194 De beschrijvingen verwezen naar
fotokopieën, die op alfabet, formaat, vorm en voorstelling waren geordend.
Dat waren er toen enkele duizenden. In feite werkte de database dus als een
geautomatiseerde index op een papieren archief. Dat ging vanzelfsprekend
niet snel, maar wel sneller dan het weliswaar goed geordende maar niet geïndexeerde archief van Paul Valkema Blouw. De index op dat archief zat in
het hoofd van Blouw zelf, die dankzij zijn ongeëvenaarde geheugen binnen
de minuut iedere afbeelding terug wist te vinden uit de ruim 15.000 kopieën
waaruit zijn systeem bestaat. Voor een ‘gewone’ onderzoeker was het systeem
van Blouw onbruikbaar _ waar te beginnen met bladeren? Het diende dan
ook uitsluitend ter verificatie voor wie wilde weten waarom een bepaald boek
door Blouw in de Typographia Batava aan een bepaalde drukker was toegeschreven. Die onderzoeker kon daarentegen wel afbeeldingen in de papieren Ursicula vinden. Een resultaat van belang dat met deze oerversie werd behaald, is
de toeschrijving van de eerste Nederlandse vertaling van Machiavelli’s Discorsi
aan de Amsterdamse drukker Nicolaes III Biestkens.195
De DOS-computer maakte na een jaar plaats voor een Apple met een
grafısche interface en vanaf dat moment werd het mogelijk om afbeeldingen
digitaal op te nemen. Als databaseprogramma werd Filemaker gekozen vanwege de gebruikersvriendelijkheid. Computer en programma zijn sindsdien
in tal van versies in gebruik gebleven.196 De overgang van een hybride systeem
naar een volledig digitale database bracht enkele ingrijpende veranderingen
met zich mee. Vóór de Apple zijn intrede deed, werd er gebruik gemaakt van
kopieën, daarna in eerste instantie van scans van die kopieën en weer later van
opnamen die met een digitale camera waren gemaakt.197
Nu ontleent Ursicula zijn bestaansrecht aan twee zaken: de universele bruik194 Voor de liefhebbers van oude apparatuur: ik gebruikte een XT-computer met
een werkgeheugen van 512 KB en een harde schijf van 20 MB.
195 Zie Paul van ’t Heck 1998. Verder werd de database vooral gebruikt om, niet
geheel volgens de regels, voor de stcn te bepalen wat Nederlands drukwerk was en
wat niet.
196 Zie Dijstelberge 1998, p. 217-218.
197 In eerste instantie was dat een eenvoudige handscanner, daarna werden een
flatbackscanner en achtereenvolgens vier, steeds betere, camera’s gebruikt.
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baarheid door iedere onderzoeker die bereid is zich enige tijd in het systeem
te verdiepen én aan de snelheid, zowel van het opzoeken van informatie als
van de manier waarop nieuwe informatie in de database kan worden verwerkt. Het heeft immers geen zin om een systeem te bedenken dat weliswaar
gebruik maakt van de ‘modernste apparatuur’ maar dat vervolgens leidt tot
een tragere en omslachtiger werkwijze.
De overstap van kopieën op scans en later op digitale foto’s betekende in
eerste instantie een flinke vertraging wat betreft de aanmaak van records. De
daarvoor benodigde tijd per record liep op van minder dan een minuut (het
maken en opbergen van een kopie) naar ruim twintig minuten (het scannen,
bewerken en opslaan van de digitale opname). Daartegenover stond de tijdwinst bij het zoeken en bij het aanpassen van records want voor iedere verandering diende immers de bijbehorende kopieën te worden opgezocht. Die
tijdwinst was in het begin nog niet spectaculair: het zal echter duidelijk zijn
dat zij enorm toenam naarmate de database omvangrijker werd. Het duurde
een paar seconden om een kopie te maken, de signatuur van het boek erop
te noteren en de kopie op te bergen in een hangmap. Om vervolgens bij de
vondst van een serie records alle bijbehorende kopieën te lichten en te vergelijken kostte wel veel tijd. Bij het digitale systeem was het in eerste instantie
precies omgekeerd: de aanmaak van de record kostte veel tijd, het opzoeken
nauwelijks. De jaren na het in gebruik nemen van het digitale systeem zijn,
behalve met het vullen van de database, vooral doorgebracht met het verhogen van de snelheid waarmee records werden aangemaakt. Dankzij de steeds
maar toenemende mogelijkheden van apparatuur en programmatuur is de
voor de aanmaak benodigde tijd per record inmiddels weer afgenomen van
ongeveer twintig minuten tot enkele minuten. Dat is de tijd die nodig is om
een digitale foto te maken, te bewerken, in de database in te lezen en op basis
van een aantal iconografısche kenmerken te ontsluiten.198
De ontsluiting van Ursicula is iconografısch. Een op het eerder genoemde congres van Mons voorgesteld systeem maakte eveneens gebruik van
iconografısche descriptoren. Die waren zo beperkt in aantal dat ze uiteindelijk niet zouden hebben voldaan als de voorgestelde database daadwerkelijk
was uitgevoerd. Wie het ontwerp bekijkt met criteria als de zoeksnelheid of
198 Toen door een domme fout 5000 records verloren gingen, ofwel 1200 uur werk,
kon de schade in minder dan 100 uur volledig worden hersteld.
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de benodigde tijd voor het vervaardigen van een record in zijn achterhoofd,
moet wel concluderen dat enerzijds het aantal beschrijvende criteria zo gering is dat het bekijken van de resultaten van een zoekactie veel tijd in beslag
zou hebben genomen terwijl anderzijds de hoeveelheid administratie per record erg tijdrovend zou zijn geweest.199
In Ursicula is de mogelijkheid voor het maken van een bibliografısche beschrijving van het boek waar het beeld uit afkomstig is in eerste instantie wel
toegepast, maar dat systeem is al snel weer verlaten. Het per item beschrijven
van de provenance bleek zo tijdrovend dat er nooit een database van enige
omvang had kunnen ontstaan. Uiteindelijk bleek het eenvoudiger en doeltreffender om bij het bewerken van het materiaal de titelpagina’s van de boeken die als bron hadden gediend mee te fotograferen en deze eveneens in de
database op te nemen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de gebruiker
ook naar afbeeldingen van pagina’s kan zoeken en zo inzicht kan krijgen in
de typografıe van de verschillende drukkers. Met of zonder extra titelpagina’s: uiteindelijk kan al het originele siermateriaal met behulp van de stcn
snel worden thuisgebracht, want anders dan in het systeem van Blouw is in
Ursicula geen materiaal uit anonieme bronnen opgenomen. Als Paul Valkema
Blouw in een anonieme druk bekend siermateriaal aantrof samen met onbekend materiaal, dan nam hij dat onbekende materiaal ook op, dat zo tot
bekend materiaal werd waarna de geschiedenis zich kon herhalen. De bewijsvoering werd daardoor op den duur wel indirect. Voor het zestiende-eeuwse
drukwerk was een dergelijke werkwijze onontkoombaar omdat er drukkers
actief waren die hoofdzakelijk in de anonimiteit werkten. Dat is in de zeventiende eeuw niet het geval.
De selectie van de op te nemen initialen, ornamenten en andere afbeeldingen is de factor die uiteindelijk de waarde bepaalt van een systeem als Ursicula.
Aan de hand van in de stcn opgenomen informatie werd vastgesteld welke
boekverkopers drukkers waren en welke uitsluitend als uitgever optraden.
De relaties tussen uitgevers en drukkers werden genoteerd aan de hand van
impressa en colofons.
In eerste instantie werden die drukkers geselecteerd die zich in een colo199 Zoals zoveel beschrijfmodellen was dit model gebaseerd op één enkele ideale
beschrijving en niet op het praktische gegeven dat er vervolgens duizenden, zo niet
tien- of zelfs honderdduizenden van moeten worden gemaakt.
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fon drukker noemden. Van hen werden in eerste instantie weer de boeken
opgevraagd met een dergelijk colofon en pas daarna de boeken die ze zelfstandig op de markt brachten. Na verwerking van al deze gegevens kwamen
de ‘lastige’ drukkers aan de beurt die zelf boeken drukten maar incidenteel
ook boeken of delen daarvan door anderen lieten drukken. Als er in mijn catalogus van anoniem drukwerk fouten zijn gemaakt bij het toeschrijven, zal
dat vooral bij deze categorie het geval zijn. Maar door deze volgorde te kiezen
bij het digitaliseren van het typografısch materiaal was de kans daarop niet
groot.
De voor Ursicula gekozen manier van werken brengt enkele beperkingen met
zich mee: het is niet mogelijk om het gebruik van specifıeke initialen of ornamenten te volgen door de boeken heen waarin zij zijn afgedrukt. Daardoor is
het bijvoorbeeld niet mogelijk om met behulp van beschadigingen ongedateerde werken aan een bepaald jaar toe te schrijven. Maar het aantal ongedateerde boeken in de zeventiende eeuw is niet te vergelijken met, bijvoorbeeld,
het aantal ongedateerde incunabelen _ waar het dateren van drukwerk dan
ook een van de belangrijkste bezigheden is. De tijd die nodig is om de herkomst van ieder sierelement precies aan te geven of het voorkomen ervan in
verschillende titels te traceren, staat in geen verhouding tot de resultaten die
met die specifıeke informatie zouden kunnen worden behaald. Dat ligt natuurlijk anders in het geval van fondsreconstructies. Daar heeft het volgen
van typografısch materiaal in verschillende boeken wel degelijk zin omdat
de vraag een andere is: men wil dan zo precies mogelijk weten wat er in een
drukkerij gebeurde.
Ursicula is niet in eerste instantie niet bedoeld voor de vervaardiging van
fondsreconstructies, maar kan daar desgewenst wel voor worden gebruikt.
Het is een open systeem: het is mogelijk voor onderzoekers om individuele
records te koppelen aan een afzonderlijk bestand met titels, of zelfs aan de
stcn, zodat desgewenst precies kan worden nagegaan waar en wanneer een
bepaald typografısch element is gebruikt en ook wanneer in de loop der tijd
optredende beschadigingen zich voordoen. Het enige wat een onderzoeker
hiervoor hoeft te doen is met behulp van de stcn de titels van een bepaalde
drukker opnieuw op te vragen en de gegevens in te vullen. Het is zelfs mogelijk om het systeem direct aan de stcn te koppelen of aan de online publiekscatalogus van, bijvoorbeeld, de Universiteit van Amsterdam.
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We zijn hier bij het toekomstige gebruik aangeland. Ik stel me voor dat
onderzoekers het systeem niet alleen passief kunnen gebruiken, maar dat het
ook actief zal kunnen worden gebruikt, waarbij men een al dan niet aangepaste versie zelf vult.
gebruik
Het gebruik van Ursicula is eenvoudig. Met het boek in de hand vult de onderzoeker in welke letter hij zoekt om vervolgens zoveel of zo weinig velden als
nodig aan te klikken als nodig. Het is dus mogelijk om alle M’s in het systeem
te bekijken, maar hij kan ook de M + mens + bijbels + zoogdier + struiken aanklikken om zo snel bij de afbeeldingen van Mozes terecht te komen. De ervaring leert dat het ongeveer vijf minuten duurt om te begrijpen hoe Ursicula
werkt en wat de mogelijkheden zijn. Men zal vrijwel altijd op combinaties
van descriptoren zoeken maar dat hoeft niet. Het systeem is ook bruikbaar
om na te gaan welke drukkers gegoten groteske initialen gebruikten of hoe
de arabesk zich verspreidde. Resultaten kunnen, behalve door meer descriptoren te gebruiken, ook worden begrensd in tijd, naar plaats en naar afmetingen.In de zoekfunctie gebruik gemaakt van overlappende formaatgroepen.
Zo wordt rekening gehouden met de mogelijke krimp van papier. In bijna
alle gevallen is een centimeter meegefotografeerd.
Bijzondere functies bevinden zich aan de onderkant van het zoekscherm: de
mogelijkheden om (deel)verzamelingen van een bepaalde drukker te tonen
en om zoekresultaten tijdelijk te bewaren voor nadere vergelijking.
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terminologie en descriptoren
Het aantal descriptoren dat in Ursicula wordt gebruikt, is in de loop der tijd
in aantal en naar inhoud ingrijpend aangepast. De gebruikte terminologie is
vanaf het begin grotendeels ontleend aan het iconclass-systeem. Dat maakt
het mogelijk om de termen eenvoudig om te zetten in de bijbehorende codes,
zodat er in principe een systeem zou kunnen worden gecreëerd dat voor een
iconclass-zoekmachine bruikbaar is.
De lijst zoektermen is in de praktijk tot stand gekomen en het is waarschijnlijk dat deze, gebaseerd als zij is op materiaal uit de zestiende en vroege zeventiende eeuw, in de toekomst nog wijzigingen zal ondergaan.200 Hieronder
volgt een lijst van velden en descriptoren waarbij, waar nodig, ter verduidelijking afbeeldingen zijn geplaatst 201
Veld 1, meerkeuzeveld. Dit is het hoofdveld waar uit een lijst wordt gekozen om
wat voor type ornament of initiaal het gaat. De termen zijn:

fleuron: Fleurons zijn veel voorkomende gegoten arabeske ornamentjes die
vaak worden gecombineerd tot figuren: balken, driehoeken, ruiten en zelfs
cirkels. Voor identifıcatie zijn ze incidenteel bruikbaar. Weliswaar hebben
alle drukkers vergelijkbare, zo niet uitwisselbare collecties maar de combinatie van verschillende vormen en de manier waarop ze zijn gebruikt, is in een
200 Zie Dijstelberge 1998 voor de beperktere eerste opzet.
201 Bij de beschrijving is afgezien van de voordehand liggende administratieve
velden: de naam van de drukker en de plaats en de jaren van activiteit.
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aantal gevallen wel bruikbaar voor de identificatie van drukkers of het zegt
iets over de plaats van herkomst. In een aantal plaatsen versierden drukkers
hun boeken op ongeveer dezelfde wijze.

geornamenteerde initiaal: nadat in de lijst dit hoofdtype is aangeklikt,
kan het vervolgens worden gecombineerd met iconografische kenmerken uit
de rest van de lijst. Dit geldt ook voor de hieronder volgende hoofdtypen met
beeldenden elementen.

drukkersmerk: drukkermerken worden vanaf de late vijftiende eeuw op het
titelblad van veel uitgaven gevonden. In de vroegen zeventiende eeuw zijn
het veelal allegorische afbeeldingen met een motto. Ze werden gebruikt door
drukkers én uitgevers. Op anoniem drukwerk komen ze nauwelijk voor.
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overige merken of wapens: deze zijn niet makkelijk te onderscheiden van
drukkersmerken enerzijds en afbeeldingen anderzijds. Het betreft vooral
academiewapens en stads- of provinciewapens of wapens van koningen, incidenteel kan een auteur een wapen of een geïllustreerd motto hebben. Deze
merken worden dan ook veelvuldig gevonden op universiteits- en overheidsdrukwerk en vrijwel niet op anoniem drukwerk.

ornament: ornamenten zijn vrijwel altijd arabeske of groteske typografische elementen die gebruikt werden om pagina’s te versieren: aan de bovenzijde van de eerste pagina van een boek of hoofdstuk werden rechthoekige
elementen gebruikt, voor de afsluiting van de tekst driehoekige. Ruiten en
ovalen werden vaak gebruikt op titelbladen.
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gewone kalligrafische initiaal: zie de volgende.
gevlochten kalligrafische initiaal: kalligrafische initialen zien eruit
alsof ze door een schrijfmeester zijn getekend: gevlochten typografische initialen zijn in meer of mindere mate voorzien van vlechtwerk. De grote zijn
vaak houtsneden. De kleinere soorten van 15mm of kleiner werden door lettergieters geleverd en zijn zo algemeen dat ze niet zonder meer bruikbaar
zijn voor identificatie. Van deze zijn de exemplaren met specifieke beschadigingen bruikbaar als (aanvullend) bewijs.
In de zestiende eeuw waren kalligrafische initialen algemeen, in de zeventiende eeuw komen ze minder voor al blijven ze tot ver in de achttiende eeuw
in gebruik. Dan zijn ze echter vrijwel altijd gegoten.
pagina: dit zijn vooral de typografische titelpagina’s die zijn meegefotografeerd om de herkomst van initialen en ornamenten te laten zien. De wijze
van zetten en het gebruik van ornamenten kan karakteristiek zijn voor een
bepaalde drukker.
drukletters: Drukletters of combinaties van drukletters zijn in de zeventiende eeuw slechts incidenteel bruikbaar voor identificatie omdat vrijwel
alle drukker hun materiaal bij enkele lettergieters betrokken. Ze kunnen wel
dienen als aanvullend bewijsmateriaal voor een toeschrijving. Soms heeft een
drukker een specifieke manier van zetten, zoals Biestkens die zijn letters wat
ruimer spatieerde dan anderen.
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beer/vos, klein: zie volgende
beer/vos, groot: de beertjes (of vosjes) behoren tot de meest voorkomende
beeldende ornamenten en hebben om die reden een eigen ingang gekregen.
Er komen vele varianten voor maar het zijn vrijwel altijd gegoten ornamenten. Bovendien worden bij verschillende drukkers afgietsels met identieke
beschadigingen gevonden, wat het gebruik voor identificatie lastig zo niet
onmogelijk maakt.
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factotum: een factotum is een geornamenteerd kadertje dat als versiering
om ‘gewone’ letters werd geplaatst en incidenteel werd gebruikt als sierlijst
voor drukkersmerken. Omdat ze in combinatie met verschillende letters konden worden gebruikt, kon een drukker met veel minder siermateriaal toe.
afbeelding: dit betreft uitsluitend houtsneden. Er is niet gepoogd om alle
afbeeldingen van alle drukkers op te nemen. Maar kleinere houtsneden die
werden gebruikt in de Bijbel, in boeken als de Amadis en in sommige naslagwerken zijn wel zoveel mogelijk opgenomen.

(deel van) sierrand: Vooral in de zestiende eeuw en incidenteel in de zeventiende worden op het titelblad in houtsnede vervaardigde sierranden afgedrukt om de typografische titel heen. Deze kunnen uit één stuk zijn of zijn
opgebouwd uit kleinere elementen die tot een (soort) omlijsting zijn samengevoegd. Incidenteel werden daar ornamenten voor gebruikt die ook individueel als bladversiering werden toegepast.

initiaal - zwart: De bij de typisch Hollandse zwarte letter behorende initia-
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len zijn altijd gegoten en kunnen maar incidenteel voor identificatie worden
gebruikt. Ze zijn ‘strakker’ en kleiner dan de verwante categorie kalligrafische initialen.

initiaal - romein: spreekt voor zich. Ook deze kunnen incidenteel beschadigingen vertonen die kenmerkend zijn voor een bepaalde drukker, zoals het
geval is met de hier getoonde breuk. Dergelijke initialen werden meestal gegoten maar ook wel in hout gesneden. Het onderscheid is niet of nauwelijks
te zien.

initiaal - unciaal: de uncialen komen vanaf de vijftiende en vooral in de
zestiende eeuw voor. De zeventiende-eeuwers zijn ‘overlevers’. Het zijn gegoten initialen die de pagina een ouderwetse, middeleeuwse aanblik geven.
Vanwege hun zeldzaamheid kunnen ze _ in tegenstelling tot de ‘zwarte’ initialen die hun plaats hebben ingenomen _ wel gebruikt worden voor identificatie.
Veld 2, vorm: meerkeuzeveld. Dit veld is van belang voor de ornamenten en in
tweede instantie voor de afbeeldingen en bevat geometrische aanduidingen
als driehoek, cirkel, vierkant, ruit en dergelijke. Ornamenten zijn vaak arabesken die als afbeelding nauwelijks verder kunnen worden onderscheiden,
behalve door de vorm. Bij de initialen hoeft de vorm niet te worden aangegeven omdat die altijd vierkant of rechthoekig is.
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Veld 3, rand: meerkeuzeveld. Typografische elementen zoals drukkersmerkenzijn vaak voorzien van een rand die bestaat uit lijnen of een geornamenteerde
sierlijst. In de verdere beschrijving wordt aan de lijst geen aandacht besteed:
het hierboven afgebeelde drukkersmerk krijgt dus geen descriptoren mee als
masker of grotesk. Uitsluitend de lelie wordt genoemd.

Veld 4, achtergrond: meerkeuzeveld. Dit veld wordt als extra onderscheidend
veld gebruikt. Het wordt uitsluitend ingevuld als de initiaal of het ornament
is omgeven door een rand. De term arcering wordt uitsluitend gebruikt als
de achtergrond volledig of bijna volledig is gearceerd, niet als arcering is gebruikt voor de weergave van schaduwen. Gestippelde zwarte achtergronden
waren in de zestiende eeuw populair. De zeventiende-eeuwse exemplaren
zijn ‘overlevers’.
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Veld 5, arabesk: de arabesk werd in het begin van de zestiende eeuw populair
in Italië en verspreidde zich vandaar over Europa. Het was in het begin van
de zeventiende eeuw de meest voorkomende wijze van versieren. Arabesken
worden door iconclass niet verder onderverdeeld. Incidenteel is het onderscheid tussen de categorieën ‘arabesk’ en ‘ranken met bladeren’ lastig te maken, zeldzaam zijn mengvormen van ‘arabesk’ en ‘grotesk’. De onderscheidende kenmerken van arabesken zijn vooral de symmetrie en de abstractie.

Veld 6, grotesk: grotesken zijn eveneens uit Italië afkomstig. Het zijn kopieën van de Romeinse wandschilderingen die in de zestiende eeuw werden
opgegraven. De villa’s en huizen waarvan ze de wanden sieren lagen inmiddels onder de grond en werden daarom voor grotten gehouden. Grotesken
vormen, na de arabesken, de grootste categorie. Groteske elementen lopen
over in de verwante groep ‘mythisch of klassiek’ waarmee ze vaak samen
voorkomen in een afbeelding. Echte grotesken worden gekenmerkt door gestileerde, vaak symmetrische patronen; het is decoratie zonder ‘verhaal’.
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Veld 7, mythische of klassieke voorstellingen: Dit betreft illustraties bij
bekende mythes uit de Klassieke Oudheid: de ontvoering van Europa, Hercules in zijn wieg met de slangen, etc. Ze zijn vooral ontleend aan Ovidius. In
een groot aantal gevallen wordt de illustratie weergegeven tegen een groteske
achtergrond of daar zelfs min of meer in verwerkt. Onderscheidend van de
grotesken zijn de verhalende elementen en de realistische weergave.

Veld 8, fabeldieren: Hieronder vallen niet alleen draken en eenhoorns,
maar ook satyrs en dergelijke. De meeste fabeldieren zijn ontleend aan klassieke voorbeelden.
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Veld 9, hoorn des overvloeds: de hoorn des overvloeds is een veel voorkomend klassiek motief en heeft daarom een eigen ingang gekregen. Vaak
komen ze voor met mythische illustraties en grotesken, maar noodzakelijk
is dat niet.

Veld 10, vaas of mand: De vaas of mand gevuld met bloemen is vooral tegen het einde van de zeventiende eeuw een van de populairste motieven maar
komt al in de zestiende eeuw voor. Ze kunnen in een context worden gepresenteerd zoals in het voorbeeld hierboven of zelfstandig. Dat laatste komt in
het begin van de zeventiende eeuw weinig voor, des te meer aan het eind en
in de vroege achttiende eeuw.
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Veld 11, bloemen en vruchten: hier wordt een vrucht getoond in een bijbelse context: twee Israëlieten dragen een reusachtige druiventros weg zodat we weten dat ze in Canaän zijn gearriveerd. Vaker komen ze voor in een
vaas of mand, bij een hoorn des overvloeds of als bos bloemen.

Veld 12, ranken en bladeren: meerkeuzeveld waarin naast ‘ranken en bladeren’ ook ‘bomen’ kan worden geselecteerd. ‘Ranken en bladeren’ grenst inhoudelijk gezien aan ‘arabesk’ en in een aantal twijfelgevallen zal een afbeelding beide descriptoren toegewezen krijgen, wanneer er wel sprake is van een
typisch arabesk element als symmetrie terwijl de afbeelding toch naturalistisch is.
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Veld 13, acanthus: het acanthusblad wordt zo veelvuldig als decoratie toegepast dat het een eigen descriptor heeft gekregen, mede om de rubriek ‘ranken en bladeren’ te ontlasten dat alleen samen met ‘acanthus’ wordt ingevuld
als het motief niet overduidelijk zichtbaar is. Ook acanthusbladeren komen,
hoewel het een typisch klassiek motief is, voor met arabeske vormen en vanzelfsprekend ook in grotesken.

Veld 14, bijbels, heiligen: bijbelse scènes en afbeeldingen van heiligen vormen na ‘arabesk’ en ‘grotesk’ de grootste categorie. Sommige ervan liggen
voor de hand (D + David met harp) andere niet (C + twee mannen die een
reusachtige druiventros tillen = Canaän, het Oudtestamentische land des
overvloeds). Kennis van de Bijbel is niet (meer) vanzelfsprekend, vandaar dat
dit veld altijd wordt gecombineerd met ‘objectieve’ beschrijvende elementen
(in deze gevallen: D + bijbels + mensen + muziekinstrument; C + bijbels +
mensen + vruchten + bomen + landschap).
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Veld 15, mensen: deze term wordt gebruikt bij alle initialen en ornamenten
waarop een menselijke fıguur te zien is - die verder kan worden aangeduid
met bijbels en waar attributen bij kunnen horen zoals wapens of muziekinstrumenten.

Veld 16, zoogdieren: dieren kunnen decoratief zijn gebruikt zoals in deze
arabesk of zoals in grotesken. In combinatie met arabesken komen ze weinig voor. Des temeer in bijbelse afbeeldingen en grotesken.
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Veld 17, vogels: vogels worden vaak gebruikt. De feniks valt zowel onder de
vogels als onder de fabeldieren.

Veld 18, reptielen (en amfibieën): de slang komt natuurlijk vooral voor in
een bijbelse context, de schildpad als zinnebeeld van bedachtzaamheid, de
_ zeldzame _ kikkers als slachtoffer van de ooievaar.

Veld 19, vissen: dolfijnen worden in Ursicula, net als in de zeventiende eeuw,
onder de vissen gerekend. Ze komen soms voor in bijbelse scènes, zoals hier
met Jonas en de Walvis. Vaker komen ze voor in groteske afbeeldingen.
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Veld 20, ongewervelden: ongewervelde dieren zijn slakken en insecten.

Veld 21, landschappen en zeegezichten: deze lopen uiteen van het simpel veldje waarop een struik of een boom staat tot indrukwekkende vergezichten die doen denken aan de schilderijen van Breughel.
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Veld 22, gebouwen en interieuren: meerkeuzeveld. De combinatie van
buiten en binnen, komt net als op schilderijen uit de zestiende eeuw en eerder, regelmatig voor.

Veld 23, voorwerpen: meerkeuzeveld, waarvoor bovendien geldt dat er
een hiërarchie bestaat: als verschillende genoemde voorwerpen voorkomen,
wordt de bovenste aangevinkt. De aanwezigheid van een boek of een drukpers zorgt er dus voor dat een ook afgebeeld muziekinstrument of zwaard
niet wordt benoemd.

Veld 24, masker of gezicht: deze groep is onderverdeeld in voor de hand
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liggende ondersoorten: man, vrouw, dier, fabeldier en onbekend.

Veld 25, engelen en putti: hieronder vallen zowel de volwassen, christelijke
engelen als de klassieke peuters.

Veld 26, abstract en overige: dit zelden ingevulde veld is bedoeld voor
letters die zich moeilijk of niet laten omschrijven.

Veld 27, lettertype: letters zijn slechts incidenteel bruikbaar voor identificatie: door beschadigingen en door bijzonder gebruik, zoals de wijze waarop
Nicolaes III Biestkens bijvoorbeeld toneelteksten zette.
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Veld 28, beschadigingen: beschadigingen vormen bij gegoten initialen
vaak de enige mogelijkheid om drukkers te onderscheiden. Daarnaast geeft
het type beschadiging een indicatie van het gebruikte materiaal: barsten en
gebroken lijnen zijn kenmerkend voor houten initialen, verbogen lijnen en
door het lood omhoog gekomen nagels voor gegoten initialen.

Veld 29, fleuron vorm: de manier waarop fleurons werden gebruikt kan
een aanwijzing zijn dat een bepaalde drukker een tekst heeft gedrukt of dat
zij afkomstig zijn uit een bepaalde plaats.
Veld 30, fleuron soort: de combinatie van fleurons met de vormgeving
kan een sterke aanwijzing zijn om een boek toe te schrijven aan een bepaalde
drukker.
Veld 31, annotatie: in het annotatieveld wordt altijd het motto van drukkersmerken genoteerd. Het kan ook gebruikt worden voor observaties als ‘La-
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ter in gebruik bij Joan I Blaeu’.
Naast de velden met een bepaalde inhoud, die worden gebruikt voor administratieve doeleinden en om te zoeken zijn er ook velden en ‘drukknoppen’ die
worden gebruikt bij zoekacties, zoals voor het aanmaken, bewaren of verwijderen van selecties of het bijeenbrengen van het materiaal van één drukker in
een bepaalde volgorde (eerst de ornamenten, daarna de initialen op alfabet).
Ieder typografısch element kan met behulp van bovenstaande criteria worden beschreven (en gezocht). Het volstaat om het veld aan te klikken waarna
de term door het systeem wordt ingevuld. In de praktijk blijkt een zoekactie
ook voor een ongeoefende gebruiker maximaal enkele minuten te duren: er
zijn initialen die zich niet anders laten omschrijven dan als ‘arabesk’ en dat
levert in alle gevallen een groot aantal resultaten op. Verdere iconografısche
verfıjning is niet mogelijk, maar de gebruiker kan het resultaat van een zoekactie verder beperken met behulp van criteria als het formaat (de hoogte in
mm) en door zich te beperken tot een periode.

N

4 Oude landschappen, andere ogen

Hoe ziet de context eruit waarin Ursicula als onderzoeksinstrument een rol
speelt? Het eerder genoemde aantal van meer dan 200 drukkers en uitgevers
die in het eerste kwart van de zeventiende eeuw in de Republiek actief waren, produceerden een niet aflatende stroom drukwerk met nieuws, bijtende
commentaren op de overheden in binnen- en buitenland of spitsvondige
godsdienstige polemieken. Dankzij een aantal factoren kon de Nederlandse
productie van boeken en pamfletten uitgroeien tot de grootste van de wereld: de meerderheid van de bevolking kon lezen en bijna iedereen kon wel
een paar stuivers betalen voor een pamflet of een nieuwsbericht. Hoewel de
macht in handen was van een kleine groep regenten, was de goedbetaalde
bevolking mondig en de omgang tussen de verschillende maatschappelijke
groeperingen egalitairder dan in andere landen. De sociale mobiliteit was
groot, kapitaal was goedkoop en de censuur weinig effectief want wat in de
ene stad werd verboden, was in de andere stad toegestaan. Men drukte ondanks de verboden het ene anonieme pamflet na het andere.
In de Appendix aan het eind van deze studie zijn de kerngegevens van drukkers en uitgevers opgenomen voor zover die konden worden ontleend aan
de stcn.202 Hieronder zijn enkele gegevens uit die Appendix in een tabel verwerkt. Per plaats is aangegeven hoeveel drukkers en uitgevers er actief waren
in het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Om enig inzicht te verschaffen
in de onderlinge verhoudingen is het aantal bedrijfsjaren genoteerd waarbij
de uitgevers die slechts één jaar actief waren buiten beschouwing zijn gelaten.203 Nu kunnen onderzoekers verschillende methoden gebruiken om de
202 De gegevens in de Appendix zijn uitsluitend ontleend aan de drukkersthesaurs
en aan impressa en colofons. Naarmate het onderzoek naar de relaties tussen uitgevers en drukkers de komende jaren zal vorderen zullen ook de nog niet bekende
relaties worden opgenomen. Ongetwijfeld zal dan blijken dat de contacten nog veel
wijder verbreid en intensiever waren.
203 Boekverkopers
�����������������������������
die volgens de stcn slechts één jaar actief zijn geweest waren
meestal uitgever van één, vaak zelf geschreven, boek. Een minderheid bestaat
uit weduwen en erven en enkele onfortuinlijke sterfgevallen. Ook waren er wat
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boekproductie te meten. Men kan het aantal titels dat in een plaats is uitgegeven tellen of zelfs het aantal gedrukte katernen. Beide methoden hebben
hun bezwaren: wie titels telt, gaat voorbij aan het gegeven dat de omvang van
de boeken en van de oplagen sterk uiteen kan lopen. Zo bestond het grootste
deel van de Leidse boekproductie uit proefschriften die uit enkele katernen
bestonden en waarvan de oplage gering was.204 Het laatste bezwaar geldt ook
voor het preciezer schijnende tellen van katernen: we weten immers niet hoeveel exemplaren er van een bepaalde titel werden gedrukt.205 Een belangrijker
bezwaar, dat voor beide systemen geldt, is dat de stcn _ de enige bruikbare
bron voor dit soort tellingen _ verre van compleet is. Ook na de ‘voltooiing’
in 2009 zal ruim 20% en mogelijk zelfs 30% van alle Nederlandse uitgaven van
voor 1800 niet in de stcn te vinden zijn.206
Die onvolledigheid geldt echter niet voor de door de stcn bijgehouden
drukkersthesaurus. Aanvullingen van thesaurusgegevens die het beeld ingrijpend zouden kunnen veranderen zijn _ althans voor de zeventiende
eeuw _ niet te verwachten. Het is niet waarschijnlijk dat er nog veel nieuwe
drukkers of uitgevers zullen opduiken, evenmin vallen er significante uitbreidingen van de jaren van activiteit te verwachten. Om die reden heb ik bij
het vervaardigen van mijn overzicht niet gekeken naar het aantal titels of het
aantal bedrukte vellen, maar naar bedrijfsjaren. Het is een grof instrument:
de productie verschilt immers sterk van jaar tot jaar, van drukker tot drukker
en van uitgever tot uitgever. De ene drukker bezat niet minder dan zeven persen, een ander misschien maar een enkele. Sommige uitgevers publiceerden
ambulante uitgevers die, gezien de wisselende impressa, rondtrokken en iets lieten
drukken in de plaats waar zij zich bevonden (één heet er zelfs Jan de Kramer).
204 Het gemiddelde proefschrift had 20 tot 40 pagina’s, de oplage bedroeg 100 tot
200 exemplaren. Zie Ahsman 1990, p. 274-323.
205 Zie Breugelmans 2003, p. 20 waar hij opmerkt dat van de 520 hem bekende
uitgaven slechts van twee bekend is uit hoeveel exemplaren de editie bestond. Het
getal 520 illustreert meteen de onvolledigheid van de stcn: daar waren (op 2 augustus 2007) 382 edities bekend.
206 Zie de vorige noot. Andere bibliografieën lenen zich niet voor vergelijking
omdat die alle incompleet zijn. Het getal van tegen de 30% is een op mijn eigen ervaring als onderzoeker gebaseerde schatting. In buitenlandse bibliotheken ligt nog
een schat aan materiaal. Daarnaast zijn er de mogelijk meer dan honderdduizend
niet door de stcn opgenomen plano’s.
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gemiddeld vier of vijf boeken per jaar, andere kwamen uit op een gemiddelde
van enkele katernen. Ook over oplagecijfers valt niets te zeggen want die konden uiteen lopen van enkele tientallen tot enkele tienduizenden exemplaren.
Niettemin geven de op de volgende pagina gepresenteerde cijfers mijns inziens een redelijk inzicht in de verhoudingen tussen de provincies en tussen
de steden. Het aantal drukkers en uitgevers wordt steeds gevolgd door het
totaal aantal bedrijfsjaren. In de laatste kolom is het totaal aantal bedrijfsjaren per plaats vermeld.
tabel 1
Plaats			
Amsterdam
Leiden		
Dordrecht
Rotterdam
Delft			
Utrecht
Middelburg
Haarlem
Den Haag
Franeker
Den Bosch
Hoorn		
Kampen
Enkhuizen
Leeuwarden
Groningen
Alkmaar
Gouda		
Deventer
Schiedam
Arnhem
Gorinchem
Vlissingen
Zwolle		
Zierikzee
Zutphen
Harderwijk
Nijmegen
Bergen op Z.

Provincie
Holland
Holland
Holland
Holland
Holland
Utrecht
Zeeland
Holland
Holland
Friesland
Brabant
Holland
Overijssel
Holland
Friesland
Groningen
Holland
Holland
Overijssel
Holland
Gelderland
Holland
Zeeland
Overijssel
Zeeland
Gelderland
Gelderland
Gelderland
Brabant

drukkers
35/348
31/262
12/95
9/62
6/65
4/79
7/52
7/55
4/45
9/71
5/62
5/36
6/25
3/26
4/22
3/25
3/20
2/25
3/19
2/19
1/25
2/20
1/21
1/1
1/4
0/0
2/14
1/0
1/4

uitgevers
50 /470
14 /241
6 /80
10 /113
4 /57
4 /43
3 /54
7 /33
3 /33
0/0
0/0
2/26
0/31
1 /18
2/21
0 /9
0 /7
1 /2
1 /7
0 /7
0 /0
1/5
2 /2
1/21
2 /17
1/15
0 /0
1 /14
1/3

bedrijfsjaren
818
403
175
175
122
122
106
88
78
71
62
62
56
44
43
34
27
27
26
26
25
25
23
22
21
15
14
14
7
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Breda			
Bolsward
Amersfoort
De Rijp
Steenwijk

Brabant
Friesland
Utrecht
Holland
Overijssel

4/5
0/0
2/3
0/0
1/1

0/0
1/4
0/0
1/2
0 /0

5
4
3
2
1

Allereerst kijken we naar de provincies. In het eerste kwart van de zeventiende
eeuw waren de Hollandse boekverkopers in totaal 2102 jaar actief, Zeeland
noteert 149 bedrijfsjaren, Utrecht 122, Friesland 118, Overijssel 94, Gelderland 79, Brabant 74 en Groningen 34. De gezamenlijke omvang van de bedrijven in Holland was dus ongeveer drie maal zo groot als die van de andere
provincies samen.
Ook de bijzondere plaats die Amsterdam inneemt, wordt uit de tabel meteen duidelijk: er zijn 85 drukkers en uitgevers actief die samen 818 bedrijfsjaren noteren. Dat is weer bijna de helft van het totaal van Holland. De op
een na grootste drukkersplaats, Leiden, is iets meer dan half zo groot: die stad
telt 45 drukkers en uitgevers die samen 403 bedrijfsjaren actief waren. Daarbij moet nog worden aangetekend dat de boekproductie buiten Amsterdam
voor een deel werd gedrukt in opdracht van Amsterdamse uitgevers.207 De
vraag naar drukwerk in Amsterdam hing sterk samen met het karakter van
die stad: een rijk, internationaal handelscentrum met een beurs. Men was er
geïnteresseerd in nieuws, nationaal en internationaal, in kennis van en berichten over de streken waarmee men handel dreef en in de kennis die de
koopman diende te bezitten, wilde hij als gelijke van de (inter)nationale elite
kunnen opereren.208
Wat in de hierboven gepresenteerde tabel verder opvalt, is de relatief lage
positie van Den Haag in het eerste kwart van de zeventiende eeuw.209 Buurgemeente Delft is als drukplaats een stuk groter. We zullen echter zien dat veel
drukwerk uit Delft, anoniem en niet-anoniem, zonder twijfel bedoeld was
������������������������������������������������������������������������������������
Hiervoor verwijs ik naar de Appendix. Als over enkele jaren de precieze relaties
tussen drukkers en uitgevers bekend zijn, zal zonder twijfel blijken dat die afhankelijkheid van provinciale drukkers nog veel groter is dan nu uit hier opgenomen
drukkersgegevens kan worden opgemaakt.
208 Zie Lesger 2001, met name p. 209-250.
209 In de door mij niet onderzochte periode 1625-1650 zou Den Haag stijgen naar
de tweede positie. Het zou interessant zijn om na te gaan of Delft in die periode
terugzakt. Zie Den Haag 2005, p. 64.
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voor de Haagse markt. De plaatsen liggen dicht bij elkaar en een loopjongen
van een Delftse drukker kon in anderhalf uur naar het Binnenhof wandelen
of een boot nemen langs de Vliet. Maar Delft had wel een eigen jurisdictie,
wat bij politiek gevoelig nieuws natuurlijk goed uitkwam. Hieronder zal in
een afzonderlijke paragraaf het fonds van de Delftse drukker Cloeting aan
de orde komen, die vrijwel uitsluitend pamfletten en nieuws voor de Haagse
markt drukte. Een behoorlijk deel van zijn productie was anoniem.
Uit de in de Appendix gepresenteerde gegevens blijken de nauwe banden
tussen drukkers en uitgevers uit verschillende plaatsen. Toch kan er ook voor
de boekproductie gesproken worden van een lokale boekcultuur per plaats.
In het door zijn omvang atypische Amsterdam zien we alle verschillende bedrijfstypen die we (in wisselende constellaties) ook in de andere steden aantreffen. Er waren de grote, internationaal opererende uitgevers van het type
Cornelis Claesz en zijn opvolger Hendrick Laurensz. Een dergelijk bedrijf had
misschien één pers waarop wat gelegenheidswerk werd gedrukt of een kleine
overheidspublicatie in een beperkte oplage. Die uitgevers lieten hun boeken
drukken bij anderen: lokaal, in andere steden en soms zelfs in het buitenland.
Middelgrote uitgevers, zoals Cornelis Lodewijcksz vander Plasse, bedienden
de lokale markt en lieten hun uitgaven meestal lokaal drukken.
Er waren de grote drukkers met meer dan één pers, die behalve hun eigen
boekhandel verschillende uitgevers bedienden, in de eigen stad maar ook
daarbuiten. Paulus Aertsz van Ravesteyn was zo’n drukker die werkte voor
uitgevers in de hele Republiek. Behalve een drukkerij bezaten dergelijke
drukkers ook een winkel waar onder meer de boeken werden verkocht die zij
onder hun eigen impressum produceerden.
Uitgevers / drukkers konden zich in een niche van de markt nestelen. Willem Jansz Blaeu was vermaard om zijn wetenschappelijke uitgaven en atlassen
en ging zich na verloop van tijd ook toeleggen op de uitgave van klassieken in
het Latijn, in klein formaat. Hij werd daarmee een concurrent van Leidse specialisten zoals Raphelengius. Blaeu was een uitgever die uitstekende relaties
onderhield met de overheid en het met de overheid verbonden establishment
_ hij was tenslotte de neef van de beroemde Amsterdamse burgemeester
Hooft _ en zo opdrachten kreeg, zoals van de voc. Hij drukte (voor zover mij
bekend) niet voor anderen en maakte als uitgever slechts incidenteel gebruik
van de diensten van andere drukkers. Een kleinere drukker, Nicolaes Biest-
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kens, drukte niet alleen voor uitgevers en onder zijn eigen naam maar ook
voor de Nederduytsche Academie, in 1617 opgericht door vooraanstaande
Amsterdamse intellectuelen. Biestkens drukte toneelstukken voor de Academie en voor de al genoemde uitgever Vander Plasse, contraremonstrantse
pamfletten voor Marten Jansz Brandt en anoniem remonstrantse pamfletten.
Broer Jansz drukte, met of zonder impressum, het nieuws van de dag. Uitgever Marten Jansz Brandt was een groot voorvechter van de contraremonstranten en was waarschijnlijk verantwoordelijk voor een groot deel van de
venijnige pamfletten die van de pers kwamen bij de drukkers die voor hem
werkten zoals Van Ravesteyn of Biestkens.
In de kleinere steden was meestal maar één uitgever / drukker actief, incidenteel waren het er twee, zoals in ’s-Hertogenbosch waar de markt vele tientallen jaren werd beheerst door de Van Turnhouts en de Scheffers. De bedrijven van dergelijke drukkers en uitgevers waren klein. Ze leverden drukwerk
van gemiddelde kwaliteit aan een kringetje uitgevers, drukten pamfletten
en gelegenheidsgedichten en ze werkten waarschijnlijk als onderaannemers
voor grotere vakbroeders. De Utrechtenaar Jan Amelisz drukte voor de Amsterdamse uitgever Adriaen Leenaertsz maar liet op zijn beurt weer boeken
drukken door Van Ravesteyn en zijn plaatsgenoot Salomon de Roy.
Aan de onderkant van de markt vinden we de kramer die door het land
trok en het nieuws van de dag verkocht, een almanak of een lied. Sommigen
lieten in verschillende steden een pamflet of een prognosticatie drukken met
hun eigen naam in het impressum als uitgever of zelfs als drukker, maar de
meesten zijn naamloos uit de geschiedenis verdwenen. Er zijn wat prenten
overgeleverd van dergelijke boekverkopers. Het bekendst is de man met een
baard, een grote hoed, in de ene hand een wapperend stuk papier, in de andere de staf waarmee hij als een pelgrim door het land trok. Je ontmoet ze soms
op onverwachte plaatsen: in een (uitgegeven) brief van Johannes Uyttenbogaert waarin deze ontkent een aantal felle pamfletten te hebben geschreven
(de auteur was dan ook Henricus Slatius) vinden we een Haarlems processtuk waarin tegen de uit Alkmaar afkomstige marskramer Claes Cornelisz
Spont een boete van niet minder dan 400 gulden, een openbare geseling en
eeuwigdurende verbanning worden geëist, wegens ‘met diversche verboden
ende sedentieuse boecken, pasquillen, ende libellen, door ‘t landt te trecken,
om hier ende daer te distribueren ende vercoopen’. De Amsterdamse drukker

112

oude landschappen, andere ogen
Joris Veseler werd als broeder in het kwaad genoemd.210 Of de straf is uitgevoerd, wordt door Uyttenbogaert niet vermeld211.
anoniem drukwerk: enkele kwantitatieve analyses
Zoals we in het eerste hoofdstuk hebben gezien, werd in het eerste kwart van
de zeventiende eeuw bijna een derde van het aantal titels gepubliceerd zonder de naam van de drukker of uitgever. Met behulp van de Ursicula database
is het mogelijk gebleken om ongeveer 70% van die titels toe te schrijven. Dat
is een gemiddelde. Hieronder is in tabel 2 te zien dat de cijfers van jaar tot
jaar aanmerkelijk kunnen verschillen. Er zijn twee redenen waarom bepaalde
titels niet zijn toegeschreven: de uitgave bevatte geen initialen of ornamenten; de uitgave bevatte onbekende initialen of ornamenten.212 Daarmee zijn
de verschillen tussen de jaren echter nog niet verklaard.
De afwezigheid van initialen of ornamenten is met name in het jaar 1608 opvallend: onder de 117 in de catalogus opgenomen titels zijn er niet minder dan
54 zonder enig aanknopingspunt omtrent de herkomst. Wat zit daarachter?
Het hoeft niet zonder meer zo te zijn dat men bang was voor detectie en dus
alle elementen die makkelijk herkenbaar waren wegliet _ al is het opmerkelijk dat alle titels een politieke inhoud hebben. Van de 54 titels zijn er acht
van één auteur: Willem Usselinx. Die gaf ook nog drie pamfletten uit waarvan
de drukkers wel konden worden achterhaald: Van Delf in Schiedam, Blaeu
in Amsterdam en Moulert in Middelburg. Zijn de acht niet geïdentifıceerde
drukken van één drukker of van een van deze drukkers?
De 45 resterende drukken zonder initialen of ornamenten betreffen bij elkaar 23 titels. Dat zullen overigens deels herdrukken uit dezelfde drukkerij
zijn.213 Voor alle titels geldt dat het om politieke onderwerpen gaat. Het kan
dus zo zijn dat de inhoud aanleiding gaf om de pamfletten zo anoniem mogelijk uit te geven. Onderzoek naar het lettermateriaal en de typografısche
210 Zie 1621-W4 in de catalogus.
211 Het op moment van schrijven nog te voltooien proefschrift van Garrelt Verhoeven zal zonder twijfel duidelijkheid hierover verschaffen.
212 Dit is niet helemaal waar: een aantal publicaties is wel degelijk toegeschreven,
ook al bevatten ze geen initialen of ornamenten. Deze zijn echter niet als zodanig in
de tabel verwerkt.
213 Zie voor het fenomeen van de snel op elkaar volgende herdrukken uit dezelfde
drukkerij de paragraaf hieronder over de Delftste drukker Cloeting.
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vormgeving kunnen zonder twijfel licht werpen op deze kwestie en ik hoop
in de nabije toekomst hier iets over te kunnen berichten.
Niet geïdentifıceerde initialen en ornamenten zijn enerzijds het gevolg
van het gegeven dat Ursicula (nog) niet volledig is: met name wat buiten Holland is gedrukt, is daardoor moeilijker te traceren.214 Bovendien is in Ursicula
geen nieuw materiaal uit geïdentifıceerde anonieme drukken opgenomen.
Naar buitenlandse initialen en ornamenten is geen systematisch onderzoek
gedaan en dus kan ook het buitenlandse drukwerk niet goed worden toegeschreven.215 Dat geldt met name voor de te Antwerpen en elders in België,
Frankrijk of Duitsland gedrukte uitgaven van remonstrantse vluchtelingen.

tabel 2
jaar 				
1601				
1602		 		
1603				
1604				
1605				
1606				
1607				
1608				
1609		 		
1610				
1611				
1612				
1613				
1614		 		
1615				
1616		 		
1617				

aantal
15		
15		
20		
18		
15		
19 		
44		
117		
95		
47		
58		
38		
32		
28		
63		
44		
85		

geen orn.init.
7		
6		
6		
3		
2		
6		
9		
54		
13		
4		
8		
6		
3		
0		
7		
2		
11		

onbekend
1
5
0
2
4
0
5
9
13
3
4
3
6
7
6
9
9

214 Zie bijvoorbeeld voor drie in de catalogus opgenomen prognosticaties van Magini, waarvan ik denk dat ze uit Deventer afkomstig zijn.
215 Materiaal uit Antwerpen uit de jaren 1601-1625 is gefotografeerd voorzover
aanwezig en ontsloten in de Universiteitsbibliotheek van de UvA.
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jaar 				
1618				
1619				
1620				
1621		 		
1622		 		
1623				
1624		 		
1625		 		

aantal
190		
100		
68		
79		
63		
52		
35		
41		

geen orn.init.
33		
31		
20		
6		
15		
20		
6		
7		

onbekend
24
10
3
2
16
3
2
6

In de Appendix is bij iedere drukker vermeldt of en zo ja welke anonieme
publicaties hij (of zij) heeft gedrukt. Ik laat hier eerst de drukkers van anonieme publicaties volgen, geordend op stad en vervolgens op het aantal aan
hen toegeschreven titels:
tabel 3
Alkmaar [totaal 6]: Jacob de Meester 6
Amsterdam [totaal 389]: Joannes Janssonius 103, Nicolaes III Biestkens 64, Broer
Jansz 38, Jacob Jacobsz 28, Paulus Aertsz van Ravesteyn 28, Cornelis Fransz 19,
Joris Veseler 18, Cornelis Claesz 17, Barent Adriaensz 15, Willem Jansz Blaeu
13, Barent Otz 11, Albert Boumeester 8, Willem Jansz van Campen 6, Willem
Andriesz 3, Hendrick Barentsz 3, Abraham Biestkens 3, Gerrit Hendricksz van
Breughel 2, Herman de Buck 2, Aert Hendrix 2, Giles Thorp 2, Joost Broersz 1,
Peeter Gevaertsz 1, Harmen Jansz Muller 1, Dirck Troost 1
Antwerpen: 52216
Arnhem [totaal 15]: Jan Jansz 15
Bolsward [totaal 1]: Jan Lamrinck 1
Delft [totaal 53]: Jan Andriesz Cloeting 43, Bruyn Harmansz Schinkel 8, Jan Pietersz Waelpot 2
Deventer [totaal 1]: Jan Evertsz II Cloppenburgh 1
Dordrecht [totaal 14]: Adriaen Jansz Bot 5, François Bosselaer 3, Joris Waters 3,
Isaac Abrahamsz Canin 1, Jacob Canin 1, Peeter Verhaghen 1
216 Alle Antwerpse uitgaven zijn hier onder de enkele noemer ‘Antwerpen’ bij
elkaar gezet. In de catalogus staat vaak vermeld wie de drukker was, maar dat is niet
systematisch genoeg gebeurd om de drukkers hier te vermelden.
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Enkhuizen [totaal 4]: Jacob Lenaertsz Meyn 3, Jan Jacobsz van Palensteyn 1
Franeker [totaal 10]: Rombertus Doyema 4, Ulderick Balck 3, Feddrick Heyns 2,
Gilles van den Rade 1
Gouda [totaal 39]: Jasper Tournay 39
’s-Gravenhage [totaal 68]: Aert Meuris 33, Hillebrandt Jacobsz I van Wouw 32,
Aelbrecht Hendricksz 3
Groningen [totaal 7]: Hans Sas 6, weduwe Gerard Ketel 1
Haarlem [totaal 44]: Vincent I Casteleyn 19, Adriaen I Roman 15, Herman Theunisz Kranepoel 6, Gilles Rooman 4
Harderwijk [totaal 3]: weduwe Thomas Hendricksz 2, Thomas Hendricksz 1
Hoorn [totaal 15]: Isaac Willemsz van der Beek 15
Kampen [totaal 1]: Willem Berendtsz 1
Leeuwarden [totaal 4]: Abraham van den Rade 4
Leiden [totaal 94]: Hendrick Lodewijcxsoon van Haestens 20, Jan Claesz van
Dorp 15, Raedthuys 15, Govert Basson 14, Thomas Basson 10, Joris Abrahamsz
van der Marsce 5, Jan Bouwensz 3, Johannes Paets Jacobszoon 3, Bonaventura
Elzevier 2, Isaac Elzevier 2, Franciscus II Raphelengius 2, Christoffel Guyot 1,
Jacob Marucs 1, Pieter Muller 1
Middelburg [totaal 47]: Richard Schilders 28, Hans van der Hellen 13, Symon
Moulert 6
Norden (Duitsland) [totaal 32]: Pieter Arentsz 32
Rotterdam [totaal 56]: Matthijs Bastiaensz 30, Jan II van Waesberge 21, Jan IV van
Ghelen 2, weduwe Jan III van Ghelen 2, Isaac van Waesberge 1
Schiedam [totaal 8]: Adriaen Cornelisz van Delft 8
Utrecht [totaal 23]: Herman II van Borculo 11, Abraham van Herwijck 4, Salomon de Roy 4, Jan Amelissz 3, Amelis van Paddenburgh 1
Een verregaande analyse van de inhoud van het anonieme drukwerk valt buiten het bestek van mijn onderzoek. Maar enkele opmerkingen zijn wel op hun
plaats.
_ Het is, gezien de cijfers die in tabel 1 zijn gepresenteerd, niet vreemd dat
Amsterdam ook een vooraanstaande positie inneemt waar het om anoniem
drukwerk gaat.
_ Johannes Janssonius heeft een grote reputatie als roofdrukker en dus is
zijn koppositie waar het om anoniem drukken gaat evenmin opvallend. Het

116

oude landschappen, andere ogen
aantal van 103 (geïdentifıceerde) anoniemen is hoog, in aanmerking genomen dat er voor dezelfde periode 50 titels met zijn naam worden gevonden in
de stcn. Maar het aantal titels zegt niets over de hoeveelheid papier die uiteindelijk werd bedrukt en in het verlengde daarvan over het fınanciële belang
dat ermee was gemoeid.217 Waarschijnlijk bevatte twee in een stevige oplage
gedrukt boeken evenveel bedrukte vellen als alle door Janssonius gedrukte
anonieme pamfletten bij elkaar. Het grote aantal, waar bovendien nauwelijks een politieke of theologische lijn in te ontdekken valt, zegt wel iets over
Janssonius als uitgever: hij drukte alles waarmee iets te verdienen viel: een
pamflet van een voorbijganger, illegale nadrukken van de boeken van zijn
buurman Blaeu en wat al niet.
_ Zoals in de annotaties bij de titels is aangegeven vermoed ik dat Marten
Jansz Brandt verantwoordelijk was voor een groot deel van de contraremonstrantse ondergrondse van vóór 1618, ook al drukte hij zelf niet. Het is in ieder geval de kring van drukkers om Brandt die nauwelijks verhuld de felle
contraremonstrantse pamfletten drukten of de moeilijker te plaatsen teksten
van Vincent van Drielenburch.
_ Den Haag is ten opzichte van tabel 1 opgerukt naar een derde positie en samen met Delft naar de tweede. Aan de Delftse drukker Cloeting is hieronder
een afzonderlijke paragraaf gewijd.
_ In Gouda zien we een heel ander type drukker dan Janssonius aan het werk:
daar was Jasper Tournay actief, boekverkoper, drukker en remonstrant en in
zijn eentje verantwoordelijk voor niet minder dan 39 anonieme drukken.
_ Antwerpen en Norden scoren vooral hoog door de remonstrantse diaspora.

217 De prijs van een boek werd berekend op basis van het aantal vellen. De oplage
van een boek dat bestond uit 20 bedrukte vellen in een oplage van 500 bestond
derhalve uit 10.000 vellen en vertegenwoordigde (uitgaande van de niet ongebruikelijke prijs van een stuiver per vel) een economische waarde van 500 gulden. Een
pamflet met een omvang van twee vellen en een oplage van 200 stuks vertegenwoordigde een economische waarde van 20 gulden. Aan de uitgave van een enkel
boek verdiende een boekverkoper dus evenveel als aan de uitgave van 25 pamfletten
_ dat wil zeggen: als het een redelijk tot goed verkopend boek was natuurlijk! Zie
ook Hoftijzer 1987, p. 65-66.

117

oude landschappen, andere ogen
pamfletten voor de haagse markt
In tabel 3 zijn de totalen per stad opgenomen.218 Voor een deel komt de volgorde die we daar zien overeen met tabel 1. Amsterdam staat weer bovenaan
en Leiden behoudt de tweede positie maar deze keer staat Den Haag op de
derde positie, een aanmerkelijk verschil met de zevende positie in tabel 1.
Dat is niet verwonderlijk want juist in Den Haag bestond natuurlijk een omvangrijke markt voor de nieuwtjes, de pamfletten en de niet aflatende stroom
overheidspublicaties. Ambtenaren, al dan niet officieel residerende buitenlanders en de bestuurders waren zo altijd op de hoogte van het nieuws. 		
In Den Haag zelf waren het Van Wouw en Aert Meuris die anonieme drukken produceerden. Het grootste aantal anonieme drukken van Van Wouw,
28 stuks, betreft overheidspublicaties zonder impressum en kan nauwelijks
anoniem worden genoemd. Hij publiceerde zeven anonieme nieuwsberichten, vijf polemische geschriften en twee boeken. Meuris verdeelde zijn aandacht betrekkelijk evenwichtig over meningen en feiten: van hem zijn in de
catalogus 18 polemische geschriften opgenomen, 16 nieuwsberichten en één
gelegenheidsgedicht.
En dan is er de Delftse uitgever en drukker Jan Andriesz Cloeting. Van hem
zijn 43 anonieme drukken opgenomen. Uit de jaren 1601-1625 worden van
hem 114 titels gevonden in de stcn. Dat zijn, net als zijn anonieme pamfletten voor het overgrote deel nieuwsberichten en polemieken. Omdat zijn anonieme en niet-anonieme publicaties qua omvang vergelijkbaar zijn, betekent
het in dit geval mogelijk een toename van zijn productie met bijna 50%.219
Van sommige teksten drukte Cloeting enkele edities (A= anoniem, NA = niet
anoniem):
A: 		 1607-c4 Copye vanden brieff ...[1+1 niet anoniem, 1 andere anonieme editie]
NA: 1610 Copye vande brieven der heeren Generale Staten ... [3 + 2 andere anonieme
edities]
A: 1608-a3 Aggreatie des grootmachtichsten coninck van Hispagnien [2]
A: 1608-b4 Brief des keyserlijcke majest. van Duytslandt ... [2]
218 Bij het gebruik van deze cijfers dient er rekening mee te worden gehouden dat
gemiddeld 30% van de anonieme drukken niet is toegeschreven en ook dat de in de
catalogus opgenomen pamfletten lang niet het totaal aantal is.
219 De omvang van de edities kon natuurlijk flink uiteenlopen.
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A: 1608-c15 Copije vande namen der coninclicke, ende andere potentaten ... [2 + 4
andere anonieme edities]
A: 1608-n1 Den Nederlandtschen bye-corf ... [2 + 2 andere anonieme edities]
A: 1608-n5 A. van Nierop Echo ofte galm ... [2]
A: 1608-o1 Een oud schipper van Monnickendam [4]
A: 1608-p2 Principale puncten ... [2 + 1 andere anonieme editie]
A: 1609-t1 Het testament ofte vvtersten wille vande Nederlandsche oorloghe [2 + 1
andere anonieme editie]
NA: 1610 R. Donteclock. Tsamen-spreeckinge [4]
NA:		 1613 Schriftelijcke conferentie [2]
A: 1618-h2 Den Haerlemschen harminiaen ... [2]
Bij een succesvolle verkoop kon snel een nieuwe editie op de pers worden
gelegd, soms van staand zetsel. De gezette tekst werd dan na het drukken
niet uit elkaar gehaald en opgeborgen, maar als hele pagina’s bewaard voor
hergebruik. Dat spaarde zetkosten uit en tijd. Van het succesvolle Oud schipper
van Monnickendam is het opvallend dat er geen nadrukken van verschenen. Het
verschil met de andere, wel nagedrukte pamfletten is de gravure op het titelblad. Mogelijk waren de daaraan verbonden kosten een reden om niet mee te
liften op het succes.
Hoe groot was de oplage van een pamflet? Over oplagen is weinig tot niets
bekend. Waarschijnlijk en voor de hand liggend is de constatering dat die
oplagen van tekst tot tekst en van drukker tot drukker uiteen zullen hebben gelopen. Ik heb elders uiteengezet waarom ik denk dat de oplage van een
anoniem pamflet waarschijnlijk niet meer dan ca 200 exemplaren zal hebben
bedragen: de financiering, de productie en de distributie maken grotere oplagen onwaarschijnlijk.220 Het zijn echter beperkingen die niet gelden voor
iedere uitgave en iedere drukker. Van Cloeting zijn gemiddeld zes uitgaven
per jaar overgeleverd. Dat waren over het algemeen weinig omvangrijke publicaties en van de opbrengsten kon hij onmogelijk bestaan als de oplagen
niet een stuk hoger waren dan 200 of zelfs 500 exemplaren. De gravure in het
al genoemde pamflet over de oude Monnickendammer schipper wijst ove220 Dijstelberge 2006, p. 50. Harline gaat uit van oplagen van 1000 met een produktietijd van een week. Het is niet duidelijk waar hij die cijfers op baseert. Harline
1987, p. 21.
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rigens op een zeer grote oplage: veel afdrukken laten zien dat de plaat flink
versleten was, wat kan wijzen op duizenden exemplaren. Dat er een levendig
verkeer van drukwerk moet zijn geweest tussen Delft en Den Haag is wel duidelijk.
remonstranten en contraremonstranten
Op de Synode van Dordrecht werd door de contraremonstranten een pleidooi
gehouden voor een preventieve censuur die in handen diende te zijn van de
kerk. Die censuur is er niet gekomen.221 Maar als we naar de volgende cijfers
kijken wordt duidelijk dat na 1618 de remonstranten zwaarder werden vervolgd. Vóór 1618 is het aantal niet geïdentificeerde titels van beide partijen
ongeveer even groot: 13 contraremonstrantse tegen 18 remonstrantse publicaties. Na 1618 verandert de situatie dramatisch: acht contraremonstrantse
publicaties konden niet worden getraceerd tegen niet minder dan 104 remonstrantse. De cijfers van enkele voorlieden van de remonstrantse beweging tonen hetzelfde beeld:
Van Dirck Rafaelsz Camphuysen verschenen na 1619 12 titels waarvan twee
werden geïdentifıceerd en de overige in het buitenland gedrukt of niet
identifıceerbaar waren.
Van Simon Episcopius verschenen 19 titels na 1619, vijf kunnen als Nederlands
drukwerk worden geïdentifıceerd, zeven zijn niet identifıceerbaar of afkomstig uit het buitenland.
Van de uitgaven van Eduard Poppius werden na 1618 vier titels geïdentifıceerd,
zes konden niet worden getraceerd of waren in het buitenland gedrukt. Er
waren geen exemplaren zonder initialen of ornamenten bij.
Van Henricus Slatius verschenen 11 titels, alle zonder initialen of ornamenten of
in het buitenland gedrukt.
Van Jacobus Taurinus konden tot en met 1618 21 titels worden geïdentificeerd,
zes niet te identificeren titels dateren uit 1618.
Van de onbedoelde aanstichter van alle twisten, Conradus Vorstius zijn tot en
221 Dit tot groot verdriet van sommige hedendaagse gereformeerden: ‘... heeft de
ongebreidelde vrijheid van de drukpers in onze tijd ons volk nu werkelijk heil gebracht, of moeten we constateren dat de onophoudelijke stroom van quasi-kunstzinnige, pseudo-literaire of domweg ronduit pornografische lectuur de harten van
vele duizenden heeft vervuild en vergiftigd?’ De Synode van Dordrecht 1987, p. 172.
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met 1618 zes makkelijk te identificeren drukken bekend. Na 1618 verscheen
nog één, niet identificeerbare uitgave.222
Johannes Wtenbogaert publiceerde vóór 1618 drie geïdentifıceerde titels, na 1618
volgden nog acht geïdentifıceerde en 14 niet geïdentifıceerde of in het buitenland gedrukte titels.
conclusies & een blauwdruk voor de toekomst
Mijn onderzoek betrof een klein maar niet onbelangrijk onderdeel van de
boekwetenschap _ in de woorden van een dichter die ik zo vaak heb aangehaald dat ik zijn naam vergeten ben: ‘a small thing, yet my own’. De resultaten die met Ursicula kunnen worden behaald, zijn mijns inziens zowel
zinvol als bemoedigend. De winst ligt vooral in de snelheid ervan die grote
mogelijkheden schept voor verder, ander onderzoek.
Ik hoop dat de resultaten uitnodigen tot dat onderzoek want alleen al in
de paragrafen hiervoor is een aantal zaken slechts vluchtig aangestipt die een
verdere uitwerking zonder meer verdienen. De verhouding tussen het drukwerk van remonstranten en contraremonstranten, de uitgaven van Hugo de
Groot, het zijn maar enkele voorbeelden van analytisch-bibliografisch onderzoek waarvan de resultaten een grotere reikwijdte hebben dan de pagina’s
van een vaktijdschrift.
Het systeem kan verder eenvoudig worden uitgebreid naar andere perioden
en zelfs landen. Wat dat betreft zijn de voortekenen gunstig. Ursicula is nog
voor de voltooiing van deze studie een eigen leven begonnen: het is getest
door twee studenten die het hebben gebruikt voor hun masterscriptie. Uit
hun werk bleek dat het voldeed aan de simpele eis die ik in gedachten had:
het is bruikbaar voor anderen dan de ontwerper en het werkt, na enige oefening snel. Mirjam Vogelaar gebruikte het bij haar onderzoek naar Hardewijker drukkers en Jannet Oosterhuis bekeek de boeken die in het jaar 1650 het
licht zagen. Beiden gebruikten zij de database zowel passief als actief: door
het als zoekinstrument te gebruiken maar ook door er nieuw materiaal in op
te nemen en dit te ontsluiten. Dat geldt in het bijzonder voor het onderzoek
van Jannet Oosterhuis dat immers een andere, latere periode betrof. Een van
haar onderzoeksvragen was of Ursicula ook bruikbaar zou zijn voor boeken uit
222 Van sommige uitgaven van Vorstius is niet duidelijk of die door hem of door
zijn tegenstanders in het licht zijn gegeven.
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het midden van de zeventiende eeuw. Deze casus werd bedacht naar aanleiding van een uitgave van de stcn: ’t Gvlde iaer 1650. De in dat werk opgenomen
titels uit dat roerige jaar werden alle bekeken en voor zover mogelijk werd
vastgesteld welke drukker welke werken heeft gedrukt. 1650 is een jaar dat
rijk is aan anoniem drukwerk, maar anders dan in mijn onderzoek, werden
ook de relaties tussen drukkers en uitgevers onderzocht.
En nu de vervolgonderzoeken: allereerst dient een extensief onderzoek plaats
te vinden naar de relaties tussen de drukkers en uitgevers uit het eerste kwart
van de zeventiende eeuw. Op de mogelijkheden ervan is in het eerste hoofdstuk uitvoerig ingegaan. Omdat met behulp van Ursicula grote aantallen titels
snel en ondubbelzinnig kunnen worden toegeschreven aan drukkerijen, zal
het straks mogelijk blijken om de uitgestrekte netwerken van drukkers en
uitgevers volledig zichtbaar te maken. Dat is belangrijk voor het inzicht in
de financieel-economische verhoudingen en ontwikkelingen in een van de
belangrijkste bedrijfstakken van de Republiek.
Van de boeken waarvan wel een uitgever maar geen drukker bekend is, verwacht ik dat bijna 100% zal kunnen worden toegeschreven. Van de anoniem
gepubliceerde edities is er nog altijd die 30% waarvan we ook nu niet weten
wie de makers zijn. Met de ontwikkeling van het onderzoeksinstrument dat
daarvoor nodig is, hoop ik mij de komende jaren bezig te houden. De analyse
van typografische vormgeving is niet alleen van belang voor de geschiedenis
van het boek als ‘leesmachine’ maar ook voor de identificatie van anoniem
drukwerk.
Tot slot: uitgevers en drukkers vormden de onmisbare schakel in het gecompliceerde mechaniek dat gewicht gaf aan de mening van de eenling, of
die nu de wereld wilde veranderen, uit was op divertissement of op allebei.
Kennis van de verhoudingen in het boekbedrijf is ook van belang voor inzicht
in de beweegredenen van een auteur. Schreef die inderdaad vanuit innerlijke
noodzaak? Of deed hij het toch voor het geld? Of beide? Op het belang van
diepgaande kennis van alle factoren die te maken hebben met de productie
van teksten ben ik in het eerste hoofdstuk al ingegaan. Al die boeken en pamfletten : ze vormen de infrastructuur van de ideeën zonder welke we niet zouden zijn wat we zijn. En nee: al dat drukwerk groeit niet aan de boom. Het
komt evenmin uit de lucht vallen. Het wordt gemaakt. Het is mensenwerk.
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Catalogus van anonieme uitgaven 1601-1625
aanwezig in de UVA en de KB
samenstelling
De titels in deze catalogus zijn bijeengebracht om met behulp van een representatief corpus een database te testen. Het was niet de bedoeling een uitputtende
bibliografıe van anoniem drukwerk uit de periode 1601-1625 te vervaardigen, al geven de bijna 1400 titels een goed beeld van een bijzonder deel van de boekproduktie
uit een bewogen periode van de Nederlandse geschiedenis. Een compleet overzicht
zal moeten wachten op de voltooiing van de stcn waaraan de hierna volgende titels
zijn ontleend.
Eerst werd een bestand vervaardigd dat bestond uit de anonieme titels en de titels
met een schuiladres, die mei 2006 in de stcn waren opgenomen. Uit dat bestand zijn
vervolgens die titels geselecteerd die bewaard worden in de Universiteitsbibliotheek
van Amsterdam en in de Koninklijke Bibliotheek. De reden hiervoor is praktisch:
de meeste Nederlandse bibliotheken zijn nu eenmaal uitsluitend tijdens kantooruren geopend en aldus onbereikbaar voor onderzoekers die een volledige baan hebben. Maar dit bestand geeft niettemin een goede indruk van de mogelijkheden en
de beperkingen van Ursicula. Het bevat ruim xx% van de op dit moment in de stcn
opgenomen titels.
de catalogus
De opbouw van de titels volgt in grote lijnen de stcn waaraan zij in de eerste plaats
zijn ontleend.
Korte titel: de korte titel bestaat uit de gestandaardiseerde naam van de auteur, gevolgd door de titel. De titel kan ingekort zijn, wat weergegeven is met ‘...’ Bij de
transcriptie is genoteerd wat er staat: een ‘v’ als ‘v’ ook als er een ‘u’ was bedoeld.
Impressum: Het impressum is, voor zover aanwezig, geciteerd. Er zijn geen afkortingen gebruikt.
Formaat en opbouwformule: deze zijn genoteerd volgens het model van de stcn. Er is dus
niet genoteerd welke bladen van welke katernen zijn gesigneerd, of er bladen zijn
verwijderd dan wel toegevoegd en meer van dergelijke zaken die bij beschrijvingen
volgens het model van Bowers gebruikelijk zijn. Er wordt geen paginaformule gegeven.
De stcn-vingerafdruk: deze is genoteerd ten behoeve van het onderscheid tussen ver-
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schillende edities. Sommige pamfletten werden vele malen herdrukt terwijl het titelblad in spelling niet afwijkt.
Exemplaargegevens: aangegeven is in welke door de stcn _ op moment van schrijven
bewerkte _ bibliotheken zich één of meer exemplaren bevinden. Van het bekeken
exemplaar is het plaatsnummer gegeven, van de overige exemplaren is aangegeven in
welke bibliotheek zij zich bevinden. Het beschreven exemplaar staat vooraan, daarachter volgen, alfabetisch op plaats, de andere bibliotheken. Deze gegevens kunnen
afwijken van die in de stcn, aangezien dat een dynamisch bestand is.
Annotatie: De toeschrijvingen aan drukkers en incidenteel ook aan een uitgever zijn
opgenomen in een annotatie, gevolgd door de reden waarom. Ook toeschrijvingen
van anderen, zoals van de British Library staan hier vermeld. Toeschrijvingen door
de stcn zijn niet opgenomen. Voor zover die niet zijn ontleend aan de catalogi die
hier wèl worden genoemd, zijn ze voor deze periode van de hand van auteur dezes.
Als een initiaal bij één drukker werd gevonden, is volstaan met de simpele mededeling ‘initiaal ‘X’. In alle andere gevallen is aangegeven of een initiaal beschadigd is en
voorzover mogelijk of hij van hout was danwel gegoten. Afgezien van de opmerking
‘ornament op titelblad’ is afgezien van een exacte beschrijving van waar de initiaal
of het ornament zich in het werk bevinden. In alle gevallen zijn ze echer makkelijk
vindbaar: het merendeel van de titels betreft pamfletten van ten hoogste enkele katernen maar ook als dat niet het geval is kunnen ze makkelijk worden gelocaliseerd.
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1601
1601-b1 Balade op de belegeringhe ende verlossinghe vande stadt van t’sHertogen-bossche
Naer die Copye ghedruckt t ’sHertogen
bossche, Jan Scheffer, 1601
8° : [A]4
160108 - b1 noch oem : b2 Ian red
KB: pflt 1168
¶ Geen initialen of ornamenten. Belgische

druk? Knuttel 1168: auteur is Jean Buyesius?

1601-b2 Theodorus Beza [De haereticis a
civili magistratu puniendis libellus] Een schoon
tractaet des godtgheleerden Theodori Bezæ
vande straffe, welcke de wereltlijcke overicheyt
over de ketters behoort te oeffenen
Nae de copie tot Franeker, G. vanden
Rade, 1601
8° : *8 2*4 A-Y8
160108 - a1 *2 rsa : a2 2*3 a,$d - b1 A e :
b2 Y5 $on
UVA: 407 G 19, Tresoar
¶ Delft, Jan Pietersz Waelpot, na 1621? Ini-

tiaal ‘N’ hier zonder beschadigingen, alleen
bij Waelpot (stcn: 1621-1658) aangetroffen, met beschadiging. Volgens Briels nam
Waelpot het bedrijf van Vennecool over
die volgens de stcn actief was van 1598 tot
1605. Het typografısch materiaal van Waelpot is niet van Vennecool afkomstig.

1601-b3 Theodorus Beza [De haereticis a
civili magistratu puniendis libellus] Een schoon
tractaet des godtgheleerden Theodori Bezæ
vande straffe, welcke de wereltlijcke overicheydt
over de ketters behoort te oeffenen
Na de copie tot Franeker, by G. van den

Rade, 1601
8° : *8 2*4 A-Y8
160108 - a1 *2 ors : *a2 2*3 za,$die - b1 A
$ : b2 Y5 ghe
UVA: OK 62-6178, VU, KB, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘N’ met

specifıeke beschadiging.

1602-e1 De executie van Robert grave van
Essex inden Tower oft casteel van London
[1601]
8° : A4
000008 - b1=b2 A2 avot
UVA: Pfl. I 9
¶Geen initialen of ornamenten. Middel-

burg, Richard Schilders? Kleine gegoten
initiaal ‘O’ met niet-specifıeke beschadiging. Titelblad gezet in stijl van Schilders.

1601-g1 Abraham van Goorle Dactyliotheca seu Annulorum sigillarium quorum
apud priscos tam Græcos quam Romanos usus ...
promptvarivm
4° : π1 *-3*4 A-B4 C2 2*4 (gegr. bladen)
000004 - 1a1 * L : 1a2 3*3 ua$pap - 2a1 A
du : *2a2 B4 cell
UVA: O 63-2320, UBL, BL, UBU
¶ Leiden, Franciscus II Raphelengius,

1601. Initialen ‘N’, ‘I’ en ‘H’, in houtsnede?
Simoni: Leiden?

1601-h1 Daniel Heinsius. Quaris quid sit
amor
4° obl : A-G4 H2
0000004 - b1 A2 connen$ : *b2 B ns
UVA: OL 40:2, KB
¶ Amsterdam, Herman de Buck, 1601. Zie

Breugelmans 1973: toeschrijving op basis
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van specifıeke letters.

1601-h2 Daniel Heinsius. Quaris quid sit
amor
4° obl : A-G4 H2
0000004 - *b1=*b2 A3 aecke
UVA: 2006 G 29
¶ Amsterdam, Herman de Buck, 1601. Zie

Breugelmans 1973: toeschrijving op basis
van specifıeke letters.

1601-m1 Morghenwecker dat is eene tsamensprekinge tusschen een vremdelinck, ende twee
van Ceulen ... mitsgaders oock een goede catholijcke vander selver stede
1601
4° : A-C4
160104 - b1 A2 n$di : b2 C3 ey
UVA: Pfl. i 7, KB: pflt 1174
¶ Geen initialen of ornamenten. Leiden,

Christoffel Guyot? De stijl van zetten
van fleurons op het titelblad en de kleine
gegoten gevlochten initiaal ‘W’ met niet
specifıeke beschadigingen wijzen op Guyot.

1601-n1 Naerder veranderinge ende correctie
van den houf-slach der bonnen dezer stadt
Leyden, aengaende het byten by tyden van vorst
inde Vestinggraften
4° : A2
000004 - b1=b2 A e$
UVA: O 71-43:13
¶ Leiden, Raedthuys, 1601. Geen initialen

of ornamenten. Lettertype ‘civilité’. stcn:
Leiden, 1601

1601-n2 Nieuwe sijl-brief van Munter-zijl
van den 25. novembr. 1601
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4° : A4
000004 - b1 A u : b2 A3 dt$d
UVA: O 72-50:51, UBL, UBU
¶ Herdruk? Groningen, Gesina Elama, ca

1724. Gegoten initiaal ‘N’. In convoluut met
andere drukken van Elama met hetzelde
siermateriaal. Papier en lettertypen komen
eveneens overeen. stcn: 1601, gebaseerd op
de datum van uitvaardiging.

1601-n3 Nieuwe zyl-brief van Munter-zyl,
van den 25. novemb. 1601
4° : A4
000004 - b1 A i : b2 A3 $der
KB: plakk. Q 262:1, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Herdruk:

Groningen, Gesina Elama, ca 1724. In con
voluut met andere drukken van Elama met
hetzelfde papier en dezelfde lettertypen.
stcn: 1601, gebaseerd op de datum van
uitvaardiging.

1601-p1 Crispijn I van de Passe. XII
Sibyllarvm icones elegantissimi
1601
4° : π2 A-F4 (gegrav. bladen)
160104 - b1 A mp : b2 F3 nib
UVA: O 80-69, KB
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal. Gedrukt te

Keulen? Van de Passe was op dat moment
werkzaam te Keulen.

1601-r1 Jan Claesz Rolwaghen Tsamenspreeckinghe van drie persoonen, over het
regireus placcaet van Groninghen, ghecondicht
den 7. september, oude stijl. Anno sesthien-hondert ende een. Hollander. Embder. Ghereformeert. door welcke tsamensprekinge naecktelick
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verthoent wort, dat die van Groningen doort
selfde soecken nieuwe consciencijs dwangh in te
voeren ...
1601
4° : A-F4 G2
160104 - b1 A2 e,$d : b2 G e
UVA: O 64-257, KB
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Kalligrafısche initiaal ‘M’ met specifıeke
beschadiging.

1602
1602-a1 Aen de hooch ende vvel-geboren,
eervveerdige, edele ... heeren ... representerende de
Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte
eertz-hertogen regieringe
[1602]
4° : A4
000004 - b1 A2 $dat : b2 A4 e$Forc
KB: pflt 1194
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘W’: zwart

1601-r2 Jan Claesz Rolwaghen Tsamenspreeckinghe van dry persoonen, over het rigireus
placcaet van Groeninghen, ghekondight den 7.
september oude stijl. Anno zestihien-hondert
ende een
1601
4° : A-E4
160104 - b1 A2 tten : b2 E3 ten$e
UVA: O 65-432, VU, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1601-s1 Menno Simons Een weemoedige
ende christelicke ontschuldinghe ende verantwoordinge, over de bitter nydighe leugen
1601
8° : A-E8
160108 - b1 A2 $sch : b2 E5 ,$Ia
UVA: OK 65-426:2, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten. stcn:

Alkmaar, Jacob de Meester voor Hoorn, Jan
Jansz.

fond met ranken. De Amsterdamse drukker
Willem Jansz van Campen (1577-1604) bezat
een serie initialen in deze stijl.

1602-a2 Aen de hooch ende vvel-gheboren,
eervveerdige, edele ... heeren ... representerende de
Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte
eertzhertoghen regieringhe
4° : A4
000004 - b1 A2 at$ : b2 A3 de$
UVA: Pfl. i 17, KB
¶ Den Haag, Aelbrecht Hendricksz, 1602.

Initiaal ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1602-a3 Aen de hooch ende vvel-geboren,
eervveerdige, edele ... heeren ... representerende de
Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte
ertzhertogen regieringhe
4° : A4
000004 - b1 A2 at$ : b2 A3 de$a
KB: pflt 1193, UVA, UBL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz, 1602.

Initiaal ‘W’ met specifıeke beschadigingen
en enkele extra beschadigingen.

1602-a4 Aende hooch ende wel-gheboren,
eerweerdige, edele ... heeren ... representerende de
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Staten der Nederlanden onder de Spaensche ofte
eertzhertoghen regieringhe
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 $ond
KB: pflt 1195
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

160204 - b1 A2 hoo : b2 G4 e$te$ge
UVA: Pfl. I 22, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Peeter Gevaertsz. Geen initi-

alen of ornamenten, maar zelfde lettertypen
en opmaak als Coolhaas’ Een noodtwendighe ...
vermaninge ... Amsterdam, P. Gevaertsz, 1602.

Wouw, 1602. Initiaal ‘W’.

1602-a5 Aen de hooch ende vvel-gheboren,
eerweerdighe, edele ... heeren ... representerende
de Staten der Nederlanden onder de Spaensche
ofte aertzhertoghen regieringhe
[1602]
4° : A4
000004 - b1 A2 $nie : b2 A3 $de$
UVA: Pfl. I 18x
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1602-c3 Copije eens briefs ende commissie, des
conincx van Spaeignien Philippus den derden ...
Waer in scherpelijck verboden wordt de schipvaert ende coopmans-handelinge van die van
Hollandt, Zeelandt, ende Enghelandt, etc. met
... Spaignen en Portugael
1602
4° : A4
160204 - b1=b2 A3 e$s
KB: pflt 1182, UBL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

1602-c1 Caspar Coolhaas Aenhechtsel
aen t’ boecxken of tsamenspreeckinghe, over het
regireus plackaet van Groningen ... vervatet in
een t’samensprekinge van drie persoonen, als
boekverkooper, partijdich ghereformeerde, ende
een jesuwijt
1602
4° : A-H4
UVA: Pfl. I 12, KB
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘W’: zwart

fond met ranken. De Amsterdamse drukker
Willem Jansz van Campen (1577-1604) bezat
een serie initialen in deze stijl.

1602-c2 Caspar Coolhaas Missive aen
den authoor van die Apologia, over het Placaet
ofte edict, eenes eersame wijsen raets der stadt
Groningen
1602
4° : A-G4
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ment op titelblad en initiaal ‘M’.

1602-d1 Joannes David Corne-fvmee
dv falot hollandois, seruant d’emouchette au
lumignon de la lettre branscatoire queres ya (en
plaine lune) arcbalestée de la Haye en Hollande
Forchamp, Colophon de Bacharach,
1602
4° : A-D4 E2
160204 - *b1 A3 ent$d : b2 E2 s$ne$
KB: pflt 1198, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede en

initiaal ‘M’. Zelfde drukkerij als 1602-D2.
Knuttel: Te Brussel bij R. Velpius of te Leuven bij J. Maes.

1602-d2 Joannes David Domp-hooren der
Hollanscher fackel, tot blusschinghe des brandtbriefs ende missiue die onlancks met de volle
mane vvt s’Grauen haghe gheschoten vvierden

catalogus
Landt-vit, Colophon van Bacharach,
1602
4° : A-C4 D2
160204 - *b1 A3 $ver : b2 D ni
KB: pflt 1197, UVA, HGA, UBL, BL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede en

initiaal ‘T’. Zelfde drukkerij als 1602-D1.
Knuttel en Simoni: Te Brussel bij R. Velpius
of te Leuven bij J. Maes.

1602-e1 Epithalamivm in honorem clarissimi
... Hvgonis Lavrentii Swaenwiick cùm primis
nuptijs duceret ... Iohannam Vroesiam
4° : A4
000004 - b1 A2 cantet : b2 A3 $fundit
KB: 852 D 35
¶ Leiden, Thomas Basson, 1602. Initiaal ‘F’

en stijl van zetten van fleurons.

1602-h1 Tymen Claesz Honich Een
christalijnen bril, voor den E. magistraet
der stadt Sneeck in Vrieslandt: Waer door sy
aenschouwen moghen het schoone voornemen
haerder predicanten, soo sy de hooghe overheyt
nae haer wil mochten ghebruycken
1602
4° : A-B4 C2
160204 - *b1 B ,$ : b2 C $
UVA: O 65-435, UBL, UBU
¶ Middelburg, Symon Moulert. Initiaal

‘E’ met enkele identieke en enkele nieuwe
barsten.

1602-k1 Wijnant Kras Antwoort op een
faem-roovende boeck, het welcke ghenaemt is:
Tsamensprekinghe van drye persoonen, ouer het
regireus placcaet van Groninghen
1602

4° : A-H4
160204 - b1 A2 e$het : b2 H4 ren$hare$
UVA: O 65-434, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Letterty-

pen en stijl van zetten wijzen op dezelfde
drukker als 1602-R1 en 1602-R2.

1602-l1 Lettre mistiqve tovchant la conspiration derniere, avec l’ovvertvre de la caballe
mysterielle des iesuites
Leiden, 1602
8° : *4 a-f 4 A-Q4
160208 - a1=a2 *3 eré$s - b1 a i : b2 Q3
:$di$au
UVA: 519 F 12
¶ Franse druk? Geen initialen of ornamen-

ten. De wijze van signeren met romeinse
cijfers wijst op een Franse herkomst.

1602-n1 Nievwe kevre onder de burgerlicke
keuren, daer van den tijtel is: getouvven of
gevvannen
4° : A4
000004 - b1 A $ : b2 A2 ter
UVA: O 71-43:2
¶ Leiden, Raedthuys, 1602. Initiaal ‘A’.

1602-r1 Jan Claesz. Rolwaghen Corte
bestraffıngh op d’antwoort van een sorchvuldich
helt, die hem al te regireus inde wapens stelt
1602
4° : [A]2
160204 - b1=b2 en a
UVA: Pfl. i 27
¶ Geen initialen of ornamenten. Letterty-

pen en stijl van zetten wijzen op dezelfde
drukker als 1602-K1 en 1602-R2
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1602-r2 Jan Claesz. Rolwaghen Tsamenspreeckinghe van drie persoonen, over het
regireus placcaet van Groninghen, ghekondicht
den 7. september, oude stijl. Anno sesthien-hondert ende een
1602
4° : A-G4
160204 - b1 A2 men : b2 G3 t$wel
UVA: O 65-433, VU, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Letterty-

pen en stijl van zetten wijzen op dezelfde
drukker als 1602-K1 1602-R1. Simoni:
gedrukt te Leiden. Een toeschrijving die
mogelijk is gebaseerd op de stijl van zetten
van fleurons op titelblad.

1602-s1 De Staten van hollandt ende VVestVrieslant, hebben tot vordernisse van d’ Imposten
vanden veertichsten penningen ...
4° : A4
000004 - b1 A e : b2 A2 nde
KB: plakk. Q 118:40
¶ Den Haag, Aelbrecht Hendricksz, 1602.

Initaal ‘E’.

1602-s2 Stinckende, ende qualick ruyckende
stucken niet ter vent-halle te brenghen, dan
ghewasschen zijnde
4° : [A]2
000004 - b1 zijnde dezen$ : b2 dertichsten schout,$
KB: plakk. Q 280:25
¶ Leiden, ’t Raedthuys, 1602. Initiaal ‘A’.

1602-t1 Een t’samensprekinge van twee
personagien, te weten, Polytick verstant ende
Partialen sin, de welcke handelen vant inhout
des Domp-hoorens
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1602
4° : A-C4 [D]2
160204 - *b1 A3 t$op : b2 C d
KB: 504 B 83, UBL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad.

1602-t2 Tsamensprekinghe van verscheyde
persoonen, handelende vanden tocht die ... Mauritz van Nassouwen ghedaen heeft in Brabandt,
desen iaere M.VI.II. tot het veroueren der stercke
stadt Grave
1602
4° : A-D4
160204 - *b1 B2 rcoo : *b2 C3 e$kr
KB: 762 E 17, UBL
¶ Middelburg, Richard Schilders? Geen

initialen of ornamenten. Typografısche
vormgeving wijst op Schilders.

1602-v1 Van het H. Avontmael onses Heeren
Iesu Christi. Bekentenisse
1602
8° : A8
160208 - b1 A2 lle$ : b2 A5 ullen
KB: 1703 F 60:3
¶ Geen initialen of ornamenten.

1602-v2 Verboth van de chinghelen ofte wallen niet te bezetten ofte belegghen mit eenighe
stalingen, ofte andere verhindernissen
4° : A2
000004 - b1=b2 A ,$v
UVA: Hs. XXI B 31:10, KB
¶ Leiden, Raedthuys, 1602. Initiaal ‘A’ met

specifıeke beschadigingen.

1602-v3 Vermeerderinghe ende veranderinghe

catalogus
by die vande gherechte der stadt Leyden ghedaen
inde generale ordonnantie opte ghebuyrten
4° : A2
000004 - b1 A r : b2 A2 verKB: plakk. Q 280:8

1603

¶ Leiden, Johannes Paets Jacobszoon, 1602.

1603-b1 Belooninge vande gezvvoren roupers
4° : A2
000004 - b1=b2 A e
UVA: O 71-43:10

Initiaal ‘D’.

¶ Leiden, Raedthuys, 1603. Initiaal ‘M’.

1603-c1 Chirurgijns aenneminge
4° : A4
000004 - b1 A h : b2 A2 $last
UVA: Br. M.G. F n 12
¶ Leiden, Raedthuys, 1603. Gegoten initiaal

‘D’.

1603-c2 Chirurgijns aenneminge
4° : A4
000004 - b1 A $o : b2 A3 ,$die$
UVA: Br. M.G. F n 11
¶ Leiden, Raedthuys, 1603. Gegoten initiaal

‘D’.

1603-c3 Dirck Volckertszoon Coornhert Oorsake ende middelen vander menschen
zalicheijdt ende verdoemenisse
1603
8° : A4 B-S8 T4(-T4) V-X8
160308 - b1 A2 we : b2 X5 ey
160308 - b1 A2 we : b2 X5 eyt
UVA: 411 G 9, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens voor

Barent Adriaensz. Initialen van Biestkens,
drukkersmerk van Adriaensz.

1603-c4 Corte ende waerachtighe beschrijuinge van eenen iode, ghenaemt: Asvervs
Eerst ghedruckt tot Bautzen, daer na tot
Sleswich, N. Wagenaer, 1603
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4° : A4
160304 - b1 A2 ge$ : b2 A3. e$alle
KB: pflt 1242b
¶ Geen initialen of ornamenten.

1603-c5 Corte ende warachtige beschrijuinge
van een iode. Ghenaemt, Asvervs
Eerst ghedruckt tot Bautzen, daer na tot
Sleswich, N. Wagenaer, 1603
8° : A4
160308 - b1=b2 A2 rt$z
KB: 32 K 11
¶ Geen initialen of ornamenten.

1603-c6 Copye uyt seeckeren brief geschreven
uyt Londen, inhoudende het verradelijck ende
boos voornemen van eenige groote heeren in Enghelant tegen haren wettelijcken coninck Iacobi
1603
4° : A2
160304 - b1=b2 A2 er
KB: 2115 C 13, UBU

1603-l2 Lettre mystiqve tovchant la conspiration derniere, avec l’ovvertvre de la caballe
mysterielle des iesuites
Leiden, 1603
8° : A-Q4
160308 - b1 A2 uels: : b2 Q3 mort$e
KB: 344 H 25
¶ Franse druk? Onbekende initiaal, Frans

aandoende typografıe, Nederlandse wijze
van signeren.

1603-o1 Ontschuldinghe, oft, nootelicke verantwoordinghe, bescherminghe, ende behoorlijcke afweeringhe der faemrooverscher smaet-reden
... in seker wtghegheven schriften, voornaemlijck,
door eenen onghenoemden apologist des Placcaets Groeninghen, anno 1602. wtghegheven
1603
8° : A-O8
160308 - b1 A2 ck$s : b2 O5 aster
UVA: 2497 D 31
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Wapen op

titelblad en initiaal ‘B’.

1603-l1 Robert Le Maçon genaamd
de La Fontaine Eene oratie, vande Francoysche ende Duytsche ghemeynten, versamelt in
Engelandt, uytghesproken met levender stemme
by mr. de la Fontayne, aen den doorluchtichsten
coninck Iacob den eersten
Eerst tot Middelburg, R. Schilders, 1603
8° : A4
160304 - b1 A2 me$ : b2 A3 heho
KB: pflt 1226, UBL, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Initiaal ‘H’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: gedrukt te Middelburg.
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1603-p1 Proclamatie ofte wille van de conincklicke majesteyt van Engelant: waer in uytghedruckt wordt de verclaringhe vande onderlinghe
offıtie, goedtwillicheyt, ende liefde
Nae de copye ghedruckt tot Londen, R.
Barcker, 1603
4° : A4
160304 - b1 A2 eb : b2 A3 rin
KB: pflt 1220, VU, UBL
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Wapen op

titelblad in houtsnede.

1603-p2 Proclamatie. VVaer mede Iacobus
de seste coninck in Schotlandt, verclaert wordt
coninck van Enghelandt, Vranckrijck, ende

catalogus
Yrlandt: ghedaen tot Londen den vierentwintichsten meert anno 1603. Stilo antiquo
Nae de Copye ghedruckt tot Middelburch, R. Schilders, 1603
4° : A2
160304 - b1=b2 A2 ver
KB: pflt 1216, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Ornament

op titelblad.

1603-r1 Jan Claesz. Rolwaghen Tegenbericht der Apologia des edictz van Groninghen:
welck edict cortelijck verantwoordt is door een
schrivent der Apologia: ’tgheene ... door dit
teghenbericht ... wederleydt wordt
1603
4° : A6 B-N4 O2
160304 - b1 A2 sy$ : b2 O2 $tot$
UVA: O 65-425, UBL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Ornament

op titelblad, initiaal ‘M’.

1603-s1 Spieghel, Ecclesiastes v. a vii. Ziet
ghy dat den armen onrecht gheschiet
1603
4° : A-E4
160304 - *b1 A3 $hi : b2 E3 )$
UVA: O 65-448
¶ Geen initialen of ornamenten.

1603-s2 Spieghel, Ecclesiastes v. a vij. Ziet
ghy dat den armen onrecht gheschiet
1603
4° : A-F4 G2
160304 - *b1 A3 k$ni : b2 G e
KB: pflt 1241, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1603-t1 Toetsteen, waer aen me waerlick
beproeue mach, hoe valsch ende ongefondeert,
dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen
... die door eenige Spaensche oft Iesuits gesinde,
in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert, ende
alhier in onse landen gestroyt, ende in druck ouer
ghesonden werden
1603
4° : 4 A-I4
160304 - a1 A2 nct : a2 3 e$w - b1 A $t :
*b2 I v
KB: pflt 1230, UVA, UBL, BL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Initiaal

‘B’.

1603-t2 Pieter Jansz Twisck Eenege meditations liedekens, genomen wt den xxv. lxxxv.
en lxxxvi. psalm
1603
16° : 8 A-2L8
160316 - a1 3. gi : a2 5 e - b1 A2 e$d : b2
2L5 me
UVA: OK 65-312, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1603-v1 Verantwoordinge voor het esquadron, electo, ende raet vande crijchslieden tot
Hoochstraten, teghen den onbehoorlicken ende
ongheschicten ban ... wtghegheven by hare
hoochheden
1603
4° : A-B4
160304 - b1 A2 lick : b2 B4 r$Schel
KB: pflt 1231, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Bergen op Zoom, Jacob Canin. Druk-

kersmerk en arabeske initiaal ‘I’. Knuttel:
Bergen op Zoom, Jan [=Jacob] Canin.
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1603-v2 Verantwoordinge voor het esquadron,
electo, ende raedt vande crijchslieden tot Hoochstraten, teghen den ... bau[!] ... uytghegeuen by
hare hoocheden
1603
8° : A8
160308 - b1 A2 lick : b2 A4 och$
KB: pflt 1233
¶ Dordrecht, Peeter Verhaghen. Ornament

op titelblad en initiaal ‘I’.

1603-v3 Verantwoordinge voor het esquadron,
electo en raedt vande crijslieden tot Hoogstraten, tegen den ... ban ... uytghegheuen by hare
hoocheden
1603
8° : A8
160308 - b1 A2 ick : b2 A4 reffeli
KB: pflt 1234
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘I’.

1604
1604-a1 De artijckelen van den peys, gemaeckt
tusschen den seer doorluchtighen coninck van
Enghelant, Schotlant, etc ... Ende den alder
doorluchtichsten coninck van Spaengien, ende
de ertz-hertoghe ... gesonden uyt Engelant den
vijfentwintichsten aug. ouden stijl. xvjc. vier
4° : A4
000004 - b1 A2 r$h : b2 A3 gen$
KB: pflt 1255, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz, 1604. Or-

nament op titelblad, houtsnede zoals blijkt
uit in latere staat aangetroffen wormgaten.

1604-a2 De artijckelen van den peys, ghemaeckt tusschen den zeer doorluchtighen coninck
van Engelant, Schotlant &c .... ende den alder
doorluchtichsten coninck van Spangien, en den
aertshertoge ... gesonden wt Engelant den 25.
augusti stylo Angliæ, 1604
4° : [A]4 B2
000004 - b1=b2 B ni
KB: pflt 1254, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz,1604. Wapen

op titelblad in houtsnede.

1604-a3 Articulen van het contract ... tusschen
Iacobus den eersten ... van Enghelandt ... ende
Philips den derden ... van Spaengnien: midtsgaders de eerts-hertoghen Albertus ende Isabella
Clara Engenia[!]. Gemaect ... den xviijen. der
maent augusti duysent ses-hondert en viere
Nae de Copie. Ghedruckt tot Londen,
by R. Barker
4° : A-B4
000004 - b1 A2 ver : b2 B3 omp
KB: pflt 1253, UVA, VU, UBL, UBU, BL
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¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1604. Or-

nament en initiaal ‘I’. Simoni: gedrukt te
Middelburg, 1605.

1604-b1 Brviloft ghedicht ter eeren van ...
Pieter Reael. ende ... Weintgen Oetgens
1604
4° : A4
160404 - b1 A2 $g : b2 A3 he
KB: 852 F 290

hegeven van den cristelijcken koninck van Engelant, tracterende van eene gemeene ghenerale
vreede, over die Gheunieerde xvij. landen
1604
4° : [A]2
160404 - b1=b2 by fd
UVA: Pfl. K 20, VU, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Willem Jansz van Campen.

Ornament en initiaal ‘I’ met specifıeke
beschadigingen.

¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Ornament

op titelblad.

1604-c1 Sebastianus Castellio Een
cort verhael van vijff beletselen waer door der
menschen herten end’oogen vande kennisse der
waerheyt inde goddelicke dinghen affgeleydet
worden
1604
4° : A-D4
160404 - b1 A2 nu$t : b2 D3 hey
UVA: 414 G 10:5
¶ Leiden, Thomas Basson. Initiaal ‘I’,

fleurons op titelblad in typerende stijl van
Basson.

1604-c2 Sebastianus Castellio Quin(que)
impedimentorvm, qvae mentes hominvm et
ocvlos à veri in divinis cognitione abducunt, svccincta envmeratio
1604
4° : A-C4
160404 - b1 A2 scie : b2 C3 e$p
UVA: O 61-3054:6
¶ Leiden, Thomas Basson. Gegoten initiaal

‘C’, fleurons in typerende stijl van Basson.

1604-c3 Copie. Van xxv. artijckelen, voorg-

1604-c4 Corte ende sekere beschrijvinghe vant
veroveren der rijcke ende gheweldighe krake
comende uyte gheweste van China. Door den
admirael Iacobus Heems-kerck
Ghedruckt na de copy van Middelborch, R. Schilders, 1604
4° : A2
UVA: Pfl. K 26
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘D’ en hout-

snede op titelblad.

1604-f1 Fol. lxxxiij. Afghelesen metter
klocke vanden stadt-huyse den xxix. decembris,
anno 1604. Presenten Nicolaes Suycker schout, F.
Deyman ende Gyblant schepenen in Haerlem
4° : ***4
000004 - b1 *** h$ : b2 ***2 $twe
UVA: O 80-930:21a, HGA, KB
¶ Haarlem, Adriaen I Roman, ca 1633.

Initiaal ‘A’.

1604-l1 Anthoine Lancel Le miroir de
lvnion Belgiqve, avqvel se represente l’estat ov
elle a este redvite passe plvsievrs années
1604
4° : A6 B-H4
160404 - *b1 A3 ho : b2 H2 con
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KB: pflt 1260, UBL
¶ Middelburg, Symon Moulert. Twee gego-

ten ornamenten en initiaal ‘H’.

4° : A2
160404 - b1=b2 A2 eni
KB: pflt 1249, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1604-n1 Nieuvve tydinghe van den grooten
wtval van die beleegherde in Oostende ... oock
vande victorien gheschiet den 15. ende 16. maey.
1604
Eerst gedruct tot Middelborch, T. van
Aken
8° : [A]4
000008 - b1 Heren men$l : b2 af $
KB: pflt 1265
¶ Amsterdam, Willem Jansz van Campen,

1604. Gegoten ornament op titelblad met
specifıeke beschadigingen.

1604-p3 Placcaet van den coninck van
Vranckrijck Henricus, de vierde van den name,
ghepubliceert tot Parijs, den achtsten februarij.
des iaers 1604. Inhoudende die renonciatie of wederroepinge van dertich ten hondert, te betalen
op alle comenschappen
4° : A4
000004 - b1 A2 n$wy$ : b2 A3 $ver
KB: pflt 1245, UVA, UBL
¶ Amsterdam, Willem Jansz van Campen,

1604. Beschadigd ornament op titelblad,
initiaal ‘H’.

1604-p1 Placcaet des conincx van Engelandt,
nopende het bannissement der iesuyten, priesters,
ende alle pausche gheestelijcke persoonen, uyt het
coninckrijcke van Enghelandt
Nae de copye ghedruckt tot Londen by
R. Barker
1604
4° : [A]2
160404 - b1=b2 dusdanighe
eest$over$ee
UVA: Pfl. K 15

1603-p4 Proclamatie vvaer inne den coninck
van Enghelant verclaert, dat hij tot een bewijs
ende bevestinghe van de gheluckighe vereeninghe
der coninckrijcken van Enghelant ende Schotlant
hem schrijven sal coninck van groot Bretanien
Nae de Copye ghedruckt tot Londen, R.
Barker, 1604
4° : [A]4
160404 - b1 can ,$en : b2 sulcke van$
KB: pflt 1256, VU, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Wapen op

¶ Geen initialen of ornamenten.

titelblad, vermoedelijk in houtsnede.

1604-p2 Placcaet des conincx van Engelandt,
nopende het bannissement der Iesuiten, priesters,
ende alle pausche gheestelijcke personen, uyt het
coninckrijcke van Enghelandt
Nae de copye ghedruckt tot Londen by
R. Barker
1604
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1604-s1 Josephus Justus Scaliger Constantini imp. Byzantini numismatis argentei
expositio duplex
1604
4° : A-B4
160404 - b1 A l : b2 B3 ta,$q
KB: 3163 G 60
¶ Twee niet geïdentifıceerde houtsneden.

catalogus
1604-s2 William Stoughton An assertion
for true and christian church-policie
1604
8° : A-2E8
160408 - b1 A2 oue : b2 2E3 $the
KB: 2211 E 8
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad. Simoni: Middelburg,
Richard Schilders.

1604-v1 Verhael betreffende de comedie ghespeelt door de iesuwiten ende haere leer-jonghers
binnen de stadt Lyon
[1604]
4° : A2
000004 - b1=b2 A in
KB: pflt 1247, UVA, VU, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1605
1605-b1 Hugh Broughton A comment
vpon Coheleth, or, Ecclesiastes
1605
4° : A2 A-K4
160504 - b1 A2 ne : b2 K2 a
UVA: Ros. 19 G 4, BL
¶ Initiaal ‘I’ na 1608 in gebruik bij Willem

Jansz Blaeu. Simoni: gedrukt te Amsterdam?

1605-b2 By den coninck, proclamatie ofte
placcaet tot wederroepinghe der schippers van
uytlantschen diensten. Midtsgaders de orden die
daerghestelt is tusschen de oorlochschepen aen
wedersyden
Nae de copye ghedruckt tot Londen, R.
Barker
1605
4° : A4
160504 - b1=b2 A2 enst
KB: pflt 1292, UBL
¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Initiaal

‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1605-c1 Copie van een brief gheschreven uyt
het leger, vant overgaen vant huys te Wouwe op
den 24. maij, anno 1605
4° : (:)2
000004 - b1=b2 (:)2 inn
KB: pflt 1303
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1605. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadiging.

1605-d1 Petrus Denaisius Verclaringhe
des Halschen afgodts van Ivstvs Lipsivs, vvonder
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veyl ende cierlijck opghepronct ende voorts
ghedaen
1605
4° : A-G4 H2
160504 - b1 A2 ghs : b2 H a
UVA: Pfl. L 6, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1605-g1 Caspar Grevinchoven Grondelijc
bericht vande doolinghen der nieuwe luterschen
1605
8° : A-H8
160508 - b1 A2 nde : b2 H5 $He
UVA: 407 G 31:2
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft.

Gegoten initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1605-h1 Gangolphus Hergundus Kort
verhael oft memorien, van den wonderlicken
gheschiedenissen, aenslaghen, verandering,
ende onghehoorder tyrannije, deur de iesviten
aenghestift ende uytghericht in’t stift ende stadt
Paderborn
1605
4° : A-H4
160504 - b1 A2 ert : b2 H3 den$
UVA: Pfl. L 7, UBL, BL
¶ Den Haag, Aelbrecht Hendricksz. Initiaal

‘N’ met specifıeke beschadiging.

1605-k1 Kevren der stede van Oudevvater des
graefschaps van Hollant
1605
4° : 2 A-V4 X2
160504 - b1 A h : b2 X e$
KB: 938 C 51, VU, UBL, UBU
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van
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Wouw. Initialen ‘A’, ‘E’ en ornament.

1605-l1 Robbert Robbertsz Le Canu
Een epistel van Robbert Robbertsz. aende ghemeynte Godts in Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt,
Vlaenderen, Brabandt ...: dien hy waerschout
voor de valsche propheten, als voor den iesuijt
Costerus
1605
8° : A8
160508 - b1=b2 A2 k$
UVA: Pfl. L 7c
¶ Geen initialen of ornamenten.

1605-p1 Placcaet des coninckx van Spangien
gepubliceert in Portngael[!] teghens de ingheboorne Nederlanders, residerende in Portugael
1605
4° : [A]2
160504 - b1=b2 byde hen$
UVA: Pfl. L 1, KB
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Wapen

met leeuw in houtsnede.

1605-p2 Placcaet des conincks van Spaengien :
wtgegheven in Valladolid, den 11. der maent van
december, anno 1604
1605
4° : A2
160504 - b1=b2 A2 al$bi
KB: pflt 1243, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Vermoe

delijk gegoten initiaal ‘V’ met specifıeke
beschadigingen.

1605-r1 Everhard van Reyd Trouhertighe
vermaninghe aen het vereenichde Nederlandt,
om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende

catalogus
versierde vreed-articulen
1605
4° : A-C4
160504 - b1 A3 e$vore$v : b2 C2 an$d
KB: pflt 1300, UVA, VU, UBL, UBU, BL

160508 - b1 A2 ijdt$ : b2 C3 ,$nie
KB: pflt 1301

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘H’. Simoni:

1605-v1 Verhael van den staet der overheerde
Nederlantscher provincie
1605
8° : A-B8
160508 - b1 A2 ts$do : b2 B5 ertog
UVA: OK 77-268, UBL

gedrukt te Haarlem.

1605-r2 Everhard van Reyd Trouhertighe
vermaninge aen het vereenichde Nederlandt,
om niet te luysteren na eenige ghestroyde ende
versierde vreed-articulen
1605
8° : A-D8
160508 - b1 A2 $ho : b2 D5 el$b
KB: pflt 1302a
¶ Antwerpse druk? Niet geïdentifıceerde

initiaal. Zelfde drukkerij als 1605-r3. Zie
ook 1605-r4.

1605-r3 Everhard van Reyd Trouhertighe
vermaninge aen het vereenichde Nederlandt, om
niet te luysteren na eenighe versierde vreed-articulen
1605
8° : A-D8
160508 - b1 A4 come : b2 D5 el$b
KB: pflt 1302, UVA, UBU
¶ Antwerpse durk? Niet geïdentifıceerde

initiaal. Zelfde drukkerij als 1605-r2. Zie
ook 1605-r4.

1605-r4 Everhard van Reyd Trouhertighe
vermaninghe aen tvereenichde Nederlant, om
niet te luysteren na eenighe ghestroyde ende
verzierde vreedarticulen
1605
8° : A-B8 C4

¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. Orna-

ment op titelblad.

¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. Orna-

ment op titelblad.

1605-v2 Jan van den Velde Fondementboeck, vvaerinne de rechte maniere, om alderhande gheschriften grondich te leeren schryven
dvydelyck verklaert ... vvordt
1605
2° obl. : 2 A-I2
160502 - b1 A $ : b2 I ey
KB: 196 B 7:3, TU, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Ara-

beske initialen.

1605-v3 Jan van den Velde Spieghel der
schrijfkonste
1605
2° obl. : 1 21 [A-F]1 (en gegrav. bladen)
160502 - a1 ghezeyt e$vvelck : a2 vestræ
anc$
KB: 196 B 7:1, UVA, TU, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Initiaal

‘D’. Simoni: gedrukt te Amsterdam.

1605-v4 Jan van den Velde Thresor literaire, contenant plusievrs diverses escritvres
1605
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2° obl. : [A-C]1 (en gegrav. bladen)
160502 - a1 mais NE : a2 tes e$
KB: 196 B 7:2, TU, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Initiaal

‘M’.

1605-w1 VVarachtich verhael der historie van
den eersten ende tweeden aenslach gheschiedt
tegen de stadt Berghen op den Zoom
[1605]
8° : A4
000008 - b1=b2 A2 n$B
KB: pflt 1306

1606
1606-b1 Binnen-gebrouwen ende vytheemsche
bieren. Ordonnantie volghende den welcken ...
inden lande van Hollant ende West-Vrieslant ...
de ghemeene impost van alle de bieren ... gheinnet zal worden innegaende den eersten aprilis
1606
4° : A-B4
000004 - b1 A e : b2 B3 lghe
KB: plakk. Q 143:2
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1606. Initiaal ‘I’.

¶ Geen initialen 0f ornamenten

1606-b2 Hugh Broughton Maseket al hatahborot ha-yuvalin
[1606]
4° : 1-64
000004 - b1 12 zlw : b2 63 yw$
UVA: Ros. 19 G 2:4
¶ Geen initialen of ornamenten.

1606-b3 Hugh Broughton Parsegen
nistewan
[1606]
4° : 1-64
000004 - b1 12 m : b2 64 wny
UVA: Ros. 19 G 3
¶ Geen initialen of ornamenten.

1606-b4 Hugh Broughton Parsegen
nistewan
[1606]
4° : 2 1-54 62
000004 - b1 1 b$ : b2 6 wm
UVA: Ros. 19 G 2
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1606-b5 Hugh Broughton Tralatio epistolae Hebraeae, qva Byzantiaco Ivdæo respondetur
de religione
Amsteldami, 5532
4° : A-B4 C2
553204 - b1 A2 one : b2 C2 $inc
UVA: Ros. 19 G 2:3, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1606-c1 Een cort discours op het uonnisse ende
de executie van de acht verraders, Digbie, de twee
Winters, Graunt, Rucvvood, Caies, Bates ende
Iohnson
Eerst ghedruckt in Engelsch tot Londen, J. Chorlton
1606
4° : A4 B2
160604 - b1 A2 $gh : b2 B se$
UVA: Pfl. L 14, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Kalligra

fısche initiaal ‘N’.

1606-d1 Jacob Duym Een Nassavshce[!]
Persevs, verlosser van Andromeda, ofte de Nederlantsche maeght
1606
4° : A-G4
000004 - b1 A2 $yem : b2 G3 pae
UVA: 2341 H 4:1, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Hendrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Initialen ‘L’ en ‘D’, in houtsnede,
alleen bij Van Haestens.

e : b2 i5 ar$s
UVA: O 65-395
¶ Arnhem, Jan Jansz, 1606. Initialen en

ornamenten, deels gegoten, deels in houtsnede.

1606-j1 Lauris Jansz Een gheestlijck spel
van sinnen seer leerlijck: hoe Christus sit onder
die leeraers: Luce int 2. cap
1606
8° obl. : A-K8 L4
160608 - *b1 A5 n$sin : b2 L3 eden
UVA: OK 63-5943, KB, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1606-j2 Johannes Petri Junius Een inleydinge tot een alghemeene heylighe vrede in die
christelijcke religion
1606
8° : A-G8 H4
160608 - b1 A2 end : b2 H3 ert
UVA: OK 62-6150, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1606-k1 Kevren vande weescamere van
Riinlandt
1606
4° : A-T4
160604 - b1 A2 orp : b2 T3 $t’S
UVA: O 63-9890, KB, UBL
¶ Leiden, Jan Paets Jacobszoon. Initiaal ‘A’.

1606-g1 Carolus Gallus Mallevs anabaptistarvm. Een hamer op dat hoeft aller wederdöperschen secten
4° : *4 )(4 A-Z8 a-i8
000004 - a1 *2 mod : a2 )(3 e$care - b1 A

1606-n1 Nieuvven middel, die van vveghen de
coninclijcke majesteyt voorgevvent vvort, vvaer
mede schijnt, de contractanten ... veel eer aen
hunne betalinghe gheraken, als door den middel
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by het coninckrijck ghegeven
[1606]
4° : A2
000004 - b1=b2 A t
KB: pflt 1333, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1606-n2 Nieuwe tydinghe uyt Engelandt.
Van het executeren van acht van de voorneemste
verraders
Den 20. februarij, 1606
4° : [A]2
160604 - b1=b2 ghecondemneert nt,$met$noch$een
UVA: Pfl. L 13, KB, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

UVA: OK 65-351
¶ Geen initialen of ornamenten.

1606-p1 Placcaet van den coningh van
Enghelandt, wt ghegheven den 15. ianuarij
ouden stijl 1606. teghen dry iesuiten, die van de
voornaemste practiseerders gheweest zijn van de
leste verraderye
Nae de Copye ghedruckt tot Londen, R.
Barker
1606
4° : [A]2
160604 - b1=b2 soo t,$
UVA: Pfl. L 12, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Kalligrafısche initiaal ‘H’.

ment, in houtsnede.

1606-o1 Oratie vanden Enghelschen ambassadeur, ghedaen in Hispaignien. Inhoudende
veele clachten van weghen het onghelijck ende
overlasten, den Enghelsche natie aenghedaen
1606
4° : A4
160604 - b1 A2 n$en : b2 A3 heb
UVA: Pfl. L 17, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz? Ver-

moedelijk gegoten initiaal ‘S’ alleen bij
Adriaensz gevonden. Simoni: gedrukt te
Den Haag?

1606-o2 Jacques Outerman Een nodighe
christelijcke veranwoordinghe, teghen de quade
inventien ... dat den ... zoone des Alderhoochsten,
niet en is geweest een mensche
1605 [=1606]
8° : A-P8 Q2
160508 - b1 A2. ster : b2 Q2. ns$V
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1606-s1 Een schoon ende wonderlijcke prognosticatie van sloctoors Vlenspieghels calculatie
Lovendeghem, by Colofon van Bacharach ... 1606
4° : A4 B2
160604 - b1 A2 en$v : b2 B e
KB: pflt 1350
¶ Belgische druk. Onbekende houtsnedes

en initiaal. Opmaak maakt Antwerpse
indruk door de nogal barokke wijze van
versieren.

1606-s2 Een seker ende waerachtich verhael
vande gheheele gheschiedenisse der stadt Brevoort, hoe sulcx vanden vyandt met practijcke
erovert, en wederom van sijne pr. excel. door het
beleyt van graef Hendrick Fredrick in ghenomen
is
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 o
KB: 2115 C 14, UBL

catalogus
¶ Utrecht, Herman II van Borculo, 1606.

Kalligrafısche initiaal ‘A’ met specifıeke
beschadigingen.

1606-v1 Verclaringhe oft uytroep in Spaengien, van weghen het handelen der Hoochduytscher coopmanschappen, comende uyt het
rijcke van groot Britangien ende Vranckrijck in
Spangien
1606
4° : A2
160604 - b1=b2 A2 ock
UVA: Pfl. 17a, KB, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Kalligrafısche initiaal ‘V’ met specifıeke
beschadigingen.

1607
1607-b1 Nicolaas Meynderts van
Blesdijk Christelijcke verantwoordinghe, ende
billijcke nederlegginge des valschen onghegrondeden oordeels ... by Menno Symonsz. in eenen
sendtbrief wtgegeuen
1607
8° : A-Q8 P4
160708 - b1 A2 end : b2 P2 syne
UVA: OK 65-565
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘O’, fleurons op titelblad in stijl van Tournay.

1607-b2 Die blyde incomste den hertochdomme van Brabant, in voortijden by haren
landtsheeren verleent
Ceulen, 1607
4° : A-C4
160704 - b1 A2 oove : b2 C4 ere$do
UVA: Pfl. A 3a, VU, KB, UBL, BL
¶ Antwerpse druk? Wapen van Antwerpen

op titelblad.

1607-b3 Boeren-litanie ofte Clachte der Kempensche land-lieden over de ellenden van dese
lanck-durighe Nederlandsche oorloghe
1607
4° : [A-B]4
160704 - b1 slaet op$ : b2 begost $nae
KB: pflt 1396, BL
¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt te Amsterdam?

1607-b4 Brief van hare hoocheden aen de E.
moghende heeren Staten der vrije Vereenichde
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Nederlantsche Provincien gesonden. Ghedateert
binnen Brussel den 13. martij anno 1607
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 met rdo
UVA: Pfl. M 5, KB, UBL

4° : [A]2
160704 - b1=b2 besegelt tont$te
UVA: Pfl. M 3, KB, UBL

¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Kalligra-

1607-b8 Brief van hare hoocheden aen de E.
mogende heeren Staten der vrije Vereenichde
Nederlantsche Provincien gesonden gedateert
binnen Brussel den 13 martij anno 1607
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 besegelt tont$te
UVA: Pfl. M 4, KB, UBU

fısche initiaal ‘H’, hier op zijn kop afgebeeld.

1607-b5 Brief van hare hoocheden aende E.
moghende heeren Staten der vrye Vereenichde
Nederlantsche Provintien ghesonden, gedateert
binnen Brussel den 13. martij, anno 1607
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 met are
UVA: Pfl. M 6, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

en initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt te Antwerpen?

1607-b6 Brief van hare hoocheden aen de E.
moghende heeren Staten der vrije Vereenichde
Nederlantsche Provincien ghesonden ghedateert
binnen Brussel den 13. martij. Anno 1607
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 sterckten y$naest$
KB: pflt 1361, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Wapen

met leeuw op zwart fond.

1607-b7 Brief van hare hoocheden aen de E.
mogende heeren Staten der vrije Vereenichde
Nederlantsche Provincien gesonden gedateert
binnen Brussel den 13 martij anno 1607
1607
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¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Wapen

met leeuw op zwart fond.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Vermoedelijk gegoten initialen ‘D’ en ‘H’,
wapen op titelblad.

1607-b9 By-voechsel vande Costumen van
Antwerpen
Ceulen
1607
4° : A4 B6
160704 - b1 A2 $va : b2 B4 Led
UVA: O 73-15:3, VU, KB
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Wapen van

Antwerpen op titelblad.

1607-c1 Catechisme vanden peys deur vraghe
ende antwoorde
1607
4° : [A]4
160704 - *b1 noch n$i : b2 dat ice
UVA: Pfl. M 39a, UBL
¶ Haarlemse druk? Initiaal komt voor te

Haarlem, bij H.T. Kranepoel, actief te Haarlem na 1618.

catalogus
1607-c2 De cleyne catechismus ofte Onderwijsinghe in de christelicke leere
1607
16° : A-D8 E4
160716 - b1 A2 nde : b2 E3 uden$
KB: 1 D 1:3
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Geen initialen of ornamenten.
Onderdeel van door Van Haestens gedrukte
psalmenbundel.

hare hoocheden aen graeff Herman vanden
Bergh, gouverneur van het hertoghdom van
Gelre. Inhoudende de ordre waernaer alle gouverneuren ... haer sullen hebben te reguleren
Na de copye ghedruct tot Delff, J. Andriessz, 1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 de $
KB: pflt 1369, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz, 1607. Initi-

aal ‘M’.

1607-c3 Copia van sekeren sommatie bryeff,
soo ... de Staten Generael ... aen grave Enno van
Oost-Frieslandt, gheschreven
(Col.: Na de copye ghedruckt tot Groeningen bij de Weduwe van Geret Ketel)
4° : A2
000004 - b1=b2 A lt
UVA: Pfl. M 20, VU, UBL, UBU
¶Groningen, weduwe Gerard Ketel. Kleine

1607-c6 Copye vande brieven der heeren Generale Staten .... Inhoudende de limiten hoe verre
den stilstandt van wapenen ... is streckende
Naer de copye van Delft, J. Andriesz.,
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 uwer ong
UVA: Pfl. M 15

gegoten initiaal ‘D’ met identieke beschadiging bij G. Ketel. Duits lettertype.
.

¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

1607-c4 Copye vanden brieff gheschreven van
zijn hoocheyt aen graeff Herman vanden Bergh
gouverneur van’t hertochdom van Geldre. Inhoudende d’ordre waer naer allen gouverneuren ...
haer sullen hebben te reguleren
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 Geldre ,$Go
UVA: Pfl. M 7, VU, KB, Meermanno,
UBL, UBU

1607-c7 Een cort ende warachtich verhael
vande ghedenckweerdige gheschiedenisse in
Barbaryen, ende vanden grooten slagh ontrent
Maroques, gheschiet den 25 aprilis, 1607
Na de copye in s’Graven-haghe, H.
Iacobsz., 1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 de st
KB: pflt 1358, VU, UBL, BL

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

Den Haag, H.J. va.

op titelblad en initiaal ‘M’ met specifıeke
beschadiging.

1607-c5 Copye vanden brief geschreven van

ment en initiaal ‘E’.

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

1607-d1 Lambert Daneau Levende-kalck
waarmede Dirijck Koornharts zeepe lichtelijck
te niet wert gemaackt ende als eenen roock
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verdwijnt
1607
8° : A-F8 (-F8)
160708 - b1 A2 igh : b2 F $z
KB: pflt 671

KB: 36 D 2, BL

¶ Haarlemse druk? Ornament komt na

1607-g2 Jacob de Gheyn Wapenhandelinghe van roers mvsqvetten ende spiessen
sGrauen Hage, 1607
1° : 1 ***1 A-B1, 42 gegrav. bladen,
2A-B1, 43 gegrav. bladen, a-b1 [c]1, 32
gegrav. bladen
160701 - a1=a2 (***) dene - 1b1 A b : 1b2
B ve - 2b1 A ho : 2b2 B ue - 3b1 a e : 3b2
be
KB: 602 A 27

1620 voor bij de uit Haarlem afkomstige
Pieter Arentsz te Norden.

1607-d2 Droom-gesicht eenes metter herten
tot Godt op-getrockenen mensches ... Bley-eyndspels-wyze in druck uyt-ghegeven
1607
4° : A2 B-I4
160704 - b1 A2 elt$a : b2 I3 e$wet
UVA: Pfl. M 37a, VU, BL, KB, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Initiaal

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw. Initialen ‘N’ en ‘I’ met specifıeke
beschadigingen.

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

‘O’ met meer beschadigingen bij Bastiaensz.

Wouw. Initialen ‘B’ en ‘E’ in het gedrukte
voorwerk. De overige bladen zijn gegraveerd.

1607-f1 Foederatorvm Inferioris Germaniæ
defensio tertia, contra calvmniam pacis pertvrbatæ et penitus reiectæ
1607
8° : a-f 8 g4
160708 - b1 a2 us$v : b2 g3 $nostr
KB: pflt 1380

1607-g3 Marcus Gualtherus Orativncvla
paraenetica ad discipvlos meos habita
4° : A-B4 C4 (-C4)
000004 - b1 A2. tium : b2 C.2. es$p
UVA: Hs. III D 19

¶ Buitenlandse druk? Niet geïdentifıceerde

ment op laatste blad.

factotum en initiaal ‘P’. Wijze van signeren
niet Nederlands: kleine letters.

1607-g1 Jacob de Gheyn The exercise of
armes for calivres, muskettes, and pikes
The Hage, 1607
2° : 1 21 ***1 A-B1 2A-B1 a-b1 [c]1 en
gegrav. bladen.
160702 - a1=a2 (***) elf - 1b1 A s, : 1b2 B
$i - 2b1 A var : 2b2 B ou - 3b1 a nd : 3b2
b Mo
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¶ Kampen, Willem Berendtsz, 1607. Orna-

1607-g4 Maître Guillaume Eene cortswijlige, doch sin-rijcke raedtgevinghe van Meester
Guilliame, tijdt-verdrijver (of sot) des coninghs
van Vranckrijck. Aen sijne heyligheyd den paus
van Roome, op het verschil tusschen hem ende die
van Venetien
1607
8° : A4
160708 - b1=b2 A3 $is$v
KB: pflt 1355

catalogus
¶ Geen initialen of ornamenten.

1607-h1 Lambrecht Hendricksz Copije
vanden brief gheschreven van capiteyn Lambert,
aen de E. de ghecommitteerde raden der admiraliteyt binnen Rotterdam: inhoudende, hoe
de Hollantsche armade, ondert beleydt vanden
generael Heems-kerck, heeft ghecombatteert
ende oock overwonnen, negen groote galioenen
Nae de copye tot Delf, J. Andriesz, 1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 hadden t-wal$
KB: pflt 1374aa, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘E’ en

houtsnede. Cornelis Claesz bezat initialen
die stylistisch en qua formaat met deze
overeenkomen.

1607-m1 Peter Mathysz Schilt ofte bescherminge der waerheyt, tegen der broser lichte
pijlen, van eenige geschooten op een Grondighe
beschrijvinge
1607
4° : A-I4 K2
160704 - b1 A2. nisse,$ : *b2 K e
UVA: O 65-2
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Initiaal

‘M’ bij Janssonius aangetroffen met beschadigingen, hier (nog) onbeschadigd.

1607-m2 Pedro Mexia De seven verscheyden
tsamensprekingen
1607
8° : a-k8(-k8)
160708 - b1 a2 nn : b2 k5 $te$
UVA: 774 E 21, KB, UBL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Drukkers-

merk en initiaal ‘W’.

1607-m3 Jacobus Wilhelmi Migoen
Proeve des nu onlangs uyt-ghegheven drooms,
off t’samenspraack tusschen den coning van
Hispanien ende den paus van Roomen
[1607]
4° : A4
000004 - b1 A2 at$ic : b2 A4 oude
UVA: Pfl. M 29, VU, KB, UBL, BL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

Gouda, J. Migoen? Onwaarschijnlijk:
Migoen drukte niet zelf maar liet bij J.
Tournay drukken.

1607-n1 Adriaen van Nierop Echo ofte
galm, dat is: VVeder-klinckende ghedicht vande
teghenwoordighe vrede-handelinghe
1607
4° : A4
160704 - b1=b2 A2 ,$schi
UVA: Pfl. M 34, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1607-o1 Ordonnantie ende verhael vanden
stijl, ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester, ende schepenen der stadt
van Antwerpen
1607
4° : A-E4
160704 - b1 A2 ijn$h : b2 E2 oed
UVA: O 73-15:2, VU, KB
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Wapen van

Antwerpen op titelblad.

1607-p1 Giovanni Battista Palmerio
Brief vanden seer devoten vader broer Ian
Battista Palmerio heremijt. Aende getrouwe
onderdanen der Venetscher heerlijckheyt. Waer
inne claerlijck ghesien worden, de oorsaken der
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oneenicheyt tusschen de Venetianen ende den
paus, namelick om de bescherminghe haerder
privilegien
1607
4° : A4
160704 - b1 A2 rel : b2 A3 $fon
KB: pflt 1338, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten; Simoni:

zijde ... rakende d’administratie vande iustitie
voor den Hove Provintiael
4° : A6
000004 - b1 A r : b2 A3 are
UVA: Pfl. M 40, KB
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1607. Initiaal ‘E’ met specifıeke
beschadigingen.

gedrukt te Leiden?

1607-p2 Provisioneel accoord, ghemaeckt tusschen de heeren Staten van Hollandt ende VVestVrieslandt ter eenre, ende den ghedeputeerden
vanden heeren Staten van Zeelandt ter andere
zijde ... rakende d’administratie vande iustitie
voor den Hove Provintiael
4° : A6
000004 - b1 A $ : b2 A3 com
KB: 377 H 19:11, UBL, UBU
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1607. Initiaal ‘E’.

1607-p3 Provisioneel accoord ghemaeckt
tvsschen de heeren Staten van Hollant ende
West-Vrieslant ter eenre, en den ghedeputeerden
vanden heeren Staten van Zeelant ter andere
zijde ... rakende d’administratie vande iustitie
voor den Hove Provintiael
4° : A6
000004 - b1 A n : b2 A3 ren
KB: plakk. Q 66:23, UBL

1607-p5 Provisioneel accoordt, gemaect tusschen de heeren Staten van Hollandt ende VVestVrieslandt ter eenre, ende den ghedeputeerden
vanden heeren Staten van Zeelandt ter andere
zijde ... raeckende d’administratie van de iustitie
voor den Hove Provinciael
4° : A6
000004 - b1 A r : b2 A3 $com
KB: plakk. Q 66:25, UBL, UBU
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1607. Initiaal ‘E’ met specifıeke
beschadigingen.

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

1607-p6 Provisioneel accoordt, gemaeckt tusschen de heeren Staten van Hollandt ende WestVrieslandt ter eenre, ende den gedeputeerden
vanden heeren Staten van Zeelandt ter andere
zyde ... raeckende d’administratie vande justitie
voor den Hove Provinciael
[1607]
4° : A6
000004 - b1 A r : b2 A4 $de$
UVA: 2347 G 14:1

Wouw, 1607. Initiaal ‘E’.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1607-p4 Provisioneel accoord ghemaeckt
tvsschen de heeren Staten van Hollant ende
VVest-vrieslant ter eenre, ende den ghedeputeerden vanden heeren Staten van Zeelant ter andere

1607-p7 Provisioneel accoort, ghemaeckt tusschen de heeren Staten van Hollandt ende WestVrieslandt ter eenre, ende den ghedeputeerden
vanden heeren Staten van Zeelandt ter andere
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zyde ... raeckende d’administratie vande iustitie
voor den Hove Provinciael
[1607]
4° : A6
000004 - b1 A e : b2 A3 $ge
UVA: O 82-19:23

1607-t2 Het testament vande oorloghe
1607
8° : A4
160708 - b1 A2 s$v : b2 A3 eta
KB: pflt 1410, UBU

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

op titelblad.

Wouw? Initiaal ‘E’ met specifıeke beschadigingen.

1607-s1 Joris van Spilbergen Copije van
een brief, geschreven door Ioris van Spelbergh
... tracterende van’t veroveren der Spaensche
armade
[1607]
4° : A2
000004 - b1=b2 A e
KB: pflt 1372, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1607-s2 Joris van Spilbergen Historie
ende generale beschrijvinge van die heerlicke
victorie die God verleent heeft den ... here Iacob
van Heemskercke, als admirael in die Baye voor
die stadt Gibraltar inde Strate, anno 1607
[1607]
4° : [A]2
000004 - b1 eerst re$g : b2 vele e$v
UVA: Pfl. M 11, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Factotum

1607-t3 Het testament vande oorloghe
1607
4° : [A]4
160708 - b1 Payse tse$la : b2 luysen choo
KB: pflt 1410a, UBL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament: rad

van fortuin.

1607-t4 Tot de staten, steden, ende inghesetene der Vereenichde Nederlanden: teghens
de ongheregeltheden van het meestendeel der
hopluyden ende bevel-hebberen
Nae de copie sestienhondert vijf ghedruct tot Leeuwerden
1607
4° : A-D2
160704 - b1 A2 idde : b2 D2 nde$
UVA: Pfl. L 5, VU, KB, Tresoar, UBL,
UBU
¶ Zwolle, Thomas Hendricksz. Ornament

met specifıeke beschadigingen, initiaal ‘S’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1607-t1 Het testament vande oorloghe
1607
8° : A4
160708 - b1=b2 A2. heyt
UVA: Pfl. M 38, VU, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad.

1607-v1 Verclaringhe ghedaen uyt den naem
des conincx van Spaengnien, tot waerschouwinghe aen alle de cooplieden ende negotianten
in zijne rijcken ... van date den elfsten november,
1607
1607
4° : [A]2
160704 - b1=b2 binnen me,$
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KB: pflt 1352, UBL

1608

¶ Middelburg, Richard Schilders. Intiaal

‘D’, houtsnede met wormgaten.

1607-w1 Waerachtich accoort des graeffs met
den eers. raet der stadt Embden .... Aldus besloten
opten 7. februarij ... 1607
Eerst gedruckt tot Groninghen, J. Iansz,
[1607]
8° : A4
000008 - b1=b2 A5 hes
KB: 943 F 80
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-a1 Ad Ordines Confoederatarvm Belgii
Provinciarvm parænesis
[1608]
4° : [A]2
000004 - b1 sæcula it$te : b2 illuc dor
KB: 3199 F 31
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1608-a2 Het af-scheidt vande edele moghende
heeren Staten vande Gheunieerde Provintien,
gegeven aende ghecommitteerde vanden coninck
van Spaengien ende d’eerts-herghen[!] inden
Haghe ... anno 1608
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 va : b2 A3 e$een
KB: pflt 1529c, UVA
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-a3 Aggreatie des grootmachtichsten
coninck van Hispagnien, Philips den derden ...
ghesonden aen de ... Staten Generael
1608
4° : A4
160804 - *b1=b2 A3 eu
UVA: Pfl. M 16, KB, UBL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad en initiaal ‘D’.

1608-a4 Aggreatie des grootmachtichsten
coninck van Hispagnien, Philips den derden ...
ghesonden aen de ... Staten Generael
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 oor : b2 A3 tog
KB: pflt 1386, UVA, VU, UBL, UBU
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¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad en initiaal ‘D’.

1608-a5 Argvment van een tragische-comedie
prophetique, gherepresenteert tvoorleden iaer in
Syria, voor la Bacsa de Tripoly
1608
4° : A6
160804 - b1 A2 er$d : b2 A4 h$me
UVA: Pfl. P 14*, VU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-a6 Argvment van een tragische-comedie
prophetique, gherepresenteert tvoorleden iaer in
Syria, voor la Bacsa de Tripoly
1608
4° : A6
160804 - b1 A2 er$d : b2 A4 och$
UVA: Pfl. P 14, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-a7 Argvment van een tragische-comedie
prophetique, gherepresenteert tvoorleden iaer in
Syria, voor la Bacsa de Tripoly
1608
4° : A6
160804 - b1 A2 r$de : b2 A4 ;$ende
UVA: O 77-287
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-a8 Articles de la trefue proposée par les
ambassadeurs des roys de France, & de la grande
Britagne, en l’assemblée des Estats Generaulx
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 esdi : b2 A3 ch
KB: pflt 1541, UVA, UBL, UBU
¶ Middelburg, Richard Schilders. Initiaal

‘C’, gegoten ornament op titelblad zonder
specifıeke beschadigingen.

1608-a9 [Articles de la trefue proposée par
les ambassadeurs] rtijckelen vanden treffues oft
bestant, voor ghestelt by de heeren ambassadeurs
vande coninghen van Vranckrijck ende groot
Britagnien, inde vergaderinghe vande heeren
Staten Generael
1608
4° : A4
160804 - b1=b2 A2 t$a
KB: pflt 1542, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadiging en initiaal ‘G’.

1608-a10 [Articles de la trefue proposée par les
ambassadeurs] Artijckelen vanden treffues oft
bestant, voor ghestelt by de heeren ambassadeurs
vande coninghen van Vranckrijck ende groot
Britagnien, inde vergaderinghe vande heeren
Staten Generael
1608
4° : A4
160804 - b1=b2 A2 $ae
KB: pflt 1543, UVA, VU, UBL, UBU, BL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadiging en initiaal ‘G’. Simoni: gedrukt te Den
Haag?

1608-a11 [Articles de la trefue proposée par les
ambassadeurs] Artijckelen vanden treffues ofte
bestant, voorgestelt by de heeren ambassadeurs
vande coningen van Vranckrijck en groot Britagnien inde vergaderinge vande heeren Staten
Generael
[1608]
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4° : [A]2
160804 - b1 alsoo ere$ : b2 met iet$
KB: pflt 1544, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ick$v : b2 A3 stae
UVA: Pfl. P 18, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

1608-b1 Bedencken opde aggreatie des conincx
van Spangien, gestelt in forma van tsamensprekinge tusschen Svvaer-hooft ende Truert-niet
Buyten Embden, J. van Oldersum, 1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 aer : b2 B4 e$moree
UVA: 976 B 23:61
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-b2 Bedencken opde aggreatie des conincx
van Spangien, gestelt in forma van tsamensprekinge tusschen Svvaer-hooft ende Truert-niet
Buyten Embden, J. van Oldersum, 1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 aer : b2 B3 t$en$
KB: pflt 1426, UVA, VU, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-b3 Bedencken, op de aggreatie des
conincx van Spangien, gestelt in forma van
stamen-spreeckinghe[!] tusschen Swaar-hooft
ende Truert-niet
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 rese$v : b2 B4 e$morcel
UVA: Pfl. N 15, VU, KB, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad. Simoni: gedrukt te Den Haag?

1608-b4 Brief des keyserlijcke majest. van
Duytslandt, aende ... Staten vande Gheunieerde
Provintien gheschreven. Op’t stuck vande Nederlantsche vredehandeling
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op titelblad. Simoni: gedrukt te Middelburg?

1608-b5 Brief des keyserlijcke mayest. van
Duytslandt, aende ... Staten vande Gheunieerde
Provintien gheschreven. Op’t stuck vande Nederlandtsche vredehandelingh
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 lick$ : b2 A3 vers
UVA: Pfl. P 17, KB, UBL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad.

1608-b6 Brief van eenen backer tot Bolognien
aen den paus
4° : A2
000004 - b1=b2 A e
UVA: Pfl. M 33, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz, ca 1608.

Initiaal ‘Z’.

1608-b7 Bvlle oft mandaet des paus van
Roomen, aen de gheestelicheydt al om bevolen,
om haer advijs te vernemen opt stuck vanden
vrede-handel met de Hollantsche ketters
Buyten Roomen, [ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A2 echt$ : b2 A3 $la
UVA: Pfl. N 42, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-b8 Bvlle oft mandaet des paus van

catalogus
Roomen, aende gheestelicheydt al om bevolen,
om haer advijs te vernemen opt stuck vanden
vrede-handel met de Hollantsche ketters
Buyten Roomen, [ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A2 oc : b2 A3 ee
UVA: Pfl. N 43, VU, KB, UBU

ende discours, op den brieff vanden agent Aerssens uyt Vranckrijck, aende ... Staten Generael
[1608]
4° : A-B4
000004 - b1 A gh : b2 B3 dicwil
UVA: Pfl. P 32, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Geen initialen of ornamenten.

gedrukt te Den Haag, 1618?

1608-b9 Bvlle oft mandaet des paus van
Roomen, aende gheestelicheydt al om bevolen,
om haer advijs te vernemen opt stuck vanden
vrede-handel met de Hollantsche ketters
Buyten Roomen, [ca 1608]
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 en$
UVA: Pfl. N 44, KB

1608-c1 [Catéchisme de la paix pretenduez]
Catechismvs, ofte, Tsamen-spreeckinghe, ghemaeckt op den vrede-handel
1608
4° : A4
160804 - *b1 met e$le : *b2 schoon h$na
160804 - *b1 met e$le : *b2 daer ch$
UVA: Pfl. M 39, VU, KB, UBL

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

ment op titelblad.

1608-b10 Buyrpraetjen: ofte tsamensprekinge
ende discovrs, op den brief vanden agent Aerssens
uyt Vranckrijc, aende ... Staten Generael
[1608]
4° : A-B4
000004 - b1 A $ : b2 B3 lsme
UVA: Pfl. P 29, UBL

1608-c2 Consideratien vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608
[1608]
4° : A2
000004 - b1 A u : b2 A2 $v
KB: pflt 1448b

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-b11 Buyr-praetjen: ofte tsamensprekinge
ende discours, op den brief vanden agent Aerssens
uyt Vranckrijck, aende ... Staten Ghenerael
[1608]
4° : A-B4
000004 - b1 A s : b2 B3 wils
UVA: Pfl. P 31, VU, KB, UBU

1608-c3 Consideratien vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608
[1608]
4° : A2
000004 - b1 A e : b2 A2 $op$
UVA: Pfl. O 4, VU, KB, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-b12 Buyr-praetjen: ofte tsamensprekinge

1608-c4 Consideratien vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608
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[1608]
4° : A2
000004 - b1 A e : b2 A2 $vie
KB: 2000 F 13:12, VU

4° : [A]4
160804 - b1 à er : b2 de me
KB: pflt 1532, UBU

¶ Geen initialen of ornamenten.

ornament op titelblad met enkele specifıeke
beschadigingen. Andere beschadigingen
aan de rand ontbreken.

1608-c5 Consideratien vande vrede in Nederlandt gheconcipieert, anno 1608
[1608]
4° : A2
000004 - b1 A na : b2 A2 de$
UVA: Pfl. O 1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c6 Dirck Volckertszoon Coornhert Vande Leydtsche disputatie warachtich
verhael. Roerende de mercktekenen vande kercke,
oock of der ghereformeerden de ware kercke sy,
dan niet ... D.V. Coornhart
1607 (1608)
4° : A-O4
160704 - b1 A3 orsc : b2 O en
UVA: Pfl. M 42, UBL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz? Initiaal

‘S’ hier onbeschadigd: beschadigd bij
Bastiaensz.

¶ Middelburg, Richard Schilders? Gegoten

1608-c9 Copie vande aggreatie des grootmachtichsten konincx van Spangien Philippus
III. ghezonden aende ... Staten generael
1608
4° : a4
160804 - b1 a2 $vo : b2 a3 ng
UVA: Pfl. M 18, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz? Uitslui-

tend gevlochten, gegoten initialen. In den
Haag alleen bij Hendricsz. Simoni: gedrukt
te Den Haag?

1608-c10 Copie vande belijdenisse ende sententie capitael van Cornelis de Hoogh
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 nen$ : b2 A3 $in$
UVA: Pfl. P 3, VU, HGA, KB, UBL, UBU
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft.

1608-c7 Copie de l’instrvction donné par leur
altesses, au marquis Ambrosio Spinola.
1608
4° : A4
160804 - *b1=b2 A3 &$fa
UVA: Pfl. P 37, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c8 Copie de l’instrvction donné par leur
altesses, au marquis Ambrosio Spinola
1608
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Ornament op titelblad en initiaal ‘A’,
houtsnede.

1608-c11 Copije van een discours tusschen een
Hollander ende een Zeeuw
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A u : b2 A4 y$te$z
UVA: Pfl. O 11:2, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

catalogus
1608-c12 Copije van een discours tusschen een
Hollander ende een Zeeuw
[ca 1608]
4° : *4
000004 - b1 * an : b2 *2 wree
UVA: Pfl. O 12, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c13 Copije vande instructie by hare
hoocheden ghegheven aenden marquis Ambrosio
Spinola
1608
4° : A4
160804 - b1=b2 A2 ,$w
UVA: Pfl. P 38, VU, UBL, UBU
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadiging.

1608-c14 Copije vande belijdenisse ende
sententie capitael van Cornelis de Hooghe
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 $zek : b2 A3 aer$
UVA: Pfl. P 4, VU, HGA, KB, UBL, UBU,
BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad en initiaal ‘A’. Simoni: gedrukt
te Den Haag?

1608-c15 Copije vande namen der coninclicke,
ende andere potentaten, ghesanten, van weghen
... de Staten Generael versocht, omme mede te
staen over de vredehandelinghe
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 Champ n$Dor,$
UVA: Pfl. P 21

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad.

1608-c16 Copije. Vande namen der coninghen, ende andere potentaten ende gesanten van
weghen ... de Staten Generael versocht. Om mede
te staen over de vredehandelinge
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 Berck del$i
UVA: Pfl. P 22, VU, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c17 Copije vande namen der coninclicke,
ende andere potentaten ghesanten, van weghen
de ... Staten Generael versocht, omme mede te
staen over de vredehandelinghe
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 Champ $Dor,$d
UVA: Pfl. P 20, VU, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad.

1608-c18 Copije vande namen der coninghen,
ende andere potentaten ende ghesanten van
weghen ... de Staten Generael versocht: om mede
te staen over de vredehandelinghe
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 vereenichde
$ende$de$Ert
KB: pflt 1517, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c19 Copije vande namen der coninghen,
ende andere potentaten ende ghesanten van
weghen ... de Staten Generael versocht. Om mede
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te staen over de vredehandelinge
1608
4° : A2
160804 - b1=b2 A2 rsey
KB: pflt 1519

1608
4° : A4
160804 - b1 A2 hy$ : b2 A3 en$la
UVA: Pfl. N 2, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-c20 Een corte ghestelijcke verclaringhe
vanden hoge priester Aaron
Hoorn, 1608
8° : A-D8
160808 - b1 A2. en$i : b2 D5. sen,$
UVA: OK 65-347

1608-d4 Discovrs by forme van remonstrantie:
vervatende de noodsaeckelickheyd vande OosIndische[!] navigatie
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 e$ : b2 B3 t$vol
UVA: Pfl. N 16, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-d1 [Catéchisme de la paix pretenduez]
Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den
vredehandel
1608
4° : (...)4
160804 - b1 (...)2 ndien : b2 (...)3 en,$I
UVA: Pfl. N 1, VU, UBL, UBU, BL

1608-d5 Discovrs by forme van remonstrantye:
vervatende de nootsaeckelickheydt vande OostIndische navigatie
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A3 r,$en : b2 B3 rent$
UVA: Pfl. N 17, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Niet geïdentifıceerd ornament: arabeske

¶ Geen initialen of ornamenten.

ovaal met zwart fond.

1608-d2 [Catéchisme de la paix pretenduez]
Dialogvs oft tzamensprekinge ghemaect op den
vredehandel
1608
8° : (...) 8
160808 - b1=*b2 (...)2 ligh
160808 - b1=*b2 (...)2 eylig
UVA: OK 63-5596:4, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-d3 [Catéchisme de la paix pretenduez]
Dialogvs oft tzamensprekinge, gemaect op den
vrede-handel

156

1608-d6 Discovrs van Pieter en Pauwels, op de
handelinghe vanden vreede. Anno 1608
[1608]
4° : A2
000004 - b1=b2 A n
UVA: Pfl. O 18, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

gedrukt te Den Haag.

1608-d7 Discours of t’ samensprekinghe
tusschen den coninck van Spaengien ende Ian
Neyen, vanden vrede-handel
[ca 1608]
4° : (...)4

catalogus
000004 - b1 (...) oo : b2 (...)3 ge,
UVA: Pfl. N 2a, VU, KB

gedrukt te Den Haag.

¶ Haarlem, Gilles Rooman? Gegoten orna-

1608-g3 Ghetrouwen raedt ende goede waerschouwinghe eens ouden ervaren schippers aen
alle vrome maetroosen ende trouwe liefhebbers
der vereenichde provintien
1608
4° : (...)4
160804 - b1 (...)2 nder : b2 (...)3 e$Ga
KB: pflt 1473, UBL, UBU, BL

ment met beschadigingen. Kwaliteit van
het drukwerk slecht.

1608-f1 Gabriel Fourmennois Advis familiers, proposez par vn zelateur de la prosperité
des Pais-bas: sur le bruit d’vne treve ou paix,
proposée par le roy d’Espaigne
1608
8° : ()8
160808 - b1 (2) &$l$ : *b2 (4) asqu
UVA: Pfl. N 11, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘L’.

1608-g1 Ghespraecke van liefhebbers des ghemeynen nvts. Die ghesocht vverden inde steden
Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden vverden in het veracht dorpken Veritas
Int laetste van December 1608
4° : A-D4
160804 - b1 A2 aer$s : b2 D3 ,$ende
UVA: Pfl. P 2, KB
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw. Ornament op titelblad en initialen
‘D’ en ‘O’.

1608-g2 Ghespraecke van liefhebbers des
ghemeynen nvts. Die gesocht werden inde steden
Opinio ende Sapientia Humana: maer ghevonden werden in het veracht dorpken Veritas
In’t laetste van december 1608
4° : A-C4 D2
160804 - b1 A3 lven : b2 D lo
UVA: Pfl. P 1, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad, initialen ‘D’ en ‘O’. Simoni:

¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge.

Ornament op titelblad, initiaal ‘D’ met
specifıeke beschadiging.

1608-g4 Rudolphus Grapheus Prognosticon astrologicvm, die groote practica, ofte
prognostication, op dat wonderlicke schalt iaer
... 1608
4° : A-B4
000004 - b1 A2 te$ : b2 B lij
KB: pflt 1565, UBL
¶ Deventer, Jan Evertsz II Cloppenburgh,

1608 of de opvolger van Cloppenburgh?
Initiaal ‘N’ met specifıeke beschadigingen.
Volgens de stcn was Cloppenburgh tot
1605 actief.

1608-h1 Die historie van D. Iohannes Faustus
(Vol. 2: 1608)
4° : 2 dl
Dl. 1: 000004 - b1 A2 erst : b2 P c
Dl. 2: 160804 - b1 A2 ,$end : b2 Q ch
UVA: 2438 G 35
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-h2 Hovt en beleght. Een oudt schipper van Monickendam ... sprack als volcht, na
scheeps coustuymen Ghedruckt te Spae,
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buyten Altenae
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 e$de$ : b2 A3 e$dae
UVA: Pfl. O 32, KB, UBU
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad en initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadiging. Meuris volgens stcn actief
vanaf 1609.

1608-h3 Hovt ende belegt. Een out schipper van Monickendam[!] daar ons den vromen
helt uyt quam, die eerst de Spagnaert de zee de
ruyme, sprack als volght: na scheeps costuyme
Gedruct tot spa, buyten alte na, 1608
4° : A4
160804 - b1=b2 A2 t$da
UVA: Pfl. O 33, KB, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: veldslag

te paard. Belgische druk?

1608-i1 [Copie de l’instruction donné par leur
altesses, au marquis Ambrosio Spinola] Instrvctie gegeven by hare hoocheden aenden marquiz
Ambrosio Spinola
1608
4° : A4
160804 - *b1=b2 A3 en$b
UVA: Pfl. P 38c, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad.

1608-i2 [Copie de l’instruction donné par
leur altesses, au marquis Ambrosio Spinola]
Instructie ofte register-brief voor u onsen neve
Ambrosio Spinola
[1608]
4° : A4
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000004 - b1=b2 A $
UVA: Pfl. P 38b, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-l1 Anthoine Lancel Dialogve, auquel
se represente, ce qu’on doit croire de la presentation de la pais, quae le roi d’Espagne offre aux
Provinces vniës
1608
4° : A-D4
160804 - b1 A2 pas : b2 D3 isa
UVA: Pfl. P 47, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Leiden, Jan

Paets Jacobszoon?

1608-l2 Justus Lipsius Ivsti LipsI epistola,
quâ respondet cuidam viro principi deliberanti
bellvmne an pax an potius indvciae expediant
regi Hispaniarum cum Gallo, Angla, Batavo
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 per$f : b2 A3 eunt
KB: pflt 1494, BL
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw? Gegoten ornament op titelblad.
Simoni: gedrukt te Düsseldorf?

1608-l3 Justus Lipsius Ivsti LipsI epistola,
quâ respondet cuidam viro principi deliberanti
bellvmne an pax an potius indvciae expediant
regi Hispaniarum cum Gallo, Angla, Batavo
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ec$al : b2 A3 rta
UVA: Pfl. P 8, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Vermoedelijk gegoten ornament
op titelblad met specifıeke beschadigingen.

catalogus
Simoni: gedrukt te Leiden?

1608-l4 Justus Lipsius Ivsti LipsI epistola,
quâ respondet cuidam viro principi deliberanti
bellvmne an pax an potius indvciae expediant
regi Hispaniarum cum Gallo, Angla, Batavo
1608
4° : A4
160804 - b1=b2 A3 end
KB: pflt 1492, UBL
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van Haes-

tens. Ornament op titelblad met specifıeke
beschadiging.

1608-l5 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Ivsti Lipsii
sendtbrief in vvelcke hy antwoorde gheeft aan
een seker groot heer, op de vrage, welck van drien
den coning van Hispagnien best gheraden ware
oorloge oft peys, oft liever bestant met den Fransman, Engelsche ende Hollander
Nae de kopije gedruct tot Dusseldorp,
W. vander Horst
1608
4° : A4
160804 - b1=b2 er$
UVA: Pfl. P 13
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Ornament

met monogram op titelblad.

1608-l6 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Ivsti Lipsii
sendtbrief, in vvelcke hy antwoorde gheeft, aen
een seker groot heere, op de vraghe: vvelc van
drien den coninc van Hispaengien best gheraden
vvare, oorlooghe oft peys, ofte liever bestant met
den Frans-man, Enghelsche ende Hollander
Na de copye, ghedruckt tot Duyssel-

dorp, W. vander Horst
1608
4° : [A]4
160804 - b1 eenighe haer$de : b2 wel egi
UVA: Pfl. P 12, VU, KB, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad en initiaal ‘S’.

1608-l7 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Iusti Lipsij sendbrief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een seker
groot heer, op de vraghe, welck van dryen den
coninck van Hispaengien best gheraden ware,
oorloge oft peys, oft lieuer bestant met den den[!]
Fransman, Engelsche ende Hollander
Na de copije gedruct tot Disseldorp, W.
vander Horst, 1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ont : b2 A3 ie$e
UVA: Pfl. P 12b, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘S’.

1608-l8 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Iusti Lipsij
sent-brief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een
seker groot heer, op de vraghe, welck van dryen
den coningh van Hispaengien best gheraden
ware, oorloghe oft peys, oft liever bestant met den
Fransman, Enghelsche ende Hollander
Na de copye gedruckt in Dusseldorp,
W. vander Horst, 1608
4° : A4
160804 - b1 A2 $to : b2 A3 an,$
UVA: Pfl. P 11, VU, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-l9 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Ivsti Lipsii
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sent-brief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een
seker groot heer op de vraghe, welck van dryen
den coninck van Hispaengien best gheraden
ware, oorloghe oft pays oft liever bestant met den
Fransman, Engelsche ende Hollander
Duysseldorp, W. vander Horst, 1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ne$ : b2 A3 $go
UVA: Pfl. P 9, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Initiaal ‘S’ en ornament op laatste
blad.

1608-l10 Justus Lipsius [Epistola, quâ
respondet cuidam viro principi] Ivsti Lipsii
sent-brief, in welcke hy antwoorde gheeft aen een
seker groot heer, op de vraghe, welck van dryen
den coning van Hispaengien best gheraden
ware, oorloghe oft peys, oft liever bestant met den
Fransman, Engelsche ende Hollander
Dusseldorp, W. vander Horst
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ne$d : b2 A3 aer
UVA: Pfl. P 8b, KB, UBL, UBU

ghenade, aen de Nederlandtsche vrede-handel
zijn ghecomen
1608
8° : A2
160808 - b1=b2 A2 $bey
KB: pflt 1411a, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-n1 Den Nederlandtschen bye-corf: waer
inne ghy beschreven vint, al het ghene dat nu
uytgegaen is, op den stilstant ofte vrede
4° : A4
000004 - b1 A2 oec : b2 A3 ene$l
UVA: Pfl. O 37
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Initiaal

‘I’.

1608-n2 Den Nederlandtschen bye-korf:
waer in ghy beschreven vindt, al tghene dat nu
wtghegaen is, op den stilstant ofte vrede
4° : A4
000004 - b1 A2 or : b2 A3 and
UVA: Pfl. O 34, VU, KB, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge, 1608.

Initiaal ‘I’ met specifıeke beschadiging.

¶ Franeker, Ulderick Balck. initiaal ‘S’.

1608-m1 Gerard Mercator Atlas minor
1608
4° obl. : ...4 A-4M4 [4N]4
000004 - b1 A3 ,$Asie : b2 4M ous$plus$
UVA: 1803 F 15

1608-n3 Den Nederlandtschen bye-corf:
waer in ghy beschreven vint, al het gene dat nu
wtgegaen is, op den stilstant ofte vrede
4° : A4
000004 - b1 A2 ech : b2 A3 Dia
UVA: Pfl. O 35, KB, UBL, BL

¶ Dordrecht, Adriaen Jansz Bot. Initiaal ‘P’

¶ Dordrecht, Isaac Abrahamsz Canin, 1608.

met specifıeke beschadigingen.

Initiaal ‘I’.

1608-m2 Nicolaus Mulerius Waerachtich ende ghenoechlijck discours, van D.D.
Nicolarum Mulerium ...: hoe dat wy door Godes

1608-n4 Den Nederlandtschen bye-corf: waer
ghy beschreven vint, al het gene dat nu uytgegaen is, op den stilstant ofte vrede
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4° : A4
000004 - b1 A2 ken : b2 A3 et$t’
UVA: Pfl. O 36, VU, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Initiaal

als volght, naar scheeps coustuijmen
4° : A4
000004 - b1 A2 e$o : b2 A3 me$
UVA: Pfl. O 28, VU, BL

‘I’.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Initiaal

‘D’.

1608-n5 Adriaen van Nierop Echo ofte
galm, dat is Vveder-klinckende gedichte van de
teghenwoordighe vredehandelinghe
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 nd’ : b2 A3 eco
160804 - b1 A2 d’i : b2 A3 eco
UVA: Pfl. M 35, VU, KB, UBL, UBU, BL

1608-o2 Een oud schipper van Monnickendam, daer ons den vromen held uijt quam die
eerst den Spaengiaerd de zee deed’ ruijmen, sprak
als volght, naar scheeps coustuijmen
4° : A4
000004 - b1 A2 nde$ : b2 A3 $dae
UVA: Pfl. O 29, VU, KB, UBL

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Initiaal ‘E’.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Initiaal

‘D’.

1608-n6 Adriaen van Nierop Echo ofte
galm, dat is: Vveder-klinckende gedichte van de
teghenwoordighe vredehandelinghe
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 $sac : b2 A3 eys
UVA: Pfl. M 37, VU, KB, UBL, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Initiaal ‘E’.

1608-o3 Een oud schipper van Monnickendam, daer ons den vromen held uijt quam, die
eerst den Spaengiaerd de zee deed’ ruijmen, sprak
als volght, naar scheeps coustuijmen
4° : A4
000004 - b1 A2 at$ : b2 A3en$
UVA: Pfl. O 31, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Ge-

1608-n7 Nieuvven, klare astrologenbril, tot
verstercking van veel schemerende ooghen, die
niet wel en connen sien, die duystere iesuyten
comeet-sterre
8° : A-D8
000008 - b1 A2 vaer : b2 D5 rtic
UVA: Pfl. N 10, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1608.

Kalligrafısche initiaal ‘V’.

1608-o1 Een oud schipper van Monnickendam, daer ons den vromen held uijt quam die
eerst den Spaengiaerd de zee deed’ ruijmen, sprak

goten initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1608-o4 Een oud schipper van Monnickendam, daer ons den vromen held uijt quam, die
eerst den Spaengiaerd de zee deed’ ruijmen, sprak
als volght, naar scheeps coustuijmen
4° : A4
000004 - b1 A2 y$a : b2 A3 daer
UVA: Pfl. O 30, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1608. Initiaal

‘D’.
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1608-p1 Principale puncten, die inde voorderhandelinghe vanden vrede van weghen de ...
Staten generael ... onbegrijpelic sullen geproponeert werden
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 worden rt$zijnd
UVA: Pfl. P 25, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-p2 Principale puncten, die inde voorder
handelinghe vanden vrede van weghen de ...
Staten Generael ... onbegrijpelick sullen geproponeert werden
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 worden ert$zijn
UVA: Pfl. P 28, VU, KB, UBU

1608-r2 Raedtsel
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A e : b2 A3 en$
UVA: Pfl. N 5, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-r3 Raedtsel
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A p : b2 A3 $v
UVA: Pfl. N 6, VU, KB, UBL, BL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Wapen op

1608-r4 Raedtslagh
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A t : b2 A3 ors
UVA: Pfl. N 9, VU, KB, UBL, UBU

titelblad.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-p3 Principale puncten, die inde voorder
handelinghe vanden vrede van weghen de ...
Staten Generael ... onbegrijpelick sullen geproponeert werden
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 worden eert$zij
UVA: Pfl. P 23, VU, KB, UBL, UBU

1608-s1 Schuyt-praetgens, op de vaert naer
Amsterdam, tusschen een lantman, een hovelinck, een borger, ende schipper
[1608]
4° : A4
000004 - b1 A di : b2 A3 at$G
UVA: Pfl. O 7, KB, UBL, UBU, BL

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Wapen op

gedrukt te Amsterdam.

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

titelblad.

1608-r1 Raedtsel
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A sl : b2 A4 $siet
UVA: Pfl. N 3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1608-s2 Schuyt-praetgens op de vaert naer
Amsterdam, tusschen een lantman, een hovelinck, een borgher, ende schipper
[1608]
4° : A4
000004 - b1 A a : b2 A3 an$i
UVA: Pfl. O 9, VU, KB, UBL, UBU, BL

catalogus
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-s3 Schuyt-praetgens, op de vaert naer
Amsterdam, tusschen een lantman, een hovelinck, een borger, ende schipper
[1608]
4° : A4
000004 - b1 A $ : b2 A3 $we
UVA: Pfl. O 6a, VU, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-t1 Het testament vande oorloghe
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 $blo : b2 A3 ach
KB: pflt 1411, VU, UBL, BL
¶ Dordrecht, Joris Waters. Initiaal ‘M’ met

specifıeke beschadigingen in houtsnede.

1608-t2 Den trivmph vanden oorloch, ende de
mis-prijsinghe vanden peys
1608
4° : (...)4
160804 - b1 (...)2 n$ende$ : b2 (...)4
ijn$van$
UVA: Pfl. O 40, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-t3 Den trivmph vanden oorloch ende de
mis-prijsinghe vanden peys
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 nen$ : b2 B2 ,$Ke
UVA: Pfl. O 39, VU, KB, UBL, UBU
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Universiteitsmerk op titelblad,
ornament op laatste pagina.

1608-t4 Trouhertige waerschouwinghe aen
alle christelijcke potentaten ende overicheden:
teghens de t’samenspreeckinghe ende het discours
des paus Pauli, Philippi coninc van Spaengien,
ende des ertshertoghen Ferdinandi, hoemen
Duytslant overvallen ende bedwinghen mochten
Nae de copie van Magdeburgh
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 uwe : b2 A3 Ve
UVA: Pfl. O 45a, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. kalli

grafısche initiaal ‘B’. Simoni: gedrukt te
Leiden?

1608-u1 Willem Usselincx Grondich
discours over desen aen-staenden vrede-handel
4° : A-B4
000004 - b1 A e : b2 B2 t$de
UVA: Pfl. N 33, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delf,

ca 1608. Initiaal ‘A’ in houtsnede, met
specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt
te Amsterdam?

1608-u2 Willem Usselincx Grondich
discours over desen aen-staenden vrede-handel
4° : A-B4
000004 - b1 A a : b2 B2 t$de
UVA: Pfl. N 35, VU, KB, UBL, UBU
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delf,

ca 1608. Initiaal ‘A’ in houtsnede met
specifıeke beschadigingen.

1608-u3 Willem Usselincx Naerder bedenckingen, over de zee-vaerdt, coophandel ende
neeringhe, als mede de versekeringhe vanden
staet deser vereenichde Landen, inde teghenwoor163

catalogus
dighe vrede-handelinghe met den coninck van
Spangnien ende de aerts-hertoghen
1608
4° : A-D4 E2
160804 - b1 A2 scho : b2 E2 $m
UVA: Pfl. N 36, VU, KB, UBL, UBU, BL

[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A en : b2 A3 we
UVA: Pfl. N 30, VU, KB, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Or-

1608-u7 Willem Usselincx Memorie
vande ghevvichtighe redenen die de heeren
Staten generael behooren te bevveghen, om
gheensins te wijcken vande handelinghe ende
vaert van Indien
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A , : b2 A3 n$we
UVA: Pfl. N 25, BL

nament op titelblad en initiaal ‘G’ met
specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt
te Amsterdam?

1608-u4 Willem Usselincx Bedenckinghen
over den staet vande vereenichde Nederlanden:
nopende de zeevaert, coop-handel, ende de
gemeyne neeringe inde selve. Ingevalle den peys
met de aerts-hertogen inde aenstaende vredehandelinge getroffen wert
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 ige$ : b2 B3 an$all
UVA: Pfl. N 31, VU, KB, UBL, UBU
¶ Middelburg, Symon Moulert. Drukkers-

merk en initiaal ‘A’.

1608-u5 Willem Usselincx Discours, by
forme van remonstrantie; vervatende de nootsakelijckheyt vande Oost-Indische navigatie
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A o : b2 A3 elij
UVA: Pfl. N 19, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u6 Willem Usselincx Memorie
vande ghewichtighe redenen die de heeren Staten
Generael behooren te beweghen, om gheensins
te wijcken vande handelinghe ende vaert van
Indien
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¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u8 Willem Usselincx Memorie
vande ghewichtighe redenen die de heeren Staten
generael behooren te bevveghen, om gheensins
te wijcken vande handelinghe ende vaert van
Indien
[ca 1608]
4° : (...)4
000004 - b1 A k : b2 A2 ope
UVA: Pfl. N 20, VU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u9 Willem Usselincx Memorie
vande ghevvichtighe redenen die de heeren
Staten generael behooren te bevveghen, om
gheensins te wijcken vande handelinghe ende
vaert van Indien
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A $ : b2 A3 t$nie
UVA: Pfl. N 23, VU, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

catalogus
1608-u10 Willem Usselincx Onpartydich
discours opte handelinghe vande Indien
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A d : b2 A3 ingt,
UVA: Pfl. N 30, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u14 Uytschrift, vande instructie
ghegheven door hare hoog-heden aende marqvis
Ambrozius Spinola
1608
4° : A4 B2
160804 - b1 A2 elij : b2 B2 $te$
UVA: Pfl. P 38e, VU, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u11 Willem Usselincx Onpartydich
discours opte handelinghe vande Indien
[ca 1608]
4° : A4
000004 - b1 A me : b2 A3 ,$in$s
UVA: Pfl. N 30, VU, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1608-u12 Willem Usselincx Vertoogh hoe
nootwendich, nut ende profıjtelick het sy voor de
vereenighde Nederlanden te behouden de vryheyt
van te handelen op West-Indien
[ca 1608]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 a h : b2 C el
UVA: Pfl. N 38, VU, KB, UBL, BL, UBU
¶ Middelburg, Richard Schilders? Gevloch-

ten initiaal ‘A’, hier met minder beschadigingen, mogelijk gegoten.

1608-u13 Willem Usselincx Vertoogh hoe
nootwendich, nvt ende profıjtelick het zy voor de
vereenichde Nederlanden te behouden de vryheyt
van te handelen op West-Indien
[ca 1608]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A e : b2 C l
UVA: Pfl. N 38a, KB, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1608-v2 Willem Verheiden Nootelijcke
consideratien die alle goede liefhebbers des
vaderlandts behooren rijpelijc te overweghen,
opten voorgheslaghen Tractate van peys met den
Spagniaerden
1608
4° : A-B4
160804 - b1 A2 zich : b2 B3 $spelle
UVA: Pfl. O 5, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament: ovaal met

arabeske fıguur op zwart fond.

1608-v2 Verclaringhe ghedaen, vande
E.M. heeren Staten generael, der vereenichde
Nederlantsche provincie, opte laetste wt-stel des
vertrecks, van de commissarissen des ertshertoge
Albertus
1608
4° : [A]2
160804 - b1=b2 contemplatien
eurfursten$en
UVA: Pfl. P 36, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘D’.

1608-w1 I.B. de Walerande Le plaidoyer de l’Indien hollandois, contre le pretendv
pacifıcatevr espagnol
1608
4° : A4
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160804 - b1 A2 les$ : b2 A3 ons
UVA: Pfl. N 26a, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Ornament

op titelblad, initialen ‘M’ en ‘I’.

1608-w2 VVaerachtigh ende cort verhael
vande groote ambitie ende wreede tyrannye des
conings van Hispaengien, Philips den tweeden
1608
4° : A6
160804 - b1 A2 $ghe : b2 A3 tien
UVA: Pfl. O 42, VU, KB, UBL, UBU, BL

1609
1609-a1 Acht voorstellinghen, vytghegheven
van die van het pausdom ... mitsgaders oock acht
teghenstellinghen, der gereformeerde
1609
4° : A6
160904 - b1 A2 t$g : b2 A3 form
UVA: Pfl. S 8, VU, KB, UBL
¶ Dordrecht, Adriaen Jansz Bot. Ornament

op titelblad met specifıeke beschadigingen,
initiaal ‘V’.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Gegoten

1609-a2 Artyckelen van het bestandt ghesloten
ende gheconcludeert voor xij jaren, tusschen de
maiesteyt des konincx van Spagnien ... ende
de Staten van de vereenichde provincien der
Nederlanden
Na de copye ghedruct t’Hantvverpen, J.
Trognesivs
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 r-C : b2 C au
UVA, VU, KB: pflt 1594, UBL, UBU

initiaal ‘H’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft,

op titelblad en initiaal ‘D’. Simoni: gedrukt
te Leiden.

1608-w3 G. Wirtzeus Godlycke stellinghen,
vande heylighe concilien
1608
4° : B-I4 K2
160804 - b1 B2 eyt$ : b2 K n$
UVA: O 77-748, KB, UBL, UBU

1609. Initiaal ‘A’ en ornament.

1608-w4 Walraven van Wittenhorst
Propositie vanden heere vander Horst, ghedaen
ende ghepresenteert ter vergaderinge vande ...
heeren Staten der Vereenighde Nederlanden den
xiijen. ianuarij 1607
1608
4° : A4
160804 - b1 A2 ien : b2 A3 n$no
160804 - b1 A2 ien$ : b2 A3 n$no
UVA: Pfl. M 2, VU, KB, UBL, BL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

gedrukt te Den Haag?
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1609-a3 Azijn. Ordonnantie ende instructie, volghende den welcken ... inden lande van
Hollandt ende West-Vrieslandt ... geheven ende
geinnet sal werden den impost opten azijn, innegaende den eersten aprilis 1609
4° : A2
000004 - b1=b2 A se
KB: plakk. Q 143:32
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadiging.

catalogus
1609-b1 Jean Bauce [Copie d’vne lettre
contenant la description de l’entrée] Copie, van
eenen brieff, vande seer triumphante in-comste
van don Pedro de Toledo, ghedaen den 19. iulij,
1608. tot Fontaine-bleau
Naer de Copie ghedruckt tot Venegien,
C. le Cailler, 1609
4° : A4
160904 - b1 A2 roo : b2 A3 dek
UVA: Pfl. P 14aa, KB, UBL

160904 - b1 A2 bili$s : b2 B4 tis$con
UVA: 413 F 7, KB, UBL
¶ Leiden, Thomas Basson. Factotum en stijl

van fleurons op titelblad.

¶ Leiden, Thomas Basson. Ornament op

1609-b5 Dominicus Baudius Dissertativncvla svper indvciis belli Belgici
1609
4° : A4 B6
160904 - b1 A2 li$sæv : b2 B4 partis$
UVA: Pfl. Q 1, KB, UBU, BL

titelblad.

¶ Leiden, Thomas Basson. Initiaal ‘A’.

1609-b2 Dominicus Baudius Dissertatiuncula svper indvciis belli Belgici
1609
8° : A-B8
160908 - b1 A2 den : b2 B5 $re
UVA: 971 D 22:2, VU

1609-b6 Binnen-gebrouwen ende vytheemsche
bieren. Ordonnantie volghende den welcken ...
inden lande van Hollant ende West-Vrieslant ...
de gemeene impost van alle de bieren ... gheinnet
sal worden ... innega- de den eersten aprilis 1609
4° : A-B4
000004 - b1 A $ : b2 B2 ogen
KB: plakk. Q 143:25

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz van

Wouw? Ornament op titelblad waarschijnlijk van Van Wouw.

¶ Hillebrandt Jacobsz I van Wouw, 1609.

Initiaal ‘M’.

1609-b3 Dominicus Baudius Dissertatiuncula super indvciis belli Belgici
1609
8° : A-B8
160908 - b1 A2 ssimu : b2 B5 cti$e
KB: pflt 1567
¶ Leiden, Franciscus II Raphelengius? De

initiaal ‘O’ lijkt zeer sterk op een door Raphelengius gebruikte ‘Q’. Een andere mogelijkheid is Delft, Jan Andriesz Cloeting.

1609-b7 Blijde tijdinghe van het bestant, tusschen sijne majesteyt ... ende de Staten Generael
van de Vereenichde Nederlanden
Eerst gedruckt tot Antwerpen by Abraham Verhoeven, 1609
1609
8° : [A]4
160908 - b1 2 c : b2 3 e
KB: pflt 1604
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. Wapen

1609-b4 Dominicus Baudius Dissertativncvla svper indvciis belli Belgici
1609
4° : A4 B6

op titelblad.

1609-b8 Blyde tydinghe van het ghemaeckte
bestand, tusschen zijne majesteyt den coninck
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van Spaengien .... Ende ... die heeren Staten
Generael vande Vereenichde Nederlantsche Provintien ... op den vierden april. Int iaer 1609
Eerst gedruckt tot Antwerpen by Abraham Verhoeven 1609
4° : [A]2
160904 - b1=b2 die at
KB: pflt 1603, UBL, UBU
¶ Antwerpse druk? Zelfde drukkerij als

1609-V8: identiek wapen van Antwerpen.

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

Gouda, J. Migoen? Migoen was uitsluitend
uitgever actief, geen drukker.

1609-b12 Hugh Broughton A defence
of the booke entitled A cõcent of Scripture, for
amendment of former athean ... errours 1609
4° : π2 A-D4
160904 - b1 A2 e$ex : b2 D3 e,$i
KB: 2210 F 31:7, BL
¶ Simoni: Middelburg, R. Schilders.

1609-b9 Petrus Bloccius Tractaet van acht
diuersche ketterijen der misse
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 $w : b2 B4 $slecht
UVA: Pfl. S 21b, VU, KB
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van Haes-

tens. Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1609-c1 Philalethes Chrestophilus Een
droevig claagh-dicht over de ghewenscht-zalighe
doodt vanden eer-waerdighen ... Iacobo Arminio
Amsterdam, 1609
4° : [A]4
160904 - b1 Huys rooste : b2 voord-breken $seydt$u$Volc
UVA: 418 E 61
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens?

1609-b10 Boeten. Ordonnantie daer op van
weghen de ridderschap, edelen ende steden van
Hollandt ende West-Vrieslant verpacht sal worden, de helft van het derde-paert van alle boeten
ende breucken
4° : A1
000004 - b1=b2 A $s
KB: plakk. Q 143:28
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘S’.

1609-b11 Brief gheschreven van eenen backer
tot Bolongien aen den paus
Buyten Rome, 1609
4° : [A]2
160904 - b1=b2 van rt
UVA: Pfl. M 33a, VU, KB, UBL, BL
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Identiek ornament. Niet geïdentifıceerde
initiaal ‘I’.

1609-c2 Een christelijck tractaet inhoudende trechte gheloove ende bekentenisse vande
vereeninge der twee ongelijcke natueren, te weten
de godlijcke ende menschelijcke, inden eenen
eenigen persoon Iesu Christo
1609
8° : A-G8 H4
160908 - b1 A2 pl : b2 H ie
KB: 1703 F 60:2
¶ Geen initialen of ornamenten.

1609-c3 Een chrijstelick vermaen, voor alle
menschen, het sy rijcke ofte armen, int stuck van
desen stilstant ofte treves

catalogus
1609
4° : [A]4
160904 - b1 lanck. au$de : b2 die nt
UVA: Pfl. Q 1, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘A’.

1609-c4 Claghte vanden cloecken soldaet,
ende vanden poltron
1609
4° : A6
160904 - b1 A2 ssel : b2 A5 yr
UVA: O 77-352, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad. Simoni: gedrukt te Amsterdam.

1609-c5 Claghte vanden kloecken soldaet,
ende vanden poltron
1609
4° : A6
160904 - b1 A2 or : b2 A5 $d
UVA: 976 B 23:59, VU, UBL, UBU
¶ Enkhuizen, Jacob Lenaertsz Meyn? Ge-

goten ornament op titelblad met specifıeke
vervormingen.

1609-c6 Codicille van de Nederlandsche
oorloghe
Tot Franc end al, by Frede-rijck de
Vrije, [1609]
4° : A6
000004 - b1 A2 nde : b2 A4 eyr$
UVA: Pfl. Q 11, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Gezien de

stijl van zetten mogelijk Cloeting? Simoni:
gedrukt te Den Haag?

1609-c7 Consumptie vande zeep. Ordonnantie ende instructie, volghende de welcken ... in ...

Hollandt ende West-Vrieslandt ... geinnet sal
werden den impost vande dry guldens vier stuyvers op de consumptie vande zeep: innegaende
den eersten aprilis sesthien-hondert negen
4° : A2
000004 - b1=b2 A t$
KB: plakk. Q 143:38
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘I’ met specifıeke
beschadiging.

1609-c8 Contract van ao. 1609
4° : A4
000004 - b1 A2 n$ : b2 A3 $in
KB: 325 C 220, UBL
¶ Achttiende eeuwse druk. Zandgegoten

typisch achttiende-eeuwse initiaal ‘A’ en
zetsel.

1609-c9 Copie vande agreatie ghesonden by de
mayesteyt des conincx van Spagnien, etc, aende
... Staten generael vande vereenichde Nederlantsche provintien. Opt bestant van twaelf iaren
Gegeven tot Segovia, den vijen julij 1609.
4° : [A]2
000004 - b1=b2 den c.$
UVA: Pfl. Q 23b, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpen, 1609. Wapen op titelblad en

initiaal ‘S’ van Plantijn-Moretus.

1609-c10 Copie vande aggreatie ghesonden
by de majesteyt des conings van Spagnien &c.
aende ... Staten generael ... Op t’bestandt van
twaelff iaren
4° : [A]2
000004 - b1=b2 sullen oors
UVA: Pfl. Q 24, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1609. Wapen
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op titelblad en initiaal ‘S’.

1609-c11 Copie d’vne lettre contenant la description de l’entrée triomphale de don Pedro de
Tholedo faicte à fontainebleau, le dixneufıesme
de Iullet, 1608
A Venise, par Corneille le Caillier, 1609
4° : A4
160904 - b1 A2 oui : b2 A3 $q
UVA: Pfl. P 14a
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delf,

1609. Ornament op titelblad en factotum.

1609-c13 Copije des briefs vande E. mogende
heeren Staten der vereenichder Nederlanden,
aengaende den biddach, verordonneert te houden
den 6. may 1609. Tot dancksegghinge van
t’bestant van xij. iaren
1609
4° : [A]4
160904 - b1 langdurighe ,$(wesende$ :
*b2 ende en,$
UVA: Pfl. Q 19b, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1609-c14 Copije eenes briefs gheschreven van
den cuervorst Christianus van Sassen, aen den
eertz-hertoch Mathias van Oostenrijck
Nae de copye van Dreesden, 1609
4° : A4
160904 - b1 A2 selv : b2 A3 de
UVA: Pfl. P 14b, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Drukkermerk:

Ghetranslateert na de copye ghedruckt
t’ Antwerpen, J. Trognesius
4° : (?)4
000004 - b1 (?)2 enste$v : b2 (?)3
$datse$o
KB: pflt 1596, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1609. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘D’.

1609-c15 Copije, van twee missiven ... van
wegens de heeren Staten Generael ... geschreven
... aenden drossaert vande stadt ... Bergen op
den Zoom, ten eynde men geen provisien ... en
soude hebben t’obedier- , comende van wegens
d’eertzhertogen ... van date respective 25. ende
26. aprilis 1609
[1609]
2° : ***2
000002 - b1=b2 *** dic
KB: 585 A 127
¶ Geen initialen of ornamenten.

1609-c16 Cornelis Crul Een waerachtige
bebeschrivinghe[!] ende een goede leeringhe
ghegeven aen alle christelijcke luyden
1609
4° : [A]4
160904 - b1 quaden n$sull : b2 v B
KB: pflt 1685, VU, UBL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz? Ornament

van Willem Jansz van Campen (-1604), ook
bij Aert Meuris (1609-): via Adriaensz?

Fama.

1609-c14 Copije vande procvratien ghegheven
by de majesteyt des conings van Spagnien ... ende
den heeren Staten Generael ... over t’bestandt van
twaelff iaeren
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1609-d1 Dissertatio elegans super præsenti
pacifıcatione Foederatarum Provinciarum cum
rege Hispaniæ
1609
8° : A-E8 F2

catalogus
160908 - b1 A2 es$a : b2 F2 nc
UVA: 971 D 22:1

160904 - b1=b2 alle Co
KB: pflt 1657, VU, UBL, UBU, BL

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz van

¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament met

Wouw? Ornament op titelblad mogelijk
van Van Wouw.

specifıeke beschadigingen op titelblad.
Simoni: gedrukt te Leiden.

1609-d2 Dry artyckelen aengaende de moderatie in de procedueren van de inquisitie teghens
de kon. majesteyt van Enghelants onderdanen;
in Spagnien
Na de copye ghedruct tot Leyden, T.
Basson, 1609
4° : [A]2
160904 - b1-b2 is n
KB: pflt 1660, VU, UBL, UBU, BL

1602-e2 Epithalamivm, dat is: bruyloftsghedicht, over ‘tgheluckigh versamen van ...
Henderick Laurens soon, met ... Grietgen Tymens
dochter
1609
4° : [A]4
160904 - b1 de e : b2 bequaam hy$t’saa
KB: 852 F 292

¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1609.

geïdentifıceerde ornament op het titelblad
komt voor op een ander huwelijksdicht met
een door Jansz gebruikte gravure.

Ornament op titelblad. Simoni: Leiden, T.
Basson.

1609-d3 [Three articles concerning a moderation] Dry artiickelen aengaende een moderatie
te hebben in de proceduyren van de inquisitie
teghens de con. majesteyt van Enghelants onderdanen in Spangien Eerst, tot Leyden. By
Thomas Basson
1609
4° : [A]2
160904 - *b1=*b2 is e
UVA: Pfl. S 7, VU, KB, UBL
¶ Leiden, Thomas Basson. Gegoten orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen.

1609-e1 Den eedt die Iacobus de IIIIde coninck
in groot Britanien zijne onderdanen voor-stelt
ende heeft doen zweeren
1609
4° : [A]2

¶ Amsterdam, Broer Jansz? Het niet

1609-e3 Epitaphivm ende klachdicht over den
doot vande ... Nederlandtsche oorloghe
1609
4° : A4
160904 - b1=b2 A2 erd
UVA: Pfl. Q 20, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad. Simoni: gedrukt te Den Haag?

1609-e4 Epithalamivm, ofte bruylofts-ghedicht: ter eeren d’eersamen ... iongman Iohannes
Hellinx, met ... Geertrvyt Hvdden
[1609]
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 $vv
KB: 852 F 289
¶ Amsterdam, Broer Jansz? Niet geïdenti

fıceerd ornament, de gravure op de verso
van het titelblad komt voor in een door
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Jansz uitgegeven huwelijksdicht.

1609-f1 Jonas Fierens Een claer bewijs wt
de heylige Schrifture, hoe den mensch oorsake
is van zijn verdoemenisse, ende een vrijen wille
heeft om goet of quaet te doen
1609
8° : A-B8 C10
160908 - b1 A2 $qua : b2 C5 t$de$S
UVA: 406 G 24
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Initi-

aal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.

1609-g1 Generale ordonnantie ende conditie,
waer op inden landen van Hollandt ende WestVrieslant ... sullen werden verpacht ... de gemeene
imposten ... innegaende den eersten aprilis
sesthien-hondert ende neghen
4° : A6
000004 - b1 A $ : b2 A4 n$opKB: plakk. Q 143:24
¶ Hillebrandt Jacobsz I van Wouw, 1609.

Initiaal ‘I’.

1609-g2 Abraham van Goorle Thesavrvs
nvmismatvm Romanorvm avreorvm argenteorvm aereorvm ad familias eivs vrbis spectantivm vsqve ad obitvm Avgvsti
2° : *4 2*2 A-H6 (met gegrav. bladen)
000002 - 1a1=1a2 *2 $vet - 2a1=2a2 * 71
- b1 A $1 : b1 H5 asteri
UVA: 450 B 11, UBL
¶ Leiden, Jan Paets Jacobszoon en/of Jan

Bouwensz, 1609. Initialen ‘P’ en ‘D’ en
ornament.

1609-h1 t’Hoff vanden paus. Dat is: Een
register van alle collegien ende vergaderinghen
des roomschen levens
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1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 Pre : b2 B3 et$gh
UVA: Pfl. S 15, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

blad, geen initialen of ornamenten.

1609-h2 T’hof vanden paus, dat is: Een
register van alle collegien ende vergaderinghen
des Romischen levens
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 o,$P : b2 B3 $onde
UVA: Pfl. S 16, KB, UBU
¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel? Orna-

ment op titelblad. Enkele beschadigingen
ontbreken.

1609-i1 Impost tot betalinghe van de ghemeene landts renten
4° : A1
000004 - b1=b2 A e
KB: plakk. Q 143:35
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘O’.

1609-i2 Impost van xxvij. stuyvers op yder
tonne biers tot laste vanden tappers. Ordonnantie volgende den welcken ... in den landen van
Hollandt ende West-Vrieslandt, ... den impost
... gheinnet sal worden ... innegaende den eersten
aprilis 1609
4° : A2
000004 - b1=b2 A $
KB: plakk. Q 143:26
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘O’.

catalogus
1609-i3 Impost van xxiiij. stuyvers op elcke
tonne swaer biers, byde tappers, drooghe-gasterije oft soetelarije houdende in te legghen
[1609]
4° : [A]2
000004 - b1 Bieren onnan : b2 Staten
en$isd
KB: plakk. Q 143:27
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1609-i4 Inhoudt des briefs, gheschreven vanden marckgrave Ernst van Brandenburgh, etc.
ende Wolfgangh Wilhelm Pfaltsgrave, aen syne
E.K. majesteyt: waer inne sy alle ghelegentheyt
vanden handel int lant van Cleve, Gulick ende
Bergh sijne K.M. weten laten
Na de Copye van Dusseldorp
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 t$we
UVA: Pfl. Q 27, VU, KB, UBL, BL

160908 - b1 a2 $de : b2 A5 $en
UVA: OK 65-187
¶ Groningen, Hans Sas. Initiaal ‘C’in hout-

snede.

1609-j3 David Joris Verclaringhe der scheppenissen: aen v mijn beminde kinderen ende
gebroeders
1609
4° : A-2A8 2B4
160904 - b1 A2 eu : b2 2B3 ofs:$d
UVA: O 65-881:1
¶ Gouda, Jasper Tournay. initiaal ‘D’.

¶ Amsterdam, Broer Jansz, 1609. Ornament

1609-l1 Franciscus Lansbergen XXII.
bedenckinghen Francisci Lansbergij, over de leere
vande transubstantiatie, vraegh-wijs, R.D. Patri
Gaudæ ... voor-ghestelt
4° : A-C4
000004 - b1 A su : b2 C4 le$vry-g
KB: pflt 1671, UVA, VU, UBL

op titelblad.

¶ Rotterdam, M. Bastiaensz, 1609. Initiaal

‘O’.

1609-j1 James I koning van Groot-Brittannië Apologia pro ivramento fıdelitatis
Amstelrodami, 1609
8° : A-L8 a-i8
160908 - 1b1 A2 issimi : 1b2 L4 eter - 2b1
a2 ta$( : 2b2 i4 is,$v
UVA: 403 G 27, BL
¶ Niet geïdentifıceerd wapen ‘Diev et mon

droit.’ Vermoedelijk niet Nederlands:
katernen gesigneerd tot het midden ipv één
over het midden.

1609-m1 Philippus Melanchthon Waerachtich verhael eener wonderlijker ghedaente
eenes pausschen ezels, ghevonden inde riviere den
Tiber, binnen Rome, anno 1496
Na de Copie ghedruct tot Geneve, J.
Crispin, [1609]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 el$e : b2 C ,$
UVA: Pfl. S 18a, KB, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal: kalligra

fısche ‘A’.

1609-j2 Thijs Joriaensz Twee brieven
1609
8° : A6

1609-m2 Emanuel van Meteren Belgische
ofte Nederlantsche oorlogen ende gheschiedenis173
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sen beginnende van t’iaer 1598, tot het besluijt
van de Nederlantsehe[!] vreede, in t’iaer 1609
Na die copie gedruckt tot Schotlant
buyten Danswyck, H. van Loven voor de
auteur, 1609
4° : (.·.)4 A-2N8 2O-2V4
160904 - a1=*a2 (.·.)2 oer$ - b1 A Sp : b2
2V3 rtzhe
UVA: O 60-1431
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Kalligrafısche initiaal ‘H’.

1609-m3 Emanuel van Meteren Commentarien ofte memorien van-den Nederlandtschen staet, handel, oorloghen ende gheschiedenissen van onsen tyden, etc.
Schotlandt buyten Danswijck, H. van
Loven, voor de auteur
2° : *6 2*4 A-Z8, 2A-F8 2G-H6, 2A-2R6 2S3F8, 4A-5E6 a-c6 d4
000002 - a1 *2 NV : a2 2*3 ft$va - 1b1
A Sp : 1b2 Z5 sake - 2b1 A d : 2b2
H4 en$sy$ - 3b1 2A n$e : 3b2 3F5
ncier$ende - 4b1 4A asso : 4b2 5E4
n$Vrede$ - c1 a t : c2 d3 le
UVA: OF 63-231, VU, KB, UBL, UBU, BL

160902 - 1b1 A $d : 1b2 2M4 $den$St
- 2b1 a p : 2b2 h4 $wol
UVA: 1919 A 2, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Serie kalli

grafısche initialen.

1609-m5 Emanuel van Meteren Wonderlicke secreten, ende ontdeckinge der iesuwijten,
beschreven door Emanuel de Metre, in zijn xxiij.
boeck
1609
8° : A8
160908 - b1 A2 $M : b2 A5 esc
KB: 3030 G 35
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘I’.

1609-n1 Adriaen van Nierop Christelicke
gedichten ghemaeckt tot lof van t’bestandt ende
vrede
1609
4° : [A]4
160904 - *b1 op a : b2 van aer$
160904 - b1 B on : b2 D3 r$din
UVA: Pfl. Q 21, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad.

¶ Alkmaar, Jacob de Meester, 1609. Mo-

gelijk samen met Jacob Lenaertsz Meyn te
Enkhuizen. Het hoofdwerk bevat initialen
van De Meester, het voorwerk een ‘A’ die
voorkomt bij Meyn. Simoni: gedrukt te
Amsterdam?

1609-m4 Emanuel van Meteren
[Nederlantsche historien ofte geschiedenissen]
Niderlendischer Historien ander Theil
1609
2° : π6 A-2M6 a-d6 e8 f-h6
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1609-o1 Onderlingen scherm-slagh tusschen
de gereformeerden en de iesuyten, annopende de
teghenwoordicheyd Christi inden avondmael
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 ghe : b2 B3 .$
UVA: Pfl. S 10a, L-U
¶ Geen initialen of ornamenten.

1609-o2 Ontdeckinghe, van eenighe secrete
handelinghe der iesuyten

catalogus
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 ,$b : b2 B3 $kon
UVA: Pfl. S 11a
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. initiaal ‘H’.

1609-o3 Ontdeckinghe, van eenige secrete
handelinghe der iesuijten
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 ie$c : b2 B3 ken$
UVA: Pfl. S 11b, KB, UBL
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

ornament op titelblad en gegoten initiaal
‘H’ met specifıeke beschadigingen.

1609-o4 Ontdeckinghe van eenighe secrete
handelinghe der iesuyten
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 mt, : b2 B2 n$
UVA: Pfl. S 12, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad en initiaal ‘H’. Simoni: gedrukt
te Antwerpen?

1609-o5 Ontdeckinghe, van eenighe secrete
handelinghe der iesuyten
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A2 t,$b : b2 B3 $kon
UVA: Pfl. S 11, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Cornelis Claesz. Initiaal ‘H’.

Simoni: gedrukt te Amsterdam?

1609-o6 Op de fruyten. Ordonnantie van den
heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, waer na in de selve landen sal worden

betaelt den impost optefruyten, innegaende den
eersten aprilis, inden iare sesthien-hondert ende
neghen
4° : A2
000004 - b1=b2 A uy
KB: plakk. Q 143:30
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’.

1609-o7 Op de kolen. Ordonnantie volgende
den welcken ... binnen de steden den impost op de
kolen gheheven ende ontfanghen sal worden ...
innegaende den eerste aprilis 1609
4° : A2
000004 - b1=b2 A d
KB: plakk. Q 143:32
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. initiaal ‘D’.

1609-o8 Op t brant-hout. Ordonnantie
volgende de welcke ... binnen de steden en dorpen
van Hollant ende West-Vrieslant, den impost
opt branthout gheheven ende ontfanghen sal
worden ... innegaende den eersten aprilis, anno
sesthienhondert ende neghen
4° : A2
000004 - b1=b2 A $P
KB: plakk. Q 143:29
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’.

1609-o9 Ordonnantie ende placcaet gemaeckt
ende ghestatueert by de eertshertogen, teghen
het disputeren ende debatteren ter saecke vande
religie
Nae de Copye tot Breussel, by Rutgeert
Velpius ... 1609
4° : [A]2
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160904 - b1=b2 soo $g
UVA: Pfl. S 23a, VU, UBL

160908 - b1 (.·.)2 n$vr : *b2 (.·.)4 ackers
A-UB: 1130 C 37, BL

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1609. Wapen

¶ Dordrecht, Francois Bosselaer. Initiaal

op titelblad en initiaal ‘A’.

‘E’ met specifıeke beschadiging. Simoni:
gedrukt te Amsterdam?

1609-o10 Jacques Outerman Verclaringhe
met bewijs, wt den droevighen handel, van Vr.
ende Vlam. (soo genoemt) ... dat de schult eertijts
gheschiet ... aen beyde sijden gheleghen is
1609
8° : A-N8 2A-C8
160908 - 1b1 A2 add : 1b2 N5 hey - 2b1
A2 $g$ : 2b2 C5 t$sie
UVA: OK 65-280
¶ Geen initialen of ornamenten.

1609-p1 Papen apen-spel, misbruyck en misgheloove der selver
1609
4° : A4
160904 - b1=b2 A2 hie
UVA: Pfl. S 20, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

1609-p4 Placcaet vanden thienden ende
twintichsten penninck ... op alle roerende ende
onroerende goederen inde Nederlandtsche
Provintien. Ende alomme gepubliceert inden
naeme des conings van Spaengien, inden iaere
M.D.LXXI. Daer nu hier by ghevoeght is ...
de groote alteratie ende beroerte die inde selve
Nederlanden ... ghevolght is
1609
4° : A-C4
160904 - b1 A2 veer : b2 C3 n$w
KB: pflt 567, UBL, UBU
¶ Antwerpse druk? Niet geïdentifıceerde

initiaal ‘O’ die sterk lijkt op een door de
Raphelengii te Leiden gebruikte ‘Q’. Het
drukwerk is kwalitatief veel slechter dan
dat van Raphelengius.

1609-p2 Partage entre les trois princes,
Philippe Guilliaume, prince d’Orange, prince
Maurice, & Fred. Henri, &c. Fait a la Haye le 27.
jour de juin 1609
4° : A4
000004 - b1 A $ : b2 A2 $
KB: 3114 D 28

1609-r1 Julianus Rosbecius Hortatio ad
amplectendas belli Belgici inducias
1609
4° : A-B4 C2
160904 - b1 A2 IVS : b2 C a
KB: pflt 1568

¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘D’.

Haestens. Factotum met specifıeke beschadiging.

1609-p3 Desiderius Philalethus Een
ootmoedige supplicatie aen den paus voor D.
Olivier van Hattem
1609
8° : (...)8
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¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

1609-s1 Een seer schoon ende ghenuechlicke
dialogus, oft tsamensprekinghe tusschen den
paus ende Christi ghemeente in Hollandt
[1609]

catalogus
4° : A4
000004 - b1 A n : b2 A3 an
UVA: 976 B 23:31, KB, UBL

4° : A-B4
000004 - b1 A2 rsad : b2 B3 mee
UVA: Pfl. Q 10a, KB

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Cornelis Claesz, 1609. Orna-

ment op titelblad.

1609-s2 Een seer schoone vermaeninghe ende
onderwisinghe, hoe een mensch sijn sondich leven
behoort te veranderen
Ceulen, 1609
8° : A-B8 C4
160908 - b1 A2 hoo : b2 C3 $u$
UVA: 2920 G 20

1609-t3 Het testament ofte vvtersten wille
vande Nederlandsche oorloghe
Tot Franc end al, by Frede-rijck de Vrije
4° : A-B4
000004 - b1 A2 sad : b2 B3 eme
UVA: Pfl. Q 8, VU, HGA, UBL, UBU

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1609. Orna-

ment op titelblad.

1609-s3 Steur ende salm. Ordonnantie van
de heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt, opten steur ende salm, die aldaer ten afslach gebracht wort, omme daer af t’ontfangen
den impost vanden neghenden penning
4° : A2
000004 - b1=b2 A n
KB: plakk. Q 143:36
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘I’ met specifıeke
beschadiging.

1609-t4 Triumphante ende blijde incomste binnen Antvverpen, vande ambassadeurs,
van wegen de coninghen van Vranckrijck ende
Enghelant. Opt stuck vande vrede-handel ... tusschen hare hoocheden, ende de ... Staten Generael
Na de copije: t’HAntwerpen, A. Ballo
1609
4° : [A]2
160904 - b1=b2 met ier
KB: pflt 1578, VU, UBL, UBU
¶ Dordrecht, Adriaen Jansz Bot. Ornament

1609-t1 Het testament ofte vvtersten wille
vande Nederlandsche oorloghe
Tot Franc end al, by Frede-rijck de Vrije
4° : A-B4
000004 - b1 A2 e$w : b2 B2 $ont
UVA: Pfl. Q 10, VU, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting, 1609. Orna-

ment op titelblad.

1609-t2 Het testament ofte vvtersten wille van
de Nederlandtsche oorloghe Tot Franc en dal,
by Frede-rijck de Vrye

op titelblad.

1609-t5 Pieter Jansz Twisck Religions
vryheyt. Een korte cronijcsche beschryvinghe van
die vryheyt der religien
1609
4° : π2 2*4 A-T4 2A-3I4
160904 - a1 2*. en : a2 2*3. ie$van - 1b1
A. lv : 1b2 T2. ers$g - 2b1 2A. tum$ : 2b2
I3. k$mUVA: O 63-3222, VU, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1609-v1 Van de goude lakenen. Ordonnantie
volgende den welcken, inden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt ... den impost vande
goude, silvere, ende zijde lakenen ... ontfangen
sal worden
4° : A4
000004 - b1 A - : b2 A2 $ande
KB: plakk. Q 143:33
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadiging.

1609-v2 Van de keerssen. Ordonnantie van
den heeren Staten van Hollant endeWest-Vrieslandt, opten op-heve vanden impost vande keerssen, roedt ofte smeer ... innegaende den eersten
aprilis anno 1609
4° : A4
000004 - b1 A s- : b2 A3 en,$o
KB: plakk. Q 143:31
¶Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’.

1609-v3 Van de ronde mate. Ordonnantie
waer na ... binnen den lande van Hollandt ende
West-Vrieslandt ... verpacht sal worden den impost op de ronde mate ... innegaende den eersten
aprilis 1609
4° : A4
000004 - *b1=b2 A2 t$te$v
KB: plakk. Q 143:34

4° : [A]4
160904 - *b1 ontfangen inter$gaet : b2
is $
UVA: Pfl. Q 21b, VU, KB, UBL, UBU
¶ Belgische druk? Onbekende ornamenten

en initialen.

1609-v5 Verdedinghe voor die edele mogende
heeren Staten vande ghevnieerde Provintien,
teghens de lasteringhe der ghener diese t’onrechte
beschuldighen van inbreucke ende onrechtveerdighe besittinghe des rijcx
1609
4° : A-F4
160904 - b1 A2 ien$ : b2 F3 end
UVA: 976 B 23:51, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Simoni:

gedrukt te Leiden. Ornament op titelblad
en initiaal ‘O’.

1609-v6 [Partage entre les trois princes] Verdeylinge, tusschen de drie princen Philips Willem, prins van Orangien, prins Maurits, en prins
Fredrick Hendrick, &c. Gemaeckt in den Hage
den 27. der maendt junii sestien hondert negen
4° : A4
000004 - b1 A y : b2 A2 jck
KB: 251 G 162, UBL
¶ Eind zeventiende, begin achttiende eeuw.

Dit type initiaal ‘A’ komt niet voor het eind
van de zeventiende eeuw voor.

¶Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘E’ met specifıeke
beschadiging.

1609-v4 William Vener VVat nieus boven
nieus
1609
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1609-v7 Verhoginghe van tloon vande bierdraghers
4° : A2
000004 - b1=b2 A n$(
UVA: O 99-1242
¶ Leiden, opt Raedthuys, 1609. Initiaal ‘M’

catalogus
en civilité.

1609-v8 Vercondinge van het bestandt, tusschen sijne majesteyt, ende hunne doorluchtichste hoocheden ... ende de Staten Generael
Na de copye, ghedruct t’Hantvverpen,
A. Verhoeven, 1609
4° : [A]2
160904 - b1=b2 Zee, ndt
UVA, VU, KB: pflt 1599, UBL, UBU
¶ Antwerpse druk? Zelfde drukkerij als

1609-B8: identiek wapen van Antwerpen.
Niet geïdentifıceerd ornament en initiaal
‘M’.

1609-v9 Vercondinghe van het bestant, tusschen syne majesteyt, ende hunne doorluchtichste
hoocheden ... ende de Staten Generael
Nae de copye t’HAntwerpen, J. Mesens,
1609
4° : A2
160904 - b1=b2 A2 de
KB: pflt 1600, VU, UBU
¶ Antwerpse druk? Niet geïdentifıceerde

initiaal ‘M’. Inhoud wijst op Antwerpen.

1609-v10 t’Vertoig der Zeeuscher nymphen,
aende onverwinnelicke Nassausche helden
4° : A-B4
000004 - *b1 A3 sta : b2 B2 stie
UVA: Pfl. Q 3, VU, KB, UBL, UBU, BL

aprilis sesthien-hondert neghen
4° : A4
000004 - *b1=b2 A2 aer$
KB: plakk. Q 143:37
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1609. Initiaal ‘D’.

1609-w2 Een waerachtige beschryvinghe van
een pastey backer, ghenaemt Pieter Iansz. van
s’Hartogenbos ... hoe ... dat hy een man heeft
vermoort, genaemt Claes van Delft
(Col.: ghedruckt na de copije van Dort,
P. Verhaghen, 1609)
4° : [A]2
000004 - b1 tot n : b2 sal $d
KB: pflt 1688
¶ Amsterdam, Dirck Troost, 1609. Orna-

ment op eerste blad.

1609-w3 Een vvarachtighe geschiedenisse van
eenen stomme, ghenaemt Michiel Saeckes ... de
welcke wonderlijcke teeckenen heeft beschreven,
die hem geopenbaert syn
1609
4° : [A]2
160904 - b1=b2 ende rec
KB: pflt 1689
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

blad en initiaal: zwarte ‘H’ op wit fond met
ranken en omlijning.

¶ Middelburg, Richard Schilders, 1609.

Simoni: gedrukt te Middelburg? Ornament
op titelblad en initiaal ‘C’.

1609-w1 Waghe. Ordonnantie volgende den
welcken ... inden lande van Hollandt ende WestVrieslandt den impost vanden waeghgelde ...
ontfanghen sal worden ... innegaende den eersten

1609-w4 VVonderbaerlijcke vertooninghe,
gheschiet ontrent Marcilien ... alwaer groote
menichte van ruyters en voetvolck gepasseert is ...
die eyntlijck in een bosschagie verdwenen zijn
Na de copie, ghedruct tot Vlissingen,
voor Cornelis Adriaensz., 1609
4° : [A]2
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160904 - b1=b2 Albinus aven,$rie
KB: pflt 1691
¶ Gouda, Jasper Tournay, 1609. Ornament

op titelblad.

1609-y1 Willem Jansz Yselveer Dialogvs
ofte tvve-spraec in rym ghestelt tusschen twee
personagien ghenaemt Ghereformeert patriot
ende Roomsch catholijck. Vervatende in’t corte
den handel vande tvvaelf-jarighen treves
1609
4° : A-B4
160904 - b1 A3 ocke : *b2 B2 n$of
UVA: Pfl. Q 23, VU, KB, UBL, UBU

1610
1610-a1 Arrest of besluyt vant Hof van Parlement teghen den seer boosen moorder Francoys
Ravaillac
Naer de copie ghedruct te Parijs by Anthaine Vitrai ghetranslateert, 1610.
1610
4° : A4
161004 - b1 A2 $ver : b2 A3 $op$
UVA: 976 B 23:80, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

ornament op titelblad met specifıeke beschadigingen en vervormingen.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1610-b1 Willem Baudartius Morghenwecker der vrye Nederlantsche Provintien: ofte,
Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende
haere adherenten inde Nederlanden ... begaen
Tot Dansvvick, by Crijn Vermeulen de
Ionge, op de leege zijde van Schotlandt,
1610
4° : *4 A-L4
161004 - a1 *2 el$en : a2 *3 u$en - b1 A e
: b2 L3 enst$hi
UVA: 976 B 23:66, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Franeker, Rombertus Doyema. Druk-

kermerk.

1610-b2 Willem Baudartius Morghenwecker der vrye Nederlantsche Provintien: ofte,
Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende
haere adherenten inde Nederlanden ... begaen
Dansvvick, C. Vermeulen de Ionge, op
de leege zijde van Schotlandt
1610
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4° : (...)4 A-L4
161004 - a1 (...)2 vel$e : a2 (...)3 ver$ - b1
A e : b2 L3 st$hie
UVA: 1758 E 9:2, VU, KB, UBL
¶ Franeker, Rombertus Doyema. Drukkers-

merk en initiaal ‘M’.

1610-b3 Willem Baudartius Morghenvvecker der vrye Nederlantsche Provintien: ofte,
een cort verhael vande bloedige vervolgingen
ende wreetheden door de Spaenjaerden ende hare
adherenten in de Nederlanden
Na de Kopije tot Danswijc, by C. Vermeulen de jonge ..., 1610
4° : A-I4
161004 - b1 A $M : b2 ijne$
UVA: Pfl. F 16a
¶ Herdruk. Middelburg, Hans van der Hel-

len, ca 1620. initialen ‘A’ en ‘H’.

Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende
hare adherenten inde Nederlanden ... begaen
Danswick, C. Vermeulen de Ionge, 1610
4° : *4 A-L4
161004 - a1 *2 va : a2 *3 ac - b1 A $ : b2
N3 r$m
KB: pflt 1731, UBU
¶ Franeker, Rombertus Doyema. Druk-

kersmerk.

1610-b6 Nicolaas Meynderts van Blesdijk Billijcke verantwoordinge ende eenvoldighe
wederlegginghe ... op eenen scheltlasterighen
brief door doctoren Hieronimum Wilhelmi
1610
8° A-O8
161008 - b1 A2 oe$ : b2 O5 erfe
UVA: OK 65-564
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

1610-b4 Willem Baudartius Morghenwecker der vrye Nederlantsche Provintien: ofte,
Een cort verhael van de bloedighe vervolghinghen ende wreetheden door de Spaenjaerden ende
hare adherenten inde Nederlanden ... begaen
Danswick, C. Vermeulen de Ionge
1610
4° : *4 A-L4
161004 - a1 *2 vel$e : a2 *3 $e - b1 A e :
b2 N3 st$hi’
161004 - a1 *2 vel$e : a2 *3 $e - b1 A e :
b2 N3 st$hi
UVA: 406 F 18, VU, KB, UBL
¶ Franeker, Rombertus Doyema. Drukkers-

merk en initialen ‘M’ en ‘H’.

1610-b5 Willem Baudartius Morghenwecker der vrye Nederlandtsche Provintien: ofte,

‘N’, stijl van het zetwerk van fleurons op
titelblad.

1610-b7 Hugh Broughton A revelation of
the holy apocalyps
1610
4° : A-2V4 2X2
161004 - b1 A2 oules$ : b2 2X e$w
UVA: 2401 C 1
¶ Middelburg, Richard Schilders. Initiaal

‘M’ en ornament.

1610-c1 Clach-dicht over de doot des ghetrouwen dienaers Iesu Christi Egberti Aemilii
4° : A4 [B]1
000004 - b1 A2 o : b2 A4 $ve
UVA: Pfl. V 14, KB, BL
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz, 1610. Ge-
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goten initiaal ‘N’ met specifıeke beschadiging.

4° : [A]2
000004 - b1=b2 daert sten$
KB: pflt 1744, VU, UBL, BL

1610-c2 Claes Claesz Eenvuldige vertooninghe vvaer inne naectelijck wt de H. Schrifture aengewesen wort, dat Gods gemeente ... op
den hoecsteen Christum ... ghefondeert staet
1610
8° : A-Q8
161008 - b1 A2 et$dr : b2 Q4 eender
UVA: 406 G 37

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament en

initialen ‘D’ met breuk in letter en ‘A’.

1610-c3 Copia. : Alsoo eenige misverstanden ende questien geresen waren, tusschen de
iunckeren ... der Omlanden ... over de electie van
offıcien
4° : A4
000004 - b1 A $e : b2 A3 tine
KB: pflt 1727
¶ Gedrukt te Leiden door Jan Bouwensz en/

of Jan Paets Jacobszoon, 1610. Initiaal ‘A’.

1610-c4 Copie van eenen brief ghesonden van[!] Turckschen keyser, aen ... de Staten Generael
1610
4° : [A]2
161004 - b1=b2 grooter esen,$d
UVA: Pfl. T 18a, KB, UBL, UBU

titelblad (later bij Porcevant Morgan) en
initiaal ‘E’. Simoni: gedrukt te Amsterdam?

1610-e1 Etlike verbundt-brieven, vnd
verdrage, in vörigen tyden, tüsschen, vnde mit
den Stenden van Ostfrieslandt beramet vnde
opgerichtet
1610
4° : A-E4
161004 - b1 A2 r$m : b2 E3 $V
KB: 557 H 50:1
¶ Franeker, Gilles van den Rade? Ornament

op titelblad bij van den Rade, initialen
onbekend. Ornament later bij Porcevant
Morgan.

1610-e2 Etlicke Verbundt-brieven, vnd
Verdrage, in vörige tyden, tüschen, vnde mit
den Stenden van Ostfrieslandt beramet vnde
vpgerichtet
1610
4° : A-E4 F2
161004 - b1 A2 en, : b2 F2 eh
KB: 958 C 3, VU
¶ Duitse druk? Niet geïdentifıceerde initi-

aal ‘D’.

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw. Initiaal ‘H’ met specifıeke beschadigngen.

1610-c5 Corte ende seeckere tydinghe van het
veroveren ... der stercke stadt ... Gulick
Ghedruckt by den voorgaenden courantier
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1610-h1 Zacharias Heyns Jeucht spieghel
1610
4° obl. : A-D4
161004 - b1=*b2 A2 leer
KB: 10 G 32, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

gedrukt te Arnhem door Jan Jansz?

catalogus
1610-h2 Festus Hommius Van de beroepinghe der kercken-dienaren, ia ende neen, van
Iohannes Vvtenbogaert
1610
4° : A-E4
161004 - b1 A2 $du : b2 E3 e$C
UVA: Pfl. U 12, VU, UBL, UBU, BL

161004 - 1b1 A2 ken : 1b2 G5 e$sij - 2b1
2A2 ongr : 2b2 2K6 nneer - 3b1 3A2
:$Ove : 3b2 3G6 $oordee
UVA: 418 E 73,72,74

¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Ornament

1610-j3 David Joris T’samen-spreeckinge
tusschen Godes geest, liefde ende stemme, mit die
verloren mensche
1610
4° : 2A-2I8 2K10
161004 - b1 2A2 ongr : b2 2K6 nneer
UVA: 418 E 72

op laatste blad met specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt te Den Haag.

1610-h3 Festus Hommius Van de beroepinghe der kercken-dienaren, ia ende neen, van
Iohannes VVtenbogaert
1610
4° : A-E4
161004 - b1 A2 et$d : b2 E3 e$C
UVA: Pfl. U 14, HGA, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1610-j1 David Joris Een der paradyscher
rivieren wtvloet, vloeyende als levende wateren,
van den lyve des waren geloovigen
1610
8° : 2A-3B8
161008 - b1 2A2 die$V : b2 3B5 ie$Geest$
UVA: OK 65-956:4, VU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Stijl van zet-

werk fleurons op titelblad en gegoten
kalligrafısche initiaal ‘N’.

1610-j2 David Joris Thien christlijcke
gespraecken: tusschen een godt-gheleert, bybelsgeleert ende sophist-geleert: waer in verhandelt
ende bericht wert het volcomen verstant der
waerheyt Christi
1610
4° : A-G8 2A-2I8 2K10 3A-3F8 3G10

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initialen

‘A’, ‘W’ en ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘N’.

1610-j4 David Joris Van menigerley aart der
menschen vianden
1610
8° : 2A-2K8 22A-2P8
161008 - 1b1 2A2 en$gh : 1b2 2K5 aar$
- 2b1 2A2 en$d : 2b2 2P5 ucht
UVA: OK 61-1965
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament.

1610-k1 Kort ende claer bewijs, van dat God
de salicheyt werckt, door een onwederstaenlijcke
macht
1610
4° : [A]4
161004 - b1 willen h$wi : b2 dit h
UVA: Pfl. W 29
¶ Den Haag, Hillebrandt van Wouw? Orna-

ment op titelblad.

1610-l1 Robbert Robbertsz Le Canu
Een mey-praetjen, tusschen vader ende sone, over
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‘tgheschil der professoren, der heylighe theologie
in-de hooghe schole tot Leyden
1610
4° : A-C4
161004 - b1 A2 de$s : b2 C2 en$o
UVA: Pfl. V 9
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op C3-recto.

1610-l2 Robbert Robbertsz Le Canu
Een mey-praetjen, tusschen vader ende sone, over
‘tgheschil der professoren, der heylighe theologie
in-de hooghe schole tot Leyden
1610
4° : A-C4
161004 - b1 A2 ry : b2 C3 $ver
UVA: Pfl. V 10, KB, UBL, UBU, BL
¶Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Initiaal

‘H’. Simoni: gedrukt te Hoorn.

1610-l3 Robbert Robbertsz Le Canu
Nieuwe iaars claach-liedt, over de doodt van
D.D. Iacobus Arminius
1610
4° : [ A]2
161004 - b1=b2 int t$
UVA: Pfl. T 21, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Ornament

op titelblad. Simoni: gedrukt te Amsterdam.

1610-m1 Memorie ofte lijste van diversche
octroyen, ende andere acten van souverainiteyt
by desen edelen Rade ende Leenhove geexerceert,
successivelick t’sedert d’erectie van dien
[1610]
2° : U1
000002 - b1=b2 U e
KB: 324 G 123
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¶ Geen initialen of ornamenten.

1610-m2 Mera deliratio iesvitalis, eene H.
tragi-comoedie ge-intituleert Den salighen
Ignatius de Loyola, oft Anti-Lvther
Buyten Roomen, 1610
4° : A4 B2
161004 - *b1=b2 B ba
KB: pflt 1793, UVA, UBL
¶ Amsterdam, Barent Otz, 1610. Twee

ornamenten en initiaal ‘I’ met specifıeke
beschadigingen.

1610-m3 Mera deliratio iesvitalis, eene H.
tragi-comoedie ge-intituleert Den salighen
Ignatius de Loyola, oft Anti-Lvther
1610
4° : A4 B2
161004 - *b1=b2 B ba
UVA: Pfl. W 6, UBL
¶ Amsterdam, Barent Otz. Twee ornamen-

ten en initiaal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.

1610-n1 Der Neerderlanden ende kerken
vriheidt: van Spanjens ende Roomens hoogher
tirannij-heidt
4° : A4
000004 - *b1 bedreef lucht$ : *b2 volcht
st,$m
UVA: Pfl. T 16d, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge, 1610.

Initiaal ‘A’. Simoni: geen toeschrijving.

1610-n2 Nieuwe tijdinghe, ende handelinghe,
vanden duyvel, ende den paus
[1610]
4° : A4 B2

catalogus
000004 - b1 A2 hij : b2 B2 wan
UVA: 976 B 23:47, UBU

gezien de formulering van het impressum.

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op

1610-o1 Ordonnantie van de Staten van Holland en West-Friesland op de veertigste penning
4° : A4
000004 - b1 A a : b2 A2 .$ande
KB: plakk. Q 119:13

1610-s1 Robertus Sweertius Den
erentfesten, achtbaren, eerweerdigen, wijsen en
voorsinnigen heeren, balieu, borgemeesteren en
schepenen der stede van Rotterdam
4° : [A]2
000004 - b1 Bosch .$Wel$ : b2 versierde
dat$de$v
KB: pflt 1811, UBL, BL

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz, 1610.

Wouw, 1610. Initiaal ‘E’ met specifıeke
beschadiging.

Initiaal ‘E’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: geen toeschrijving.

1610-p1 Placcaet ofte ordonnantie der
cheur-vorsten te Brandenburch, van weghen
de gheestelicke goederen, inne-comsten ... ende
dierghelijcke pensioenen, dat die in-gebrocht ...
moeten worden binnen den tijdt van drie weecken
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 he
UVA: Pfl. T 6a, VU, KB, UBL, UBU

1610-t1 Tranen ende bevveeninghen van
Vranckrijck, over het overlyden van Henricus de
IV, coning van Vranckrijck ende van Navarra
Overgheset uyt het Françoys ghedruckt
by Iean Petit te Roven, 1610
4° : A4
161004 - b1 A2 orsie : b2 A3 en$
UVA: 976 B 23:78, UBL

¶ Amsterdam, Cornelis Fransz, 1610. Orna-

¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

ment en initiaal ‘L’ met specifıeke beschadigingen.

ornament op titelblad met specifıeke beschadigingen en vervormingen.

1610-p2 Publicatie by ende van wegen de heeren Raden van State der Gheunieerde Nederlanden. Gedaen binnen Vtrecht op den eersten iunij
1610. na den nieuwe stijl
t’ Utrecht, na de copye ghedruckt by
Salomon de Roy, voor Pieter Voet, 1610
4° : [A]2
161004 - b1=b2 Onderteyckent
Raede$van$St
KB: pflt 1724, VU, UBL

1610-v1 Het verdragh, oft afhandelinghe tusschen de roomse keyse. mat. heer Rvdolphus de
tweede, ende ... koning Matthias, van Hongaryen
1610
4° : A4
161004 - b1=b2 A3 an
KB: pflt 1709, VU, UBL

titelblad.

¶ Dordrecht, Adriaen Jansz Bot. Ornament

op titelblad en initiaal ‘E’.

¶ Niet geïdentifıceerd ornament: fenix.

Utrecht, Salomon de Roy? Waarschijnlijk,

1610-v2 Vertooch aen myne heeren vant Hof
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van Parlemente, op de vader-moort begaen in
den persoon des conincks Hendrick de Groote
1610
4° : A-B4 C2
161004 - b1 A2 dae : b2 C sUVA: Pfl. T 2, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

ornament op titelblad met specifıeke beschadigingen en vervormingen.

1610-v3 Dominicus Vinsemius Contra
tragicos ecclesiastes libellvs defensandæ veritatis
apologiam, atque ad ecclesiasticam concordiam
exhortationem complectens
1610
4° : A6 B-K4 L2
161004 - b1 A2 han: : b2 L p
UVA: 417 E 7, BL
¶ Franeker, Ulderick Balck. Initiaal ‘A’.

Simoni: gedrukt in de provincie Friesland?

1610-w1 Een vvaerachtighe seer droevighe
geschiedenisse, van drie studenten van Cloppenburch die welcke twee ionghe dochters ... hebben
vercracht
Na de copye ghedruckt tot Munster, L.
Raesvelt, 1610
4° : [A]2
161004 - b1=b2 wisten ,$daer
KB: pflt 1822, UBU
¶ Amsterdam, Harmen Jansz Muller, 1610.

Ornament en initiaal ‘E’. Niet genoemd in
bouman 1978

1610-w2 VVat nieuws, wat outs, en oock wat
wonder, van de roomsche mis-salf, en haer kracht
bysonder
4° : A4
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000004 - *b1 is ht : *b2 dees ,’t
KB: pflt 1815
¶ Dordrecht, Joris Waters, 1610. Ornament

in houtsnede.

catalogus

1611
1611-a1 Ruardus Acronius Bedenckingen,
over de beroepinghe D.D. Conradi Vorstii, tot de
professie der H. theologie in de Vniversiteyt tot
Leyden
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 chel : b2 D3 esen,
UVA: Pfl. Y 1, VU, KB, UBL, UBU, BL

1611-a4 Antwoorde der E. hoochmogende heeren Staten Generael: op d’eerste oratie ghedaen
vanden heer Rodolphus Winwood, ambassadeur
der con. maiesteyt van groot Britannien: aengaende de beroepinge D. Conradi Vorstij
[1611]
4° : A2
000004 - b1=b2 A i
UVA: Pfl. Z 1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘E’.

1611-a2 Ruardus Acronius Bedenckingen
over de beroepinghe D.D. Coenradi Vorstii, tot
de professie der H. theologie in de vniversiteyt tot
Leyden
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 cheli : b2 D3 eerde
KB: pflt 1847, UBL

1611-b1 Arent Barendtsz Een clare
beschrijvinghe aller antechristen, ende een christelijcke wederlegginghe haerder grondleer
(Col.: 1611)
8° : A-Q8 R4
000008 - b1 A2 ,$m : b2 R3 $son
UVA: 407 G 12
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘D’ en typografısche stijl van titelblad.

¶ Dordrecht, Adriaen Jansz Bot. Gegoten

initiaal ‘E’ met een aantal uitsluitend met
Bot overeenkomende beschadigingen en
enkele extra beschadigingen.

1611-a3 Doede van Amsweer De præpositvris reformatis. Vvaerhafte ... verclaringhe,
van wedtlijcke vocatie, tot bedieninghe der
probstye tho Vsquert in den Omlanden ghelegen
1611
4° : *4 A-3A4
161104 - a1 *2 er$P : a2 *3 $st - b1 A de :
*b2 3A2 $der$O
UVA: O 61-5312:1, VU, Tresoar, UBL,
UBU
¶ Groningen, Hans Sas. Ornament op titel-

blad en initialen ‘E’ en ‘D’ met specifıeke
beschadigingen.

1611-b2 Bevckelaer tegens de scherpe pijlen
geschoten op de vrede-soeckende predicanten,
inhoudende haere remonstrantie aende EE. mog.
HH. Staten van Hollandt ende VVest-vrieslandt
overgegeven in iulio des jaers 1610
1611
4° : A-H4 I2
161104 - b1 A2 $Syn : b2 I $
UVA: Pfl. X 10, KB, UBL
¶ Alkmaar, Jacob de Meester. Initaal ‘H’

met specifıeke beschadigingen.

1611-b3 Hugh Broughton Eenighe
schoone ende sekere bewijsredenen om den grondt
vanden Bybel te bevestighen
1611
4° : A-C4 D2
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161104 - b1 A2 ,$d : b2 D $v
UVA: Pfl. A c 19
¶ Utrecht, Herman II van Borculo?

Waarschijnlijk gegoten initiaal ‘H’ zonder
beschadigingen.

1611-b4 Hugh Broughton A reqvire of
agreement to the groundes of divinitie studie
1611
4° : A-N4
161104 - b1 A2 e$Se : b2 N2 ,$an
KB: 2210 F 31:6, BL
¶ Simoni: Middelburg, R. Schilders.

1611-c1 Dirck Volckertszoon Coornhert Of Godt in sijn predestineren, verkiesen
ende verwerpen siet op des menschen doen, dan
niet. Ghesprake tusschen ghereformeerde calvinist, ende D. Demostenes
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 sijn$ : b2 D3 dt$ve
UVA: Pfl. Z 23, KB, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad. Simoni: Gouda, J. Tournay.

1611-c2 Dirck Volckertszoon Coornhert Van Godes verkiesinghe. Of Godt door sijn
eyghen werck alleen ... saligh maackt .... Tweede
ghesprake tusschen ghereformeerde calvinist
1611
4° : a-b4 c6
161104 - b1 a2 t$su : b2 c5 ck$
UVA: Pfl. A a 1, KB, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1610-c3 Dirck Volckertszoon Coorn-
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hert Van Gods predestinatie over den verworpenen .... Vierde ghesprake
1611
4° : A-B4 C6
161104 - b1 A2 l$ : b2 C5 e$g
UVA: Pfl. A a 5, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1611-c4 Dirck Volckertszoon Coornhert Van de predestinatie, of Godt yemandt verblindt, verwerpt, ende verhardt onveroorsaackt
door desselvens quaatheydt. Vijfde ghesprake
1611
4° : A-C4 D6
161104 - b1 A2 elt$ : b2 D4 ooren
UVA: Pfl. A a 7, KB, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1610-c5 Dirck Volckertszoon Coornhert Vande verworpelinghen. Of Godes
predestinatie ... oorsake is van yemants eeuwighe
verdoemenisse. Derde ghesprake
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 eb : b2 D3 $nye
UVA: Pfl. A a 3, KB, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad.

1610-c6 Copije van sekere brieven gheschreven
uyt Parijs, door een liefhebber, den eenen vanden
20. ende de ander van den 26. ianuarij 1611.
vervatende den jeghenwoordighen standt van
Vranckrijck
1611
4° : [A]2

catalogus
161104 - b1=b2 sy a
KB: pflt 1827, UBL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad.

1611-e1 Epistola scripta tempore Philippi
Pulchri regis christianissimi contra Bonifacii
VIII. vsvrpationes
1611
4° : A6
161104 - b1 A2 du : b2 A5 $for
KB: pflt 1922
¶ Antwerpse druk? Gegoten initiaal ‘D’ met

beschadigingen die in Antwerpse drukken
voorkomen en enkele extra beschadigingen.

1611-f1 Marquard Freher Foederis
Lvdovici Germaniæ, et Karoli Galliæ regvm, Pii
fılior. Magni nepot. apud Argentoratum anno
dcccxlii. percussi, formulæ
1611
4° : A-B4
161104 - b1 A2 eo$v : b2 B3 nesc
KB: 525 C 7
¶ Vermoedelijk fout gedateerd: 1611 = 1711.

Initiaal ‘D’ begin achttiende eeuws.

1611-g1 Ghebodt ende ordinantie, des alderheylichste vader den paus van Roomen, aen alle
cordinalen[!]
Na de kopije ghedruckt tot Middelborch, R. Schilders, 1611
4° : A2
161104 - b1=b2 A2 der
UVA: Pfl. A c 24

theses, vande persoon ende ampt Christi
Nae de copye ghedruct tot Steinfort by
Theophilus Cæsar, 1611
4° : A-B4 C2
161104 - b1 A2 RI : b2 C2 $op
KB: pflt 1858, VU, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Or-

nament op titelblad en initiaal ‘D’. Simoni:
gedrukt te Leiden?

1611-h2 Festus Hommius Recapitvlatie
van seecker sermoen ghedaen den xvj. octobris
des iaers 1611. binnen Leyden, door D. Festvm
Hommivm
1611
4° : ?4
161104 - b1 (?)2 ifferen : b2 (?)3 k$wec
UVA: Pfl. Z 21, KB, UBL, UBU
¶ Leiden, Thomas Basson? Stijl van zet-

ten van fleurons op het titelblad. Niet
geïdentifıceerde initiaal ‘A’.

1611-j1 James I koning van Groot-Brittannie Copie van eenen brief vanden coningh
van groot Britaengien. Ghedateert den 6. october, anno 1611. Gesonden aen de H.H. Staten
Generael, aengaende de beroepinghe Conrardi[!]
Vorstij tot de professie der H, theologie in de
universiteit van Leyden
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 k,$t : b2 A3 ude$
UVA: Pfl. Z 2, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad.

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

1611-g2 Gerardus Grimerius Vertaelde

1611-j2 James I koning van Groot-Brittannie Translaet vanden brief des conincx
189

catalogus
van groot Britaengien, etc. geschreven aende ...
Staten Generael ... aeugaende[!] de beroepinghe
Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 en$h : b2 A3 $Ke
UVA: Pfl. Z 3a, UBU, BL

1611
4° : A-I8 2A-2I8 3A-3H8
161104 - 1b1 A2 $sy$ : 1b2 I5 r$di - 2b1
2A ijste : 2b2 2I5 oede - 3b1 3A eco : 3b2
3H5 cken$ge
UVA: O 65-883

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

‘G’ met specifıeke beschadiging.

titelblad, initiaal ‘E’. Simoni: gedrukt te
Amsterdam.

1611-j3 James I koning van Groot-Brittannie Translaet vanden brief des conincx
van groot Britaengien, etc. gheschreven aende
... Staten Generael ... aengaende de beroepinge
Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 eve : b2 A3 rck
KB: pflt 1870, UBL

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

1611-k1 Korte antvvoorde op een lasterlick
schrift, onlanghs uytghegheven, sonder naeme
des autheurs, ghenaemt De brand-klocke
1611
4° : A4 B2
161104 - b1 A2 $in$d : b2 B r
161104 - b1 A2 in$de : b2 B r
UVA: Pfl. Y 24, VU, KB, UBL, UBU
¶ Haarlemse druk? Ornament na 1620 in

titelblad.

gebruik bij de van oorsprong Haarlemse
uitgever Pieter Arentsz te Norden. De
gegoten initiaal ‘G’ komt voor bij Gilles
Rooman, het ornament niet.

1611-j4 James I koning van Groot-Brittannie Translaet vanden brief des conincks
van groot Britaengien, etc. gheschreven aende ...
Staten Generael .... Aengaen-de de beroepinghe
Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 eve : b2 A3 cke
UVA: Pfl. Z 3, VU, KB, UBU

1611-l1 Robbert Robbertsz Le Canu
Ratelwachts roeprecht, tegent boeck vanden
schijndeuchtsamen engel, ofte geest Cornelis van
Hil
1611
4° : [A]4
161104 - b1 2. e : b2 3. $
161104 - b1 2. ge : b2 3. $
UVA: Pfl. X 12, VU, KB, UBL, BL

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

titelblad.

gedrukt te Amsterdam.

1611-j5 David Joris Het derde boeck der
christelijcker sendbrieven: inholdende veele
verscheyden schoone godlijcke leeringhen

1611-l2 Robbert Robbertsz Le Canu
Ratelwachts roeprecht, tegent boeck vanden
schijnduechtsamen engel, ofte geest Cornelis van

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op
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Hil
1611
4° : [A]4
161104 - b1 2. $ : b2 3. $
UVA: Pfl. X 11, VU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1611-l3 Robbert Robbertsz Le Canu De
secte der hillisten tegen de magistraat van Alckmaar. Op de wijse, Ick ben een arm pellegrim
[1611]
4° : [A]2
000004 - b1 wy $no : b2 Huys-coopers
de$Oversten$d
UVA: Pfl. X 12:2, VU, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1611-l4 Martin Luther De cleyne catechismus ofte onderwijsinge inde christelijcke leere
1611
8° : A-D8 ?8
161108 - b1 A2 um$ : b2 D5 en$r - c1 (?)
$sij : c2 (?)5 me
KB: 2 B 15:2

¶ Geen initialen of ornamenten. De mee-

gebonden kaart is gedrukt te Utrecht door
Salomon de Roy.

1611-m2 Missive van Iacobvs I. Koninck van
groot Britannien, etc. Aen de hooch-mogende
heeren Staten, etc. Aen-gaende de zake ende
schriften Vorstij ... Ghegheven wt West-munster
den 6. octobris. 1611
1611
4° : [A]4
161104 - b1 na a : b2 is r
UVA: Pfl. Z 4, VU, KB, UBL, UBU
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft?

Stijl van zetten van fleurons op titelblad en
als factotum.

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

1611-n1 Willem Pietersz. de Nachtegale Een recht-snoer ofte Cleyn tractaet der heyligher schriftuer-plaetsen dienende tot breeder
verstant der predestinatie
1611
8° : A-D8
161108 - b1 A2 ters : b2 D4 $15$e
UVA: 2797 G 28

ment met specifıeke beschadigingen.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1611-m1 Emanuel van Meteren Nederlantsche historien ofte geschiedenissen inhovdende den gantzen staet, handel, soo va oorlogen als
vrede-handels in onsen tyden begin ende eynde
1611
4° : 2 dl
Dl. 1: 161104 - a1 2*2 .$Cl : a2 2*5 yt$he
- b1 A ma : b2 4G3 taten$afge
Dl. 2: 161104 - 1b1 A ck : 1b2 Q3 tere
- 2b1 A Sp : 2b2 2V3 $Tro
UVA: OG 63-4988, KB, UBL, UBU

1611-n2 Naerder vvaerschouwinghe, over
sekere verantwoordinghen D.D. Vorstii onlancx
tot zyner verschooninghe uytghegheven
Copye gedruckt tot Leeuvvarden, Abraham van den Rade
1611
4° : A-K4
161104 - b1 A2 r$me : b2 K3 nfe
UVA: Pfl. Z 13, UBL, UBU
¶ Leeuwarden, Abraham van den Rade.

Wapen op titelblad en gegoten initiaal ‘W’
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met specifıeke beschadigingen.

161116 - b1=b2 A2 onin
KB: pflt 1825

1611-n3 Samuel Naeranus Dispvtatie van
de vrye vville
1611
4° : A4 B2
161104 - b1 A2 twil : b2 B2 erbl
UVA: Pfl. A b 6, VU, KB

¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Wapen

¶ Geen initialen of ornamenten.

1611-n4 Adriaen van Nierop Echo oft
gallem, dat is: Wederklinckende ghedicht vande
teghenwoordighe oneenigheden, ontstaen uyt
kerckelijcke verschillen. In Hollandt
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 r$on : b2 A3 eest
UVA: Pfl. A b 12a, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Ornament en initiaal ‘D’.

1611-r1 Reqveste vande studenten in de H.
theologie, ghelevert inde handen van ... de heeren
curateuren van de vniversiteyt tot Leyden ....
Aengaende de beroepinghe Conrardi Vorstij tot
de professie der H. theologie inde vniversiteydt
tot Leyden
1611
4° : A-C4
161104 - b1 A2 fte$t : b2 C3 t-g
UVA: Pfl. Z5, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

in houtsnede op titelblad

1611-s2 Georg Sohn Sommighe heerlijcke
disputatien
1611
4° : A-C4 D2
161104 - b1 A2 tbre : b2 D2 tem
UVA: Pfl. A b 5, KB
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz? Initiaal ‘D’

met specifıeke beschadiging. Volgens de
stcn is Fransz actief vanaf 1612.

1611-s3 Maximilien de Béthune duc
de Sully Brief van den heere van Svilly, aende
coninghinne
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 $ge : b2 A3 ost
KB: pflt 1826, VU, UBL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘M’.

1611-s4 Sovrat. A B C. Akan meng ayd’jer
anack boudack, spercy deayd’jern’ja capada
segala manusia nassarany
Amsterdam, 1611
8° : A8
161108 - b1 A2 OP : b2 A5 ra
KB: 653 L 44
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: leraar in

1611-s1 Een slecht ende eenvoudigh discouvrs,
over de doot van Henry le Grand, coningh van
Vranckrijck
1611
16° : A8
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klaslokaal.

1611-t1 Jacobus Taurinus Brand-clock
(ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen
wt de camer der E.H.M. heeren Staten soo der

catalogus
Geunieerde Provintien in’t ghemeyn, als int
particulier van Hollandt) noodich ghetrocken in
dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene, nieuwicheden
1611
4° : A-E4
161104 - b1 A2 $hie : b2 E.3. cke,$
UVA: Pfl. Y 22, VU, KB, UBL
¶ Utrecht, Jan Amelissz. Initiaal ‘N’.

1611-t2 Jacobus Taurinus Brand-clock
(ghegoten ten deele van de stoffe ghecomen
wt de camer der E.H.M. heeren Staten soo der
Geunieerde Provintien in’t ghemeyn, als int
particulier van Hollandt) noodich ghetrocken in
dese bedroefde vruchtbare tijden der ghevaerlijcke, van ouds begravene, nieuwicheden
1611
4° : A-E4
161104 - b1 A2 r$d : b2 E3. ,$de
UVA: Pfl. Y 21, KB, UBU
¶ Utrecht, Jan Amelissz. Initiaal ‘N’.

1611-t3 Thien artijckelen onser verantwoordinghe, tegen vele onschrifmatige belydinge ...
tot laste van Iaques Outerman
1611
8° : A-2C8 2D4
161108 - b1 A2 see : b2 2D2 e$Sch
UVA: OK 65-355
¶ Geen initialen of ornamenten.

1611-t4 Le tocsin. Au roy ... Contre le livre de
la puissance temporelle du pape, mis n’aguerres
en lumiere par le Cardinal Bellarmin iesuite
Leyden,1611
4° : A-C4
161104 - b1 A2 pra$ : b2 C3 au$le

UVA: Pfl. A c 9a, VU, KB, UBL
¶ Leiden, Govert Basson. Initiaal ‘F’ en

fleurons.

1611-t5 De tweede ontdeckinge der iesuiten,
dat is copije van sekeren brief gheschreven tot
Boulogne
1611
4° : A-B4
161104 - b1 A2 an$ : b2 B3 olle
UVA: Pfl. A c 13, VU, KB, UBL, UBU
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘I’ in houtsnede met specifıeke beschadigingen.

1611-v1 Adolphus Venator Kopije, van
de remonstrantie by Adolphum Venatorem
predikant tot Alcmaer ontworpen: anno, 1610. in
ianuario. Om aen de ... Staten van Hollant ende
West-Vrieslant ghepresenteert te worden
Na de kopije tot Alcmaer, J. de Meester,
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 derli : b2 D3 de$Vri
UVA: Pfl. X 13, KB, UBL, BL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Simoni:

Rotterdam, M. Bastiaensz. Drukkersmerk,
initiaal ‘V’ en ornament.

1611-v2 Adolphus Venator Een claer
ende doorluchtich vertooch van d’Alckmaersche
kerckelicke gheschillen. Gheresen soo voor-heen,
als insonderheyt int iaer 1608 ende 1609. Rijmsvvyse als een spel van sinnen ghestelt
1611
4° : ...8 A-F8
161104 - a1...2 o$do : a2 ...5 $bes - b1 A n
: b2 F5 ten$
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UVA: Pfl. X 16, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Haarlem, Adriaen I Roman? Zelfde initi-

aal ‘W’ bij Roman, hier beschadigd. Simoni:
gedrukt te Alkmaar.

4° : A-D4
161104 - b1 A2 $ee : b2 D3 Go
UVA: Pfl. Z 10, VU, KB, UBU
¶ Amsterdam, Joost Broersz. Ornament op

titelblad.

1611-v3 Een verklaringhe, over den 133.
psalm. Met een zeker onderscheyt inde voorrede
vant verscheel ... belanghende vande predestinatie
1611
4° : A-D4
161104 - b1 A2 oo : b2 D3 $inde
UVA: Pfl. A a 17, KB, UBL, BL
¶ Rotterdam, weduwe Jan III van Ghelen.

1611-v6 Conradus Vorstius Twee sendtbrieven, eene des welgheleerden ende godtvruchtigen D.Iohannis wt den Bogaert, ende d’andere
D.D. Coenradi Vorstii. Tot waerschouwinghe
voor de inghesetene deses landts
4° : A-B4 [C]4 [D]2 [E]4 [F]2
000004 - b1 A e : b2 B3 $dese
KB: pflt 1855, UVA

Initiaal ‘O’.

¶ Leiden, Thomas Basson, 1611. Gegoten

1611-v4 Conradus Vorstius Conr. Vorstij
der H. Schrift doct. en profess. Christlijcke ende
nootwendighe verantwoordinge, tegen allerley
on-ervindelijcke naereden ende aenterginghen,
daermede hy onlangs ... van den predicanten tot
Leeuwaerden ... van weghen de leere, ten hoochsten is aenghegrepen ende beswaert
Na de copye tot Steinfort, by Theo
philus Keyser
1611
4° : A-D4 E2
161104 - b1 A2 ion$ : b2 E 2
KB: pflt 1860, VU, UBL, UBU

initialen ‘Q’ en ‘D’ in deze tijd alleen bij
Basson.

1611-v7 Conradus Vorstius Voorlooper
van een volcomene antwoort .... Teghen de
verclaringhe D. Sibrandi Lubberti
Na de Copye, tot Leyden, J. Paedts
Iacobszoon 1611
4° : A-F4
161104 - b1 A2 y$n : b2 F3 y$no
UVA: Pfl Z 17, VU, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘I’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
gedrukt te Leiden.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad.

1611-v5 Conradus Vorstius Conradi
Vorstii S. theologiæ doctoris teghen-bericht. Op
seeckere articulen ... tot zijner groote beswaernisse ghestroyt
Eerst tot Leyden, J. Paedts Iacobszoon
1611
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1611-v8 Conradus Vorstius Wt-legghinghe, Coenradii Vorstii, over sommighe schriftuerplaetsen, vergheleken. Met de verklaringhe der
socinianen
Nae de kopije, gedruct in Vrieslant,
1611
4° : A-C4
161104 - b1 A2 an$b : b2 C3 de$gh

catalogus
UVA: Pfl. Y 7, UBL, UBU, BL

‘M’.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘A’ en ‘O’. Simoni: gedrukt te Leiden?

1611-w1 VVaerschouwinghe, aen alle ghereformeerde kercken, ende vrome ingesetenen van
de vereenichde Nederlanden
Nae de copye, ghedruckt tot Leeuwarden, A. vanden Rade
4° : A-K4
000004 - b1 A2 oo : b2 K3 ute
UVA: Pfl. Y 5, VU, KB, Tresoar, UBL,
UBU
¶ Leeuwarden, Abraham van den Rade.

1611-w4 Ralph Winwood Oratie ghedaen
door den doorluchtighen ... heere Rodolphus
VVinvvood ridder, ambassadeur van weghen
syne majesteyt van groot Britannien, etc. aende
... Staten generael ... aengaende de beroepinghe
Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 og : b2 A3 Lan
UVA: Pfl. Y 26, KB, UBL, UBU
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft?

Stijl waarin fleurons zijn gezet.

Initialen en ornamenten.

1611-w2 Ralph Winwood De derde
oratie of diepe protestatie vanden coning van
Enghelandt, ghelevert inde vergaderinge van ...
de Staten Generael
[1611]
4° : A2
000004 - b1 A on : b2 A2 ick$h
UVA: Pfl. Z 18, KB, UBL, UBU
¶ Haarlem, Adriaen I Roman? De initiaal

1611-w5 Ralph Winwood Oratie ghedaen
door den doorluchtigen ... heere Rodolphus
Winwood ridder, ambassadeur van weghen syne
maiesteydt van groot Britannien, etc. aende ...
Staten Generael ... aengaende de beroepinghe
Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1 A2 ert : b2 A3 and
UVA: Pfl. Y 25a, VU, KB, UBL, UBU

‘M’ met vrijwel identieke beschadigingen
komt ook te Antwerpen voor.

¶ Amsterdam, Barent Otz. Drukkersmerk

1611-w3 Ralph Winwood Oratie gedaen
door den doorluchtigen ... heere Rodolphus
Winwood ridder, ambassadeur van wege zijne
majesteyt van groot Britannien, etc. aen de ...
Staten generael .... Aengaende de beroepinge
Conradi Vorstij
4° : A2
000004 - b1 A $b : b2 A2 icti
KB: pflt 1866

1611-w6 Ralph Winwood De tvveede
oratie ghedaen door ... Rodolphus VVindvvood
ridder, ambassadeur van wegen syne majesteyt
van groot Britannien, etc. aende grootmogende
heeren Staten generael ... aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij
1611
4° : [A]4
161104 - b1 hebben n$toela : b2 zake
ten

¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1611. Initiaal

op titelblad, initialen ‘C’ en ‘O’.
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UVA: Pfl. Z 6a:1, VU, KB, UBL, UBU, BL

1612

¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van

Delft. Kleine gevlochten initiaal ‘M’ met
specifıeke beschadigingen, stijl van zetten
van fleurons.

1611-w7 Ralph Winwood De tweede oratie ghedaen door ... Rodolphus Winwood ridder,
ambassadeur van weghen syne maiesteydt van
groot Brittannien, etc. aende ... Staten Generael
... aengaende de beroepinghe Conradi Vorstij
1611
4° : A4
161104 - b1=b2 A2 an$
UVA: Pfl. Z 6, VU, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. initiaal ‘M’ met

1612-a1 Ruardus Acronius Copije van de
remonstrantie die opt eynde der mondelijcke conferentie den ... Staten is overghelevert by de ses
predikanten, die ... uyt de respective classen van
Hollant ende Westvrieslant ghedeputeert waren
1612
4° : [A]2
161204 - b1=b2 Kercken-dienaren
$1591$by$uwer$
UVA: Pfl. A d 7, VU, HGA, KB, UBL
¶ Antwerpse druk. Ornament op titelblad

in houtsnede. Sterk gelijkende gegoten
initiaal ‘W’ ook te Haarlem bij Adriaen I
Roman.

specifıeke beschadiging.

1611-w8 Johannes Wtenbogaert
Voor-looper. Tegen het libel fameus oft pasquil
Van ia ende neen; wt gegeven tegen Iohannem
VVtenbogart
Ghedruckt na de Copie van Utrecht,
1611
4° : A-C4 D6
161104 - b1 A2 $jae$ : *b2 D3 $drin
UVA: Pfl. U 16, VU, KB, UBL, UBU

1612-a2 Achste vernievwing der kevren opt
stuck van de hooftdraperie neeringhe van allerley
saeyen ende grogreynen die binnen der stadt
Leyden, des graefschaps van Hollandt werden
ghewrocht ende gereet
1612
4° : A-O4
161204 - b1 A2 ie : b2 O2 rp,
KB: plakk. Q 281:5
¶ Leiden, opt Raedthuys. Drukkersmerk.

¶ Leiden, Joannes Paets Jacobszoon. Initiaal

‘D’ met specifıeke beschadiging, stijl van
zetten van fleurons.

1612-a3 Henry Ainsworth Apologie ofte
verantwoordinghe van alsulcke ware christenen de welcke ghemeenlick (maer ten onrechte)
ghenoemt worden Brovnisten
1612
8° : A8 B4 A-D8 E8(E2+E8 2E4) F-O8 P4
161208 - a1 A2 e$a : a2 B3 eerae - b1 A r :
b2 P3 n$dit$
UVA: OK 65-525
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1612-a4 Avont-praetjen, tusschen drye personagien, waer van de 1. heet Iverich hert, de 2.
Gaern-onderricht, ende de 3. Onnoosel-slecht
1612
4° : A-C4
161204 - b1 A2 opp : b2 C2 $no
KB: pflt 2016, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

den predicanten der stadt Dordrecht ... tegens
een remonstrantie, uytgegheven by Adolphus
Tectander Venator
1612
4° : *6 A-Z4
161204 - a1 *2 $ : a2 *4 eelt - b1 A e$ : b2
Z3 ren.$
UVA: Pfl. A e 13, VU, KB, UBL, BL

titelblad.

¶ Alkmaar, Jacob de Meester. Ornament op

1612-b1 Die blyde incomste den hertochdomme van Brabant, in voortijden by haren
landtsheeren verleent
Ceulen, 1612
4° : A-C4
161204 - b1 A2 ven : b2 C4 $dood
UVA: 222 F 43:3, KB
¶ Amsterdam, Hendrick Barentsz. Wapen

van Antwerpen op titelblad.

1612-b2 Gerbrand Adriaensz Bredero
Epitalamivm, of bruylofs ghedicht, ter eeren
het van God-ghevoechde houwelijck tusschen ...
Dirck Pietersz. Voskvyl. Met ... Aafgen Willems
dochter
1612
4° : A4
161204 - b1 A2 ijck : b2 A3 $Vro
KB: 853 A 97
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Amster-

dam, Cornelis Fransz? De inhoud wijst op
Amsterdam, de stijl van zetten is die van
Fransz.

titelblad en initiaal ‘L’. Simoni: gedrukt te
Amsterdam.

1612-c1 Isaac Casaubonus Antwoort Isaaci Casavboni op den brief vanden ... cardinael
Perronius, gheschreven wt den name ende van
weghen ... Iacobus, koninck van groot-Britanien
Nae de copije ghedruckt tot Londen, J.
Norton,1612
4° : (...)4 A-E4 [F]1
161204 - a1 (...)2 n$is,$ : a2 (...)3 se$huy
- b1 A ng : b2 E3 ie$no
UVA: Pfl. A e 1, VU, KB, UBL, BL
¶Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Initia-

len’B’ en ‘S’ met specifıeke beschadigingen.

1612-c2 Jean Calvin Vier brieven D. Ioannis
Calvini, overghezet wt het Latijn in onse tale,
inhoudende eenen goeden ende christelicken raet
1612
4° : A-C4
161204 - b1 A2 ese : b2 C3 en$
UVA: Pfl. A g 2, VU, KB, UBL, UBU
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft.

Factotum en ornament.

1612-b3 Een besonder tractaet, van de voornaemste leer-stucken, over welcken ten huydigen
dage ‘t verschil is: wesende d’oprechte copijen,
eerst van het wederleg-schrift der E. wel-gheleer-

1612-c3 Copie van seecker advijs, nopende die
swaricheden inde kercke van Hollandt gheresen,
tot slechtinghe van de selve
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1612
4° : [A]4
161204 - b1 2. Am : b2 salmen a.$
UVA: Pfl. A g 19, VU, KB, UBL, UBU

161208 - b1 A2 en$s : b2 A5 en$
UVA: 393 H 41:7, KB, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens?

¶ Geen intialen of ornamenten.

Het hier onbeschadigde ornament komt,
beschadigd, bij Biestkens voor en in een
anonieme druk van Van Ravesteyn.

1612-c4 Copije, in substantie soo vande
arreste ofte vonnis gegheven in’t parlement
van Parijs, op den 23. decembris 1611. teghens
den iesuwiten, als vande conclusien van ... den
procureur generael
1612
4° : A2
161204 - b1=b2 A2 ke$t
UVA: Pfl. A d 5, KB, UBL, UBU

1612-e2 Epitalamivm, of bruylofs-ghedicht,
ter eeren van ... Pieter Gerritsz. Ovdt. Met ...
Brechien Ians, van Hoorn
1612
4° : A4
161204 - b1 A2 t$de$ : b2 A3 ‘lick
KB: 853 A 110

¶Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘I’ met

specifıeke beschadigingen.

1612-c5 Corte beschrijvinghe, vanden
oorspronck ende voortganck der droevighe
oneenicheden ende schadelijcke scheuringen,
die door eenighe twist-gierighe menschen inde
euangelische kercken van Duytslandt, aenghericht ... waren
Na de copie, tot Schiedam, A.C. van
Delf, 1612
4° A4 2A4 2B2
161204 - 1b1 A2 atie : 1b2 A3 hem - 2b1
A2 $no : 2b2 B t$e
UVA: Pfl. A g 18a, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Delft, Jan

Andriesz Cloeting? Fleurons op titelblad
wijzen in de richting van Cloeting.

1612-e1 Eenige schriftuerlicke liedekens, tot
onderwysinge ende versterckinghe der swacke
1612
8° : A8
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¶ Niet geïdenfıceerd ornament. Amster-

dam, Cornelis Fransz? Zelfde ornament en
lettertype als 1612-b2.

1612-e3 Examen responsionis quam D.
Conradvs Vorstivs edidit ad articulos ex Anglia
transmissos
1612
4° : A-C4 D2
161204 - b1 A2 ,$&$ : b2 D i$
UVA: Pfl. A d 19, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Ornament en gegoten initiaal ‘C’ met
specifıeke beschadiging.

1612-f1 Feest-dicht op de echtelijcke vergaderinghe vanden eersamen ionghman Pieter
Barentszoon. Ende ... Teuntgen Lamberts D
1612
4° : [A]4
161204 - b1 Lenten s$des$ : b2 duert
r$naa
KB: 853 A 117
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Ornament

catalogus
op titelblad.

1612-g1 Cornelius Simonis de Ghesel Cort bericht van de redenen om de welcke de
heeren burghemeesteren ... der stede Rotterdam
Cornelium Geselium ... wt hare stadt hebben
doen leyden .... Mitsgaders Cornelii Geselii
teghenbericht
1612
4° A-C4
161204 - b1 A2 ,$en$ : b2 C2 tie$
UVA: Pfl. A f 2, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Initiaal

‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1612-h1 Michael Hogius Montstoppinghe des praters Ioannis de Govda iesuwyt, op
syn leughenen ende beuselen by dosynen teghen
Michaelis Hogij ontdeckinge des paepschen zielen-verraets, dat den iesuwijt Leonardus Lessius
ghesticht hadde
1612
4° : (...) 4 A-Q4
161204 - a1=a2 (...)3 en$na : b1 A h : b2
Q3 eft$m
KB: 300 F 26, UBL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz? Initiaal

‘H’ maakt deel uit van een serie van Bastiaensz. Na 1624 bij Isaac van Waesberge.

1612-g2 Cornelius Simonis de Ghesel
Cort bericht van de redenen, om de welcke de
heeren burghermeesteren ... der stede Rotterdam,
Cornelium Geselium ... uyt hare stadt hebben
doen leyden .... Mitsgaders Cornelii Geselii
Teghenbericht
1612
4° : A-B4
161204 - b1 A2 bod : b2 B3 ckin
KB: pflt 1978, VU

1612-h2 Tymen Claesz Honich Een
christalijnen bril, daar door men zien kan van
Hollant af, tot in Engelant toe, eenigher oproeriger predicanten bedrijf
1612
4° : A-B4
161204 - b1 A2 ore : b2 B2. $int$
UVA: Pfl. A g 11, VU, KB, UBL

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

1612-j1 Rijk Jacobsz Een schriftelijcke
waerschouwinge voor valsche leere
1612
8° : 6 A-S8 T 6
161208 - a1 2 de$ : a2 4 hy$o - b1 A nd :
b2 T4 niet$in
UVA: OK 65-364

titelblad.

1612-g3 Michael Gittichius Disputatie
van het ghewichtighe vraegh-stuck, of Christus
de rechtveerdigheydt Godes voor onse sonden
ghenoegh heeft ghedaen, ofte niet?
1612
4° : A-M4
161204 - b1 A2 $vvi : b2 M3 $is$ee
UVA: Pfl. A g 9, KB
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad, twee initialen ‘D’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Hoorn, Willem Andriesz. Gebruik en stijl

van zetten van fleurons.

1612-l1 Justus Lipsius Ivsti Lipsii sendtbrief, in vvelcke hy antwoorde gheeft aen een
seker groot heer, op de vrage, welck van drien
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den coning van Hispangien best gheraden ware
oorloge oft peys, oft liever bestant met den Fransman, Engelsche ende Hollander
Nae de copye gedruct tot Dusseldorp,
by W. vander Horst, 1612
4° : A4
161204 - b1 A2 er$ : b2 A3 selv
KB: pflt 1500a
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Drukkers-

merk op titelblad.

1612-l2 Justus Lipsius Ivsti Lipsii sentbrief. In vvelcke hy antwoorde gheeft aen een
zeker groot heer, op de vraghe, welck van drien
den coning van Hispangien best gheraden ware,
oorloghe oft peys oft liever bestant met den
Fransman, Engelsche ende Hollander te maken
1612
4° : A4
161204 - b1=b2 A2 $da
KB: pflt 1500
¶ Haarlem, Adriaen I Roman. Gegoten

arabeske ‘S’ met specifıeke beschadiging.
Onbekende houtsnede op titelblad.

1612-o1 Ordonnantie by die van de gherechte
der stadt Leyden, ghemaect op tstuck vanden erf
ende boedel-huysen
4° : A6
000004 - b1 A es : b2 A4 r$aen$
KB: plakk. Q 281:3
¶ Leiden, opt Raedthuys, 1612. Gegoten

initialen met specifıeke beschadigingen.

1612-o2 Ordonnantie ende verhael vanden
stijl, ende maniere van procederen voor amptman, burghemeester, ende schepenen der stadt
van Antwerpen
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1612
4° : A-E4 F6
161204 - b1 A2 er : b2 F5 erm
UVA: 222 F 43:2, KB
¶ Amsterdam, Hendrick Barentsz. Wapen

van Antwerpen op titelblad, initiaal ‘I’.

1612-o3 Jacques Outerman Een claer
bewijs uyt Gods woordt: dat Godt ... alle menschen door Christum ... vercoren heeft tot den
eeuwighen leven
1612
8° : A-K8
161208 - b1 A2 ht,$ : b2 K5 ken
UVA: 2497 C 1:1
¶ Alkmaar, Jacob de Meester. Initiaal ‘N’

met specifıeke beschadigingen.

1612-p1 Pieter Harmensz. van Persijn Corte, nootwendighe, ende uytgheparste
verantwoordinghe, eens borghers van Alcmaer,
wiens name her nae te vinden is: teghens eenighe
lasterlijcke ende onwarachtighe diffamatien
1162 [=1612]
4° : A-I4
116204 - b1 A2 tive : b2 I3 $en
UVA: Pfl. A h 22, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Ornament

op titelblad, initiaal ‘H’ met specifıeke
beschadigingen.

1612-r1 Reys-praatgen, tusschen Vrederijck
Harmensz ende Warren-aart Gommersz
1612
4° : A-C4
161204 - b1 A3 aact : b2 C2 stae
UVA: Pfl. A h 1, KB, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

catalogus
ment op titelblad met specifıeke beschadigingen, initiaal ‘G’.

1612-s1 Sekere missive geschreven wt den raet
vande E. moghen. heeren Staten, aende classis
van Rotterdam, ghedateert als te sien is, den 11.
martij 1610. daer wt men sien ende verstaen can,
het wit ende voornemen D. Arminio, S. by dito
der E. moghen heeren Staten van Hollant ende
West-Vrieslant
1612
4° : [A]2
161204 - b1=b2 Op t$te
161204 - b1=b2 Op t$t
UVA: Pfl. A f 15, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpse druk. Ornament op titelblad.

1612-s1 Adriaen Jorisz Smout Toetse
Adriani Smovtii, van sekere antwoorde ende
bericht, in december 1611. uytgekomen, met
desen titel: Conradi Vorstij S. theologiæ doctoris
Teghen-bericht
1612
4° : A4 a1 B-2G4
161204 - b1 A2 ch$ : b2 2G3 at$is,$
UVA: 417 E 12, VU, KB, UBL, BL, UBU
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initialen ‘D’

en ‘M’ met specifıeke beschadiging.

1612-t1 Jacobus Taurinus Cleynen
vvech-wyser, ghestelt tot onder-richtinghe der
een-voudighen
1612
4° : A-E4
161204 - b1 A2 y$o : b2 E4 lick
UVA: Pfl. A e 4, VU, KB, UBL, UBU, BL

1612-t2 Daniel Tilenus Overlegginghe
ofte proeve vant’ ghevoelen Iacobi Arminij, van
de predestinatie, van de ghenade Gods, ende van
de vryen wille des menschen aen de Staten van
Hollant ende West-vrieslandt van hem verclaert
1612
4° : ?4 A-G4 H2
161204 - a1 (?)2 en$h : a2 (?)3 n$end - b1
A e : b2 H n
UVA: Pfl. A f 12, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Initiaal

‘H’ met specifıeke beschadiging. Ornament
op titelblad komt, beschadigd, voor bij
Nicolaes III Biestkens.

1612-v1 Van t ketter-dooden een cort ende
schriftmatich tractaet
1612
4° : A-D 4
161204 - b1 A2 eng : b2 D2 er$ha
UVA: Pfl. A g 16, KB, UBL, UBU
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad met wormgaten.

1612-v2 Adolphus Venator Declaratio
Adolphi Venatoris concionatoris Alcmariani
anno 1610 .... Ordinibus Hollandiæ & Westfrisiæ
exhibita
1612
4° : A4(A1+*2) a-g4
161204 - 1a1 * m : 1a2 2* n - 2a1 A2 $vit :
2a2 A3 ced - b1 a st : b2 g3 a$
UVA: 418 E 52, KB
¶ Leiden, Hendrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Vermoedelijk gegoten ornament
op titelblad.

¶ Utrecht, Jan Amelissz. Initiaal ‘N’.

1612-v3 Verklaringhe des doorluchtighsten
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conincks van Groot Britannien, over zyne handelingen by de Staten Generael ... belanghende de
saecke van Conradus Vorstius
Nae de copye ghedruckt tot Londen, J.
Norton
1612
4° : A-D4 E2
161204 - b1 A2 tgae : b2 E li
UVA: Pfl. A d 27, VU, KB, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens: orna-

ment. De initiaal ‘D’ ook in drukken met
impressum van W.J. Blaeu.

1613
1613-b1 Johannes Becius Corte antwoorde
op een seker schrift Adolphi Venatoris predicant
ende rector tot Alcmaer, onlanckx inden druck
wtghegheven teghen de dienaren des H. euangelij binnen Dordrecht
1613
4° : A-H4 I2
161304 - b1 A2 lijck : b2 I $v
UVA: Pfl. A i 6, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initialen.

1612-v4 Verklaringhe van den alder-doorluchtichsten koning van groot Britannien, over de
handelingen met de Staten Generael ... nopende
het feyt van Conradus Vorstius
Middelbvrch, 1612
4° : A-F4 ..2
161204 - b1 A2 isco : b2 F3 en$Vl - c1=c2
(..) t$
UVA: Pfl. A d 30, VU, KB, UBL, UBU, BL

1613-b2 Petrus Bertius Hymenævs desertor.
Ofte: Twee vraegh-stucken, van den afval der
heylighen
1613
4° : a-c4 A-S4
161304 - a1 a2 ve,$ : *a2 c2 toe$ - b1 A ,$
: b2 S3 $wet
UVA: Pfl. A k 18, KB, UBL, BL

¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delft,

‘I’ en ‘A’.

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initialen

1612. initiaal ‘D’.

1612-w1 VVaerachtighe gheschiedenisse van
een wonderlijck mirakel, gheschiedt binnen ...
Antwerpen, op den 17. iuny 1612. hoe dat de
duyvel inde hel verbrant is
1612
4° : [A]2
161204 - b1=b2 Iesuiten $Monic
KB: pflt 2029
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: pause-

lijke tiara als bijenkorf.
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1613-b3 t’Boeck der zee-rechten
1613
2° : ?4 A-F4
161302 - *a1=a2 (.?.)3 se$te$ - b1 A a : b2
F3 alve$
UVA: 264 B 8:4, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Hout-

snede, initialen en ornamenten.

1613-c1 Sebastianus Castellio Een
kort verhael van vijf beletselen, waer door der
menschen herten ende ooghen van de kennisse der
waerheydt in de goddelijcke dinghen afgheleydet
worden

catalogus
1613
4° : A-C4
161304 - b1 A2 ser$ : b2 C3 is:$
UVA: Pfl. A k 23a
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op eerste blad.

1613-c2 Sebastianus Castellio Cort
verhael van vijf beletselen waer door der menschen herten ende ooghen vande kennisse der
waerheydt inde goddelijcke dinghen af-gheleydet
worden
1613
8° : a-f 8
161308 - b1 a2 lo : b2 f5 $g
UVA: 406 G 34:2, VU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘I’, stijl

fleurons op eerste blad.

1613-c3 Sebastianus Castellio Corte
ende duydelijcke vvederlegghinghe, van ‘tghene
door mr. Iohan Calvijn, tot beweringe vande
macht der overheyt, int straffen der ketteren, by
gebracht wert
1613
4° : A8 B6 C-K8 L4
161304 - b1 A2 $te$ : b2 L3 n,$en
UVA: 2343 D 3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Ornament

op titelblad.

1613-c4 Copie eens briefs, vvaer in verhaelt
wert d’aen-komste des Palsgraven tot London in
Enghelandt
1613
4° : A2
161304 - b1=b2 A2 $va
KB: pflt 2042a

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad.

1613-c5 Copie van den brief des conings van
Groot Britannien, gheschreven aen de ... Staten
Generael .... VVaer in hy sijn advijs, nopende het
different tusschen de remonstranten ende contraremonstranten over-schrijft
1613
4° : [A]2
161304 - b1=b2 Authoriteyt ,$dat$met$v
KB: pflt 2061, VU, HGA, UBL, UBU
¶ Leiden, Govert Basson. Initaal ‘H’.

1613-c6 Copie van een zeker voorslach, ghedaen by de remonstranten, inde by-eenkomste ...
binnen de stadt Delft
Leyden, 1613
4° : [cijfer]4
161304 - b1 2 uden$v : b2 3 ende$b
UVA: Pfl. A i 11, UBL, UBU
¶ Leiden, Govert Basson. Ornament en stijl

van fleurons.

1613-c7 Copye van eenen brieff gheschreven
van de conincklijcke majesteyt van groot Britanien aende moghende heeren Staten General,
ghedateert den 6. maert 1613
4° : [A]2
000004 - b1 beyde pres$ : b2 & l
UVA: Pfl. A i 12, KB, UBL, UBU
¶ Alkmaar, Jacob de Meester, 1613. Initiaal

‘H’.

1613-c8 Copye, van den brief des coninghs van
Denemarcken, beroerende den toll in de Sondt
1613
4° : [A]2
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161304 - b1=b2 op $o
KB: pflt 2049, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Initi-

aal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Albert Boumeester? De

fleurons wijzen op Boumeester (1613-1615).
Met ornament afkomstig van Cornelis
Claesz (-1609), later in gebruik bij Porcevant
Morgan (1615-).

1613-c8 Copye vvt eenen brief, daer inne verhaelt werdt, een seer wonderbaerlicke spoockerije,
die onlancks ontrent Brussel geschiet is
1613
4° : [A]2
161304 - b1=b2 geseten $opstae
KB: pflt 2088
¶ Schiedam, Adriaen Cornelisz van Delf? De

fleurons en gegoten initiaaltjes wijzen in de
richting van Van Delf.

1613-d1 Defencie ende waerachtige verantwoordinge, tegen de gene die ten onrechte
beschuldicht hebben voor valsche getuygen
Augustijn vander Munte, fusteynwercker ende
Ioos van Liesvelt, tafellakenwercker
1613
4° : A-C4
161304 - b1 A2 ord : b2 C3 eri
UVA: Pfl. A k 16, UBL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘O’.

1613-d2 Een defentie tusschen de valsche
beschuldinghe diemen D. Festus Hommius,
dienaer des goddelicken woorts binnen Leyden,
ten last nae gheeft
1613
4° : A4
161304 - b1=b2 A2 nd
UVA: Pfl. A k 21, UBL
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1613-h1 Handt-vesten ende privilegie van
Amstelredam mitsgaders sekere costuymen, oude
ghebruycken, ende willekeuren der selver stede
1613 (tp. 2E1: 1612)
4° : .·.4 A-2P4
161304 - a1=a2 (.·.)2 $die$in - b1 A si :
b2 2P3 $den$
UVA: O 66-184:1, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Gego-

ten ornament met specifıeke beschadiging
en diverse initialen.

1613-h2 Hantvesten ende privilegien van
Monnickendam ende VVaterlandt
1613
2° : ?2 A-B6 C-D4
161302 - a1=a2 (.?.)2 de$lxj.$ - b1 A $ : b2
D2 ris$
UVA: 264 B 8:3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Initia-

len en ornamenten.

1613-h3 Hantvesten ende privilegien van
VVeesp, Muyden en Naerden
1613
2° : 2 2A-2F4 2G2
161302 - b1 2A tte : b2 2G2 helov
UVA: 264 B 8:2, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Initialen

en ornamenten.

1613-h4 Hantvesten priuilegien willekeuren
ende ordonnantien der stadt Aemstelredam
1613
2° : ?6 *-5*4 A-Y6 Z2, 2?4 2A-F4, 2a-2d6,

catalogus
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2A-2F4 2G2, 3?2 3A-B6 3C-D4
161302 - 1a1 (.?.)3 ntien : 1a2 (.?.)5 $seven - 2a1 * a : *2a2 4*3 nst$Piet - 1b1 A
m$ : 1b2 Z2 n$ee - *3a1=3a2 (.?.)3 se$te$
- 2b1 A a : 2b2 F3 alve$ - 3b1 2a $X : 3b2
2d4 en$ - 4b1 2A tte : 4b2 2G2 helov
- 4a1=4a2 (.?.)2 de$lxj.$ - 5b1 A $ : 5b2
D2 ris$
UVA: 264 B 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Barent Adriaensz. Deels

gedrukt te Amsterdam door Nicolaes III
Biestkens en te Leiden door Joris Abrahamsz van der Marsce.

1613-h5 Oswald Hendriksz Nootwendige
vertooninghe ofte verclaringe uyt de Heylighe
Schriftuyre dat het boeck soo Jaq. Out. met syne
mede-hulpers ... aenden dach hebben gegheven ...
ongesondeert is
1613
8° : A-Q8
161308 - b1 A2 her$ : b2 Q5 ,
UVA: OK 65-281
¶ Geen initialen of ornamenten.

nen, grave van Nassau, Meurs, etc
4° : A2
000004 - b1 A e : b2 A2 nae
KB: 661 J 3:15, UBL, UBU
¶ Utrecht, Amelis van Paddenburgh, ca

1664. Ornament en initiaal ‘M’.

1613-r1 Register van allen den schouten,
burghermeesteren, schepenen, XXXvj. raeden,
ende allen anderen regenten der stede Amstelredamme
1613
4° : A-E4 F1
161304 - b1 A2 cob : b2 E3 lor
UVA: O 66-184:2, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Gego-

ten initialen en ornamenten.

1613-s1 Dat secreet der missen. Met sommighe
abusen ende grouwelen ghetogen wt de missalen
der roomscher kercken
1613
8° : A-B8
161308 - b1 A2 e,$a : b2 B5 cke
UVA: OK 73-69

1613-n1 Nievwe beschryvinghe, hoe dat syne
pr. ex. den koninclijcken koussebant ontfanghen
heeft: in sGraven-hage. den vijfden februarij
1613
Tot Rotterdam, inden witten Hasewint,
1613
4° : A2
161304 - b1=b2 A2 t$sto
KB: pflt 2046, HGA

¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

¶ Weduwe Jan III van Ghelen. Houtsnede

¶ Geen initialen of ornamenten. Gedrukt

op titelblad.

te Leiden door Govert Basson of te Gouda
door Jasper Tournay? Stijl van het zetwerk
van de fleurons.

1613-p1 Placaet. : Mauritz, prince van Oraig-

1613-s2 Een seer schoon klach-dicht, gemaeckt
ter eeren Gods tegen de grouwelijcke verzierde
predestinatie
1613
4° : A6
161304 - b1=*b2 A2 bee
UVA: Pfl. A k 12, KB, UBL, UBU, BL
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1613-t1 Reinier Telle Wee-klacht der Hollantsche maegt, over dese verwerde tyden
[1613]
4° : A4
000004 - b1 A2 l$ho : b2 A3 ac
UVA: Pfl. A k 14x, KB, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Haarlem? Ornament na 1620

in gebruik bij de voormalige Haarlemse
boekverkoper Pieter Arentsz te Norden.

1613-v1 Vier corte, maer heerlijcke ende
diepsinnighe vraagh-stucken van het rechtveerdichmaeckend’ gheloof
1613
4° : [A]4
161304 - b1 wert n$de : b2 ende an$
UVA: Pfl. A k 19
¶ Paulus Aertsz van Ravesteyn? Niet

geïdentifıceerd drukkersmerk, waarvan de
cartouche voorkomt bij Van Ravesteyn.

Ende dit is wt het protocol ghetoghen der stadt
van Rumunt
Nae de Copy tot Nimweghen, A. Cornelissoon
[1613]
4° : [A]2
000004 - b1=b2 Princesse alen$een$
KB: pflt 2087
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede, gezien

de voorstelling waarschijnlijk afkomstig uit
een Martelaarspiegel.

1613-w2 Een warachtich verhael vande groote
aertbevinghe ende storm die geweest is int sticht
van Munster .... Geschiet in iannuarij[!] 1613
Gedruckt na de copye van Deventer,
wed. J. Baptist
[1613]
4° : [A]2
000004 - b1=b2 is en
KB: pflt 2042

1613-v2 Votvm sev vox populi Germano-Romani, dat is: Wensch ende alghemeynen roep
oft begeeren des Duytschen roomsche volcx, op
den aenstaenden rijcxdach, gheordonneert ende
bestemt tot Reghensborch, den xxiiij iunij, anno
1613
1613
4° : (...)4
161304 - *b2=b2 (...)3 $kiese
KB: pflt 2051, VU

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven?

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Or-

Ornament van Abraham Verhoeven. Niet
geïdentifıceerde initiaal en houtsnede.

nament op titelblad en initiaal ‘T’ met
specifıeke beschadigingen.

1613-w1 Een warachtige beschrijvinge van
64. tooveressen die door haer tooveryen over de
duysent menschen ... hebben omgebracht ....

1613-w3 Wat wonders niet nievs
1613
4° : )(4
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1613-3 Waghen-praetjen, nopende die
hedendaechsche strydige saken ... by den contraremonstranten .... Ghehouden tusschen eenen
theologum ende liefhebber der waerheijdt
1613
4° : A-G4
161304 - b1 A2 r$m : b2 G2 agh
UVA: Pfl. A k 8, VU, KB, UBL, UBU, BL

catalogus
161304 - *b1=b2 )(3 n$son
KB: pflt 2077, VU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1614
1614-a1 Antwoordt van de koninghinne van
Vranckrijck, op het vertooch der princen vanden
bloede ... Responce de la reigne de France ...
1614
4° : A4
161404 - b1 A2 lle$ : b2 A3 ces
UVA: Pfl. A l 2, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad.

1614-a2 Articvlen vanden Franschen vrede,
gemaeckt den 14. may 1614
1614
4° : [A]2
161404 - b1=b2 vanden verne
KB: pflt 2096, UBU
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Ornament

op titelblad.

1614-a3 [Arrêt de la covr de parlement] Arrest
vanden Hove van Parlemente, gegeven den xxvj.
ende gheexecuteert den 27. iunij. 1614. Teghen
het boeck ... gheintituleert: Verdedinge des catholijcken ende apostolijcken geloofs ... ghestelt by
Franciscum Suarez van Granada.
Na de Copije ghedruckt tot Parijs, F.
Morel en P. Metager
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 ens
KB: pflt 2098, VU, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1614. Ornament op titelblad en initiaal ‘G’.

1614-b1 Henri de Bourbon II; prins
van Condé [Lettre de monseigneur le prince de
Condé] Vertoogh der princen van den bloede, aen
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de koninginne regente van Vranckrijck
1614
4° : A4
161404 - b1 A2 flij : b2 A3 n$o
UVA: Pfl. A l 1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad.

1614-b2 Brvylofts trov-dicht ter eeren van het
vvettig versamen in den heylighen hovvveliicschen-bandt. Tusschen ... Diedericus Petreius ....
Ende ... Anneken de Vrij, Ians dochter
1614
4° : (r)6
161404 - b1 (r)2 n$ : b2 (r)4 $z
KB: 852 F 294
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Ornament en initiaal ‘D’ van Biestkens. Het
ornament op het titelblad komt ook voor
op drukwerk van Cornelis Fransz.

1614-c1 Copye vanden brief by de koninginne
van Vranckrijck, geschreven aen’t Parlement van
Bretangien
1614
4° : [A]2
161404 - b1=b2 z e$
KB: pflt 2091
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

ornament op titelblad met specifıeke beschadigingen.

ment op titelblad.

1614-g1 Cornelius Simonis de Ghesel
Corte vvaerachtighe onderrichtinge ofte beschrijvinghe, van de proceduren ende handelinghen der
heeren burghemeesteren ende vroetschappen der
stadt Rotterdam ... Teghens Cornelivm Geselivm.
1614
4° : A-S4
161404 - b1 A2. t$alle : b2 S3 e$k
UVA: Pfl. A l 9, VU, KB, UBL, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initialen en orna-

menten.

1614-g2 Jaques Goedefroy Een visioen
in den droom, inhoudende den voorleden ende
teghenwoordighen staet der vereenichde Nederlanden
1614
4° : [A]2
161404 - b1=b2 de t
KB: pflt 2107b, VU, UBL
¶ Drie niet geïdentifıceerde houtsneden.

1614-i1 Instrvctie aengaende de regeringhe der
dijckxsaecken, van de vijf-deelen, binnen ende
buyten dijckx vernieuvvet anno 1614
4° : A-E4
000004 - b1 A e : b2 E3 $arbi
KB: plakk. Q 90:1
¶ Leeuwarden, Abraham van den Rade,

1614. Initiaal ‘W’.

1614-e1 Extract resolvtien prothocoll, van
haer hooch. moog: jovis den 4.en septemb. 1614
4° : [A]2
000004 - b1=b2 by ni
KB: pflt 2102, VU
¶ Groningen, Jan Claessen, na 1642? Orna-
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1614-j1 David Joris Verclaringe des sevenden capittels tot den Romeynen
1614
8° : A-2B8
161408 - b1 A2 at$ : b2 2B5 k$sijn$

catalogus
UVA: OK 65-959

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, ca

¶ Gouda, Jasper Tournay. Fleurons op ti-

1614. Ornament op titelblad

telblad, gegoten gevlochten initiaaltjes met
vervormingen.

1614-j2 Joannes Filius Josephi Een
gouden tafereel, ofte een schoon uytnement ia:
bysonder register .... Waer in ghesien can worden,
in hoe menighe ende verscheyden plaetsen de
remonstranten teghen haer selven ghesproken
hebben.
Voor de tweede mael gedruckt naer de
copie. 1614
4° : A-G4 H2
161404 - b1 A2 ,$on : b2 H2 $nae
UVA: Pfl. A m 11, VU, KB, UBL, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz, 1614. Facto-

tum.

1614-j2 Joannes Filius Josephi Een
schoone heerlicke ende warachtige aenwysinge,
waer in by malcander ... gesien can worden, in
hoe menige ende verscheyden plaetsen de remonstranten ... teghen haer selven ghesproken hebben
1614
4° : A-G4
161404 - b1 A2 me : *b2 G2 n$da
UVA: Pfl. A m 10, VU, KB, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘V’.

1614-k1 Krachteloose donder van den
helschen hond, tegen de naecte vvaerheyt en
t’eendrachtich verbondt. VVaer in vertoont wort
al het principaelste dat in sestich iaren herwaerts
ghepasseert is in desen teghenwoordighen staet
4° : A4
000004 - b1 A2 e$me : b2 A3 yt,$
UVA: Pfl. A m 15, KB, UBU, BL

1614-l1 Martin Luther [Ein brieff an die zu
Franckfort am Meyn] Een epistel ofte seyndtbrief M. Lvtheri, aen den eerbaren, voorsichtighen raedt ende ghemeente der stadt Franckfort
aen de Mayn
1614
12° : A12
161412 - b1 A2 he : *b2 A6 y$in
UVA: 393 H 41:5
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Orna-

ment en gegoten groteske ‘E’ met specifıeke
beschadigingen.

1614-m1 Miracvla San-Raspini, das ist: Historische Beschreibung der wunderlichen Mirackel
... in ... Amsterdam
1614
4° : A-D4
161404 - b1 A2 och$hi : *b2 D2 her$G
UVA: O 80-970
¶ Duitse druk? Duitse opmaak van titel-

blad, Duits papier.

1614-n1 Nacht-corter, of Praetgen voor
de vaeck, tusschen een Poolsche broeder, met
zyn schipper, op de reyse van Amsterdam nae
Dansick. 1613
1614
4° : A-B4
161404 - b1 A2 rme : b2 B3 er$k
UVA: Pfl. A m 12, VU, KB, UBL, UBU
¶ Haarlemse druk? Ornament na 1620

in gebruik te Norden bij de uit Haarlem
afkomstige Pieter Arentsz.

1614-n2 Nieuwe tijdingh. VVaerachtich
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bericht uyt de stadt Franckfort aen de Mayn, van
t’gheen aldaer ... is toe-ghevallen ... oock hoe de
ioden bestormt ende gheplondert zijn geworden,
den 22. augusti ... 1614
Na de Copie ghedruckt tot Franckfort,
1614
4° : A4
161404 - b1 A2 s.$M : b2 A3 oo
KB: pflt 2106, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1614-p1 Phantasie eens ghewesenen students,
zeer aerdich om te leezen. Profytelyck voor de
papisten, ende genoechlyc voor de calvinisten
Vtopia, 1614
4° : A2
161404 - b1=b2 A2 m
KB: pflt 2135
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

1614-p2 Placcaet van borghemeesteren ende
raet der stadt Aken
Na de copy tot Aken, by des stadts drucker
[1614]
4° : [A]2
000004 - b1=b2 weten en$w
KB: pflt 2107
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Wapen in

rechthoekig kader.

1614-p3 Placcaet vanden doorluchtichsten
heere churfurst tot Brandenburch ... teghen de
predicanten: die gewoon zijn op den predickstoel hare bittere galle wt te gieten teghen hare
parthyen
Naerde copye in s’Graven-hage,
H..Iacobssz
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1614
4° : A4
161404 - b1 A2 $va : b2 A3 pel
UVA: Pfl. A l 8b, KB, UBU
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. vermoe-

delijk gegoten initiaal ‘G’.

1614-p4 Provisionele keur ofte ordonnantie op
het reeden ende wercken vande stametten ende
Leytsche laeckenen op d’Enghelsche manier
4° : A2
000004 - b1 A e : b2 A2 ng
UVA: O 99-449, UBL
¶ Leiden, Jan Bouwensz, 1614. Initiaal ‘A’.

1614-r1 Remonstrantie oft vertooch ende
clachte van de raedts-luyden des conincx ... ende
de conclusien by haer ghenomen ... teghen het
boeck geintituleert Verdedinghe van het catholijcke ende apostolijcke geloove des E.V. Francisci
Suarez van Granaten
1614
4° : A-B4
161404 - b1 A2 en$ : b2 B3 en$s
UVA: Pfl. A l 6, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Factotum.

1614-s1 Adriaen Jorisz Smout Polyststeen. Tot weghneminghe van de vuyle vlecken
des Cristalijnen brils
1614
4° : A-I4
161404 - b1 A2 r$de$ : b2 I2 en$
UVA: Pfl. A m 4, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Cornelisz Fransz. Ornament

op tweede titelblad.

1614-s2 Sorex vorstianus, hoc est: D. Conradi

catalogus
Vorstii theologi confessio: De iustitia Dei ...
Steinfurt, typis Wilhelmi Genathlij
4° : A-B4 (-B4)
161404 - b1 A2 ii : b2 B3 $
UVA: Pfl. A m 16

161404 - b1=b2 Kerck rt$in$
KB: pflt 2107a
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Ornament

op titelblad.

¶ Arnhem, Jan Jansz. Initiaal ‘S’.

1614-v1 Van de heerlijcke victorie vercreghen
teghen de zee-roovers, hoe capiteyn Iacob Ianssen
van Edam, Moy Lambert ... eenen welghemonteerden zee-roover onder Yrlandt hebben doen
stranden
Na de Copie ghedruckt tot Amsterdam,
G. Breughel, 1614
4° : [A]2
161404 - b1=b2 vranck hesuy
KB: pflt 2107aa
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad in houtsnede: wapen van Holland met
daaronder ‘Hollandia’.

1614-w1 Een waerachtich verhael van een
vreesselijck serpent ofte draeck, onlancx verschenen en gezien inde provintie van Sussex
Ghedruckt nae de copye, Londen, J.
Trundle, 1614
4° : [A]2
161404 - b1=b2 de a
KB: pflt 2139, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: vlie-

gende grifıoen met leeuw in de klauwen.

1614-w2 Een waerachtige beschrijvinghe vant
ghene datter geschiet is int lant van Barbarien,
tot den teghenwoordighen iare 1614
Na de Copye ghedruckt tot Rotterdam,
wed. J. van Gheelen, 1614
4° : [A]2
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1615

KB: pflt 2037
¶ Antwerpse druk? Gegoten initiaal ‘I’ met

1615-a1 Antwoort vanden coninck op de
vertoghen aen hare majesteyten overghelevert by
den heere Edmont, ambassadeur des coninghs
van Groot Britannien
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 efde : b2 A3 n$l
KB: pflt 2146, VU, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad, initiaal ‘D’.

1615-a2 Johannes Bartholomeus
Avontroot [Sendbrief van Ion Aventroot]
Epistola Johannis Aventroti, ad potentissimum
regem Hispaniæ, in qva breviter declaratur mysterium belli XVII. provinciarum Belgicarum
Amsterodami, ap. Paulum Ravesteinium, 1615
8° : A-E8 F4
161508 - *b1 A3 ed,$ : b2 F3 ure
UVA: 2497 E 2, VU, KB, BL
¶ Buitenlandse druk? Met gegoten initialen

en houtsneden. De initialen komen niet
bij Nederlandse drukkers voor. Zetsel met
veel _ in de Republiek ongebruikelijke _
ligaturen.

1615-a3 Johannes Bartholomeus
Avontroot [Sendbrief van Ion Aventroot]
Epistola Johannis Aventroti, ad potentissimum
regem Hispaniarum. In qua breviter mysterium belli, super XVII. Belgii provinciis gesti,
exponitur
1615
8° : A-D8 E1
161508 - b1 A2 udi : b2 E a
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beschadiging. Dezelfde initiaal bij Haarlem, A. I Roman, maar formaat en zetsel
zijn a-typisch voor Roman.

1615-b1 Bedenckinghen, vande waere moderate-broederen inden classe van Gorcum ... D.
Samueli Lansbergio voorghedraghen op seecker
voorstel van hem .... Aengaende seecker concept
van vrede, by eenighe particuliere remonstranten
gesmedet
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 eyt : b2 A3 $ver
UVA: Pfl. A O 3, KB, UBL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Initiaal ‘V’ in houtsnede.

1615-b2 Simon de Bels Extract uyt de
copije. : Ick onderschreven gehoort hebbende
[1615]
4° : A4
000004 - b1 A e : b2 A2 n;$g
UVA: Pfl. A p 14, VU, UBL, UBU
¶ Haarlem, Adriaen I Roman? Gegoten

initiaal ‘I’, hier zonder beschadigingen.

1615-b3 Berceav ou bien delineation representante comment ... les princes espagnols &
papistes bercent presentement tant qu’ils font
dormir ... tous les rois & princes ... jusqu’a tant
qu’ils seront prests pour nous prendre dedans
leurs retz
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 sch : b2 A3 de$c
UVA: O 93-43:3, UBL

catalogus
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Initiaal ‘S’.

1615-b4 Den beschermer der princen van
Vrancrijck. Toegeschreven de koninginne van
Vranckrijck
1615
4° : A-C4
161504 - b1 A2 n:$ : b2 C3 oeck
UVA: Pfl. A n 5, VU, KB, UBL, UBU
¶ Dordrecht, Françoys Bosselaer. Initiaal

‘H’ met specifıeke beschadigingen.

1615-b5 Joannes Bogaert Naerder advijs
over de conferentie tot Delff gehouden, aengaende het remedieren der yeghenwoordighe swaricheden in de kercken deser landen opgheresen
Tot Enchvysen nae de copye ghedruckt
by Jacob Lenaertsz. Meyn, 1615
4° : A-G4
161504 - b1 A2 ant : b2 G3 r$de$s
UVA: Pfl. A n 20, VU, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1615. Initiaal ‘V’ in houtsnede.

1615-b6 Henri de Bourbon II Verclaringe
ende verantwoordinge van den doorluchtichsten
heere den prince van Conde ... Overghegheven
aen den coning van Vranckrijck
1615
4° : A-D4
161504 - b1 A2 ne$ : *b2 D2 $ne
KB: pflt 2147, VU, UBL
¶ Utrecht, Jan Amelisz. Factotum.

1615-b7 Brief van den goeden Fransoys, aen
mijn heere de prince
1615

4° : A4
161504 - b1 A2 $de$ : b2 A3 erv
KB: pflt 2151, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Ornament

op titelblad met specifıeke beschadigingen.
Een sterk gelijkend ornament bij N. III
Biestkens.

1615-c1 La conference tenve le premier iovr de
novemb. 1615 .... entre Thomas Mavrois ministre
d’une, & six hommes membres de l’eglise francoise à Amsterdam d’autre part
1615
4° : ?2
161504 - b1=b2 (.?.)2 quant
KB: 655 H 30
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen.

1615-c2 Conferentie gehouden den eersten
novembris 1615 .... tusschen Thomas Maurois
predicant ... ende ses lidtmaten van de Walsche
kercke tot Amsterdam
1615
4° : ?2
000004 - b1=b2 (.?.)2 urois
UVA: Pfl. A o 7, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

ornament op titelblad met specifıeke beschadigingen, fleurons.

1615-c3 Cort ende waerachtigh verhael van de
belegheringhe der stercker stadt Bruynsvvijck
Amsterdam, 1615
4° : A2
161504 - b1=b2 A2 om
KB: pflt 2172
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¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

eerste blad.

‘B’.

1615-d1 Vincent van Drielenburch
Clare openbaringhe ende ontdeckinghe des
naems merckteeckens ende ghetals der beeste
Amstelredam, 1615
4° : A-M4
161504 - b1 A2 e$Tyr : b2 M3 nsch
UVA: 417 E 58
¶ Paulus Aertsz van Ravesteyn. Gegoten

initiaal ‘C’ met specifıeke beschadiging.
Een ornament komt ook bij Nicolaes III
Biestkens voor, maar de opmaak is typisch
voor Van Ravesteyn. Houtsnede eigendom
van uitgever Marten Jansz Brandt of van
Van Drielenburch?

1615-d2 Vincent van Drielenburch
Gheestelijck liedt van een bode ende een pelgrim,
gaende nae Ierusalem
Amstelredam, 1615
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 het$ : b2 B b
UVA: Pfl. Port. 4° 1615-1

1615-d4 Vincent van Drielenburch
Gode en Christo eere in ziin ghemeente, en over
Sions vorsten
1615
4° : A-B4
161504 - b1 A2 sche : b2 B2 hev
UVA: Pfl. B c 5b
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn?

Met ornament en twee houtsneden die
mogelijk eigendom waren van Marten Jansz
Brandt of Van Drielenburch.

1615-d5 Vincent van Drielenburch
Sions blaes-soen over het jubel-ofte luyt-jaer der
warer christenen ... 1615
Amsterdam
4° : [A]4
000004 - b1 uyt $B : b2 Val oc
UVA: Pfl. Port. 4° 1615-2
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1615.

Initiaal ‘G’. De houtsnede op het titelblad
was mogelijk eigendom van Marten Jansz
Brandt of Van Drielenburch.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Voor

Marten Jansz Brandt? Ornament, houtsnede op titelblad eigendom van Brandt of
van Van Drielenburch?

1615-d3 Vincent van Drielenburch
Ghesangh, welck Christianus ende Mercurius
inden avont ende morghenstont hebben ghehoort
4° : A2
000004 - b1=b2 A h
UVA: Pfl. A p 2

1615-d6 Johannes Drusius [Epistola ad
fratres Belgas] Brief van Ianvs Drvsivs .... Waer
in vvederleyt vvordt de valsche lasteringhe van’t
gheschapen vvoordt onlanx tegen den autheur
gestroyt by Sibrandvs Lvbbertvs
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 s$re : b2 A3 e$v
UVA: Pfl. A o 11, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1615.

Voor Marten Jansz Brandt? Houtsneden op
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1615-e1 Thomas Edmondes Remonstran-
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ces faictes, par l’ambassadeur de la grande Bretagne, au roy & à la reyne sa mere, en iuin 1615
1615
4° : A4
161504 - b1=b2 A3 e
KB: pflt 2144, VU, UBL

ven den 24. meerte
1615
4° : [A]4 B2
161504 - b1 B E : b2 B2 p$b
KB: pflt 2143, UBL

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament

ment op titelblad, kleine initialen ‘D’ en ‘I’.

met specifıeke beschadigingen. Nicolaes
III Biestkens bezat een vrijwel identiek
ornament.

1615-e2 Thomas Edmondes [Remonstrances faictes, par l’ambassadeur de la grande
Bretagne] Remonstrantien ghedaen door den
ambassadeur van Groot Britannien, aen den
coninck ende aen de coninginne zyn moeder, in
iunio 1615
4° : A4
161504 - b1 A2 s$ee : b2 A3 de$l
KB: pflt 2145, VU, UBL
¶ Amsterdam, Broer Jansz, 1615. Ornament

met specifıeke beschadigingen. Nicolaes
III Biestkens bezat een vrijwel identiek
ornament.

1615-e3 Extract nyt[!] een vonnis van den
stadthouder civijl, tegen een boeck van den abt
van Sint Victors, voor’t Concilium van Trenten
1615
4° : [A]2
161504 - b1=b2 ende len$
UVA: Pfl. A n 5b, VU, KB, UBL
¶Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Ornament op titelblad en initiaal ‘D’ met
specifıeke beschadigingen.

1615-e4 Extract uyt de registers van den Raet
van State, tegent arrest vant Parlement, gheghe-

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

1615-f1 Fama fraternitatis, oft Ontdeckinge
van de broederschap des loflijcken ordens des
Roosen-cruyces
Gedruckt na de copye van Franckfort, J.
Berner
1615
8° : A-I8 K6
161508 - b1 A2 de$ : b2 K3 en$i
KB: 32 K 18, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. initiaal ‘D’.

1615-f2 Feest-ghedicht, ter eeren den
eersamen Hendrick Barentsz. met ... Triintgen
Hendricks dochter
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 der$ : b2 A3 stue
KB: 852 F 295
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Gebruikt

in een druk voor Marten Jansz Brandt.
Amsterdamse druk?

1615-f3 De feeste vande lichtmissen. Waer
inne Lichtmisse den patroon, alle lichtmissen ...
noodicht ter feeste
1615
4° : A-B4
161504 - b1 A2 wer : b2 B3 aten
UVA: O 67-15, KB
¶ Haarlem, Adriaen I Roman. Initiaal ‘H’ en
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fleurons op titelblad.

1615-g1 Ghy patriotten,, thans ,,kijck uut,
kijc uut, kijc uut, siet wat een vreemden dans,,
om de Hollandtsche bruut
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 ing
KB: pflt 2180

initiaal en wapen: wapen van Antwerpen.

¶ Antwerpen, Hieronymus Verdussen, 1615.

1615-g5 Jaques Goedefroy Verklaert dit
vysioen, en wilt het wel besien het is gedroomt
seer coen, sestien hondert vijftien
4° : A4
000004 - b1 A2 ode : b2 A3 ey
UVA: Pfl. A n 14, VU, KB, UBL

Initiaal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz, 1615.

Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadiging.

1615-g2 Ghy patriotten t’hans ,,kijck uyt,
kijck uyt, kijck uyt, siet wat een vreemden dans,,
om de Hollandtsche bruydt
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 o$ : b2 B tr
UVA: Pfl. A n 15b, KB, UBU
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1615.

Initiaal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

1615-g3 Ghy patriotten t’hans ,,kijck uyt,
kijck uyt, kijck uyt, siet wat een vreemden dans,,
om de Hollandtsche bruydt
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 $wa : b2 B $di
UVA: Pfl. A n 15a, KB
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1615.

Initiaal ‘O’ met barst.

1615-g4 Ghij patriotten t’hans ,,kijck wt, kijck
wt” siet wat ee vremden dans ,,om de hollandsche
bruyt”
(Col: Ghedruct buyten Antvverpen, in
de druckerije van een lief-hebber des
vaderlandts, 1615)
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 ter- : b2 B o
UVA: Pfl. A n 15, VU, KB, UBL
¶ Antwerpse druk? Niet geïdentifıceerde
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1615-g6 Jaques Goedefroy Een visioen
in den droom, inhoudende den voorleden ende
teghenwoordighen staet der vereenichde Nederlanden
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 r$v : b2 A3 el$
KB: 655 H 35, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: sprin-

gend paard.

1615-h1 Hier hebt ghy lieden een warachtighe
beschrijvinghe ofte sentbrief aen de moghende
heeren Staten generael ... die verhoort ende verstaen hebben die groote belegheringhe der stadt
van Brunswijck
Naede copye, ghedruckt tot Dordrecht,
P. Lowijs, 1615
4° : A2
161504 - *b1=*b2 laten erla
KB: pflt 2169
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

1615-h2 Pieter Corneliszoon Hooft
Brief, van Menelaus aen Helena
1615
4° : A-B4

catalogus
161504 - b1 A2 ing : b2 B3 kt$h
UVA: O 82-83, VU, KB, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad. Lijkt sterk op ornament van Aert
Hendrix.

andere bijliggende plaetsen
[1615]
4° : A-B4
000004 - b1 A2 t$vo : b2 B3 luc
UVA: Pfl. A n 10, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1615-k1 Paulus Kinstock Wander-praetien, van de reformatie der stadt Barlijn
Nae de Copie ghedruckt tot Barlijn
1615
4° : A-F4 G2
161504 - b1 A2 ct,$d : b2 G $u
KB: pflt 2170, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Leiden, Joris Abrahamsz van der Marsce.

1615-l3 Leuendige vertooninge van den tegenwoordigen staet der landen Gulick, Cleue, ende
andere bijliggende plaetsen
[1615]
4° : A-B4
000004 - b1 A2 ten$ : b2 B3 luc
UVA, KB: pflt 2166, UBL

Initiaal ‘C’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1615-k2 Krijgshandel ende staet des landts
1615
4° : A4
161504 - b1 A2 eel : b2 A3 rt$
UVA: Pfl. A n 18, VU, KB

1615-m1 Merckt de wysheyt vermaert vant
Hollantsche huyshouwen en siet des luypaerts
aert die niet is te vertrouwen
(Col.: 1615)
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 lic : b2 C2 hen$
UVA: Pfl. A n 16, VU, KB, UBL, UBU

¶ Utrecht, Abraham van Herwijck? Gego-

ten initiaal ‘M’ met variante verschillen
alleen bij Van Herwijck.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1615-l1 Lettre escrite par vn bon Francoys à
vn conseiller d’estat, pour le secours que le roy est
obligè de donner au duc de Savoye
1615
4° : A-D4
161504 - b1 A2 pru : b2 D3 e$e
KB: pflt 2156, UBL

1615-m2 Pedro Mexia De seven verscheyden
tsamensprekinghen
1615
8° : a-k8
161508 - b1 a2 o : b2 k5 r$te$
KB: 909 F 108:2, UBL

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Orna-

Initiaal ‘W’.

ment op titelblad, initiaal ‘C’, beide met
specifıeke beschadigingen.

1615-l2 Leuendige vertooninge van den tegenwoordigen staet der landen Gulick, Cleue, ende

¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

1615-n1 [Levendige vertooninge van den
tegenwoordigen staet der landen Gulick, Cleve,
ende andere bijliggende plaetsen] Naijfue
description des regrets de la Paix, et de la cholere
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de Mars
[1615]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 per : b2 C E
KB: pflt 2166a
¶ Geen initialen of ornamenten.

1615-o1 [La rencontre de Henry le Grand au
roy touchant le voyage en Espagne] De ontmoetinghe van Hendrick de Groote aen den coning,
belanghende de reyse van Spangien
1615
4° : A4 B2
161504 - b1 A2 uw : b2 B le
KB: pflt 2150, VU, UBL, UBU

1615-r1 A revelation of the Reuelation that is.
The Revelation of St. John opened
Amsterdam, 1615
4° : A-6B4
161504 - b1 A2 nge : b2 6B3
t$some$signi
UVA: O 66-99, VU, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘T’ en ornament.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

1615-s1 Charles-Emmanuel I duc de
Savoie Carolvs Emanvel hertoch van Savoyen
aen de keyserlijcke majesteyt
4° : A4
000004 - b1 A r : b2 A3 biedt
KB: pflt 2160, VU, UBU

ment op titelblad en initiaal ‘M’.

¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel, 1615.

Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadiging.

1615-o2 Ordonnantie ofte gilde-brief by die
vande gherechte der stadt Leyden den glaesschrijvers ende glaes-maeckers verleent
1615
4° : A6 B2
161504 - b1 A3 e$dat$ : b2 B $
UVA: O 64-302

1615-s2 Een sentbrief vande ghemeynte Godes
uyten Haghe, ghesonden aen de ghemeynte
Godes tot Hoorn
4° : A4
000004 - b1=b2 A ae
UVA: Pfl. A o 8a, KB

¶ Leiden, opt Raedthuys. Wapen van Leiden

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1615.

op titelblad.

Initialen ‘E’ en ‘D’.

1615-p1 Een pasqvil genampt pater Arents
lof, tegen’t viervoetig stof. Het antwoordt slaept
de boer, so waeckt de gans, en werpt tegen pater
Arents een momme kans
[1615]
4° : A4
000004 - b1 A2 daer : b2 A3 en,$o
UVA: Pfl. A n 7a, KB, UBL, UBU

1615-s3 Spieghel der ievcht, ofte Corte cronijcke der Nederlantsche geschiedenissen
Ghedruckt na de Copye van Amsterdam, H.A. Coster, 1615
8° : A-L8
161508 - b1 A2 en : b2 L5 r$ae
UVA: 974 E 46, KB

¶ Geen initialen of ornamenten.

aangetroffen bij Gillis Rooman (-1609),
vader van Adriaen.
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¶ Haarlem, Adriaen I Roman? Ornamenten
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1615-s4 Spieghel der voorsienicheydt, van den
wackeren leevv daer in te sien is de vergaderinge
ende by een comste van alle christen coningen,
vorsten ende stenden, om de Hollantsche bruyt
te besoecken
4° : A4
000004 - b1 A2 end : b2 A3 nck
KB: pflt 2181
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1615.

ende nootwendighe verclaringhe, waerinne ...
verclaert wordt, wat in seecker formulier van
eenicheyt, uyt gegheven onder den tydel van
Resolutie vande doorluchtige &c .... met de leere
der ghereformeerde kercken over een compt Een
lief-hebber der waerheydt, 1615
4° : A-3L4
161504 - b1 A2 $ma : b2 3L3 erte
UVA: 416 G 21, VU, KB, UBL, UBU, BL

Initiaal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Groningen, Hans Sas, 1615. Initiaal ‘D’

1615-t1 Jacobus Trigland Antwoorde op
dry vraghen, dienende tot advijs in de huydendaechse swaricheden
1615
4° : A-F4
161504 - b1 A2 aets : b2 F3 ese
UVA: Pfl. A n 24, VU, KB, UBL, UBU,
GB-BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Amster-

dam, Paulus Aertsz van Ravesteyn voor
Marten Jansz Brandt? Drukkersmerk van
Brandt op titelblad, stijl en kwaliteit van
Van Ravesteyn.

met specifıeke beschadigingen. Simoni:
Amsterdam, Nicolaes III Biestkens?

1615-t4 Een tsamensprekinghe van twee personagien, een Zeelander ende een Vlaminck. Aenroerende desen nieuwen aenghevangenen krijch
1615
4° : A-B4
161504 - b1 A2 e$ve : b2 B3 h$ee
UVA: O 77-284, VU, KB, UBU
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen.

1615-t2 Jacobus Trigland Antwoorde op
dry vraghen, dienende tot advijs in de huydendaechse swarichen
1615
4° : A-F4
161504 - b1 A2 pla : b2 F3 ese
UVA: Pfl. A n 26, KB, UBL, UBU.

1615-t5 Een tsamen-sprekinge van twee
personagien, een Zeelander ende een Vlaminck.
Aenroerende desen nieuwen aenghevanghenen
krijgh
1615
4° : A-B4
161504 - b1 A2 un$ : b2 B3 ens$
UVA: 976 B 23:77, UBL

¶ Geen initialen of ornamenten. Amster-

¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Factotum.

dam, Paulus Aertsz van Ravesteyn voor
Marten Jansz Brandt? Drukkersmerk van
Brandt op titelblad, stijl van Van Ravesteyn.

1615-t3 Jacobus Trigland Christelycke

1615-t6 Twee sententien vvt den name ende
van wegen den ... Staten Generael ... gepronuncieert in ’sGraven-hage, d’eene op den vierden
decembris anno sesthien-hondert thien, ende
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d’andere den derden iulij sesthien-hondert vijfthien, tusschen den borger-meesteren ... der stadt
Appingadamme ... ende borger-meesteren ... der
stadt Groeningen, verweerders
In ’sGraven-Hage, na de copye, gedruckt by Hillebrant Jacobsz
1615
4° : A4
161504 - b1=b2 A2 $na
UVA: Pfl. A n 18x, KB, UBL, UBU
¶ Groningen, Hans Sas. Ornament op

1615-w1 De vvackere leevv, ofte Spieghel der
voorzichtigheydt. Waer in te zien is ... de vergaderinge ende by-eenkomste van alle christen
koningen, vorsten ende stenden, om de Hollandsche bruyt te besoecken
4° : 2 A4
000004 - b1 A2 $ha : b2 A3 elo
UVA: Pfl. A n 15c, VU, KB
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1615. Gegoten initiaal ‘N’ zonder enige
beschadiging.

titelblad.

1615-t7 Twee sententien vvt den name ende
van wegen den ... Staten Generael ... gepronuncieert in ’sGraven-hage, d’eene op den vierden
decembris anno sesthien-hondert thien, ende
d’andere den derden iulij sesthien-hondert vijfthien, tusschen den borger-meesteren ... der stadt
Appingadamme ... ende borger-meesteren ... der
stadt Groeningen, verweerders
In ’sGraven-hage, Nae de copye, gedruckt by Hillebrant Jacobsz
1615
4° : A4
161504 - b1=b2 A2 $na
UVA: Pfl. A n 18a, KB, UBL
¶ Groningen, Hans Sas. Ornament op

titelblad.

1615-v1 Vrede-sang, welcke dienen mach voor
een eeuwich nieuwe-jaer-liedt
Voor den autheur, 1615
4° : A6
161504 - b1 A2 nie : b2 A5 t$on
UVA: Pfl. A p 10, UBL
¶ Leiden, Jan Paets Jacobszoon, 1615. Druk-

kersmerk. stcn: auteur is Reinier Telle?
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1615-w1 Wederlegginghe eenes lasterlijcken
boecx, d’welck eenen iesuijt, genoemt Thomas
Saillij, aen den dach ghegheven heeft teghen
den Morghenwecker der vrye Nederlandsche
Provintien
Gedruct nae de copye tot Amsterdam,
H.A. Koster
1615
8° : A-G8
161508 - b1 A2 vin : b2 G5 ,$gh
UVA: 706 D 28:2, KB
¶ Middelburg, Richard Schilders. Initiaal

‘M’.

1615-w2 Wieghe ofte afbeeldinghe ende
aenwijsinghe hoe de Spaensche ende paepsche
princen ... alle coningen ende princen ... in den
slaep wiegen, tot dat sy ghereet sullen zyn ons het
net over hooft te trecken
1615
4° : A4
161504 - *b1=b2 A3 iste
UVA: Pfl. A n 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Houtsnede initiaal ‘H’.

catalogus
1615-w3 VVonderlijcke, schrickelicke ende
noyt ghehoorde predicatie, van een iesuijt op
den lantdach tot Warssou in Polen, teghen de
luthersche, calvinische en mennoniten ... waer
mede hy soo heftich doende was, dat hy van God
den Heere met stomheyt op den predickstoel
gheslaghen is
1615
4° : A2
161504 - b1=b2 A2 lm$
KB: pflt 2215

1616
1616-a1 Antwoorde op den brief van C.P.H.
gheschreven aen Helenam, waer in Helena haer
ontschuldight
1616
4° : A-B4
161604 - b1 A2 n$w : b2 B3 $de$l
UVA: 196 D 98, KB, UBL, BL
¶ Amsterdam, Aert Hendrix. Ornament op

titelblad. Simoni: niet toegeschreven.

¶ Initiaal ‘G’ met deels dezelfde bescha-

digingen als bij Nicolaes III Biestkens
voorkomende initiaal. Niet geïdentifıceerde
houtsnede op titelblad. Vermoedelijk
gedrukt in een van de oostelijke provincies:
Deventer?

1616-b1 Joachim Baecx Het Hooghe-liedt
Salomons
1616
8° : A-C8
161608 - b1 A2 ns$ : b2 C4 nd
UVA: 1179 H 40:2, VU, KB, UBL
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘A’.

1616-b2 Caspar Barlaeus [Dissertatiuncula] Discovrs oft vertoogh van Caspar Barlaeus,
onder-regent van ‘t collegie der godheyt tot Leyden. Waer in ... bestraft worden de ondeugende
raedtslaghen ... van sommige theologanten
Wt de Latynse verduytscht, na de copie
gedruckt tot Leyden, G. Basson, 1616
4° : A-C4 D6
161604 - b1 A2 e$e : b2 D4 .$M
KB: pflt 2296, UVA, VU, UBL, UBU, BL
¶Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen. Simoni: niet toegeschreven.

1616-c1 Francisco de Caceres Dialogos
satyricos
Francaforte, a primero de diziembre
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1616
8° : a4 A-T8
161608 - a1=a2 (a2) mas - b1 A , : b2 T4
uri
UVA: 563 G 27
¶ Amsterdam, Albert Boumeester? Vrijwel

identiek gegoten ornament op titelblad en
initialen uit een serie die Boumeester ook
bezat.

¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Gegoten

initiaal ‘A’ met specifıeke beschadiging.

1616-c5 Copie van de sententie gewesen by
de ed: mog: heeren Staten s’landts van Vtrecht,
teghens Vincent van Drielenburch
1616
4° : [A]2
161604 - b1=b2 s’Lants r$stadt$
UVA: Pfl. A r 17
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

1616-c2 [Illustrium ordinum Frisiae censura]
Censure ofte oordeel der doorlvchtigher H. Staten
van Vrieslandt over den brief van Iohannes Drusius geschreven aen de Nederlandtsche broeders
1616
4° : A4
161604 - b1=b2 A3 ersta
UVA: Pfl. A t 8, UBL

initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Initia-

1616-c6 Copye van de sententie gewesen by
de ed. mog. heeren Staten s’landts van Vtrecht,
teghens Vincent van Drielenburgh
1616
4° : A2
161604 - b1=b2 A2 rn
UVA: Pfl. A r 18, KB, UBL

len met specifıeke beschadigingen.

¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Ornament

op titelblad, initiaal ‘A’.

1616-c3 Confessie ende bekentenisse van Ian
Parris ... ende van Ian de la Vigne .... Hoe sy ...
begaen hebben de schrickelijcke moordt aen ...
Hans van Welen
1616
4° : A2
161604 - b1=b2 A2 e-p
KB: 325 C 219
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad en initialen ‘W’ en ‘G’.

1616-c4 Dirck Volckertsz Coornhert.
Lied-boeck
1616
8° : A-K8
161608 - b1 A2 is$s : b2 L4 wer
UVA: 265 G 31
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1616-d1 [Jesuitica per Vnitas Belgij Provincias
negociatio] Der iesuiten negotiatie ofte coophandel, inde Vereenichde Nederlanden
Ghedruct na de copye van Leeuwarden,
A. vanden Rade
1616
4° : A-H4 I2
161604 - b1 A2 en$i : b2 I $
UVA: Pfl. A t 4, VU, KB, Tresoar, UBL,
UBU, BL
¶ Dordrecht, Joris Waters. Drukkersmerk.

Simoni: niet toegeschreven.

1616-d2 Marco Antonio de Dominis
Veritas Christi trivmphans contra antichristum
Hagae Comitis, 23. nov. 1616

catalogus
4° : A-C4
161604 - b1 A2 ei$mi : b2 C3 us$in
UVA: O 79-66

Simoni: Amsterdam, Nicolaes Biestkens

1616-d3 Vincent van Drielenburch
Babels tragische comoedie
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 ,$K : b2 C t
UVA: Pfl. A r 21, KB

1616-d6 Vincent van Drielenburch
Gheestelijcke klock-luyinghe, ende klocke-gheslach over tvveederleye voor-stellingen ghedaen,
voornamelijck aen Iohan Wtenbogaert
Ghedruckt Auro Dammanni Aurei, sive
Isaaci Goutii
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 nd : b2 C2 t$te
UVA: Pfl. A r 10, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1616. Ornament op titelblad, houtsnede
initiaal ‘W’.

1616. Initiaal ‘I’ in houtsnede. Simoni:
waarschijnlijk door P.A. van Ravesteyn voor
M.J. Brandt

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal. Neder-

landse druk?

1616-d4 Vincent van Drielenburch
Corte vvaerachtige ende grondighe verclaringhe
over eenighe pointen ofte manieren van spreken,
vervaet in sekere schriften van Vincent van Drielenburch, tegen Iohan Wtenbogaert
1616
4° : A6
161604 - b1 A2 ijs$e : b2 A4 ,$(als$
A-UB, KB: pflt 2283a, UBL
¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel. Initi-

1616-d7 Vincent van Drielenburch Inluydinghe over een groot faemroover, de welcke ...
Vincent van Drielenburgh ... seer valschelijcken
ende schandelijcken beschuldicht, bespot ende
geblameert heeft
1616
4° : A4
000004 - b1 A2 ech$ : b2 A3 eld
UVA: Pfl. A t 19, KB, UBL, UBU

aal ‘V’.

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

1616-d5 Vincent van Drielenburch
Figuerlijcke verthooninghe van’t groote vastenavont-spel des grooten duysteren nachts
Ghedruckt buyten Vtrecht, voor de
rechtsinnighe spekulateurs
1616
4° : [A]4
161604 - b1 naem $dien$ : b2 dat t$d
UVA: Pfl. A r 16, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

menten op titelblad en op het eerste blad.

Voor Marten Jansz Brandt? Bevat twee
houtsneden die mogelijk in het bezit van
Brandt waren.

1616-d8 Vincent van Drielenburch De
mey met Sions opganck
4° : A6
000004 - *b1 A3 n$ho : b2 A4 $van
UVA: Pfl. A t 20a, UBL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1616. Voor Marten Jansz Brandt? Initiaal
‘W’ in houtsnede. Met drie houtsneden die
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mogelijk eigendom waren van M. J. Brandt.

UVA: Br. B t 26, A-UV, KB, UBL, UBU,
BL

1616-d9 Vincent van Drielenburch Tsamen-sprekinge van Fredriick ende Theodorus,
over sekere schriften van Vincent van Drielenburch tegen Iohan. Wtenbogaert
Ghedruckt in Vrieslandt buyten Leeuwaerden, 1616
4° : A-F4 [G]1
161604 - b1 A2 hie : *b2 F2 eho
UVA: Pfl. A r 20, VU, KB, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Twee

¶ Enkhuizen, Jan Jacobsz van Palensteyn?

Initiaal ‘V’, hier met meer beschadigingen.

1616-e1 Edict des koninx tot de bevredinghe
van de beroerten synes rijcks
1616
4° : A-C4
161604 - b1 A2 er$t : b2 C3 isse$
UVA: Pfl. A q 2, VU, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘L’ met

specifıeke beschadigingen.

1616-e2 Epithalamivm, of brvylofs vereeringhe ter eeren vanden godvrvchtighen ionghman
Pelgrim Harmansz. van Hooft, ende ... Catharina Ielis dochter
4° : A4
000004 - b1=b2 A2 ler$
KB: 852 F 374

verschillende initialen ‘I’ met specifıeke beschadigingen. Simoni: gedrukt te Utrecht
door J.E. van Doorn

1616-g2 Johannes Gysius Oorsprong en
voortgang der Neder-landtscher beroerten ende
ellendicheden
1616
4° : .4 A-3D4 3E6
161604 - a1 (.)2 $alder- : a2 (.)3 $alle$g
- b1 A $w : b2 3E5 $laten$
UVA: 1095 J 9, VU, KB, UBL, BL
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Initialen ‘D’ en ‘N’ en ornament.
Simoni: Leiden, H.L. van Haestens.

1616-i1 Ioannis Calvini tyrannien, scheldinghen, ende leughenen: dat is: Korte ende klare
onderrichtinghe voor de eenvoudighe herten
M.I.A.H.B.S. alle dienaren des godlijcken woordts, 1616
4° : ?4(-?4) A-E4
161604 - a1 (.?.)2 God : a2 (.?.)3 erst - b1
A gh : b2 E2 se$
UVA: Pfl. A q 16, VU, KB, UBU
¶ Antwerpen, Hieronymus Verdussen.

Initiaal ‘W’ en ornament.

¶ Amsterdam, Broer Jansz, 1616. Initiaal ‘D’.

1616-g1 Hugo de Groot Oratio, a V. Cl.
Hvgone Grotio ... vernacule habita in senatu
Amstelredamensi
1616
4° : A-H4
161604 - b1 A2 $fal : b2 H3 o
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1616-j1 David Joris Die acht salicheden
1616
8° : A-V8
161608 - b1 A2 he : b2 V5 :$ve
UVA: 2497 B 19
¶ Gouda, Jasper Tournay. Typerend ge-

bruik van fleurons op titelblad.

catalogus
1616-j2 David Joris Dat eerste handboecxken: inholdende veele goddelycke ende seer
stichtelijcke leeringen
1616
12° : A-X8
160612 - b1 A2 stan : b2 X5 er$
UVA: OK 65-948
¶ Gouda, Jasper Tournay. Kalligrafısche

initiaal ‘I’ en uit fleurons samengesteld
ornament op titelblad.

1616-j3 David Joris Dat tweede handboecksken: inholdende veele geestelijcke ende seer
stichtelijcke leeringhen
1616
12° : A-2A8
161612 - b1 A2 er$h : b2 2A5 erde
UVA: OK 65-951

UVA: O 99-477
¶ Leiden, opt Raedthuys. Drukkermerk.

Initiaal ‘I’ in de zestiende eeuw ook bij
Hans Matthijsz.

1616-k2 Korte ende klare onderrichtinge voor
de eenvoudighe herten
M.I.A.H.B.S. alle dienaren des godlijcken
woordts, 1616
4° : U4 A-E4
161604 - a1 (U)2 $ghe : a2 (U)3 uyt- - b1
A n : b2 E3 ck$in
UVA: Pfl. A q 17, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Een

samengestelde romeinse ‘W’ en het gebruik
van fleurons wijzen op Rotterdam, Matthijs
Bastiaensz.

1616-j4 David Joris Van’t gheloof een heylich wacker vermanen
1616
8° : A-V8
161608 - b1 A2 Hee : b2 V5 nde$
UVA: OK 65-957

1616-l1 Johannes Langius Redenen ende
oorsaken, waerom de dienaren des goddeliicken
vvoorts, gehoorende onder het classis van Vollenhoo ende Steenwijck, niet en konnen de resolutie
van ridderschap ende steden, ghenomen ... op den
11. martij, ao. 1616. onderteeckenen
1616
4° : A4 B2
161604 - b1 A2 vo : b2 B c
UVA: Pfl. A q 13, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Gouda, Jasper Tournay. Kleine gegoten

¶ Leiden, Govert Basson. Mogelijk gegoten

initiaal ‘H’ en typerend gebruik van fleurons op titelblad.

ornament op titelblad, alleen bij Basson.
Simoni: niet toegeschreven.

1616-k1 Kevr ende ordonnantie gemaect
by die van de gerechte deser stadt Leyden, opt
verwen en stalen van alle vvolle laeckenen
1616
4° : A-B4
161604 - b1 A2 en$s : b2 B3 en$d

1616-p1 De publicatie, verbreydinge ofte
uytroepinghe vanden vrede, onder het goede
welghevallen des koninghs: ende van myn heere
den prince van Condé
Na de franchoische copie ghedruckt. A
Tovrs, C. Gregoire, 1616

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘O’ en uit fleurons samengesteld ornament
op titelblad.
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4° : A4
161604 - b1=*b2 $in$h
KB: pflt 2226
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘D’

met specifıeke beschadigingen.

1616-q1 Jan Quetstroy Sekere liedekens,
ghestelt tot stichtinghe ende troost der vervallene
ende verdruckte kercke Christi, in Nederlandt
1616
4° : A-E4
161604 - b1 A2 $gh : *b2 D‘
UVA: Pfl. A t 12, VU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1616-r1 Resolvtie der mog. heeren Staten van
Hollandt ende VVest-vrieslant. Totten vrede der
kercken
1616
4° : A-B4
161604 - b1 A2 de$ : b2 B3 iet$
UVA: Pfl. A q 8, KB, UBL, UBU, BL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Or-

nament op titelblad en initiaal ‘A’. Simoni:
niet toegeschreven.

Iohannis Arnoldi, kercken-dienaer tot Hoorn,
teghen die beschuldinghen der afghegane
ouderlinghen
1616
4° : A-C4 D2
161604 - b1 A2 a$ghe : b2 D2 ese$su
UVA: Pfl. A q 23, VU, KB, UBL, UBU
¶ Hoorn, Willem Andriesz? Stijl van zet-

ten van fleurons. Op het titelblad een niet
geïdentifıceerd ornament.

1616-s1 Menno Simons Dat fundament
der christelycker leere
1616
8° : ?4 A-R8
161608 - a1=a2 (.?.)2 $Christ - b1 A n : b2
R5 ord
161608 - a1=a2 (.?.)2 u$Chris - b1 A n :
b2 R5 ord
UVA: OK 65-1235, KB, UBL, BL
¶ Haarlem, Herman Theunisz Kranepoel?

Ornament ‘beertje’ met specifieke maar
mogelijk meegegoten beschadigingen.
Simoni: Amsterdam, J. Theunisz

1616-r2 Resolvtie van ridderschap ende
steden, representeerende de Staten der lantschap
van Over-yssel, tot onderhoudinge van goede
ruste ende christelijcke eenicheyt
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 odtl
UVA: Pfl. A q 12, VU, KB, UBL, UBU

1616-t1 Jacobus Taurinus Copije van
sekeren brief, daer inne beantwoort wort de ...
nareden die Festvs Hommivs ... heeft ghedaen in
de Hoogh-landsche kercke
Ghedruckt in De Mater Salem
4° : A-C4 D2
000004 - b1 A2 het$ : *b2 C4 ghe
UVA: Pfl. A s 9, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius,1616.

¶ Utrecht, Herman II van Borculo, 1616.

Initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.

Drukkersmerk. Simoni: niet toegeschreven.
Noemt wel het drukkersmerk als variant op
dat van de Antwerpse drukker Trochnaeus.

1616-r3 Johannes Arnoldi Roedingenus Cort begryp. Van de verantwoordinghe
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1616-t2 Reinier Telle Drye hoofden in eene
kapproen. Ofte, De klucht van muys, kat, hont
en leeuw
1616
4° : A4
161604 - b1 A2 $te$s : b2 A3 och
KB: pflt 2309

datter is tusschen de leere der H. Schriftuere ende
der Gereformeerde Kercken, aen d ‘eene, ende der
Contra-remonstranten aen d’ander sijde
1616
8° : A8 B4
161608 - b1 A2 ers.$v : b2 B4 spre
KB: pflt 2301a, UBL

¶ Amsterdam, Albert Heyndricxsen Bou-

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

meester? Gegoten ornament op titelblad
met enkele minieme verschillen, die vermoedelijk zijn veroorzaakt door zwaardere
inkting.

titelblad, initialen ‘G’ en ‘I’ met specifıeke
beschadigingen.

1616-t3 Reinier Telle Drye hoofden in eene
kapproen, ofte, De klucht van muys, kat, hont
en leeuw
1616
4° : A4
161604 - b1 A2 ls$s : b2 A3 iel
UVA: Pfl. A t 1, KB, UBL, UBU

Antonius Thysius [The nine assertions, or
articles of Lambeth] Vertalinghe van sekere
Lambethaensche artijckelen, eertijdts in Engelandt gemaeckt
1616
4° : A-C4
161604 - b1 A2 ae : b2 C3 $gh
UVA: Pfl. A s 27, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

¶ Amsterdam, Albert Boumeester? Waar-

schijnlijk gegoten ornament op titelblad
met enkele minieme verschillen.

1616-t4 Reinier Telle Tafereel. Begrijpende
cortelijck het groot ende merckelijck verschil
datter is tusschen de leere der H. Schrifure[!] ende
der gereformeerde kercken, aen de eene, ende der
contra-remonstranten aen de ander zijde
1616
4° : A6
161604 - b1 A2 de$ : *b2 A3 stelli
UVA: Pfl. A s 16, KB
¶ Arnhem, Jan Jansz. Ornament op titel-

blad.

1616-t5 Reinier Telle Tafereel. Begrypende
cortelijck het groot ende merckelijck verschil

1616-v1 Verbod van baljuw, schepenen en
mannen van Schieland om buiten de kerken
godsdienstoefening te houden, uitgevaardigd
21-06-1616
4° : [A]2
000004 - b1 vermenght ristelijcke$g :
*b2 Collegialiter ,$by$Bali
UVA: Pfl. A q 14a, KB, UBU
¶ Haarlem, Adriaen I Roman, 1616. Initiaal

‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1616-v2 [Déclaration du roy] Verklaringhe
vanden koninc over de bewaringhe des, heeren
ende princen van Conde .... Ghepubliceert int
parlement des konincx ... den zevenden der maendt septembris 1616
Tot Parys, F. Morel and P. Metayer
227

catalogus
1616
4° : A4
161604 - b1 A2 n$a : b2 A3 $P
KB: pflt 2232, VU, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Initiaal

‘L’.

1616-w1 VVaerachtighe onderrechtinghe van
de goede meyninge ende intentie, die de ghereformeerden altijdt gehadt, ende noch hebben, om de
vryheydt van de conscientie voor te staen
Ghedruckt buyten Rome
[1616]
4° : A4
000004 - b1 A2 ver : b2 A3 $re
UVA: Pfl. A r 7, VU, KB, UBL, BL

1617
1617-a1 Henry Ainsworth Annotations
upon the book of Psalmes
1617
4° : A-2O4
161704 - b1 A2 tha : b2 2O3 .$19.$
UVA: O 97-80, VU, UBU
¶ Amsterdam, Giles Thorp. Initiaal ‘D’.

¶ Ornament niet bruikbaar voor

1617-a2 Antvvoort, tot wederlegginghe van
het monstreus oproerich discours en pasquil
Iacobi Taurini
1617
4° : A-H4
161704 - b1 A n : b2 H3 $bev
UVA: Pfl. A w 17, KB, UBL

identifıcatie. Simoni: niet toegeschreven.

¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament op

titelblad en initiaal ‘A’.

1617-a3 Antvvoort, tot wederlegginghe van
het monstreus, oproerich discours ende pasquil
Iacobi Taurini
1617
4° : A-H4
161704 - b1 A n : b2 H3 en.
UVA: Pfl. A w 15, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament op

titelblad en initiaal ‘A’. Simoni: niet toegeschreven.

1617-a4 Antvvoordt, van de edele moghende
heeren Staten van Vytrecht, op de propositien,
ghedaen van weghen de H.M. heeren Staten
Generael ... in september lestleden
Vytrecht, 1617
4° : A4
161704 - b1=b2 A2 en$

228

catalogus
UVA: Pfl. A z 21, KB, UBL, UBU, BL

UVA: O 93-43:5, KB, UBL, UBU, BL

¶ Gedrukt te Haarlem door Vincent I Caste-

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘H’ en orna-

leyn? Ornament op titelblad bij Casteleyn.
Hier onbeschadigd. Simoni: niet toegeschreven.

ment. Simoni: Nederlandse druk?

1617-A5 Jacobus Arminius Bekentenis D.
Iacobi Arminii vande vrye wil des menschen ende
zyne krachten
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 e, : b2 A3 mee
UVA: Pfl. A u 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Gego-

ten ornament en initiaal ‘H’ met specifıeke
beschadigingen.

1617-c2 Dudley Carleton Oratie, gedaen
door den doorluchtighen ... heere Dudley Carleton .... Aende ... Staten .... Tot weghneminghe
van de droeve oneenigheden inde kerke ende
politie ontstaen, uyt ende door de leere Arminij
ende de zyne
[1617]
4° : A2
000004 - b1=b2 A c
KB: pflt 2364, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-b1 Theodorus Guilielmi Boomius
Post-bode, verhalende de procedvren, aengaende het aennemen van de godvruchtige ende
gheleerde dienaeren des H. Euangelij respective
tot Bvren ende Yselsteyn
1617
4° : A-G4 [H]1
161704 - b1 A2 mul : b2 G3 de$ee
UVA: Pfl. A z 1, VU, KB, UBL, BL

1617-c3 Dudley Carleton Oratie ghedaen
door den doorluchtigen ... Dudley Carleton ....
Aende ... Staten Generael .... Tot wechneminghe
vande droeve oneenicheden, inde kercke ende
policie ontstaen, uyt ende door de leere Arminij,
ende de syne
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 ge,$ : b2 A3 en$
UVA: Pfl. A u 31a, VU, KB, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

¶ Amsterdam, Joris Veseler. Gegoten initi-

‘E’ en ‘C’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: niet toegeschreven.

aal ‘I’ met specifıeke beschadiging, fleurons.

1617-c1 Copie d’une lettre escrite de sa majesté
de la Grand-Bretaigne Iaques I. aux ... Estats
des Provinces Vnies des Pays-bas, contenant
declaration de ses lettres precedentes touchant les
differents ecclesiastiques
1617
4° : A2
161704 - b1=b2 A2 uer

1617-c4 Dudley Carleton Oratie ghedaen
door den doorluchtighen ... heere Dudley
Carleton .... Aende ... Staten Ghenerael .... Tot
wechneminghe vande droeve oneenicheden, inde
kercke ende policie ontstaen, uyt ende door de
leere Arminij ende de zijne
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 elc : b2 A3 be
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UVA: Pfl. A u 30, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen. Simoni: niet toegeschreven.

1617-c5 Dirck Volckertszoon Coornhert Twee-spraeck: of vvaerheydt vry maeckt?
... Eertijdts gevallen tusschen mr. Gerardt van
Mortaigne, ende D.V. Coornhert
1617
8° : A8 B4
161708 - b1 A2 t$h : b2 B3 t$hy$
KB: 1117 F 44
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Initiaal ‘I’.

1617-c6 Copye van een reqvest aen den deken
ende de capiteynen van de schutterye der stadt
Leyden
1617
4° : [A]2
161704 - b1=b2 de n
UVA: Pfl. A z 23, VU, KB, UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad, initialen ‘D’ en ‘V’.

1617-c7 [Copie d’vne lettre] Copye van’t
vervolgh ofte twede deel des briefs, D.P. Molinaei
... door bedroch inden druck van Schiedam
achter-ghelaten
1617
4° : A-C4
161704 - b1 A2 en : b2 C3 rsto
UVA: Pfl. B a 5
¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-c8 Copye van een vertooch door drye
gedeputeerden aen de vergaderinghe der remon-
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stranten ofte arminianen ghesonden, gehouden
tot Tiel den sesten may, 1617
1617
4° : A4
161704 - b1=b2 A2 ch$
UVA: Pfl. B e 27
¶ Middelburg, Richard Schilders. Bescha-

digd ornament op titelblad.

1617-c9 Cort ende waerachtich verhael, van
‘tghene inde Leydtsche kermis gheschiedt is, hoe
de beroerte begost ende weder gheslist is
1617
4° : A2
161704 - b1=b2 A2 ck
UVA: Pfl. B c 25, KB
¶ Leiden, Govert Basson? Niet

geïdentifıceerde initiaal ‘N’ lijkt sterk op bij
Basson in gebruik zijnde serie.

1617-c10 Samuel Coster Iphigenia treurspel
Na de copy ‘t Amsterdam, by Nicolaas
Biestkens
1617
4° : A-F4
161704 - b1 A2 $bli : b2 F3 ghy$
UVA: O 77-535, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Ornament op titelblad, twee initialen ‘D’.
Simoni: roofdruk?

1617-d1 Vincent van Drielenburch Basuyne der vvaerheyt teghen vrouw leughen. Mitsgaders een korte ende klare aenwysinghe ende
presentatie van’t warachtich ende rechtvaerdich
bewijs, waer mede ... bewesen wert, ... ‘tgene
by Vincent van Drielenburch in zyne schriften,

catalogus
Barnevelt, Ledenbergh ende Vtenbogaert te laste
gheleyt is
4° : A-B4
000004 - b1 A2 $O : b2 B2 yvel
KB: pflt 2479, VU, UBL, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1617.

Voor Marten Jansz Brandt? Initiaal ‘T’ met
specifıeke beschadigingen. Houtsnede
op titelblad vermoedelijk eigendom van
|Brandt. Simoni: Amsterdam, Nicolaes
Biestkens.

1617-d4 Vincent van Drielenburch
Calendier ofte almanach, waer inne men ... sien
kan, de Apocalyptische beeste, ende de Babylonsche hoere daer op sittende,, mitsgaders die ghene
die d’selve fıguerlijcker wyse in de seven vrye
Nederlandtsche Provincien ... representeren
4° : A-C4
000004 - b1 A2 lan : b2 C2 mij
UVA: Pfl. B c 3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1617.

Houtsnede op titelblad, initiaal ‘A’.

1617-d2 Vincent van Drielenburch
Calendier ofte almanach, waerinne men ... sien
kan de Apocalyptische beeste, ende de Babylonsche hoere daer op sittende,, mitsgaders die ghene
die d’selve fıguerlijcker wyse in de seven vrye
Nederlandtsche Provincien ... representeren
(1617)
4° : A-C4
000004 - b1 A2 rla : b2 C2 mij
UVA: Pfl. B c 1, KB, UBU

1617-d5 Vincent van Drielenburch
Ernstighe teghen-spraeck aen de maeght van
Hollandt, over seker aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen
Den tweeden druk
1617
4° : A-B4
161704 - *b1 B T : *b2 B2 $ga
UVA: O 77-351, VU

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Voor

voor Marten Jansz Brandt? Initialen ‘E’ en
‘M’ van Van Ravesteyn, houtsnede mogelijk
eigendom van Brandt.

Marten Jansz Brandt? Tweede titelblad
met houtsnede ‘fama’ die vermoedelijk
eigendom was van Brandt, Initiaal ‘W’ van
Biestkens.

1617-d3 Vincent van Drielenburch Cort
ende klaer contra-discours, over den Nederlantschen treves
4° : A4 B1
000004 - b1 A2 t$da : b2 B e$
000004 - b1 A2 $da : b2 B e$
UVA: Pfl. B b 5, KB, UBL, UBU, BL.
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens, 1617.

Houtsnede op titelblad, initiaal ‘C’. Simoni:
Nicolaes Biestkens.

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1617-d6 Vincent van Drielenburch
Ernstighe teghen-spraeck aen de Maeght van
Hollandt, over seker Aenspraeck by eenen Mopsus ghedaen
1617
4° : A-B4
161704 - *b1 B S : *b2 B2 ae
UVA: Pfl. B b 25, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

voor Marten Jansz Brandt? Initialen ‘E’ en
‘M’ van Van Ravesteyn, houtsnede mogelijk
eigendom van Brandt.
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1617-e1 Echt-dicht, ter eeren des deuchtsamen
ende vromen bruydegoms, Meynert van Bveren
.... Sich versamende inden echten staet. Met ...
Dievvertien Iacobs
4° : [A]4
000004 - b1 Ackers $Aerd’$ : b2 gheluck
ie$com
KB: 853 A 106

161704 - b1=b2 A2 roe
KB: pflt 2478, VU, UBL, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. In

opdracht van Marten Jansz Brandt? Initiaal
‘W’ van Biestkens. De houtsnede op het
titelblad komt voor op veel uitgaven van
Van Drielenburch. Simoni: Amsterdam,
Nicolaes Biestkens

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

titelblad.

1617-e2 Echt-dicht: ter eeren vanden vromen
ende achtbaeren ionghman: Ian Ysbrantsen. Met
... Maria Vincents van Bronchorst
1617
4° : [A]4
161704 - b1 met s$ni : b2 jaghen van$m
KB: 853 A 100

1617-h1 Een helder licht, daer in klaerlick
ghesien wort, dat d’arminianen ... arbeyden ...
om de oude ware gereformeerde religie ... uyt te
roeyen
[1617]
4° : A-H4
000004 - *b1 A3 de,$se : b2 H3 eerae
UVA: Pfl. B b 8c, VU, KB, UBL, U-U
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op

1617-g2 Gheclach der verstroyder ghemeente
tot Nymmegen
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 en$ : b2 A3 $in
UVA: Pfl. B c 26

1617-h2 Een helder licht, daer in klaerlick
ghesien wort, dat d’arminianen ... arbeyden ...
om de oude ware gereformeerde religie ... uyt te
roeyen
[1617]
4° : A-H4
000004 - b1 A2 Sali : *b2 H g
UVA: Pfl. B b 8b, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘A’.

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

Drukkermerk bij meer drukkers en uitgevers.

niet toegeschreven.

titelblad.

1617-g3 Ghesangh over den cap- ende covelmaecker der remonstranten, die de kinderen Gods
voor sotten ende dwasen uytroept
Ghedruckt inde Druckerye van de alma
nacken
1617
4° : A4
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1617-h3 Constantijn Huygens Larmes
svr la mort de feu monsieur Mavrice de Nassav:
qui mourut à la Haye de 5. le iuin. M.D.C.XVII
1617
4° : (..)4
000004 - b1=b2 (..)2 $mourri
HGA, KB: pflt 2322
¶ Geen initialen of ornamenten. Gedrukt

catalogus
bij Aert Meuris? Meuris was Huygens vaste
drukker.

initiaal en ornament van (niet genoemde)
Van Ravesteyn.

1617-h4 Hymen of brvylofts-gesangh, ter
eeren ... Jacobo Hooft ... ende ... Margaretæ du
Qves Noy
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 n’t$ : b2 A3 n$g
KB: 853 A 95

1617-l2 David Lindsay Seeckere articulen
van de macht eens princen, ofte des magistraets
1617
4° : A4
161704 - b1=b2 A3 isci
UVA: Pfl. B b 18, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Komt

voor op een huwelijksdicht, gedrukt voor
Marten Jansz Brandt.

op titelblad en initialen ‘D’ en ‘G’ met
specifıeke beschadigingen. Simoni: niet
toegeschreven.

1617-j1 James I Copie van een brief geschreven vande conincklijcke majesteyt van groot
Brittannien Iacobus de I. aende ... Staten vande
Geunieerde Provincien, inhoudende verklaringhe van sijn voorighe brieven aengaende de
kerckelijcke verschillen
1617
4° : A2
161704 - b1=b2 A2 rschi
UVA: Pfl. A u 28, VU, KB, UBL, UBU, BL

1617-o1 Het openbare vande vaste resolutie
die mijn heeren de princen genome hebben
tegen alle de gheene die de welvaert, godtvrnchticheyt[!] ende, justitie vande croone van
Vranckrijck teghen zijn. = Manifeste de messievrs
les princes
1617
4° : A4
161704 - b1=b2 A2 n
UVA: Pfl. A u 1, KB, UBL

¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

titelblad, initiaal ‘H’. Simoni: niet toegeschreven.

ment op titelblad.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Fleuron

1617-l1 Lettre du roy envoyee av parlement
de Rouen
Amsterdam
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 in$le
UVA: Pfl. A u 4a, VU, KB, UBL

1617-p1 Pactorvm de perpetua successione in
regnis Hungariæ & Bohemiæ ac provinciarum
ad ea pertinentium, instrvmentavi. & XV mensis
junij, anno DCXVII. Pragae confecta
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 phi : b2 B2 supr
KB: pflt 2339, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn

¶ Middelburg, Richard Schilders, 1617.

voor Jacob Pietersz Wachter, 1617. Geen
ornamenten of initialen maar is conjunct
met een voor Wachter gedrukt pamflet met

Initiaal ‘E’.

1617-p2 H. Pagius Cap-covel om op t’hooft
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te setten van Drielenbvrgh pavs van alle sotten
... autheur vanden Nieuvven calumnieusen
almanack
1617
4° : A4
161704 - *b1 Edelen $Sott : *b2 die en
UVA: Pfl. B e 4b, VU, KB, UBU, BL

UVA: Pfl. A z 9, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘I’ met

1617-p6 Publicatie, ende interdictie vande
E. magistraet der stat Vtrecht, tegens de genen
die, onder decksel vande gereformeerde religie ...
poogen scheuringe ende onrust aen te rechten
Nae de Copie T’Vtrecht, S. de Roy, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 alc : b2 A3 leyt
UVA: Pfl. A w 22, VU, KB, UBL, UBU

specifıeke beschadigingen. Simoni: niet
toegeschreven.

1617-p3 H. Pagius Cap-covel om om[!] op
t’hooft te setten van Drielenbvrgh pavs van alle
sotten
1617
4° : A4
161704 - *b1 Edelen $Sott : *b2 die en
UVA: Pfl. B c 4, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘I’. Si-

¶ Haarlem, Adriaen I Roman? Initiaal ‘S’

met een identieke beschadigingen en twee
nieuwe beschadigingen. Komt, onbeschadigd, te Antwerpen voor. Simoni: niet
toegeschreven.

¶ Utrecht, Herman II van Borculo? Niet

geïdentifıceerd wapen van Utrecht. De
gegoten initiaal ‘M’ maakt mogelijk deel
uit van een serie van Van Borculo.

moni: niet toegeschreven.

1617-p4 Pasqville binnen VVeenen langs der
straten gestroyt in Hoochduytschen rijme, ende
aldus naer ghebootseert
[1617]
4° : [A]2
000004 - b1 secreten en,$end : b2
d’Oude en$sal$
KB: pflt 2340. UBL, UBU

1617-p7 Publicatie, ende interdictie vande E.
magistraet der stadt Vtrecht, teghens de gheenen
die, onder decksel vande gereformeerde religie ...
poogen scheuringhe ende onrust aen te rechten
Na de copye. T’ Vtrecht, S. de Roy
1617
4° : [A]2
161704 - b1=b2 van $S
KB: pflt 2391, VU

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘M’.

1617-p5 Eusebius Philalethius Antwoordt
op seecker laster-schrift gheintituleert, Zeedich
... onder-soeck van eenighe handelinghen in
Ghelderlandt
Ghedrvckt in de Mater Salem, 1617
4° : A-K4 L2
161704 - b1 A2 ons : *b2 K3 n$vo
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1617-p8 Erycius Puteanus Burgherlick
discours over de Nederlandsche treves
1617
4° : A-B4 C2
161704 - b1 A2 ou : b2 C n,
UVA: Pfl. B b 4a, KB

catalogus
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

¶ Middelburg, Richard Schilders. Initialen

1617-p9 Erycius Puteanus Burgerlijck
discours over de Nederlandsche treves
1617
4° : A-B4 C2
161704 - b1 A2 ude : b2 C2 nen$
UVA: Pfl. B b 4, VU, KB, UBU, BL

‘D’, ‘M’, ‘C’ en ‘B’. Simoni: niet toegeschreven.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Or-

nament op titelblad zelfde als 1617-p10.
Simoni: Leuven, Offıcina Flaviana?

1617-p10 Erycius Puteanus De indvciis
Belgicis dissertatio politica
1617
4° : A-E4
161704 - b1 A2 EM$ : b2 E3 s$int
UVA: Pfl. B b 3, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘Q’ met specifıeke beschadigingen.

1610-r1 Recveil des charges qvi sont au proces
faict à la memoire de Conchino Conchini ... sur le
chef du crime de læse majesté divine
(Titelblad C2: Paris, F. Morel and P.
Mettayer, 1617)
4° : A-C4
000004 - b1 A s : b2 C t$
KB: pflt 2336, UBL
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw, 1617. Initiaal ‘L’, ornament op
tweede titelblad.

1610-r2 David Roelands tMagazin, oft
pac-huys der loffelycker penn-const
1616 [=1617]
2° obl. : typ. bladen en gegrav. ff
161602 - *a1 Generael nde$Hoo : a2 sy r
UVA: Hss-zaal, TU, KB, BL

1610-r3 Anthonie Jacobsz Roscius Wederlegginghe des kinder-doops, waer in betoont
wordt, dat de selfde niet uyt Godt is, maer uyt
den menschen. Teghen Robertum Puppium
Ghedruckt in’t jaer onses heeren, 1617
8° : A8(A1+***2) B-G8
161708 - a1 *** $b : a2 ***2 at$all - b1 A2
$te$ : b2 G5 e$ae
UVA: Pfl. B c 42, VU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Gegoten

initiaal ‘V’ met specifıeke beschadigingen.

1617-s1 Spaenschen raedt, hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen onder’t ghebiedt van den koninck
van Spagnien
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 $see : b2 A3 ht.$
UVA: Pfl. B b 6, KB, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Gego-

ten initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen. Simoni: niet toegeschreven.

1617-s2 Spaenschen raedt, hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal
konnen brengen ondert’ gebiedt van den coninc
va Spagnien
1617
4° : A-B4
161704 - b1 A2 en. : b2 B2 $gh
UVA: Pfl. B b 5a, VU, HGA, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Fleurons op

titelblad, initiaal ‘D’ maakt deel uit van
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serie die bij Veseler in gebruik was. Simoni:
niet toegeschreven.

1617-s3 Spaenschen raedt, hoemen de vereenichde Nederlanden alderbest wederom sal konnen brenghen ondert’ ghebiet van den coninck
van Spagnien
1617
4 : A4
161704 - b1 A2 $het : b2 A3 ehe
UVA: Pfl. B b 8, VU, KB, UBL
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Mogelijk

gegoten initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

spraeck aen de maeghdt van Hollandt
1617
4° : A4 B2
161704 - b1 A2 e$sc : *b2 B e
UVA: Pfl. B b 29, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘O’ met specifıeke beschadigingen.

1617-t3 Jacobus Taurinus Ernstighe aenspraeck aen de maeghdt van Hollandt
1617
4° : A4 B2
161704 - b1 A2 e$sc : *b2 B e
UVA: Pfl. B b 21, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

1617-s4 Het sterven der ware Hollandtsche
eendracht, Phenix der gantscher werelt
1617
4° : A4 B2
161704 - b1 A2 n$h : b2 B3 s$n
UVA: Pfl. B b 20, VU, KB, UBL, BL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad. Simoni: niet toegeschreven.

1617-t1 Jacobus Taurinus Corte ende
naecte ondeckinghe van den lvegen-geest, onlangx verschenen in de uytgegevene Antwoordt
tot wederlegginghe van het discours over de
Amsterdamsche beroerten
1617
4° : A-D4 E2
161704 - b1 A2 $vo : b2 E e
UVA: Pfl. A w 18, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Govert Basson. Ornament op

titelblad en initiaal ‘N’. Simoni: niet toegeschreven.

‘O’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

1617-t4 Jacobus Taurinus In-houdt van
eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen
Amsterdam onlangs voor-ghevallen
1617
4° : A-D4
161704 - b1 A2 r$de : b2 D n - c1 a sa : c2
a2 em
UVA: Pfl. A w 10, VU, KB
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘E’ en ‘S’ met specifıeke beschadigingen.

1617-t5 Jacobus Taurinus In-houdt van
eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen
Amsterdam onlangs voor-gevallen
1617
4° : A-C4 D2
161704 - b1 A2 r$d : b2 D y
UVA: Pfl. A w 8, VU, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initalen

1617-t2 Jacobus Taurinus Ernstighe aen-
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‘E’ en ‘S’ met specifıeke beschadigingen.
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Simoni: niet toegeschreven.

1617-t6 Jacobus Taurinus In-houdt van
eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen
Amsterdam onlangs voor-ghevallen
1617
4° : A-C4 D2
161704 - b1 A2 $Re : b2 D ma
UVA: Pfl. A w 12, VU, KB, UBL

... te mainteneren
1617
4° : A4 B2
161704 - b1 A2 e$Pe : b2 B2 ffel
UVA: Pfl. B b 12b, VU, KB, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Leiden? Initiaal ‘S’ tot 1542 te

Leiden in gebruik bij Petrus Claessoon van
Balen.

¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. Drie ge-

goten initialen, ‘E’, ‘S’ en ‘W’ met specifıeke
beschadigingen.

1617-t7 Jacobus Taurinus In-houdt van
eenighe brieven, aengaende de beroerten binnen
Amsterdam onlangs voor-gevallen
1617
4° : A-D4
161704 - b1 A2 r$de : b2 D3 demi$
UVA: Pfl. A w 8a, KB, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘E’ met specifıeke beschadigingen.

1617-t8 Jacobus Taurinus Na-sporingh,
hoe ende in vvat manieren ... de prince van
Orangien ... de bescherminge deser landen heeft
aenghenomen, om de Nederlantsche belydenisse
... te mainteneren
1617
4° : A-B4
161704 - b1 A2 en : b2 B3 n$mo
UVA: Pfl. B b 13, VU, KB, UBU

1617-t10 Jacobus Taurinus Na-sporingh,
hoe ende in vvat manieren ... de prince van
Orangien ... de bescherminghe deser landen heeft
aenghenomen, om de Neder-landtsche belijdenisse ... te mainteneren
1617
4° : A-B4
161704 - b1 A2 he : b2 B3 $mog
UVA: Pfl. B b 12, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘S’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

1617-t11 Jacobus Taurinus Weeghschael, om in alle billickheydt recht te over-vveghen de oratie vanden ... heere Dvdley Carleton
... ghedaen inde vergaderinghe der ... Staten
Generael
1617
4° : A-I4
161704 - b1 A2 ,$Co : b2 I3 Con
UVA: Pfl. A u 34a, A-UV, KB, UBL, UBU,
BL

‘S’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

1617-t9 Jacobus Taurinus Na-sporing,
hoe, ende in vvat manieren ... de prince van
Orangien ... de bescherminghe deser landen heeft
aengenomen, om de Neder-landtsche belijdenisse

initiaal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: Utrecht, A. van Herwijck voor J.
Everdsen

1617-t12 Jacobus Taurinus Weegh237
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schael, om in alle billickheydt recht te overvveghen de oratie van den ... heere Dvdley Carleton ...
inde vergaderinghe der ... Staten Generael
1617
4° : A-I4
161704 - b1 A2 ores : b2 I3 $Con
UVA: Pfl. A u 34, VU, KB, UBL, UBU

1617
4° : A-D4 E2
161704 - b1 A2 $Ac : b2 E2 t$d
UVA: Pfl. A z 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Or-

nament op titelblad en initiaal ‘V’ met
specifıeke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.

1617-t13 Jacobus Taurinus Weeghschael, om in alle billickheydt recht te over-vveghen de oratie vanden ... heere Dvdley Carleton ...
inde vergaderinghe der ... Staten Generael
1617
4° : A-I4
161704 - b1 A2 itesv : b2 I3 $Con
UVA: Pfl. A u 33, VU, KB, UBL, UBU

1617-t16 Reinier Telle Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt.
Aen de roomsche catholijcken
Ghedruckt in de groote onbekende
werelt
[1617]
4° : [A]4
000004 - b1 en $sc : b2 berooft oo$gee
UVA: Pfl. B c 8, VU, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.

1617-t14 Jacobus Taurinus Zedich ondersoeck van eenige handelingen in Gelderlandt
inde maent februarius ter oorsaecke van seecker
verschil tusschen de predicanten voorghevallen
1617
4° : A-C4
161704 - b1 A2 cco : b2 C3 ytgh
UVA: Pfl. A z 7, VU, KB, UBL, UBU, BL

1617-t17 Reinier Telle Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt.
Aen de roomsche catholijcken
Ghedruckt in de groote onbekende
werelt
[1617]
4° : A4
000004 - b1 A2 ort$ : b2 A3 aren
UVA: Pfl. B c 12b
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘V’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

1617-t15 Jacobus Taurinus Zedich
onder-soeck van eenighe handelinghen in de
maendt van februarius, ter oorsaecke van seecker
verschil tusschen de predicanten in Gelderlandt
voorghevallen
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1617-t18 Reinier Telle Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt.
Aan de roomsche catholijcken
Ghedruckt in de groote onbekende
werelt
[1617]
4° : [A]4
000004 - b1 en $s : b2 berooft oo$gee

catalogus
UVA: Pfl. B c 9, KB, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-t19 Reinier Telle Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt.
Aen de roomsche catholijcken
Ghedruckt in de groote onbekende
werelt, [1617]
4° : [A]4
000004 - b1 en $sc : b2 berooft soo$gee
UVA: Pfl. B c 12, KB, UBL, UBU

1617-t22 Reinier Telle Gal-braecke, te
weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie,
aen den persoon van Vincent van Drielenburgh
In de stadt daer ghedruckt is ... het
register van de schriften des selven
Drielenburgs, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 $we : b2 A3 y$h
UVA: Pfl. B c 23, KB
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz, 1617. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘W’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-t20 Reinier Telle Der contraremonstranten kerf-stock, die nimmermeer yser wordt.
Aen de roomsche catholijcken
Ghedruckt in de groote onbekende
weerelt
[1617]
4° : [A]4
000004 - b1 en $s : b2 berooft oo$gee
KB: pflt 2482, VU, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad. Simoni: niet toegeschreven.

1617-t21 Reinier Telle Gal-braecke, te
weghe ghebracht door een Leydtsche purgatie,
aen den persoon van Vincent van Drielenburgh
In de stadt daer ghedruckt is (mogelijck
om na Francfort op de mis te senden)
het register van de schriften des selven
Drielenburgs, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 $we : b2 A3 y$h
UVA: Pfl. B c 22, VU, UBL, UBU, BL

1617-t23 Reinier Telle Vrede-zangh:
ofte Jaer-liedt. Op de voleyndinge van de eerste
hondert jaren, na de aengevangene reformatie
der kercken 1617
Amsterdam, voor een Liefhebber van
vrede
4° : A-B4
000004 - b1 A2 eld : b2 B3 rs$e
UVA: O 65-1464:48, KB, UBL, UBU, BL
¶ Herdruk uit de tweede helft van de ze-

ventiende eeuw. Typisch laat-zeventiende
eeuws ornament en initiaal ‘I’. Simoni:
1617.

1617-t24 Tsamen-sprekinge tusschen
eenen predicant en leerlingh, over de huydensdaeghsche verschillen
1617
4° : A-E4 F2
161704 - b1 A2 w : b2 F2 de$
UVA: Pfl. A y 20, KB
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

ment met stierenkop op laatste blad.

¶ Amsterdam, Cornelis Fransz, 1617. Or-

nament op titelblad en initiaal ‘W’. Simoni:
niet toegeschreven.

1617-v1 Verclaringhe vande heeren Staten
van Hollandt ende West-Vrieslant ... omme ...
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die ware christelicke gereformeerde religie in
suyverheyt te behouden
Na de Copie in s’Graven-haghe, H.
Iacobsen, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 $lid : b2 A3 eert
UVA: Pfl. A u 25, KB
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1617-v2 Verclaringhe vande heeren Staten
van Hollandt ende West-Vriesland ... omme
... die ware christelicke gereformeerde religie in
suyverheyt te behouden
Nae de copie in s’Graven-haghe, H.
Iacobsen, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 n$ee : b2 A3 nee
KB: pflt 2355, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-v3 Anna Roemersdochter Visscher Epithalamivm, ofte brvydlofts-gedicht,
ter eeren van ... Daniel Heinsivs, ende ... Ermgaert Rvtgers
[1617]
4° : [A]2
000004 - b1=b2 om $
UVA: Pfl. B c 40
¶ Geen initialen of ornamenten.

1617-v4 Vraghen, Simoni Goulart voorghestelt, ghetrocken uyt sijn laetste schrift,
gheintituleert Historie van een caffa wercker
1617
4° : A2
161704 - b1=b2 A2 rt$d
KB: 2110 E 39
¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament
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op titelblad en initiaal ‘S’ met specifıeke
beschadiging.

1617-v5 Vrede-handel tvsschen die vant’
classis ende d’openbare gereformeerde kercke van
Hoorn ... ende die haer vande selve ... hebben
afgesondert
Hoorn, 1617
4° : A-B4
161704 - b1 A2 lve : b2 B3 wae
UVA: Pfl. A x 18, KB, UBL, UBU
¶ Hoorn, Willem Andriesz. Ornament op

titelblad.

1617-v6 Johannes Vredeman de Vries
Les cinq rangs de l’architectvre, a scavoir, tvscane, doriqve ioniqve, corinthiaqve, et composee
Amsterdam, 1617
1° obl. : 1 [A]1 B-2A1 2A1 2B-2O1
161701 - b1 B $q : *b2 R r
UVA: 955 D 32
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1617-v7 Vreed-accoort. Oft Handelinghe tusschen de magistraet der stadt Haerlem ende dien
van den kerckenraet ... op d’electie van kerckelijcke persoonen
Nae de Copie. Ghedruckt t’Haerlem,
Adriaen Rooman, 1617
4° : A4
161704 - b1 A2 roe : b2 A3 sen$
UVA: Pfl. A x 3, KB, UBU
¶ Haarlem, Adriaen I Roman? Initiaal ‘B’

met specifıeke beschadigingen eerder bij
Gilles Rooman.

1617-v8 De vijf poincten, verhandelt tusschen

catalogus
twaelf predicanten inde vergaderinge der heere
Staten van Hollandt en West-Vrieslandt in den
iare 1611
Na de Copye in ’sGraven-haghe, H.
Iacobsen
4° : A2
161704 - b1=b2 A2 en
UVA: Pfl. A u 13, VU, KB

t’Amsterdam wtghegheven, met den titel, Tafel,
begrijpende t’verschil tusschen de leere des goddelijcken VVoordts ende der Remonstranten
1617
4° : A-D4
161704 - b1 A2 nde$ : b2 D3 uelt$
UVA: Pfl. A u 21, KB, BL, UBU

¶ Leiden, Henrick van Haestens, 1617. Initi-

aal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

initiaal ‘V’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: niet toegeschreven.

1617-w1 Weder-klaghe vande ware christeliicke gereformeerde kercke ... aende overheden
des landts
1617
4° : A-B4
161704 - b1 A2 rd’$ : b2 B3 se$Kl
UVA: Pfl. B a 22, VU, KB, UBL, UBU, BL

1617-z1 Een zeer korte t’samen-spreeckinghe,
tusschen Philippum ende Nathanaelem, van des
menschen ghehoorsaemheyd
1617
4° : A4
161704 - b1 A2 rdo : b2 A3 en,$d
KB: pflt 2491

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment met stierenkop. Simoni: Rotterdam,
M. Bastiaensz?

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen.

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Gegoten

1617-w2 Johannes Wtenbogaert Ondeckinghe van verscheyden on-vvaerheyden, ende
ontrouvvicheyden, begaen in een seecker schrift
t’Amsterdam wtghegheven, met den titel, Tafel,
begrijpende t’verschil tusschen de leere des goddelijcken VVoordts ende der remonstranten
1617
4° : A-D4
161704 - b1 A2 nde : b2 D3 hequ
UVA: 415 F 12:19, VU, KB, UBL, U-U.
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Gegoten

initiaal ‘V’ met specifıeke beschadigingen.

1617-w3 Johannes Wtenbogaert Ondeckinghe van verscheyden on-vvaerheyden, ende
ontrouvvicheyden, begaen in een seecker schrift
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1618
1618-a1 Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden
Ghedruckt uyt kracht der waerheyt
beminders
1618
4° : A4
161804 - b1=b2 A2 jck
UVA: Pfl. B m 17, VU, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘D’.

1618-a2 Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden
Ghedruckt uyt cracht der waerheytbeminners
1618
4° : A4
161804 - b1=b2 A2 he
UVA: Pfl. B m 14, VU, KB, UBL, UBU, BL

4 : A4
161804 - b1 A2 lijck : b2 A3 s,$ee
UVA: Pfl. B q 17, VU, KB, UBL, UBU
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn? Initiaal ‘O’

met beschadigingen die mogelijk meegegoten zijn. Alleen bij Casteleyn.

1618-a5 François van Aerssen heer
van Sommelsdijk Corte antvvoort, aen de
doorluchtichste, hoogh-moghende heeren, de
Staten Generael, overghegheven by d’heer van
Sommelsdiick, teghens seker vertooch, geadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander Myle
Na de kopye in s’Gravenhaghe, A.
Meurs, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 $on : b2 B3 ulie
UVA: Pfl. B n 4, VU, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Ge-

goten initiaal ‘D’ met specifieke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘D’. Simoni: niet toegeschreven.

1618-a3 Advertissement aen alle goede inwoonderen en liefhebbers van dese Nederlanden
Ghedruckt uyt cracht der waerheydtbeminders, 1618
4° : A4
161804 - b1 A2 here : b2 A3 ten,$e
UVA: Pfl. B m 16, UBL
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad met wormgaten.

1618-a6 François van Aerssen Corte antwoort, aen de doorluchtichste, hoogh-moghende
heeren, de Staten Generael, overghegheven by
d’heer van Sommelsdyck teghens seker vertooch,
gheadvoueert, ende ghetekent Cornelis vander
Myle
Nae de Copye, Ghedruckt in ’sGravenhaghe, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 $gest : b2 B3 f$te
UVA: Pfl. B n 6, VU, HGA, KB, UBL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

1618-a4 Den arminiaenschen dreck-waghen
gheheel naer het leven afghebeelt
Ghedruckt tot Amsterdam op de Beurs,
1618
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Initiaal ‘D’.

1618-a7 François van Aerssen Corte antwoort, aen de doorluchtichste, hoogh-moghende
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heeren, de Staten Generael overghegheven by
d’heer van Sommelsdyck teghens seker vertooch,
gheadvoveert, ende gheteeckent Cornelis vander
Myle
Nae de Copye ghedruckt in ’sGravenhaghe
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 gest : b2 B3 is$
UVA: Pfl. B n 8, KB
¶ Amsterdam, Abraham Biestkens, 1618.

Leiden?

1618-a10 Aflesinghe opten vijfde aprilis anno
sestienhondert ende achthien, van t’raethuys der
stadt Leyden voor den volcke ghedaen
Gedruct naer t’ autentijcque Extract
daer van ter Secretarije der voorsz. Stede
uytgegeven.
4° : A4
000004 - b1 A2 e$b : b2 A3 ie$a
UVA: Pfl. B i 3a

Kalligrafısche initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

1618-a8 François van Aerssen Noodighe
remonstrantie aende doorluchtighe, hooghe,
ende mogende heeren, mijn heeren die Sraten[!]
Generael
Ghedruckt voor N.N. uwen ootmoedighen dienaer, 1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 va : b2 D3 t$infıni
UVA: Pfl. B m 20, VU, KB, UBL, UBU, BL

1618-a11 Aflesinghe opten vijfden aprilis
anno sesthien honderdt ende achthien, vant’
Raedthuys der stad Leyden. voor den volcke
gedaen
Gedrvct naer t’ autentijcque E|xtract
daer van ter Secretarije der voorsz. Stede
uytgegeven.
4° : A4
000004 - b1 A2 len : b2 A3 $ac
UVA: Pfl. B i 2, VU, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

‘B’.

ment op titelblad, initiaal ‘D’. Simoni: niet
toegeschreven.

¶ Leiden, Joris Abrahamsz van der Marsce.

1618-a9 Aflesinghe opten vijfde aprilis anno
sestienhondert ende achthien, van t’raethuys der
stadt Leyden voor den volcke ghedaen
Gedrvct naer t’ autentijcque Extract
daer van ter Secretarije der voorsz. Stede
uytgegeven.
4° : A4
000004 - b1 A2 en$ : b2 A3 hte
UVA: Pfl. B i 3, KB, UBL, UBU, BL

1618-a12 Andere vraech-al. In der haest
ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraeghstucken, beantwoort te worden, ist moghelijck
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 eyt$ : b2 B3 ndt$t
UVA: Pfl. B i 24a, VU, KB, UBU

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘B’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:

Initiaal ‘B’.

¶ Haarlem, Herman Theunisz Krane-

poel? Ornament ‘beertje’ op titelblad met
specifıeke beschadigingen die meegegoten
kunnen zijn. Deze tot dusverre alleen bij
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Kranepoel gevonden.

1618-a13 Andere vraech-al. In der haest
ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraeghstucken beantwoordt te worden, ist moghelijck
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 eyt$ : b2 B3 dt$te$
UVA: Pfl. B i 25, KB, UBL, UBU
¶ Haarlem, Herman Theunisz Krane-

poel? Ornament ‘beertje’ op titelblad met
specifıeke beschadigingen die meegegoten
kunnen zijn. Deze tot dusverre alleen bij
Kranepoel gevonden.

1618-a14 Andere vraech-al, in de haest
ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraeghstucken beantwoort te worden, ist moghelijck
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 hey : b2 B3 han
UVA: Pfl. B i 24, VU, KB, UBL, BL

1618-a16 Andere vraech-al. Inhoudende hondert vraghen, soo van kerckelycke als poletijcke
questien
Ghedruckt in Hollandt, voor de liefhebbers van’t vaderlandt, 1618
4° : A6
161804 - b1 A2 ,$we : b2 A3 e$v
KB: pflt 2598, UBL
¶ Haarlem, Herman Theunisz Krane-

poel? Ornament ‘beertje’ op titelblad met
specifıeke beschadigingen die meegegoten
kunnen zijn. Deze variant tot dusverre alleen bij Kranepoel gevonden.

1618-a17 De arminiaensche vaert naer
Spaegnien
[1618]
4° : A-B4
000004 - b1 A2 er$hebt : b2 B2 as$s
UVA: Pfl. B q 25, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Abraham Biestkens? Initiaal

‘I’ hier ernstig beschadigd. Simoni: niet
toegeschreven.

¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Ornament

op titelblad. Simoni: niet toegeschreven.

1618-a15 Andere vraech-al. In der haest
ghestelt, om met des eersten vraegh-als vraeghstucken, beantwoort te worden, ist moghelijck
Ghedruckt voor een lief-hebber der
waerheyt, 1618
4° : A4
161804 - b1 A2 n$ae : b2 A3 gien
KB: pflt 2600, VU, UBL

1618-a18 Authentyke copie van de verkiesinghe des magistraets persoone tot Rotterdam,
met der zelver namen
Was gedrukt tot Rotterdam, N. van
Ghelekercke, 1618
4 : [A]2
161804 - b1=b2 Kruydenier .$Iongen
KB: pflt 2707
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

blad: postruiter.

¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament op

titelblad, initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.
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1618-b1 Caspar Barlaeus Clachte ende bede
der remonstranten hier te lande, aen den ... prince
van Oraen-gien

catalogus
Ghedruckt ... by een lief-hebber des alghemeynen vaderlandts
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 in$e : b2 B3 den$
UVA: Pfl. B p 20, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Initiaal

‘D’. Simoni: Amsterdam, Nicolaes Biestken?

168-b2 Jacobus Baselius Een boet-predicke,
seer dienstich ende profıjtich voor een yeghelijck
christen-gheloovich mensche
1618
8° : A-F8 [G]1
161808 - b1 A2 en : b2 F4 et,$e
UVA: 506 G 28
¶ Middelburg, Richard Schilders. Orna-

ment op titelblad.

1618-b3 Belydenisse van Ledenbergh, soo tot
Vtrecht als inden Hage
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 erg
UVA: Pfl. B o 30, HGA, KB, UBL, UBU
¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Gegoten

initiaal ‘E’ met specifıeke beschadigingen.

1618-b3 Den boeren-slach gheslaghen, door
dese personagien. Remmet Coeje-clauwer, Dirck
Slodder, Heyndrick Goesmoes, en Ariaen Modder
1618
4° : A4
161804 - *b1=b2 A3 iet,$
UVA: Pfl. B o 31, VU, KB, UBL, UBU, BL

1618-b4 Jean Thuméry de Boisise
Propositie vanden heer de Boysye ambassadeur
extraordinaris van Vranckrijck, aen mijne heeren
de Staten Generael van de vereenichde Nederlanden .... Gheexhibeert ... den 15. augusti 1618
1618
4 : A4
161804 - b1=b2 A2 $to
UVA: Pfl. B o 16, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Wapen op

titelblad.

1618-b5 Jean Thuméry de Boisise
Propositie vanden heere de Boysye. Ambassadeur
extraordinaris van Vrancrijc, aen myne heeren de
Staten generael van de vereenichde Nederlanden
.... Gheexhibeert ... den 15. augusti, 1618
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 r$se : b2 A3 $bet
UVA: Pfl. B o 17b
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-b7 Jean Thuméry de Boisise
Propositie vanden heer de Boysye ambassadeur
extraordinaris van Vranckrijck, aen myne heeren
de Staten generael van de vereenichde Nederlanden .... Gheexhibeert ... den 15en augusti 1618
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 der$ : b2 A3 $be
UVA: Pfl. B o 17, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Delft, Jan

Andriesz Cloeting? Fleurons in de typische
opmaak van Cloeting.

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn? Initiaal ‘G’

hier met een specifıeke en een extra beschadiging. Simoni: niet toegeschreven.

1618-b8 Jean Thuméry de Boisise
Propositie van den heere de Boisye, ambassadeur
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extraordinaris van Vranckrijck, op zijn wederkomste in ‘sGraven-haghe. Over-ghegheven aen
de ho. mog. heeren Staten, op den 18. septembris
anno 1618
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 e$te$
KB: pflt 2689
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

1618-b9 Marijn de Brauwer t’Werck van
M. de Brouwer, ghenaemt Eenvuldighe waerschouwinghe aen de gevluchte vreemdelinghen
[1618]
4 : A2
000004 - b1=b2 A de
KB: pflt 2746, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

niet toegeschreven.

1618-b10 Bruylofts-ghedicht, ter eeren van
... Thomas Iacobsz. Hoing, ende ... Brechtken
Pieters Vinck
1618
4 : [A]4
161804 - b1 naer nt : b2 is l
KB: 852 F 306:2
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘D’ met

specifıeke beschadigingen.

1618-c1 Tommaso Campanella [De
monarchia Hispanica discursus] Discours van
Franciscus Campanella, hoe de Nederlanden
onder des coninghs van Hispaengien ghehoorsaemheyt weder te brenghen zijn
Gedruckt by een lief-hebber des vaderlants, 1618
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4° : A4 B2
161804 - b1 A3 no : b2 B rt
UVA: Pfl. B e 5, VU, KB, UBL, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘H’. Simoni: niet toegeschreven.

1618-c2 P. Cannenburgh Een cleyn
vensterken, daer door ghekeecken wert waer de
groote meesters die oude geuskens meenden te
brengen, maer siet of sy hem selven niet daer toe
en wentelen
[1618]
4 : A4
000004 - b1 A2 $sak : b2 A3 $haer
UVA: Pfl. B p 29, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

blad: venster met uitzicht op galg.

1618-c3 P. Cannenburgh Een cleyn vensterken, waer door gekeecken werdt hoe die groote
meesters haer tot de poorten der hellen wentelen
[1618]
4° : A4
000004 - *b1=b2 A3 $haer
UVA: Pfl. B p 28, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

niet toegeschreven.

1618-c4 P. Cannenburgh Een cleyn vensterken, waer door gekeecken werdt hoe die groote
meesters haer tot de poorten der hellen wentelen
[1618]
4° : A4
000004 - *b1=b2 A3 er$gh
KB: pflt 2753, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten. Titeluit-

gave van 1618-c5.

catalogus
1618-c5 P. Cannenburgh Een cleyn
vensterken, daer door gekeecken werdt waer de
groote meesters die oude gueskens meenden te
brenghen, maer siet of sy hem selven niet daer toe
en wentelen
[1618]
4° : A4
000004 - *b1=b2 A3 er$gh
KB: pflt 2755
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede. Titel-

uitgave van 1618-c4.

1618-c6 P. Cannenburgh Nieuwe tijdinge,
ofte clachte, Iohans van Olden-Barnevelt, over
sijnen staet daer hy nu tegenwoordigh in is, daer
hy meynde verheven te zijn, nu so vernedert is
Nade copije tot Middelborgh, 1618
4 : [A]2
161804 - b1=b2 claegh en$my
KB: 2000 F 6:14, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1618-c7 P. Cannenburgh Eene nieuwe
tijdinghe, ofte clachte, Iohans van Olden-Barnevelt, over synen staet daer hy nu tegenwoordigh
in is, daer hy meynde verheven te syn: nu so
vernedert is gheworden
Na de copye tot Middelborgh, 1618
4° : [A]2
161804 - b1=b2 Trau eren:
KB: pflt 2756
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-c8 Thomas Cartwright A confvtation of the rhemists translation, glosses and
annotations on the Nevv Testament
1618
2° : A-F4 f 4 1 G-2Y4 2Z4(2Z2+21) 3A-5I4

5K-5O2
161802 - b1 A2 alled : *b2 5L2 rpose.$
UVA: OG 73-45, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘T’ en ‘N’. Simoni: niet toegeschreven.
Noemt de toeschrijving van Harris en Jones
aan William Brewster.

1618-c9 Jacob Cats Aenmerckinghe op de
tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser
tijden so hier als in ander landen ... alles tot een
nieuwe-iaer gifte alle rechtsinnige verstanden
toe-geeygent
[1618]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 vve : b2 C2 vv
UVA: Pfl. B y 21b, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-c10 De Chameroy Briefve remonstrance au party armenien sur l’alteration suruenue en l’Vnion Belgique: ou se void le sanglant
desespoir de Leydemberch
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 SSA : b2 B3 eu
KB: pflt 2766, VU, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten. Zelfde

drukkerij als Knuttel 1618-c4 en 1618-c5.

1618-c11 Clachte der ghemeynte tot Ovdewater .... Aen de ... Staten van Hollandt ende WestFrieslandt, dienende tot weder-legginghe van de
valscheden ... in’t boeck ... Ontdeckinghe van den
oproerighen gheest der contra-remonstranten tot
Oudewater
1618
4° : A-E4
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161804 - b1 A2 an : b2 E3 $N
UVA: Pfl. B h 7, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament

4 : A4
161804 - b1 A2 nteme : b2 A3 in$
UVA: Pfl. B p 19, KB, UBL

op titelblad en initiaal ‘E’. Simoni: niet
toegeschreven.

¶ Leiden, Jacob Marcus. Ornament op

1618-c12 Copie van de synodale sententie,
over de kercken-zaecke tot Haerlem. Besloten
ende uyt-gesproken inden synode tot Enchvysen
[1618]
4° : A2
000004 - b1=b2 A $
UVA: Pfl. B r 11, UBL, BL

1618-c15 Copye eens briefs gheschreven uyt
Schoonhoven den viij. september, inhoudende
alle het ghene aldaer ghepasseert is
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 pij
UVA: Pfl. B r 6a, KB, UBL

¶ Geen initialen of ornamenten. Simoni:

¶ Haarlem, Adriaen I Roman. Twee

niet toegeschreven.

ornamenten en initiaal ‘V’ met specifıeke
beschadigingen.

titelblad.

1618-c13 Copie van de t’samen-sprekinghe
des paus ende coninghs van Spangjen, over
henlieder ghenaemde Nederlandtsche rebellen.
Gheschiedt in haren droom, in de nacht van
Vrouvv-Lichtmisse, 1618
Ghedrvckt ende herwaerts over gesonden uyt den Roomschen ende Spaenschen dormter, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 t$n : b2 B3 B.$
UVA: Pfl. B e 7, VU, KB, UBL, BL

1618-c16 Cort ende metter haest by een
gestelde discours op den nieuwen noyt voor
desen, ghepracktiseerden eedt, by den heeren
burghemeesters der stadt Leyden, hare schutters
afgevoordert
1618
4° : A4 B2
161804 - b1 A2 $(i : b2 B2 y$di
UVA: Pfl. B i 4, VU, KB, UBL,. UBU

¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Gegoten initi-

initiaal ‘D’.

aal ‘W’ met specifıeke beschadigingen. Niet
geïdentifıceerde houtsnede op titelblad.
Simoni: niet toegeschreven.

1618-c14 Copie van sekeren brief uyt Dordrecht. Van een goet patriot, aen een lief-hebber
gheschreven, waer in verhaelt wordt ’tghene op
de inleydinghe van het Nationale Synode binnen
Dordrecht ghehouden ... is ghepasseert
1618
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¶ Amsterdam, Barent Otz. Ornament en

1618-c17 Cort ende waerachtich verhael van
eenige exorbitante proceduiren ... jegens die
vande ware gereformeerde religie ... int werck
ghestelt Ghedrvckt by’t rechte voorstant van
Orangien, tot teghenstandt van Spangien, 1618
4° : A4
161804 - b1 A2 ordi : b2 A3 inge
UVA: Pfl. B n 18, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-
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ment met identieke, maar mogelijk meegegoten beschadigingen, initiaal ‘D’ met deels
overeenkomende beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

1618-c18 Cort ende waerachtich verhael van
eenige exorbitante proceduiren ... jeghens die
vande ware gereformeerde religie ... int werck
ghestelt
Ghedrvckt, by’t rechte voorstant van
Orangien, tot teghenstant van Spangien, 1618
4 : A4
161804 - b1 A2 den$ : b2 A3 t,$da
KB: pflt 2654, UBL, UBU
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad, initiaal ‘D’.

1618-c19 Cort verhael, vande ontschutteringe,
gedaen aen eenige vrome ende gequalifıceerde
borgers, binnen de stadt Leyden
1618
4 : (:) 4 A-D4 E2
161804 - a1 (:)2 e$sel : a2 (:)3 $h - b1 A $t
: b2 E 16
UVA: Pfl. B i 6, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Pieter Muller? Initiaal ‘A’. Muller

volgens thesaurus actief vanaf 1621. Niet
geïdentifıceerd drukkersmerk of mogelijk voor deze uitgave vervaardigd vignet.
Simoni: niet toegeschreven. Noemt wel het
vignet dat voor het eerst in 1598 zou zijn
gebruikt.

1618-c20 Ant. Pietersz Craen Gvlde compas, vvaer in kort en levendich af-ghepeylt wort
het groot verschil der remonstranten ter eener,
ende de ware ghereformeerde ter ander zijden

Ghedruckt ter begheerte van zommighe lief-hebbers der ware ghereformeerde religie, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 bs$k : b2 B3 idde
UVA: Pfl. B f 18, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘F’ en or-

nament. Een sterk met deze ‘F’ overeenkomende ‘E’ komt voor bij Amsterdam, Joannes Janssonius. Simoni: niet toegeschreven.

1618-d1 Mathias Damius Apologia ofte
verdedinghe des eersten deels van’t Teghen-vertoogh, door D. Damivm ghedivulgeert teghens
de Tsamensprekinghe
1618
4° : A-O4
161804 - b1 A2 t$syns$ : b2 O3 rt$
UVA: Pfl. B g 3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Haarlem,

Vincent I Casteleyn? Zelfde typografısche
stijl als Damman’s Qvel-geest.

1618-d2 Sebastianus Damman Qvelgeest, vervaetende ettelijcke vragen aen de
contra-remonstranten, van de prædestinatie
der onmondige kinderen, in haere kintsheyt
stervende
1618
4° : A-C4 D2
161804 - b1 A2 ovi : b2 D2 N
UVA: Pfl. B f 1, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Gegoten

initiaal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.
Simoni: niet toegeschreven.

1618-d3 Den derden vraeg-al aende heeren
pensionarissen van Leyden en Rotterdam
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4° : A2
000004 - b1=b2 A e
UVA: Pfl. B i 37, KB, UBU

4 : A-E4 F2
000004 - b1 A2 ass : b2 F2 ens
KB: pflt 2791

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1618.

¶ Arnhem, Jan Jansz? Gegoten ornament op

Gegoten initiaal ‘O’ met deels meegegoten
beschadigingen en specifıeke beschadigingen.

titelblad. Niet geïdentifıceerde initiaal ‘O’.

1618-d4 Den derden vraegh-al aen de heeren
pensionarissen van Leyden en Rotterdam
4° : A2
000004 - b1 A a : b2 A2 ng
UVA: Pfl. B i 35, VU, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1618. Houtsnede initiaal ‘O’. Simoni: Amsterdam, P.A. van Ravesteyn.

1618-e1 Eenighe vraghen by de E, heeren burgermeesteren voor-gestelt, dienende tot naerder
openinghe over het houden eens Nationalen
Synodo
1618
4 : A4
161804 - b1=b2 A2 s$
UVA: Pfl. B p 14, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Barent Otz. Drukkermerk.

1618-d5 Elbert Dircksoon Brvylofts-gedicht. Voorghedraghen op de bruylofts-feest van
... Ian Keyser Simonsz. En de ... Geertruytien
Mols Iveriaens dr
Amsterdam, 1618
4 : [A]4
161804 - b1 die e : b2 u d
KB: 853 A 111

1618-e2 Extract uyt een missive, van Praghe,
vanden 29 januarij 1618 ... int welcke te bemercken is, dat die in verre gheleghen landen meer
ende beter letten op den standt deser vereenichde
Provincien, als vele inwoonders der zelve
Buyten den Haghe, 1618
4° : [A]2
161804 - b1=b2 dan ter
UVA: Pfl. B f 12, VU, KB, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘D’.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment.

1618-d6 Discours, ofte verclaringe op den
gouden stock
4° : [A]2
000004 - b1 ten iet$ : b2 by h
KB: pflt 2762, UBL
¶ Haarlem, Adriaen I Roman, 1618. Gegoten

initiaal ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1618-g1 Hugo de Groot Vraghe en antvvoordt: over den doop
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 dri : b2 B3 eft$
UVA: O 65-801
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-d7 Discovrs vande gerechticheyt ofte
rechtvaardicheyt
[1618]
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derlandt, a°. 1618. in iulio ghehouden, verfoeyt
1618
4° : A-C4 D1
161804 - b1 A2 atte : b2 D m
UVA: Pfl. B o 1, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-g3 Gvlden legende van den nieuwen
St. Ian: dat is: Cort verhael van den edeldom,
deuchden, ende handelinghen van meester Ian
van Barnevelt
1618
4 : A-D4
161804 - b1 A2 a : b2 E2 ngh
UVA: Pfl. B q 6, HGA, KB, UBL, UBU

¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘O’

met specifieke beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

1618-g6 Gvlden legende van den nieuwen
St, Ian, dat is: Cort verhael van den edeldom,
deuchden, ende handelingen van meester Ian van
Barnevelt
1618
4° : A-D4 E2
161804 - b1 A2 etae : b2 E2 $ar
UVA: 2452 H 16, VU, HGA, KB, UBL,
UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘O’

met specifieke beschadigingen.

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Gegoten

initiaal ‘O’ met specifıeke beschadiging.

1618-g4 Gvlden legende van den nieuwen
St. Ian: dat is: Cort verhael van den edeldom,
deuchden, ende handelingen van meester Ian van
Barnevelt
1618
4° : A-D4 E2
161804 - b1 A2 werd : b2 E2 ngh
UVA: Pfl. B q 5, VU, KB, UBL, UBU

1618-g7 Gvlden legende van den nieuwen
St. Ian. Dat is; Kort verhael vanden edeldom,
deuchden ende handelinghen van meester Ian
van Barnevelt
1618
4° : A-D4 E2
161804 - b1 A2 tael : b2 E2 en$a
UVA: Pfl. B q 4, HGA, UBL
¶ Arnhem, Jan Jansz. Gegoten kalligrafısche

initiaal ‘O’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn? Niet

geïdentifıceerde initiaal ‘O’, houtsnede. De
gravure is gelijk aan die van 1618-g3.

1618-g5 Gvlden legende van den nieuwen
St, Ian, dat is: Cort verhael van den edeldom,
deuchden, ende handelingen van meester Ian van
Barnevelt
1618
4° : A-D4 E2
161804 - b1 A2 t$w : b2 E2 arb
UVA: O 80-298, VU, KB, BL

1618-h1 Den Haerlemschen aarminiaen,
dat is: Verhael van de vreetheyt der heeren van
Haerlem, een iaer of drye herwaerts ghepleeght
aen verscheyden goede patriotten: dienende tot
meerder openbaringhe van haere Iustifıcatie
1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 $sc : b2 D3 t$in$
UVA: Pfl. B g 9, KB, UBL
¶ Amsterdam, Cornelis Fransz. Initialen ‘G’

en ‘W’ met specifıeke beschadiging.
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1618-h2 Den Haerlemschen harminiaen,
dat is: Verhael van de vreetheyt der heeren van
Haerlem, een iaer of drye herwaerts ghepleeght
aen verscheyden goede patriotten: dienende tot
meerder openbaringhe van haere Iustifıcatie
1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 $sc : b2 D3 $in$
KB: pflt 2556, VU, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Initialen ‘G’

en ‘W’, fleurons.

1618-h3 Den Haerlemschen harminiaen,
dat is: Verhael van de vreetheydt der heeren van
Haerlem, een iaer oft drye herwaerdts ghepleeght
aen verscheyden goede patriotten: dienende tot
meerder openbaringe van hare Iustifıcatie
1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 n$sc : b2 D3 $ghe
UVA: Pfl. B g 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting. Initialen ‘G’

en ‘W’. De ‘W’met specifıeke beschadigingen.

1618-h4 Een helder-licht daer in claerlick
ghetoont wort een bondighe. antwoorde. op de
vragen oft d’arminianen ... arbeyden, om de oude
ware gereformeerde, etc., vyteroeyen
[1618]
4° : A-I4
000004 - b1 A2 n$ha : *b2 I we
UVA: Pfl. B b 9, VU, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

Remonstranten ghenoemt worden, aengaende de
godlicke predestinatie
Na de copie ter Goude, A. Burier, 1618
8° : A-I8 K4
161808 - b1 A2 ou : b2 K3 o$zal
UVA: 2497 C 1:2
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-h6 Hier volghen ses stichtelijcke liedekens
[1618]
16° : A-B8 (de rest ontbreekt)
000016 - b1 A e : b2 B5 er$o
UVA: Muz: 262:3
¶ Amsterdam, Abraham Biestkens? In

convoluut met bijbehorende uitgaven van
Biestkens voor Hoorn, Zacharias Cornelisz.

1618-h7 Hymens bruylofts-croone. Ter
eeren ... Albertvs van der Bvrgh ... ende ... Anna
VVolphaerts, van Diemen
[1618]
4 : A-B4
000004 - b1 A2 our : b2 B3 tro
KB: 853 A 92
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-i1 Ivstifıcatie vande resolvtie der ...
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt
ghenomen den 4. augusti 1617
1618
4° : A-N4
161804 - b1 A2 eyn : b2 N3 e$oproer
UVA: Pfl. B d 3, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Govert Basson. Ornament op

1618-h5 Dirk Hermansz Herberts Kort
ende klaer bewys uyt de H. Schriftuer, van’t
ghevoelen der ghereformeerde leeraren, die ...

252

titelblad en initiaal ‘N’ met specifıeke beschadiging. Simoni: niet toegeschreven.

1618-i2 Ivstifıcatie vande resolvtie der ...

catalogus
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt
ghenomen den 4. augusti 1617
1618
Tweede druck
4° : A-N4
161804 - b1 A2 telijc : b2 N3 proer,$
UVA: Pfl. B d 5, KB, UBL, UBU
¶ Leiden, Govert Basson. Ornament op

titelblad en initiaal ‘N’ met specifıeke
beschadiging.

1618-j1 Johan Casimir Junius FF.
Wederlegginge van de Weegschaal onlangs
uytgegeven tegens d’oratie des ed. heere Dvdley
Carletons
1618
4 : (***)2 A-3I4
161804 - a1=a2 (***)2 om$mette - b1 A $i
: b2 3I3 nie
UVA: 414 G 19, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initialen en orna-

ment. Middelburg, Hans van der Hellen?
Van der Hellen bezat initialen die overeenkomen met de initiaal ‘B’ en ‘H’ (putti op
een gearceerd veld met dubbele omlijning)
en in ieder geval ook het cursieve lettertype.

1618-k1 Kort ende waerachtich verhael van
eenighe exorbitante proceduren ... jeghens die
van de ware gereformeerde religie ... in’t werck
ghestelt
Ghedrvckt by’t rechte voorstant van
Orangien, tot teghenstandt van Spangien, 1618
4° : A4
161804 - b1 A2 oor : b2 A3 ge$v
UVA: Pfl. B n 20, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad met specifıek beschadigingen.

1618-k2 Een kort Monickendammer discours,
ende Hoorns liedt, gheestigh bediedt: teghens’t
levendich discours van Amsterdam
Ghedruckt in Hollandt ... by Monnick
Knods ind’handt ... 1618
4° : A4 B2
161804 - b1 A2 Cap : b2 B2 rko
UVA: Pfl. B k 10, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

ment op laatste blad. Simoni: niet toegeschreven.

1618-k3 Korte aen-teeckeninghe, uyt de schriften van de wederpartije der ware Ghereformeerden die nu met malkanderen t’samen spannen,
om de selfde op’t hoochste te lasteren ... door het
punct van de predestinatie
1618
4° : A6
161804 - b1 A2 ,$ : b2 A4 tse$v
UVA: Pfl. B f 20, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-k4 Korte aen-teeckeninghe, uyt de schriften van de wederpartije der ware Ghereformeerden, die nu met malkanderen t’samen spannen,
om de selfde op’t hooghste te lasteren ... door het
punct van de predestinatie
1618
4 : A4
161804 - b1 A2 $we : b2 A3 e$Pre
UVA: Pfl. B f 19, VU, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-k5 Krachtighe redenen, waerom de goede
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ghemeynte tot Haerlem haer onghenoeghen
toont. Over het invoeren vanden eersten artijckel
der kercken-ordeninghe vanden iare 1591 aengaende de beroepinghe der kercken-dienaren
1618
4° : A-H4
161804 - b1 A2 $ghe : b2 H3 ocht
UVA: Pfl. B g 14, VU, UBL, UBU, BL

hen prince van Orangien, Mauritius grave van
Nassau
1618
4 : A4
161804 - b1 A2 cx$ : b2 A3 e$u
UVA: Pfl. B p 27c, KB, UBL

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

1618-l4 Gerard Lievens Christelijcke
aen-spraeck der predicanten van Nimmegen,
aen eenighe lidtmaten der ghemeynte, die sich
t’onrecht bedroeft ende beswaert noemen
1618
4° : U4 A-E4 F2
161804 - a1=a2 U2 ior;$ - b1 A e : b2 F2
rck
UVA: Pfl. B i 10, VU, KB, UBL, UBU, BL

‘D’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
gedrukt te Haarlem?

1618-l1 Gerrit van der Laen Copye, van
den lasterlijcken brief van Verlaen, in den Haerlemschen harminiaen ghementioneert, met korte
annotatien gheillustreert
1618
4° : A-E4
161804 - b1 A2 efor : b2 E3 trum
UVA: Pfl. B g 11, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘B’ met specifıeke beschadigingen. Simoni:
niet toegeschreven.

¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘D’

met specifıeke beschadiging en fleurons.
Simoni: niet toegeschreven.

1618-l2 Petrus Laurenberg Eisagôgê
anatomikê
Lvgdvni-Batavorvm, 1618
4° : (.)4 A-L4
161804 - a1=a2 (.)2 m$c - b1 A t : b2 L3
s,$
UVA: 639 G 47, UBL, UBU, BL
¶ Voorwerk: Leiden, Henrik Lodewijcxsoon

van Haestens. Academiemerk met beschadigingen, initiaal ‘I’. Het hoofdwerk is door
een ander gedrukt, gezien de gebruikte ornamenten vermoedelijk in België. Simoni:
niet toegeschreven.

1618-l3 Liedt ter eeren van den doorluchtig-
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1618-l5 Gerard Lievens Sendt-brief Gerardus Livius predicant tot Nymeghen, gheschreven
aen Henricum Brimanij predicant tot Arnhem,
aengaende ‘tghene daer ghepasseert is
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 wo : b2 B3 $u$v
UVA: Pfl. B i 8, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Govert Basson. Initiaal ‘E’ met

specifıeke beschadigingen. Simoni: niet
toegeschreven.

1618-l6 Justus Lipsius Epistolarum selectarum chilias
1618
8° : *8 A-3Y8
161808 - a1 (*)2 rbe : a2 (*)5 a$Gr - b1 A

catalogus
$D : b2 Y5 enec
UVA: 2319 G 13

161804 - b1 a2 s$h : b2 B3 t,$d’ee
UVA: Pfl. B n 23, VU, UBU, BL

¶ Antwerpse druk. Initiaal ‘E’ en ornamen-

¶ Leiden, Joris Abrahamsz van der Marsce.

ten.

Initiaal ‘I’.

1618-l7 Lof-dicht. Over het gheluckich
versamen van ... Otto van Bveren. Ende ... Clara
Blocks, Adriaens dochter
4 : [A]4
000004 - b1 daer n$n : b2 vvort ght$d
KB: 852 F 305

1618-m3 Peter Milner von Milhausen
Apologia ofte volcomen verantwoordinghe,
waeromme die drie standen des loflijcken
coninckrijcx Bohemen, sub utraque, haer hebben
moeten defenderen, insonderheyt teghen die
schadelicke secte der iesuyten
Amsterdam
4° : A-B4
000004 - b1 A2 $ver : b2 B3 e$L
UVA: Pfl. B d 1, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Broer Jansz, 1618. Gegoten

initiaal ‘I’ met specifıeke beschadigingen.

1618-l8 Het loon van den Brouwer, voor zijn
werck t’onrecht ghenaemt, Eenvuldighe waerschouwinge, aen de ghevluchte vreemdelingen
4° : A6
000004 - b1 A2 ,$al : b2 A4 $ende
KB: pflt 2747, UBL, BL
¶ Haarlem, Herman Theunisz Kranepoel,

1618? Gegoten ornament met specifıeke
maar mogelijk meegegoten beschadigingen. Simoni: niet toegeschreven.

1618-m1 Maetroosjes op-wecker
1618
4° : a-b4
161804 - b1 a2 e, : b2 b3 $hi
UVA: Pfl. B n 21, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘I’. Amster-

dam, Joannes Janssonius? Initiaal maakt
deel uit van een door Janssonius gebruikte
serie.

1618-m2 Maetroosjes opwecker
1618
4° : a4 B4

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1618.

Gegoten initiaal ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1618-m4 Pierre Du Moulin Sekeren brief
onlanghs geschreven by D. Petrus Molineus ...
belanghende de svvaricheden der kercken in dese
vereenichde Nederlanden
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 e$
UVA: Pfl. B r 15
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad.

1618-m5 Cornelis van der Myle Naerder
vertooch aen de ... Staten Generael, overghegheven by den heere Van der Mijlen
4° : A-B4
000004 - b1 A2 int : b2 B2 et,$
KB: 2000 F 6:16
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1618.

Ornament op titelblad, initiaal ‘M’ met
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specifıeke beschadigingen.

1618-m6 Cornelis van der Myle Naerder
vertooch aen de ... Staten Generael, overgegheven
by den heere Van der Mijlen
4° : A-B4
000004 - b1 A2 ntin : b2 B2 ket,
UVA: Pfl. B n 13, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1618.

Ornament ‘beertje’ op titelblad, gegoten
initiaal ‘M’, beide met specifıeke beschadigingen.

1618-m7 Cornelis van der Myle Naerder
vertooch aen de ... Staten Generael, over ghegheven by den heere van der Myle
s’Graven-haghe, in augusto 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 $in : b2 B3 nde
UVA: Pfl. B n 11, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornamenten

op titelblad en laatste blad, initiaal ‘M’ met
specifieke beschadigingen.

1618-n1 De naeckte vvaerheyd
1618
4 : A2
161804 - *b1=*b2 help e$in$
UVA: Pfl. B n 27, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd wapen op titelblad

en initiaal ‘P’. Een variant op de laatste
komt voor te Amsterdam bij Barent Adriaensz (-1612).

1618-n2 Naerder openinghe, van een hoochwichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons
bedroeft vader-landt
1618
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4 : A-C4 D2
161804 - b1 A2 en$ : b2 D t
UVA: Pfl. B n 15, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen en initiaal ‘S’.

1618-n3 Naerder openinghe van een hoochwichtighe sake, betreffende de wel-vaert van ons
bedroeft vader-landt
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 edic : b2 B3 allac
UVA: Pfl. B n 17, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen en initiaal ‘S’.

1618-n4 Na-soeck ende overlgghinghe[!] int
korte, hoe ... autheuren, tzedert hondert iaren
herwaerts, hebben verstaen, dat d’oprechte
godts-dienst aenghestelt ... moet werden ... daer
mede de remonstranten ... hen zoecken te behelpen teghen de contra-remonstranten
Ianuario 1618
4 : A-C4 D2
161804 - b1 A2 rist : b2 D e
UVA: Pfl. B e 17, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Kalligrafısche initiaal ‘D’ van Cornelis

Claesz (-1609).

1618-n5 Nauwe overlegging van de noodtsaeckelijckheden, op’t aennemen der waertgelders
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 uys : b2 A3 oord
UVA: Pfl. B h 14, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘S’.
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1618-n5 Nauwe overlegging van de noodtsaeckelijckheden, op’t aennemen der waertgelders
1618
4 : A4
161804 - b1 A2 uys : b2 A3 oord
KB: pflt 2570, VU, UBL, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘S’. De stijl

van zetten van fleurons zou kunnen wijzen
op Broer Jansz, maar dat is, gezien de inhoud, onwaarschijnlijk.

‘beertje’ komt vaak voor, inclusief mogelijk
megegoten beschadigingen.

1618-n9 Niev reken-boeck, op den arminiaensen kerf-stock
ghedruckt na de copye tot Dordrecht, P.
Verhaghe, 1618
4 : A4
161804 - b1 A2 vel$i : b2 A3 $ick
UVA: Pfl. B f 7, KB, UBL, BL
¶ Arnhem, Jan Jansz? Ornament op titel-

1618-n6 Nauwe overlegging van de nootsaeckelijckheden, op’t aennemen der waertgelders
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 ae : b2 A3 ige,$
UVA: Pfl. B h 13, VU, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-n7 Carolus Niellius Tableav de la
bonne foy et sincerité de M. Fabrice de Bassecovrt
1618
4° : A-G4 H2
161804 - b1 A2 nbo : b2 A2 r$ad
KB: pflt 2529, VU
¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Orna-

ment op titelblad.

1618-n8 Nieuwe tydinghe hoe de arminianen
teghen de reformeerde leeraers der christelijcker kercke hebben eenighe schimp ende spot
gemaeckt op eenen kerf-stock
Ghedruckt nae de copye tot Dordrecht,
P. Verhaghe, 1618
4 : A4
161804 - b1 A2 Ge : b2 A3 ghe
UVA: Pfl. B f 8, VU, KB, UBL, BL
¶ Den Haag, Aert Meuris? Ornament

blad met specifieke maar mogelijk meegegoten beschadigingen.

1618-n9 Noodtwendigh ende levendigh
discours ... over onsen droevigen ende periculeusen staet .... Om teghen die veleyne boecxkens,
VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al. &c.
ghelesen te worden
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 $V : b2 D3 or$
UVA: Pfl. B k 1, VU, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-

ment ‘beertje’ en initiaal ‘V’, beide met niet
unieke beschadigingen.

1618-n10 Noodtwendigh ende levendigh
discours ... over onsen droevigen ende periculeusen staet ... om tegen die veleyne boecxkens,
VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c.
gelesen te worden
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-C4
161804 - b1 A2 sc : b2 C3 n$de
KB: pflt 2611, VU, BL
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¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge? Initiaal

‘V’ maakt deel uit van een door Van Waesberge gebruikte reeks, ‘H’ hier met extra
beschadigingen.

1618-n11 Noodtwendigh ende levendigh
discours ... over onsen droevighen ende periculeusen staet ... om teghen die vileyne boecxkens,
VVeeghschael, Reuch-appel[!] Vraegh-al, &c.
ghelesen te worden
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4 : A-C4
161804 - b1 A2 V : b2 C3 rdr
UVA: Pfl. B k 7, KB, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius?

Ornament en initiaal ‘V’ met niet unieke
beschadigingen.

1618-n12 Noodtwendigh ende levendigh
discours ... over onsen droevighen ende periculeusen staet ... om teghen die vileyne boecxkens,
VVeeghschael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c.
ghelesen te worden
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4 : A-C4
161804 - b1 A2 Va : b2 C3 rdr
UVA: Pfl. B k 8, VU, KB
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-

Ghedruckt, by’t recht voorstandt in
Hollandt, 1618
4° : A-B4 C2
161804 - b1 A2 n$ons : b2 C wr
UVA: Pfl. B k 6, VU, KB, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1618-n14 Noodtwendigh ende levendigh
discours ... over onsen droevigen ende periculeusen staet ... om teghen die vileyne boecxkens,
VVeegh-schael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c.
ghelesen te worden
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-C4
161804 - b1 A2 Va : b2 C3 am
UVA: Pfl. B k 2, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius?

Ornament en initiaal ‘V’ met niet unieke
beschadigingen.

1618-n15 [Den boerenslag gheslaghen] Den
noordtschen boeren-slach, gheslaghen door dese
personagien, Remmet Coeje-clauwer, Dirck
Slodder, Heyndrick Groesmoes, en Ariaan Modder
1618
4° : A4
161804 - *b1=b2 A3 of$ic
UVA: Pfl. 3:6, UBL

ment ‘beertje’ en initiaal ‘V’, beide met niet
unieke beschadigingen.

¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van Haes-

1618-n13 Nootwendich ende levendich discours ... over onsen droevighen ende periculeusen
staet ... om teghen die vileyne boecxkens, Weeghschael, Reuck-appel, Vraegh-al, &c. ghelesen te
worden

1618-o1 Johan van Oldenbarnevelt
Remonstrantie aende hooghe ende mogende
heeren Staten van de landen van Hollandt ende
West-Vrieslandt
s’Graven-haghe, H. Iacobssz, 1618
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tens. Ornament op titelblad
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4° : A-H4
161804 - b1 A2 rlij : b2 H3 ssor
UVA: Pfl. B l 9, HGA, UBU

UVA: Pfl. B f 14, VU, KB, UBL, UBU
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Orna-

menten op titelblad en eerste blad.

¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament met

wormgaten op titelblad.

1618-o2 Johan van Oldenbarnevelt
Remonstrantie aen de hooghe ende mogende
heeren Staten van de landen van Hollandt ende
West-Vrieslandt
Nae de copye, in s’Graven-haghe, H.
Iacobsz., 1618
4° : A-I4
161804 - b1 A2 n:$e : b2 I3 emte
UVA: Pfl. B l 13, KB, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

ment op titelblad met specifieke beschadigingen.

1618-o3 Johan van Oldenbarnevelt
Remonstrantie aende hooghe ende moghende
heeren Staten vande landen van Hollant ende
West-Vrieslant
ghedruckt nae de copye H. Iacobsz.,
1618
4° : A-C4 D2 E4 F2
161804 - b1 A2 e$ : b2 F r
UVA: Pfl. B l 10, VU, KB, UBL, UBU
¶ Haarlemse druk? Ornament na 1620

in gebruik te Norden bij de uit Haarlem
afkomstige drukker Pieter Arentsz.

1618-o4 Oprechte, ernstighe vvee-klachte
der Bataefsche maeghet .... Tegen eene valsche
clachte, onlangs ... ten voorschijn ghebracht
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 t$m : b2 A3 int

1618-o5 Oprechte tonghe van de Weeghschael proeft den Revck-appel met den Vraegh-al
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-C4
161804 - b1 A2 sc : b2 C3 n$de
KB: pflt 2615, VU, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge? Initiaal

‘V’ maakt deel uit van een door Van Waesberge gebruikte reeks.

1618-o6 Oprechte tonge, waer door beproeft
wort de Weegh-schael Revck-appel ende Vraeghal
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-C4
161804 - b1 A2 sc : b2 C3 n$de
UVA: Pfl. B k 9, VU, KB, UBU, BL
¶Rotterdam, Jan II van Waesberge? Initiaal

‘V’ maakt deel uit van een door Van Waesberge gebruikte reeks.

1618-o7 Oprecht verhael van het geen den
xxvij. ende xxviij. iunij tusschen de heeren van
Sommelsdyck ende Vander Myle is gepasseert
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 s$se : b2 A3 7.$
UVA: Pfl. B n 9, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad met specifieke beschadigingen.
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1618-o8 Oranges cloeck beleydt, int afdancken der waert-ghelders binnen de stadt Wtrecht
Ghedruckt by een lief-hebber des vaderlants, [1618]
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 dat
UVA: Pfl. B o 14, KB

teelen, winnen, ende vercoopen van warmoesvruchten
1618
4° : A6
161804 - b1 A2 enté : b2 A5 an$
UVA: O 99-446

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? De

titelblad en civilite-lettertype.

gegoten initiaal ‘D’ met vrijwel dezelfde beschadigingen komt voor bij Jacob Jacobsz.
Verschillen kunnen zijn veroorzaakt door
inkting.

1618-o9 Oranges cloeck beleydt, int afdancken der waert-ghelders binnen de stadt Wtrecht
Ghedruckt by een lief-hebber des vaderlandts, [1618]
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 rck
KB: pflt 2677, VU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en hout-

snede.

1618-o10 Den Orangien-appel, dienende tot
een antidote, om niet verghifticht te werden door
den fenijnighen dampe daer mede den Revck-appel vanden verdorven apteker ofte quacksalver
is besmet
1618
4° : A-M4
161804 - b1 A2 t$he : b2 M3 raet,
UVA: Pfl. B h 11, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ geen initialen of ornamenten.

1618-o11 Ordonnantie gemaect by die van de
gerechte der stadt Leyden, over de gene die hem
binnen der zelver stede zijn geneerende mit het
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¶ Leiden, Raedthuys. Drukkersmerk op

1618-o12 Ordonnantie gemaect by die van
de gerechte deser stadt Leyden, opt stuck vande
nachtvvachten
1618
4 : A4 B6
161804 - b1 A2 n:$ : b2 B5 rsin
KB: plakk. Q 281:7
¶ Leiden, Raedthuys. Drukkersmerk.

1618-p1 Placcaet, en waerachtighe beschryvinghe vande groote verraderye die de bloeddorstige jesuyte binne Praeg teghens de suyvere
ghereformeerde religie hebben ghepractiseert, de
donder-dachs na pinxteren 1618
Nae de copije ghedruct tot Amsterdam
B. Ianssz, 1618
4° : [A]2
161804 - b1=b2 d’Heeren ,$en$hen$
UVA: Pfl. B r 24
¶ Leeuwarden, Abraham van Rade. Initiaal

‘A’.

1618-p2 Placcaet, gepubliceert den 29. december 1618. By mijn heeren, schout, burghermeesteren, ende schepenen der stadt Rotterdam
Naer de Copye tot Rotterdam, voor
Cornelis Martensz
[1618]
8 : [A]4

catalogus
000008 - b1 zoude provi : b2 van an
KB: plakk. Q 314:5
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Gezien de

stijl en het ornamentgebruik vermoedelijk
gedrukt door Jan IV van Ghelen.

1618-p3 Placcaet om al omme ghepubliceert
ende gheaffıgeert te vvorden
[1618]
4° : [A]1
000004 - b1=b2 hare (wie
KB: plakk. Q 119:34a

Gedruckt nae de Copye ... s’Graven-haghe, H. Iacobsz.
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 La
UVA: Pfl. B o 20, VU, KB, UBL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘D’.

1618-p4 Placcaet om al omme gepubliceert
ende ghaffıgeert te worden
4 : 2*2
000004 - b1=b2 2* d
UVA: Pfl. B m 12, KB

1618-p7 Placcaet. VVt-ghegheven van wegen
de heeren Staten des furstendombs Gelre ende
graeffschaps Zutphen, teghen de ghestroyde lasteringhen ende calumnien, vande evangelische
ghereformeerde christelycke religie
Tot Arnhem, eerst ghedruckt by J. Ianssen
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 dde : b2 A3 der$e
UVA: Pfl. B o 8, UBU

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz van

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

Wouw, 1618. Initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadigingen.

initiaal ‘S’ met spijkerkop.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-p5 Placcaet vande H. M. heeren Staten
Generael ... op het afdancken ende licentieren
vande nieuwe aenghenomene waert-ghelders
Ghedruckt, na de copie in s’Gravenhage, 1618
4° : [A]2
161804 - b1=b2 ter ec
KB: 2000 F 13:6
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Gegoten

1618-p8 Placcaet. VVt-ghegheven. Van weghen de heeren Staten des furstendombs Ghelre
ende gaefschaps[!] Sutphen, teghen de ghestroyde
lasteringhen ende calumnien, van de evangelische gereformeerde christelijcke religie
Tot Arnhem, eerst ghedruckt by J. Ianssen, 1618
4 : A4
161804 - *b1=b2 A3 e$de
UVA: OK 80-922, KB

ornament en initiaal ‘M’ komen overeen,
Niet geïdentifıceerde initiaal ‘D’ komt eerder en onbeschadigd voor bij Boumeester.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

1618-p6 Placcaet vande ho. mo. heeren Staten
Generael ... op het afdancken ende licentieren
vande nieuwe aengenomene waertgelders

1618-p9 Placcaet. VVyt-ghegheven van weghen de heeren Staten des furstendombs Ghelre
ende graefschaps Sutphen, teghen de ghestroyde

‘S’ met specifieke beschadigingen.
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lasteringhen ende calumnien, vande evangelische ghereformeerde christelijcke religie
Tot Arnhem, eerst ghedruckt by J. Ianssen
1618
4 : A4
161804 - *b1=b2 A3 es$
UVA: Pfl. B o 5, VU, KB

van den oproerighen gheest der contra-remonstrantsghesinde binnen der stede van Oudewater
1618
4° : A-E4
161804 - b1 A2 $Pau : *b2 E2 evo
UVA: Pfl. B h 6, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initialen

‘L’ en ‘T’ met specifıeke beschadiging.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘S’ en ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1618-p10 Placcaet. Wt-ghegheven van wegen
de heeren Staten des furstendombs Ghelre ende
graefschaps Zutphen: teghen de ghestroyde lasteringhen ende calumnien, van de evangelische
ghereformeerde christelijcke religie
Tot Arnhem, eerst ghedruct by J. Ianssen, 1618
4° : A4
161804 - *b1=b2 A3 ingh
UVA: Pfl. B o 7, VU, KB
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1618-p11 Placcaet. VVyt-ghegheven van weghen de heeren Staten des furstendombs Ghelre
ende graefschaps Sutphen, teghen de gestroyde
lasteringhen ende calumnien van de evangelische
ghereformeerde christelijcke religie
Tot Arnhem, eerst ghedruckt by J. Ianssen
1618
4 : A4
161804 - *b1=b2 A3 es$
KB: plakk. Q 96:1, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘S’ en ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1618-p12 Eduard Poppius Ontdeckinghe
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1618-p13 Parctiicke[!] van den Spaenschen
raet dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door
I. Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam, ghegeven ... alreede in’t werck ghestelt is
1618
4 : A-F4 G1
161804 - b1 A2 reec : b2 G n
UVA: Pfl. B k 16, KB, UBL
¶ Leiden, Joris Abrahamsz van der Marsce.

Initiaal ‘V’.

1618-p14 Practiicke van den Spaenschen raet,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende F. Campanellam,
ghegeven ... alreede in’t werc gestelt is
1618
4 : A-E4
161804 - b1 A2 De : b2 E3 yte
KB: 325 B 321, VU, UBU
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘V’.

1618-p15 Practiicke van den Spaenschen raet,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende Fr. Campanellam,
ghegeven ... alreede in’t werck gestelt is
1618
4° : A-F4 G2
161804 - b1 A2 en: : b2 G2 rye$
UVA: Pfl. B k 13, VU, KB

catalogus
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. initiaal ‘V’.

1618-p16 Practycke van den Spaenschen raedt,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende F. Campanellam
gegeven ... alreede in’t werc gestelt is
1618
4° : A-G4
161804 - b1 A2 n:$ : b2 G3 rijg
UVA: Pfl. B k 20
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘V’.

1618-p17 Practycke van den Spaenschen raedt,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende F. Campanellam
gegeven ... alreede in’t werc gestelt is
1618
4° : A-G4
161804 - b1 A2 en: : b2 G3 ijgh
UVA: Pfl. B k 19, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘V’.

1618-p18 Practycke vanden Spaenschen raedt,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende Franc. Campanellam gegeven ... alreede in’t werck gestelt is
Na de copye, 1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 ele$ : b2 D4 $laby
UVA: Pfl. B k 17, KB
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘V’ en ‘D’.

1618-p19 Practycke van den Spaenschen raedt,
dat is: Clare vertooninghe dat den raedt door I.
Lipsium, Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven ... alreede in’t werck gestelt is
1618

4° : A-G4
161804 - b1 A2 n: : b2 G3 $Kr
UVA: Pfl. B k 11, VU, HGA, KB, UBL,
UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘V’.

1618-p20 Procvratie ende verbandt. By de
remonstrantsche steden malcander toe-ghesonden, ende elcx hare ghedeputeerde, ten dachvaert
gaende, mede-gegeven
1618
4 : A2
161804 - b1=b2 A2 $te$h
UVA: Pfl. B i 18, KB, UBU, BL
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad en initiaal ‘W’ met specifıeke
beschadigingen.

1618-p21 Procvratie ende verbandt by de
remonstrantsche steden malkander toe-ghesonden, ende elcx hare ghedeputeerde ten dach-vaert
gaende, mede ghegheven
1618
4 : A4
161804 - b1 A2 t,$ : b2 A3 tsel
UVA: Pfl. B i 16, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad en initiaal ‘W’: houtsnede?

1618-p22 Prognosticatie dat is voorsegginghe
gedaen anno 1617. vant t’ghene int volgende iaer
1618. ghebeuren soude
In october 1618
4 : A6
161804 - b1 A2 e$ni : b2 A5 ees
KB: pflt 2797
¶ Leiden, Govert Basson, 1618. initiaal ‘E’.
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1618-p23 Provisionele openinghe. Van
verscheyden saecken, ghestelt in de remonstrantie
van den heer advocaet van Hollandt ende Westvrieslandt
1618
4° : A-G4 H2
161804 - b1 A2 e$r : b2 H nc
UVA: Pfl. B m 5, VU, HGA, KB, UBL, BL

titelblad.

¶ Haarlem, Herman Theunisz Kranepoel?

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Initiaal ‘A’

Ornament ‘beertje’ met beschadigingen die
meegegoten kunnen zijn maar tot dusverre
alleen bij Kranepoel zijn gevonden. Twee
gegoten initialen uit een reeks die ook bij
Kranepoel voorkomt.

met specifıeke beschadigingen.

1618-p24 Provisionele openinghe. Van
verscheyden saecken, gestelt in de remonstrantie
van den heer advocaet van Hollandt ende WestVrieslandt
1618
4° : A-G4 H2
161804 - b1 A2 t$o : b2 H nc
UVA: Pfl. B m 8, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-

ment ‘beertje’ met mogelijk meegegoten
beschadigingen.

1618-p26 Pvblicatie der stadt Haerlem. Afghelesen den xxv. octobris anno 1618
1618
4° : A2
161804 - b1=b2 A2 el$v
UVA: Pfl. B o 38

1618-r1 Hermannus Ravenspergerus
Epistola D. Hermanni Ravenspergeri doctoris
et professoris ss. theol. in academia, qvæ est
Groningæ, ad ... N.N.
4° : A2
000004 - b1=b2 A ,
UVA: Pfl. B r 20a
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1618. Initiaal ‘R’.

1618-s1 Scheeps-krackeel
[1618]
4° : A2
000004 - b1=b2 A e
UVA: O 77-550, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten. Fleurons

1618-p25 Provisionele waerschouwinghe,
oft protest, teghen seecker fameus boecxken onlanghs uyt-ghegheven tot Delft, gheintituleert,
Schriftelijcke conferentie, tusschen de kerckendienaren des vorstendoms Geldre, ende graefschap
Zutphen
1618
4 : [A]2
161804 - b1=b2 ghedruckt sten$tot$d
UVA: Pfl. B o 9:2, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament op
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wijzen op Rotterdam, Matthijs Bastiaensz.

1618-s2 Seignoors bommeken, waer in zijn
leven vertoont wort, door een vreemdelinck, ende
Enckhuyser vrou
v. sr. Schenck, [1618]
4 : A-B4
000004 - b1 A2 $be : b2 B3 itter
UVA: Pfl. B f 15, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘S’.

catalogus
1618-s3 Ses vragen by de E. heeren burghermeesteren voor-ghestelt, dienende tot naerder
openinghe over het houden eens Nationalen
Synodo
1618
4° : A4
161804 - b1=b2 A2 he$
KB: pflt 2723, VU, UBL

initiaal ‘O’.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

1618-s7 Maria Strick Schat oft voorbeelt
ende verthooninge van verscheyden geschriften
ten dienste vande liefhebbers der hooch-loflijcker
konste der penne
1618
2° obl. : 1,2 en 31 gegrav. ff
KB: 196 C 13

ment op titelblad.

¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge? Initiaal

‘A’ uit serie van Van Waesberge.

1618-s4 Den sesten vraegh-al: in alder ijl by
den anderen ghestelt
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 trat : b2 A3 $go
UVA: Pfl. B i 42, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Gegoten initi-

aal ‘O’ met specifieke beschadigingen.

1618-s5 Rippertus Sixti Practycke over’t
voornaemste leerstuck der contra-remonstrantsch-ghesinden, nopende haer ghevoelen
vande heymelijcke verborghene wille Gods
1618
4 : A-B4
161804 - b1 A2 es : b2 B3 n$n
UVA: Pfl. B f 23, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-s6 Den soo-veelsten vraegh-al: in alder
ijl by den anderen ghestelt
1618
4 : A4
161804 - b1 A2 de$e : b2 A3 $Go
KB: pflt 2609, BL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Twee afbeel-

dingen van romeinse munten op titelblad,

1618-t1 Jacobus Taurinus [Weegh-schaal,
om in alle billickheydt recht te over-vveghen]
Balance, pour peser en toute equité & droicture la
harangve du tres-noble ... seigneur, monseigneur
Dvdley Carleton
1618
4 : A-K4
161804 - b1 A2 $qu’ : b2 K3 tro
KB: pflt 2506, VU, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Initialen ‘A’ en ‘L’

met specifıeke beschadigingen.

1618-t2 Jacobus Taurinus Bloem-potgen,
van verscheyden bloemen, ghepluckt uyt den hoff
vande Geldersche contra-remonstranten
1618
4 : *2 A-B4 C2
161804 - a1=a2 * $ - b1 A o : b2 C $
UVA: Pfl. B n 29, VU, KB, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘E’ met specifieke beschadigingen.

1618-t3 Jacobus Taurinus Cort verhael
van de grouwelijcke disordre ... tot Oudewater
ghepleeght .... Gheexalteert uyt den Reuc-appel
Ghedruckt te Philadelphi, 1618
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4° : A-B4
161804 - *b1 B st : b2 B3 te$e
KB: pflt 2564, UVA, VU, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618
4 : A6
161804 - b1 A2 ensi : b2 A4 len$
UVA: Pfl. B i 22, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-t4 Jacobus Taurinus Notvlen, ofte
aen-merckingen, op het af-scheydt der predicanten van Nimmegen, ghegeven by den E. raedt der
selver stadt, op den 8. april. 1618
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 had : b2 B3 $absol
UVA: Pfl. B i 14, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay? Gegoten initiaal

‘I’ zonder beschadigingen, fleurons.

1618-t5 Jacobus Taurinus Reuck-appel,
af-ghevende den lieffelijcken geur van de daden
des ... vorsts, den prince van Orangien ...: teghen
de quade lucht, onlanghs ... veroorsaeckt, door
het op-doen ende aenwijsen van een valsche,
fenijnighe Spore, tot verdedingh vande op-rechte
Na-sporingh
Ghedruckt te Philadelphi, 1618
4 : A-L4
161804 - *b1 A3 ,$tot : b2 L3 $Iu
KB: pflt 2562, VU, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-t6 Jacobus Taurinus Den vraegh-al,
in-houdende ettelijcke questien ofte vraghen
1618
4 : A6
161804 - b1 A2 ien. : b2 A4 $ten
UVA: Pfl. B i 22b, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-t7 Jacobus Taurinus Den vraegh-al,
in-houdende ettelijcke questien ofte vraghen
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1618-t8 Jacobus Taurinus Wat vvonderoudt-nieuws: dienende tot claer, ende on-vveder-leggelijck bewijs, hoe de remonstrantsche
predicanten reysen en rotsen, om de iesviten,
capvciinen, ende andere gheestelijcken by den
vyandt, te besoecken: ende met wat courtosijen zy
malcanderen ont-halen
1618
4° : A-C4 D2
161804 - b1 A2 ero : b2 D2 dae
UVA: Pfl. B f 10, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Amster-

dam, Joannes Janssonius? Stijl van zetten
van fleurons op het titelblad wijst op Janssonius.

1618-t9 Den teghen-vraech-al, inhoudende
ettelijcke questien of vraghen, om daer mede den
mondt te stoppen aen den dwasen vraech-al
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 ende : b2 B3 de$se
UVA: Pfl. B i 32, UBU
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘I’ met

specifıeke beschadigingen.

1618-t10 Den teghen-vraech-al, inhoudende
ettelicke questien of vraghen, om daer mede den
mondt te stoppen aen den dwasen vraech-al
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt
1618

catalogus
4° : A-B4
161804 - b1 A2 ende : b2 B3 de$s
UVA: Pfl. B i 30, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘I’ met

UVA: Pfl. B q 18, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Giles Thorp, 1618. Initiaal

‘V’ met specifieke beschadigingen. Zelfde
gravure als 1618-t13.

specifıeke beschadigingen.

1618-t11 Den teghen-vraech-al. Inhoudende
ettelijcke questien of vraghen, om daer mede den
mont te stoppen aen den dvvasen vraech-al
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hollandt, 1618
4 : A4
161804 - b1 A2 egh : b2 A3 $ha
UVA: Pfl. B i 33, VU, KB, UBL, UBU

1618-t15 Triomfe van de doorluchtige pr. van
Orangien, ende het gheheele huys van Nassau,
so vvel overleden als teghenwoordigh
1618
4 : A-D4
161804 - b1 A2 we$ : b2 D3 o$sou
UVA: Pfl. B e 2, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Initiaal ‘M’

met specifıeke beschadigingen, houtsnede.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-t12 Reinier Telle Tafereel, begrijpende cortelijck het groot ende merckelick
verschil datter is tusschen de leere der heyligher
Schriftuere, ende der ghereformeerde kercken
aen d’eene, ende der contra-remonstranten aen
d’ander zijde
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 .$3 : b2 B3 gier
UVA: Pfl. B e 9, KB, UBU

1618-t16 Trovhertighe vermaninghe aen alle
swangere ende barende vroutgens ... wanneer
zy kinderkens krijghen, om den H. Doop aen de
selfde te verrichten
1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 e$De : b2 B3 yt,$
UVA: Pfl. B f 5, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Govert Basson. Initiaal ‘N’ met

specifıeke beschadigingen.

1618-t13 Toneel der arminianen
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 rck$ : b2 C2 nse
KB: pflt 2774, VU, UBU, BL

1618-v1 Van den eenigen God, ende sijnen
sone Iesus Christus
1618
4° : A-L4
161804 - b1 A2 ls$ : b2 L3 en.
UVA: Pfl. B r 19

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘D’ met

‘V’ met specifıeke beschadigingen. Zelfde
gravure als 1618-t14.

specifıeke beschadiging.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-t14 Toneel der arminianen
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 erc : b2 C2 nse

1618-v2 Venvs Batava, sive Amoenitates
amorum
Ex libera Batavia, 1618
4° : A4 (en gegrav. bladen)
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161804 - *b1=b2 A5 duc
UVA: 2007 D 44, UBL

161804 - b1 A2 $te : b2 B2 oo$i
KB: pflt 2763,VU

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Initi-

aal ‘D’.

1618-v3 Verclaringhe vande E.E. heeren
magistraten ende regeerders der stadt Haerlem, door haren ghedeputeerden ghedaen, inde
vergaderinghe der ... Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt
Ghedruckt ... by een lief-hebber des alghemeynen christelijcken vredes, 1618
4° : A4
161804 - b1 A2 $va : b2 A3 ,$t
UVA: Pfl. B h 16c
¶ Gegoten ornament niet geschikt voor

identifıcatie. Mogelijk Leiden, J.A. van der
Marsce?

1618-v4 Verclaringhe van den gouden blaesbalck, van den Spaenschen schalck
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 r$te$ : b2 A3 l$me
UVA: Pfl. B q 13, KB, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1618-v5 Verclaringhe van den gouden blaesbalck, van den Spaenschen schalck
1618
4 : A4 B2
161804 - b1 A2 $dac : b2 B $
UVA: Pfl. B q 11, KB, UBL, UBU, BL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Initi-

aal ‘D’ met specifieke beschadigingen.

1618-v6 Verclaringhe vanden gouden blaesbalck, van den Spaenschen schalck
1618
4° : A4 B2
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1618-v7 Verclaringe van den gouden stock, die
daer spreeckt Een oudt schipper van Monickendam
Ghedruckt voor den ziende, 1618
4° : A4 2A2
161804 - 1b1 A2 ae : 1b2 A3 n$B - 2b1 A
d : 2b2 A2 an
UVA: O 65-1226:1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Gegoten

initiaal ‘W’, hier met deels identieke beschadigingen.

1618-v8 Verklaringhe vande E.E. heeren
magistraten ende regeerders der stadt Haerlem, door haren ghedeputeerden ghedaen, inde
vergaderinghe der ... Staten van Hollandt ende
West-Vrieslandt
Ghedruct ... by een lief-hebber des alghemeynen christelijcken vredes, 1618
4° : A4 B2
161804 - b1 A2 eled : b2 B2 xt$a
UVA: Pfl. B h 16, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-v9 Verclaringhe van ivstitia ende
levendige verthooninghe van t’gheen over veel
iaren is gheschiet, als mede noch thegenwoordich
geschiet
Amsterdam, 1618
4 : A4 B2
161804 - b1 A2 mi : b2 B e
UVA: Pfl. B q 14, KB, UBL, UBU
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Initi-

catalogus
aal ‘O’.

1618-v10 Den vierden vraegh-al pour tailler
des besoignes aen den derden vraegh-al die
soo heus den standt van een frontier-plaetse
overweget
1618
4° : A6
161804 - b1 A2 te$e : b2 A4 n$g
UVA: Pfl. B i 38, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Govert Basson. Ornament op

titelblad en initiaal ‘L’.

1618-v11 Conradus Vorstius Apologetica
responsio ad ea omnia, quæ Festvs Hommivs
nominatim ipsi nuper impegit
1618
4° : *4 A-G4
161804 - a1 *2. ,$a : a2 *3. .$&$se - b1 A a
: b2 G3 $Chr
UVA: 404 E 3:4, UBU
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Initiaal

‘L’ met specifıeke beschadigingen.

1618-v12 Vreden-clacht, aen alle die vereenichde Nederlanden
Ghedruckt voor alle lief-hebbers, die de
waerheyt ende t’ welvaren des vaderlants voorstaen, 1618
4° : A-B4 C2
161804 - b1 A2 de : b2 C M
UVA: Pfl. B n 26, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-

ment op titelblad ‘beertje’ met identieke,
mogelijk meegegoten beschadigingen.

1618-v13 Vyfde vraech-al, tot ampliatie van
het derde vraech-altjen, ende rescriptie op des
grooten vraech-als tegen-vraghe
Ghedrvckt, by’t recht voorstant in Hol-

landt, 1618
4° : A-B4
161804 - b1 A2 ate : b2 B3 e$r
UVA: Pfl. B i 40, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad.

1618-w1 Een waerseggers verclaringhe over
den gouden stock Ghedruct voor de ziende,
1618
4° : A4
161804 - b1 A2 am$ : b2 A3 tma
KB: pflt 2761, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Gegoten

initiaal ‘W’ met deels dezelfde beschadigingen.

1618-w2 Een wonderlijcke, dogh ghenoechlijcke t’samen-sprekinghe, van een esel ende
nacht-uyl: vvaer in het Vrouwen-praetjen
gheexamineert vverdt
1618
4° : A-D4
161804 - b1 A2 se$u : b2 D3 aer
UVA: Pfl. B g 5, VU, KB, UBL, BL
¶Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘W’ en

fleurons op titelblad.

1618-w3 Wonderlijcke school-houdinghe van
mr. Ian van Olden Bernevelt
[1618]
4° : A4 B2
000004 - b1 A2 ae : b2 B2 h$te
UVA: Pfl. B q 24, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1618-w4 Wonderlijcken droom vande schoolhoudinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt
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4° : A-B4
000004 - b1 A2 che : b2 B3 sen$Ia
UVA: Pfl. B q 20, UBL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen, 1618.

Initiaal ‘O’.

1618-w5 Wonderlijcken droom vande schoolhoudinghe van mr. Ian van Olden-barnevelt
4° : A-B4
000004 - b1 A2 eld : b2 B3 sen$Ia
UVA: Pfl. B q 23, VU, KB, UBU, BL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen, 1618.

Initiaal ‘O’.

1618-z1 Den zoo-veelsten vraegh-al: in alder
ijl by den anderen ghestelt
1618
4° : A4
161804 - b1 A e : b2 A3 oed$
UVA: Pfl. B i 43, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde factotum en hout-

1619
1619-a1 Aenmerckinghe op de tegenwoordige
steert-sterre, ende den loop deser tijden so hier als
in ander landen ... alles tot een nieuwe-iaer gifte
alle rechtsinnige verstanden toe-geeygent
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 vve : b2 C2 vv
UVA: Pfl. B y 21a, TU, HGA, UBL, BL
¶ 1619. Geen initialen of ornamenten.

1619-a2 Aenmerckinghe op seker schriftken,
ghestelt by Roelof Pieterse, gheleent calviniste
predicant tot Rotterdam
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 ten : b2 A3 n$ka
UVA: Pfl. B w 14, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens? Or-

nament op titelblad en initiaal ‘R’ uit door
Biestkens gebruikte reeks.

sneden op titelblad.

1619-a3 Apologie ov declaration des raisons
pour lesquelles les trois estats du royaume de Boheme sub vtraque ont esté contraints de prendre
les armes
1619
4° : *4 A-2G4 2H2
161904 - a1=a2 *2 tre$ - b1 A a : 2H2
$aye.$Fi
KB: pflt 2813, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Isaac Elzevier. Diverse initialen

met specifıeke beschadigingen. Willems 152

1619-b1 Balade ende liedeken totte louter
vernufte caluinisten, die in altyt te doolen noyt
en misten
1619
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4° : A4
161904 - b1 A2 $gh : b2 A3 hel
UVA: Pfl. B y 27, KB
¶ Antwerpse druk? Het ornament op het

titelblad in een stijl die alleen te Antwerpen
voorkomt.

1619-b2 Caspar Barlaeus Vale houdende
verclaringe, in wat voeghen de Sinodvs Nationael tot Dordrecht, den remonstranten afscheyt
heeft ghegheven
1619
4° : A-D4 E2
161904 - b1 A2 $me : b2 E2 ts$
UVA: O 80-620, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-b3 Een beschryvinghe, van het ghene
datter gheschiet is binnen de stadt Alck-maer,
alwaer zy den kercken-raedt verjaeght hebben,
den 8. martij, anno 1619
Nae de copye tot Horen, R. Claesz and
W. Harmensz., 1619
4° : A2
161904 - b1=b2 A2 $het
UVA: Pfl. B w 16, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-b4 Een beschrijvinghe, van het ghene
datter gheschiet is binnen de stadt Alcmaer,
alwaer sy den kercken-raedt verjaeght hebben,
den 8. martij, anno 1619
Na de copye van Horen, L.H. de Wees
en M.H. Glasemaker, [1619]
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 $hu
KB: pflt 2868
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-b5 Jan Janzoon Bors Copije des
briefs, van den ouden ende grysen Ian Iansen
Bors, voor desen gewesene kercken-dienaer in
t’remonstrants ghevoelen tot Leyder-dorp ....
Gheschreven aen de ... Staten des lants Hollant
ende West-vrieslant. Tot weder-roupinghe zijner
onder-teyckeninghe op den 24. october, 1619
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 $me : b2 A3 er$t
UVA: Pfl. B w 25, VU, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-b6 Brief recit de la persecvtion esmeue
en Holande par les calvinistes ... contre les
remonstrans, notamment contre ceux de Rotterdam, assemblez hors de la ville le dimanche
20. d’octobre 1619
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 $poi : b2 A4 ue
KB: pflt 2967, VU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament. Belgische

druk?

1619-b7 Brief van de hoog. mog. heeren
Staten Generael ... aen den alder-christelijcksten
koninck van Vrancrijck ende Navarre
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 es, : b2 A3 ae
UVA: Pfl. B v 34, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-b8 Brvylofts-dicht ter eeren van ...
Hendrick van Kittensteyn, en ... Cornelia van
den Helm
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Delf, 1619
4° : A4
161904 - b1=b2 A2 n$in$
KB: Gel. Ged. 716
¶ Delft, Jan Pietersz Waelpot? Initiaal ‘W’

bij Waelpot, volgens stcn-thesaurus na
1621 actief.

1619-c1 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is:
Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in
teghenspoet, draghen sal
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 gae : b2 A3 $by$
UVA: Pfl. B y 1, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz? Gegoten or-

nament op titelblad. Volgens de stcn is
Arentsz vanaf 1620 actief te Norden.

1619-c2 Jacob Cats Aenmerckinghe op de
tegenwoordige steert-sterre, ende den loop deser
tijden so hier als in ander landen
[1619]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 vve : b2 C2 vv
UVA: Pfl. B y 21, KB, UBU

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘W’ met specifıeke beschadiging.

1619-c4 Copije vanden brief by de ho. mo.
heeren Staten Generael, gheschreven aende
respective provintien
Na de copye ghedruct: ‘sGraven-haghe,
H. Iacobssz, 1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 nae a
UVA: Pfl. B v 32
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Orna-

ment op titelblad met mogelijk meegegoten beschadigingen, onbekende initiaal ‘W’.

1619-c5 Corte ende naeckte ontdeckinghe vande bedrieghelijckheydt des Dortschen synodi, in’t
smeden van seeckere artijckelen van moderatie
en onderlinghe verdraegsaemheyt, tusschen den
remonstranten ende contra-remonstranten
1619
4° : A-C4
161904 - b1 A2 erle : b2 C3 iet$e
UVA: Pfl. B s 28, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Gegoten initiaal ‘H’ komt met afwijkende
beschadigingen ook bij J. Janssonius voor.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-c3 Copije vanden brief by de hog, mog.
heeren Staten Generael, gheschreven aende
respective provintien
Na de copye, in s’Graven-haghe, H.
Iacobssz
1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 beroerende eren.$Dan$
KB: pflt 2928
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1619-c6 Corte ende warachtige beschrijvinge
van de crooninge des conincx van Bohemen,
Friderici den eersten van dien name
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2 eg : b2 B2 even
UVA: Pfl. B s 16, KB, UBL, UBU, BL
¶ Dordrecht, François Bosselaer. Initiaal ‘S’.

1619-c7 Corte verclaringhe, vande vyf artyc-

catalogus
kelen, daer over tusschen de remonstranten, ende
contra-remonstranten, ghedisputeert wort
1619
4° : A-D4
161904 - b1 A2. $zoo$ : b2 D3. $wer
UVA: Pfl. B x 4, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornamenten op

titelblad en eerste pagina.

1619-c8 Niccolò Crasso Nescimvs qvid
vesper servs vehat, Satyra Menippæa
1619
4° : A-D4 E2
161904 - b1 A2 am,$ : b2 E e
KB: 504 B 174, UBL, UBU, BL
¶ Haarlem, Adriaen I Roman. Initiaal ‘L’.

Een tweede initiaal ‘T’ wordt eerder gevonden bij zijn vader Gilles Rooman.

1619-d1 Der illustren, hooghen ende mogenden ... Staten Generael ... gecommitteerden, op
den landtsdach tot Marienhove in die graefschap Oost-vrieslandt, den 30. may anno 1619.
gedaene proposition
4° : A4
000004 - b1 A2 rsijt : b2 A3 uyr
KB: pflt 2804, UBL, UBU
¶ Den Haag, Hillebrandt I van Wouw, 1619.

Initiaal ‘D’.

1619-d2 Elbert Dircksoon Vrevchdich
nievweiaers-ghesangh
Amstelredam, 1619
4° : A6
161904 - b1 = b2 A3 $he
KB: 853 A 141
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Or-

nament op titelblad en initiaal ‘T’ met

dezelfde en enkele extra beschadigingen.

1619-d3 Bernard Dwinglo Nulliteyten,
mishandelinghen, ende onbillijcke proceduren
des Nationalen Synodi, ghehouden binnen
Dordrecht, anno 1618. 6119[!]
1619
4° : A-B4 C1
161904 - b1 A2 de$ : b2 C $
UVA: O 80-800, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-e1 Simon Episcopius Antidotvm,
ende naerder openinghe van het eyghene ghevoelen des Nationalen Synodi, ghehouden binnen
Dordrecht, annis, 1618. en 1619
1619
4° : A-Q4
161904 - b1 A2 sch$ : b2 Q3 cha
UVA: Pfl. B u 7, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens.

Initiaal ‘T’.

1619-e2 Simon Episcopius Oratie van
den hoogh-gheleerden ... Symon Episcopivs ...
inde Synode Nationael tot Dordrecht ... den 7.
december, ao. 1618
1619
4° : A-D4
161904 - b1 A2 ie : b2 D2 en$
UVA: Pfl. B s 24, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-e3 Simon Episcopius Onbillijcke
wreetheyt der Dortsche Synode ... teghen de remonstranten in de Nederlandtsche Ghe-vnieerde
Provincien
1619
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4° : A-C4 D2
161904 - b1 A2 n$v : b2 D $
UVA: O 80-809, VU, KB, UBL, UBU, BL

161904 - b1 A2 he : b2 R3 we
UVA: 2455 D 9:4, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

‘E’.

¶ Niet geïdentifıceerd ornament en initiaal

ment op titelblad en initiaal ‘A’.

1619-e4 Simon Episcopius Synodi Dordracenæ, et eorvm qvi illi præfvervnt, in Belgii
remonstrantes, qvos vocant, crvdelis iniqvitas,
exposita
[1619]
4° : A-D2
000004 - b1 A2 ti,$ : b2 D r
UVA: Pfl. B s 23, VU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘E’.

1619-g1 Nicolaas Grevinchoven t’ Ghebesoigneerde dat is t’ghene, in sekere heymelijcke
vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe
remonstrantsche predicanten, ouderlinghen,
ende diaconen, is verhandelt gheworden in
martio ... 1619
[1619]
4° : A-B4 C2 *4 2*2
000004 - a1 A2 t$en : a2 C2 stuc - b1 * gh
: b2 2* n
UVA: Pfl. B w 8, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpse druk? Initiaal ‘H’ in hout-

snede maakt deel uit van een te Antwerpen
gebruikte serie.

1619-g2 Nicolaas Grevinchoven Der
remonstranten kerck-gangh: dat is; Verscheydene
redenen, waerom de remonstrans-ghesinde hare
afghesonderde vergaderingen niet en behooren
na te laten
1619
4° : A-R4
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1619-g3 Hugo de Groot Christelijcke
betrachtinghe des lijdens Christi
1619
4° : [A]4
161904 - b1 den ghe : b2 het e$
|KB: pflt 2997
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad.

1619-g4 Hugo de Groot Christelijcke
betrachtinghe des lijdens Christi
1619
4° : [A]4
161904 - b1 den gh : b2 het a$g
UVA: 406 E 1:2
¶ Antwerpse druk? Ornament op titelblad.

1619-g5 Hugo de Groot T’zamen-sprake
over den doop
ghedruct na de copye van ‘sGraven-haghe, A. Meurs, 1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 d$o : b2 B3 hap
UVA: Pfl. B y 14a, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-g6 Hugo de Groot Wtlegginghe van
het gebedt ons Heeren Iesv Christi
Naer de Copye. Tot Delf, B.H. Schinckel,1619
4° : A4
161904 - b1 A2 ol$ : b2 A3 en$
UVA: Pfl. B y 17b
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1619-g7 Hugo de Groot VVtlegginghe van
het ghebedt ons heeren-Iesv Christi
Eerst tot Delf, B.H. Schinckel, 1619
4° : A4
161904 - b1 A2 di : b2 A3 de
UVA: Pfl. B y 17a, KB, UBL.

qui divinè, in regione orientali Phrisia reperitur
.... disceptatio ivridica ... svper lite quæ inter
inclytum Ennonem .... Et generosum Fridericum
liberum baronem in Schwartzenborch ... versatur
1619
4° : .2 A-M4 N2 O-P4
161904 - a1=a2 (.) mir - b1 A u : b2 P3
igen$
KB: 3047 F 21

¶ Amsterdam, Broer Jansz. initialen ‘V’ en

¶ Franeker, Feddrick Heyns. initiaal ‘N’.

¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad.

‘O’ en gegoten ornament op titelblad.

1619-h1 Henricus Hollingerus Reqveste
verduytscht uyt de Latijnsche tale, aen ... de
gecommitteerde vande ... Staten Generael; op den
Synode Nationnael, binnen de stadt Dordrecht
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 ne$ : b2 A3 ing
UVA: Br. R.K. 5-2, VU, KB, UBL, UBU,
BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘H’ met specifieke beschadigingen.
Een vergelijkbare, maar anders beschadigde
initiaal komt voor bij N. III Biestkens.

1619-i3 Iamertiens oft Aventuersche berouw
clacht gedaen, aen den ouwe trouwe Geus van de
cort rijcke heeren tot een nieu-iaer
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 Hi : *b2 A3 $te$
UVA: O 77-542, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-i4 Ian Iosepsens droom
Gheprent te Drucken-dorp ..., 1619
8° : A-C8
161908 - b1 A2 als : b2 C5 e
UVA: Pfl. B y 30
¶ Antwerpse druk. Initiaal ‘E’.

1619-i1 Instrvctie voor den luytenant ende
hooftmannen ... des gericht camers, vande provincie der stadt Groningen ende der Omlanden
1619
4° : A-F4 G2
161904 - b1 A2 e$v : b2 G t$
KB: plakk. Q 107:1
¶ Groningen, Hans Sas. Initiaal ‘I’ met

1619-i5 Ivdicivm Synodi Nationalis,
reformatarvm ecclesiarvm Belgicarum habitæ
Dordrechti
[1619]
4° : A-E4
000004 - b1 A2 jicitu : b2 E3 cessa
UVA: 403 F 28

specifıeke beschadigingen.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-i2 Hero ab Inthiema Potenti ac
laudabili præstantissimorum nobilium Ordini,

1619-i6 Iudicium Synodi Nationalis, Reformatarum Ecclesiarum Belgicarum. habitæ
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Dordrechti
[1619]
4° : A-E4
000004 - b1 A2 ise : b2 E4 $Reg
KB: pflt 2846c, UBL

1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 n$s : b2 B2 ,$dat
KB: pflt 2948, VU, UBU

¶ Geen initialen of ornamenten; verm. niet

‘A’.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

Nederlands

1619-k1 Korte ende klare verantwoordinghe,
der remonstranten: teghens verscheyden[ ...] blaemen, die hun over handel inde Synode Nationael
... te laste gheleyt vverden
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2 $on : b2 B2 $seer
UVA: Pfl. B t 11, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz? Geen

initialen of ornamenten, zetwijze fleurons
op titelblad wijst op Bastiaensz.

1619-l1 Ligve ofte verbintenisse by eenige
predicanten ... op den vijfden martij 1619, tot
Rotterdam beraemt ... omme de ingesetenen
deser landen in ghestadige verdeeltheden ... te
houden
Eerst in s’Graven-haghe, H. Iacobssz,
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2 he : b2 B en
UVA: Pfl. B w 5, UBL

1619-m1 Benjamin Aubery Du Maurier
Brief des ambassadeurs van Vranckrijck aen de
heeren Staten Generael, den 13 mey, 1619
1619
4° : A4
161904 - b1=b2 A3 Ma
UVA: O 80-655, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz? P. Arentsz vol-

gens stcn vanaf 1620 actief te Norden.

1619-m2 Benjamin Aubery Du Maurier
Lettre de monsievr Dv Mavrier, ambassadevr du
roy en Hollande, escritte aux Estats generaux
trois heures auant l’execution de mort du sieur
d’Oldenbarneueld
[1619]
8° : A4
000008 - b1 A oy : b2 A2 lier
KB: pflt 2883
¶ Geen initialen of ornamenten. Gezien de

opmaak en de wijze van signeren vermoedelijk een Franse druk.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-l2 Ligve ofte verbintenisse by eenige
predicanten ... op den vijfden martij. 1619. tot
Rotterdam beraemt ... omme de ingesetenen
deser landen in ghestadighe verdeeltheden ... te
houden
Eerst in s’Graven-haghe, H. Iacobssz,
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1619-m2 Benjamin Aubery Du Maurier Propositie, ghedaen aende heeren Staten
Generael ... door den heere Mavrier, raedt vanden
staet vanden ... koninck van Vrancryck .... Den 1.
may, ao. 1619
1619
4° : A4 B2

catalogus
161904 - b1 A2 t,$ : b2 B as
161904 - b1 A2 t,$m : b2 B as
UVA: Pfl. B v 4, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

wijt beroemde Bataviers
E.N. No., 1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 esch : b2 B3 gaer$
UVA: Pfl. B u 13, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

1619-m3 Benjamin Aubery Du Maurier Propositie, ghedaen aende heeren Staten
Generael ... door den heere Mavrier, raedt van
den staet van den ... koninck van Vranckryck ....
Den 1. may, ao. 1619
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2 an : b2 B $v
UVA: Pfl. B v 6, UBU

ment.

1619-p1 Placcaet ghepubliceert binnen
Wtrecht den 28. october 1619
[1619]
4° : C2
000004 - b1=b2 C a
UVA: Pfl. B v 42
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

1619-m4 Henricus Meyling Remonstrantie an[!] de eedele, moghende heeren, de heeren
gedeputeerde ... van Over-issel
Gedruckt buyten Borckeloe, Anno 1619
4° : A-C4 [D]1
161904 - b1 A2 Z : b2 C3 heu
UVA: Pfl. B w 11, KB, UBL
¶ geen initialen of ornamenten.

1619-o1 Oordeel des Synodi Nationalis der
gereformeerde kercken van de Vereenichde Neder-landen: ghehouden binnen Dordrecht
Na de copye ghedruckt tot Dordrecht,
1619
4° : A-E4
161904 - b1 A2 oe : b2 E3 rcke
UVA: Pfl. B t 25, VU, KB
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-o2 Den opvvecker der oude vermaerde

1619-p2 Placcaet, ghepubliceert binnen
Vytrecht, den 28 october, 1619
4° : ...2
000004 - b1=b2 ... on
UVA: Pfl. B v 43a, VU, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1619. Houtsnede initiaal ‘A’.

1619-p3 Placcaet. : Mauritz, by der gratie
Gods, prince van Oraengien ... saluyt
Eerst in s’Graven-hage, H. Iacobssz.,
1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 in e
KB: pflt 2934
¶ Leiden, Govert Basson? Ornament op

titelblad.

1619-p4 Placcaet. : Mauritz, by der gratien
Gods, prince van Orangien ... saluyt
4° : A2 [B]1
000004 - b1=*b2 A2 ten$i
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UVA: Pfl. B v 38
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn,

1619. Houtsnede initiaal ‘M’.

4° : A-B4 C2
161904 - b1 A2 eyli : *b2 C f
UVA: Pfl. B x 6, VU, KB, UBL, UBU
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven? Initiaal

1619-p5 [Plakkaat van de Staten Generaal,
waarin de benoeming wordt bekend gemaakt
van de 24 rechters in het proces van Johan van
Oldenbarneveldt c.s., uitgevaardigd 20-02-1619]
4° : A2
000004 - b1 A d : b2 A2 als$
UVA: Pfl. B v 3, KB, UBL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz,1619. Initiaal

‘D’.

1619-p6 Eduard Poppius Christelicke
vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte
gemeente
1619
4° : A-B4 C2
161904 - b1 A2 te$s : b2 C2 t$h
KB: pflt 2969, VU, UBL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1619-p7 Eduard Poppius Christelicke
vermaninghe vande ghetrouwe herders (teghenwoordigh uytlandich sijnde) aen haer bedruckte
gemeente
1619
4° : A-B4 C2
161904 - b1 A2 ae : b2 C2 dat$
UVA: Pfl. B w 27, VU, KB, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1619-p8 Eduard Poppius Ghebedt der
verdrvckte ende bedroefde ghemeente Iesu Christi
inde Vereenichde Nederlanden
1619
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‘H’ in houtsnede maakt deel uit van door
Verhoeven gebruikte reeks.

1619-p9 Procvratie by eenighe steden van
Hollant gegeven aen heure gecommitteerden, ter
dach-vaert van de heeren Staten van Hollandt
vanden 14. mey, 1618
Nae de copye in ‘sGraven-hage, H.
Iacobsz., 1619
4° : A6 (-A6)
161904 - b1 A2 Tr : b2 A5 cte
UVA: 1758 E 9:7, VU, KB, UBU
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad en initiaal ‘W’ met specifıeke
beschadigingen.

1619-r1 Request, aen de eedele grootmoghende heeren, mijn heeren de Staten van
Hollant ende West-Vrieslandt. Van weghen de
huysvrouwe ende kinderen vanden heere van
Olden-Barnevelt
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 en$e : b2 A3 $al
UVA: Pfl. B v 7, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-r2 Request aende doorluchtige, hoochmoghende heeren ... Staten Generael .... Van
vveghen de remonstranten, gheciteerde ende
gedeputeerde tot den Synodum Nationael binnen Dordrecht
1619
4° : A4

catalogus
161904 - b1=b2 A2 n$te
UVA: O 80-892, VU, KB, UBL, UBU, BL

UVA: Pfl. B v 45

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment op titelblad.

1619-r3 Resolvtie by de hooge mog. heeren
Staten Generael ... ghenomen jeghens eenighe
gheciteerde remonstranten ... op den vijfden iulij
sesthienhondert negenthien
Eerst in ‘sGraven-haghe, H. Iacobssz,
1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 te oo
UVA: Pfl. B v 46:1
¶ Amsterdam, Albert Boumeester. Initiaal

‘D’, wapen op titelblad nagesneden naar
Van Wouw.

1619-r4 Resolvtie by de hooge mog, heeren
Staten Generael ... ghenomen jeghens eenighe
gheciteerde remonstranten ... op den vijfden iulij
sesthienhondert negenthien
Na de copye. ‘sGraven-haghe, H. Iacobssz, 1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 voor Mo
KB: pflt 2939
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Ornament op

titelblad en initiaal ‘D’.

1619-r5 Resolvtie by de hooghe mog. heeren
Staten Generael ... ghenomen jeghens eenighe
gheciteerde remonstranten ... op den vijfden iulij
sesthienhondert neghenthien. Na de copie in
‘sGraven-haghe by Hillebrant Iacobssz
..., 1619
4° : [A]2
161904 - b1=b2 te ,$

1619-r6 Retortie ofte vveder-steeck, ghegheven met de smadelijcke sift by eenighe bittere
calvinisten
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2 vra : b2 B o
UVA: Pfl. B w 18, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

blad.

1619-r7 Eucharius Rösslin Den nieuwen
vermeerderden roosengaert, van de bevruchte
vrouwen
1619
8° : A-L8
161908 - *b1 A3 s, : b2 L5 oe
UVA: 1399 E 33
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op

titelblad.

1619-r8 Ruycker t’samen-ghevlochten, wt
vijf-ende-twintich bloemkens ... wt seeckeren
boeck van Fredericus Broeckerus .... Anderzints,
aenspraecke ... der Rotterdamscher contra-remonstranten, aen haren herder Fred. Broeckerum
Gedruckt ... by my, beminder der alghemeyner vryheydt, 1619
4° : A-B4 C2
161904 - b1 A2 eg : b2 C2 $w
UVA: Pfl. B y 3, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-r9 Carolus Ryckewaert Brief aen
de verdruckte ghemeynte Iesu Christi binnen der
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stadt Vtrecht
1619
4° : A-E4
161904 - b1 A2 dey : b2 E3 wy$
UVA: Pfl. B w 15, VU, KB, UBL, UBU, BL

UVA: Pfl. B v 27, KB

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

1619-s4 Sententie, uyt-ghesproocken ende
gepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt
...: en geexecuteert den derthienden may anno
sesthien-hondert negenthien
Nae de eerste exemplaren van H.
Jacobsz.
4° : A-B4
000004 - b1 A2 ck, : b2 B3 intie
UVA: Pfl. B v 16, VU, KB

ment op titelblad en initiaal ‘L’ .

1619-s1 Dominicus Sapma Levgen-strick,
ofte Praetjen vande onderteijckeninghe tot
Waelwijck, kortelijck wederleydt tot verantwoordinghe vande uytghesettede predikanten aldaer
1619
4° : A4 B2
161904 - b1 A2. ‘t$I : b2 B o
UVA: O 80-878, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Tweede helft zeventiende eeuw? Zandge-

goten initiaal ‘A’ komt pas na het midden
van de eeuw voor.

¶ Tweede helft zeventiende eeuw? Zandge-

goten initiaal ‘A’ komt pas later voor.

¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

1619-s5 Sententie, uyt-ghesproocken ende
gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz,
ghewesen pensionaris der stadt Leyden, den
achthienden may, anno sesthien-hondert
neghenthien, stilo novo
Dese copyen zijn ghevolght ... nae de
eerste exemplaren van H. Jacobsz.
4° : A6
000004 - b1 A2 nge : b2 A5 le$d
UVA: Pfl. B v 24b

eerste pagina.

¶ Tweede helft zeventiende eeuw? Initiaal

1619-s2 Een schoon ende heerlijcke vertroostinge, aen alle lief-hebbers der waere ende
suyvere religie, onder de ghemeynte der remonstrants-ghezinde
1619
4° : A-C4
161904 - b1 A2. nt$j : b2 C3. er$el
UVA: Pfl. B x 8, VU, KB, UBL, BL

1619-s3 Sententie, uyt-ghesproocken ende
gepronuncieert over Hugo de Groot, gewesen
pensionaris der stadt Rotterdam, den achthienden may anno sesthien-hondert neghenthien,
stilo novo
Dese copyen zijn ghevolght ... nae de
eerste exemplaren van H. Jacobsz
4° : A-B4 [C]2
000004 - b1 A2 t,$ : b2 B4 e.
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‘A’ en ornament op titelblad komen pas
later voor.

1619-s6 Henricus Slatius Christalijnen
spiegel, vvaer in men naecktelijcken kan zien, wie
t’zedert eenighe iaren herwaerts inde provintie
van Hollandt, de hoogheydt, rechten, privilegien
en vry heden hebben gevioleert
1619
4° : A-E4

catalogus
161904 - b1 A2. $nv : b2 E3. gezie
KB: pflt 2981, VU, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-s7 Henricus Slatius Christalijnen
spiegel, vvaer in men naecktelijcken kan zien,
wie t’zedert eenige iaren herwaerts inde provintie
van Hollandt, de hoogheydt, rechten, privilegien
en vrij heden hebben gevioleert
1619
4° : A-E4
161904 - b1 A2. o$la : b2 E3. en$he
KB: pflt 2980, VU, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-s8 Henricus Slatius Den gepredestineerden dief, ofte een samen-sprekinge, ghehouden tvsschen een predicant der Calvinvs-ghesinde
ende een dief
1619
4° : A-E4
161904 - b1 A2 $vo : b2 E3 arg
UVA: Pfl. B x 14, UBL

ment met specifieke beschadigingen.

1619-s10 Henricus Slatius Den ghepredestineerden dief, ofte Een t’samen-sprekinge
ghehouden tusschen een predicant der Calvinusgezinde, ende een dief, die gesententieert was om
te sterven
1619
4° : A-D4 E2
161904 - b1 A2. ica : b2 E nd
UVA: Pfl. B x 11, VU, KB
¶ Norden, Pieter Arentsz? Gegoten orna-

mentje op titelblad komt bij Arentsz voor.

1619-s11 Den slingher Davids, met vijf key
steenen ghevvorpen. Teghens een neutralist van
Amersfoort
Ghedruckt buyten Romen, die my begheert, ick sal by hem komen, 1619
4° : A-D4 E6
161904 - b1 A2 $zic : b2 E4 t$me
UVA: OK 65-360, KB, UBL
¶ Amsterdam, Willem Janz Blaeu. Initiaal

‘W’ met specifieke beschadiging.

¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven? Or-

nament op titelblad, hier met enkele extra
beschadigingen.

1619-s9 Henricus Slatius Den gepredestineerden dief, ofte een t’amen-sprekinge[!]
ghehouden tvsschen een predicant der Calvinvsghesinde, ende een dief, die ghesententieert was
om te sterven
1619
4° : A-E4
161904 - b1 A2 verst : b2 E3 arg
UVA: Pfl. B x 12, VU, HGA, KB, UBL,
UBU
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. Orna-

1619-s12 Sommier verhael van de wreede
handelinghe der bloet-dorstighe calvinisten,
ghepleeght teghen de remonstranten buyten Rotterdam ... den xx. october. 1619
1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2. hey : b2 B3 rt$w
UVA: Pfl. B w 23, VU, KB, UBL, UBU
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornamenten op

titelblad en eerste pagina.

1619-s13 Sommier verhael van de wreede
handelinghe der bloed-dorstighe calvinisten,
ghepleeght teghen de remonstranten buyten Rot281
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terdam ... den xx. october. 1619
4° : A4
161904 - b1=b2 A2 $tij
UVA: Pfl. B w 22, VU, KB, UBL, UBU
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven, 1619.

Ornamenten op titelblad en eerste pagina.

1619-s14 De Staten Generael der Vereenichde Nederlanden doen te weten, alsoo wy ...
ghenootsaeckt sijn gheweest te saiseren ende vast
te houden de persoonen van Iohan van Oldenbarneveldt ... Rombout Hoogherbeets ... Hugo
de Groot ... Gillis van Ledenberch ... ende Adolph
van Wael ...
4° : A2
000004 - b1=b2 A n
UVA: Pfl. B v 1, VU, HGA
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

Wouw. Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1619-t1 Tsamenspraeck vanden Duyvel van
Gent met de Sot van Mechelen
[1619]
4° : A4
000004 - b1 A2 $u$b : b2 A3 $ghyt$
UVA: Pfl. C b 31, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-v1 Verborghentheyt der ongherechticheydt ofte Conscientie-dwangh schuylende
inden boesem der contra-remonstranten, ondeckt
in een seker boeck ghenaemt Evbvlvs, ende ghemaeckt, door willem Teelinck
Ghedruckt ... by een lief-hebber des
algemeynen vader-landts, 1619
4° : A4
161904 - b1 A2. dwin : b2 A3 itisc
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UVA: Pfl. B y 10, VU, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-v2 Verhael hoe dat in Hollant binnen de
stadt van Leyden, de arminianen zijn vergaert
geweest in een huys om te preken ... waer ouer de
gommaristen met het grau zijn ghecomen, ende
hebben de predicatie verstoordt
Ende is eerst ghedruckt tot Rotterdam,
C. Maertensz
1619
4° : A4
161904 - b1=b2 A2 $
UVA: Pfl. B u 19, VU, KB
¶ Rotterdam, Jan IV van Ghelen. Ornamen-

ten.

1619-v3 Vertoogh, by de remonstranten
gheciteert ende ghedeputeert, op het Synodes
Nationnael tot Dordrecht. Affghesonden ... aen
de ... Staten Generael
1619
4° : A-C4
161904 - b1 A2 gh : b2 C3 rese
UVA: Pfl. B t 4, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-v4 Verroogh[!] ende supplicatie, by de
remonstranten gecitteerde ende ghedeputteerde,
op het Synodes Nationnael tot Dordrecht ...
afghesonden: aen den ... prince van Oraignen
1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 $ald : b2 B2 ovi
UVA: Pfl. B t 6, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘D’ met specifieke beschadigingen.

catalogus
1619-v5 Vertoogh ende supplicatie, by de
remonstranten gecitteerde ende ghedeputteerde,
op het Synodes Nationnael tot Dordrecht ...
afghesonden: aen den ... prince van Oraignen
1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 de$ : b2 B2 ro
KB: pflt 2839, VU, UBL, UBU

eertshertoghen Ferdinandi, door tusschen-spreken der jesuwijten ..., hoemen den Bohemen ...
over-vallen ende dwinghen mochte
Ghedruckt buyten Roomen, sonder
privilege der jesuwijten, 1619
4° : A2
161904 - b1=b2 A2 ren
UVA: Pfl. B d 2c

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Ge-

¶ Middelburg, Richard Schilders, 1619.

goten initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

Beschadigd ornament op titelblad.

1619-v6 Vertroostinghe, aen de remonstrantsche kercken hier te lande ghesonden. Over
het onrechtveerdigh bannissement van hare ...
predicanten
1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 eyd : b2 B3 ae
UVA: Pfl. B w 2, VU, KB, UBL, UBU, BL

1619-w2 Een waerachtighe ende wonderbaerlijcke noyt meer ghehoorde nieuwe tydinghe,
gheschiet in Italien principael boven de stadt
Roomen ... den 9. february 1619
Overgheset wt de franchoysche tale
ghedruckt te Parijs, P. Bertault [1619]
4° : [A]2
000004 - b1=b2 Nu jne$
UVA: O 64-256

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op

titelblad.

1619-v7 Vraghe. Oft den christenen oft
lidtmaten der kercken ... in conscientie vry staet
ghemeenschap in den wettelijcken godsdienst te
houden met den gene die men nu contra-remonstranten noemt
1619
4° : A-B4
161904 - b1 A2 r,$ : b2 B3 niet
UVA: Pfl. B w 29, VU, KB, UBL, UBU, BL

1619-w3 Johannes Wtenbogaert Dancksegginghe ende ghebedt
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 verl : b2 A3 n$
UVA: Pfl. B y 13, VU, HGA, KB, UBL,
UBU
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘H’.

¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad met specifieke beschadigingen.

1617-w1 Een waerachtighen brief, gheschreven uyt Roomen, van de lique ofte verbintenisse
des paus, des conincx van Hispanien, ende des

1619-w4 Johannes Wtenbogaert Copije,
van een missive den ij. aprilis 1619, aen eenen
... vrient afgeveerdicht door ... Iohannem wten
Bogaert, waer in hy zijnen staet ende oorsaeck
van zijne ... noncomparitie ... te kennen gheeft
1619
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4° : A-C4
161904 - b1 A2 t$d : b2 C3 y$
UVA: Pfl. B u 23, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘D’ en

fleurons.

1619-w5 Johannes Wtenbogaert Den
eenigen ende rechten waerom, vande uytvoeringhe der remonstrantsche leeraers uyt de Gheunieerde Provintien
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 ne : b2 A3 nge
UVA: Pfl. B w 17, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

ment op titelblad.

1619-w6 Johannes Wtenbogaert Ghebedt
ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinge
over’t Vader Onse
1619
4° : A-B4 C2
161904 - b1 A2 t$’t : b2 C2 ,$di
UVA: Pfl. B y 12, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Zeldzame

fleuron met specifıeke beschadiging op
titelblad.

1619-w7 Johannes Wtenbogaert Ghebedt
ofte schriftuerlijcke meditatie ofte overdenckinghe over’t Vader Onse
1619
4° : A-B4 C2 D4
161904 - b1 A2. wel : b2 D3. e,$nad
UVA: 415 F 13:2a-b, VU, KB

Redenen, vvaerom men in goede conscientie
metten Nederlandtschen contra-remonstranten
... gheen geestelijcke gemeenschap houden, of
den uyterlijcken Godes dienst langher met hun
pleghen en mach
Ghedruckt tot Friburch, Met Privilegie
van de Staten des Landts [1619]
4° : A-E4
000004 - b1 A2 en$sl : b2 E3 den
UVA: 415 F 13:9, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1619-w9 Johannes Wtenbogaert Schriftelijcke verantwoordinghe, van den godvruchtighen hoogh-gheleerden Iohannis Uyt den Bogaert
... Op de ... edicte, den 19. martij, ao. 1619. over
syn persoon ghedaen
1619
4° : A-C4
161904 - b1 A2 n,$ : b2 C2 em$
UVA: Pfl. B u 20, VU, KB
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘H’ met

specifıeke beschadigingen, fleurons.

1619-w10 Johannes Wtenbogaert Schriftelijcke verantwoordinghe, van den godvruchtighen hoogh-gheleerden Iohannis Uyt den Bogaert
.... Op de ... edicte, den 19. martij, ao. 1619. over
syn persoon gedaen
1619
4° : A-C4
161904 - b1 A2 ele : b2 C2 em$
UVA: Pfl. B u 20a, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘H’ met

specifıeke beschadigingen, fleurons.

¶ geen initialen of ornamenten.

1619-w8 Johannes Wtenbogaert
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1619-w11 Johannes Wtenbogaert Tweede
schriftelijcke verantwoordinghe, van den god-

catalogus
vruchtighen hoogh-gheleerden Iohannis Uyt den
Bogaert .... Op de ... edicte, den 19. martij, ao.
1619. over syn persoon ghedaen
1619
4° : A4
161904 - b1 A2 en : b2 A3 e$ae
UVA: Vondel 8 L 14, VU, KB, UBL, UBU,
BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620
1620-a1 Acta et scripta Synodalia Dordracena ministrorvm remonstrantivm in Foederato
Belgio
Herder-vviici, ex off. Typographi Synodalis, 1620
4° : [*]4 2*4 A-2C4 2D2, 2A4 2B-2Z4 3A2
a-2x4
162004 - a1 2* m : a2 2*2 te$ha - 1b1 A d
: 1b2 2D mi - 2b1 A c : 2b2 3A sine - 3b1
a um : *3b2 2x2 s$vestr
UVA: 412 C 3, VU, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpse druk: initialen en ornamenten.

1620-b1 Caspar Barlaeus Kort bevvijs van
den verkeerden aerdt ... en grouwelijcke opinien
van Peter dv Molin ghetoghen vyt sijn ... boeck,
ghenaemt Anatome arminianismi
1620
4° : A-C4
162004 - b1 A2 $ae : b2 C3 dt$s
UVA: Pfl. C a 22, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpse druk: gegoten ornament met

specifıeke beschadigingen.

1620-b2 Bohemica ivra adversvs informatorem defensa. Hoc est responsio. Ad falsò dictam
informationem coutra[!] scripta ab ordinibus
Bohemiæ edita
1620
4° : A-D4 [E]2
162004 - b1 A2 c$I : b2 D3 m$di
KB: pflt 3031, UBU
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu. orna-

ment op titelblad en initiaal ‘N’. De initiaal
komt uitsluitend bij Blaeu voor, maar met
een beschadiging die hier ontbreekt.
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1620-b3 Brief van interdictie vande ses tienden
over alle vruchten ende kerckelijcke pensioenen
van Italien. Van onsen H.H. Paulus ... den
vyfden
Herdruckt naer ‘t exemplaer, ghedruckt
tot Rome, inde druckerije vande eerweerdige Apostolijcke Camer, 1620
4° : A4 B2
162004 - b1 A2 de : b2 B $s
KB: pflt 3023, UVA, VU, UBL, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘D’ en ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1620-c1 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Ghewillighe patientie. Ofte Lydens remedie
1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 eyd : *b2 A2 ,$is’t
UVA: Pfl. C b 22, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Norden,

Pieter Arentsz?

1620-c2 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Godt de wraeck. Ofte: Troost der Schriftvre in
teghenheyt
Anno 1620
4° : A-C4
162004 - b1 A2 noe : b2 C3 Go
UVA: Pfl. C c 5, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Norden,

Pieter Arentsz?

1620-c3 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is:
Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in
teghenspoet, draghen sal
1620
4° : A4
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162004 - *b1=b2 A2. heve
KB: 853 G 94
¶ Norden, Pieter Arentsz? Ornament ‘beer-

tje’ met mogelijk meegegoten beschadigingen.

1620-c4 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Het schilt der verdructer ghemoederen. Dat is,
Een voorschrift, hoe sich een yder mensche in
teghenspoet, draghen sal
1620
4° : A4
162004 - *b1=b2 A3 uc
UVA: Pfl. C b 21, H- KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten. Norden,

Pieter Arentsz?

1620-c5 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Victoria victis, dat is, Den waren segen Gods,
ende lijdens nutticheyt
Gedruckt int Jaer onses Heeren 1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 g$h : b2 B3 $gaen
UVA: Pfl. C c 3, VU, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Fleurons op

titelblad identiek aan andere uitgave van
Arentsz, inclusief beschadigingen.

1620-c6 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Victoria victis. Dat is, Den waren zeghen Gods,
ofte lydens nutticheyt
Int Jaer 1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 yl$b : b2 B3 ds$r
UVA: Pfl. C c 1, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

catalogus
1620-c7 Dirck Rafaelsz Camphuysen
VVaerschouwinghe over’t stellen van een confessie
1620
4° : A-B4
162204 - b1 A2 fes : b2 B3 e$hant
KB: pflt 3082
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

ment op titelblad met specifıeke beschadigingen.

1620-c8 Jacob Cats Self-stryt, dat is Crachtighe bevveginghe van vlees en gheest, poetischer
wijse verthoont in den persoon ... van Ioseph
Middelbvrgh, H. vander Hellen voor
J.P. van de Venne, 1620
4° : 2 *-3*4 4*2 A-P4
162004 - a1 * es : a2 4* $te$be - b1 A s :
b2 P3 r$v
KB: 758 B 5, VU, UBL, UBU

UVA: Pfl. C c 28, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-c10 Claech-liet des propheten Ieremie.
Ghepast op onse droevighe tijden
Ghedruckt tot Harders-wijck, door
authoriteyt van de kerck, ende synode
van Dort, Anno 1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 yt$o : b2 B3 $on
UVA: Pfl. C c 20, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1620.

1620-c11 Hermann Conrad Oratio
parænetica de avctoritate regvm & principum
asserenda, & bellorum caussis in Europa
1620
8° : A-B8
162008 - b1 A2 $ne : b2 B4 qua
UVA: 2343 E 8:2

Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘D’.

1620-c8 Clacht-liedt, over de doot vanden E.
heere Ian van Oldenbarnevelt. ... Chanson funebre sur la mort de messire Jean d’Oldenbarnevelt
1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 hey : b2 B3 helsc
UVA: Pfl. C c 22, KB, UBL

1620-c12 Copie. Van het schrijven aen Chur
Phalts ghedaen, door de chur: ende vorsten,
dewelcke tot Mulhuysen vergadert zijn gheweest
1620
4° : A4 B2
162004 - b1 A2 rval : b2 B r
KB: pflt 3045

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘E’ en ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1620-c9 Claech-liedt der remonstranten, over
het beroven van hare privilegien
Int jaer M.D.C.XX. zijnde een jaer der
oneenicheydt
4° : [A]4
162004 - b1 Predicanten renboven$g :
b2 wangt acht,$’

1620-c13 Copie van het schrijven aen Chur
Phalts ghedaen, door de chur: ende vorsten,
dewelcke tot Mulhuysen vergadert zijn gheweest
1620
4° : A4 B2
162004 - b1 A2 de$e : b2 B r
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KB: pflt 3044, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘E’ en ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

1620-c14 Copye van een brieff gheschreven by
die drie liguen ... vande Grijsons, aen den coninck
van Vranckrijck
Ghetranslateert uyt de franchoysche
copye, ghedruckt by H. Iacobsz, 1620
4° : A4
162004 - b1 A2 $sij : b2 A3 ae
UVA: Pfl. B z 7, KB, UBL, UBU, BL
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad met specifieke beschadigingen,
intiaal ‘G’.

1620-c15 Copye. Requeste van Iaqves van
Hecke, ertz-verklicker vande remonstrantsche
predikanten ... overghelevert aen ... de prince
van Orangien, om gheloont te vvorden over zijn
verradelijck aenbrenghen
1620
4° : A2
162004 - b1=b2 A2 $is,
UVA: Pfl. C a 17, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-c16 Corte ende christelijcke aenmerckinghen, op den schandeleusen loffsangh
Bernardi Bvsschof, nu predicant tot Wtrecht
Ghedruckt int Jaer ons Heeren, MDCXX. Met Privilegie vanden Autheur
4° : A-C4 D2
162004 - b1 A2 elijc : b2 D ck
UVA: Pfl. C b 19, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-d1 Droom van Iohannes Vtenbogaert
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ende den bisschop van Antwerpen
Ghesien ende ghedruckt Anno 1620. In
de Mater Salem, 1620
4° : A-C4 D2
162004 - b1 A2 we : b2 D i!
UVA: Pfl. C d 13, VU, KB, Meermanno,
UBL, UBU
¶ Antwerpse druk? Een onbeschadigde

gegoten initiaal ‘W’ komt te Antwerpen
voor en, beschadigd, bij Joannes Janssonius
te Amsterdam.

1620-d2 Bernard Dwinglo Aenspraecke
van Bernardvs Dvinglo, aen de remonstransgesinde ghemeynte ... der stadt Leyden, over het
ontset der selfder stede, gedaen op den 3. octobris
1620
1620
4° : A-E4 F2
162004 - b1 A2 de- : b2 F o
UVA: Pfl. C b 6, VU, KB, UBL, UBU
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1620-d3 Bernard Dwinglo Noodighe ende
getrouwe waerschouwinghe aen de remonstrantsche predicanten, voor de valsche ende bedrieghelijcke handelinghe van Iaques van Hecke
1620
4° : A-D4
162004 - b1 A2 n$w : b2 D3 n,$
UVA: Pfl. C a 18, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geidenfıceerd drukkersmerk.

1620-e1 Petrus Engelraeve Basvyne. Dienende om allerley traghe slapende zielen yverich
ende wacker te maken ... tot continuatie hares

catalogus
christelijcken beroeps
Anno 1620
4° : A-H4
162004 - b1 A2 re$ : b2 H3 ne
UVA: 403 F 33, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘G’ met specifıeke beschadigingen.

1619-e2 Simon Episcopius Antidotvm
continens pressiorem declarationem ... sententiae
qvae in Synodo Nationali Dordracena asserta est
et stabilita
Herder-vviici, ex offıcina Typographi
Synodalis, 1620
4° : *4 2*2 A-S4 a-c4
16204 - a1 *2 ent : a2 2*3 aret - b1 A nt :
b2 S3 ni - c1 a ti : *c2 c2 tr
UVA: Pfl. C a 11c, VU, KB, UBU, BL
¶ Antwerpse druk. Gegoten initiaal ‘V’ met

specifıeke beschadigingen.

1619-e3 Simon Episcopius Noodige verantwoordinge der remonstranten nopende ... het
stellen van een eyghene en bysondere confessie
1620
4° : A-G4 H2
162004 - b1 A2 ewee : b2 H2 ich$
UVA: Pfl. C a 29, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Leiden, Isaac Elzevier. Gegoten initiaal ‘H’

met specifıeke beschadigingen.

1620-e4 Den eygen sin, ende meyninghe
vande oorlogen in Europa
1620
4° : A4 V4 2V4
162004 - b1 A2 ud : b2 V3 stich
UVA: Pfl. B z 31, KB, UBL
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. Twee

ornamenten, waarschijnlijk houtsneden.

1620-f1 Paschier de Fijne Een trouwhertighe vermaninghe, aen alle vrome lidtmaten der
gemeente Iesu Christi, die in Hollandt ... suchten
... onder de herde vervolginge, om de waerheydt
1620
4° : A-C4 D2
162004 - b1 A2 e$w : b2 D $a
UVA: Pfl. C c 18, VU, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Gerrit Hendricksz van

Breughel? Gegoten initiaal ‘S’ met
specifıeke beschadiging en ornament.

1620-g1 Joannes Evertz. Geisteranus
Consensus Pavli & Iacobi sive De ivstifıcatione
ex fıde et operibvs, brevis tractatio, in duas partes
divisa
1620
8° : A-Y8
162008 - b1 A2 $Et : b2 Y4 ipsi
UVA: 407 G 1, UBL, UBU
¶ Leiden, Johannes Paets Jacobszoon. Initi-

aal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1620-g2 Hugo de Groot Aendachtige
betrachtinghe des lydens Christi
1620
4° : A2
162004 - b1=b2 A2 oo
H- KB: 655 H 39, UVA
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornamenten op

titelblad en laatste blad.

1620-h1 Daniel Heinsius Emblemata
aliqvot amatori[a]
4° obl. : A-O4
000004 - b1 A2 s$ri : *b2 O2 etr
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KB: 1 B 23, BL

¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Initiaal ‘D’.

¶ Arnhem, Jan Jansz, c. 1620? Initiaal ‘G’ bij

opvolger van Jansz.

1620-h2 Hollantschen vvaghen-praet,
gheschiet door oorsake van Ian Iosepsens droom.
Welcken droom nu voor de derde reyse herdruckt
hier by ghevoeght is
Gheprent te Drucken-dorp ... (A1r:
1620)
8° : *-2*8 A-B8 C2
000008 - a1 *2 $se : a2 2*3 soo - b1 A2 ls$
: b2 C2 yse
UVA: Pfl. B y 30aa
¶ Delft, Jan Andriesz Cloeting? De twee ini-

tialen in dit boek lijken deel uit te maken
van een serie van Cloeting. Ze lijken op een
reeks die eerder in gebruik was bij de Raphelengii te Leiden. Gezien het formaat en
sommige tekstuele gegevens is Antwerpen
ook mogelijk als drukplaats.

1620-i1 Iammer-liedekens ende riimen, voor
desen in Hollant gestroyt ende gesongen
Gedruckt int Jaer 1620
4° : A4
162004 - b1=*b2 A2 he
A-UB: Pfl. C e 25, VU, HGA, KB, UBL, BL
¶ Antwerpse druk. Ornament van Abraham

Verhoeven.

1620-k1 Klaer vertoogh van de onwettighe
successie des Keysers Ferdinandi II. Van weghen
het bloedt-schandigh houwelijck van zijn ouders
1620
4° : A4
162004 - b1 A2 ent. : b2 A3 $sak
UVA: Pfl. B z 16 , KB, UBL, UBU, BL
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1620-l1 Lachrymæ lachrymarum. dat is, traenen der traenen, ghestort over de doot des edele
heer Iohan van Oldenbarnevelt
Ghedruckt in ‘t Jaer onses Heeren, 1620
4° : A4
162004 - b1=b2 A2 ort$i
UVA: Pfl.C c 27, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-m1 J. Du Maurier Propositie gedaen
door den heere van Maurier, ambassadeur van
den alderchristelijcksten koninck aen mijn heeren
de Staten Generael .... Den 30. december, 1619
1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 e$n : b2 B2 hem
UVA: Pfl. C a 1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-n1 Arnoldus Gerardi Neomagus
’tHemelsch synodvs ende rechtmatigh oordeel
gehovden tot Zion. Teghen’t aerdsche Synodus
Nationael ... ghehouden binnen Dordrecht ...
1618. ende 1619
Met Priuilegie des ALDERHOOGHSTEN tot aen het eynde der
vvereldt [1620]
4° : A-M4
000004 - b1 A2 er,$t : b2 M3 iet$
UVA: Pfl. C b 8, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment.

1620-o1 Oogh-teecken der inlantsche twisten
... onder t’seghel van Henrick van Nassau
Over-geset uyt het Latijnsche Exem-

catalogus
plaer, ghedruckt in ’sGraven-Haghe, by
Aert Meuris. 1620
4° : A-D4
162004 - b1 A2 es$v : b2 D3 nt$b
UVA: Pfl. C a 8a, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1620.

4° : A-D4 E2
162004 - b1 A2 $w : b2 E on
UVA: Pfl. C a 20, VU, KB, UBL, UBU
¶ Antwerpse druk? Onbeschadigde varian-

ten van initiaal ‘S’ komen voor te Antwerpen
en te Haarlem bij Adriaen I Roman.

Initiaal ‘I’ met specifıeke beschadiging.

1620-o2 Oogh-teecken der inlantsche twisten
... onder t’seghel van Henrick van Nassau
Over-geset uyt het Latijnsche Exemplaer, ghedruckt in ’sGraven-Haghe, by
Aert Meuris. 1620
4° : A-E4
162004 - b1 A2 t$o : b2 E3 nde
UVA: Pfl. C d 8, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL

1620-p3 Post-rvyter, aende pauselijcke heylicheyt, paus Paulum V ... Discours, inhoudende
de redenen, daerom de samptlijcke catholijcke
Stenden behooren nae te laten ... den crijch tegen
het coninckrijc van Bohemen ... ende volghens
teghens alle evangelische
1620
4° : A-G4
162004 - b1 A2 $va : b2 G3 H.$en
UVA: Pfl. B z 13a, KB, UBL, UBU

¶ Den Haag, Aert Meuris, 1620. Gegoten

¶ Utrecht, Salomon de Roy? Ornament op

initialen ‘A’ en ‘I’ met specifıeke beschadigingen. Door de stcn beschouwd als
kopij-impressum.

eerste pagina alleen bij De Roy aangetroffen. Het ornament op het titelblad en de
initiaal ‘A’ wijzen eerder op Antwerpen.

1620-p1 Eduard Poppius Antwoordt op de
malitieuse calumnie der contra-remonstranten
in de Vereenighde Nederlanden
Anno 1620
4° : A-F4 G2
162004 - b1 A2 rden : b2 G ne
162004 - b1 A2 rde : b2 G ne
UVA: Pfl. C b 1, VU, KB, UBL, UBU, BL

Wilhelmus Remautius Copije vanden brief
Wilhelmi Remautij, gewesen predicant ... aen de
... heeren canzeler en raden des vorstendoms Gelre
Ghedruckt in Nederlandt, 1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 e$o : b2 B c
UVA: Pfl. C a 24, KB, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Gouda, Jasper Tournay. Initiaal ‘I’ met

specifıeke beschadigingen.

1620-p2 Eduard Poppius Troosteliick
nieuwe-iaer, den christelijcken gemeynten der
remonstranten die inde vereenichde Neder-landen vervolghinghe lijden, toeghesonden
1620

1620-s1 Valentin Schmalz Vale mvndo.
Ofte: Noodiginge tot de broederschap Christi
Anno. 1620
4° : A-E4
162004 - b1 A2 ael$ : b2 E3 em
UVA: Pfl. C c 10, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1620-s2 Secretissima instrvctio, Gallo-Britanno-Batava, Friderico V. comiti Palatino,
electori data
1620
4° : A-D4
162004 - b1 A2 uo : b2 D3 erit
KB: pflt 3036, UBL

van Dordrecht, 1620
4° : A4 B2
162004 - b1 A2 ekr : b2 B le
UVA: Pfl. C b 11, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Antwer-

pen, Hieronymus Verdussen? Zelfde drukkerij als 1620-s6.

¶Rotterdam, Jan II van Waesberge. Orna-

ment op titelblad, fleurons. De arabeske
initiaal ‘S’ maakt deel uit van een door Van
Waesberge gebruikte serie.

1620-s3 Sekeren brieff gheschreuen aen mijnen
seer goeden vriendt NN. tot Amsterdam, hoe dat
sijn excellentie den marqvis Spinola sieck vvas,
maer Godt loff nv vvel te passe is, door vvat goets
in ghenomen te hebben, als volcht
1620
4° : *4
162004 - b1=b2 *2 $en
UVA: Pfl. 2-6
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1620-s4 Miguel Servet Van de dolinghen in
de drievvldigheyd, seven boecken
1620
4° : A-2C4
162004 - b1 A2 $te$ : b2 2C3 nde$d
UVA: 411 E 13, VU, KB, UBL, UBU, BL

1620-s6 Henricus Slatius? Morgenvvecker,
aen de oude ende ghetrouwe Batavieren, met een
remedie teghen haere slaep-sieckte
Ghedruckt in ‘t Jaer ons Heeren 1620
4° : A4
162004 - b1 A2 t$t : b2 B3 te
UVA: Pfl. C b 13, VU, KB, UBL, UBU
¶ Antwerpen, Hieronymus Verdussen.

Gegoten initiaal ‘B’, minieme afwijkingen
qua beschadigingen, komt echter nergens
anders voor.

1620-s7 Henricus Slatius Monsterkens van
de nievwe Hollandsche inqvisitie ghelijck die ...
teghen de arminianen is ghepractiseert
Ghedrvckt in’t jaer. 1620
4° : A-C4
162004 - b1 A2 $ha : b2 C3 0$h
UVA: Pfl. C b 16, VU, KB, UBL, BL
¶ Antwerpen, Jacob Seldenslach. Initiaal ‘S’

gelijk aan uitgave mèt impressum.

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Gegoten

initiaal ‘H’.

1620-s5 Henricus Slatius Amsterdamsche
nouvelles, dat is, Nieuwe tydinghen, van ‘tghene
datter onlancx is ghepasseert in Bohemen ... ende
Hollandt
Ghedruckt tot Herders-wyck, door Authoriteyt van de Kercke, ende de Synode
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1620-s8 Jan Jansz Starter Lyc-klacht, over
den hoogh-welgeboren ... heere Wilhelm Ludwich, grave tot Nassau
Nae de Copye, Tot Franeker, By Ian
Lamrinck
1620
4° : A-C4
162004 - b1 A2 t$de : b2 C3 sijn$

catalogus
UVA: Pfl. C a 3a, KB, UBL
¶ Franeker, Jan Lamrinck. Drukkersmerk

en initialen.

1620-s9 Svpplicatie der Neder-Oostenrijcksche
lantstenden aen sijne keyserlijcke majesteyt.
Over het grousaem ... tyranniseren des keyserlijck
krijchsvolck
1620
4° : [A]2
162004 - b1=b2 hadde el$gea
Amsterdam UB: Pfl. B z 23, KB
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

Gegoten initiaal ‘D’ met specifieke beschadigingen.

1620-t1 Christiaen Thomas Discordia
concors, ofte Eendrachtige oneenicheyt aller
ghenaemder christenen Noodtwijck, door
authoriteyt van de kercke ende de
synode van Dordrecht, 1620
8° : A-D8 E4
162008 - b1 A3 oe : b2 E3 at$i
UVA: 405 G 41
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-t2 Giovanni Torino Den uyt-toght
van Spinola, met een pater-noster voor zijnen
Godt met drie kroonen
1620
4° : A4
000004 - *b1 vergaen h$van$ : *b2 licht
yt$d
UVA: Pfl. C d 13c, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-t3 Trver-dichten over het iammerlijck
om-brenghen des edelen ende vvijdt-beroemden

helds Iohan van Oldenbarnevelt
gedruckt int Jaer 1620
4° : A4
162004 - b1=b2 A2 hek
UVA: Pfl. C c 23, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Antwerpse druk. Ornament van Abraham

Verhoeven.

1620-t4 Twee nieuwe liedekens Het eerste
spreect vanden vlijt ende arbeydt, die de Calvinisten ... hebben aen ghewent, om eens anders
conscientie ende geloove te beheerschen. ... Het
tweede is een bewijs van dat de Slick-geusen een
... conscientie dwang invoeren
1620
4° : [A]4
162004 - b1 gheveldt caet,,$ : b2 vereeren hen$Go
KB: 3169 D 6, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-v1 Verklaringe van den droevigen handel
der ghemeynte Gods tot Amsterdam
1620
8° : A-N8
162008 - b1 A2 oo : b2 N5 ens
UVA: OK 65-348
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Initialen ‘I’

en ‘S’ met specifıeke beschadigingen.

1620-v2 Voor-looper van sommighe swaricheden ghemoveert ende vraechsche wijse
voorghestelt, by ettelijcke ... patriotten. Zijnde
contra-remonstranten, die ... met haere religie
niet en spelen
Wt ‘sGraven-haghe met druckers privilegie. Anno. 1620
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4° : A-B4 C2
162002 - b1 A2. s$b : b2 C2. ndt
UVA: Pfl. C c 14, VU, KB, UBL, UBU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Twee

ornamenten waarvan een gegoten met
specifıeke beschadiging.

1620-w1 VVaerschouwinghe voor de verdruckte gemeynten, over’t stellen van een confessie
Gedruct in ‘t iaer onses Heeren 1620
4° : A-B4
162004 - b1 A2 fes : b2 B3 e$hant
UVA: Pfl. C b 3, VU, UBU
¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

1620-v5 Conradus Vorstius Ghewissen
doodt-steeck der calviniaenscher predestinatie
Tot Harders-wijck, Door authoriteit
vande kerck, ende Synode van Dordrecht, Anno 1620
4° : A-P4 Q2
162004 - b1 A2 oor : b2 Q e$
UVA: Pfl. C c 12, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-v6 Everart Voscuyl Medicijn-meester
voort’ verwonde Nederlandt, ontdeckende, aen
een daer over bedroefde inwoonder, d’oorsake van
de wonde
1620
4° : A4 B4
162004 - b1 A2 en, : b2 B1 en$
UVA: Pfl. C c 16, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1620-v7 Vrede-pvncten tusschen den euangelische ende catholijcke gheunieerde standen tot
Ulm besloten, den iij. iulij anno M.DC.XX
1620
4° : [A]2
162004 - b1=b2 uytgeslooten corporeerde$
KB: pflt 3046a, VU, UBL, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

ment op titelblad en initiaal ‘V’.
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ment in houtsnede op titelblad met deels
overeenkomende beschadigingen.

1620-w2 Warachtige historie van de ghevanckenisse, bekentenisse, leste woorden ende
droevighe doot van wylen heer Iohan van Oldenbarnevelt
1620
4° : A-K4
162004 - b1 A2 $Li : b2 K3 ste$
UVA: Vondel 1 E 19, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-w3 Johannes Wtenbogaert Brief
aende hoogh-mog. heeren Staten Generael over
de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys
t’Amsterdam
In’t Jaer 1620
4° : A-C4
162004 - b1 A2 e$Le : b2 C3 ner$
UVA: Pfl. C a 10, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Antwerpen, Joachim Trognesius. Initiaal

‘V’.

1620-w4 Johannes Wtenbogaert Brief
aende hoogh-mog. heeren Staten Generael. Over
de sententie Ioh. Grevii ghebannen int tvchthvys
t’Amsterdam
1620
4° : A-C4

catalogus

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Initiaal

162004 - a1=a2 (...)2 eten, - b1 A. e : b2
E2. t,$z
UVA: Pfl. C a 16, VU, KB, UBL, UBU, BL

‘V’ in houtsnede.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-w5 Johannes Wtenbogaert Brieff,
aen alle remonstrants-ghesinde ghemeynten ...
door de ghecommitteerde van de societeyt der
remonstranten; tot verclaringe van haer oprecht
voornemen ... int stellen ende bevorderen van een
ghemeene confessie
Ghedruckt int Jaer ons HEEren, Ano.
1620
4° : A4
162004 - b1 A2 dt$l : b2 A3 hrist
UVA: Pfl. C b 5, VU, KB, UBL, UBU

1620-w8 Johannes Wtenbogaert Vrijmoedigh ondersoeck van verscheyden placcaten,
inde Gheunieerde Prouincien ... gepubliceert
teghen de christenen ... diemen remonstranten
noemt
Tot Vrybvrch by Adelaert Waermont,
1620
4° : *4 2*2 A-2A4, 2A4 2B6 2C2
162004 - a1 *2 en : a2 2* h - 1b1 A d : 1b2
2A3 eley - 2b1 A o : 2b2 C a
162004 - a1 *2 on : a2 2* h - 1b1 A d : 1b2
2A3 eley - 2b1 A , : 2b2 C a
UVA: 415 F 13:10, KB, UBL, UBU

162004 - b1 A2 e$L : b2 C3 $oo
UVA: Pfl. C a 11a, VU, KB, UBL

¶ Gouda, Jasper Tournay. Gegoten initiaal

‘E’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Twee Niet geïdentifıceerde intialen:

1620-w6 Johannes Wtenbogaert
Contra-discours kerckelick ende politijck dat is:
Antvvoort op de glosen ende discours ... op ... M.
Simonis Episcopij brief: daer in voornemelick
ghehandelt wort vande gesepareerde vergadering
der Remonstranten
1620
4° : A-H4
162004 - b1 A2 et$a : b2 H2 $ma
UVA: 415 F 14:4, KB, UBU

‘D’ en ‘H’. De ‘H’ maakt deel uit van een
in Antwerpen gebruikte serie fıguratieve
initialen in houtsnede.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1620-w7 Johannes Wtenbogaert Treffelijcke ende bundige verantwoordinge, gheschreven aen de ... burghemeesters ende vroedtschap
der stadt Vtrecht ... over de valsche beschuldinghen ... door Nicolaes Berck burgemeester
1620
4° : (...)2 A-D4 E2
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1621
1621-a1 De ancker der zielen ofte Lydens
troost, dat is, Een stichtelijcke ende christelycke
t’samensprake
Buyten Hollandt, 1621
4° : A-D4
162104 - b1 A2 yt$d : b2 D3 $te$h
UVA: Pfl. C i 7, VU, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-a2 Antwoorde op drie vraghen, dienstich
en noodich in dese tijden van vervolginghe en
religie-twist
Ghedruckt onder’t (Cruys), 1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 tere : b2 A3 he
UVA: Pfl. C i 14, KB, UBL, UBU
¶ Norden, Pieter I Arentsz. Twee ornamen-

ten (grote en kleine ‘beer’) met specifıeke
beschadigingen.

1621-a3 De artijckelen ende besluyten der
inquisitie van Spaengien, om die van de Nederlanden te overvallen
Nae de copye tot Delf, 1621
4° : A-E4
162104 - b1 A2 do : b2 E3 and
UVA: Pfl. C f 10a, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-b1 Gabriel Bethlen vorst van
Zevenbergen Copia van een zekere missieve,
die Gabriel koninck van Hungarien, aen den
... konincklijcke majesteyts van Bohemen veltoverste, geschreven
1621
4° : A4
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162104 - b1 A2 rm : b2 A3 aer$
UVA: Pfl. C e 11, UBL, BL
¶ Arnhem, Jan Jansz? initiaal ‘D’ bij de

opvolger van Jansz, Jacob van Biesen.

1621-b2 Bly-lieden op de vvtcomste van de
predicanten, die om de vercondinghe des euangeliums ghevanghen vvaeren
Gedruckt ondert’ Crvys, 1621
4° : A2
162104 - b1=b2 A2 $sin
UVA: Pfl. C g 16, KB, UBL, BL
¶ Norden, Pieter I Arentsz. Wijze van zetten

titelblad met het kruis.

1621-b3 Brief gheschreven uyt Vranckryck
door een lieff-hebber der Nederlandtsche
vryheydt nopende eenighe handelinghe van
Francoys Aerssens
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 lders$ : b2 A3 t$alle
UVA: Pfl. C f 22, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-b4 Brief geschreven uyt Vranckryck, door
een lief-hebber der Nederlandtsche vryheydt,
nopende eenighe handelinghe van Francoys
Aerssens
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 ers$de : b2 A3 allee
UVA: Pfl. C f 21, VU, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-c1 Calcar sive adhortatio ad confæderatos Germaniæ principes vt patriam libertatem ...
denuò vindicent

catalogus
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 inst : b2 A3 terra
KB: pflt 3142, UBL
¶ Middelburg, Hans van der Hellen. Orna-

ment op titelblad.

1621-c2 De calvijnschen vvtroeper. Waer door
het ghevoelen der calvinisten van de predestinatie met den aencleve van dien, naecktelijck ende
cortelijck wt ghedruckt wordt
Gedruckt onder’t (Cruys), 1621
4° : A2
162104 - b1=b2 A2 ghe
UVA: Pfl. C i 9, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1621-c5 Dirck Rafaelsz Camphuysen
May-geschenck aende remonstransche ghemeynten
1621
4° : [A]4
162104 - b1 aen r : b2 meest waer
UVA: Pfl. C i 5, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1621-c6 Noel de Caron Nievs uyt Engelandt gheschreven door den heer ambassadeur.
Noel de Caron. aende ... Staten Generael
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 en$ : b2 A3 rie$
KB: pflt 3236, VU, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten; Gedrukt

1621-c3 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Brief tot afrading van’t pausdom
Ghedruckt onder’t (Cruys), 1621
4° : A-C4
162104 - b1 A2 s-v : b2 C2 e$o
UVA: Pfl. C i 3, KB, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1621-c4 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Godt vvonderlick, machtich, goedt. Poetische
vvtbreidinge over eenighe psalmen Davids
Ghedruckt onder’t (Cruys), 1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 ede : b2 B3 ijn$k
UVA: 2340 E 22:7, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Drukkersmerk en

ornament ‘beertje’ met specifieke beschadigingen.

door Aert Meuris?

1621-c7 Christelyck ende zedich vertoogh met
een seer ernstige ende ootmoedige bede aen den
Provincialen Synodum van Frieslandt, den xxx.
may, anno 1621
Ghedruckt onder’t (Cruys), 1621
4° : A-B4 C2
162104 - b1 A2 $w : b2 C ,$
UVA: Pfl. C g 13, KB, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1621-c8 Convention ofte verdraegh artijckelen,
de welcke ... tusschen ... Spinola generael veldtoversten des keyserlicken majesteyts inden Paltz
ter eener. Ter anderen ... Joachim Ernst marckgrave tot Brandenburg, generael velt-oversten
der vnieerden vorsten ... besloten
Ghedruct na de copye van Mentz, 1621
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7162104 - b1=b2 A2 ,$no
KB: pflt 3136a, UBL

blad. Gegoten initiaal ‘O’ met niet overeenkomende beschadigingen.

¶ Gedrukt te Dordrecht? Ornament na 1638

bij Jasper Goris te Dordrecht.

1621-c9 Copia vande keyserlijcke achtsverclaringe, tegen pals-graef Frederick. Ceur-vorst.
Ende ... tegen Hans Iorriaen ... van Brandenburgh. Christiaen. Vorste van Anholdt. Ende
Iorriaen Frederick, grave tot Hohenlo
1621
4° : A-B4 C2
162104 - b1 A2 L.$o : b2 C2 $noc
KB: pflt 3135, UBL, BL
¶ Antwerpse druk. Ornament op titelblad.

1621-c10 Copije, van seeckere missiue:
ghesonden van den paus Gregorius, den xvden.
aenden ... coninck van Vrancrijck, Louwys den
xiii den
1621
4° : A2
162104 - b1=b2 loop tg
KB: pflt 3177, VU, UBL
¶ Nederlandse druk? Slecht nagesneden

ornament en initiaal die in de Nederlanden
veel voorkwamen. Slechte typografıe, slecht
drukwerk.

1621-c11 Wouter Cornelisz Een suyvere ende eenvoudighe verklaringhe, over het
neghende capittel des sendtbriefs Pauli tot den
Romeynen
1621
4° : A-C4
162104 - b1 A2 ofte$ : b2 C3 rtoo
UVA: Pfl. C i 18, KB
¶ Niet geïdentificeerd ornament op titel-
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1621-c12 Cort ende nuttelijck tractaet vande
oorsake ende oorspronck der sonde
... getrouwelijck wt het fransche exemplaer gedruckt binnen Paris, F. Iulliot,
1621
8° : 1 A8 B4 C8 D-F4 G8 H2
162108 - b1 A r : b2 H2 at$
UVA: 406 G 60
¶ Utrecht, Abraham van Herwijck? Stijl van

zetten van Fleurons.

1621-c13 Cort ende vvarachtich verhael
van het ghene d’ambassadeurs der Vereenichde
Nederlanden in Vranckrijck hebben ghehandelt
in de vasten deses iaers 1621
1621
4° : A2
162104 - b1=b2 A2 $beg
UVA: Pfl. C f 20, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-c14 Cort verhael van de iustitie ofte
executie gedaen in s’Graven-haghe aen Iacob
Mom, Adriaen van Eynthouts, ende Elbert van
Bortberghen. Opten 17 april, 1621
4° : A2
000004 - b1 A t : b2 A2 oot
KB: pflt 3226, UBL
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn, 1621.

Gegoten initiaal ‘V’ met specifıeke beschadigingen.

1621-d1 Declaration des eglises reformees de
France ... De l’injuste persecution qui leur est
faicte

catalogus
La Rochelle, P. Pié de Dieu, 1621
4° : A-E4
162104 - b1 A2 ,$&$t : b2 E3 vo
KB: pflt 3174, UBU

162104 - b1 A2 oin : b2 B3 in
KB: 655 H 33
¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘D’ met

barst.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1621.

1621-e1 Simon Episcopius Belijdenisse
ofte verklaringhe van’t ghevoelen der leeraren,
die ... remonstranten worden ghenaemt
1621
4° : *-4*4 5*/A4 B-O4
162104 - a1 (*)2 $sic : a2 (5*)2 cker$ha
- b1 A3 $H : *b2 O2 de$hi
UVA: 415 F 14:3, VU, KB, UBL, BL

1621-g2 Den getrouwen ende ver-sienden
waerschouwer: of Nootwendige consideratien
des ... vorsten Mauritii .... Op de redenen by den
heeren ambassadeurs overghegeven, tot naerder
verklaringe ... van hare propositie, gedaen op het
stuck van stilstandt voor veel iaren
Na de Copye in ‘sGravenhage, by Aert
Meuris ... 1621
4° : A4 B2
162104 - b1 A2 $we : b2 B v
UVA: Pfl. C f 3, KB, UBU

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz. Orna-

¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament en

ment ‘beertje’ met specifıeke beschadigingen.

initiaal ‘D’.

Gegoten ornament op titelblad en gegoten
initiaal ‘N’. Beide onbeschadigd.

1621-e2 Extract van eenige voornaemste
artijckelen, uyt den artijckel brief vande schepen
by de bewinthebberen vande vereenichde Oost
Indische compagnie naar Oost-Indien gesonden
[1621]
4° : A4
000004 - b1 A e : b2 A2 ssc
KB: pflt 3239

1621-g3 Hugo de Groot Alloquium ad
arcam, quâ è carcere elatus est
[1621]
4° : A4
000004 - b1=*b2 A2 ræ$st
UVA: Br. B f 30, KB
¶ Antwerpse druk? Gegoten ornament en

initiaal ‘D’ komen in Antwerpse drukken
voor.

¶ Geen intialen of ornamenten.

1621-g1 Den getrouwen ende ver-sienden
waerschouwer: of Nootwendighe consideratien,
des ... vorsten Mavritii .... Op de redenen by den
heeren ambassadeurs overghegheven tot naerder
verclaringhe ... van hare propositie, ghedaen op
het stuck van stilstandt voor veel iaren
1621
4° : A-B4

1621-g4 Hugo de Groot Latijnsche
aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist
in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is
ghedraghen
1621
4° : A4
162104 - b1 esset ita$v : b2 van’t het$b
KB: pflt 3254
¶ Geen initialen of ornamenten.
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1621-g5 Hugo de Groot Latijnsche
aen-spraeck van mr. Hvgo de Groot aen de kist
in de welcke sijne E. uyt de ghevanckenisse is
ghedraghen
1621
4° : [A]4
162104 - b1 esset ita$v : b2 van’t het$b
UVA: 406 E 1:4, KB, UBL, UBU, BL

1621-l1 De leste antwoordt van zyn conincklijcke majest. van Groot Britangien, op de
replicatie des parlements
4° : A4
000004 - b1 A st : b2 A3 och
KB: pflt 3168, UBL
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn, 1621. Initi-

aal ‘W’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-g6 Hugo de Groot. Silva. Ad Franciscvm Avgvstvm Thvanvm.
Lvtetiae, ex offıcina Rob. Stephani
1621
4° : A4 B6
162104 - b1 A2 a$ : b2 B3 s$
UVA: O 63-957, UBL

1621-l2 Liedekens, nopende de eeuwighe
ghevanckenisse der remonstransche predicanten,
ende den moort tot Rotterdam begaen int apprehenderen van Simon Luce
4° : A4
000004 - b1 A oe : b2 a3 seren
UVA: Pfl. C g 18, KB, UBL, UBU, BL
¶Geen initialen of ornamenten. 1621

¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel. Orna-

1621-g7 Hugo de Groot Stuytinghe van
een tastelijcke loghenh
Ghedruckt in’t Iaer ons Heeren1621
4° : A4
162104 - b1 A2 $de : b2 A3 eni
UVA: Br. B i 32, KB, UBL, UBU, BL

1621-m1 Giovanni Antonio Magini Den
Italiaenschen vvaerseggher, dat is een prognosticatie op het iaer onses Heeren 1621
Ghedruckt naer de copije van Bolognia,
1621
4° : A-B4 C2
162104 - b1 A2 tun : b2 C2 oort
KB: 30 H 38

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op

ment op titelblad.

titelblad.

1621-i1 Investigatio exoticæ avis qvæ iampridem Hagæ-Comitis nidvlari coepit
Roterodami, sub signo Avcvpis principalis, 1621
4° : *4
162104 - b1 *2 $no : b2 *3 RV
KB: 503 E 50
¶ Niet geïdentifıceerde ornamenten en

1621-m2 Jacobus Monavius Epistola
Jacobi Monavii Vratislaviensis ad Zachariam
Vrsinum .... De negotio prædestinationis
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 m. : b2 B3 piri
KB: pflt 3281

initiaal.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘I’ en or-

namenten. Nederlandse druk? De versie-
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ringen en de letterspatiëring maken een
niet-nederlandse indruk.

1621-n1 Naeckte ontdeckinghe vande nievvve ende ovde Spaensche practijcke, die hy is
ghebruyckende, om eenmael meester van dese
Nederlantsche republijcke te zyn
Dansvvijck, C. Vermeulen de Ionghe,
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 eer, : b2 B3 ot$de
KB: pflt 3211, VU, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede.

1621-n2 Nootwendighe ende vrypostighe
vermaninghe van eenighe oprechte ghereformeerde patriotten, aen alle vrome liefhebbers der
vaderlantsche vryheyt
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 erc : b2 B3 ,$blae
UVA: Pfl. C f 15, KB, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-n3 Nootwendighe ende vrypostige
vermaeninge van eenige oprechte ghereformeerde
patrioten, aen alle vrome liefhbbers der vaderlantsche vryheydt
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 n,$e : b2 B3 $oog
UVA: Pfl. C f 18, VU, KB, UBL
¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn? Gegoten

ornament en initaal met mogelijk meegegoten beschadigingen.

1621-n4 Nootwendighe ende vrypostige
vermaninghe van eenighe oprechte gherefor-

meerde patriotten, aen alle vrome lieff-hebbers
der vaderlandtsche vryheyt
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 hou : b2 B3 en,$e
UVA: Pfl. C f 17, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament ‘beertje’ op titelblad met specifieke beschadigingen.

1621-o1 Oordeel ende uytsprake, met den eedt
van approbatie van het Synode Nationael der
gereformeerde kercken van Vranckrijk, gehouden
tot Alez in de Cevennes, besloten ende gearresteert den 6. octobris 1620. Over het Synode
Nationael ... gehouden tot Dordrecht
Naer de copije ... Amsteldam, J.P. Wachter, 1621
4° : A6
162104 - b1 A2 pen : b2 A4 ,$en
KB: pflt 3250, VU, UBL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz? Niet

geïdentifıceerde initiaal ‘O’ maakt deel uit
van een door Jacobsz gebruikte reeks.

1621-o2 Opene brieven vande verklaringhe
des koninghs, nopende die vande vermeynde
ghereformeerde religie
Na de Copie tot Rouaen, M. de Mesgissier, 1621
4° : A4
162104 - b1 A2 ieven$ : b2 A3 e$m
KB: pflt 3171, VU, UBL, UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck?

Geen initialen of ornamenten, gebruik van
fleurons als factotum komt overeen met dat
van Andriesz.
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1621-o3 Opene brieven vande verklaringhe
des konincks, nopende die vande vermeynde
ghereformeerde religie
Na de copy tot Rouaen, M. de Mesgissier, 1621
4° : A4
162104 - b1 A2 $van$ : b2 A3 die
UVA: Pfl. C e 20, VU, KB, BL

des Parlements ... den 23. ianuarij, anno 1621
ghedruct na de copie van J. Iansz tot
Arnhem, 1621
4° : A4
162104 - b1 A2 $ko : b2 A3 ijc$ne
UVA: Pfl. C e 18b, VU, KB, UBL
¶ Niet geïdentifıceerd wapen van de koning

van Engeland.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? De

initaal ‘L’ maakt deel uit van een reeks van
Janssonius.

1621-o4 Openinghe der Synodale Canones,
begrepen in het eerste hooftstuck. Waer in
claerlijck bewesen wort hoe onghefondeert de
selve zijn
Br., typ. Haest, 1621
4° : u4 A-G4
162104 - a1 (u)2 $slae : a2 (u)3 laet - b1 A
,$ : *b2 G2 em$
UVA: Pfl. C h 5, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. Stijl van

zetten van fleurons op titelblad wijst op
Gouda, Jasper Tournay.

1621-o5 Openinghe der Synodale Canones
begrepen in het tvveede hooft-stuck waer in
klaerlijck bewesen wordt hoe onghefondeert die
selve zijn
1621
4° : A-D4 E2
162104 - b1 A2 el$se : b2 E2 Dat
UVA: Pfl. C h 8, VU, KB, UBL, UBU
¶ Gouda, Jasper Tournay? Geen initialen of

ornamenten. Zelfde drukkerij als 1621-o4.

1621-o6 Oratie, welcke de koningh van Groot
Brittannien ghedaen heeft, op de by-een-komste
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1621-o7 Oratie, vvelcke de coninck van Groot
Brittannien ghedaen heeft, op de by-een-komste
des parlements ... den 23. ianuarij, anno 1621
Nae de copye, ghedruckt tot Aernhem,
J. Iansz., 1621
4° : A4
162104 - b1 A2 it : b2 A3 en$ee
UVA: Pfl. C e 18a1:1, KB, UBL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘M’ met specifieke beschadigingen.

1621-o8 Ordonnantien ende articvlen,
beraemt by de ... Staten Generael, der Geunieerde
Provintien, op het toe-rusten ende toe-stellen,
van eene VVest-Indische Compagnie
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 e$I : b2 B3 at$w
KB: pflt 3230, UBL, UBU
¶ Arnhem, Jan Jansz? Initiaal ‘D’ in gebruik

bij de opvolger van Jansz.

1621-o9 Ordonnantien. Ende articvlen
beraemt by de ... State Generael, der Geunieerde
Provintien, op het toe rusten ende toe-stellen, van
eene West-Indische Compagnie
1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 ch$ : b2 B3 at$w

catalogus
KB: pflt 3229
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede en

162108 - b1 A2 nae : b2 N5 n.$
UVA: OK 65-1268

initiaal ‘D’.

¶ Franeker, Ulderick Balck. Initialen ‘G’ en

‘I’ en ornament.

1621-o10 Jerzy Ossolinsky Oratie vanden
voortreffelijcken heere, Georgivs Ossolinsky ...
camerlinck vande konincklijcke majesteyt van
Polen ende Sweden, ende ambassadeur aende
konincklijcke majesteyt van Groot-Brittaignien
... den 11. martij, ao. 1621
Na de copy, ghedruct te Londen, B.
Norton and J. Bill
4° : A4
000004 - b1 A2 en$ : b2 A3 $les
KB: pflt 3159
¶ Leiden, Henrick Lodewijcxsoon van

Haestens, 1621. Initiaal ‘D’ met specifıeke
beschadigingen.

1621-p1 Petrus Peckius Propositie ghedaen
vanden ambassadeur Peckivs, inde vergaderinghe vande ... Staten Generael. Met het antvvoort
der hooch-ghemelte heeren
Na de copy, in s’Graven-haghe, A.
Meuris
1621
4° : A4
162104 - b1=b2 A2 t$di
KB: pflt 3187a, VU, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Ornament op

titelblad.

1621-p2 Lambert Pietersz Noodtwendighe
verclaringhe, van’t verscheel ende questie, geresen tusschen Ian Iacobs van Harlinghen ... ende
tusschen Pieter Ielties van Collum
1621
8° : A-N8

1621-p3 Placcaet vande Staten van Gelderlant, waer na alle offıciers haer hebben te
reguleren tegen alle roovers ende stroopers
1621
4° : A4
162104 - b1=b2 A2 $in
KB: plakk. Q 93:5, UBL, UBU
¶ Arnhem, Jan Jansz. Initiaal ‘W’.

1621-p4 Eduard Poppius Nievwe-iaer
vervatende stoffe tot goede ende vreedsame
bedenckinghen ... over religions saken in dese
bedroefde tijden
1621
4° : A-K4
162104 - b1 A2 pell : b2 K3 sulle
UVA: Pfl. C q 8, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Arnhem, Jan Jansz. Ornament op titel-

blad met specifieke beschadigingen.

1621-p5 Eduard Poppius Twee brieven.
D’eene aen Bartholomævm Nicolai contraremonstrantsch-predikant binnen ter Goude:
daer op een swaer vonnisse ... teghen Poppium
ghevolght is. D’ander aen de remonstrantsche
ghemeynte binnen ter Goude: daer in van de eerste brief ende ‘t vonnisse ... ghesproocken wordt
1621
4° : A-F4
162104 - b1 A2 ed : b2 F3 ich
UVA: Pfl. C q 20, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge? Orna-

ment ‘beertje’ met waarschijnlijk meegego-
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catalogus
ten beschadigingen.

ment ‘beertje’ met mogelijk meegegoten
beschadigingen.

1621-r1 Rotterdamsche moort, begaen door
den dijckgraef Duyn Claessen, op de ghevanckenisse des eerw: ende godtsalighen Symon Lucas
Bysterns[!] op de kermisse des dyngsdaechs, den
24 augusti, anno 1621
1621
4° : A2
162104 - b1=b2 A2 eeft
UVA: Pfl. C g 19, KB, UBL, BL

1621-s3 Henricus Slatius VVel-biddens
ondervviis met een nevengaende verklaringe over
het gebedt onses Heeren Iesu Christi
1621
8° : §4 A-R8 S4
162108 - a1 [§]2 e$van$ : a2 [§]3 $Heyl
- b1 A d : b2 S3 oor
UVA: 409 G 11, KB

¶ Rotterdam, Matthijs Bastiaensz? Orna-

¶ Antwerpse druk? Initiaal maakt deel uit

ment ‘beertje’ met mogelijk meegegoten
beschadigingen.

van een in Antwerpen gebruikte serie.

1621-s1 Edward Sackville graaf van
Dorset Oratie van den ridder ende heere sr.
Eduard Sakfıeld, ghehouden int Opper-huys
vanden Parlamente ... omme het selve Parlament
te beweghen tot contributie van middelen, omme
den coninck van Bohemen wederomme te stellen
in possessie van den Pals
Na de copy ... Londen, B. Norton and J.
Bill, 1621
4° : A4
162104 - b1 A2 md : b2 A3 nd
UVA: Pfl. C e 19, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘A’.

1621-s2 Dominicus Sapma Droeve ghevanckenisse, ende blijde vytkomst van Dominicvs Sapma .... Vervaet in seeckere brieven
1621
4° : A-F4
162104 - b1 A2 oor : *b2 F2 t,$
UVA: Pfl. C g 14, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge? Orna-
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1621-t1 Twee brieven des doorluchtigen ende
hoochgeboren vorsten, Mavritii ... tot waerschouwinghe aen de steden van Hollant ende WestVrieslant, nopende het maecken van de treves
Ghedruckt na de copie, in ‘sGraven-haghe, A. Meuris, 1621
4° : A-B4
162104 - b1 A2 iet$ : b2 B3 end
KB: pflt 3215, VU, UBU
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Ornament en

initiaal ‘E’ met specifıeke beschadigingen.

1621-t2 Tvveede oratie van den koninc van
Groot-Brittaignien, inden Boven-huyse des
Parlements ... gehouden op maendach den 26.
meert, ao. 1621
Na de copy, Londen, B. Norton and J.
Bill
4° : A4
000004 - b1 A2 ens : b2 A3 $we
UVA: Pfl. C e 18d, KB, UBL
¶ Den Haag, Aert Meuris, 1621. Ornament

op titelblad en initiaal ‘M’ met specifieke
beschadigingen.

catalogus
1621-t3 Tweede oratie van den koninck van
Groot-Brittaignien, inden Boven-huyse des
Parlements ... ghehouden op maendach den 26.
meert, ao. 1621
Na de copy, ghedruct tot Londen, B.
Norton and J. Bill
4° : A4
000004 - b1 A2 en : b2 A3 el
KB: pflt 3163, VU, UBL

aen de vrye Vriesen .... Het tweede, van eenighe
schrickelijcke woorden, van het ketterdooden
1621
4° : [A]4
162104 - b1 maken oghe : b2 stouten
yt$gh
UVA: Pfl. C i 24
¶ Ornament niet bruikbaar voor

identifıcatie.

¶ Amsterdam, Joris Veseler, 1621. Orna-

ment op titelblad.

1621-t4 Tweede oratie van den koninck van
Groot Brittaignien inden Boven-huyse des
Parlements ... ghehouden op maendach den 26.
meert, ao. 1621
Na de copy, ghedruckt tot Londen, B.
Norton and J. Bill
4° : A4
000004 - b1 A2 t$e : b2 A3 lva
KB: pflt 3162
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad, initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

1621-t5 Tvveede oratie van den koninck van
Groot-Brittaignien: inden Boven-huyse des
Parlements ... ghehouden op maendach den 26
meert, 1621
Nae de copye, ghedruckt tot London, B.
Norton and J. Bill
4° : A4
000004 - b1 A2 em : b2 A3 nde
UVA: Pfl. C e 18c, BL

1621-v1 Verclaringhe des conincx van
Vranckryck, by dewelcke alle inwoonders ... van
Rochelle ende S. Ian d’Angely ... verclaert werden
te begaen Crimen læsæ majestatis
Nae de copy, ghedruckt te Parijs, F.
Morel and P. Mettayer
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 eg : b2 A3 esa
KB: pflt 3172, UBL, UBU
¶ Den Haag, Aert Meuris. Ornament op

titelblad, initiaal ‘L’.

1621-v2 Verklaringhe des koninckx van
Vranckriick, by dewelcke alle inwoonders ... van
Rochelle ende S. Iean d’Angely ... verklaerdt
werden te begaen Crimen læsæ majestatis
Nae de copy, ghedruckt te Parys, F.
Morel and P. Mettayer, 1621
4° : [A]4
162104 - b1=b2 onderteyckent
ysent$ses$ho
KB: pflt 3173
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Abraham Biestkens. Orna-

ment op titelblad, arabeske initiaal ‘M’.

1621-t6 Twee nieuwe liedekens, het eerste

1621-v3 Vierde vernievwinge van de kevren
ende ordonnantien opte reedigne vande saey ende
cottoen-fusteynen
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catalogus
1621
4° : A-K4
162104 - b1 A2 nd : b2 K3 men
KB: 3112 C 28

rl : b2 Q3 yn
UVA: 415 F 14:6, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Leiden, Johannes Paets Jacobszoon. Druk-

¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz I van

1621-w3 Johannes Wtenbogaert Advertissement, ofte vvaerschouwingh, over het oordeel
... van’t Synodus Nationael der ghenaemde
ghereformeerde kercken van Vranckrijk ....
Nopende de vijf artijckelen der remonstranten in
Nederlandt
1621
4° : A-E4
162104 - b1 A2 n$in : b2 E3 rek
UVA: 415 F 15:7, KB, UBL, UBU, BL

Wouw, 1621. Initiaal ‘A’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-w1 VVarachtighe beschrijvinghe ende
levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelijcke ende barbarische tyrannije bedreven by
de Spaengiaerden inde Nederlanden
1621
4° obl. : ***4 A-2M4
162104 - a1=a2 *** ric - b1 A n : b2 2M3
iaerden
UVA: 476 D 24, KB, UBL

1621-w4 Johannes Wtenbogaert Brief
aen de ho. mog. heeren Staten Generael ...
ghesonden .... Nopende ‘t uytgheven van seecker
libel gheintituleert Morghen-vvecker
1621
4° : A4
162104 - b1 A2 rkla : b2 A3 rs$
162104 - b1 A2 rkl : b2 A3 rs$
UVA: Pfl. C g 1, VU, KB, UBL, UBU, BL

¶ Amsterdam, Barent Otz? Initiaal ‘H’ hier

¶ Geen initialen of ornamenten.

kersmerk met specifıeke beschadiging.

1621-v4 [Vonnissen op 17 april 1621 geveld
door rechters benoemd door de Staten Generaal
over Adriaen van Eynthouts en Elbert van
Botbergen]
4° : B4
000004 - b1 B u : b2 B3 teec
KB: 503 B 5

met deels overeenkomende beschadigingen.

1621-w2 Johannes Wtenbogaert Achabs
biddagh, dat is Schriftuerlijck ende politijck discours van den biddagh ghehouden in aprili anno.
1619. Voor d’vvtspraeck van de ... sententien over
de remonstranten
1621
4° : *4 2*2 A-Q4
162104 - a1 (*)2 e$de : a2 (2*) egh - b1 A
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1621-w5 Johannes Wtenbogaert Contradiscovrs kerckelic ende politijck dat is: Antwoordt
op de glosen ende ‘t discours ... op ... Simonis
Episcopij Brief: daer in voornemelijck gehandelt
wort vande ghesepareerde vergaderingh der
remonstranten
1621
4° : A-K4
162104 - b1 A2 dts : b2 K2 $vee
UVA: Pfl. C f 29, VU, KB, UBL, UBU, BL

catalogus
¶ Geen initialen of ornamenten.

1621-w6 Johannes Wtenbogaert Vrye
aenvvysing van de onwaerheyden ... bevonden
in de ghenaemde Historie van Frederick de Vry
burghemeester der stadt Amstelredam, aengaende de kerckelijcke beroerten van Hollandt
1621
4° : *4 2*4(-2*4) A-Q4 R2
162104 - a1 (*)2 ie$m : a2 (2*)3 ck$va - b1
A ke : b2 R $l
UVA: Pfl. C h 4, VU, KB, UBL, UBU, BL

1622
1622-a1 Anatomie van Calviniste calvmnien
ghetoont in eenen dialogus ... tusschen eenen
Brabander en eenen Hollander
1622
8° : A-D8
162208 - b1 A3 en : b2 D5 dt,
UVA: 405 G 48, KB
¶ Belgische druk? Niet geïdentifıceerde

initiaal ‘B’. Formaat en inhoud wijzen op de
Zuidelijke Nederlanden.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-a2 Anderde[!] discovrs, by forma
van messieve. Daer in ... verthoondt wort, de
nootwendicheyt der Oost ende West-Indische
navigatie
1622
4° : A-C4
162204 - b1 A2 tale : b2 C3 keld
KB: pflt 3360, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘M’, die op

zijn beurt voorkomt in enkele andere pamfletten met een ornament dat sterk lijkt op
een ornament van Jan II van Waesberge te
Rotterdam.

1622-a3 Apologvs vanden krijch der gansen,
met de vossen ... tot ... bevorderinghe vande aenstaende vloot op West-Indien
1622
4° : A-B4
162204 - b1 A2 $en : b2 B3 er$ha
UVA: Pfl. C k 14, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Amsterdam, Jacob Jacobsz. Gegoten ini-

tialen ‘A’ en ‘D’, ‘D’ met specifieke beschadigingen.

307

catalogus
1622-a4 Articvlen ghemaeckt van den coninck
van Vranckryck met die van de ghereformeerde
religie
Nae de copye tot Parys, D. du Val, 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 het : b2 A3 tes
KB: pflt 3312, UBU
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Ornament op

laatste blad.

1622-b1 Beschrijvinghe van het teghenwoordich belegheren der stad Berghen op Zoom, door
den marquis Spinola
Nae de copye tot Amsterdam, B. Iansz
4° : [A]2
000004 - b1=b2 ende die$
KB: pflt 3332
¶ Utrecht, Jan Amelisz, 1622. Houtsnede op

titelblad, initiaal ‘B’.

1622-b2 Bestorming van de burcht des satans
die hem de Dortsche Nationale Synode onder
den schoonen naem van den berch Zyon heeft
ghearbeyt te herstellen ende te beschermen
1622
4° : A-Q4
162204 - b1 A2 e$le : b2 Q3 nsch
UVA: Pfl. C l 1, VU, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ‘beertje’ met

specifıeke beschadigingen.

1622-c1 Ludwig Camerarius Cancellaria
Hispanica
Freistadii, 1622
4° : A-R4
162204 - *b1 A3 unig : b2 R3 rack
UVA: 1178 H 30, BL
¶ Buitenlandse druk? Niet geïdentifıceerde
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initiaal, anders gespatieerde broodletter,
slecht papier.

v1622-c2 Claegh-lieden over den droevighen
toestandt van de vrijghenaemde Gheunieerde
Provincien
Ghedruckt tot Harderswijck, op Vryburgh
1622
4° : A4
162204 - b1 A2 $hee : b2 A3 ht$u
UVA: 418 E 62, KB, UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-c3 Complement bon’ avisorum. Speciale
nieuwe avysen. D’welcke Postilion van den grooten leeuwe van den gheslachte Juda gesien heeft
in zijne prophetische bloeme
1622
4° : A4
162204 - b1 A2 ote$ : b2 A3 t$wo
KB: pflt 3305, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment. Een vrijwel identiek ornament en
vergelijkbare initialen komen voor te Rotterdam bij Jan II van Waesberge.

1622-c4 Copye van eenen brieff van eenen
vrient aen den anderen geschreven, nopende het
redres van de Oost-Indische Compaignie
4° : A4
[1622]
000004 - b1 A2 och : b2 A3 $m
UVA: O 01-1503, KB, UBL, UBU
¶ Niet geïdentificeerde initiaal ‘I’.

1622-c5 Een corte beschrijvinghe, vant ghene
datter in Enghelant is ghepasseert int Parlement
aengaende de Iesuwijten

catalogus
Na de Copy van Middelborgh, H.
Popma, 1622
4° : A2
162204 - b1=b2 nader elven
KB: pflt 3387

gegoten beschadigingen en een aantal niet
geïdentifıceerde beschadingingen. Een
minder beschadigde variant komt in deze
periode voor bij Willem Jansz Blaeu.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Orna-

1622-d2 Derde discovrs. By forma van missive,
daer in ... vertoont wort, de nootwendicheyt des
Oost ende West-Indische navigatie
In druk ghebracht, by de liefhebbers
der Nederlandtsche vryheyt, 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 s$ee : b2 A3 n$co
KB: pflt 3361, UBL, BL

ment op titelblad.

1622-c6 Cranenvlucht voor Berghen op Soom,
dat is te segghen: In wat manieren de voorseyde
stadt van dese teghenwoordighe belegheringhe
verlost is
[1622]
4° : A-B4
000004 - b1 A2 $spa : *b2 B2 ring
UVA: Pfl. C k 8, VU, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-c7 De natvrae aliqvot arcanis, sympathiis et antipathiis, insignibvsqve medicamentis
libelli dvo avrei
Bosphori, ap. C. Iustinum, 1622
12° : A-L12 M6
162212 - *b1 A3 rec : b2 M4 per
UVA: 663 D 24:2
¶ Niet geïdentifıceerd factotum.

¶ Den Haag, Aernout Meuris. Initialen ‘M’

en ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1622-d3 Derde discovrs. VVaer in by forme
van missive den geheelen staet van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie vvort ten
vollen geremonstreert .... Ende met goede redenen
bewesen, dat ... dese West-Indische navigatie ...
met gelijcken succes sal gesegent worden
1622
4° : A-C4
162204 - b1 A2 sulle : b2 C3 aest
KB: pflt 3351, VU, UBU
¶ Niet geïdentifıceerd ornament en initiaal

1622-d1 Decreet of besluyt vande vniversiteyt
van Oxfort, veroordeelende en verwerpende de
ondergheschreven propositien en artijckelen der
nieuwe schribenten, ‘tzy iesuyten, puriteynen, of
eenighe andere
Nae de Copie tot Oxfordt, J. Lichfıeld en
J. Short, 1622
4° : A-B4
162204 - b1 A2 et$ : b2 B3 $te$
KB: pflt 3386, VU, UBL
¶ Gegoten initiaal ‘T’ met sommige mee-

‘M’. Een vrijwel identiek ornament en
vergelijkbare initialen komen voor te Rotterdam bij Jan II van Waesberge.

1622-d4 Discovrs veritable de tovt ce qui s’est
passé en Allemagne, Italie, Holande & diuers
autres endroits
Iouxte la coppie imprimee à Amsterdam, 1622
8° : A-B4
162208 - b1 A2 ieil$ : b2 B3 $par
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catalogus
KB: pflt 3290b

¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

¶ Geen initialen of ornamenten. Franse

Initialen ‘D’ en ‘S’.

druk?

1622-d5 Bernard Dwinglo Grovvvel der
vervvoestinghe staende in de heylighe plaetse:
dat is, Claer ende warachtich verhael vande voornaemste mis-handelinghen ... des Nationalen
Synodi, ghehouden binnen Dordrecht, inde iaren
1618. ende 1619
Enghuysen, 1622
4° : 2 dl ; 1 : *-2*4 A-T4 2 : *4 2*2 A-2A4
Dl. 1: 162204 - a1 *2 en$ : a2 (**)3 s$m
- b1 A n : b2 T3 e$sc
Dl. 2: 162204 - a1 (*)2 gher : a2 (**)2
ock$d - b1 A ub : *b2 2A2 $ver
UVA: O 77 863-864, VU, KB, UBL, UBU,
BL
¶ Ornament ‘beertje’ niet bruikbaar voor

identificatie.

1622-e1 Simon Episcopius Belydenisse,
ofte verklaringhe van’t ghevoelen der leeraren,
die ... remonstranten worden ghenaemt
Ghedruckt onder ‘t cruys
1622
8° : A-O8
162208 - b1 A2 soo$ : b2 O5 de$
UVA: 408 F 6:1, VU, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-e2 Desiderius Erasmus De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude
spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis
1622
4° : A-G4
162204 - b1 A2 nde : b2 G2 eluc
UVA: 257 F 22:2, KB, UBL
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1622-g1 Hugo de Groot Bevvys van den
waren godsdienst
1622
4° : ***2 A-O4
162204 - a1=a2 ***2 $de$H - b1 A d : b2
O3 $u$g
UVA: 406 E 3, VU, KB, Meermanno,
UBL, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-g2 Hugo de Groot Bewys van den
waren godsdienst
2122 [=1622]
4° : ***2 2***2 A-O4
212204 - a1 ***2 s$de$h : a2 ***3 elick$
- b1 A n$ : b2 O3 ‘$uyt
UVA: 406 E 5, KB, Meermanno, UBL,
UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.
1622-g3 Hugo de Groot Brief van den
heere Hvgo de Groot, aen de ... Staten van Zeelandt, roerende sijner E. aenghehaelde brieven
tot Lillo
1622
4° : [A]4
162204 - b1 hadde een$ : b2 my en$
UVA: Pfl. C l 3, KB, Meermanno, UBL,
UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck? Ge-

goten initiaal ‘E’ en stijl fleurons. Dit type
initialen komt ook voor in de Zuidelijke
Nederlanden.

1622-g4 Hugo de Groot Oratie vanden

catalogus
hooch-gheleerden voortreffelycken meester Hugo
de Groot ... ghedaen inde vergaderinghe der 36.
raden der stadt Amsterdam
Enghuysen, 1622
4° : A-G4 H2
162204 - b1 A2 ende : b2 H2 e$ve
UVA: 462 F 16, KB, Meermanno, UBL,
UBU

1622-h1 Heirtocht met diversche batalien:
gheschiet onder het beleyt vanden doorluchtighen grave van Mansveldt
Na de copye van Breda, P. vanden Bos
4° : A-B4
000004 - b1 A2 ra : b2 B3 $Hee
KB: pflt 3301, VU, UBL

¶ Antwerpse druk? ‘Beertje’ met deels mee-

Houtsnede op titelblad

gegoten, deels specifieke beschadigingen,
ook de mindere kwaliteit van het drukwerk
wijst op Antwerpen.

1622-g5 Hugo de Groot Verantwoordingh
van de vvettelijcke regieringh van Hollandt ende
West-Vrieslandt
Accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Paris, 1622
4° : *-2*4 A-2O4 2P2
162204 - a1 *2 va : a2 2*3 hekre - b1 A m :
*b2 2O3 oor$ee
UVA: 2454 E 10, VU, KB, Meermanno,
UBL, UBU, BL
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck?

Gegoten initialen ‘M’ en ‘E’ en stijl fleurons. Dit type initialen komt ook voor in de
Zuidelijke Nederlanden.

1622-g6 Hugo de Groot Verantwoordingh
van de vvettelijcke regieringh van Hollandt ende
VVest-Vrieslant
Accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Paris, 1622
4° : *-2*4 A-2N4
162204 - a1 (*2) ock$ : a2 (2*2) andt,$o
- b1 A a : b2 2N3 ochste
UVA: 496 F 9:1, VU, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Amsterdam, Abraham Biestkens, 1622.

1622-k1 Korte aenwysinghe der bewinthebbers
regieringe
4° : A4
000004 - b1 A2 ass : b2 A3 ree
KB: pflt 3353, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten. 1622.

1622-k2 Korte aenwysinge van de kleyne
profıjten die de participanten vande tegenwoordige gheoctroyeerde Oost-Indische Compaignie
dese 19. jaren hebben ghenoten
4° : A4
000004 - b1=b2 A3 rijc
KB: pflt 3352, UBL, BL
¶ Den Haag, Aert Meuris, 1622. Gegoten

initiaal ‘H’ met specifıeke beschadiging.

1622-k3 Kort onderricht der participanten
rechtveerdighe klachten over de bewinthebbers
van de Oost-Indische Compagnie]
4° : A4
000004 - b1 A2 ou : b2 A3 t$d’
KB: pflt 3355, UBL, UBU, BL
¶ 1622. Geen initialen of ornamenten.

1622-k4 Korte onderrichtinge ende vermaninghe aen alle lief-hebbers des vaderlandts
om liberalijcken te tekenen in de West-Indische
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Compagnie
Nae de Copye ...1622
4° : A-B4
162204 - b1 A2 ven : b2 B2 nen$
KB: pflt 3363b
¶ Middelburg, Symon Moulert. Ornament

op titelblad en initiaal ‘M’. Hier beide met
extra beschadigingen.

1622-m1 Giovanni Antonio Magini Den
Italiaenschen vvaerseggher, dat is een prognosticatie, op het iaer onses Heeren 1622
Ghedruckt naer de copije van Bolognia,
1622
4° : A-B4 C2
162204 - b1 A2 ijn$ : b2 C K
KB: pflt 3303, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op

titelblad.

Eyck ... Hugo de Groot ... ende vvillem Pietersz.
Hases ... vande oprechte intentie ... tot conservatie vande ware christelijcke gereformeerde religie
1622
4° : A-F4
162204 - b1 A2 sit : b2 F3 er$co
KB: pflt 2249, VU, UBL, UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

Initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen
en ornament op laatste bladzijde.

1622-m4 Simon van Middelgeest Nootwendich discovrs oft vertooch aan de ... Staten
Generaal van de participanten der Oost-Indische
Compagnie tegens bewinthebbers
1622
4° : A-E4
162204 - b1 A2 ve : b2 E3 e$v
UVA: Pfl. C k 10a, VU, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-m2 Adrian van Mathenes Verhael
vande heeren ioncker Adrian van Mathenes ...
Hugo Muys van Holy ... Gerrit Ianssz vander
Eyck ... Hugo de Groot ... ende Willem Pietersz
Hases ... van de oprechte intentie ... tot conversatie[!] vande ware christelijcke gereformeerde
religie
1622
4° : A-F4
162204 - *b1 A3 $stel : b2 F3 ami
UVA: Pfl. C l 23, VU, KB, Meermanno,
UBU
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment.

1622-m3 Adrian van Mathenes Verhael
vande heeren ioncker Adrian van Mathenes ...
Hugo Muys van Holy ... Gerrit Ianssz. vander
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1622-m5 Simon van Middelgeest Tweede
noot-wendiger discovrs ofte vertooch aan alle
lant-lievende, van de participanten der Oostindische Compagnie, tegens bewinthebbers
In’t iaar een-en-twintich der onghedane rekeninge [=1622]
4° : A-M4
000004 - b1 A2 s,$ : b2 M3 and
UVA: Pfl. C k 12, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-n1 Naerder aenwysinghe der bewinthebbers regieringe
[1622]
4° : A6
000004 - b1 A w : b2 A3 gni
KB: pflt 3354, VU, UBL, UBU

catalogus
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-n2 Nieuwe keure, ende ordonnantie, gemaect bij die vande gerechte der stadt Leyden, op
het vervven van vvolle laeckenen ... ende andere
manufacturen
1622
4° : A4 B2
162204 - b1 A2 oe$ : *b2 A3 ende
UVA: O 99-1245

1622-o2 Optocht, der princen, alles voorseyt
inden Italiaenschen waersegger, met een seeckere,
verclaeringhe op den tegenwoordighen tocht, op
den Rhijn
Ghedruckt voor die vander Hagh, 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 er$s : b2 A3 p$t’
UVA: Pfl. C k 3, KB
¶ Gegoten ornament op titelblad niet

bruikbaar voor identificatie.

¶ Leiden, Jan Claesz van Dorp. Arabeske

initiaal ‘D’. Het merk op het titelblad is afkomstig van de Raadhuispers en werd door
verschillende drukkers gebruikt.

1622-n3 Nieuwe tijdinghe van sulcx als
tsedert een maent herwaerts is gheschiet in
Enghelant, belangende 25. iesuijten, te voren tot
Londen ghevanghen zijnde, in eene ghevangenisse genoemt Nieuget
Eerst ghedruckt tot Middelborch, P.
Schimt, 1622
4° : [A]2
162204 - b1=b2 twee enst
KB: pflt 3385, VU
¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel. Orna-

ment op titelblad.

1622-o1 Ommensche ofte Harderberghsche
slacht, daer den vyant ghestuyt, verjaeght, ende
gheslaghen is
Ghdruckt na de copye van Swol, 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 elo : b2 A3 rpe
KB: pflt 3343, UBL
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Initiaal ‘N’ en

fleurons.

1622-o3 Ordonnantie van de Staten van
Holland en West-Friesland op de veertigste
penning op onroerende goederen, uitgevaardigd
12-09-1622
[1622]
4° : A4
000004 - b1 A p : b2 A2 $Go
KB: plakk. Q 120:9
¶ Den Haag, Weduwe en erfgenamen Hil-

lebrandt Jacobsz I van Wouw. Initiaal ‘E’.

1622-o4 Des ouden, hoochst-gheleerden, ende
wijtvermaerden H. Desiderij Erasmi, borghers
van Rotterdam. Requeste aen de E.E. heeren,
borghemeesteren
Buyten Rotterdam, 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 ede$ : b2 A3 oor
UVA: Pfl. C l 13, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.
1622-p1 Cornelis Gijsbertsz Plemp
Verinvs; sive Disticha parallela
Amsterdam, 1622
4° : A-E4
162204 - b1 A2 lus : b2 mE3 beb
KB: 766 C 25, UBL
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¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad en initialen ‘M’ en ‘D’.

1622-p2 Politiicq discovrs, over den welstandt
van dese Vereenichde Provintien, nu wederomme
met haren vyandt ghetreden zijnde in openbare
oorloghe
1622
4° : A-B4 C2
162204 - b1 A2 gh : b2 C2 elle
UVA: Pfl. C k 16, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initialen

‘A’ en ‘H’, fleurons.

1622-p3 Politiicq discovrs, over den wel-standt
van dese vereenichde Provincien, nu wederomme
met haren vyandt ghetreden zijnde in openbare
oorloghe
1622
4° : A-C4 D2
162204 - b1 A2 ghe : b2 D m$
KB: pflt 3358
¶ Leiden, Bonaventura Elzevier. Initiaal

‘A’ met specifıeke beschadiging. Niet in
Willems

1622-p4 Assuerus Pollio Der leecken
vvegh-wijser dat is: Een eenvoudich ... vertoogh
... over het rechte oogh-merck des heylighen
apostels Pauli, over het neghende capittel tot den
Romeynen
Ghedruckt tot Harderswijck, op Vryburgh, 1622
4° : A-B4, A-E4
162204 - *a1 B t : a2 B3 $aen - b1 A r : b2
E3 Ap
UVA: Pfl. C l 29, BL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament: ‘beertje’.
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1622-p5 Assuerus Pollio De verborgentheydt der voorbeelden, dat is, Een stichtelick
... vertooch ... over de woorden des H. apostels
Pauli tot den Romeynen
Vryburch, 1622
4° : A-C4
162204 - b1 A2 ick$ : b2 C3 erl
UVA: Pfl. C l 22, KB
¶Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1622-p6 Eduard Poppius Aenwijsinghe
vande groote ende grove mis-slaghen D. Bartholomæi Nicolai contra-remonstrantsch predicant
binnen ter Goude ... in sijn boeckgen ... Clare
ende noodtwendighe antwoorde &c.
Ghedruckt onder’t Cruys, 1622
4° : *2 A-P4
162204 - a1=a2 (*)2 daer$ - b1 A e : b2 P3
s$ge
UVA: Pfl. C k 20, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1622-p7 Privilegien voor alsulcke, die hen in de
coopsteden nedersetten, als oock die uytlandische,
so hen int rycke begeven vvillen
[1622]
4° : [A]4
000004 - b1 ende ,$m : b2 onsen $Cop
KB: 2109 F 44
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal.

1622-r1 Johannes Arnoldsz Raven De
bekeringe vanden ghepredestineerden dief: of,
Tvveede t’samen-sprekinghe ghehouden tusschen
een remonstrants-gezinde predicant ... ende een
dieff

catalogus
s’Graven-haghe, J. Alleman, in’t derde
iaer der Dortscher reformatie [=1622]
4° : A-I4
000004 - b1 A2 y$e : b2 I3 o$lic
UVA: Pfl. C l 10, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶Geen initialen of ornamenten.

1622-t2 Tragedisch- clachte tot de Troyaensche verkrachte maeghd
Gedruckt onder’t (Cruys), 1622
4° : A4
162204 - b1 A2 ade : b2 A2 $ghe
KB: pflt 3375
¶ Norden, Pieter Arentsz. Beer op titelblad

1622-s1 Thomas Scott The Belgicke pismire: stinging the slothfull sleeper, and avvaking
the diligent London
1622
4° : A4 2a2 B-N4 O2
162204 - b1 A2 $vv : b2 O2 f$th
KB: 934 C 60:1e, BL

met specifıeke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

1622-t3 Turf. Ordonnantie vande turf exchijs
der stadt Haerlem
[1622]
4° : A4
000004 - b1 A g : b2 A3 eyt$e
UVA: O 80-930:10, HGA

initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

¶ Haarlemse druk? Niet-geïdentifıceerde

initiaal ‘E’.

1622-s2 Thomas Scott Newes from
Pernassvs. The politicall touchstone, taken from
Mount Pernassus: whereon the governments of
the greatest monarchies ... are touched
Printed at Helicon, 1622
4° : A-M4
162204 - b1 A2 $ha : b2 M3 ams
KB: 142 D 20:3, BL

1622-t4 Turf. Ordonnantie van de tuf-exchijns der stadt Haerlem
[1622]
4° : A4
000004 - b1=b2 A a
KB: plakk. Q 264:14

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘B’ uit serie van Casteleyn.

¶ Haarlem, Vincent I Casteleyn. Houtsnede

initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1622-t1 Ewout Teellinck Basuyne des heyligen oorloogs der Openbaringghe S. Iohannis
tegen den groten antichrist den Romschen paus
1622
4° : ?4 A-N4
162204 - a1 (?)2 t$ : a2 (?)3 nigh - b1 A o :
b2 N3 verl
UVA: Pfl. C k 2, KB, UBL, BL

1622-v1 Verhael der ghedenckweerdigher
geschiedenissen die geschiet sijn binnen Bergenop-Zoom tsedert den 18. iulius 1622 ... tot den
26. augusti
Naer de copye gedruckt tot Dordrecht,
D. van Vreeswijck, 1622
4° : [A]4
162204 - b1 verlaten eeftse$elc : b2 by o
UVA: Pfl. C k 6

¶ Niet geïdentificeerde initiaal ‘E’ en hout-

¶ Niet geïdenfıceerde houtsnede op titel-

snede op titelblad.

blad.
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1622-v2 Verklaringhe des coninghs van
Vranckrijck in faveur vande remonstranten, die,
uyt de Nederlanden ghebannen zijnde, haer in
Vranckrijck nedergheslaghen hebben
1622
4° : A2
162204 - b1=b2 A2 aer$
UVA: 405 E 28:3, VU, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1622-v3 Vertooch aen de ed. ho. mo. heeren
Staten Generael, aengaende de tegenwoordige
regeringe van de bewinthebbers van de OostIndische Compagnie
[1622]
4° : 1 A4 [B]1
000004 - b1 A , : b2 A3 r$t
KB: pflt 3345, VU, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1622-w1 VVaerachtich verhael, van ‘tgeene
inde eylanden van Banda, in Oost-Indien ... is
ghepasseert
1622
4° : A4 B2
162204 - b1 A2 en$ : b2 B v
KB: pflt 3344, VU, UBL, UBU, BL
¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Initiaal

‘A’ met specifıeke beschadigingen.

1622-w1 Waerachtighe nieuwe tijdinghe, van
de victorie die de onse voor Berghen op Zoom, op
verscheyden mael hebben becomen
Naer de copie te Rotterdam, H. Heyndricksz, 1622
4° : [A]2
162204 - b1=b2 van ,$s
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KB: pflt 3337a
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede: Wapen

van Holland met ‘Hollandia’.

1622-w3 Wat wonder wat nieuws vvn[!] een
brief vande broederen van Roosen-cruys aen
Vincent van Drielenburch. VVt Franck-voordt
Ghedruckt uyt-rech-ter Liefde, in de
Mater Salem, J. van Dooren, 1622
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 ijt
KB: 866 F 77
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

blad: kerk met vogels.
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1623
1623-a1 George Abbot Discovrs, aen sijn
mat. van groot Brittangie Iacobvs den vierden.
Ghedaen door d’arts-bisschop van Cantelbury
1623
4° : A2
162304 - b1=b2 A2 Ma
UVA: Pfl. C m 6, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Initiaal

‘I’ met specifieke beschadigingen.

1623-a2 Het geamplieerde octroy van de OostIndische compagnie, by de ... Staten Generael, tot
wech-neminge van alle disputen ende questien,
den 13. martij deses jaers gearresteert
1623
4° : A-C4
162304 - b1 A2 tle : b2 C3 cken
UVA: Pfl. C m 9, KB, UBL, UBU, BL
¶ Niet geïdentificeerde initiaal ‘M’.

1623-b1 Adriaen van der Borre Brief
van wegen de remonstrantsche predicanten,
gheschreven aen hare vervolghde ende verdruckte
ghemeenten, over de grouwelijcke conspiratie ...
teghen ... den prince van Orangien
Harders-wijck, A. VVaermont, 1623
4° : A-C4
162304 - b1 A2 ie$d : b2 C3 n$dee
UVA: Pfl. C n 13, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-b2 Adriaen van der Borre Copije,
van een missive gheschreven van een remonstrantsch predicant aen zynen vriendt, nopende
de schriften Henrici Slatii Harders-vvijck,
1623

4° : A4
162304 - b1 A2 hul : b2 3A h
UVA: Pfl. C p 1, VU, HGA, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-b3 Adriaen van der Borre Ootmoedigh vertoogh ende versoeck der uytgheseyde
remonstrantsche predicanten, aan de ... Staten
Generaal
1623
4° : A6
162304 - b1 A2 k$en : b2 A4 nschu
UVA: Pfl. C n 15, KB, UBL, UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck?

Gegoten initiaal ‘V’ uit een serie van Van
der Beeck, fleurons in zijn stijl gezet.

1623-b4 Adriaen van der Borre Tvveede
vertoogh. Vande vvytgheseyde remonstrantsche
predicanten aen de ... Staten Generael ...: vervatende een vernieuwinge van haer vertoogh den
28. martij overghegheven
M. VC. XXIII
4° : A-C4 D2
000004 - b1 A2 og : b2 D pl
UVA: Pfl. C o 4, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Andere

drukkerij dan 1623-b2.

1623-b5 Brande-wijn. Ordonnantie, volghende den welcken ... over de provincie van Hollandt
ende West-Vrieslandt, in eene pachte, den impost
op de brandewijnen ... verpacht ende gheheven
sal werden ... in-gaende metten eersten october
sesthien-hondert drie ende twintich
[1623]
4° : A4
000004 - b1 A $l : b2 A2 root
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HGA, KB: plakk. Q 143:40
¶ Den Haag, Hillebrandt Jacobsz van

Wouw. Initiaal ‘D’.

4° : A-B4
000004 - b1 A2 der : b2 B3 $dit
UVA: O 77-223, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten. Gegra-

1623-c1 David Calderwood Altare
Damascenvm ceu Politia ecclesiæ Anglicanæ
obtrusa ecclesiæ Scoticanæ
1623
4° : A-6V4
162304 - b1 A2 $nos : b2 6V3
entu$pii$hui
UVA: 2001 B 23
¶ Geen initialen of ornamenten.

veerd titelblad.

1623-c5 Copije. Van seker articulen beraemt
inde vergaderinghe vande bewindthebberen ...
vande West-Indische Compagnie
1623
4° : A4
162304 - b1=b2 A2 ipa
KB: pflt 3427, UBL
¶ Niet geïdentifıceerd ornament op titel-

1623-c2 Capitvlatie vande saecken, aengaende ‘thouwelijck tusschen de coningen van
Groot-Britannien ende Hispanien
1623
4° : A4
162304 - b1 A2 $va : b2 A3 $wa
KB: pflt 3410, UBL, UBU, BL
¶ Niet identifıceerbaar gegoten ornament

en initiaal ‘D’. Een initiaal met sterk overeenkomende beschadigingen bij W.J. Blaeu
te Amsterdam.

1623-c3 Capitulatie van de saecken, angaende
‘thouwelyck tusschen de kooninghen van Groot
Britannien ende Hispanien
[1623]
4° : A2
000004 - b1=b2 A2 lab
KB: pflt 3411
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-c4 ‘t Conspiratius collegie, verclaert den
moordt ende brandt, ontsteken in Hollant
[1623]
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blad. Een bijna identiek ornament komt
voor te Rotterdam bij Jan II van Waesberge.

1623-c6 Johann Crell Antwoord van Joannes Krellius Frankus ... op het boek van Hugo de
Groot aangaande de genoegdoening van Christus tegen Faustus Socinus van Sena geschreeven
[1623]
8° : *-2*8 A-3S8 3T6
000008 - a1 *2 g$ : a2 2*5 k$ge - b1 A z :
b2 3T4 beteri
UVA: 415 E 16
¶ Achttiende-eeuwse druk: initialen en let-

termateriaal. STCN: 1623

1623-d1 Johan van der Does Templvm
reginæ pecvniae in incluto rosarum palladio
adornatum
1623
8° : A-C8 D4
162308 - b1 A2 o$ad : b2 D3 qu
KB: 3175 G 24
¶ Nederlandse druk? Onbeschadigd gego-

ten ornament op titelblad dat ook te Ant-

catalogus
werpen voorkomt. Onbekende initiaal ‘V’.

162304 - b1 A2 yck : b2 B v
UVA: 406 F 57:1, VU, KB, UBL, UBU

1623-f1 Henry Finch Een schoone prophecye, van de groote weder-oprichtynghe des
weireldts
1623
4° : A4
162304 - b1 A2 oon : b2 A3 ande
KB: pflt 3394, UBL, UBU

¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-g1 Nicolaas Grevinchoven Naemscherm der remonstranten: teghen de naemschendelycke calumnien, uytghestroyt ... doort’
uyt geven van het lasterschrift Henrici Slatii ...
gheintituleert Claer vertooch
Gedruckt buyten sGraven-haghe, 1623
4° : A-F4
162304 - b1 A2 erw : b2 F3 de$p
UVA: Pfl. C p 3, VU, HGA, KB, UBL,
UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-g4 Hugo de Groot Verantvvoordingh
van de vvettelijcke regieringh van Hollandt ende
VVest-Vrieslant
Accordeert met het Latijnsch, ghedruckt tot Parys, 1622
4° : *-2*4 A-2N4
162204 - a1 (*2) ock : a2 (2*2) ,$om$da
- b1 A e : b2 2N3 n$te$
UVA: 406 F 57:3, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-h1 ’t Haeghsche discours, belanghende
de groote verradery
na de copy in ‘sGraven-Haegh, J. Antheunissz., 1623
4° : A4
162304 - b1 A2 ge, : b2 A3 s$1
KB: pflt 3432, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

1623-g1 Hugo de Groot Request van mr.
Hvgo de Groot .... Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck
1623
4° : A4 B2
162304 - b1 A2 ckt, : b2 B t$
UVA: Pfl. C p 6a, VU, KB, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-g3 Hugo de Groot Request van mr.
Hvgo de Groot .... Aen syne conincklijcke majesteyt van Franckrijck over syne proscriptie ter
oorsake van syne uytgheghevene Apologie
1623
4° : A4 B2

initiaal ‘S’ met specifıeke beschadigingen.

1623-h2 Het Haeghsche discours, belanghende de groote verradery
Ghedruckt na de copie van Delft, J.
Andriesz., 1623
4° : A4
162304 - b1 A2 er : b2 A3 aer$
UVA: Pfl. C m 18, VU, KB, UBL
¶ Middelburg, Symon Moulert. Ornament

op titelblad.

1623-h3 Het is soo’t is, maer niet soo’t hoort
Delf, 1623
4° : A4
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162304 - b1 A2 s$V : b2 A3 t$der$
KB: pflt 3464, VU

¶ geen initialen of ornamenten.

¶ Delft Bruyn Harmansz Schinckel. Orna-

1623-m1 Giovanni Antonio Magini Den
Italiaenschen vvaerseggher, dat is een wonderlijcke prognosticatie, op het iaer onses Heeren 1623
Ghedruckt naer de copije van Bononia,
1623
4° : A-B4 C2
162304 - b1 A2 eten : b2 C2 $Al
KB: pflt 3392, UBU, BL

ment op laatste blad.

1623-h4 Henry Hexham A tongve-combat, lately happening betvvene tvvo English
souldiers in the tilt-boat of Grauesend, the one
going to serve the king of Spain, the other to
serue the ... Vnited Provinces
London, 1623
4° : A-O4
162304 - b1 A2 e$o : b2 O3 r$b
KB: 934 C 60:1f, BL
¶ Amsterdam, |Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘B’ met specifıeke beschadigingen.

¶ geen initialen of ornamenten.

1623-p1 Placcaet van de ed. mo. heeren Staten
’slandts van Vtrecht: tegens de conspirateurs
4° : A2
000004 - b1 A li : b2 A2 aerd
UVA: Pfl. C m 24b

1623-h5 Henricus Hollingerus Spongia
Erasmi; dat is: Uytwissinge der calumnien
ofte lasteringhen Iacobi Levii, predicant van
de calvijnsche secte .... Teghen ... Desiderium
Erasmum
Ghedruckt (by een liefhebber der waerheyd), 1623
4° : A-H4 I2
162304 - b1 A2 teri : b2 I2 aen
UVA: Pfl. C p 12, VU, KB, UBL, UBU

¶ Den Haag, Aert Meuris, 1623. Initiaal ‘M’

¶ Rotterdam, Jan II van Waesberge. Bijzon-

¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘M’ met

der fleuron, alleen bij de Van Waesberges
aangetroffen.

specifieke beschadigingen.

1623-i1 Instructie voor den commissarissen
van de monsteringhe in de Vereenighde Nederlanden
[1623]
4° : A-B4
000004 - b1 A y : b2 B3 $mo
KB: plakk. Q 45:24
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met specifıeke beschadigingen.

1623-p2 Placcaet van de ed. mo. heeren Staten
‘slandts van Vtrecht: tegens de conspirateurs
(Col.: Gedruckt na de copye tot Vtrecht,
S. de Roy), [1623]
4° : A2
000004 - b1 A li : b2 A2 aerd
UVA: Pfl. C m 24c, KB, UBL, UBU

1623-p3 Placcaet vande ed, mo, heeren Staten
‘slandts van Vtrecht: teghens verscheydene
latiterende personen, diemen verneemt dat onder
anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders
... vande ... conspiratie teghens den staet
Ghedruckt na de copye te Vtrecht, S. de
Roy, 1623
4° : A4

catalogus
162304 - b1 A2 nde : b2 A3 oye
UVA: Pfl. C m 21, VU, HGA, KB, UBL

000004 - b1 A2 Re : b2 O3 lck$i
UVA: 418 E 60, VU, KB, UBL, UBU

¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Gegoten

¶ Geen initialen of ornamenten.

initialen ‘M’ en ‘V’ met specifieke beschadigingen.

1623-p4 Placcaet vande ed. mo. heeren Staten
‘slandts van Vtrecht: tegens verscheydene
latiterende personen, diemen verneemt dat onder
anderen bevonden worden te zijn mede-beleyders
... vande ... conspiratie tegens den staet
Ghedruckt nae de copije te Wtrecht, S.
de Roy, 1623
4° : A4
162304 - b1 A2 $leve : b2 A3 or$d
UVA: Pfl. C m 24, VU, KB, UBL
¶ Utrecht, Herman II van Borculo. Gegoten

initialen ‘M’ en ‘V’ met specifieke beschadigingen.

1623-s1 Johannes Schotlerus VVederroepinghe ende schult-bekentenisse Iohannis
Schotleri
Gedruckt nae de copije van Campen,
P.H. van Vvieringen, 1623
4° : A6
162304 - b1 A2 ert$ : *b2 A3 od
UVA: Pfl. C p 8, VU, KB
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens. Orna-

ment op titelblad.

1623-s2 Thomas Scott Digitvs Dei
4° : A-F4 G1
000004 - b1 A3 to$th : b2 G a
KB: 934 C 60:1d, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1623.

1623-p5 Eduard Poppius Brief van Eduardij Poppij, voor desen predicant der ghemeynte
Christi binnen der Goude: ghevangen om de
waerheyt Christi, tot Haerlem
Ghedruckt buyten Haerlem, 1623
4° : A4
162304 - b1 A2 rt,$e : b2 A3 alle
UVA: Pfl. C p 21, KB, UBL
¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

titelblad.

1623-p6 Bartholomeus Praevostius
Nymeegsch accoort, ofte Bedenckinghen over de
vereeniginghe tusschen de ghedeputeerden des
Gelderschen Synodi, ende de afghesette predicanten van Nymeghen beraemt
Harders-wijck, (col. O3v: 1623)
4° : A-O4

gegoten initiaal ‘M’ met specifıeke beschadigingen.

1623-s3 Thomas Scott The high-waies of
God and the king .... Deliuered in tvvo sermons
... anno 1620
London
1623
4° : A-L4
162304 - b1 A2 ten : b2 L4 es$
KB: 934 C 60:1h, VU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘T’ met specifıeke beschadigingen.

1623-s4 Thomas Scott The proiector. Teaching a direct, svre, and ready vvay to restore the
decayes of the church and state both in honour
and revenue. Delivered in a sermon before the
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iudges in Norvvich ... anno 1620 London
1623
4° : A-F4
162304 - b1 A3 $bei : b2 F3 $ac
KB: 934 C 60:1i, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘T’ met specifıeke beschadigingen.

1623-s5 Henricus Slatius De klaer-lichtende fackel, om de verduysterde ooghen der ...
ingesetenen deser Vereenighde Nederlanden zo
toe te lichten, dat se ... mogen zien het ghevaerlicke perijckel ... onses lieven vaderlands
[1623]
4° : A-D2
000004 - b1 A e : b2 D2 $to
UVA: Pfl. C p 22a, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-s6 Faustus Socinus Gvlden tractaet
van de avthoriteyt ... ofte geloofwaerdicheydt der
Heyliger Schrifture
Nae de correcte Latijnsche Copijen ghedrvckt tot Rakou, S. Sternatski
4° : A2 B-K4 L2 2 M4(-M1) N-2O4 2P2
000004 - b1 A2 om$ : b2 2P2 $cere
KB: pflt 3497
¶ Geen initialen of ornamenten. Gezien de

vormgeving vermoedelijk niet gedrukt in
de Republiek.

1623-s7 Faustus Socinus Tractaet van de
avctoriteyt der H. Schrifture
... uytde iongste Latijnsche editien gedruckt tot Rakavv, S. Sternatzki, (1623)
4° : 2 A1 B-K4 L2 2 M4(-M1) N-2O4 2P2
000004 - b1 A2 om$ : b2 2P2 $cere
UVA: O 65-1136, KB, UBL
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¶ Geen initialen of ornamenten. Gezien de

vormgeving vermoedelijk niet gedrukt in
de Republiek.

1623-s8 Spaensche ende iesuijtsche practijcken, ofte arminiaensche brandende-liefde
Z. Claessz, 1623
4° : [A]2
162304 - b1=b2 alle ere
UVA: Pfl. C p 5, VU, UBL
¶ Utrecht, Herman II van Borculo? Orna-

ment op titelblad. Hetzelfde ornament
komt, beschadigd, voor bij Abraham
Biestkens.

1623-s9 Spieghel van der calvinisten tyrannie
ghepleecht in Oost-Vrieslandt, onder het beleyt
van den grave van Mansfelt
Ghedruckt na de copye tot Noorden in
Oost-Vrieslant, [1623]
4° : A4
000004 - b1=b2 A3 e$b
UVA: Pfl. C p 20, UBL
¶ Nagesneden ornament waarvan de

oorspronkelijke versie voorkomt bij Van
Ravesteyn.

1623-t1 Luitko Thomsonius Dissertatio
de cavsis nvper motæ Bohemiæ
1623
4° : A-E4
162304 - b1 A2 s$li : b2 E3 ivi
UVA: Pfl. C m 3, KB, UBL
¶ Franeker, Feddrick Heyns. Ornament op

titelblad.

1623-t2 Daniel Tilenus De leere der
synoden van Dordrecht ende Alez ghestelt op de

catalogus
proeve van de practijcque
Na de copye ghedruckt tot Parys, 1623
4° : A-C4
162304 - b1 A2 de$ : b2 C3 n$li
UVA: Pfl. C o 3, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

1623-v1 Adrianus Varposcus Piis manibvs
primorvm regni Bohemiæ, à Ferdinando II. ... ut
barbaro ... supplicio affectorum, sacrum
1623
4° : A4
162304 - b1=*b2 A2 n
UVA: Pfl. C m 4, UBL
¶###
1623-v2 Verclaeringhe, uyt wat reden ende
oorsaecken des wohledlen ... Ioachim van Karpitzo ... echte-vrouwe, vant leevendt ten dode,
dorch het swaert, gerichtet worden
1623
4° : A-E4
162304 - b1 A2 N : b2 E3 eide
KB: pflt 3406, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en orna-

ment. Gezien het lettertype (Duitse zwarte
letter) en spelling ‘dorch’ afkomstig uit de
oostelijke Nederlanden.

1623-v4 Het vierdaeghsche licht van februarij,
daer in te sien is de wonderlijcke ende grouwelijcke Haeghsche tragdie: ofte Conspiratie tegen het
lieve vaderlandt ontdeckt
C. Arnoutsen, 1623
4° : A-B4
162304 - b1 A2 ede : b2 B2 el$z
UVA: Pfl. C m 27, KB, UBL, UBU
¶ Leidse druk? De initiaal ‘S’ was midden

16de eeuw te Leiden in gebruik bij Petrus
Claeszoon van Balen.

1623-v5 Joost van den Vondel Het lof der
zee-vaert
2° : ...6
000002 - a1 ...3 $bran : a2 ...4 es$inp
UVA: Vondel 3 C 17
¶ Amsterdam, Willem Jansz Blaeu, 1623.

Initiaal ‘A’ met specifıeke beschadiging.

1623-v6 ’t Vrije Nederlantsche gesangh over
de Spaensche roomsche ende arminiaensche
vreede
Amsterdam, 1623
4° : A-B4
162304 - b1 A2 at$t’ : b2 B3 oope
162304 - b1 A a : b2 B3 oope
UVA: Pfl. C p 5a, VU, KB, UBL
¶ Amsterdam, Nicolaes III Biestkens? Gego-

1624-v3 Vertaelden brief, gheschreven door
paus Gregorivs den XV. Aen d’hoogh-gebooren
prince van Walles
4° : A4
000004 - b1 A2 s$al : b2 A3 rnst
UVA: Pfl. C m 5, KB, UBL, UBU

ten initiaal ‘M’ met mogelijk meegegoten
beschadigingen. Biestkens gebruikt als
enige de combinatie fleurons op de eerste
pagina. Het wapen op het titelblad is een
kopie naar Blaeu.

¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘A’ met

1623-w1 Een wonderlicke prophetiæ. Over’t
Romsche rijck, gevonden tot Praegh inde bybelsteeck by S. Iacob

specifieke beschadigingen.
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Na de copye van Franckfort, 1623
4° : A4
162304 - b1 A2 ,$ : b2 A3 isse
UVA: Pfl.C m 2, VU, KB, UBL
¶ geen initialen of ornamenten.

1623-w2 Johannes Wtenbogaert
Oorspronck ende voortganck der Nederlantsche
kerckelijcke verschillen, tot op het Nationale
Synodvs van Dordrecht
1623
2° : *6 2*4 3*6(-3*6) A-L6 M4, 2A-2O6 22P4
162302 - a1 *2 t$ : a2 3*4 $de$mal - 1b1
A o : 1b2 M3 s$oo - 2b1 A i : 2b2 2P3
odicht
UVA: 412 A 14, VU, KB, UBL, UBU, BL

1624
1624-a1 Ampliatie van de ordonnantie op het
voogdijschap, uitgevaardigd door de vroedschap
van Utrecht 08-11-1624
4° : A2
000004 - b1=b2 A t,$
KB: plakk. Q 322:10
¶ Utrecht, Abraham van Herwijck, 1624.

Factotum.

¶ Norden, Pieter Arentsz. Ornament op

1624-a2 Antwoorde vande Duytsche relatie,
aengaende die ghepretendeerde conspiratie
vande Enghelschen in Amboyna in Oost-Indien
4° : A-D4 E2 F1
000004 - b1 A c : b2 F ue
UVA: Pfl. C q 8:2, KB, UBL

titelblad met specifıeke beschadigingen.

¶ Engelse druk? Onbekende initiaal ‘D’ en

1623-w3 Johannes Wtenbogaert
Trouhertighe aenvvijsinghe der bedriegelijckheden ende valscheden schuylende onder de
Vermaninghe Iacobi Triglandij aende remonstrantsch-ghesinde christenen
Herder-wijck, 1623
4° : A-V4
162304 - b1 A2 ett : b2 V3 ydt$
UVA: Pfl. C o 3b, VU, KB, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

ornament. Op het laatste blad is ‘boeck’
gespeld als ‘boock’.

1624-b1 Briefve information des affaires du
Palatinat
1624
4° : A-E4
162404 - b1 A2 u$d : b2 E2 ,$a$
KB: pflt 3504, UBU
¶ Leiden, Bonaventura Elzevier. Initiaal

‘D’ met specifıeke beschadigingen. Niet in
Willems .

1624-c1 Dirck Rafaelsz Camphuysen
Stichtelycke rymen
1624
4° obl. : a2 A-Z4
162404 - a1=a2 a2 wo - b1 A ns : *b2 Z2
anc
UVA: 408 F 12, KB

324

catalogus
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.
Initialen ‘H’ en ‘G’.

1624-c2 Jacob Cats Silenus Alcibiadis, sive
Protevs
1624
16° obl. : *-2*8 A-O8
162416 - a1 *3 ysg : a2 2*5 16.$L - b1 A $
: b2 O5 s$t
UVA: 1999 E 1:1, UBL, BL
¶ Twee niet geïdentifıceerde initialen.

1624-e1 Edict fait par les Estats Generavx des
Provinces Vnies des Pais-Bas ... contre les prestres
& religieux de l’eglise catholique apostolique &
romaine
1624
4° : A4
162404 - b1 A2 uent : b2 A3 $expr
KB: plakk. Q 34:21
¶ Franse druk: typografıe, initiaal en wijze

van signeren.

inscripsit de controversijs quæ fderatum Belgium
vexant
Thlibochori, ap. H. Plasthum, 1624
8° : A-R8
162408 - b1 A2 ab$ : b2 R5 S,$u
UVA: 407 G 22
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van Beeck of Bel-

gische druk? Niet geïdentifıceerde initiaal
‘Q’ waarvan vergelijkbare andere letters bij
Van Beeck en Belgische drukkers worden
gevonden.

1624-e4 Simon Episcopius Nieticheyt
van den calvinischen ban, ofte Brief over het onrechtvaerdigh bannen, waer mede de calvinische
predicanten van Amsterdam eenighe onbesprokene remonstrants-gesinde christenen van haer
ghebannen ... hebben
1624
4° : A-E4 [F]1
162404 - b1 A2 oe$ : b2 E3 cha
UVA: Pfl.C q 11, VU, UBL, UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van Beeck of

1624-e2 Simon Episcopius Bodechervs
ineptiens, hoc est, evidens demonstratio, quâ
ostenditur N. Bodecherum ... ineptè admodum
& nugatoriè confessionem Remonstrantium Socinismi arcessere nuper esse aggressum
1624
4° : A-E4 F2
162404 - b1 A2 $qu : b2 F mo
UVA: Pfl. r 8, KB, UBL, UBU, BL
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van Beeck of

Belgische druk? Initiaal ‘N’ met mogelijk
meegegoten beschadiging. cf 1624-e3.

1624-e3 Simon Episcopius Examen
thesium theologicarum Iacobi Capelli, quas

Belgische druk? Initiaal ‘S’ met mogelijk
meegegoten beschadiging. cf 1624-e3.

1624-f1 Paschier de Fijne Een broederlicke
vermaninge: waer in vertoont wort, d’ellende
onses lieven vaderlants
Gedruckt, by L.S., 1624
4° : A4
162404 - b1 A2 $wa : b2 A3. rven$
UVA: Pfl. C r 1, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, opvolgers van Pieter Arentsz?

Ornament ‘beer’ met specifieke beschadigingen.

1624-f2 Paschier de Fijne Silvere naalde,
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om vande oogen der Hollanders af te doen de
vliesen, die naest eenige iaren op hare oogen gegroeyt sijn, door het innemen van die zielverderffelicke spijse
Frederich-stadt, H. Goethals, 1624
4° : A4
162404 - b1 A2 oed : b2 A3 r$in
UVA: Pfl. C r 2, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Norden, opvolgers van Pieter Arentsz?

Ornament ‘beer’ met specifieke beschadigingen.

1624-h1 Hanvesten ende privilegien van
VVeesp, Muyden en Naerden
1624
2° : 2 A-D6
162402 - b1 A $v : b2 D5 uyd
UVA: 477 B 8:3, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Amsterdam door Joris Veseler.

Diverse initialen met specifıeke beschadigingen.

1624-h2 Hanvesten ende privilegien van
Monnickendam ende Vvaterlandt
1624
2° : ·¿·2 A-C6 D2
162402 - a1=a2 (·¿·)2 ,$die$re - b1 A r :
b2 D $
UVA: 477 B 8:2, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Amsterdam door Joris Veseler.

Diverse initialen met specifıeke beschadigingen.

1624-h3 Hand-vesten, privilegien, handelingen, costvymen, ende willekevren der stadt
Aemstelredam
1624
2° : .·.8 2.·.2 *6(-*3+*4.[5]+4*4.[5]) 2*-4*6
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A-E6 F6(F4+A2) G-2G6 2H2 2I-2K4, ·¿·2
2A-C6 2D2, 2 3A-D6, 4A-I6 4K2 2.·.6
162402 - 1a1 (.·.)3 lijc$co : 1a2 2(.·.)2
67$a.$6.$Sp - 2a1 * n$ : 2a2 4*3
acob$Dirc - 1b1 A s : 1b2 2K3 $rech
- 3a1=3a2 (·¿·)2 ,$die$re - 2b1 A r : 2b2
D $ - 3b1 A $v : 3b2 D5 uyd - *4b1 A4
n$xxii : 4b2 K2 ien,$ - c1 (.·.) ol.$1 : *c2
(.·.)2 en$va
UVA: 477 B 8, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Amsterdam door Joris Veseler.

Diverse initialen met specifıeke beschadigingen. Het voorwerk is gedrukt door
Paulus Aertsz van Ravesteyn.

1624-h4 Hollantsche slavernij van Egypten.
Ghetoont in een t’samen-spreken te Spa in’t
landt van Luyck, tusschen eenen Brabander ende
eenen Hollander
Te Neuwtrael-stadt, by Steven Stercken-arme, 1624
8° : A-E8
162408 - *b1 A3 oo : b2 E5 est
KB: pflt 3544
¶ Geen initialen of ornamenten.

1624-k1 Klaer vertooch van de schadelijcke
directie der bewint-hebberen der Vereenichde
Oost-Indische Compaignie in vier iaren, nae
dat het accoort met d’Engelsche Compaignie
gemaeckt is gheweest
Tot Rees by Pieter Gerritsz., 1624
4° : A-B4
162404 - b1 A2 Sa : b2 B3 de$s
KB: pflt 3537, UBL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1624-m1 Giovanni Antonio Magini Den

catalogus
Italiaenschen vvaerseggher, dat is een wonderlijcke prognosticatie, op het iaer onses Heeren 1624
Ghedruckt naer de copije van Bononia,
1624
4° : A-B4
162404 - b1 A2 e$be : b2 B3 dat$
KB: 300 F 30
¶ Geen initialen of ornamenten.

1624-m2 Esaie Du Mats de Montmartin VVonderlicke ontdeckinge van een grouwelicken aenslach, calumnieuselicken die van
Rochelle opgheleyt. Verhaelt in eenen brieff van
sieur de Montmartin, aen sieur de la MaisonNeufue zijnen vrundt
1624
4° : A4
162404 - b1 A2 he : b2 A3 he
KB: pflt 3506, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Abraham Biestkens. Initiaal

‘M’, afkomstig van Nicolaes III Biestkens.

KB: 531 E 41
¶ Antwerpen, Abraham Verhoeven. orna-

ment op titelblad.

1624-o3 Het out Oost-Indische octroy, by de
hooch-mogende heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, inden iare 1602. verleent,
ende wtgegeven
[1624]
4° : A-B4 C2
000004 - b1 A2 n,$ : b2 C $s
KB: pflt 3536, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1624-p1 Eduard Poppius Aenhanghsel
vande Enge-poort, vervatende een verclaringhe
over de woorden des apostels Pauli, 1. Cor. 16. 13
Enghuysen, D. Waermondt, 1624
4° : A-K4 L2
162404 - b1 A2 ijnde : b2 L .$
UVA: Pfl. C q 12, VU, KB, UBL, UBU
¶Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

1624-o1 Oratie des konings van Groot-Brittaignien. Ghedaen in’t Parlement tot Londen
den 19. februarij stilo Angelo 1624
4° : A4
000004 - b1 A2 rlo : b2 A3 rt,
KB: pflt 3516
¶ Den Haag, Aert Meuris, 1624. Initiaal ‘T’

met specifıeke beschadigingen.

1624-o2 Oratie van sijne co: mat. van Groot
Britannien ghedaen int parlement den 19en
februarij stilo Anglie 1624
Nae de copie van Middelburg, J.P.
vande Venne, 1624
4° : [A]2
162404 - b1=b2 dat en$

Ornament op laatste blad met specifieke
beschadigingen.

1624-p2 Postellion Boheems predikant Alarmbasvyn. De vvelcke de Postilion des
grooten leeuws uyt den gheslachte Juda, in een
ghesichte in den droom heeft hooren blasen
1624
4° : A-B4 C2
162404 - *b1 A3 de,$ : b2 C i
KB: pflt 3503, UBL
¶ Arnhem, Jan Jansz? Ornament aangetrof-

fen bij diens opvolger Jacob van Biesen.

1624-r1 Repertorivm van alle die placcaten ...
staende gheregistreert inde memoriael-boecken
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‘sHofs van Hollandt. Beginnende van den iaere
1513. Ende eyndende den 1. december 1623
1624
2° : A-I6 K2 ...6
162402 - *b1 A4 n$xxii : b2 K2 ien,$ - c1 (
...) ol.$1 : c2 ( ...)2 en$va
*
UVA: 477 B 8:4, UBL, UBU
¶ Gedrukt te Amsterdam door Joris Veseler.

Diverse initialen met specifıeke beschadigingen.

KB: 934 C 60:1g, UBU, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1624.

Initiaal ‘A’ met specifıeke beschadigingen,
houtsnede?

1624-s3 Thomas Scott Vox regis
4° : 2 ...4(-...4) A-I4 K1
000004 - a1 [ ...] in : a2 [ ...]2 $some - b1 A
th : b2 K i
KB: 934 C 60:1c, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1624.

1624-r2 John Reynolds Votivæ Angliæ: or
The desires and vvishes of England .... Wherein
are vnfolded ... reasons ... to perswade his majestie to drawe his royall sword, for the restoring of
the Pallatynat, and Electorat
Vtrecht, 1624
4° : *4 A-D4 E2
162404 - a1 *.2. hout : a2 *.3. e$it, - b1 A.
$ : b2 E.2. $unt
UVA: O 80-754, UBU, BL

Gegoten initiaal ‘T’ met specifıeke beschadigingen.

1624-s4 Thomas Scott Vox popvli
4° : *4(*1+1) B-E4
000004 - a1 *2 the : a2 *4 ne - b1 B t$ :
b2 Sch
KB: 934 C 60:1, BL
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius, 1624.

initiaal ‘H’ met specifıeke beschadiging.

¶ Gedrukt in Engeland? Engelse opmaak,

slechte kwaliteit zetsel.

1624-s1 Thomas Scott The Belgick sovldier:
dedicated to the parliament. Or, VVarre was a
blessing
Printed at Dort, 1624
4° : A4(-A1) B-F4 G2
162404 - b1 A2 vide : b2 G e
KB: pflt 3528, BL

1624-u1 Uytlegginge ofte verklaringe, over
het vyfde kapittel vanden eersten brief tot den
Korintheren
1624
8° : A-D8
162408 - b1 A2 de$ : b2 D5 ne,$
UVA: 2497 D 36
¶ Gouda, Jasper Tournay. Ornament op

titelblad, initiaal ‘G’.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1624-s2 Thomas Scott Symmachia: or, A
trve-loves knot. Tyed, betvvixt Great Britaine
and the Vnited Prouinces
4° : 2 A-D4 E2
000004 - b1 A i : b2 E $
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1624-v1 Veelouschen alarm ofte Onpartijdich
verhael vande overcomst, in ende uyt-tocht, van
graef Henderick vanden Berg in Veelouwen
1624
4° : [A]4
162404 - b1 vergaderinghe

catalogus
er$hoede$ghe : b2 hy y$
KB: pflt 3533, UBL, UBU
¶ Geen initialen of ornamenten.

162404 - b1 A2 ghe : b2 B3 den$
162404 - b1 A2 ghe : b2 B3 en$N
UVA: Pfl. C q 7, KB, UBL, UBU
¶ Middelburg, weduwe en erven Symon

1624-w1 Een waer verhael vande onlancksche ongerechte, wreede, ende onmenschelycke
procedure teghen de Enghelsche tot Amboyna in
Oost-Indien
1624
4° : 4 ..4 a-d4 e2
162404 - a1 3 lant : a2 (..)3 m$ghe - b1 a
$v : b2 e2 ee
UVA: Pfl. C q 9, KB, UBL

Moulert. Drukkersmerkt, twee initialen ‘D’.

¶ Engelse druk? Onbekende ornamenten.

De houtsnede komt voor in 1624-a2. De
opmaak van het titelblad is typisch Engels.
Een vergelijkbare initiaal ‘G’ komt voor te
Hoorn bij Van Beeck. Een tweede initiaal
komt nergens voor.

1624-w1 Waerachtich verhael vande tidingen
ghecomen wt de Oost-Indien, met the[!] iacht
ghenaemt de Haze, in iunio 1624. in Texel
aenghelandt. Aengaende de conspiratie ontdeckt
inde eylanden van Amboyna
1624
4° : A-C4
162404 - b1 A2 er : b2 C2 n$d
UVA: Pfl. C q 8:1, KB, UBL
¶ Engelse druk. Onbekende initiaal, zet-

fouten.

1624-w3 Waerachtich verhael vande tijdinghen gecomen wt de Oost-Indien .... Aengaende
de conspiratie ontdeckt inde eylanden van
Amboyna
1624
4° : A-B4
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1625
1625-a1 Acta vande handelinge der dienaren,
zijnde by de broederschap in het landt ghenomineert, ende by een gheroepen. Aenghevanghen
den xxvjsten mey 1624
1625
4° : A4 B2
162504 - b1 A2 we : b2 B r
UVA: Pfl. C u 11, VU

Initiaal ‘W’ en ornament op laatste blad met
specifıeke beschadigingen.

1625-c1 Leenaert Clock Forma eenigher
christelycker ghebeden
[1625]
16° : A-D8 E4
000016 - b1 A2 $ka : b2 E2 $zw
KB: 1 D 3:2
¶ Geen initialen of ornamenten.

¶ Geen initialen of ornamenten.

1625-a2 Afbeeldinge vanden ouden ende nieuwen-tijt waer met Orphevs wandelt, spreeckt,
singt ende speelt. Ofte een corte tragedie van
Neder-lant
[1625]
4° : A-C4 D2
000004 - b1 A2 etse : b2 D lm
UVA: Pfl. C s 2c, VU, KB, UBL, UBU

1625-c2 Corte kerckelijcke ende politijcke
bedenckinghen. Op de acte synodael van Vtrecht,
aengaende ‘tloopen van de ghebannen, of uytlandische arminiaensche predicanten
1625
4° : A4
162504 - b1 A2 cht : b2 A3 an
UVA: Pfl. C s 12, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal ‘M’.

Ornament op laatste blad, initiaal ‘G’.

1625-a3 Apologie oft verantwoordinge voor de
predicatie van D. Iohannes Dovcher
1625
4° : A4 B2
162504 - b1 A2 ?$kl : b2 B l
UVA: Pfl. C t 8, VU, KB, UBL, UBU, BL

1625-d1 Johannes Doucher Predicatie
gedaen den 14. september 1625. In het vervolgh
van de verklaringe des sendbriefs Iacobi: over het
veerthiende veersken van het tweede capittel
1625
4° : (:)2 A-C4
162504 - a1=a2 (:)2 en,$d - b1 A b : b2 C3
nde
UVA: Pfl. C t 7a, KB

¶ Geen initialen of ornamenten.

1625-b1 Brief inhoudende seecker extract uyt
den Vtrechtse synode des iaers 1625. Op’t loopen
der ghebannen arminiaensche predicanten
1625
4° : A4
162504 - b1=b2 A2 an$
UVA: Pfl. C s 15, VU, KB, UBL, UBU
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.
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¶ Geen initialen of ornamenten. Zelfde

drukker als 1625-d2.

1625-d2 Johannes Doucher Predicatie
gedaen den 14. september 1625. In het vervolgh
van de verklaringe des sendbriefs Iacobi: over het
veerthiende veersken van het tweede capittel

catalogus
1625
4° : (:)2 A-C4
162504 - a1=a2 (:)2 ,$die - b1 A s : b2 C3
nde
UVA: Pfl. C t 5, VU, KB, UBL, BL

162504 - a1=a2 (...) oi - b1 A st : b2 D c
KB: pflt 3619, UBU

¶ Geen initialen of ornamenten. Zelfde

1625-f1 Paschier de Fijne Een kleyn
monstertjen, met een warachtich verhael, vande
mishandelinghe die den remonstrantsche ghevangenen predicanten gheschiet is
1625
4° : A4
162504 - b1=b2 A2 $het
UVA: Pfl. C u 14, VU, KB, UBL, UBU

drukker als 1625-d1.

1625-d2 Johannes Doucher Predicatie
ghedaen in de Francoysche kerck tot Amsterdam
.... Int vervolgh vande wtlegginge des sendbriefs
Iacobi, in’t 2. capittel, vers. 14
1625
4° : A-D4
162504 - b1 A2 h$v : b2 D3 n$dat
UVA: O 80-853, KB, UBL
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

Ornament op titelblad, initiaal ‘H’ met
specifıeke beschadigingen.

1625-d3 Johannes Doucher Predicatie
ghedaen in de Francoysche kerck tot Amsterdam
.... Int vervolgh vande wtlegginge des sendbriefs
Iacobi, in’t 2. capittel, vers. 14
1625
4° : A-D4
162504 - b1 A2 ch$ : b2 D3 n$dat
UVA: Pfl. C t 4, KB
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

Ornament op titelblad, initiaal ‘H’ met
specifıeke beschadigingen.

¶ Amsterdam, Joannes Janssonius. Gegoten

initiaal ‘I’ met specifıeke beschadiging.

¶ Niet geïdentifıceerd ornament.

1625-f2 Paschier de Fijne Nieuwe-iaer
gheschenck, ver-eert aen alle remonstrants-gesinde
1625
4° : A-C4 D1
162504 - b1 A2 r$L : b2 D en
UVA: Pfl. C s 17, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1625-f3 Paschier de Fijne Silvere vergulde
naelde bequaem om af te lichten de vliesen van
de oogen der Hollantsche regenten
1625
4° : A-B4
162504 - b1 A2 gie$ : b2 B3 ema
UVA: Pfl. C s 19, VU, KB, UBL, UBU, BL
¶ Geen initialen of ornamenten.

1625-d5 Johannes Doucher Sermon faict
en l’eglise wallonne d’Amsterdam ..., en la continuation de l’exposition de l’epistre Sainct Iacques
sur le 2. chap. vers. 14
1625
4° : ...2 A-C4 D2

1625-g1 Generale ordonnantie ende conditien
[1625]
4° : A4
000004 - b1 A e : b2 A3 sulle
KB: plakk. Q 317:1
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¶ Rotterdam, 1625? Niet geïdentifıceerde

¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede op titel-

initiaal ‘M’. Lokale ordonnantie, uitgevaardigd te Rotterdam.

blad en gegoten initiaal ‘E’.

1625-g2 Den gereformeerden Momus aen I.V.
Vondelen op zijnen Palamedes
6. dec. 1625
4° : A2
162504 - b1=b2 ghy gh$
UVA: Pfl. C u 13a, KB, UBL, UBU
¶ Utrecht, Abraham van Herwijck? Gego-

ten initiaal ‘V’ met niet specifieke beschadigingen, stijl van zetten van fleurons.

1625-m1 Niccolò Machiavelli De discoursen van Nicolaes Machiavel Florentijn, over de
eerste thien boecken van Titus Livius
1625
8° : *8 A-2F8 2A-H8
162508 - a1 *2 t$e : a2 *3 h - 1b1 A $d :
1b2 2F5 vvet$ - 2b1 A2 ijn : 2b2 H4 n$h
UVA: 429 F 15, UBU
¶ Harderwijk, weduwe Thomas Hendricksz.

Ornament op titelblad en initialen ‘A’, ‘O’
en ‘W’.

1625-g3 Graf-schrifte over de doodt van den
hoogh-geleerden heer Rombout Hoogherbeets,
zal: ged: in sijn leven der beyde rechten doctor
1625
4° : A-B4
162504 - b1 A2 ogh : b2 B3 $bel
UVA: Pfl. C u 6, KB, UBU

1625-m2 Niccolò Machiavelli Prince
1625
8° : A-H8
162508 - b1 A2 ijn : b2 H4 n$h
UVA: 429 F 15:2, UBU

¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

sz. Ornament op titelblad.

¶ Harderwijk, weduwe Thomas Hendrick-

Initiaal ‘V’, stijl van zetten van fleurons.

1623-g4 De groote prophecye van Postellion
1625
4° : A4 B2
162504 - b1 A2 ghe : b2 B $z
KB: pflt 3582, UBL, UBU
¶ Delft, Bruyn Harmansz Schinckel, Wapen

in houtsnede op titelblad en twee Bijbelse
afbeeldingen.

1625-m3 Giovanni Antonio Magini Den
Italiaenschen vvaer-seggher, dat is een prognosticatie, op het iaer ons Heeren 1625
Ghedruckt na de copije van Bolognia,
1625
4° : ***2 A-B4
162504 - a1=a2 ***2 t$wy$ - b1 A o : b2
B3 t$Pe
KB: pflt 3569
¶ Enkhuizen, Jacob Lenaertsz Meyn. Initi-

1625-g5 De groote prophecye van Postellion
1625
4° : A4
162504 - b1 A2 ckin : b2 A3 $de$
UVA: Pfl. C s 2b, KB
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aal ‘B’.

1625-m4 Simon van Middelgeest Den
langh-verwachten donder-slach. Voorsien en
voorseyt in den Oost-Indischen eclipsis. Een

catalogus
svvaer-luydende discours, teghen de ontrouvve
bevvinthebbers ... van de Indische Compagnie
Tot Een-stadt, In de landts-trouwe,
naest de wel-bekende waerheydt
[1625]
4° : A-E4 F2
000004 - b1 A2 e.$ : b2 F2 nit$
UVA: Pfl. C s 2bb, KB, UBL
¶ Niet geïdentifıceerde initiaal en hout-

snede. Zelfde drukker als 1625-M5.

1625-m5 Simon van Middelgeest Den
vervaerlijcken Oost-indischen eclipsis vertoont
aende Vereenichde Provincien door de participanten van d’Oost-indische Compagnie
1625
4° : A-B4 C2
162504 - b1 A2 $gh : b2 C d
UVA: Pfl. C s 2ba, KB, UBL, BL
¶ Niet geïdentifıceerde houtsnede; zelfde

4° : A4
162504 - b1=b2 A2 $S
KB: pflt 3585, VU
¶ Amsterdam, Joris Veseler. Wapen van

de koning van Spanje in houtsnede op
titelblad.

1625-p1 Eduard Poppius Cort ende
grondich bericht, voor alle ... menschen, om haer
van de leere, die in den Dortschen synodo ghearresteert is, ende van de contra-remonstranten
ghedreven wordt, een afschrick te doen hebben
Enghuysen, 1625
4° : A-C4
162504 - b1 A2 e,$d : b2 C3 od$t
UVA: Pfl. C t 1, VU, KB, UBL
¶ Norden, opvolgers van Pieter Arentsz

(-1622). Het ornamentje op het titelblad
komt ook voor te Amsterdam bij Gerrit
Hendricksz van Breughel.

drukker als 1625-M4.

1625-o1 Ordonnantie ons heeren des conincx.
Inhoudende verbodt vanden coophandel mette
gherebelleerde provintien
Eerst tot Brvssel, by Huybrecht Anthoon ... 1625
4° : A4
162504 - b1=b2 A2 nde
KB: pflt 3585d
¶ Gedrukt te Brussel? Onbekend ornament

op titelblad: vrouwenkop tussen hoornen
des overvloeds.

1625-o2 Ordonnantie ons heeren des conincx.
Inhoudende verbodt vanden coophandel mette
gherebelleerde provintien
1625

1625-p2 Eduard Poppius Siecken-troost,
dat is: Aensprake, onderwijsinghe ende vermaninghe aen de crancke luyden van allerley
soorten onder de christenen
Ghedruckt ten dienste van alle godtvruchtige christenen
1625
4° : *-4*4 B-R4
162504 - a1 (*)2 telle : a2 (4*)3 menschen$ - b1 B n : b2 R3 ro
UVA: Pfl. C u 9, VU, KB, UBL
¶ Leiden, Hendrick Lodewijcxsoon van

Haestens. Initiaal ‘D’ met specifıeke beschadigingen.

1625-r1 Resolutie by den koningh genomen in
zijn raedt, nopende het afscheyt gegeven aen den
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catalogus
legaet van den paus
1625
4° : A4
162504 - b1 A2 de$ : b2 A3 $mij
KB: pflt 3576, UBL, UBU, BL

UVA: 342 H 15, KB
¶ Zuidelijke Nederlanden? De gegoten

initialen ‘H’ en ‘Z’ komen in Antwerpen en
elders voor. Her ornament op het titelblad
in Holland alleen bij Van Haestens.

¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘M’ met

specifıeke beschadigingen.

1625-s1 Dominicus Sapma Kort ende
waerachtigh verhael van ‘tghene sich toeghedraghen heeft tusschen twee paters ... ende
Dominicum Sapma, predicant onder de remonstrants-ghesinde.
1625
8° : A6 A-B8
162508 - a1 A2 e$di : a2 A5 de$ - b1 A n :
b2 B5 n$h
UVA: 407 F 3:1, UBL
¶ Hoorn, Isaac Willemsz van der Beeck.

Initiaal ‘H’.

1625-s2 Carolus Scribani Den Hollantschen apocalypsis vrijmoedelijck uytgheleet
Nievstadt, H. Waerseggher
1625
4° : A-C4
162504 - b1 A2 gnie : b2 C3 e$ve
162504 - b1 A2 gnie : b2 C3 te$ve
UVA: Pfl. C s 11, UBU

1625-v1 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Na de Copye t’Amsteldam, J.A. Calom,
1625
4° : A-G4
162504 - b1 A2 :$gel : *b2 G2 nts
UVA: Vondel 2 E 45:4
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Initialen

uit een serie die in die tijd alleen door Janssonius werd gebruikt.

1625-v2 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Ghedruckt na de copye tot Amsterdam,
J.A. Colom, 1625
4° : A-L4
162504 - b1 A2 em : b2 L3 $we
UVA: Vondel 8 B 1, KB
¶ Amsterdam, Abraham Biestkens? De

onbeschadigde versie van sierinitiaal ‘D’
komt voor bij Nicolaes III Biestkens van wie
typografısch materiaal wordt gevonden bij
Abraham Biestkens.

¶ Niet geïdentifıceerde initiaal, ornament

en houtsnede.

1625-s3 Carolus Scribani Den Nederlandtschen vvaer-segger
Na de kopije ghedruckt t’ Amsterdam,
J. Veseler and B. Iansz
8° : A-I8
000008 - b1 A2 hee : b2 I5 hoy
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1625-v3 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Gedruckt nae de copye. t’ Amselredam,
J.A. Calom, 1625
4° : (:)4 A-L4
162504 - a1=a2 (:)3 an$ - b1 A h : b2 L3 o$
UVA: 196 F 20, KB, UBL, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘D’.

catalogus
1625-v4 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Ghedruckt na de copye tot Amsterdam,
J.A. Calom, 1625
4° : A-L4
162504 - b1 A2 n : b2 L3 l,$o
UVA: Vondel 1 D 22, KB, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Joannes Janssonius? Initialen

uit een serie die in die tijd alleen door Janssonius werd gebruikt.

1625-v5 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Gedruckt nae de copye, Amsterdam, J.A.
Calom, 1625
4° : (:)4 A-L4
162504 - a1=a2 (:)3 het - b1 A $ : b2 L3
l,$o
UVA: Vondel 8 B 3, VU, KB, UBL

¶ Den Haag, Aert Meuris. Initiaal ‘D’ met

specifıeke beschadigingen.

1625-w2 Waerachtigh verhael, van het
succes van de vlote, onder den admirael Iaqves
l’Hermite, in de Zuyt-zee, op de custen van Peru,
en de stadt Lima in Indien
1625
4° : A-B4
162504 - b1 A2 ft$h : b2 B3 com
KB: pflt 3587, UBL, UBU
¶ Amsterdam, Paulus Aertsz van Ravesteyn.

Houtsnede initiaal ‘H’.

¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘D’.

1625-v6 Joost van den Vondel Palamedes
oft Vermoorde onnooselheyd. Treur-spel
Gedruckt nae de copye, Amsteldam, J.A.
Calom, 1625
4° : (:)4 A-L4
162504 - a1=a2 (:)3 an$ - b1 A h : b2 L3
wel
UVA: Vondel 2 F 18, KB, UBU, BL
¶ Amsterdam, Broer Jansz. Initiaal ‘D’.

1625-w1 Waerachtich verhael van de jeghenwoordighen staet van die van de religie in
Vranckrijck
1625
4° : A-B4
162504 - b1 A2 $kr : b2 B2 enth
UVA: Pfl. C s 1, KB, UBL, UBU, BL
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Drukkers en uitgevers in de Republiek 1601-1625

Alkmaar
Thomas Pietersz Baart
Alkmaar 1619-1635
Uitgever
Adressen: Houtil; Langestraat
Uithangbord: Koninklijke Profeet David
Uitsluitend eigen naam: 5
Liet drukken bij: J2 Maes (Leuven) 1; P de Meester (Alkmaar) 2
Geografısch netwerk: Leuven
Hendrick Boomaer
Alkmaar 1621
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Adriaen Leenaertsz
Alkmaar 1619
Uitgever
Ook actief: S.l. 1606-1610, Amsterdam 1614-1615, Dordrecht 1617, Middelburg 1617, Delft
1619-1623
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jacob de Meester
Alkmaar 1593-1613
Ook actief: Haarlem 1593
Drukker
Adres: Langestraat
Uithangbord: Drukkerij

appendix
Uitsluitend eigen naam: 14
Drukte voor: B Barentsz (Haarlem) 5; M Bastiaensz ( Rotterdam) 1; WJ Blaeu ( Amsterdam)
2; C Claesz (Amsterdam) 6; C Claesz (Hoorn) 1; JE Cloppenburgh (Amsterdam) 1; Z
Cornelisz (Hoorn) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 3; A Jansz (Amsterdam) 1; J Jansz (Hoorn) 3;
D de La Tombe (Amsterdam) 1; H Laurentsz (Amsterdam) 1; G Pietersz (Alkmaar) 1; G
van Triere (Alkmaar) 1; A Venator (Alkmaar) 1; P1 van Wesbusch (Haarlem) 4
Werkte samen met: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam) 1; C Guyot (Leiden)
1; G Rooman (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Leiden, Rotterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit Brugge, leerling van Gillis Rooman, (Haarlem), zwager van
de Haarlemse boekverkoper Barent Barents.
Anonieme drukken: 1601-s1, 1609-m3, 1611-b2, 1612-c3, 1613-c7.
Weduwe Jacob de Meester
Alkmaar 1614-1617
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 3
Anonieme drukken: geen.
Pieter de Meester
Alkmaar 1619-1621
Drukker
Adres: Langestraat
Uithangbord: Drukkerij
Drukte voor: TP Baart (Alkmaar) 2
Anonieme drukken: geen.
Gerrit Pietersz
Alkmaar 1607
Uitgever
Adres: Meent, bij de Waag
Liet drukken bij: J de Meester (Alkmaar) 1601
Gomes van Triere
Alkmaar 1603
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Uitgever
Liet drukken bij: J de Meester (Alkmaar) 1
Jacob Harmansz Verblack
Alkmaar 1612
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 3

Amersfoort
Aert Olofssz van Cuelen
Amersfoort 1620-1621
Drukker
Drukte voor: H Laurensz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Anonieme drukken: geen.
Reynder Wylicks
Amersfoort 1599-1601
Ook actief: Emmerik 1593, Utrecht 1593-1597,
Drukker
Uithangbord: Liesveldse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 1
Drukte voor: H Barentsz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Anonieme drukken: geen.

Amsterdam
Connecties: Alkmaar, Amersfoort, Antwerpen, Arnhem, Calais, Delft, Dordrecht,
Edinburgh, Enkhuizen, Franker, Frankfurt am Main, Gouda, Groningen, Den Haag,
Haarlem, Harderwijk, Harlingen, Hoorn, Kampen, Keulen, Leeuwarden, Leiden,
Middelburg, Parijs, Rotterdam, De Rijp, Steenwijk, Utrecht, Woerden, Zierikzee, Zwolle
Barent Adriaensz
Amsterdam 1588-1612
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Drukker, uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 33
Drukte voor: C Pietersz (Amsterdam) 1; BH Schinckel (Delft) 1
Werkte samen met: H2 van Borculo (Utrecht) 1
Liet drukken bij: H2 van Borculo (Utrecht) 1; J. Canin (Dordrecht) 1; S. de Roy (Utrecht) 1
Geografısch netwerk: Delft, Dordrecht, Utrecht. Anoniem bij Nicolaes III Biestkens
(Amsterdam) en Joris Abrahamsz van der Marsce (Leiden)
Anonieme drukken: 1602-a3, 1603-c3, 1603-r1, 1604-a1, 1604-b1, 1606-o1, 1607-b9, 1607-o1,
1608-c9, 1609-c16, 1610-l3, 1613-b3, 1613-h3, 1613-h4.
Egbert Adriaensz
Amsterdam 1598-1624
Uitgever
Adres: Water; Sint Jacobs Kapelsteeg
Uithangbord: Schuldboek
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: A Hendrix (Amsterdam) 1; EC Muller (Amsterdam) 1; B Otz (Amsterdam) 1
Heyndrick Aertsz
Amsterdam 1613
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Opmerkingen: Zuidnederlander, zetter (Briels).
Jan Banningh
Amsterdam 1619-1659
Drukker? uitgever
Adres: Middeldam, op de hoek van de Vispoort, Bij de Beurs
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 71
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1, N van Ravesteyn (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen.
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Hendrick Barentsz
Amsterdam 1601-1637
Uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 47
Liet drukken bij: B. Jansz (Amsterdam) 4; BH Schinckel (Delft) 1; J. Waters (Dordrecht) 1; R.
Wylicks (Amersfoort) 1
Geografısch netwerk: Amersfoort, Delft, Dordrecht
Jan Bartholomeeusz
Amsterdam 1611
Uitgever
Adres: Damsluis
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 1
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Leiden
Opmerkingen: Dochter Bertjen trouwde met WJ Cloppenburgh; vader van Gerrit Jansz;
weduwe hertrouwde met Jan Marcusz.
Jan Batman
Amsterdam 1602
Uitgever
Adres: Nieuwe Hoogstraat
Uithangbord: Apocalypse met de 23 Vocalen
Uitsluitend eigen naam: 1
Opmerkingen: Zuidnederlander afkomstig uit Antwerpen; zetter te Delft.
Robert de Baudous
Amsterdam 1608
Graveur
Uitsluitend eigen naam: 1
Drukte voor: J Janssonius (Amsterdam) 1; H Laurentsz (Amsterdam) 1
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Abraham Biestkens
Amsterdam 1616-1641
Drukker
Adressen: St. Annadwarsstraat, aan de Oude Kerk; ’t Water, bij de Kapelsteeg
Uithangbord: Lelie onder de Doornen
Uitsluitend eigen naam: 9
Drukte voor: Z Cornelisz (Hoorn) 4; C Gerritsz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Hoorn
Anonieme drukken: 1618-a7, 1618-a17, 1618-h6, 1621-t5, 1622-h1, 1624-m2, 1625-v2.
Nicolaes III Biestkens
Amsterdam 1595-1626
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 18
Drukte voor: WJ Buys alias Gyse (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam) 2; C Claesz
(Amsterdam) en J Jansen (Leeuwarden) 1; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; WJ
Cloppenburgh (Amsterdam) 1; Z Heyns (Amsterdam) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 1; J Jansz
(Arnhem) 1; A de Koning (Amsterdam) 1; J Marcusz (Amsterdam) 1; CL van der Plasse
(Amsterdam) 11; A van Salinghen (Amsterdam) 1; WJ Stam (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Arnhem, Leeuwarden
Anonieme drukken: 1602-a4, 1603-c3, 1603-l1, 1606-p1, 1606-v1, 1607-b8, 1608-n7, 1608t4, 1609-c1, 1609-f1, 1609-m2, 1610-l1, 1611-g2, 1611-v4, 1612-e1, 1612-g3, 1612-t2,
1612-v3, 1613-c1, 1613-d2, 1613-h1, 1613-h2, 1613-h4, 1613-r1, 1614-b2, 1614-k1,
1615-a1, 1615-d2, 1615-d3, 1615-d5, 1615-e3, 1615-e4, 1615-o1, 1615-s2, 1616-d5,
1617-A5, 1617-c5, 1617-d1, 1617-d2, 1617-d3, 1617-d4, 1617-g3, 1617-s1, 1617-z1,
1618-a5, 1618-a8, 1619-a2, 1619-c5, 1619-e1, 1619-e3, 1619-r2, 1619-v5, 1619-v7, 1622p1, 1623-s1, 1623-v6.
Willem Jansz Blaeu
Amsterdam 1608-1639
Drukker
Adres: Water, bij de Oude Brug
Uithangbord: Vergulde Zonnewijzer
Uitsluitend eigen naam: 278
Drukte voor: P de Jode (Antwerpen) 1
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Liet drukken bij: J Huybertsz (Leiden) 1; J de Meester ( Alkmaar) 2; TL Salwarda (Franeker) 1
Werkte samen met: J1 Blaeu 15
Geografısch netwerk: Alkmaar, Antwerpen, Franeker, Leiden
Anonieme drukken: 1608-u3, 1611-s1, 1612-t2, 1614-l1, 1614-p3, 1615-g2, 1615-g3, 1616b2, 1616-g1, 1617-t6, 1619-s11, 1620-b2, 1623-v5.
Cornelis Willemsz Blaeu-laken
Amsterdam 1622-1647
Uitgever
Adres: St Jansstraat, Buiten de Regulierspoort op de Emster, Nieuwezijds Achterburgwal,
naast het Aapje
Uithangborden: Vergulde ABC, Brasem
Uitsluitend eigen naam: 25
Liet drukken bij: F Pels (Amsterdam) 1; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1; PJ Slijp
(Amsterdam) 1
Cornelis Dirksz Boissens
Amsterdam 1605
Graveur
Uitsluitend eigen naam: 3
Jacob IJsbrantsz Bos
Amsterdam 1614-1619
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Albert Heyndrickxsen Boumeester
Amsterdam 1613-1615
Drukker
Adres: Keizersdwarsstraat
Uitsluitend eigen naam: 3
Drukte voor: CL van der Plasse (Amsterdam) 1; J Roelandus de jonghe (Amsterdam) 1; JP
Wachter (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: 1613-c8, 1616-c1, 1616-t2, 1616-t3, 1619-r3
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Marten Jansz Brandt
Amsterdam 1613-1649
Uitgever
Adressen: Beurs, Water, Gravenstraat, Jan Roonspoortstraat
Uithangborden: Oude verbond, Gereformeerde Cathechismus
Uitsluitend eigen naam: 155
Liet drukken bij: F Boels (Dordrecht) en TJ Lootsman (Amsterdam) 1; J Braat (Dordrecht)
1; C Fransz (Amsterdam) 1, H van der Hellen (Middelburg) 8, A Jaquet (Amsterdam) 3;
J Jaquet (Amsterdam) 7; TJ Lootsman (Amsterdam) 2; A Nachtegael (Hoorn) 1; N van
Ravesteyn (Amsterdam) 7; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 36; AH Roest (Amsterdam) 1;
JF Stam (Amsterdam) 1; D van der Stichel (Amsterdam) 22; J van der Vliet (Gouda) 1; B de
Wild’ (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht, Gouda, Hoorn, Middelburg
Gerrit Hendricxsz van Breughel
Amsterdam 1610-1629
Drukker
Adres: Raamsteeg, naast de Vergulde Brandewijnketel, Dirk van Assensteeg
Uithangborden: Vergulde Brandewijnketel; Wereld vol Druks
Uitsluitend eigen naam: 28
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 2; WA Ockers (Amsterdam) 1
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; calvinist (Briels)
Anonieme drukken: 1620-f1
Humphrey Bromley
Amsterdam 1611
Kaarsenmaker
Adres: Nieuwedijk
Uithangbord: Wapen van Spanje
Uitsluitend eigen naam: 1
Herman Jansz Brouwer
Amsterdam 1623-1634
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
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Liet drukken bij: J Broersz (Amsterdam) 1
Willem de Bruyn
Amsterdam 1602
Uitgever
Adres: Nieuwstraat
Uithangbord: Jonas
Uitsluitend eigen naam: 1
Herman de Buck
Amsterdam 1599-1602
Drukker
Adres: Molsteeg, achter de Nieuwe Kerk
Drukte voor: JE 1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; A Hendricksz anders Haeyen
(Amsterdam) 1; Z Heyns (Amsterdam) 2; H Matthijsz (Amsterdam) 3
Anonieme drukken: 1601-h1, 1602-h2
Willem Jansz Buys alias Gyse
Amsterdam 1582-1609
Uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Liesveldse Bijbel
Liet drukken bij: PH van Campen (Leeuwarden) 1; G Rooman (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Haarlem, Leeuwarden
Willem Jansz van Campen
Amsterdam 1590-1604
Drukker
Adressen: Pieter Jacobsstraat, Buiten de Haarlemmerpoort, Kalverstraat, Nieuwe stad
buiten de Korstjespoort, Nieuwstraat
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 11
Drukte voor: WJ Buys alias Gyse (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam) 2, JE1
Cloppenburgh (Amsterdam) 1; C Gerritsz (Amsterdam) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: 1604-c3, 1604-n1, 1604-p3
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Cornelis Claesz
Amsterdam 1582-1609
Uitgever, drukker
Adres: Water, bij de Oude Brug
Uithangbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 164
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 3; J Bouwensz en J Paets Jacobszoon ( Leiden) 2;
WJ van Campen (Amsterdam) 2; A Canin (Dordrecht) 1; J Canin (Dordrecht) 2; J1 Canin
(Dordrecht) 1; JC van Dorp (Leiden) 2; HL van Haestens (Leiden) 2; A Hendricksz (Den
Haag) 2; P Janszen (Harlingen) 1; B1 Langenes (Middelburg) 1; J de Meester ( Alkmaar)
4; EC Muller (Amsterdam) 4; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; G van den Rade (Franeker) 2;
F2 Raphelengius (Leiden) 1; G Rooman (Haarlem) 6; BH Schinckel (Delft) 2; J Theunisz
(Amsterdam) 1; JC Vennecool (Delft) 2; H Verdussen (Antwerpen) 1; A Verschout
(Woerden) 1; Wed. J Verwithagen (Antwerpen) 1; J Wullebrechts (Middelburg) 1
Drukte voor: B d’Asseville (Calais) 1; A Hart (Edinburgh) 1; LJ Wagenaer (Enkhuizen) 2
Werkte samen met: G Elzevier (Den Haag) 1; J1 Hondius (Amsterdam) 5; L Jacobsz
(Amsterdam) 9; J Jansen (Leeuwarden) 1; J Jansz (Arnhem) 5; D de La Tombe
(Amsterdam) 1; J2 van Waesberge ( Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Antwerpen, Alkmaar, Arnhem, Calais, Delft, Dordrecht, Edinburgh,
Enkhuizen, Franeker, Den Haag, Haarlem, Harlingen, Leeuwarden, Leiden,
Middelburg, Rotterdam, Woerden
Opmerkingen: Afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden.
Anonieme drukken: 1603-c6, 1603-p1, 1603-p2, 1604-a2, 1604-p1, 1606-c1, 1607-b4, 1607c5, 1607-t2, 1608-b6, 1609-m4, 1609-o2, 1609-o5, 1609-t2.
Weduwe Cornelis Claesz
Amsterdam 1610
Uitgever
Adres: Water
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Evertsz I Cloppenburgh
Amsterdam 1589-1638
Uitgever
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Adres: Water, bij de Oude brug, tegenover de Korenbeurs
Uithangbord: Kroniek van Holland
Uitsluitend eigen naam: 135
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 1; U Balck en R Doyema (Franeker) 2; IW van der Beeck
( Hoorn) 1; N3 Biestkens (Amsterdam) 1; H2 van Borculo (Utrecht) 1; GH van Breughel
(Amsterdam) 3; H de Buck (Amsterdam) 1; WJ van Campen (Amsterdam) 1; IA Canin
(Dordrecht) 1; IJ Canin (Dordrecht) 3; J Canin (Dordrecht) 2; V1 Casteleyn (Haarlem) 3;
JC van Dorp (Leiden) 3; H Eb (Amsterdam) 1; H van der Hellen (Middelburg) 1; A van
Herwijck (Utrecht) 3; U Honthorst (Leiden) 1; AC Hoogenacker en DG van Vreeswijck
(Leiden) 1; B Jansz (Amsterdam) 1; B Jansz en P de Kater (Amsterdam) 1; J Jansz (Arnhem)
1; A Jaquet (Amsterdam) 1; J Jaquet (Amsterdam) 1; F Jorrijaensz en JG Tydeman (Zwolle)
1; HT Kranepoel (Haarlem) 2; JA van der Marsce (Leiden) 1; J de Meester ( Alkmaar) 1;
B Otz (Amsterdam) 1; JJ van Palensteyn (Enkhuizen) 2; PA van Ravesteyn (Amsterdam)
6; G Rooman (Haarlem) 7; A1 Roman (Haarlem) 6; JF Stam (Amsterdam) 2; J Tournay
(Enkhuizen) 1; J Tournay ( Gouda) 2; DC Troost (Amsterdam) 2; D Wachtendonck
(Haarlem) 1; J Waters (Dordrecht) 1; RD Worst (Kampen) 1
Werkte samen met: JP Wachter (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Alkmaar, Arnhem, Dordrecht, Enkhuizen, Franeker, Gouda, Haarlem,
Hoorn, Kampen, Leiden, Middelburg, Utrecht, Zwolle
Willem Jansz Cloppenburgh
Amsterdam 1615-1629
Uitgever
Adres: Op de hoek van de Beurs
Uithangbord: Vergulde Kroniek
Uitsluitend eigen naam: 5
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; A1 Roman (Haarlem) 1; JF Stam
(Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Haarlem
Jacob Aertsz I Colom
Amsterdam 1623-1669
Uitgever
Adressen: Nieuwebrugsteeg, Oude Brug, Water, Mandenmakerssteeg
Uithangbord: Vurige Kolom
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Uitsluitend eigen naam: 59
Liet drukken bij: Thomas Fonteyn (Haarlem) 2
Geografısch netwerk: Haarlem
Manuel Colijn
Amsterdam 1622-1632
Uitgever
Adressen: Halsteeg, Beurs, Dam
Uithangbord: Emanuel van Meteren, Kroniek van Meteren, Stedeboek
Uitsluitend eigen naam: 7
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1
Werkte samen met: M Soly (Parijs) 1
Geografısch netwerk: Parijs
Michiel Colijn
Amsterdam 1608-1635
Uitgever
Adres: Water op de hoek van de Oudebrugsteeg
Uithangbord: Huisboek
Uitsluitend eigen naam: 59
Drukte voor: M Tavernier (Parijs) 1
Liet drukken bij: B Jansz (Amsterdam) 1; TJ Lootsman (Amsterdam) 1; JL Meyn (Enkhuizen) 1
Werkte samen met: G Basson ( Leiden) 1
Geografısch netwerk: Enkhuizen, Leiden, Parijs
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; remonstrantsgezind (Briels).
Weduwe Joannes Commelinus
Amsterdam 1620
Uitgever
Liet drukken bij: Wed. T. Hendricksz (Harderwijk) 1; J Lamrinck (Franeker) 1
Werkte samen met: Bibliopolum Commelinianum (s.l.) 1
Geografısch netwerk: Franeker, Harderwijk
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Cornelis Dircksz I Cool
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Amsterdam 1614-1666
Uitgever
Adressen: Kalverstraat, Sint Jansstraat, Warmoesstraat
Uithangborden: Bijbel, Vergulde Passer
Uitsluitend eigen naam: 27
Liet drukken bij: RJ Boerman (Alkmaar) 1; C Fransz (Amsterdam) 1; PA van Ravesteyn
(Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Alkmaar
Hendrick Jansz Eb
Amsterdam 1614-1615
Drukker
Adres: Engelse Kaai
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1
Werkte samen met: B Otz (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen
Bonaventura Elzevier
Amsterdam 1608-1609
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Opmerkingen: Afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden.
Cornelis Fransz
Amsterdam 1612-1632
Drukker
Adressen: Pieter Jacobssteeg, Aan de Zuiderkerk
Uitsluitend eigen naam: 8
Drukte voor: MJ Brandt (Amsterdam) 1; CD1 Cool (Amsterdam) 1; J Roelandus de jonghe
(Amsterdam) 1; JA Tijt (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: 1609-o3, 1610-a1, 1610-c1, 1610-h2, 1610-p1, 1610-t1, 1610-v2, 1611s1, 1612-b2, 1612-e2, 1612-f1, 1612-p1, 1614-c1, 1615-b7, 1616-c4, 1617-t21, 1617-t22,
1618-h1
Marten Gerbrantsz
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Amsterdam 1612
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 1
Anonieme drukken: 1609-o3, 1610-a1, 1610-c1, 1610-h2, 1610-p1, 1610-t1, 1610-v2, 1611s2, 1612-b2, 1612-e2, 1612-f1
Jan Gerritsz
Amsterdam 1607-1616
Uitgever
Adressen: Achter de Nieuwe Kerk, in de kast; Dam, onder het Stadhuis, in de Kast
Uithangbord: Nieuwe Testament
Uitsluitend eigen naam: 10
Claes Gerritsz
Amsterdam 1603-1621
Uitgever
Adressen: Water, bij de korenmarkt, Op de Nieuwe Brug in de Kast
Uithangbord: Medicijnboek
Liet drukken bij: A Biestkens (Amsterdam) 1; WJ van Campen (Amsterdam) 1
Cornelis Gerritsz
Amsterdam 1616-1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Hessel Gerritsz
Amsterdam 1612-1630
Uitgever
Adressen: Doelenstraat, Stadhuis, in de Kast
Uithangborden: Paskaart, Engel
Uitsluitend eigen naam: 11
Liet drukken bij: PA van Ravensteyn (Amsterdam) 1
Werkte samen met: JP Wachter (Amsterdam) 2
Peeter Gevaertsz
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Amsterdam 1597-1602
Ook werkzaam te Wezel 1580, Woerden 1587-1588, Gouda 1591, Breda 1604
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 10
Anonieme drukken: 1602-c2
Abraham Goos
Amsterdam 1616
Graveur
Adres: Kalverstraat
Uithangbord: Vergulde Kaartboek
Uitsluitend eigen naam: 1
Cornelis de Haes
Amsterdam 1620
Uitgever
Adres: Papenburgsteeg
Uithangbord: Vergulde Pers
Uitsluitend eigen naam: 2
Jan Evertsz van Heerden
Amsterdam 1608-1618
Uitgever
Adressen: Water, Aan de Nieuwe Brug
Uithangbord: Delftse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: DC Troost (Amsterdam) 2
Louis Hemling
Amsterdam 1617-1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Aert Hendrix
Amsterdam 1597-1616
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Drukker
Drukte voor: E Adriaensz (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: 1616-a1
Heynrick Heyndricksz
Uitgever
Amsterdam 1599-1606
Uitsluitend eigen naam: 3
Zacharias Heyns
Amsterdam 1592-1604
Uitgever
Uithangbord: Drie Hoofden
Uitsluitend eigen naam: 8
Liet drukken bij: W Berendtsz (Kampen) 1; N3 Biestkens (Amsterdam) 1; H2 van Borculo
(Utrecht) 1; H de Buck (Amsterdam) 4; HL van Haestens (Leiden) 1; G Rooman (Haarlem)
6; G van den Rade (Franeker) 4
Geografısch netwerk: Franeker, Haarlem, Kampen, Leiden, Utrecht
Opmerkingen: Afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden.
Henricus II Hondius
Amsterdam 1621-1639
Plaatdrukker
Adressen: Dam, Kalverstraat
Uithangbord: Wakkere Hond
Uitsluitend eigen naam: 8
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 1; I Elzevier (Leiden) 1; JF Stam (Amsterdam) 2;
N van Wieringen (Harderwijk) 1
Werkte samen met: J Janssonius (Amsterdam) 3
Geografısch netwerk: Harderwijk, Leiden
Opmerkingen: Afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden.
Anonieme drukken: geen
Jodocus I Hondius
Amsterdam 1605-1611
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Drukker
Adres: Kalverstraat, bij het Stadhuis
Uithangbord: Wakkere Hond
Uitsluitend eigen naam: 10
Liet drukken bij: AJ Bot (Dordrecht) 1
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 3; J Jansz (Arnhem) 3
Werkte samen met: C Claesz (Amsterdam) 2; J Jansz (Arnhem) 3; H Laurensz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Arnhem, Dordrecht
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Anonieme drukken: geen
Jodocus II Hondius
Amsterdam 1612-1629
Plaatdrukker
Adressen: Kalverstraat, Dam
Uithangbord: Wakkere Hond
Uitsluitend eigen naam: 21
Liet drukken bij: I Elzevier (Leiden) 3; N Geelkerck (Leiden) 1
Drukte voor: J Jansz (Arnhem) 1
Werkte samen met: H2 Hondius (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Arnhem
Abraham Huybrechtsz
Amsterdam 1611-1616
Uitgever
Adres: Enge Kerksteeg (Oude Kerk)
Uithangbord: Dordtse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 1
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 5
Jacob Jacobsz
Amsterdam 1614-1625
Drukker
Adres: Prinsenmarkt
Uithangbord: Spinola
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Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: H Laurensz (Amsterdam) 2; H Walschaert (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: 1614-j2, 1614-r1, 1615-h2, 1615-t5, 1616-p1, 1617-c6, 1617-j1, 1618c11, 1618-c13, 1618-g5, 1618-g6
Laurens Jacobsz
Amsterdam 1588-1603
Uitgever
Adres: Water, bij de Oude Brug
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 39
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 2; J Bouwensz en J Paets Jacobszoon ( Leiden)
4; H de Buck (Amsterdam) 3; WJ van Campen (Amsterdam) 1; J1 Canin (Dordrecht) 1;
JC van Dorp (Leiden) 1; V Gaubisch (Leiden) 1; C Guyot (Leiden) 8; HL van Haestens
(Leiden) 2; J de Meester ( Alkmaar) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; G van den Rade
(Franeker) 2; G Rooman (Haarlem) 13; BH Schinckel (Delft) 3; A Verschout (Leiden) 1
Werkte samen met: C Claesz (Amsterdam) 8
Geografısch netwerk: Alkmaar, Delft, Dordrecht, Franeker, Haarlem, Leiden
Joannes Jansenius
Amsterdam 1613
Uitgever
Adres: Kalverstraat
Uitsluitend eigen naam: 1
Joannes Janssonius
Amsterdam 1608-1664
Drukker, uitgever
Adres: Water, bij de Oude Brug
Uithangbord: Witte Paskaart
Uitsluitend eigen naam: 702
Liet drukken bij: I Albertsz (Franeker) 1; U Balck (Franeker) 4; R de Baudous (Amsterdam)
1; WC van der Boxe (Leiden) 6; J Collen (Groningen) 1; JJ van Dorp (Leiden) 1; S
Hemmerden (Keulen) 1; J & D Elzevier (Leiden) 1; T Hendricksz (Harderwijk) 1; F
Heyns (Franeker) 4; N Hercules (Leiden) 1; P van den Houte (Harderwijk) 1; M ben
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Israel (Amsterdam) 2; E Kempfer (Keulen) 1; J Marcusz ( Leiden) 3; S Matthysz (Leiden)
1; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1; R Rotel (Frankfurt am Main) 1; D van der Stichel
(Amsterdam) 2; N van Wieringen (Harderwijk) 4
Werkte samen met: I Albertsz (Franeker) 1; J van Hilten (Amsterdam) 1; H2 Hondius
(Amsterdam) 3; Jo Janssonius (Amsterdam) 8; J Marcusz ( Leiden) 3; J Toll (Harderwijk)
1; E1 van Weyerstraten (Amsterdam) 1
Onbekend: P de Croy (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Franeker, Frankfurt am Main, Groningen, Harderwijk, Keulen, Leiden
Anonieme drukken: 1607-m1, 1611-v7, 1611-v8, 1615-c2, 1615-c3, 1615-r1, 1615-s4, 1616c5, 1616-r2, 1617-b1, 1617-l2, 1617-o1, 1617-p7, 1617-p9, 1617-p10, 1617-t2, 1617-t3,
1617-t4, 1617-t5, 1617-t7, 1617-t8, 1617-t10, 1617-t11, 1617-t12, 1617-t13, 1617-t14,
1617-t15, 1617-v6, 1618-a1, 1618-a2, 1618-a9, 1618-a10, 1618-b8, 1618-c1, 1618-c8,
1618-c17, 1618-d3, 1618-k1, 1618-k5, 1618-l4, 1618-m1, 1618-m3, 1618-m5, 1618m6, 1618-n2, 1618-n3, 1618-n9, 1618-n11, 1618-n12, 1618-n14, 1618-o7, 1618-o8,
1618-p5, 1618-p7, 1618-p8, 1618-p9, 1618-p10, 1618-p11, 1618-p18, 1618-p24, 1618-s3,
1618-t8, 1618-t13, 1618-v7, 1618-v12, 1618-w1, 1619-c3, 1619-c4, 1619-d2, 1619-h1,
1619-l2, 1619-m2, 1619-m3, 1619-r9, 1619-v4, 1620-o1, 1620-v7, 1621-d1, 1621-o3,
1621-s1, 1622-c5, 1622-p2, 1622-s1, 1622-s2, 1623-a1, 1623-h1, 1623-h4, 1623-s2, 1623s3, 1623-s4, 1624-s2, 1624-s3, 1624-s4, 1625-d5, 1625-v1, 1625-v4
Ambrosius Jansz
Amsterdam 1604-1621
Uitgever
Adres: Halsteeg
Uithangbord: Boekbinderswinkel
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: J de Meester ( Alkmaar) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar
Breughel Jansz
Amsterdam 1614
Uitgever?
Uithangbord: Wereld vol Druks
Uitsluitend eigen naam: 1
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Broer Jansz
Amsterdam 1603-1652
Drukker
Adressen: Korstjespoort: in de Langestraat, Jan-Roons-poort: Margrietenpad, Jan-Roonspoort: Pannebakkerspad, St Antoniespoort: Nieuwe Weespad, Nieuwezijds Kolk, St
Nicolaasstraat, naast de Vergulde Os, Nieuwezijds Achterburgwal, bij Brouwerij de
Hooiberg
Uithangborden: Zwarte Arend, Zilveren Kan, Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 218
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 1
Drukte voor: H Barentsz (Amsterdam) 4; J Bruyningh (Amsterdam) 1; WJ Buys alias Gyse
en JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; V1 Casteleyn (Haarlem) 1; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 1; Mi Colijn ( Amsterdam) 1; Z Heyns (Zwolle) 1; G Jansz (Amsterdam)
1; J Lescailje (Amsterdam) 1J Marcusz (Amsterdam) 1; P Mettayer en F2 Morel (Parijs)
1; JG Nachtegael (Amsterdam) 1; F Pels (Amsterdam) 1; JJ Schipper (Amsterdam) 2; P
Walschaert (Amsterdam) 2; A1 de Wees (Amsterdam) 1; HJ van Wouw (Den Haag) 1;
Wed. JP Wachter (Amsterdam) 1
Werkte samen met: A Benier (Kampen) 1; J van Hilten en C2 van de Pas (Amsterdam) 1;
J van Hilten (Amsterdam) 3; J van Hilten, P Matthysz en C2 van de Pas (Amsterdam)
1; TJ Lootsman en A1 de Wees (Amsterdam) 1; J Veseler (Amsterdam) 3; JP Wachter
(Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Den Haag, Haarlem, Kampen, Parijs, Zwolle
Anonieme drukken: 1607-t3, 1609-c4, 1609-c14, 1602-e2, 1609-e4, 1609-i4, 1610-c5, 1611j2, 1611-j3, 1611-j4, 1611-w7, 1612-a4, 1612-g2, 1613-c4, 1614-a1, 1614-b1, 1615-e1,
1615-e2, 1615-f1, 1616-c3, 1616-e1, 1616-e2, 1619-t5, 1617-e1, 1617-e2, 1617-g2,
1618-b4, 1618-b10, 1618-d5, 1618-l7, 1618-p25, 1619-g7, 1621-t1, 1625-v3, 1625-v4,
1625-v6
Jan Jansz
Amsterdam 1612
Ook actief: Hoorn 1601-1602
Uitgever
Adres: Achter de Nieuwe Kerk
Uithangbord: Lakenman
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 2
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Petrus Kaerius
Amsterdam 1613-1622
Graveur
Adres: Kalverstraat
Uithangbord: Inter bordio incerti Tempora
Uitsluitend eigen naam: 4
Werkte samen met: J Jansz (Arnhem) 1
Geografısch netwerk: Arnhem
Pieter de Kater
Amsterdam 1607-1608
Drukker
Adres: Nieuwe Stad
Drukte voor: WJ Buys alias Gyse (Amsterdam) 1; WJ Buys alias Gyse en JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 1
Werkte samen met: B Jansz (Amsterdam) 4
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Anonieme drukken: geen.
Dirrik Jelissen Kok
Amsterdam 1625
Uitgever
Adres: Kalverstraat
Uithangbord: Drie Sleutels
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1
Abraham de Koning
Amsterdam 1615-1618
Uitgever
Adres: Beurs
Uithangbord: Koningshoed
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 3
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; calvinist (Briels)
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Herman Allertsz Koster
Amsterdam 1598-1616
Uitgever
Adressen: Korstjespoort, Middeldam, Nieuwe Kerk
Uithangborden: Ruitenburg, Kunstdrukkerij
Uitsluitend eigen naam: 7
Liet drukken bij: HL van Haestens (Leiden) 1; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1; A1 Roman
(Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Haarlem, Leiden
Jan de Kramer
Amsterdam 1614
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Desiderius de La Tombe
Amsterdam 1604-1616
Uitgever
Adres: Middeldam
Uithangbord: Franse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: J de Meester ( Alkmaar) 1
Werkte samen met: C Claesz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar
Hendrick Laurensz
Amsterdam 1610-1648
Uitgever
Adressen: Water, bij de Oude Brug, Singel bij de Jan Roonspoort Toren
Uitsluitend eigen naam: 126
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 5; R de Baudous (Amsterdam) 2; A Benier (Kampen)
4; JL Berewout (Dordrecht) 1; J Bouwensz en L1 Elzevier ( Leiden) 1; WC van der Boxe
(Leiden) 4; CG van Breughel (Amsterdam) 8; J Broersz (Amsterdam) 1; PJ van Campen
(Hoorn) 4; J Canin (Dordrecht) 2; A Clouck (Leiden) 1; AO van Cuelen (Amersfoort)
1; JJ van Dorp (Leiden) 5; E Emmel (Frankfurt am Main) 1; H van Esch (Dordrecht)
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1; T Fonteyn (Haarlem) 1; HL van Haestens (Leiden) 1; H van der Hellen (Zierikzee)
1; T Hendricksz (Harderwijk) 4; Wed. T Hendricksz (Harderwijk) 5; A van Herwijck
(Utrecht) 2; F Heyns (Franeker) 8; W van der Hoeve (Gouda) 5; ACA Hoogenacker en DG
van Vreeswijck (Leiden) 2; J1 Hondius (Amsterdam) 1; J ben Israel (Amsterdam) 1; M ben
Israel (Amsterdam) 3; J Jacobsz (Amsterdam) 2; B Jansz (Amsterdam) 1; J Jansz (Arnhem)
1; J Jaquet (Amsterdam) 1; F Jorrijaensz (Zwolle) 1; F Jorrijaensz en JG Tydeman (Zwolle)
1; HT Kranepoel (Haarlem) 1; JA van der Marsce (Leiden) 1; J de Meester ( Alkmaar) 1; JL
Meyn (Enkhuizen) 1; P Muller (Leiden) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; A van den Rade
(Leeuwarden) 1; N van Ravesteyn (Amsterdam) 10; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 4; A1
Roman (Haarlem) 1; GJ Saeghman (Amsterdam) 1; D van der Stichel (Amsterdam) 1; C
Thomassen (Deventer) 1; J Tournay ( Gouda) 5; DC Troost (Amsterdam) 1; JG Tydeman
(Zwolle) 1; J van der Vliet (Gouda) 1; N van Wieringen (Harderwijk) 3; JC van Woerden
(Leiden) 2
Werkte samen met: J Maire en JJ Orlers ( Leiden) 1; A van de Vivere ( Middelburg) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amersfoort, Arnhem, Deventer, Dordrecht, Enkhuizen,
Franeker, Frankfurt am Main, Gouda, Haarlem, Harderwijk, Hoorn, Kampen,
Leeuwarden, Leiden, Utrecht, Zierikzee, Zwolle
Adriaen Leenaertsz
Amsterdam 1614-1615
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 7
Liet drukken bij: J Amelisz (Utrecht) 1
Geografısch netwerk: Utrecht
Nicolaes Leije
Amsterdam 1612-1618
Uitgever
Adres: Dam, op de hoek van de Vogelsteeg
Uithangbord: Appelboom
Liet drukken bij: B Otz (Amsterdam) 1
François Lieshout
Amsterdam 1625-1646
Uitgever
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Adres: Dam
Uithangbord: Grootboek
Uitsluitend eigen naam: 33
Liet drukken bij: J Broersz (Amsterdam) 1; TJ Lootsman en JF Stam (Amsterdam) 1
Jan Marcusz
Amsterdam 1615-1649
Uitgever
Adres: Dam
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; B Jansz (Amsterdam) 1; TJ Lootsman
(Amsterdam) 1; TJ Lootsman en JF Stam (Amsterdam) 1; JG Nachtegael (Leiden) 1; D van
der Stichel (Amsterdam) 1; D Walles (Steenwijk) 1
Werkte samen met: JF Stam (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Leiden, Steenwijk
Hans Matthysz
Amsterdam 1600-1602
Uitgever
Adres: Water
Uithangbord: Paskaart
Liet drukken bij: J Bouwensz (Leiden) 1; H de Buck (Amsterdam) 4
Geografısch netwerk: Leiden
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Christiaan Meulemans
Amsterdam 1625-1626
Uitgever
Adres: Beurs
Uithangbord: Gekroonde Hoed
Uitsluitend eigen naam: 4
Henric Meurs
Amsterdam 1607
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Schrijfmeester
Uitsluitend eigen naam: 4
Jacobus Montanus
Amsterdam 1623-1638
Uitgever
Adressen: Gravenstraat, Reestraat
Uithangbord: Berg Sion
Uitsluitend eigen naam: 4
Porcevant Morgan
Amsterdam 1615-1617
Drukker
Adres: Kalverstraat, bij de Begijnensteeg
Uitsluitend eigen naam: 7
Anonieme drukken: geen.
Weduwe Porcevant Morgan
Amsterdam 1617
Uitsluitend eigen naam: 1
Anonieme drukken: geen.
Pierre Mostarde
Amsterdam 1618
Uitgever
Adres: Prinsengracht
Uithangbord: Drie Tulpen
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 3
Jans Mucken
Amsterdam 1616
Uitgever?
Uitsluitend eigen naam: 2
Ewout Cornelisz Muller
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Amsterdam 1593-1616
Drukker
Uithangbord: Liesveldse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 3
Drukte voor: E Adriaensz (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam) 4; JP Paets (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen.
Harmen Jansz Muller
Amsterdam 1571-1615
Drukker, graveur
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Vergulde Passer
Uitsluitend eigen naam: 57
Drukte voor: J Matheuszoon (Utrecht) 1
Liet drukken bij: F2 Raphelengius (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Leiden, Utrecht
Anonieme drukken: 1610-w1
Erven Harmen Jansz Muller
Amsterdam 1619-1628
Drukker
Adres: Warmoesstraat
Uithangborden: Sereine, Vergulde Passer
Uitsluitend eigen naam: 6
Anonieme drukken: geen.
Jan Jacobsz Muller
Amsterdam 1615-1616
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 2
Anonieme drukken: geen.
Joris Gerritsz Nachtegael
Amsterdam 1604, 1616-1617
Drukker
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Adres: Achterzijds Burgwal, op de hoek van het Hemelrijk
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: B Jansz (Amsterdam) 1; J2 van Waesberge ( Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Rotterdam
Anonieme drukken: geen.
Willem Adriaensz Ockers
Amsterdam 1610-1611
Uitgever
Adres: Warmoesstraat, op de hoek van de Oudebrugstraat
Liet drukken bij: GH van Breughel (Amsterdam) 1
Barent Otz
Amsterdam 1609-1631
Drukker
Adressen: Nieuwe Ossenmarkt
Uithangbord: Nieuwe Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 12
Drukte voor: E Adriaensz (Amsterdam) 1; F Beyts (Haarlem) 1; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 1; Z Cornelisz (Hoorn) 1; Z Heyns (Zwolle) 1; C Jacobsz (De Rijp) 2; N Leije
(Amsterdam) 1; P Pietersz (Amsterdam) 1; CL van der Plasse (Amsterdam) 4; WJ Stam
(Amsterdam) 3; JP Wachter (Amsterdam) 4; H Walschaert (Amsterdam) 1
Werkte samen met: H Eb (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Haarlem, Hoorn, De Rijp, Zwolle
Anonieme drukken: 1610-c2, 1610-m2, 1610-m3, 1611-w5, 1617-a2, 1617-a3, 1617-

v4, 1618-a15, 1618-c16, 1618-e1, 1621-w1
Claes Jacobsz Paets
Amsterdam 1613-1619
Uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Vergulde A B C
Uitsluitend eigen naam: 4
Jacob Pietersz Paets
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Amsterdam 1596-1612
Uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Vergulde A B C
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: EC Muller (Amsterdam) 1
Pieter Jacobsz Paets
Amsterdam 1616-1657
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 10
Liet drukken bij: F Fabri (Leuven) 1; I Jacobsz (Leuven) 1; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Leuven
Dirck Pietersz Pers
Amsterdam 1607-1649
Uitgever
Adres: Water
Uithangbord: Witte Pers
Uitsluitend eigen naam: 60
Liet drukken bij: IW van der Beeck ( Hoorn) 1; IA Canin (Dordrecht) 1; I Elzevier (Leiden)
1; T Fonteyn (Haarlem) 2; J Jaquet (Amsterdam) 1; A van Herwijck (Utrecht) 2; J Jansz
(Arnhem) 2; J Lescailje (Amsterdam) 2; JA van der Marsce (Leiden) 2; P Matthijsz
(Amsterdam) 2; N van Ravesteyn (Amsterdam) 6; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Haarlem, Hoorn, Dordrecht, Leiden, Utrecht
Pieter Pietersz
Amsterdam 1610-1619
Uitgever
Adres: Water
Uithangbord: Vergulde Kerkbijbel
Uitsluitend eigen naam: 11
Liet drukken bij: B Otz (Amsterdam) 1
Cornelis Lodewijcksz van der Plasse
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Amsterdam 1613-1640
Uitgever
Adres: Op de hoek van de Beurs
Uithangbord: Italiaanse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 65
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 11; AH Boumeester (Amsterdam) 1; J Broersz
(Amsterdam) 2; B Otz (Amsterdam) 4; PA van Ravesteyn (Amsterdam) 14; PJ Slijp
(Amsterdam) 1; J Veseler (Amsterdam) 1; JP Wachter (Amsterdam) 1
Richard Plater
Amsterdam 1625-1629
Drukker
Adres: Kleine Raambrug
Uithangbord: Twee Vergulde Vijzels
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: Jan van Hilten (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen
Jan Pouwels
Amsterdam 1611
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Paulus Aertsz van Ravesteyn
Amsterdam 1609-1655
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 112
Drukte voor: J Amelisz (Utrecht) 1; J. Banningh (Amsterdam); CW Blaeu-laken (Amsterdam) 1;
MJ Brandt (Amsterdam) 35; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 6; Mi Colijn ( Amsterdam)
1; CD1 Cool (Amsterdam) 2; H Gerritsz (Amsterdam) 1; C. de Haes (Amsterdam); F
Hendricksz (Amsterdam) 1; Z Heyns (Zwolle) 2; A Huybrechtsz (Amsterdam) 5;
DJ van Ilpendam (Leiden) 1; J Janssonius (Amsterdam) 1; DJ Kok (Amsterdam) 1; A
de Koning (Amsterdam) 3; HA Koster (Amsterdam) 1; H Laurensz (Amsterdam) 4;
D Meyer (Amsterdam) 1; P Mostarde (Amsterdam) 2; PJ Paets (Amsterdam) 2; DP
Pers (Amsterdam) 10; A Pharar (Amsterdam) 1; CL van der Plasse (Amsterdam) 13; T
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Roelandus (Amsterdam) 1; NE Verberg (Amsterdam) 2; DP Voscuyl (Amsterdam) 6; JP
Wachter (Amsterdam) 1
Werkte samen met: A Kempner (Frankfurt aM) 1
Geografısch netwerk: Frankfurt am Main, Utrecht, Zwolle
Anonieme drukken: 1611-n4, 1612-e3, 1613-v1, 1614-a3, 1615-b1, 1615-b3, 1615-b5,

1615-d1, 1615-d4, 1615-t1, 1615-t2, 1615-w1, 1615-w2, 1616-d3, 1616-d6,
1616-d7, 1616-d8, 1617-d5, 1617-d6, 1617-l1, 1618-a6, 1618-d3, 1618-r1,
1619-p2, 1619-p4, 1622-e2, 1624-h3, 1625-w2
Titus Roelandus
Amsterdam 1618
Uitgever
Adres: Spinstraat
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1
Jacobus Roelandus de jonghe
Amsterdam 1613-1614
Uitgever
Adres: Halsteeg
Uithangbord: Muziekboek
Liet drukken bij: AH Boumeester (Amsterdam) 1; C Fransz (Amsterdam) 1
Anthony van Salinghen
Amsterdam 1621
Uitgever
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1
Christoffel van Sichem
Amsterdam 1607-1608
Graveur
Uithangbord: Zeilende Windwagen
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: HL van Haestens (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Leiden
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Willem Jansz Stam
Amsterdam 1609-1629
Uitgever
Adres: Warmoesstraat, op de hoek van de Niesel
Uithangbord: Hoogduitse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 4
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; JC van Dorp (Leiden) 1; T. Hendricksz
(Zwolle) 1; Wed. J Jacobsz (Amsterdam) 1; TJ Lootsman (Amsterdam) 1; B Otz
(Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Leiden, Zwolle
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan Theunisz
Amsterdam 1605-1628
Drukker, lettergieter
Adres: Tegenover de Janskerk
Adres: Os in de Bruiloft
Uitsluitend eigen naam: 11
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen
Giles Thorp
Amsterdam 1604-1623
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 7
Anonieme drukken: geen
Albert Tiason
Amsterdam 1624
Uitgever
Adres: Warmoesstraat
Uithangbord: Baal papier
Liet drukken bij: HP van Wesbusch (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Haarlem
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Jan Tomassz
Amsterdam 1621
Uitgever
Adres: Beurs
Uithangbord: Serpent
Uitsluitend eigen naam: 1
Pieter Tonne-man
Amsterdam 1614
Uitgever
Adres: Oudebrugsteeg
Uithangbord: Psalmboek
Uitsluitend eigen naam: 1
Dirck Cornelisz Troost
Amsterdam 1608-1610
Drukker
Adressen: Kalverstraat, Rokin
Uithangbord: Enige Troost
Uitsluitend eigen naam: 3
Drukte voor: JE Cloppenburgh (Amsterdam) 2; JE van Heerden (Amsterdam) 3; H Laurensz
(Amsterdam) 1
Anonieme drukken: geen
Jan Arentsz Tijt
Amsterdam 1614-1617
Uitgever
Mandenmakerssteeg
Uitsluitend eigen naam: 1
Liet drukken bij: C Fransz (Amsterdam) 1
Nicolaes Ellertsz Verberg
Amsterdam 1618-1620
Uitgever
Adres: Beursstraat
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Uithangbord: boekverkoperswinkel
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 2
Joris Veseler
Amsterdam 1618-1624
Drukker
Adres: Zuiderkerk
Uithangbord: Hoop
Uitsluitend eigen naam: 17
Drukte voor: CL van der Plasse (Amsterdam) 1
Werkte samen met: B Jansz (Amsterdam) 3
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; luthers (Briels)
Anonieme drukken: 1617-c3, 1617-s2, 1618-l1, 1618-w2, 1619-w3, 1619-w4, 1619-

w6, 1619-w9, 1619-w10, 1621-p1, 1621-t3, 1622-a4, 1622-o1, 1624-h1, 1624h2, 1624-h3, 1624-r1, 1625-o2
Louis Viret
Amsterdam 1609
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Claes Jansz Visscher
Amsterdam 1613-1647
Plaatdrukker
Adres: Kalverstraat
Uithangbord: Visser
Uitsluitend eigen naam: 18
Dirck Pietersz Voscuyl
Amsterdam 1610, 1614-1622
Uitgever
Adressen: Hoogstraat, op de hoek van de Doelenstraat, Oudebrugsteeg, Beurs, In de kast
onder het Stadhuis, Bij het Boshuis
Uithangbord: In de Witte Engel
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Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: PA van Ravensteyn (Amsterdam) 6; JP Wachter (Amsterdam) 1
Weduwe Dirck Pietersz Voscuyl
Amsterdam 1623-1624
Uitgever
Adres: In de kast onder het Stadhuis; De Hoogstraat bij het Oostindisch huis
Uithangbord: Witte Engel
Uitsluitend eigen naam: 2
Dirck G van Vreeswijck
Amsterdam 1621-1622
Uitgever
Adres: St Antoniesbreestraat 1623
Uitsluitend eigen naam: 1
Jacob Pietersz Wachter
Amsterdam 1613-1649
Uitgever
Adressen: Dam, Bij de Nieuwe Kerk, Singel
Uithangborden: Wachter, Jonge Wachter
Uitsluitend eigen naam: 33
Drukte voor: DP Voscuyl (Amsterdam) 1
Liet drukken bij: AH Boumeester (Amsterdam) 1; J Broersz (Amsterdam) 1; B Jansz
(Amsterdam) 1; TJ Lootsman en JF Stam (Amsterdam) 1; B Otz (Amsterdam) 4; PA van
Ravesteyn (Amsterdam) 1; JF Stam (Amsterdam) 4
Werkte samen met: H Gerritsz (Amsterdam) 1; B Jansz (Amsterdam) 1
Hans Walschaert
Amsterdam 1614-1636
Uitgever
Adres: Water, bij de Oude Brug
Uithangbord: Boekdrukkerij
Uitsluitend eigen naam: 13
Liet drukken bij: J Jacobsz (Amsterdam) 1; B Otz (Amsterdam) 1; JF Stam (Amsterdam) 1; JG
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Tydeman (Zwolle) 1
Geografısch netwerk: Zwolle
Pieter Walschaert
Amsterdam 1623, 1648
Uitgever
Adressen: Molsteeg, achter de Nieuwe Kerk, Herenstraat
Uitsluitend eigen naam: 28
Liet drukken bij: IW van der Beeck ( Hoorn) 1; B Jansz (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Hoorn
Jan Willemsz
Amsterdam 1597-1606
Uitgever
Adres: Niesel
Uithangbord: Kantoorboek
Uitsluitend eigen naam: 1
Liet drukken bij: WJ van Campen (Amsterdam) 2
Willem Jansz Wyngaert
Amsterdam 1625-1632
Uitgever
Adres: Gasthuissteeg, bij het Stadhuis
Uitsluitend eigen naam: 9

Arnhem
Connecties met: Amsterdam, Dordrecht, Franeker, Groningen, Den Haag, Haarlem,
Harderwijk, Keulen, Leiden, Utrecht
Denijs de Cramer
Arnhem 1614
Uitsluitend eigen naam: 1
*Jan Jansz
Arnhem 1597-1630
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Uitgever, drukker
Adres: Turfstraat
Uithangborden: Beslagen Bijbel, Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 109
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1
Liet drukken bij: N3 Biestkens (Amsterdam) 1; AJ Bot (Dordrecht) 1; JC van Dorp (Leiden)
1; R Doyema (Franeker) 1; S Erffens (Keulen) 1; C Guyot (Leiden) 2; T Hendricksz
(Harderwijk) 1; Wed. T Hendricksz (Harderwijk) 1, A van Herwijck (Utrecht) 1; F
Heyns (Franeker) 5; H1 Hondius (Amsterdam) 3; J2 Hondius (Amsterdam) 1; P Kaerius
(Amsterdam) 1; P Keschedt (Keulen) 1; G Ketel (Groningen) 1; C1 van de Pas (Keulen) 1;
C1 van de Pas (Utrecht) 4; C1 van de Pas en H2 van Borculo (Utrecht) 2; G van den Rade
(Franeker) 4; A1 Roman (Haarlem) 1; S de Roy (Utrecht) 2
Werkte samen met: C Claesz (Amsterdam) 4; H1 Hondius (Den Haag) 3; J1 Hondius
(Amsterdam) 1; DP Pers (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Dordrecht, Franeker, Groningen, Den Haag, Haarlem,
Harderwijk, Keulen, Leiden, Utrecht

Anoniem drukwerk: 1606-g1, 1614-s2, 1616-t4, 1618-d7, 1618-g7, 1618-n9, 1620h1, 1621-b1, 1621-o8, 1621-p3, 1621-p4, 1624-p2.
Joris Woutersen
Arnhem 1610
Uitgever?
Uithangbord: Gouden Leeuw
Uitsluitend eigen naam: 1

Bergen op Zoom
Connecties met: Middelburg
Jacob Canin
Bergen op Zoom 1603-1606
Drukker
Adres: Grote Markt
Uitsluitend eigen naam: 5
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden

Anoniem drukwerk: 1603-v1
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Rombout van Hamerstede
Bergen op Zoom 1623-1644
Uitgever
Adres: Lange Meestraat
Uitsluitend eigen naam: 5
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 2
Geografısch netwerk: Middelburg

Bolsward
Connecties: Franeker, Leeuwarden
Jan Lamrinck
Bolsward 1611-1614
Ook actief: Franeker 1617-1622
Uitgever
Liet drukken bij: R Doyema (Franeker) 1; A van den Rade (Leeuwarden) 3
Werkte samen met: BA Berentsma (Leeuwarden) 1; Wed. R Doyema (Franeker) 1; I Knoop
(Leeuwarden) 1
Geografısch netwerk: Franeker, Leeuwarden

Breda
Connecties: geen
Peeter Gevaertsz
Breda 1604
Ook actief: Wezel 1580, Woerden 1587-1588, Gouda 1591, Amsterdam 1597-1600
Drukker
Adres: Veemarkt
Uithangbord: Drie Kronen
Uitsluitend eigen naam: 1
Hans Gijsbrechts
Breda, eerste kwart zeventiende eeuw
Drukker?
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Uitsluitende eigen naam: 1
Isaac Schilders
Breda 1614-1616
Ook actief: Middelburg 1611-1614
Drukker
Adres: Markt
Uithangbord: Nieuwe drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 5
geen
Steven Wylicx
Breda 1618-1619
Drukker
Adres: Grote Kerkhof
Uitsluitend eigen naam: 2
Opmerkingen: Opvolger Isaac Schilders.
geen

Delft
Connecties: Amsterdam, Dordrecht, Gouda, Den Haag, Leiden, London, Rotterdam,
Schiedam, Utrecht
Floris Balthasars
Delft 1605
Graveur
Adres: Koorstraat
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan de Clerck
Delft 1623
Uitgever
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Leiden
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Jan Andriesz Cloeting
Delft 1594-1634
Drukker, uitgever
Adres: Marktveld
Uithangbord: Vergulde ABC
Uitsluitend eigen naam: 139
Drukte voor: L2 Elzevier (Den Haag) 1
Liet drukken bij: AC van Delf (Schiedam) 1
Geografısch netwerk: Den Haag, Schiedam
Anoniem drukwerk: 1604-a3, 1607-b5, 1607-c4, 1607-t1, 1608-a3, 1608-a4, 1608-b3, 1608-b4,
1608-b5, 1608-c14, 1608-c15, 1608-c17, 1608-g2, 1608-l6, 1608-n1, 1608-n4, 1608-n5,
1608-n6, 1608-o1, 1608-o2, 1608-o3, 1608-o4, 1608-p2, 1608-p3, 1608-w2, 1608-w3,
1609-b3, 1609-c6, 1609-c10, 1609-c14, 1609-c3, 1609-n1, 1609-o4, 1609-o9, 1609-t1,
1609-t3, 1612-c5, 1615-l1, 1616-c6, 1617-s3, 1618-b7, 1618-h2, 1618-h3, 1620-h2
Adriaen Gerritsz
Delft 1610-1644
Uitgever
Adres: Korenmarkt
Uithangbord: Vergulde Testament
Uitsluitend eigen naam: 21
Liet drukken bij: AC van Delf (Schiedam) 2; JC van Dorp (Leiden) 1; A van Heusden (Delft)
1; UC Honthorst en JA van der Marsce (Leiden) 1; JA van der Marsce (Leiden) 4; N van
Ravesteyn (Amsterdam) 3
Werkte samen met: D1 van Hoogenhuysen (Utrecht) en F van Sambix (Delft) 1; S de Putter
(Den Haag) 1; F van Sambix (Leiden) 1; AC Vryenbergh (Delft) 1
Geografısch netwerk: Den Haag, Leiden, Schiedam, Utrecht
Niclaes de Klerck
Delft 1599-1623
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1; A Migoen (Rotterdam) 1
Werk samen met: G Pietersz (Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Leiden, Rotterdam
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Erven Niclaes de Klerck
Delft 1625
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Adriaen Leenaertsz
Delft 1619-1623
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 5
Felix van Sambix
Delft 1609-1610
Ook actief te: Rotterdam 1610-1617
Uitgever
Adres: Peperstraat
Uithangbord: Vogel Phoenix; Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: A Gerritsz (Delft) 7; A van Heusden (Delft) 1; P Rammazeyn (Gouda) 1; N
van Ravesteyn (Amsterdam) 3; I van Waesberge (Rotterdam) 2
Werkte samen met: A Gerritsz (Delft) en D1 van Hoogenhuysen (Utrecht) 1
Geografısch netwerk: Gouda, Rotterdam, Utrecht
Opmerking: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Bruyn Harmansz Schinckel
Delft 1588-1625
Drukker
Adressen: Marktveld, Voorstraat
Uithangbord: Gekroonde B
Uitsluitend eigen naam: 101
Drukte voor: B Adriaensz (Amsterdam) 1; H Barentsz (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam)
2; A Hendricksz (Delft) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 3; J1 Troyen (Dordrecht) 1
Liet drukken bij: JC Vennecool (Delft) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Dordrecht
Anoniem drukwerk: 1607-b3, 1609-h2, 1615-s1, 1616-d4, 1621-g6, 1622-n3, 1623-h3, 1623-
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g4
Harman Bruynssz Schinckel
Delft 1611-1612
Drukker
Adres: Voorstraat
Uithangbord: Gekroonde B
Uitsluitend eigen naam: 2
Anoniem drukwerk: geen
Cornelis Jansz Timmer
Delft 1622-1624
Drukker?
Adres: Marktveld
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 2
Anoniem drukwerk: niet naar gezocht
Jacob Cornelisz Vennecool
Delft 1596-1605
Drukker
Adressen: Op de Boterbrug; bij de Vismarkt
Uithangbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 30
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 2; L1 Elzevier ( Leiden) 1; BH Schinckel (Delft) 1; J2 van
Waesberge ( Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Leiden, Rotterdam
Opmerkingen: Bedrijf werd volgens Briels mogelijk overgenomen door Waelpot. Het
siermateriaal wijst daar niet op. Veelal gegoten initialen, beschadigd.
Anoniem drukwerk: geen
Adryaen Claesz Vrijenbergh
Delft 1616-1621
Uitgever
Uithangbord: Salomons Tempel
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Liet drukken bij: A Gerritsz (Delft) 1; JA van der Marsce (Leiden) 1; JP Waelpot (Delft) 1
Geografısch netwerk: Leiden
Jan Pietersz Waelpot
Delft 1621-1658
Drukker
Adressen: Nieuwstraat; Marktveld bij het Stadhuis
Uithangbord: Boekdrukkerij
Uitsluitend eigen naam: 49
Drukte voor: N Butter (London) en H1 Hondius (Den Haag) 1; AC Vrijenbergh (Delft) 1; P1
Van Waesberge (Rotterdam) 2
Geografısch netwerk: Den Haag, London, Rotterdam
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; nam het bedrijf van Vennecool
over (Briels).

Deventer
Connecties: Harderwijk
Jan Christianus
Deventer 1610-1616
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
*Jan Evertsz II Cloppenburgh
Deventer 1597-1605
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 8
Anoniem drukwerk: 1608-g4
Baptista van Doetecum
Deventer 1608-1609
Drukker
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 2
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Weduwe Baptista van Doetecum
Deventer 1613
Uitgever
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 2
Sebastiaen Wermbouts
Deventer 1614-1635
Uitgever, drukker
Adres: Poot
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 21
Liet drukken bij: N van Wieringen (Harderwijk) 1
Geografısche relaties: Harderwijk

Dordrecht
Connecties: Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Delft, Edinburgh, Gorinchem, Gouda,
Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht, Zierikzee
Jacob Aertsz
Dordrecht 1617
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Leendertsz Berewout
Dordrecht 1617-1621
Uitgever
Ook werkzaam te Rotterdam 1613-1622
Uitsluitend onder eigen naam: 10
Drukte voor: H Laurensz (Amsterdam) 1
Werkte samen met: F Bosselaer (Dordrecht) 3; F Boels, F Bosselaer, IJ Canin (Z), Z Jochems,
NV van Spierinxhouck, P Verhaghen en J Waters (Dordrecht) 13
Geografısch netwerk: Amsterdam
François Boels
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Dordrecht 1617-1656
���������
Uitgever
Adres: Bij het Stadhuis
Uithangbord: Witte gekroonde Duif
Liet drukken bij: H van Esch (Dordrecht) 20; W van der Hoeve (Gouda) 3; TJ Lootsman
(Amsterdam) 1; NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1; J Tournay ( Gouda) 1; N de Vries
(Dordrecht) 2; J Waters (Dordrecht) 1
Werkte samen met: F Bosselaer en Z Jochemsz (Dordrecht) 1; JL Berewout, F Bosselaer, IJ
Canin (Z), Z JochemsNV van Spierinxhouck, P Verhaghen en J Waters (Dordrecht) 13; MJ
Brandt (Amsterdam) 1; Z Jochemsz (Dordrecht) 1; Z Jochemsz en J Waters (Dordrecht) 1;
NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1; J Waters (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Gouda
Opmerkingen: Zuidnederlander, trouwde (na diens dood) met de dochter van Pieter
Rogiers en nam de zaak over.
Françoys Bosselaer
Dordrecht 1610-1632
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 9
Drukte voor: B1 Doll en J de Keyzer (Zierikzee) 1; S Moulert (Middelburg) 1
Werkte samen met: JL Berewout (Dordrecht) 3; JL Berewout, F Boels, IJ Canin (Z), Z
JochemsNV van Spierinxhouck, P Verhaghen en J Waters (Dordrecht) 13; F Boels en Z
Jochemsz (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Middelburg, Zierikzee
Opmerkingen: Zuidnederlander, geboren te Lyon
Anoniem drukwerk: 1609-p3, 1615-b4, 1619-c6
Adriaen Jansz Bot
Dordrecht 1609-1611
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: J1 Hondius (Amsterdam) en J Jansz (Arnhem) 1; J1 Troyen (Dordrecht) 2; P
Verhaghen (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem
Anoniem drukwerk: 1608-m1, 1609-a1, 1609-t4, 1610-v1, 1611-a2
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Abraham Canin
Dordrecht 1595-1606
Drukker
Adres: Tolbrug
Uitsluitend eigen naam: 5
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 1; P Verhaghen (Dordrecht) 1
Werkte samen met: IJ Canin (Dordrecht) 5; IJ Canin en P Verhaghen (Dordrecht) 1; P
Verhaghen (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; zoon van Jan Canin, broer van
Isaac en Jacob Canin
Anonieme drukken: geen
Isaac Abrahamsz Canin
Dordrecht 1615-1616
Drukker
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; DP Pers (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; zoon van Abraham Canin.
Anoniem drukwerk: 1608-n3
Isaac Jansz Canin
Dordrecht 1594-1621
Drukker
Adressen: Tolbrug, Hoogstraat, Boom
Uithangbord: Hof van Holland
Uitsluitend eigen naam: 16
Drukte voor: I de Beer (Leiden) 1; Erven H Charteris en A Hart (Edinburgh) 1; I Elzevier
(Leiden) 1; D Episcopius (Dordrecht) 1; J Marcusz (Amsterdam) 1; G Pietersz (Rotterdam)
1; P Verhaghen (Dordrecht) 2; J2 van Waesberge ( Rotterdam) 1
Liet drukken bij: U Honthorst (Leiden) 1
Werkte samen met: JL Berewout, F Boels, F Bosselaer, Z JochemsNV van Spierinxhouck,
P Verhaghen en J Waters (Dordrecht) 13; A Canin (Dordrecht) 5; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 3; TW Orten (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Edinburgh, Leiden, Rotterdam
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Opmerkingen: Zoon van Jan Canin, broer van Abraham en Jacob Canin. Afkomstig uit de
Zuidelijke Nederlanden.
Anonieme drukken: geen
Jacob Canin
Dordrecht 1598-1602, 1606-1617
Ook werkzaam te Bergen op Zoom (1602-1606)
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 6
Drukte voor: B Adriaensz (Amsterdam) 1; C Claesz (Amsterdam) 2; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 2; H Laurensz (Amsterdam) 2; J1 Troyen (Dordrecht) 1
Werkte samen met: G Guillemot (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; zoon van Jan Canin, broer van
Isaac en Abraham Canin; nam in 1606 mogelijk de drukkerij van zijn broer Abraham
Canin over.
Anonieme drukken: geen
Jan II Canin
Dordrecht 1624-1643
Drukker
Adres: Vismarkt, naast de Lindenboom
Uithangbord: Grote Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 5
Drukte voor: J van der Nave (Amsterdam) 1; J van Schagen (Dordrecht) 1; EW Snellaert
(Utrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Utrecht
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden; zoon van Jacob Canin
Anonieme drukken: geen
Andreas Demetrius
Dordrecht 1602
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
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Guillaume Guillemot
Dordrecht 1601-1602
Werkte samen met: J Canin (Dordrecht) 1
Philips Jansz
Dordrecht 1609-1610
Uitgever
Adres: Nieuwstraat, tegenover de Nieuwe Brug
Uitsluitend eigen naam: 3
Pieter Jansz
Dordrecht 1617
Uitgever
Werkt samen met: A Leenaertsz (Dordrecht) 1
Zacharias Jochemsz
Dordrecht 1614-1632
Uitgever
Adres: Marktveld, bij de Tolbrug
Uithangborden: Grote Bijbel, Vergulde Boom
Liet drukken bij: NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1; J Waters (Dordrecht) 2
Werkte samen met: JL Berewout, F Boels, F Bosselaer, IJ Canin (Z), NV van Spierinxhouck,
P Verhaghen (Z), J Waters (Dordrecht) 13; F Boels (Dordrecht) 2; F Boels en F Bosselaer
(Dordrecht) 1
Adriaen Leenaertsz
Dordrecht 1606-1610
Uitgever
Werkte samen met: P Jansz (Dordrecht) 1
Pieter Rogiers
Dordrecht 1611
Uitgever
Uithangbord: Duif
Liet drukken bij: AJ Bot (Dordrecht) 1
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Opmerkingen: weduwe hertrouwde in 1616 met Jasper I Troyen; schoonvader van Francois
Boels
Damis van Rybeeck
Dordrecht 1622-1624
Uitgever
Adres: Nieuwebrug
Uithangbord: Vergulde ABC
Uitsluitend eigen naam: 4
Jan Geeritsz van Schueren
Dordrecht 1624
Uitgever
Adres: Vriesestraat
Uithangbord: Vergulde Boekenpers
Uitsluitend eigen naam: 1
Niclaes Vincentsz van Spierinxhouck
Dordrecht 1612-1635
Drukker
Adressen: Vriesestraat, Vismarkt
Uithangborden: Vergulde Slot, Nieuwe Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 11
Drukte voor: F Boels (Dordrecht) 1; A Helmichsz (Gorinchem) 1; P Huybrechts
(Rotterdam) 1; Z Jochemsz (Dordrecht) 1; P van den Mannacker (Rotterdam) 1; J1 Troyen
(Dordrecht) 2; I van Waesberge (Rotterdam) 1; J Waters (Dordrecht) 1
Werkte samen met: JL Berewout, F Boels, F Bosselaer, IJ Canin (Z), Z JochemsNV van
Spierinxhouck P Verhaghen (Dordrecht) 13
Geografısch netwerk: Gorinchem, Rotterdam
Anonieme drukken: geen
Elias Tack
Dordrecht 1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
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Jasper I Troyen
Dordrecht 1589-1613
Uitgever
Adres: Wijnstraat
Uithangbord: Vergulde Griffioen
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: AJ Bot (Dordrecht) 2; J Bouwensz (Leiden) 2; J Canin (Dordrecht) 1; A
Cornelisz (Dordrecht) 1; AC van Delf (Schiedam) 1; J1 Haensberch (Gorinchem) 1; BH
Schinckel (Delft) 1; NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1; P Verhaghen (Dordrecht) 3; J
Waters (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Delft, Leiden, Schiedam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden;�������������������������������
trouwde in 1616 met de weduwe
van Pieter Rogiers, oom van uitgever Jasper Goris
Peeter Verhaghen
Dordrecht 1578-1628
Drukker? Uitgever
Adressen: Mijns Heren Herberg, Naast het Prinsenlogement, Wijnbrug
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 60
Drukte voor: J1 Troyen (Antwerpen) 1
Liet drukken bij: AJ Bot (Dordrecht) 1; A Verschout (Antwerpen) 1
Werkte samen met: JL Berewout, F Boels, F Bosselaer, IJ Canin (Z), Z JochemsNV van
Spierinxhouck (Dordrecht) 13; A Canin (Dordrecht) 2; A en I Canin (Dordrecht) 1; C
Jansz (Dordrecht) 2
Geografısch netwerk: Antwerpen
Anoniem drukwerk: 1603-v2
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Dirck G van Vreeswijck
Dordrecht 1621-1622
Ook werkzaam te Amsterdam (1623) en Leiden (1628)
Drukker
Adres: Nieuwe Breestraat
Uithangbord: Courantier
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Uitsluitend eigen naam: 9
Anonieme drukken: geen
Joris Waters
Dordrecht 1608-1623
Drukker, uitgever
Adres: Vismarkt
Uithangbord: Vergulde Kaarssnuiter
Uitsluitend eigen naam: 13
Drukte voor: H Barentsz (Amsterdam) 1; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; NV van
Spierinxhouck, J1 Troyen (Dordrecht) 1
Werkte samen met: JL Berewout, F Boels, F Bosselaer, IJ Canin (Z), Z JochemsNV van
Spierinxhouck P Verhaghen (Dordrecht) 13
Onduidelijk: F Boels en Z Jochemsz (Dordrecht) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: trouwde in 1607 met de weduwe van Abraham Canin
Anoniem drukwerk: 1608-t1, 1610-w1, 1616-d1

Enkhuizen
Connecties: Amsterdam, Franeker, Haarlem, Leiden
Willem Wiggersz Blaeu
Enkhuizen 1619
Uitgever
Adres: Westerstraat
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Arentsz Chaallon
Enkhuizen 1602-1620
Uitgever
Adres: Westerstraat
Uithangbord: Gulden Nederlandse Kroniek
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: J Tournay (Enkhuizen) 1
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Jan Huyghen van Linschoten
Enkhuizen 1601
Uitgever
Liet drukken bij: G Ketel (Franeker) 1
Geografısch netwerk: Franeker
*Jacob Lenaertsz Meyn
Enkhuizen 1588-1624
Drukker
Adressen: Nieuwestraat; Op de hoek van de Kerkbrug
Uithanbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 17
Liet drukken bij: G van den Rade (Franeker) 1; G Rooman (Haarlem) 1
Drukte voor: WJ Buys alias Gyse (Amsterdam) 1; Mi Colijn ( Amsterdam) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Franeker, Haarlem, Leiden
Anoniem drukwerk: 1609-c5, 1609-m2, 1616-d9, 1625-m3
Jan Jacobs Palensteyn
Enkhuizen 1615-1629
Drukker
Adressen: Zuiderspui, Zuideinde
Uithangbord: Boekdrukkerij
Uitsluitend eigen naam: 3
Drukte voor: JE1 van Cloppenburgh (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Jasper Tournay
Enkhuizen 1607
Ook actief: Delft 1583-1584, Gouda 1585-1591, 1609-1634, Leiden 1602
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 1
Drukte voor: JA Chaallon (Enkhuizen) 1; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; P1 van
Wesbusch (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Haarlem
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Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden

Franeker
Connecties: Amsterdam, Arnhem, Bolsward, Enkhuizen, Harlingen, Leeuwarden,
Leiden, Oldelamer
Ulderick Balck
Franeker 1608-1647
Drukker
Adres: Academiestraat tegenover de universiteit
Uitsluitend eigen naam: 108
Drukte voor: J Buytenpost (Franeker) 1; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 3; JF Deûring
(Franeker) 1; A1 en B Elzevier (Leiden) 3; J Janssonius (Amsterdam) 4; V Pauli (Harlingen)
1; W Piers (Oldelamer) 1; TL Salwarda (Franeker) 1; S Smit (Franeker) 1; P1 van Wesbusch
(Haarlem) 1
Werkte samen met: JF Deûring (Franeker) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Harlingen, Leiden, Oldelamer
Jacobus Buytenpost
Franeker 1610
Uitgever
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 1
Rombertus Doyema
Franeker 1605-1616
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 22
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; L1 Elzevier ( Leiden) 2; J Jansz (Arnhem) 1;
J Lamrinck (Bolsward) 1; A van den Rade (Leeuwarden) 2; P1 van Wesbusch (Haarlem) 1
Werkte samen met: U Balck (Franeker) 1; DJ Prins (Franeker) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Bolsward, Leeuwarden, Leiden
Weduwe Rombertus Doyema
Franeker 1616
Drukker
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Uitsluitend eigen naam: 1
Feddrick Heyns
Franeker 1614-1636
Drukker
Adres: Korenmarkt
Uithangbord: Vergulde Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 21
Drukte voor: D Albertsz (Leeuwarden) 2; JJ de Fries (Leeuwarden) 1; J Janssonius
(Amsterdam) 2; J Jansz (Arnhem) 7; D Johannis (Franeker) 2; H Laurensz (Amsterdam) 8
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Franeker, Leeuwarden
Daniel Johannis
Franeker 1620-1622
Uitgever
Liet drukken bij: F Heyns (Franeker) 1; J Lamrinck (Franeker) 1
Werkte samen met: J Lamrinck (Franeker) 2
Gerard Ketel
Franeker 1600-1601
Ook actief: Groningen 1602-1605
Drukker
Uithangbord: Vergulde drukkerij
Drukte voor: JH van Linschoten (Enkhuizen) 1
Geografısch netwerk: Enkhuizen
Jan Lamrinck
Franeker 1617-1622
Ook actief: Bolsward 1611-1616
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 43
Drukte voor: Bibl. Commelinianum (S.l.) en wed, J Commelinus (Amsterdam) 1; D
Johannis (Franeker) 2; H Laurensz (Amsterdam) 1; JJ Starter (Franeker) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
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Dirck Jansz Prins
Franeker 1605-1606
Drukker
Werkte samen met: R Doyema (Franeker) 1
Gilles van den Rade
Franeker 1586-1614
Drukker
Ook actief: Antwerpen 1571-1585, Leeuwarden 1604-1606
Uitsluitend eigen naam: 135
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 4 ;Bibliopolum Commelinianum (S.l.); Z Heyns
(Amsterdam) 2; L Jacobsz (Amsterdam) 2; J Jansz (Arnhem) 3; JL Meyn (Enkhuizen) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Enkhuizen
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Thomas Lamberts Salwarda
Franeker 1611-1614
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: WJ Blaeu ( Amsterdam) 1
Onduidelijk: U Balck (Franeker) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Sebastianus Smit
Franeker 1608
Uitgever
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 1
Jan Janssen Starter
Franeker 1620
Ook actief: Leeuwarden 1615-1616
Uitgever
Liet drukken bij: J Lamrinck (Franeker) 1
Jelis Claesz Verhal
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Franeker 1616
Uitgever
Adres: Bij de Kerk
Uithangbord: Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 1

Goes
Connecties: Middelburg
Aelbrecht Feyth
Goes 1620
Uitgever
Uithangbord: April
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 1
Geografısch netwerk: Middelburg

Gorinchem
Connecties: Dordrecht
Jan Haensberch
Gorinchem 1590-1611
Drukker
Adres: Kerkhof
Uithangbord: Wapen van Dordrecht
Uitsluitend eigen naam: 7
Drukte voor: A Helmichsz (Gorinchem) 1; J1 Troyen (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht
Opmerkingen: grootvader van Jan Jansz Haensberch
Jan Jansz Haensberch
Gorinchem 1617-1642
Drukker
Adres: Kerk
Uithangbord: Wapen van St Lucas
Uitsluitend eigen naam: 4
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Opmerkingen: kleinzoon van Jan Haensberch
Adriaen Helmichsz
Gorinchem 1608-1635
Uitgever
Adres: Markt
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 18
Liet drukken bij: J Haensberch (Gorinchem) 1; NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht

Gouda
Connecties: Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam
Andries Burier
Gouda 1613-1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 7
Liet drukken bij: Jasper Tournay ( Gouda) 18
Jacobus Migoen
Gouda 1607-1609
Drukker
Adres: Vismarkt
Uithangbord: Onpartijdige drukkerij In de ladder Jacobs
Uitsluitend eigen naam: 12
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Rijssaert van Spiere
Gouda 1616
Uitgever
Liet drukken bij: J Tournay ( Gouda) 1
Jasper Tournay
Gouda 1585-1591, 1608-1634
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Drukker
Adres: Kralenbrug
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 38
Drukte voor: F Boels (Dordrecht) 1; A Burier ( Gouda) 18; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam)
2; HL de Groot (Rotterdam) 1; H Laurensz (Amsterdam) 5; R van Spiere (Gouda) 1; M
Straf-int-velt (Gouda) en wed. DC Troost (Amsterdam) 1; wed. DC Troost (Amsterdam)
1; P1 van Wesbusch (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.

Groningen
Connecties: Arnhem, Emden, Leiden
Martinus Hubeldingius
Groningen 1604
Uitgever
Liet drukken bij: G Ketel (Groningen) 1
Johannes Huberti
Groningen 1619
Uitgever
Liet drukken bij: H Sas (Groningen) 1
Cornelis Jacobsz
Groningen 1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Gerhard Ketel
Groningen 1602-1605
Ook actief: Franeker 1600-1601
Drukker
Adres: Herenstraat
Uitsluitend eigen naam: 9
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Drukte voor: Gemeenteraad Emden (Emden) 3; M Hubeldingius (Groningen) 1; J Jansz
(Arnhem) 1
Geografısch netwerk: Arnhem, Emden
David Lip van Augspurg
Groningen 1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Jan van den Rade
Groningen 1607-1613
Drukker, uitgever
Adres: Brede Markt
Uithangbord: Witte Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 6
Drukte voor: J Jansz (Arnhem) 1
Liet drukken bij: H Sas (Groningen) 1
Geografısch netwerk: Arnhem
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Hans Sas
Groningen 1607-1651
Drukker, uitgever
Adres: Herenstraat; Markt
Uithangbord: Vergulde drukkerij; Grote oranje kroon; Gekroonde drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 113
Liet drukken bij: M en B Elzevier (Leiden) 1; J Huberti (Groningen) 1; J van der Rade
(Groningen) 1
Geografısch netwerk: Leiden

Den Haag
Connecties: Amsterdam, Arnhem, Delft, Dordrecht, Hoorn, Leiden, London,
Middelburg, Parijs, Rotterdam, Rouen, Schiedam
Jan Antheunisz

394

appendix
Den Haag 1623
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Aelbrecht Heyndricksz
Den Haag 1591-1605
Ook actief: Delft 1573-1591
Drukker
Adres: Markt
Uitsluitend eigen naam: 220
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 3; C Claesz (Amsterdam) en G Elzevier (Den Haag) 1;
P l’Huillier en J Mettayer (Paris) 1; M le Megissier (Rouen) 1; C Montroeil en J Richer
(Paris) 1; M Patisson (Paris) 2; C Yetswaert (London) 1
Liet drukken bij: BH Schinckel (Delft) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, London, Parijs, Rouen
Opmerkingen: Schoonvader van zijn opvolger Hillebrandt Jacobsz I van Wouw
Henricus I Hondius
Den Haag 1599-1649
Ook werkzaam te Leiden 1604-1605
Graveur, uitgever
Adres: Gevangenpoort
Uitsluitend eigen naam: 13
Drukte voor: BC van Nieulandt (Den Haag) 2; J3 van Waesberge (Rotterdam) 1
Liet drukken bij: J Moxon (Delft) 1; JP Waelpot (Delft) 1
Werkte samen met: G Hondius (Den Haag) 1; J Jansz (Arnhem) 3
Geografısch netwerk: Arnhem, Delft, Rotterdam
Aert Meuris
Den Haag 1609-1642
Uitgever, drukker
Adressen: Papenstraat, Veenstraat
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 222
Liet drukken bij: AC van Delf (Schiedam) 2; A van Heusden (Delft) 1; J Paets Jacobszoon (
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Leiden) 1
Geografısch netwerk: Delft, Leiden, Schiedam
Commentaar: gebruikt materiaal dat van Barent Adriaensz is geweest
Beuckel Cornelisz Nieulandt
Den Haag 1602-1606
Uitgever
Adres: Voorhof
Uithangbord: Patientie
Uitsluitend eigen naam: 12
Liet drukken bij: H1 Hondius (Den Haag) 2; H1 Hondius (Leiden) 3
Geografısch netwerk: Leiden
Opmerkingen: schoonzoon van Jan Bouwensz (Leiden)
Anthony Jansz Tongerloo
Den Haag 1624-1662
Uitgever
Adres: Veenstraat
Uithangbord: Tien Geboden
Uitsluitend eigen naam: 45
Liet drukken bij: IW van der Beeck ( Hoorn) 1; L Breeckevelt (Den Haag) 1; I Burghoorn
(Den Haag) 1; TD Cel-born (Rotterdam) 1; H van Esch (Dordrecht) 1; A van Heusden
(Delft) 2; J Rammazeyn (Den Haag) 1
Werkte samen met: S de Putter (Den Haag) en I Verhoeven (Amsterdam) 1; J Tongerloo (Den
Haag) 10; J Verhoeve (Den Haag) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Hoorn, Rotterdam,
Adriaan van de Venne
Den Haag 1625-1635
Uitgever
Adressen: Fluwelen Burgwal, Turfmarkt
Uithangbord: Drie leerkunsten
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: I Burghoorn (Den Haag) 1; Wed. JP van de Venne (Middelburg) 3
Werkte samen met: J Ockers (Den Haag) 4
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Geografısch netwerk: Middelburg
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Hillebrandt Jacobsz I van Wouw
Den Haag 1602-1622
Drukker
Adres: Markt
Uitsluitend eigen naam: 350
Drukte voor: G Potter en N Bourne (London) 1
Liet drukken bij: B Jansz (Amsterdam) 1
Opmerkingen: Opmerkingen: schoonzoon en opvolger van Aelbrecht Heyndricksz. Zoon van
lakenverkoper en burgemeester JC van Wouw
Weduwe en erfgenamen Hillebrandt Jacobsz I van Wouw
Den Haag 1622-1662
Drukker
Adres: Markt
Uitsluitend eigen naam: 750
Liet drukken bij: H van Esch (Dordrecht), DJ van Ilpendam en PA van Ravesteyn (Leiden) 2;
PA van Ravesteyn (Amsterdam) 8
Geografısch netwerk: Amsterdam, Dordrecht, Leiden

Haarlem
Connecties: Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Enkhuizen, Franeker, Gouda, Leiden,
Middelburg, Rotterdam
Pieter I Arentsz
Haarlem 1612-1615
Ook actief te Norden 1620-1621, Amsterdam 1650-1653
Uitgever
Adressen: Barteljorisstraat, Markt
Uithangbord: Gereformeerde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: V1 Casteleyn (Haarlem) 3; V1 Casteleyn en D Wachtendonck (Haarlem) 1
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François Beyts
Haarlem 1616-1618
Uitgever
Adres: Markt
Uithangbord: Misverstand
Liet drukken bij: B Otz (Amsterdam) 1; A1 Roman (Haarlem) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Samuel Bogaert
Haarlem 1616
Uitgever
Adres: Korte Begijnenstraat
Uitsluitend eigen naam: 1
Vincent I Casteleyn
Haarlem 1612-1658
Drukker
Adressen: Kraaienhorstgracht, Grote Houtstraat, Markt
Uithangborden: Boekdrukkerij, Suikerhuis
Uitsluitend eigen naam: 57
Drukte voor: P1 Arentsz ( Haarlem) 4; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 5; Z Cornelisz
(Hoorn) 2; D de Keyser (Haarlem) 5; P1 van Wesbusch (Haarlem) 1
Liet drukken bij: B Jansz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Leiden
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Gerrit Jacobsz Cramer
Haarlem 1614
Uitgever
Liet drukken bij: JP Hauwaert (Haarlem) 1
Niclaes Geelkerck
Haarlem 1618
Uitgever
Ook actief: Leiden 1617-1624, S.l. 1618, Rotterdam 1618
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Liet drukken bij: A1 Roman (Haarlem) 1
Jacob Pauwelsz Hauwaert
Haarlem 1614-1615
Drukker
Adres: Spaarne, bij de Kraan
Drukte voor: GJ Cramer (Haarlem) 1; D de Keyser (Haarlem) 2
David van Hoorenbeeck
Haarlem 1620-1629
Schrijfmeester
Uitsluitend eigen naam: 3
Werkte samen met: L Serweytius (Haarlem) 2
Liet drukken bij: A1 Roman (Haarlem) 1
Daniel de Keyser
Haarlem 1611-1617
Uitgever
Adres: Markt
Uithangbord: Vergulde ABC
Liet drukken bij: V1 Casteleyn (Haarlem) 5; JP Hauwaert (Haarlem) 2; A1 Roman (Haarlem) 5
Herman Theunisz Kranepoel
Haarlem 1618-1629
Drukker
Adressen: Damstraat, Lange Veerstraat, Korte Begijnenstraat
Uithangbord: Groene Kruis
Uitsluitend eigen naam: 12
Drukte voor: H Laurensz (Amsterdam) 1; GJ Quintijn (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Hendrick Dircksz Mes
Haarlem 1618
Uitgever
Adres: Markt
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Liet drukken bij: JA van der Marsce (Leiden) 1
Adriaen I Roman
Haarlem 1611-1641
Drukker
Adressen: Koningstraat, Jacobijnenstraat, Markt, Grote Houtstraat
Uithangbord: Vergulde Pers
Uitsluitend eigen naam: 110
Drukte voor: F Beyts (Haarlem) 2; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 6; WJ Cloppenburgh
(Amsterdam) 1; N Geelkerck (Haarlem)1; D van Hoorenbeeck (Haarlem) 1; J
Jansz (Arnhem) 1; D de Keyser (Haarlem) 5; HA Koster (Amsterdam) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 1; Z Roman (Middelburg) 5; J Theunisz (Haarlem) 1; P1 van Wesbusch
(Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Middelburg
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Gillis Rooman
Haarlem 1585-1609
Drukker
Adressen: Zuiderstraat, Jacobijnenstraat, Markt
Uithangbord: Vergulde Passer
Uitsluitend eigen naam: 39
Drukte voor: WJ Buys alias Gyse (Amsterdam) 4; C Claesz (Amsterdam) 9; JE1
Cloppenburgh (Amsterdam) 7; WW Crol (Haarlem) 1; Z Heyns (Amsterdam) 6; L Jacobsz
(Amsterdam) 13; JL Meyn (Enkhuizen) 2; F Soete (Haarlem) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Enkhuizen
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Laurens Serweytius
Haarlem 1620-1621
Uitgever
Werkte samen met: D van Hoorenbeeck (Haarlem) 2
Jan Theunisz
Haarlem 1614-1615
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Uitgever
Adres: Markt
Liet drukken bij: A1 Roman (Haarlem) 1D Wachtendonck (Haarlem) 2
David Wachtendonck
Haarlem 1613-1615
Drukker
Adres: Grote Houtstraat
Uithangbord: Kasteel van Wachtendonck
Uitsluitend eigen naam: 4
Drukte voor: P Arentsz ( Haarlem) 1; V1 Casteleyn (Haarlem) 1; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 1; C Roelofsz (Haarlem) 1; J Theunisz (Haarlem) 1
Liet drukken bij: V1 Casteleyn (Haarlem) 1
Werkte samen met: V1 Casteleyn (Haarlem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Passchier I van Wesbusch
Haarlem 1604-1612
Uitgever
Adres: Zand [=Markt]
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 4
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 1; V1 Casteleyn (Haarlem) 1; R Doyema (Franeker) 1; J
de Meester ( Alkmaar) 4; A1 Roman (Haarlem) 1; J Tournay (Enkhuizen) 1; J Tournay (
Gouda) 1; M van den Vijver (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar, Enkhuizen, Franeker, Gouda, Leiden
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Hans Passchiers van Wesbusch
Haarlem 1622-1648
Uitgever, drukker
Adres: Marktveld
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 63
Drukte voor: J Albertsz (Amsterdam) 1; P Moyer Jansz (Amsterdam) 1; J Naeranus
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(Rotterdam) 1; T Theunisz (Amsterdam) 1; A Tiason (Amsterdam) 1; D Verschuere
(Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Rotterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden

Harderwijk
Connecties: Amsterdam, Arnhem
Thomas Hendricksz
Harderwijk 1611-1619
Ook actief: Zwolle 1609
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 5
Drukte voor: H Laurensz (Amsterdam) 4; J Janssonius (Amsterdam) 1; J Jansz (Arnhem) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem
Weduwe Thomas Hendricksz
Harderwijk 1620-1626
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 5
Drukte voor: Wed. J Commelinus (Amsterdam) 1; J Jansz (Arnhem) 1 H Laurensz
(Amsterdam) 5; W Verbrugge (Harderwijk) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem
Willem Verbruggen
Harderwijk 1621
Uitgever
Liet drukken bij: Wed. T Hendricksz (Harderwijk) 1

Harlingen
Connecties: geen
Ige Igesoon
Harlingen 1604
Uitgever
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Uitsluitend eigen naam: 2

‘s-Hertogenbosch
Connecties: Antwerpen
Anthony Scheffer
‘s-Hertogenbosch 1613-1630
Drukker
Uithangborden: Tien Geboden, Vergulde Missaal
Uitsluitend eigen naam: 19
Jan II Scheffer
‘s-Hertogenbosch 1574-1613
Drukker
Adres: Kerkstraat
Uithangbord: Missaal
Uitsluitend eigen naam: 42
Liet drukken bij: J Moretus (Antwerpen) 1
Jan III Scheffer
‘s-Hertogenbosch 1614-1635
Drukker
Uithangbord: Goede Herder
Uitsluitend eigen naam: 20
Jan III van Turnhout
‘s-Hertogenbosch 1580-1615
Drukker
Adres: Kerkstraat
Uithangbord: Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 8
Jan IV van Turnhout
‘s-Hertogenbosch 1617-1635
Drukker
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Uithangbord: Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 8

Hoorn
Connecties met: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden, De Rijp,
Wormerveer
Willem Andriesz
Hoorn 1596-1618
Drukker
Adres: Noord
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 19
Drukte voor: Z Cornelisz (Hoorn) 2; H Gaerman ( Hoorn) 1
Isaac Willemsz van der Beeck
Hoorn 1619-1659
Drukker
Adres: Noord
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 16
Drukte voor: J Albertsz (Amsterdam) 1; MJ appel (Hoorn) 1; WS Boogaert (Wormerveer)
1; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; Z Cornelisz (Hoorn) 21; JJ1 Deutel (Hoorn) 9;
E.L. (S.l.) 1; H Gaerman (Hoorn) 1; M Gerbrandtsz (Hoorn); PZ Hartevelt (Hoorn) 4; JZ
en PZ Hartevelt (Hoorn) 1; C Jacobsz (De Rijp) 7; JP Moerbeeck (Alkmaar) 1; DP Pers
(Amsterdam) 1; AJ Tongerloo (Den Haag) 1; P Walschaert (Amsterdam) 1; L Willemsz
(Hoorn) 1
Liet drukken bij: A.I van der Beeck (Hoorn) 3
Werkte samen met: T Fonteyn (Haarlem) 1; G Martensz (Hoorn) 3
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, De Rijp, Wormerveer
Opmerkingen: Zoon van Willem Andriesz.
Jan Jochimsz Byvanck
Hoorn 1617-1621
Drukker
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Adressen: Noord, Ramen
Uithangbord: Drukkerij, Blauwe Lam van Haarlem
Uitsluitend eigen naam: 4
Drukte voor: Z Cornelisz (Hoorn) 2; H Gaerman (Hoorn) 1
Zacharias Cornelisz
Hoorn 1609-1637
Uitgever
Adressen: Gouw, Nieuwe straat
Uithangbord: Liesveldse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 13
Liet drukken bij: W Andriesz (Hoorn) 2; IW van der Beeck ( Hoorn) 21; A Biestkens
(Amsterdam) 4; J Bouwensz (Leiden) 1; JJ Byvanck (Hoorn) 2; V1 Casteleyn (Haarlem) 2; T
Fonteyn (Haarlem) 6; J de Meester ( Alkmaar) 1; B Otz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Leiden
Gillis Claesz Coster
Hoorn 1619-1624
Drukker
Adres: Kerkstraat
Uithangbord: Boekdrukkerij
Uitsluitend eigen naam: 7
Hendrick Gaerman
Hoorn 1617-1634
Uitgever
Adres: Noord
Uithangbord: Vette Hen
Liet drukken bij: W Andriesz (Hoorn) 1; IW van der Beeck ( Hoorn) 1; JJ Byvanck (Hoorn) 1

Kampen
Connecties: Amsterdam
Willem Berendtsz
Kampen 1598-1617
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Drukker
Uithangbord: S Lucas
Uitsluitend eigen naam: 6
Drukte voor: Z Heyns (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Frans Jorrijaensz
Kampen 1622-1628
Drukker
Adres: Oude straat
Uithangborden: Vergulde Schrijfpen; Vergulde Pers
Uitsluitend eigen naam: 4
Albert Lieffertsz
Kampen 1611-1612
Drukker
Adressen: Oldestraat, bij de Hagenpoort; Oldestraat, bij de Bovenkerk
Uitsluitend eigen naam: 2
Hendrick Thomasz
Kampen 1592-1616
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 1
Weduwe Hendrick Thomasz
Kampen 1617-1623
Drukker
Adres: Broederstraat
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 1
Pieter Hendricksz van Wieringen
Kampen 1617-1643
Drukker? uitgever
Adres: Broederstraat
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Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: RD Worst (Kampen) 1

Leeuwarden
Connecties: Amsterdam, Bolsward, Franeker, Harlingen
Dirck Albertsz
Leeuwarden 1618-1641
Uitgever, drukker?
Adressen: Klokstraat, Sint Jacobsstraat
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 10
Liet drukken bij: F Heyns (Franeker) 2
Drukte voor: G Aukes (Harlingen) 1
Geografısch netwerk: Franeker, Harlingen
Barent Adriaensz Berentsma
Leeuwarden 1609-1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: J Lamrinck (Bolsward) 1
Werkte samen met: A van den Rade (Leeuwarden) 1
Geografısch netwerk: Bolsward
Claude Fonteyne
Leeuwarden 1625-1654
Drukker
Adres: Grote Kerkstraat
Uitsluitend eigen naam: 70
Drukte voor: HW Coopman (Leeuwarden) 1
Isaac Knoop
Leeuwarden 1612
Uitgever
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Liet drukken bij: A van den Rade ( Leeuwarden) 1
Werkte samen met: J Lamrinck (Bolsward) 1
Abraham van den Rade
Leeuwarden 1605-1620
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 32
Drukte voor: BA Berentsma (Leeuwarden) en J Lamrinck (Bolsward) 1; I Knoop
(Leeuwarden) en J Lamrinck (Bolsward) 1; J Lamrinck (Bolsward) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 1; JJ Starter (Leeuwarden) 4
Liet drukken bij: R Doyema (Franeker) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Bolsward, Franeker
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Gilles van den Rade
Leeuwarden 1604-1608
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 2
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan Janssen Starter
Leeuwarden 1615-1618
Uitgever
Adres: Brol
Uithangbord: Engelse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: A van den Rade (Leeuwarden) 4

Leiden
Connecties: Alkmaar, Amsterdam, Antwerpen, Arnhem, Delft, Dordrecht, Franeker,
Frankenthal, Frankfurt am Main, Gouda, Den Haag, Haarlem, Hoorn, Leiden, Leuven,
London, Rotterdam, Strasbourg, Saumur, Woerden, Zwolle
Jacob Adriaensz
Leiden 1579-1609
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Uitgever
Adres: Breestraat
Uithangbord: St Joris
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: IJ Canin (Dordrecht) 1; A Hendricksz (Delft) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden)
1; A Verschout (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Delft, Dordrecht
Govert Basson
Leiden 1612-1630
Drukker
Adres: Rapenburg
Uithangbord: Muziekboek
Uitsluitend eigen naam: 117
Drukte voor: L1 Elzevier ( Leiden) 4; B en M Elzevier (Leiden) 1; J Marcus ( Leiden) 1; Mi
Colijn ( Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen : Tweede generatie Zuidnederlander
Thomas Basson
Leiden 1585-1612
Uitgever, drukker
Adressen: Kloksteeg, Breestraat, bij de Blauwe Steen, Tegenover de Universiteit
Uithangbord: Muziekboek
Uitsluitend eigen naam: 160
Liet drukken bij: J Paets Jacobszoon en J Bouwensz ( Leiden) 1
Drukte voor: Bibl. Commelinianum (S.l.) 2; L1 Elzevier ( Leiden) 2; J Maire (Leiden) 1; J
Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; F1 Raphelengius (Leiden) 1
Werkte samen met: J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; A Verschout (Leiden) 1
Opmerkingen: Volgens Van Dorsten de remonstrantse drukker tussen 1609 en 1612 (vD
1961, p.54)
Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, geboren te Cambridge ca 1555, werkzaam als
boekbinder in dienst van Louis I Elzevier
Willem Bayly
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Leiden 1614
Drukker
Drukte voor: D Roels (Leiden) 1
Werkte samen met: JG Nachtegael (Leiden) 1
Isaac de Beer
Leiden 1619
Uitgever
Liet drukken bij: Z de Smit (Leiden) 1; IJ Canin (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht
Bartholomeus van der Bildt
Leiden 1619-1620
Uitgever
Uithangbord: Hengst
Uitsluitend eigen naam: 5
Liet drukken bij: JA van der Marsce (Leiden) 1
Jan Janszoon Bors
Leiden 1617
Predikant
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Bouwensz
Leiden 1571-1614
Drukker
Adres: Hooglandse Kerkgracht
Uitsluitend eigen naam: 13
Drukte voor: H. Aelbertsz (Amsterdam) 3; T Basson ( Leiden) 1; C Claesz (Amsterdam) 2; A
Cornelisz (Hoorn) 1; B Elzevier (Leiden) 2; L1 Elzevier ( Leiden) 6; L1 Elzevier (Leiden) en
H Laurensz ( Amsterdam) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 6; H Matthysz (Amsterdam) 1; JW
Paets (Alkmaar) 1; J Paets Jacobszoon en L1 Elzevier ( Leiden) 2; J1 Troyen (Dordrecht) 2
Werkte samen met: J Paets Jacobszoon ( Leiden) 55
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam, Dordrecht, Hoorn, Leiden
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William Brewster
Leiden 1617-1619
Drukker? Uitgever
Adres: Pieterskerkkoorsteeg 1617
Uitsluitend eigen naam: 3
Andries Clouck
Leiden 1599-1638
Uitgever
Uithangbord: Gekroonde Engel
Uitsluitend eigen naam: 32
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 3; JC van Dorp (Leiden) 1; C Guyot (Leiden)
1; HL van Haestens (Leiden) 5; ACA Hoogenacker (Leiden) 1; P Muller (Leiden) 7; JH
Nachtegael en J Tournay (Leiden) 1; F2 Raphelengius (Leiden) 2
Werkte samen met: B en A1 Elzevier (Leiden) 1; L1 Elzevier ( Leiden) 2; H Laurensz
(Amsterdam) 1; JJ Orlers en J Maire ( Leiden) 5
Geografısch netwerk: Amsterdam
Joost van Colster
Leiden 1614-1619
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 7
Werkte samen met: J. Marcus (Leiden) 2
Liet drukken bij: U.C. Honthorst (Leiden) 1; U.C. Honthorst en J.A. van der Marsce (Leiden)
1; J.A. van der Marsce (Leiden) 3
Isaac Commelinus
Leiden 1624-1643
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 24
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 13; JC van Dorp (Leiden) 2; JJ van Dorp (Leiden)
1; P Muller (Leiden) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1
Werkte samen met: J Commelinus (Leiden) 3
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
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Jacobus Commelinus
Leiden 1624-1626
Uitgever
Liet drukken bij: P Muller (Leiden) 1; Erven J Paets Jacobszoon (Leiden) 1
Werkte samen met: I Commelinus (Leiden) 4
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Pieter Desbonnets
Leiden 1616
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Joannes Diephorst
Leiden 1621
Uitgever?
Uitsluitend eigen naam: 2
Jan Claesz van Dorp
Leiden 1595-1634
Drukker
Adressen: Houtmarkt, Marendorp
Uithangbord: Vergulde Zon
Uitsluitend eigen naam: 46
Drukte voor: AJ van Aelst (Zwolle) 1; J Bartholomeeusz (Amsterdam) 1; M Bastiaensz
( Rotterdam) 2; J Beeke (Leiden) 1; C Claesz (Amsterdam) 2; J de Clerck (Delft) 1; JE1
Cloppenburgh (Amsterdam) 2; A Clouck (Leiden) 1; I Commelinus (Leiden) 2; L1 Elzevier
( Leiden) 1; N Geelkerck (Leiden) 1; A Gerritsz (Delft) 1; Laurens Jacobsz (Amsterdam)
1; P Louwick Alexanderssz (Leiden) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1; J Jansz (Arnhem) 1;
J Maire (Leiden) 4; WJ Stam (Amsterdam) 1; J1 Troyen (Dordrecht) 1; J3 van Waesberge
(Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem, Delft, Dordrecht, Rotterdam, Zwolle
Abraham I Elzevier
Leiden 1620-1653 (from 1622 samen met B Elzevier)
Uitgever
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Liet drukken bij: I Elzevier (Leiden) 1
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Bonaventura Elzevier
Leiden 1610, 1617-1653
Drukker, uitgever
Uitsluitend eigen naam: 926
Liet drukken bij: U Balck (Franeker) 3; G Basson ( Leiden) 1; Jan Bouwensz (Leiden)
1; I Elzevier (Leiden) 15; T Erpenius (Leiden) 3; J Fletscher (London) 1; D Hauttus
(Strasbourg) 2; J Maire (Leiden) 3; JA van der Marsce (Leiden) 1; H Sas (Groningen) 1
Drukte voor: J van Sambix (Leiden) 1
Werkte samen met: C Bee (London) 1; A Clouck (Leiden) 1; F Hackius (Leiden) 1; A1 Leers
(Rotterdam) 1; J Janssonius (Amsterdam) 1; A1 Leers (Rotterdam) 1; J Maire (Leiden) 3; JA
van der Marsce (Leiden) 1; J van Ravesteyn (Amsterdam)
Geografısch netwerk: Amsterdam, Franeker, Groningen, London, Rotterdam, Strasbourg
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Isaac Elzevier
Leiden 1617-1626
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 64
Drukte voor: J Bieus en H1 Verdussen (Antwerpen) 3; IJ Canin (Dordrecht) 1; A1 Elzevier
(Leiden) 1; A1 en B Elzevier (Leiden) 1; B en M Elzevier (Leiden) 11; B en M Elzevier en J
Maire (Leiden) 1; L1 Elzevier ( Leiden) 4; J2 Hondius (Amsterdam) 2; J2 en H2 Hondius
(Amsterdam) 1; H Laurensz (Amsterdam) 6; DP Pers (Amsterdam) 1; J2 van Waesberge (
Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Antwerpen, Dordrecht, Rotterdam
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Louis I Elzevier
Leiden 1583-1617
Uitgever
Adres: e regione Scholae Novae
Uitsluitend eigen naam: 41
Liet drukken bij: G Basson ( Leiden) 4; T Basson ( Leiden) 2; J Bouwensz (Leiden) 12; JC van
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Dorp (Leiden) 1; R Doyema (Leiden) 1; I Elzevier (Leiden) 4; J Flamand (Frankenthal) 1; J
Flavius (Leuven) 1; C Guyot (Leiden) 1; HL van Haestens (Leiden) 4; J Paets Jacobszoon (
Leiden) 1; F2 Raphelengius (Leiden) 1; JC Vennecool (Delft) 1; A Verschout (Woerden) 1
Werkte samen met: H Laurensz (Amsterdam) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 5
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, Frankenthal, Leuven, Woerden
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Matthijs Elzevier
Leiden 1617-1622
Drukker
Uitsluitend met Bonaventura Elzevier
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Thomas Erpenius
Leiden 1613-1625
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 8
Drukte voor: A1 en B Elzevier en J Maire (Leiden) 3; J Maire (Leiden) 3
Frans Fransz
Leiden 1619-1620
Uitgever?
Uitsluitend eigen naam: 2
Asinga Eilhardi de Fries
Leiden 1625-1633
Uitgever
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 2; JC van Woerden (Leiden) 1
Bartholomeus Jacobsz de Fries
Leiden 1617
Uitgever
Adres: Tegenover de Grote School
Uitsluitend eigen naam: 1
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Johannes Ganne
Leiden 1612
Uitgever
Liet drukken bij: UC Honthorst en JA van der Marsce (Leiden) 1
Volraedt Gaubisch
Leiden 1599-1601
Drukker
Drukte voor: L Jacobsz (Amsterdam) 1; F van der Stralen de jongere (Leiden) 1
Niclaes Geelkerck
Leiden 1617-1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 18
Drukte voor: J2 Hondius (Amsterdam) 1
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1; JA van der Marsce (Leiden) 2; Z de Smit (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Christoffel Guyot
Leiden 1598-1604
Drukker
Uithangbord: Salomons Tempel
Uitsluitend eigen naam: 21
Drukte voor: A Clouck (Leiden) 1; L1 Elzevier ( Leiden) 1; L Jacobsz (Amsterdam) 8; J Jansz
(Arnhem) 2; JJ Orlers ( Leiden) 9
Werkte samen met: J de Meester ( Alkmaar) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Henrick Lodewijcxsoon van Haestens
Leiden 1596-1621
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 68
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 2; A Clouck (Leiden) 1; A Clouck, J Maire en JJ Orlers
( Leiden) 4; L1 Elzevier ( Leiden) 4; A Flamine (Leiden) 1; Z Heyns (Amsterdam) 1; L
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Jacobsz (Amsterdam) 2; N de Klerck (Leiden) 2; HA Koster (Amsterdam) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 1; J Maire (Leiden) 4; J Marcus ( Leiden) 3; JJ Orlers ( Leiden) 5; C van Sichem
(Amsterdam) 1
Werkte samen met: J Maire en JJ Orlers ( Leiden) 1; JJ Orlers ( Leiden) 3
Geografısch netwerk: Amsterdam
Louis Hemling
Leiden 1619
Uitgever
Adres: Korte Koorsteeg
Uitsluitend eigen naam: 1
Heyndrick Heyndricksz
Leiden 1608
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Henricus I Hondius
Leiden 1604-1605
graveur
Liet drukken bij: BC Nieulandt (Den Haag) 3
Geografısch netwerk: Den Haag
Uldrick Cornelissz Honthorst
Leiden 1612-1620
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 4
Drukte voor: JL Berewout (Rotterdam) 2; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) en IJ Canin
(Dordrecht) 1; J van Colster (Leden) 1; J van Colster en J Marcus ( Leiden) 1; Bibliopolam
Commelinianum (S.l) 1; J Ganne (Leiden) 1; A Gerritsz (Delft) 1; J Marcus ( Leiden) 2; JJ
Nieukerck (Leiden) 1; D Roels (Leiden) 2; J3 van Waesberge (Rotterdam) 1
Werkte samen met: JA van der Marsce (Leiden) 15
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Rotterdam
Arent Corsen Arnold Hoogenacker

416

appendix
Leiden 1625-1628
Drukker
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; A Clouck (Leiden) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 2
Werkte samen met: DG van Vreeswijck (Leiden) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Jan Huybertsz
Leiden 1614
Uitgever, drukker?
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: WJ Blaeu ( Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
David Jansz van Ilpendam
Leiden 1617-1643
Uitgever
Adressen: Ketelboetersteeg, Breestraat
Uithangbord: Vergulde Kerkbijbel
Liet drukken bij: H van Esch (Dordrecht) 1; JA van der Marsce (Leiden) 2; JC van Woerden
(Leiden) 1
Werkte samen met: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 3; Wed. HJ van Wouw (Den Haag) 1
Davidt Jacopsz
Leiden 1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Theodore Johannes
Leiden 1612
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Antoine Maire
Leiden 1595-1603
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Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 4
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Joannes Maire
Leiden 1603-1657
Drukker, uitgever
Uitsluitend eigen naam: 337
Liet drukken bij: T Basson ( Leiden) 1; WC van der Boxe (Leiden) 3; P de Croy (Leiden) 1; JC
van Dorp (Leiden) 4; I Elzevier (Leiden) 1; T Erpenius (Leiden) 6; H van Esch (Dordrecht)
1; HL van Haestens (Leiden) 8; JA van der Marsce (Leiden) 1; P Muller (Leiden) 1; F2
Raphelengius (Leiden) 4; ; JC van Woerden (Leiden) 2
Werkte samen met: J1 Blaeu (Amsterdam) 1; B en M Elzevier (Leiden) 4; L3 Elzevier
(Amsterdam) 2; H Laurensz (Amsterdam) 1; D Maire (Leiden) 1; JJ Orlers ( Leiden) 7
Geografısch netwerk: Amsterdam
Jacob Marcus
Leiden 1607-1648
Uitgever
Adres: Naast de Grote School
Uithangborden: Stamboek, Sub uithangbordo Mercurii
Uitsluitend eigen naam: 136
Werkte samen met: J Colster (Leiden) 2; K Schleich (Frankfurt a.M.) 1
Liet drukken bij: G Basson ( Leiden) 1; WC van der Boxe (Leiden) 1; P de Croy (Leiden) 1; JC
van Dorp (Leiden) 1; HL van Haestens (Leiden) 3; UC Honthorst en JA van der Marsce
(Leiden) 3; J Janssonius (Amsterdam) 1; JA van der Marsce (Leiden) 2; T Paludanus
(Leiden) 1
Onduidelijk: J Janssonius (Amsterdam) 1
Drukte voor: L3 Elzevier (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Frankfurt a.M.
Joris Abrahamsz van der Marsce
Leiden 1612-1656
Drukker
Adres: Ketelboetersteeg
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Uithangborden: Buiskool, Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 18
Liet drukken bij: JL Berewout (Rotterdam) 2; B van der Bildt (Leiden) 1; JE1 Cloppenburgh
(Amsterdam) 1; J van Colster (Leiden) 3; J van Colster en J Marcus ( Leiden) 1; Bibl.
Commelinianum (S.l.) 1; B en A1 Elzevier (Leiden) 1; J en D Elzevier (Leiden) 1; L3
Elzevier (Amsterdam) 1; J Ganne (Leiden) 1; J Gavori (Leiden) 1; N Geelkerck (Leiden)
2; A Gerritsz (Delft) 3; A Gerritsz en AC Vrijenbergh (Delft) 1; F Hackius en F Hegerus
(Leiden) 1; UC Honthorst (Leiden) 17; DJ van Ilpendam (Leiden) 2; H Laurensz
(Amsterdam) 1; J Maire (Leiden) 1; J Marcus ( Leiden) 4; HD Mes (Haarlem) 1; JJ Orlers (
Leiden) 2; DP Pers (Amsterdam) 2; JJ van Rhijn (Leiden) 1; JJ van Rhijn (Hoorn) 2; D Roels
(Leiden) 3; J3 van Waesberge (Rotterdam) 1
Werkte samen met: UC Honthorst 17 (Leiden)
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, Haarlem, Rotterdam
Pieter Muller
Leiden 1621-1625
Drukker
Adres: Herenstraat
Uitsluitend eigen naam: 10
Drukte voor: I en J Commelinus (Leiden) 1; A Clouck (Leiden) 7; H Laurensz (Amsterdam)
2; J. Maire (Leiden) 1; B Mignon (Saumur) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Saumur
Jan Hendricksz Nachtegael
Leiden 1602
Drukker
Drukte voor: A Clouck (Leiden) 1
Werkte samen met: J Tournay (Leiden) 1
Joris Gerritsz Nachtegael
Leiden 1614-1615
Drukker
Adres: Middel Raamsteeg
Drukte voor: D Roels (Leiden) 1
Werkte samen met: W Bayly (Leiden) 1
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Jan Jansz Niekerck
Leiden 1620
Uitgever
Liet drukken bij: UC Honthorst (Leiden) 1
Gille Nutin
Leiden 1617
uitgeverf
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Jansz Orlers
Leiden 1596-1619
Uitgever
Adres: St Pieterskerksteeg
Uithangbord: Duitse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 15
Liet drukken bij: C Guyot (Leiden) 7; H L van Haestens (Leiden) 6; JA van der Marsce
(Leiden) 2
Werkte samen met: A Clouck en J Maire (Leiden) 5; HL van Haestens (Leiden) 3; J Maire
(Leiden) 2; H Laurensz (Amsterdam) en J Maire (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Jacob Jansz Paets
Leiden 1612-1614
Uitgever?
Adres: Zonneveldsteeg
Uitsluitend eigen naam: 3
Gabriel Perin
Leiden 1614
Uitgever
Adres: Delftse Vliet
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Paets Jacobszoon
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Leiden 1578-1622
Drukker, uitgever
Adres: Breestraat
Uithangborden: Gouden Paet, Vergulde Engel
Uitsluitend eigen naam: 1124
Drukte voor: J Adriaensz (Leiden) 1; T Basson ( Leiden) 1; C Claesz (Amsterdam) 5; Bibl.
Commelinianum (S.l) 2; L1 Elzevier ( Leiden) 8; L Jacobsz (Amsterdam) 7; H Laurensz
(Amsterdam) 1; A Meuris (Den Haag) 1; JW Paets (Alkmaar) 1; S Pouwelsz (Leiden) 2; C
Raphelengius (Leiden) 1; L Theodori (Gouda) 1
Liet drukken bij: T Basson ( Leiden) 1; J Bouwensz (Leiden) 2; JC van Dorp (Leiden) 1
Werkte samen met: J Bouwensz (Leiden) 60; L1 Elzevier ( Leiden) 4; A Verschout (Woerden) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam, Gouda, Den Haag
Erven Jan Paets Jacobszoon
Leiden 1624-1630
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 28
Drukten voor: I en J Commelinus (Leiden) 1
Raedthuys
Leiden 1583-1620
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 85
Christophorus Raphelengius
Leiden 1598-1601
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 56
Liet drukken bij: J Commelin (Amsterdam) 2; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Franciscus II Raphelengius
Leiden 1601-1618
Drukker
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Uitsluitend eigen naam: 149
Drukte voor: C Claesz (Amsterdam) 1; A Clouck en L1 Elzevier ( Leiden) 1; L1 Elzevier (
Leiden) 1; J Maire (Leiden) 4; HJ Muller (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan Jansz van Rhijn
Leiden 1622-1624
Ook actief: Hoorn 1624-1627
Uitgever
Adres: Ketelboetersteeg 1623-1624
Uithangbord: Riem Papier
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: SC Brekegeest (Alkmaar) 1; JA van der Marsce (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Alkmaar
Daniel Roels
Leiden 1612-1626
Uitgever
Adres: Voor het Stadhuis, Bij de Hooglandse kerk
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: W Bayly en JG Nachtegael (Leiden) 1; UC Honthorst en JA van der Marsce
(Leiden) 2; JA van der Marsce (Leiden) 1
Christoffel van Sichem
Leiden 1603
Graveur
Uitsluitend eigen naam: 1
Zacharias de Smit
Leiden 1619-1624
Drukker
Adres: Zonneveldsteeg
Uitsluitend eigen naam: 18
Drukte voor: I de Beer (Leiden) 1; N Geelkerck (Leiden) 1
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Johannis Sol
Leiden 1617
Uitgever
Adres: Koorsteeg
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Theunisz
Leiden 1600-1604
Uitgever, lettergieter
Adres: Visbrug
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 11
Jasper Tournay
Leiden 1602
Drukker
Ook actief: Delft 1583-1584, Gouda 1585-1591, 1609-1634, Enkhuizen 1607
Drukte voor: A Clouck (Leiden) 1
Werkte samen met: JH Nachtegael (Leiden) 1
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Cornelis Diricksz Vinck
Leiden 1615
uitgever
Adres: St Jansbrug
Uitsluitend eigen naam: 1
Marten van den Vijver
Leiden 1609
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 1
Drukte voor: P van Weschbusch (Haarlem) 1
Herman van Westerhuysen
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Leiden 1619-1621
Uitgever?
Uitsluitend eigen naam: 5
Pieter de Wit
Leiden 1625
Uitgever
Adres: Breestraat
Uithangbord: Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Cornelissz van Woerden
Leiden 1622-1630
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 38
Drukte voor: A Commelinus (Leiden) 2; AE de Fries (Leiden) 1; DJ van Ilpendam (Leiden) 1;
H Laurensz (Amsterdam) 2; J Maire (Leiden) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Sebastianus Wolzius
Leiden ca 1610-1617
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1

Maastricht
connecties: geen
Jan III van Ghelen
Maastricht 1598-1601
Drukker?
Uitsluitend eigen naam: 1
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden

Middelburg
Connecties: Amsterdam, Bergen op Zoom, Dordrecht, Goes, Zierikzee
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Hans Hendricsz Coenraetsz
Middelburg 1607
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Adriaen Cornelisz
Middelburg 1609
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
David Franck
Middelburg 1611
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Gerritsz
Middelburg 1604
Uitgever
Uithangbord: St Pieter
Uitsluitend eigen naam: 1
Hans van der Hellen
Middelburg 1618-1661
Drukker
Adressen: Lange Delft, Grote Markt, Bij de Nieuwe Beurs, Noortstraat, Grote Markt
Uithangborden: Franse Galei, Drukkerij, Wapen van Oudenaerde
Uitsluitend eigen naam: 36
Drukte voor: MJ Brandt (Amsterdam) 8; JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; B1 Doll
(Zierikzee) 1; A Feyth (Goes) 1; R van Hamerstede (Bergen op Zoom) 2; A de Later
(Middelburg) 3; J Misson (Middelburg) 1; Z Roman (Middelburg) 2; S de Swaet
(Middelburg) 1; JP van de Venne (Middelburg) 11; G van de Vivere (Middelburg) 14; J
van de Vivere (Middelburg) 11
Geografısch netwerk: Amsterdam, Bergen op Zoom, Goes, Zierikzee
Jan Jansz
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Middelburg 1602-1604
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Symon Jansz
Middelburg 1601-1609
Drukker?
Adres: Nieuwe Beurs
Uithangbord: Duitse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 4
Barent I Langenes
Middelburg 1589-1605
Uitgever
Adres: Giststraat
Uithangbord: Vier Winden
Uitsluitend eigen naam: 11
Liet drukken bij: R Schilders (Middelburg) 1
Werkte samen met: C. Claesz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Adriaen Leenaertsz
Middelburg 1617
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Symon Moulert
Middelburg 1597-1623
Drukker, uitgever
Adressen: Gisstraat, Dam
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 52
Drukte voor: A van de Vivere ( Middelburg) 4
Liet drukken bij: F Bosselaer (Dordrecht) 1; H van der Hellen (Zierikzee) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht, Zierikzee
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Weduwe en erven Symon Moulert
Middelburg 1623-1642
Drukker? Uitgever
Adres: Dam, bij de Oude Beurs
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 40
Liet drukken bij: H Bosselarius (Middelburg) 1
Abraham Schilders
Middelburg 1620
Drukker?
Uitsluitend eigen naam: 2
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Isaac Schilders
Middelburg 1611-1614
Ook actief: Breda 1614-1616
Drukker
Adres: Kerkstraat 1611-1612
Uitsluitend eigen naam: 3
Drukte voor: C1 Doll (Zierikzee) 1; A van de Vivere ( Middelburg) 5
Geografısch netwerk: Zierikzee
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Richard Schilders
Middelburg 1580-1617
Ook actief: London 1575
Drukker
Adressen: Lombardenstraat; Gravenstraat; Grote Markt; Lange Delft
Uithangborden: Franse Galei; Olifant
Uitsluitend eigen naam: 114
Drukte voor: B1 Langenes (Middelburg) 1; A van de Vivere ( Middelburg) 9
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
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Jan Smit
Middelburg 1610
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Samuel de Swaef
Middelburg 1619
Uitgever
Adres: Gortstraat
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 1
Jan Pietersz van de Venne
Middelburg 1620-1625
Uitgever
Adres: Op de hoek van de Nieuwe Beurs
Uithangbord: Schilderijenwinkel
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 11
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden.
Adriaen van de Vivere
Middelburg 1599-1617
Uitgever
Adres: Nieuwe Beurs
Uithangborden: Vergulde Bijbel; Nieuwe Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 23
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 3; S Moulert (Middelburg) 4; I. Schilders
(Middelburg) 4; R Schilders (Middelburg) 9
Werkte samen met: H. Laurentsz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Erven Adriaen van de Vivere
Middelburg 1618
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
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Geeraert van de Vivere
Middelburg 1620-1622
Uitgever
Adres: Nieuwe Beurs
Uithangbord: Nieuwe Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 1
Liet drukken bij: H van der Hellen (Middelburg) 14
Norden
Connecties: geen
Pieter I Arentsz
Norden 1620-1622
Drukker
Uitsluitend eigen naam (ook: Onder ‘t Cruys): 12

Nijmegen
Connecties: geen
Aert Cornelisz
Nijmegen 1593-1611
Drukker?
Adres: Grote straat
Uithangbord: Gulden Valk
Uitsluitend eigen naam: 5
Hendrick van Holt
Nijmegen 1619-1621
Uitgever
Adressen: Heselstraat; Markt, aan het Vleeshuis
Uitsluitend eigen naam: 2
David Martensz
Nijmegen 1614
Uitgever
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Adres: Waterpoort
Uitsluitend eigen naam: 1
Nicolaes Roermondt
Nijmegen 1610
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan Jacobsz Schot
Nijmegen 1602
Uitgever
Uithangbord: Vliegende Vos
Uitsluitend eigen naam: 1

Roermond
Connecties: geen
Johan Hompes
Roermond 1620
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1

Rotterdam
Connecties: Amsterdam, Antwerpen, Delft, Dordrecht, Gouda, Den Haag, Hoorn,
Leiden, Schiedam, Utrecht
Matthijs Bastiaensz
Rotterdam 1609-1625
Drukker, uitgever
Adres: Westnieuweland; Steiger
Uithangbord: St Josephus
Uitsluitend eigen naam: 64
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 2, J de Meester (Alkmaar) 1
Drukte voor: JJ Stampioen (Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Leiden
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Jan Leendertsz Berewout
Rotterdam 1613-1622
Uitgever
Adres: Hoogstraat
Uithangbord: Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 6
Liet drukken bij: UC Honthorst en JA van der Marsce (Leiden) 2
Geografısch netwerk: Leiden
Opmerkingen: Zuidnederlander, afkomstig uit Brussel.
Jan Bus
Rotterdam 1604
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Isaac Jansz Bijl
Rotterdam 1621
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan van Dalen
Rotterdam 1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Niclaes Geelkerck
Rotterdam 1618
Uitgever
Ook werkzaam te Leiden 1617-1624, Haarlem 1618
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan III van Ghelen
Rotterdam 1606-1610
Ook werkzaam te Antwerpen 1580-1596, Maastricht 1598-1601
Drukker
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Adressen: Nieuwstraat, Delftse Wagenstraat, Hooftstraat, Hoogstraat bij de Spui
Uithangbord: Witte Hazewindhond
Uitsluitend eigen naam: 11
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Weduwe Jan III van Ghelen
Rotterdam 1610-1614
Drukker
Adres: Hoogstraat bij de Spui
Uithangbord: Witte Hazewindhond
Uitsluitend eigen naam: 4
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan IV van Ghelen
Rotterdam 1619
Drukker
Uithangbord: Witte Hazewindhond
Uitsluitend eigen naam: 1
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan Gilliszoon
Rotterdam 1608
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Heyndrick Louwerensen de Groot
Rotterdam 1620-1622
Zilversmid
Uithangbord: Vergulde Beker
Liet drukken bij: J Tournay ( Gouda) 1
David Jacobsz van Hakendover
Rotterdam 1613-1617
Uitgever
Adressen: Westnieuwland, Vismarkt
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Uitsluitend eigen naam: 6
Liet drukken bij: HH Moininckx (Rotterdam) 1
Laurens Hendricxsen
Rotterdam 1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Pieter Huybrechts
Rotterdam #
Uitgever
Adres: Kleine Steiger
Liet drukken bij: NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1
Jan Jansz
Rotterdam 1605-1622
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 12
Melis Jansz
Rotterdam 1616
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Pieter Jansz
Rotterdam 1611-1624
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Jan de Kramer
Rotterdam 1615
Uitgever
Ook werkzaam te Amsterdam 1614, Utrecht 1614
Uitsluitend eigen naam: 1
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Pieter van den Mannacker
Rotterdam 1612
Uitgever
Adres: Kleine Steiger
Liet drukken bij: NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht
Cornelis Martensz
Rotterdam 1618-1622
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 3
Thomas Matthijsz
Rotterdam 1610
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 2
Abraham Migoen
Rotterdam 1610-1617
Drukker, uitgever, papierverkoper
Adres: Rijstuin
Uitsluitend eigen naam: 3
Liet drukken bij: N de Klerck (Delft) 1
Werkte samen met: G Pietersz (Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Delft
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Harman Huyghensz Moininckx
Rotterdam 1614-1628
Drukker
Adres: Lombardstraat
Uitsluitend eigen naam: 2
Drukte voor: DJ van Hakendover (Rotterdam) 1
Dirck Mullem
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Rotterdam 1576-1582, 1587-1603
Ook actief: Vianen (zonder jaar)
Drukker
Adressen: Hoogstraat, Steiger aan de Korenmarkt
Uithangbord: Engel
Uitsluitend eigen naam: 18
Drukte voor: E Hermanzoon (Hoorn) 1
Philip Philipsz
Rotterdam 1612-1618
Drukker, uitgever
Uitsluitend eigen naam: 3
Gillis Pietersz
Rotterdam 1599-1612
Uitgever
Adressen: Steiger, Korenmarkt
Uithangbord: Rode Engel
Uitsluitend eigen naam: 2
Liet drukken bij: IJ Canin (Dordrecht) 1; N de Klerck (Delft) 1
Werkte samen met: A Migoen (Rotterdam) 1
Felix van Sambix
Rotterdam 1610-1617
Ook actief: Delft 1609-1610, 1626-1644
Uitgever
Adressen: Steiger, Westnieuwland
Uithangbord: Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: AC van Delf (Schiedam) 1
Geografısch netwerk: Schiedam
Opmerkingen: Afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Jan Jansz Stampioen
Rotterdam 1618
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Adres: Westnieuwland
Uitsluitend eigen naam: 1
Philips Jacobsz van Steenwegen
Rotterdam 1625-1632
Uitgever
Adres: Beurs
Uitsluitend eigen naam: 9
Isaac van Waesberge
Rotterdam 1624-1647
Drukker, uitgever
Adres: Steiger, aan de Markt
Uitsluitend eigen naam: 41
Liet drukken bij: NV van Spierinxhouck (Dordrecht) 1
Drukte voor: F van Sambix (Delft) 2; A1 van Waesberghe (Rotterdam) 1
Geografısch netwerk: Delft, Dordrecht
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Jan II van Waesberge
Rotterdam 1587-1624
Uitgever
Adres: Marktveld / Korenmarkt
Uithangbord: Faam
Uitsluitend eigen naam: 108
Liet drukken bij: IJ Canin (Dordrecht) 1; I Elzevier (Leiden) 1; JG Nachtegael (Amsterdam) 1;
JC Vennecool (Delft) 1
Werkte samen met: C Claesz (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Delft, Dordrecht, Leiden
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Jan III van Waesberge
Rotterdam 1611-1632
Uitgever
Adressen: West-Nieuwland; Steiger aan de Korenmarkt; Hoogstraat
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Uithangborden: Leeuw; Zwarte Klok
Uitsluitend eigen naam: 29
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1; H1 Hondius (Den Haag) 1; UC Honthorst en JA
van der Marsce (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Den Haag, Leiden
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden
Pieter I van Waesberge
Rotterdam 1622-1661
Uitgever
Adres: Steiger bij de Markt
Uithangborden: Zwarte Klok, Gekroonde Leeuw
Uitsluitend eigen naam: 120
Liet drukken bij: P Beelaert (Antwerpen) 1; Hen2 van Borculo, Her2 van Borculo en EW
Snellaert (Utrecht) 2; I Burghoorn (Den Haag) 1; AC van Delf (Schiedam) 1; W van der
Hoeve (Gouda) 1; J Naeranus (Rotterdam) 1; JP Waelpot (Delft) 1
Drukte voor: J1 van Waesberge (Amsterdam) 1
Werkte samen met: J1 Janssonius van Waesberge (Utrecht) 2; A2 van Waesberge (Rotterdam) 1
Onduidelijk: JJ Schipper (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Antwerpen, Delft, Gouda, Den Haag, Schiedam, Utrecht
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden

De Rijp
Connecties: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn
Claes Jacobsz
De Rijp 1624-1647
Uitgever
Adres: Langestraat
Uithangborden: Lakenwinkel, Rijpe Oogst
Uitsluitend eigen naam: 9
Liet drukken bij: IW van der Beeck (Hoorn) 6; SC Brekegeest (Alkmaar) 1; T Fonteyn
(Haarlem) 6; B Otz (Amsterdam) 2
Geografısch netwerk: Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hoorn

437

appendix
Schiedam
Connecties: Delft, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam
Adriaen Cornelisz van Delf
Schiedam 1606-1624
Drukker
Adres: Haven
Uitsluitend eigen naam: 20
Drukte voor: JA Cloeting (Delft) 1; A Gerritsz (Delft) 2; A Meuris (Den Haag) 2; F van
Sambix (Rotterdam) 1; J1 Troyen (Dordrecht) 1; JW Vleyser (Schiedam) 1; P1 van
Waesberge (Rotterdam) 1
Werkte samen met: JC van Delft (Schiedam) 1
Geografısch netwerk: Delft, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam, Schiedam
Johannes Cornelisz van Delf
Schiedam 1606
Drukker
Werkte samen met: AC van Delf (Schiedam) 1
Jan Wolffersz Vleyser
Schiedam 1611-1617
uitgever
Adressen: Bij de Kerk, Korte Achterweg
Uithangbord: Dordtse Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 4
Liet drukken bij: AC van Delf (Schiedam) 1

Steenwijk
Connecties: Amsterdam
Doeye Jansz Walles
Steenwijk 1620
Drukte voor: J Marcusz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
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Utrecht
Connecties: Amsterdam, Arnhem, Maarsen, Parijs, Rotterdam, Woerden
Jan Amelisz
Utrecht 1609-1636
Drukker, Uitgever
Adres: Lakensnijders
Uithangborden: Schoon huis, Vergulde ABC
Uitsluitend eigen naam: 46
Drukte voor: A Leenaertsz (Amsterdam) 1
Liet drukken bij: PA van Ravesteyn (Amsterdam) 1; S de Roy (Utrecht) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam
Aert Matijsz van Bilzen
Utrecht 1614
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Hendrick Boomaer
Utrecht 1619
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Herman II van Borculo
Utrecht 1597-1645
Drukker
Adres: Onder de Domtoren
Uithangbord: Vliegend Hert
Uitsluitend eigen naam: 32
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 1; C Dircksen (Woerden) 1; Z Heyns
(Amsterdam) 1; EW Snellaert en H Specht (Utrecht) 1; J1 Janssonius van Waesberge en P1
van Waesberge (Rotterdam) 2
Werkte samen met: Hendrick 2 van Borculo en EW Snellaert (Utrecht) 2; C1 van de Pas
(Utrecht) 2
Geografısch netwerk: Amsterdam, Rotterdam, Woerden
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Jan Everdsen van Doorn
Utrecht 1611-1644
Uitgever
Adres: Ganzenmarkt
Uithangborden: Franse Bijbel, Beslagen Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 15
Liet drukken bij: Ae Roman (Utrecht) 1; S de Roy (Utrecht) 1
Abraham van Herwijck
Utrecht 1614-1635
Drukker
Adressen: Naast de Buurkerk, St Jans Dam
Uithangbord: Drukpers
Uitsluitend eigen naam: 29
Drukte voor: JE1 Cloppenburgh (Amsterdam) 3; J Jansz (Arnhem) 1; H Laurensz
(Amsterdam) 2; DP Pers (Amsterdam) 2; LG van Renesse (Maarsen) 1
Werkte samen met: H1 Ribbius (Utrecht) 8
Geografısch netwerk: Amsterdam, Maarsen
Marten Jansz
Utrecht 1614
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Jan de Kramer
Utrecht 1614
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Adriaen Leenaertsz
Utrecht 1621
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Cornelis Martensz
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Utrecht 1618-1622
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Crispijn I van de Pas
Utrecht 1612-1624
Graveur
Drukte voor: J Jansz (Arnhem) 1; G le Noir (Paris) 1
Liet drukken bij: J Jansz (Arnhem) 1; S de Roy (Utrecht) 1
Werkte samen met: H2 van Borculo (Utrecht) 1; J Jansz (Arnhem) 1; M Ruette (Paris) 1
Geografısch netwerk: Arnhem, Paris
Jan Willemsz van Rhenen
Utrecht 1603-1605
Uitgever
Adres: Onder de Lakensnijders
Uithangbord: Vergulde Schrijfboek
Uitsluitend eigen naam: 3
Salomon de Roy
Utrecht 1590-1637
Drukker
Adres: Lauwerstraat, bij de Weertpoot 1591-1598; Lege Jacobijnenstraat 1607-1622;
Prekerstraat 1633
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 132
Drukte voor: B Adriaensz (Amsterdam) 1; J Amelisz (Utrecht) 2; JE van Doorn (Utrecht) 1; J
Jansz (Arnhem) 1; C van de Passe (Utrecht) 1; P Voet (Utrecht) 2
Onduidelijk: EW Snellaert (Utrecht) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Arnhem
Pieter Voet
Utrecht 1610-1611
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
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Liet drukken bij: S de Roy (Utrecht) 1

Vlissingen
Connecties: geen
Cornelis Adriaensz
Vlissingen 1609
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
Barent I Langenes
Vlissingen 1611
Uitgever
Adres: Vijf Winden
Uitsluitend eigen naam: 1
Anthony de Later
Vlissingen 1625-1632
Uitgever
Adres: Oude Brug
Uithangbord: Licht der Zeevaart
Uitsluitend eigen naam: 2
Marten Abrahamsz van der Nolck
Vlissingen 1607-1623
Drukker
Adres: Bierkaai
Uithangbord: Drukkerij
Uitsluitend eigen naam: 10
Jan Symonssz
Vlissingen 1612
Uitgever
Uitsluitend eigen naam: 1
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Samuel Claeys Versterre
Vlissingen 1622-1650
Drukker? Uitgever?
Adres: Oostzijde van Haven
Uithangbord: Vergulde Bijbel
Uitsluitend eigen naam: 8

Zierikzee
Connecties: Amsterdam, Dordrecht, Leiden, Middelburg
Balthasar I Doll
Zierikzee 1620-1640
Uitgever
Adres: Dam
Uitsluitend eigen impressum: 3
Liet drukken bij: WC van der Boxe (Leiden) 1; F Bosselaer (Dordrecht) 1; H van der Hellen
(Middelburg) 1
Werkte samen met: J de Keyser (Zierikzee) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht, Leiden, Middelburg
Christoffel I Doll
Zierikzee 1600-1612
Uitgever
Liet drukken bij: C Claesz (Amsterdam) 1; I Schilders (Middelburg) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Middelburg
Hans van der Hellen
Zierikzee 1614-1617
Ook actief: Middelburg 1618-1661
Drukker
Uitsluitend eigen naam: 5
Drukte voor: S Moulert (Middelburg) 1; A van de Vivere ( Middelburg) 2; A van de Vivere (
Middelburg) en H Laurentsz (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam, Middelburg

443

appendix
Jan de Keyser
Zierikzee 1620
Uitgever
Adres: Potstraat
Liet drukken bij: F Bosselaer (Dordrecht) 1
Werkte samen met: B1 Doll (Zierikzee) 1
Geografısch netwerk: Dordrecht

Zutphen
Connecties: Leiden
Andries Jansz van Aelst
Zuthphen 1611-1630
Uitgever
Adressen: Markt; Hofstraat
Uitsluitend eigen naam: 10
Liet drukken bij: JC van Dorp (Leiden) 1
Geografısch netwerk: Leiden

Zwolle
Connecties: Amsterdam
Thomas Hendricksz
Zwolle 1609
Drukker
Drukte voor: WJ Stam (Amsterdam) 1
Geografısch netwerk: Amsterdam
Zacharias Heyns
Zwolle 1605-1629
Ook actief: Amsterdam 1592-1604
Drukker? uitgever
Uithangbord: Drie Hoofddeugden
Uitsluitend eigen naam: 5
Liet drukken bij: B Jansz (Amsterdam) 1; F Jorrijaensz (Zwolle) 2; B Otz (Amsterdam) 1; PA
van Ravesteyn (Amsterdam) 2
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Geografısch netwerk: Amsterdam
Opmerkingen: afkomstig uit Zuidelijke Nederlanden

Sine Loco
Marten Arentsz
1618
Uitsluitend eigen naam: 3
Claes Arnoutsen
1623
Uitsluitend eigen naam: 2
Albert Boumeester
1608
Uitsluitend eigen naam: 1
Zacharias Claessz
1623
Uitsluitend eigen naam: 2
Bibliopolium Commelinianum
1596-1620
Uitsluitend eigen naam: 4
Liet drukken bij: T Basson ( Leiden) 2; UC Honthorst en JA van der Marsce (Leiden) 1; J
Lamrinck (Franeker) 1; J Paets Jacobszoon ( Leiden) 2; G van den Rade (Franeker) 1
Opmerkingen: afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden
Cornelis den Cramer
1616
Uitsluitend eigen naam: 1
Hildebrandt Gerritsz
1611
uitsluitend eigen naam: 2
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Gerrit Hendricksz
1603-1612
Uitsluitend eigen naam: 2
Adriaen Leenaertsz
1606-1610
Uitsluitend eigen naam: 4
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Summary
for centuries historians, editors and bibliographers have been intrigued by
those myriads of books that were published anonymously. Most times the printers or publishers did this not out of modesty, but because the content of these
books might one way or another shock or antagonize authorities or important
individuals. The authorities are long gone and some of those mighties are only
remembered because the subversive voice that once described them in an unfavorable light is still heard. And that makes these books interesting: who published them? Why?
We also have books that proudly claim to have been printed by, let’s say Pierre
Marteau, who we know now never existed at all. Or books are supposed to be
printed in Amsterdam while we think that Paris or Brussels are more likely places. But who published them in fact? Why did the printer chose a pseudonym, or
claimed that a book was published in a city that in the seventeenth century seems
to have been as notorious as it is now? Was it fear? A simple claim for a certain
quality? Did it say something about the content?
Another problem takes us from the content to the economical context in which
printers and publishers worked. We fınd the name of publishers on title-pages
of books, without a printer mentioned in the colophon, while we know that this
publisher only printed some simple pamphlets or did not even possess a printing press. On the other hand we know of printers that have been active over a
long time and operated a superb press – like the Amsterdam Baccamude – who
have left their name on just a few editions. So we might want to know, as far as
possible, the relationships between publishers and printers, or the ways in which
printers shared a certain commission.
Some of these questions must – and can only – be answered by extensive work
in the archives, but most of the answers will have to come from the books themselves. All of them are problems of that most exacting form of the history of the
book, in fact the only part that has any claim to a scienti fıcal approach at all:
analytical bibliography.
The severe rules have been laid down by Fredson Bowers, in the Netherlands by
Wytze Hellinga and recently they have been brushed up and reformulated by Piet

Verkruijsse in an illuminating article in Het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis.
The most astounding and practical, if liberal appliance of bibliographical analysis can be found in the great catalogue of sixteenth century Dutch imprints by
Paul Valkema Blouw and in the articles he published over the years, that show
that a work of scholarship can and in fact must be a work of art.
Blouw used initials and ornaments for his analysis. In my thesis I have followed
the same path, but by making use of a databasesystem I have been able to make
this rather dif fıcult fıeld of study accesible to those for whom analytical bibliography is not their everyday occupation.
a database of initials and ornaments
As I explain in the second chapter the approach I have chosen has a venerable
anchestry: it started in the 19th century with the Elzeviriographers, then Haebler used it for his new approach to the incunabula while the rest of the century
brought us a small trickle of scholars who have studied initials and ornaments.
Little is known about the makers and sellers. The available knowledge on this
subject is summed up in this second chapter.
The fırst prototype of the database of ornaments and initials that is now known
under its name Ursicula (named after the bear or fox ornament, used by so many
printers) was nothing more than a combination of a picture, its size and identi
fıcation. That is: a picture was shown, with its height and an elementary description in text- fıelds. In due course this elementary system became more re fıned
until nowadays about 35 different terms are used to describe any initial, ornament or picture. This is of course nothing if one looks at the possibilities of an
iconographical system like Iconclass, with its tens of thousands of descriptors
– but then this is not a system to describe pictorial elements but to discriminate
between pictures with the help of pictorial elements. Thirty- fıve descriptors are
in fact quite a lot and evidence of the fact that some iconographical interest made
its way into the database. They can be used in any combination for searches.
I remember a student of Piet Verkruijsse remarking somewhere around 1993
that an automated system that the police used for fıngerprints, might be able to
make ‘every analytical bibliographical effort redundant.’ And when some years
later I had entered about a thousand initials and ornaments in my database, there
was a congress in Liege under the direction of Daniel Droixhe in 1996, where in
fact a working model of a fully automated system was shown. The Swiss scholar
Sergio Corsini thought it up and succeeded in demonstrating a working model

of an automated interactive database, that was, and is accessible via the Internet.
So why did I not start using this system there and then? The point was that the
input of this fully automated system required a standard quality that could at
that moment only be met by a scanner. Not only did you have to scan all items
that were part of the corpus with which one made the comparisons, but you also
had to scan the item you wanted to examine in exactly the same way. This meant
that you would have to bring an internet-connected computer and a scanningdevice or digital camera into the reading room of a given library, scan and process
the initial and compare it with the database. Apart from getting the permission
to do this in a library, this process takes time, especially when there is not one
initial to examine, but when there are thirteen, or thirty. These circumstances
would have made a fully automated system something of a Hinman-collator.
Under the right circumstances it would do an excellent job but the scholars who
would be allowed to use it would have been few.
With a ‘passive’ system on the other hand, the user does nothing but look at a
book and comparing what he sees with the fındings on the screen of the computer he brought with him. fındings that he may get after entering a few data: for
instance a date of publication, the size, damage and some iconographical details.
He will get a set of initials or ornaments and has to see for himself, which one is
the exact match of the initial in the book that is on his desk. To be able to do this
his eye needs a little training to look for details. Apart from that he can do what
no automated system can, he can abstract from certain information, like damage
and bad inking.
practicalities and pitfalls
A database that does not use automated recognition is very easy to put together.
For instance the quality of the input does not have to meet the severe demands
a fully automated system does. In fact the simplest digital camera with a reasonable macrolens can be used for the input. The books can be photographed under
practically all conditions, without the use of flash, excessive lights or other devices,
so they can be photographed anywhere. Once made, these pictures can be loaded
directly from the camera into the database, after which the descriptors can be entered. Since the whole process takes about two minutes for each picture, in theory
it would be easy to create enormous databases in a relatively short period of time.
There are methodological problems: We fınd the same initials and ornaments
in different printing-houses. Some scholars suppose that printers might imitate

each other’s material, even copying the damage. They may use each other’s material and each other’s names. They may lent material to each other or sell it, as Van
der Venne seems to have done when he handed over the material for the printing
of an edition of Cats to Willem Jansz Blaeu. This problem must be looked at from
two sides, namely from the creator of the database and the user. The creator of a
database when tackling the output of a certain printer, has to ask himself if the
person he is dealing with is in fact the printer / user of certain initials and ornaments and other typographical material. But pitfalls like the above-mentioned
can be avoided: if for instance a book has a bookseller on its title-page, while a
colophon states who the printer is, we have hardly a reason to think it was otherwise. To doubt even this kind of information puts an end to all bibliographical
research. Anyone who has done research in early printing will know that different printers might often use the same initials or ornaments, but also that they
never use the same series of ornaments and initials and that they certainly used
it in a different way. So the scholar who creates databases like this must have a
thorough knowledge of the printers and publishers he is dealing with.
A user can never fully trust the results from a database, whether it is completely
automated or not. The initials and ornaments he fınds have been isolated from
their context, but the value of his fındings can only be judged by looking at that
context. In a narrow sense that means that one should also look how the initial or ornament was used on the page. So a database of initials and ornaments,
although usable, cannot be complete without a corresponding Typographical
Atlas in which type specimens of all printers are given, in different formats and
from different years during the period he was active. In a wider sense one would
have to know what their known output consist of, where they lived, what their
family or business connections were. For the Netherlands in the 17th century
that would be easy to achieve, since we have the Short-title Catalogue, Netherlands (STCN) with its excellent and uniform descriptions and thesaurus of printers and publishers.
results
The database has been tested in ‘the fıeld’ – more that 1400 anonymous books
and pamphlets from the years 1600-1625 have been scrutinized and about 70%
has been de fınitely ascribed to a printer. The rest did not contain any initials and
ornaments – a fact that becomes interesting when it is related to the content: religious pamphlets that deal with the great controverses of Gomarus and Arminius

can be traced easely, but the booksellers who printed the pamphlets that criticize
with the state or the VOC can hardly ever be found.
future research
Research in the future in this fıeld will concentrate in the fırst place on expanding the database in time and space: the 16th and 17th century will be covered
completely in the coming years and an effort will be made to digitize the production of the other European countries, starting with (nowadays) Belgium and
France. A typographical atlas of the Netherlands is in the making and research
into a computermodel for typographical design will start soon.

