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1   ABEL CHR PET. (BEDIENAAR TE AMSTERDAM) Schatkamer der Goddelyke wysheid. Vertoonende 

De Rykdom der Ziele: Dewelke van den Hemelschen Konink wort gegeven: van de Kinderen der Wysheid gezogt: 

van de Zoekende gevonden: van de Vinders bezeten: van de Bezittende bekent: van de Kennende bemint en van de 

Beminnende groot geagt en geprezen.Door (...)  Den twede druk. (...) AMSTERDAM, By Adrianus Douci, 

Boekverkooper op de Voorburgwal, agter 't Stadhuis, 1751. (24), 389 blz. Geb. in org. perkamenten band. (papier 

wat vlekkig en gebruind) Oorspr. uitg. 1671 (in 1669 verschenen de eerste drie hoofdstukken in het Latijn.) Vrij 

zeldzaam werk. Abel studeerde volgens eigen zeggen theologie te Kopenhagen, en  kwam naar Amsterdam op 

verzoek van enkele Denen en enkele geleerden o.a. Beuningen en Frederich Breckling. Hij gaf zich uit voor een 

Luthers gereformeerd predikant. Hij stichte een Deense gemeente (Noorse kerk) ca. 600 leden waaronder 300 

avondmaalgangers. De prediking van Abel had een zekere pietistische inslag, zowel de Luthersen als de 

gereformeerden bemoeide zich met Abel, van wie later bleek dat hij een gevluchte Deense koopman en oplichter 

was zie Evenhuis ,,ook dat was Amsterdam."   NCC vermeldt 2 loc.   € 175-225 

 

2   ABRAHAMSEN, ISAAK (1663-1714, KRANKENBEZOEKER VLISSINGEN) Zions haleluiah. 

Uytgegalmt in 3 deelen. Bestaande het 1e deel: 1. In eenige gezangen des hooge lied Salomons. 2. De lof-tuitingen en 

eerzangen aan koning Jesus. 3. De gezangen van Jesu vernederinge en verhooginge. Het 2e deel: des Heeren Gods 

handelingen omtrent syne lievelingen, van het gebin tot het eynde: waar in voorkomen, soo wel de Klaag- als 

Triumph-liederen, veroorsaakt door haar verscheiden gestaltens. Het 3e deel: eenige geestelyke uytspanningen op 

voorvallende gelegentheden. Zamen gestelt door Isaak Abrahamsen. Den 6E druk. Zijnde het derde deel, door den 

autheur selfs nog met eenige gezangen vermeerdert. Op nieuws gecorrigeert. AMSTERDAM, Kannewet Johannes, 

1736. (9) 197 (3) blz.Org geb in perkament omslag  vrijzeldzaam SGT A20 STCN vermeld 1 loc   € 90-110 

 

3   ALARDIN, Kasparus (1658-'92, Arnhem) De geluksaligheyt van den wegh der rechtveerdige: als mede de 

Fonteyne des Levens. Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10. Eerste 

druk.met  treur en troost gesang Joh D,outrein.Met grafschrift.doorWillem D,orville predikant te Vlaardingen 

AMSTERDAM, by Gerardus Borstius, boekverk. a/d Dam, 1692. (20) 188 moet zijn 288 blz Opn.  opn geb half 

leer(van Gendt j band. 8o. SGT A50. ¶ Titelprent vermeld 1693.   € 80-100 

 

4   ALBERTHOMA, Albertus (1687-1758, Groningen)\ Uitbreiding van de leere der waarheid die naar de     

Godzaligheid is, in de hope des eeuwigen levens. In geschrifte nagelaten door A. Alberthoma. 1e Druk. 

GRONINGEN, Spandaw Jurjen Wed en Hajo Spandaw, 1764. (12) 737 (1) blz. opn. Geb. in half leren band 8o 

SGT A77. ¶ ¶Vrij zeldzame 1e druk   € 100-125 

 

5   ALDEGONDE, Philip Marnix Heer van St. (1540-1598) De byen-korf der H. Roomscher kerke. By den 

auteur vergroot en de vermeerdert. AMSTERDAM, Rotterdam Johannes, (1733). (16) 544( blz. Org. perkamenten 

band. 8o. .mooi gaad ex   € 80-100 

 

6   ALPHEN DANIEL VAN 1717-1793 Het recht der overheden omtrent kerkelyke bedieningen LEIDEN, EYK 

van der Pieter, 1756. (54)368 blz op schutblad  staan aantekeningen in oud hand schrift  

        org geb half perkament ¶ komt weinig voor   € 100-125 

 

7   ALTING, Hericus (1583-'44, prof. Groningen) / Uitg. door Johannes WILHELMIUS W.Z. 
Historie der Reformatie van de kerken van de Paltz en Geneve. Uitgegeven door Johannes Wilhelmius, W.z., S.S. Th. 

doctor en predikant te Rotterdam. ROTTERDAM, , Nikolaas en Paulus Topyn, 1745. 2 delen in 1 band. 1: (22) 432 

blz. 2: (22) 382 (9) blz. Opn. geb. halleren band 4o. SGT A113. Zeer zeldzaam werk.   € 300-350 

 

8   ALZEMA, L. van Herstelde Leeuw of discours over 't gepasseerde in de Vereenighde Nederlanden in 't jaar 

1650 ende 1651. s GRAVENHAGE, VEELY Jan boeckverkoper inde Gort straat, 1652. (22) 615(7)blz  kwarto . 

Org. perkamenten band. 12o, mooi gaaf ex.   € 175-200 

 

9   AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) Prima, media, et ultima. Ofte de eerste, middelste en laetste dingen, in 

III. tractaten vervatt. Alles krachtichlijck op de practijcke uyt-gewerckt. Ende nu uyt 't Engels getrouwlijck vertaalt 

door I.G. AMSTERDAM, Jacob Benjamin, 1660. (26) 591- 216 blz. geb in oud half perkament   € 175-200 

 

10   AMBROSIUS, Isaac (1604-'62/'63) Het zien op Jezus. Een gezigt van het eeuwig evangelie of der Ziels-

oogingen op Jezus.---- Uit het Engelsch vertaald door Johannes Lampe, in zijn ed. leven pred. te Opdam. . 

zakelijke onveranderde uitgave) ZWOLLE, Vaanderen J Oldenzeel, 1861. (12) 932 1blz. 

     Org geb.in halfleer.   € 70-90 
¶ Vrij zeldzame 1e druk in de nieuwe druk. 

 

11   AMEZES, Guilielmus (1576-1633, prof. te Franeker) Vijf boeken van de consciëntie en haar regt of 

gevallen. Vertaalt en met uytgedrukte schriftuurplaatsen vermeerdert door C. v. Wallendal. Wederom uitgegeven 

door W. Geesink, theol. doct. AMSTERDAM, J. A. Wormser, 1896. 4o. (XII), 430 blz. org geb half leer  € 80-100 
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¶ SGT A 129. Gedrukt voor de Vereen. voor den herdruk van Geref. Theol. Werken. Bibliotheca Reformata. Deel X. 

 

12   ANDREAS ANDRIESSEN (1699-1768 PREDIKANT TE VERE Katechismus, ofte Onderwyzinge in 

de christelyke lere, die in de Nederlandtsche gereformeerde kerken en scholen geleert wordt.  De Heidelbergsche 

katechismus, in dightmaat MIDDELBURG, L. Taillefert Davidsz, 1755. (16)137(6) blz geb org perkament met  

wapenstempel Middelburg (stemmpel voorblad  ingedeukt)   € 80-100 

 

13   ANNAEUS LUCIUS Senecae et aliorum Tragoediae : Serio emendatae. Amsterodami, : Caesius, 1624. 

gegraveerde titelpagina 263 blz geb orgineel perkament 16o     € 80-100 
¶ vrij zeldzaam 

 

14   ANTONI LE GRANDS -REUS Antoni de Redenerend Betoog Dat de Beesten geen Bewusthyd van hun 

Singevoelen hebben. Of, 't geen het selvde is. Dat de Beesten niet gevoelen. En Een Verhandeling van de Ziel en 

Kennis der Beesten [by Antoine Dilly]. Met een Uyttreksel uyt het Letterniews van de Hr. Piter Bayle. De Beesten 

Herschapen tot Konsttuygen. 

    Tot een klare overtuyging van alle Godversakers, dat den Mens alleen een denkende Ziel heeft. Uyt het Latijn en 

Frans Vertaalt, Door Antoni De Reus, 

           WAARBIJ 

   Vehandeling van nde Zielen Kennis der beesten waarin na de geestelijkheid vander Mensssen ziel betoogt te hebben 

dev wonderlijkste werkingen der Beesten volgens de beginselen van Deskartes grondig verklaart werden alleen 

doorhet weegyuygkundig konsstuk uythetbFrans vertaalt door Antono de Reus DORDRECHT, Goris Dirk, 1699. 

(30)213-(8)304 blz org perkament   € 500-600 
¶ [Translation of "Nouvelles de la République des Lettres", Amsterdam (Henri Desbordes), March 1684, Art. II, pp. 18-33] 

vrij zeldzaan 

 

15   ANTONIDES, MEINARDUS (1700-'76, ONDERWIERUM) Schriftmatige verklaring over het 

borgtogtelijk en zaligmakend lijden, den kruisdood en de begrafenis van den Heere Jesus Christus. Voorgesteld in 

vijf en dertig leerredenen, doormengd met leerzame en praktikale aanmerkingen, en elke verhandeling besloten 

met eene ontdekkende en opwekkende toepassing, benevens beknopt vertoog van den staat van Christus 

verhooging uit Psalm 118: 22, 23. 'S-GRAVENHAGE, J. van Golverdinge, 1863. (24) 631 blz. Geb. in org. 

halfleren band. 4o. SGT A154.   € 80-100 

 

16   ANTONIDES, Theodorus (1647-1715, Westerwijtwert en Mencke-Weer) Verklaring over de 

wonder-werken Jesu Christi Waar in de woorden van ieder Wonderwerk hostelic wonrden geopend/ en haar einden 

en dogmerk op een schriftmatige wijs betoogd. 

    WAARBIJ 

    Schrivtmatige uitlegging over Matth. 21. vers 33...46. Behelsende een verklaring over de gelikenis van den wyn-

gaard, die Jehova plantede. LEEUWARDEN, By Gerardus Hoogslagh, boekverk., 1691. (40)336-(6)174 blz opn 

geb half leer   € 200-225 
¶ STCN ver Meld 1 loc van beide werkjes SGT vermeld deze niet 

 

17   APPELIUS, Joh. Conradius (1715-'98, Zuidbroek en Muntendam) Aanmerkingen over den 

bezwaarlyken en nuttigen dienst, den voornamen inhoud en het regt gebruik van 't Evangelie, eenvoudig afgeleidt 

uit enige evangelische stoffen.  2e druk GRONINGEN, By de Wed. I. Spandaw, 1760. (16) (24) 431 blz.  Org. 

leren band met goudbestempeling. en wapen 4o. SGT A175.   € 80-100 
¶ met wapen (Groningen) bestempeling op voor en achterblad  in goud kader 

 

18   APPELIUS, Joh. Conradius (1715-'98, Zuidbroek en Muntendam) De herformde (sic) leer van den 

geestlyken staat der menschen, van 't werk des Geests, van 't gelove, het genadeverbond, de kerke, de sacramenten, 

den kinderdoop, en andere gewichtige waarheden. Verklaard, bewezen en verdedigd tegen gevaarlyke 

misvattingen en hooggaande beschuldigingen. Behelzende mede een nader betoog van den brief van N.N. zynde 

het laatste, dat de Opsteller, over dit geschil, zal schrijven door Johannes Conradus Appelius Dienaar des Woords 

te Zuidbroek en Muntendam. GRONINGEN, By de Wed. J. Spandaw, Boeckverkoopster, 1769. 4o. (6), XVII, (1), 

(14) 489 blOrg  perkament gaaf ex SGT A 185.   € 80-100 
¶ op schutblad staat vermeld Hern Hendriks KNOL hoort dit boek predikant te Apeldoorn op Loo 1843 

 

19   ARENDTS, J. (1555-1621, Super-Intendent te Lunenburg) Recht vernieuwde Paradys-hofken. in 

houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige 

bladeren tot troost des kruys genoten dezer  wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te 

smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende 

Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel 

Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer 

op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het 

Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de 

nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende 



KOOLBOEKEN  HOOFDWEG 202 6744WR EDERVEN TEL (31)(0)319574290 

boekenveiling 9 DECEMBER 2017 15
E
 – 17

E
 – 18

E
 – 19

E
  EEUWSE BOEKEN 

 

3 

. UTRECHT, Wuduwe van J van Poolsum, 1697. (24) 381 (25) blz. met vele gravures, typografische titelpagina, - 

illustraties op titelpagina  Org. perk. band, 12o   € 60-80 
¶ vrijzeldzaam drukje SCTN vermeld 2 loc 

 

20   ARENDTS, J. (1555-1621, Super-Intendent te Lunenburg) Recht vernieuwde Paradys-hofken. in 

houdende de Heerlijkhste Gebeden en krachtighste danck seggingen wonder waerdigh door wrocht uyt Heilige 

bladeren tot troost des kruys genoten dezer  wereld om het zij inn haer voor vallende droefheyd God om hulp te 

smeeken of in haer voorspoed hem te danckebn en te loven in het hooghduyts in licht gegeven door de uytstekende 

Hemels-Gezant JOHAN ARENT en in het Neerlandts vertolkt menig werf herdruckt waer door int selve veel 

Druck fouten verkortinge vann reden en weer andere by voegsel zijn bij gekomen. Schrift, achter elk gebed daer 

op passende, verciert. Byna een vierde-part vermeerdert door F.V.Z. andit alles gesuivertr nieuw lijcke tegens het 

Googduyts exemplaer over ziebn enn desen laetste druck gesteklt met uyt gedruckte Schrifture plaetsen na de 

nieuwe oversettinge. Oock verciert met schoone figuren en eenige versen daer oppassende 

. UTRECHT, Jjuriaen van Poolsum, 1685. (24) 383 (25) blz. met vele gravures, typografische titelpagina, - illustraties 

op titelpagina  Org. perk. band, 12o   € 100-125 
¶ vrijzeldzaam drukje SCTN vermeld 1 loc UB 

 

21   ARENDTS, J. (1555-1621, Super-Intendent te Lunenburg) Des eertydts hoogverlichten Godgeleerden 

heere Johan Arendts, alle VI. geestryke boeken van het waare christendom, benevens der zelver byhoorende 

tractaatjes en syne tien predikatien over de plagen van Egypten, voor dezen in 't Nederduits uitgegeven door mr. 

Zacharias Dezius, en nu na de nieuwste Hoogduitsche drukken, met veele noodige aanmerkingen, ophelderingen, 

kant-teekeningen, gebeden, toepasselyk op ieder capittel, registers, en nieuwe zinryke koopere plaaten, merkelyk 

vermeerdert en verbetert. Door een groot liefhebber van Johan Arendts schriften.en: AMSTERDAM, By de 

Compagnie, 1747. titelprent (42) 830 (10) (16); (6) 16 blz. geb half linnenband  4o..   € 50-70 

 

22 AUGUSTINUS AURELIUS, ANSELMUS CANTUARIENSIS, BERNARDUS 

CLARAVALLENSIS O.CIST. & SOMMALIUS HENRICUS S.J. (RED.) Aurelii Augustini- 

Meditationes, soliloquia et manuale. Meditationes B.Anselmi cum tractatu de humani generis redemptione. 

D.Bernardi Idiotae viri docti de amore divino. Omnia ad mss. Exemplaria emend. & in meliorem ordin. distributa, 

opera ac studio r.p. Henrici Somalii- Coloniae Agrippae [Cologne, sumptibus Cornelii ab Egmondt et sociorum, 

1639. engraved titlepage (depicting portrait of Augustinus),402 ((22-1) 11cm. full vellum, text in latin   

     org perkament   € 125-150 

 

23   AUGUSTINUS AURELIUS, het enchiridion of het geloof,hope en liefde ge4schreven door de H 

AUGUSTINUS aen zynen vriend lAURENTIUS om hem te dienen tot een hand-boekjen,behelzende een bondig 

kort begryp van de waarbij christelijke leeringe in deze druk wederom verbetert  volgens de latinsche uitgave vann 

de benedictinebn der vergaderinge vannden h maurus en zoo veel akls op eennieuw vertaald  

WAARBIJ 

De eenzame spraeken , de meditatien, en het hand-boekjen van den H.Augustinus GENDT, Dominicus vander Ween, 

in de Veldstraet, in de gulden Bybe, 1748. ,frontispiece in kopergravure + titel in tweekleurendruk   (8) 146( 16)  + 

(24) 323 (7) blz origineel gebonden Lerenband GAAF EXEMPLAAR   € 80-100 

 

24   AUGUSTINUS,  Aurelius (354-430); De belydenissen van St. Augustyn. Volgens de oorspronkelijke  

uitgave van 1666. ZEIST, Albers, 1872. (18) 416 blz. opn. geb. 8o   € 20-40 

 

25   AUGUSTINUS,  Aurelius (354-430);  Caspar Staphorst (1586-1679);  Jacobus Koelman (1631-

1695) Een gulden tractaet, genaemt de alleenspraek der zielen tot Godt, door den Oudvader Aurelium 

Augustinum, Bisschop der Stad Hippo in Africa. Uit het Latyn in de Nederduitsche tale overgezet, door Casparum 

Staphorstium, Bedienaer des H. Euangeliums tot Dordregt. Daer vooraf gaende een korte handleiding om tot 

Christus te komen, Nevens nog eenige nadrukkelyke Aenmerkinge van de verborgene vereeniging tusschen God 

en de Zielen. Dezen Druk vermeerdert met een Voorrede van Jacobus Koelman, Leeraer der Gemeinte van Sluis in 

Vlaenderen. ROTTERDAM, Hendrik van Pelt, Boekverkooper in de Princestraet over de Halsteeg, 1729 / 1728 / 

1728. 8o. Titelpagina in rood en zwart versus blanco, (14, 4), (1-27, 1) blz./ Titelpag. in zwart met jaartal 1728, 

(1), pag. 31-171, (3) blz. /  Titelpagina in zwart met jaartal 1728, (5), 181-248 blz 

  . In org perkament  goed ex. ¶ Zeer zeldzaam.   € 450 - 500 

 

26   AUGUSTINUS,  Aurelius (354-430); De Boecken der Belydenissen  S Augustinus by zijn leven bisschop 

vande stadt hippon inAphrijcken nu eerst yut latijn int duyts ouergeset door een eerw priester der societeyt jehu met 

het latijn geconseceert ende tot vele plaetsen verbetert ANTWERPEN, Martnum Nutius, 1640. 

(24),585,(1)p.,houtsnede titel-vignet  12o orgineel perkament   € 175-225 
¶ Zie De Rynck / Welkenhuysen p.106 (1e Nutius-ed. 1604); BCNJ 4920 (ed. 1603). 

 

27   AUGUSTINUS,  Aurelius (354-430); Omnium operum divi Aurelii Augustini episcopi, undecumque 

doctissimi, epitome : et quid uir ille de ecclesiae sacramentis, necnon sacre scripturae locis communioribus 

insignioribus senserit scripserit, fimulatq. docuerit, per ioannen piscatorium LIthopolitanum hoc li bro sidelißeme, 
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compendiaria qusdan uia di ligentiße comporatu, ad sacrarvm literarvm lectores piosaccandidos Decastichon 

Stephani Vigilij Pacaimontani. Ommen schripturam Augustinus calluit Apher, Diunisosq, sacro protulit ore sonos, 

enarrans doctè cum sit praclarus ipse interpres uerus, relligione pius, analogen ferusns, doctorum gloria prims 

Quoq slius non est integritate prior, hunctubi Lector emas, cum fit iam copia rerum, Neu psthac defit fummus in 

arte facrs, Nec te poeniteat paruo quefille labore Thefaurum ingentem, perpetuumq bonum Ad Lectorem Certo 

certiorem te reddo, candidiße Lector, fide etiam obfide in hoc opere nihil aliud reperturum te quiam prefeentiße 

atque ipfißima fancte patris noftri Auguftini hominis fupra ueri fidem eruditi uerba de omnibus his locis quos 

uerfis aliquot pagellis habebis. Securus igitur accede, eme lege fruere, difpeream fi te utcunq, candidulum 

poenituerit facti. Vale iudica dextre, uiue itemq Christianum. 

   Auteur:Omnium operum divi Aurelii Augustini episcopi, undecumque doctissimi, epitome : et quid uir ille de 

ecclesiae sacramentis, necnon sacre scripturae locis communioribus insignioribus AUGSBURG, Steyner,  

Heinrich, 1537. (21) 288 blz. org perkamente band met twee koperen sluitingen  

    mooi gaafexemplaar   € 800-1000 
¶ Augustine, Saint Bishop of Hippo.; Joannem Piscatorium Lithopolitanum 

 

28   B(ALTENSZ), F.( met handschrift  Bekker Wouterus  vrije voorganger te Amsterdam)  

Samaritane, ofte spieghel der Godtsvreesentheyt en eer-baerheyt, ofte ghespreeck van den Heere, met het recht 

gheloovigh wijf van Samaria, oft uyt Jacob van Ephraim van Sichar, beschreven in het vierde capittel van den 

Evangelist Johanne, in prijs voorghestelt, die met vergeldinghe vergolden wordt, volghens de woorden des Heeren. 

Ofte een woordelijcke verclaringhe, van het vierde Capittel des Evangelist Johannes. Ghedaen door F.B. 51 blz. 

Waarbij geb.: Woordelijcke verklaringhe van thien capittelen in Johannes. Door Frans Baltensz. Waer van het 

eerste is, de beschrijvinghe van het opperste goet of hooghste gheluck des menschen. Of eerste maeckinghe Godt 

de Heere Adam en Eva een beelt of afmalinge hem, tot wercken de Godtheyt de Godtheyt tot maken die die een 

afmalinge hem in vereerlijckinge hier na, of eerste verklaringhe Godt de Heere hem Adam en Eva van zijn die die 

tot goet. of tot wercken die de Godheyt tot maken die die een afmalinghe hem in vereerlijckinge hier na. Of in 

tweede makinghe die een beelt of afmalinghe hem hier nae, dat die eerste makinghe het opperste Goedt of 

hooghste gheluck des menschen is, hier tot hier na. Of Woordelijcke verklaringe van het eerste capittel in Johanne.  

Door F.B. 89 blz. Waarbij geb.: De eerlijckheydt des Heeren: in openbaringe de Heere hem die in Cana de recht-

gheloovighe by hem. Of beschryvinghe de eerste verklaringhe de Heere hem daer de rechtgeloovige by hem, in 

sijne eerlijckheyt of wijdtheyt van sijn seyndinge van Godt de Heere in Galilea, de rechtgeloovige, buyten af-

beeldinge (dat is, dat die hem door geheel galilea de recht-gheloovighe buyten af-beeldinghe was) by de recht-

gheloovighe houwelijcks-luyden, en recht-geloovighe diep uit Galilea van daen (eer hy dieper in Galilea tradt.) In 

voor-wercken den Heere daer in, de moeder des Heeren, of de recht-geloovighe Maria (die hem ter werelt gegeven 

hadde) in maken de Heere die daer na, de eerste prekersse of te voren-seghster dat selve van hem de 

rechtgeloovige diep uyt Galilea van daen. Of woordelijcke verklaringhe van het tweede capittel in Johannes. Door 

F.B. blz. 93-315. DORDRECHT, By Frans Baltensz. Boeck-vercooper / woonende by de Nieu-kerckstraet., 1648. 

Geb. in org. leren band. 4o. Mooi gaaf exemplaar. De uitgever is hoogstwaarschijnlijk de schrijver. Het betreft een 

wonderlijk onleesbaar boekje. Voorin staan 4 blz. oud handschrift en tweemaal een aantekening van Wouterus 

Bekker, pred. te Amsterdam. "Groter onzin heb ik nimmer onder mijn ogen gehad, (...) in een gekkenhuis zouden 

behoren!" sept. 1850 en: "Vele dwaasheden heb ik in een boek gevonden, doch de inhoud van dit boek overtreft 

alles", 1879.   € 300-400 

 

29   BAPTIST, Joan (priester van 't oratorie Jesu Christi) Bevestigingh in 't geloof, en troost in 

vervolgingh. BRUSSE, L, Francoys Foppens, 1670. (18) 432 blz. Halfperk. band, 8o.   € 60-80 

 

30   BARCLAIUS JOANNES (1582, Pont-à-Mousson - 1621, Rome), Euphormionis Lusinini Satyricon 

AMSTERODAMI, GUILJELMUN I   COESIUM, 1627. TITELPRENT 717 BLZ 12o  

     org perkament gaaf ex   € 225-275 

 

31   BAXTER, R. (1615-'91) Het huys-boeck der armen, leerende I. Hoe men een goedt Christen sal worden. II. 

Hoe men leven sal als een Christen, voor Godt, voor sich selven, en andere; in alle betrekkingen, besonder onder 

de Huys-genooten. III. Hoe men in hoop en vertroosting, als een Christen sterven, en alsoo met Christo in 

eeuwigheyd verheerlijkt worden sal. In klare gemeensame t' Samenspraken tusschen een Leeraar en Leerling. 

Beschreven door (...),  Met een versoek aan de Landt-Heeren en Rijke Luyden, om dit of eenig ander bequamer 

Boeck aan hare Bruykers, of Arme Buur-luyden te geven. Uyt het Engels Vertaalt door Henricus van Rhenen, 

V.D.M. tot Jutphaas. Den Tweeden Druk/  oversien en veel verbetert. UTRECHT, By Joriaan van Poolsum, Stadts 

Drukker, woonende tegen over 't Stadthuys., 1689. 8o. (14),  640 blz. (621 t/m  626 kopie). Opn. geb. in oude half 

perkamenten band. FATY 129.   € 180-220 

  

 

32   BAYLY, D. Lodovicus (overl. 1631)  Witte Petrus De Practyke. Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. 

Leerende een Christen mensche, hoe hy in sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in 

de Engelsche tale. Ende nu in onse Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenium. En met eenige 

kort en noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. UTRECHT, Juriaan van Pools, 1686. 492(2) blz. 

Opn half oudperk. band. 8o. . Weinig voorkomende druk,   € 200-250 
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33   BAYLY, D. Lodovicus (overl. 1631); Everhardus Schuttenius; VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, 

prof. te Utrecht) De Practyke Ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt. Leerende een Christen mensche, hoe hy in 

sijn wandel van sijn gantsche leven Godt behagen mach. Beschreven in de Engelsche tale. Ende nu in onse 

Nederlandtsche sprake overgeset door Everhardum Schuttenius. Een seer profijtelick boecsken ende om sijner 

treflickheyt meer dan twintighmael in Engelandt herdruckt. Den lesten druck, van veel fauten verbetert, ende met 

eenige kort ende noodige aentekeningen verrijckt, door Gisbertus Voetius. Dienaar des Goddelijken Woorts, ende 

Professor der Theologie tot Utrecht. AMSTERDAM, BOUMAN Jacobus, 1688. 485 (4) blz. Geb. in half. 

perkamenten band. 8o. itel paginain copy   € 200-250 

 

34   BEKKER, Balthasar (1634-'98, Amsterdam) De LEERE der Gereformeerde kerken vande Vrije 

Nederlanden begtrepen in derselver Geloofsbelijdenisse van woord tot woord verklaard en tot gebruik na eischen 

van zaken toegepast in 49 predikatien voordezen stuks wijze vervolgensd uitgegeven ende nu te samen in een bok 

begrepen 

   WAARBIJ  Tien uitgelesene predikatien over verscheidene texten LEIDEN by Daniel van den DALEN 1703 

AMSTERDAM, By Daniel van den Dalen, 1693-1703. (titelpagina in copy   Gellofsbelijdenis 40 blz  voorbericht 

6 blz hoofdwerk627 blz (waarvan blz 625-26-27 in copy ) tienplagen. 124-24 blz opn geb   € 200-250 
¶ Vrij zeldzaam. 

 

35   BELCAMPIUS, Otto AMSTERDAM Hora Novissima dat is Laetste uyre. ofte een klare verhandelingh 

van de scheppinge ende ondergangh des werelts. Zijnde een oogen-salve om te sien de laetste tijden. 

AMSTELREDAM, Joannes van Ravesteyn, 1661. titelprent (26) 374 (10) blz. Geb.org perkam,ente band 

overslaand Perkament,   € 275-325 
¶ mooi gaaf exemplaar 

 

36   BERKHEY JOANNES LE FRANXQ VAN Vaderlyk afscheid en getrouwen raad, van een welmeenend 

eendrachts-burger, aan zynen zoon; Gebreed om voor 'vaderland, veryheid en godsdienst, op 's lands vloote van 

oorloge, te dienen, tweede druk AMSTERDAM, Johannes Allart, 1781. (4) 129   € 40-60 

 

37   BERKUM, H. van De Labadie en de Labadisten, eene bladzijde uit de geschiedenis der Nederlandsche 

Hervormde kerk. SNEEK, van Druten & Bleeker, 1851. deel 1: (6) 190 blz. deel 2: 220 blz. Opn. geb. kunstleren 

band. 4   € 80-100 

 

38   BEUGEL, G.T. AMSTERDAM Historisch verhaal der bekeering tot God; benevens de verdere voortleiding 

op den weg van geloof en Godzaligheid, door licht en donker, zoet en bitter, van G.T. Beugel, op het Loo in 

Gelderland in 1834 in den Heere ontslapen. Doorvlochten met onderscheidene belangrijke en Godvruchtige 

aanmerkingen over den toestand van vaderland en kerk, en voorafgegaan door eene overdenking over 1 Joh. 2:28; 

als laatste aanspraak en afscheid aan zijne vrienden op zijn gewoon wekelijksch gezelschap. Alles door hem zelven 

beschreven, en ten nutte van 's Heeren volk door den druk gemeen gemaakt. 's GRAVENHAGE, J. van 

Golverdinge, 1835. (8) 390 blz. Geb. in halfleren band. 4o.   € 100-125 
¶ De auteur citeert veel zgn. 'oude schrijvers'. Dit werkje geeft een beeld van de tijd van de afscheiding. 

 

39   BIBKLIA  SCHMID, C.bewerkt door J M L Roll  BIJBEL voor kinderen  schrijver De kersavond.   voor 

huisgezinnen en scholen naar het hoogduitsch bewerk Te AMSTERDAM, bij Ten Brink & De Vries., 1841. 1e 

stuk genisis-de koningen 184 blz 2e stuk de profeten en apocrievenboeken159 blz 3e stuk de levensgheschiedenis 

van Jezus168 blz geb (laatste blzontbrekt)   € 40-60 
¶ komt weinig voor 

 

40   BIBLIA    DEUX AES BIBLIA Biblia: Dat is De Gansche H. Schrift. Grondelick ende trouwelick 

verduytschet: Met verclaringhe duystere Woorden, Redenen, Spreucken ende verscheyden Lectien die in ander 

oflicke Duerlettinghen ghevonden ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingeen, der 

ghelijcke ofte onghelijck stemmenden plaetsen op het aller ghewiste met Scheyt-letteren ende Versen getale.  (daer 

een yeghelijck capittel na Hebreeuscher wijze mede onderdeylt is verteeckent LEYDEN, JAN Paedtsw 

Jocobszoon ende JAn Bouvwens, 1590. zeldzame  druk met achterin bij nw testament de epistel Pauli  tot den 

Laodicensen de welcke gevonden is in de alder outste bijbel die te Worms ghedruckt is en Achter de 

psalmen(Datheen) Fotme van ondersoeckinge des Gheloofs voor den aencomelinghen,al-eermen die tot het 

Nachtmaels desHeeren toe-Laet Orgineel lerenband met twee koperen  haakjesTitelpagina O T in copy 34-326x2  

Orginele titelpagina Apocryphi 82x2 blz Orginele titelpagina het Nieuwe Testament 109x2 blz en de Psalmen 

Davids Catechimus 20 blz waarvan de blz9 t/m 20 in copy behoudende de copien een mooi gaaf exemplaar 

Zeldzame DEUXAESBIJBEL uit 1590! Dit Bijbeltje was de voorloper van de Statenvertaling uit 1637. 

Exemplaren van deze Bijbel zijn dus  moeilijk te vinden! Met toelichting over de Godsnaam 'Jehova' in 

kanttekening bij Psalm 83:18.   € 1000-1250 
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41   BIBLIA   LUIKEN, Jan (1649-1712)  en SPINNIKER, De ZEDELYKE en Stichtelyke GEZANGEN 

van JAN LUIKEN Op nieuws Vermeerderd AMSTERDAM, Wed. P. Arentz en K. vander Sys, 1709. 

(titelgravures 8) 300-(8) met 23 gravures   (en met  lof en oordeel incompleet   € 60-80 

 

42   BIBLIA   SCHUT (PIETER HENDRICKSZC. 1619-na 1660) Toneel der voornaamste historien des 

Ouden en Nieuwen Testaments, bestaande in drie hondert ses en dertig afbeeldingen  Cierlyk in 't koper gebragt 

door Pieter H. Schuts ROTTERDAM, Losel Philips, 1749. Titelpagina in OT in Copy met 192 gravures N.T. org 

titelpagina 144 gravures 8o oblong geb in niet org oude linnenband  boekblok gaaf 

   ¶ vrij zeldzaam                                                                                                                                            € 400-500 

 

43   BIBLIA  BEZA, Theodorus (1519-1605); M.E. Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum : libri               

quinque : argumentis & Latina paraphrasi illustrati, ac etiam vario carminum genere Latine` expressi : ANTVERPIAE 

:, Apud Nicolaum Barium, 1580. portret (8)663 blz org leren band   € 700-800 
¶ vrij zeldzaam 

 

44   BIBLIA  BEZE Theodoro BIBLIA SACRA BIBLIA SACRA  sive Testamentum vetus: ab Imman. 

TREMELLIO, & Francisco JUNIO ex Hebræo Latinè redditum. Et Testamentum Novum: a Theodoro BEZA è 

Græco in Latinum versum. TIGURI, Davidis Gessneri, 1703. Org. perk. band, 8o.mooi gaaf ex.   € 150-175 

 

45   BIBLIA  BIBLE. A.T. GREC. 1683] Vetus testamentum graecum ex versione Septuaginta interpretum. 

Juxta exemplar Vaticanum Romae editum. [Avant-titre en grec] : E Palaia Diatheke kata tous Hebdomekonta. 

AMSTELODAMI, Joannis à Someren, Henrici & viduae Theodori Boom, 1783. (12]  994 pp. in 2 kolommen  org 

leer geb 8o   € 90-110 

 

46   BIBLIA  Costerum Franciscum Priester der Societeyt Iesu.1532-1619) Het Nieu Testament onses 

Heeren Iesu Christi met korte uytlegghinghen der plaetsen die duyster luyden… door Franciscum Costerum 

Priester der Societeyt Iesu Alternatieve titel:    Bible Dutch Moerentorf . T´ANTWERPEN, Joachim Trognaesius, 

1614. titelprent (20) 1003 (register 36 Blz (blz register zijn beschadigd)  org geb perkemente band Deze uitgave is 

opgedragen  Aen de Edele Moghende ende Machtige Heeren de Staten van de Geunieerde Provincien van 

Hollandt, Zeelandt. Welke iets bijzonder is zie N.T. Poortman p. 134-135]   € 550-700 

 

47   BIBLIA  GALLICA NOUVEAU TESTAMENT  BIBLIA GALLICA zonder plaatsnaam, zonder uitgever, 

zonder jaartal ca 1550. mist blad a1 (titelpagina)  888 (19) blz met 104  houtsnede tusschen de tetkts div blz in de 

boven hoek lichtehoutvorm Gebonden in een latere perkamente band met rode titelschild 12o(12 cm hoog8cen 

breed 4cm dik   € 450-550 
¶ = Geen verwijzing gevonden in Darlow / Moule, Van Eys of Delaveau / Hillard. 

 

48   BIBLIA  KLINKHAMER GOVERT 1702-1`774 STICHTELYKE ZINNEBEELDEN  EN BYBEL-

STOFFEN en  LEERZAAME ZINNEBEELDEN EN BYBEL-STOFFEN Amsterdam, Jacobus Hayman, 1740-

1756. Zinnebeelden in 1740. Deel 1-Titelprent-16) 162 bybelstoffen165-216(6)  blz met 40 gravures   Leerzaame 

zinnebeelden en Bybel-stoffen in 1756 2e druk. bestaande,het leven van de propheet Elisa, Moses aanspraak aan 

Israël en de verheugde Zacharias. Titelprent-8)220 94)blz  25 en5 gravures 

      org gebonden perkament                                                                                      gaaf ex   € 180-220 

 

49   BIBLIA  LUFFT, Fr. M. Bybelsche ophelderingen uit Oostersche en andere reis-beschryvingen, als geringe 

bydraagen tot de oudheeden des Bybels, ter nauwkeurige beoordeling en verdere naspooring uitgegeven. Door 

Frieder. Matth. Lufft, diaconus te Fürth. Op eenen vryen trant uit het Hoogduitsch vertaalt. Vermeerderde 

uitgaave. 's-GRAVENHAGE, Backhuysen, 1774. (36) 286 (10) blz. Opn. geb. 4o     € 90-100 
¶ NCC vermeld 1 loc 

 

50   BIBLIA  NOVUM TESTAMENT Te¯s Kaine¯s Diathe¯ke¯s hapanta = Novum Jesus Christi D.N. 

Testamentum. Petrus de La Roviere., Genevae, 1609. 809 blz org perkament 12o   € 200-250 

 

 

51   BIBLIA  PATRIK, Simon (1626-1707); POLUS, Matthew (1624-'79); WELLS, Edward (1667-

1727); Honert Johan van den (1693-1758) Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de 

voornaamste Engelsche Godgeleerden. AMSTEDAM, Isaak Tirion en Jacubus Leverinngh, 1741-57. 17 delen in 

18 banden compleet, HALF LINNENBANDEN met Goudtitel  met 2 v/d 6 kaarten  l(MOOI GAAF EX 

Halverwege de achttiende eeuw verscheen in Nederland een unieke Bijbelverklaring: de Verklaring van de Geheele 

Heilige Schrift, door eenigen van de voornaamste Engelsche Godgeleerden. Het omvangrijke werk kreeg de naam 

van die godgeleerden die aan de eerste delen het grootste aandeel leverden: Patrick, Polus en Wels. In latere delen 

werden meer verklaringen van andere theologen gebruikt. Zo is de verklaring van het Nieuwe Testament voor een 

belangrijk deel samengesteld uit de commentaren van de bekende John Gill (1697-1771). Gill was een vurig 

verdediger van het calvinisme en een groot kenner van de grondtalen van de Schrift. De ""Patrick, Polus en Wels"" 

onderscheidt zich van bijvoorbeeld Matthew Henry door de meer zakelijk-exegetische uitleg. Waar Henry al snel 
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overgaat tot het trekken van praktische lessen uit de Bijbeltekst, gaat dit commentaar dieper in op de betekenis van 

woorden en gebeurtenissen. De Bijbelverklaring van Patrick, Polus en Wels   € 600-800 

 

52   BIBLIA  PSALMBOEK Het boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van  

Nederland in gebruik; door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie 

berijmingen in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. AMSTERDAM, 

J.Brandt/P den Hengst F G Onder de Linden/ en de Wed N T Graviuis in compagnie, z j ., 1728 ca. 81-6)-blz.  Met 

daarbij: Evangelische gezangen....Synode 1803-1804-1805, Amsterdam P den Hengs en zoont/ J. Brandt&Zn. te 

Haarlem Johannes Enschede&Zn. te Groningen de erven R.J. Schierbeek&de erven de Wed. M. van 

Heyningen.1827  (6) 155 - 47blz.  Org. Geb half .leren band. groot kwarto mooi gaaf ex weinig voor komende 

druk   € 50-20 

 

53   BIBLIA  Psalmboek Catechismus, ofte onderwysinge in de Christelyke Leere / die in de kercken ende 

Scholen der Nederlandsche Gereformeerde Kercken geleert werdt. Mitsgaders de Belydenisse des Geloofs, ende 

naerder Verklaringe van eenige hooft-stukken des selven, overgesien ende gestelt in de Synode Nationael der 

Nederlandche Gereformeerde Kercken, gehouden tot Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Als ook de Lyturgie der 

selver kercken / ofte de Formulieren van de bedieninge der Heyliger Sacramenten / bevestinge der kercken-

dienaren / oeffeninge der kerckelijcke tucht / siecken-troost / ende Christelicke gebeden.Tot Amsterdam Gedrukt 

byb deerve Hendrikvan detrn Puute  Boek en Papier verkoper op Watetr inde Lootsman ZJ 241 blz met wit 

doorschoten blz Tot AMSTERDAM, Gedrukt by de erve Hendrik van der Putte, 1750 ca. Z.j. 241 blz. Org Leren 

band. 4o.Ca 1750   € 80-100 

 

54   BIBLIA  SCHUT PIETER H  1619-1660=  VISSCHER NICOLAES Historien des  Nieuwen 

Testaments vermaerckelyck afgebeelt en geetst door Pieter H schut ende nieulyxkx uytgegeven door Nicolaes 

Visscher 1659 1659. Gebonden oude linnen band 9Niet orgineel) oblong15 bij 9 cm     € 100-150 

 

55   BIBLIA KULENKAMP, Gerardus (1700-'75, Amsterdam) Bybelschat, of de voornaamste 

geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en 

bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste 

zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met 

konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te 

Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. 

 Twede deel. met 7 blz (no14-20) gravures 8 afbeeldingen op een blad AMSTERDAM, Loveringh, 1758. 336 blz.  

geb half leer. 8o   € 100-125 

 

56   BIBLIA KULENKAMP, Gerardus (1700-'75, Amsterdam) Bybelschat, of de voornaamste 

geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, beknoptelyk aaneengeschakelt, en op ene zeer leerzame en 

bevattelyke wyze in vragen en antwoorden voorgestelt; nader ter toe-eigening aangedrongen door welgepaste 

zedekundige aanmerkingen; opgeheldert met een kort begrip der H. tydrekening, en kunnende verrykt worden met 

konstige printverbeeldingen. Met een voorreden van Gerardus Kulenkamp, bedienaar des H. Evangeliums te 

Amsterdam. Nu voor de eerste maal in't dus in't licht gegeven. eerste deel. AMSTERDAM, Loveringh, 1758. 

Titelprent -50) 395 blz. met  prentjes twee op een blz org geb. 8o rug beschadigd   € 80-100 

 

57   BIBLIA] Le Nouveau Testament Le Nouveau Testament de nostre Seigneur Jesus-Christ, traduit en 

François Selon édition Vulgate, avec les differences du Grec. Nouvelle édition, revûë & exactement corrigée. Avec 

des Figures en Taille douce, excellement gravées. MONS, Chez Gaspard Migeot, à l'enseigue des trois Vertus, 

1697. 12o. 412, 292,  [8]p. Oorspr. perkamenten band. Met Titelgravure, 2 titelpagina's en talloze gravures in de 

tekst. Goed ex. Zie Poortman I p. 135. In Mons werden de eerste Oud-Katholieke bijbels gedrukt. Dit is een van de 

oudste bijbeldrukkers   € 170-200 

 

58   BIBLIA Het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik.  ----  Uit 

drie berijmingen in den jaare 1773 gekooren Met de noodige daar in gemaakte veranderingen AMSTERDAM J 

Brandt en zoon 1820-  400 blz METDAARBIJ  Evangelische Gezangen.  om nevens het boek der psalmen bij den 

openbaren godsdienst in de Nederlandsche hervorm Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last de 

ALLE DE SYNODEN der voornoermde gemeenten bijeen  verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803-1804 en 

1805 AMSTERDAM  P den Hengst en zoon JBrandt en zoon enRutger Hoyman te HAARLEM Johannes 

Enschede en zonen te GRONNINGEN B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch 1820 424 blz en de catexgismus  

met eigen geschrift DAVIDS 80 blz AMSTERDAM/HAARLEM/GRONNINGEN, J. Brandt en zoon, en P. Proost 

/ Johannes Enschede en zonen./Rutger Hoyman/B JSchierbeek en M van Heyningen-Bosch, 1820. Fraaie leren 

band. Met goudsnede en bestempeling. 16o formaat hoog 9 cm breed 5cm en 4 cm dik vrijzeldzaam     € 100-125 
¶ vrij zeldzaam 

 

59   BIBLIAM   DAVID MILLIUS [DAVID MILL]   1692-1756  BIBLIA GRAECA 1725 He Palaia 

Diatheke Kata Tus Hebdomekonta (griechisch). Vetus Testamentum Graecum ex Versione Septuaginta 

Interpretum : Secundum Exemplar Vaticanum Romae editum, denuo recognitum Praefationem una cum variis 
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Lectionibus, e praestantissimis MSS. Codicibus Bibliothecae Leidensis descriptis, praemisit Amsterdam, Societas, 

1725. 2 banden   blz (138), 24, 895 (irrig 903), (1); 928  titel blad in rood/zwart origineel perkament  gaaf  

exemplaar    € 300-350 

 

60   BIERMAN, Johannes (1675-'21 dr.prof. Herborn-Middelburg) Heilige KEURSTOFFE bestaande in 

eenige zielsuitlokkende kerkredenen zo des Ouiden en  Nieuwen Testaments UTRECHT, Willem van Poolsum, 

1714. (16) 640 blz. Org. perk. band 8o SGT B 193   € 125-175 
¶ komt weinig voor 

 

61   BIERMAN, Johannes (1675-'21 dr.prof. Herborn-Middelburg) Moses en Christus, of tafereel der 

voornaamste voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig 

t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en Zijn Kerke geestelijk toegepast. UTRECHT, Willem. 

van Poolsum, 1717. 4o. Titelgravure (vermeldt 1716), titelpagina met vignet, (28) 844 blz 

    . Org perk. band.   € 100-125 
¶ SGT B198 

 

62   BINNING, Hugh (1627-'53) Des zondaars heyligdom of ontdekking van de heerlijke privilegien, aangeboden 

aan de boetvaardige en gelovige, onder 't Euangelium. In veertig predikatien over Rom 8: 1-15. Door Mr. Hugo 

Binning en uit het Engelsch door Jakobus Koelman, bedienaar des H. Evangeliums. Met een aanpryzende 

voorreden van den hoog eerwaarden heer M. Leydecker, prof. te Utrecht. UTRECHT, Wed. J.J. van Poolsum, 

1765. (16) 463 (1) blz. Geb. in org. perkamenten band. 8o. Faty B236 en N.C.C. vermelden 1 locatie.   € 180-200 
¶ Vrij zeldzame druk. Mooi gaaf exemplaar. 

 

63   BINNING, Hugh (1627-'53) De ware gemeenschap met God en de geloovigen, gegrond in de verzoening van 

Jezus Christus, in XXXIII predikatiën, over 1 Joh. I: 1-10 en II: 1-3; alsmede de Rotssteen, Wiens werk volkomen 

is, over Deut. XXXII: 4,5; ook nog de dierbaarheid van Gods nabijheid, uit Ps. LXXIII: 28, door mr. Hugo 

Binning, in leven dienaar des H. Evangelis te Goran, in Schotland. Uit het Engelsch vertaald door Jacobus 

Koelman, in leven leeraar der gemeente te Sluis in Vlaanderen. Met eene voorrede over de opregte liefde tot den 

Heere Jezus; vermeerderd met geestelijke gezangen, tot roem der vrije genade. UTRECHT, POOLSUM van J J, 

1764. 110- 384 () blz.  geb. oud half leren band 8o   € 80-100 
¶ weinig voor komende druk 

 

64   BINNING, Hugo (1627-'53) Ettelijke gronden Van de Christelijke religie, Klaarlijk geopent, en zonderling 

tot de Praktijk overgebragt Door Mr. Hugo Binning: In zyn leven Dienaar des Euangeliums tot Goven in 

Schotland. Vertaalt en Toegeëigent Aan de Studenten der H. Godgeleerdheid op Neerlands Hooge Schoolen, door 

Jacobus Koelman. In zyn leven, Leeraar der Gemeente van Sluys in Vlaanderen. Met eene Levens eschryvinge van 

den Autheur. Waar agter twee Brieven gevoegt zyn: de eerste, over der Vromen wandel met, en onkennise omtrent 

God. En de andere, over de ongestalte van Neerlands Kerk. Vierde Druk. UTRECHT, Bij de wed. Jan Jacob van 

Poolsum, Boekverkoopster tegen over 't Stadhuis., 1761. 8o. (98), 428 blz. half leren band N C C  vermeld 1 loc   

   € 80-100 
¶ FATY 207. NCC vermeldt 1 loc. Vert. van: The common principles of Christian religion clearly proved and singularly 
improved (Glasgow 1659) 

 

65   BLONDEEL VALENTYN Beschryving der stad Utrecht. Behelzende derzelver Opkomst, en voornaamste 

Lotgevallen. Mitsgaders de opvolging der Bisschoppen tot het einde der twaalfde eeuw. Benevens eenen 

verhandeling over de vijf Collegiale Kerken, voornamelyk die van s. Marten en S. Salvator. UTRECHT, Johannes 

Besseling, 1757. (49) 369 (2) org half perkament goed exemplaar   € 100-125 

 

66   BODAAN, Gualterus (1637-'84, Veere- Amsterdam) Leere der Waarheid die na de Godsaligheid is. In 

een Belydenis predikatie ontworpen; en nu schriftmatig uytgebreid, en vermeerdert door G. Bodaan, predikant tot 

Amsteldam. 2 dln. en: 

Opstandinge der tweee getuigen, of herstellinge van waarheid en godsdienst binnen de stad van Amsteldam in't jaar 

1578. Als mede de pligt der dienaaren van het Nieuwe Testament, verhandelt in drie predikatien, door G. Bodaan. 

Hier zijn achter bygevoegt 'De ken-teekenen van den staat der nature en der genade, door den selven autheur'. (36) 

148 blz. AMSTELDAM, Wed. Johannes van Someren, 1684-85. Dl. 1: (176) 174 blz. dl. 2:1685  (32) 222 blz.  

(titelpag 32)-61 blz titelpagina pligt der dienaren 65-148 pag .org perkamenten band 4o   € 125-150 
¶ vrijzekdzaam werk opstandinge en pligt der dienaaren uitgave 984 niet vermeld in de  STCN 

 

67   BOERHAVE, Jacobus (1676-1752 Leiden) Aandagtig Beschouw, naauwkeurig ondersoek, ende 

uitvoerige verklaaring van den BEHEMOTH en den LEVIATHAN Afgetekend van den Heere God in het XLste 

en XLIste Hoofdstuk van het boek Jobs.  Als de Heere Job uit een Onweder andermaal antwoorde. Door Jakob 

Boerhave (...) LEIDEN, By Samuel Luchtmans, Ordinaris Stads Drukker., 1737. 4o. (30), 341, (19) blz. Titelpag. 

in copy. Opn. geb. in fraaie halfleren band. SGT B 255.   € 250-350 
¶ Vrij zeldzaam werk. Compleet met 7 erg mooie uitslaande platen. (o.a. : olifant, rievierpaard, potvis, walvis, vinvis, zwaardvis, 

zee-draaken, krokodil) 
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68   BOSCH, Jacobus De ware hoop en verwachting Israëls of de triomfeerende waarheid, vertoond in eenige 

samenspraken, gehouden op bijzondere tijden, tusschen den geleerden heer rabbi Hertog Leuwy, leeraar der Joden 

te Leeuwarden, en den koopman Jacobus Bosch. Waarin niet alleen de geheele Joodsche en christen 

Godgeleerdheid, op eene zedige wijze wordt verdedigd, maar ook aan zeer vele duistere plaatsen veel licht wordt 

bijgezet, en daarom zeer noodig, zoo van Joden als van Christenen, gelezen te worden, wijl in die samenspraken 

zeer veel wetenswaardige dingen voorkomen. Na welke gehoudene samenspraken deze Joodsche rabbi, zijn 

leeraarsambt onder hen heeft nedergelegd, hunne synagoge verlaten, en tot de christenen is overgegaan, onder den 

naam van Petrus Werner Neuman. In het licht gegeven door Jacobus Bosch. Nieuwe, behalve de spelling, 

onveranderde uitgave. GRONINGEN, P. Beijer, 1873. (32) 268 blz. Opn. geb.leren band. 4o.   € 80-100 
¶ vrij zeldzaam 

 

69   BOSSCHE, VAN DEN  P. PETRUS. Den Catholyken Pedagoge, ofte Christelyken Onderwyser in den 

Catechismus, verdeelt in vyf deelen. Den zevende Druk. GENDT, Jan Meyer, 1739. 18 x 12 cms, xvi, 1-682, (vi) 

bladzijden. Gegraveerd titelblad met Anno 1739 org geb lerenband goed ex   € 50-70 

 

70   BOSTON, Thomas (1677-1732, Ettrick) Des menschen natuur in deszelfs vier-voudige staat. Van eerste 

opregtigheyt, geheele bederving, begonne herstelling en voltrokke gelukzaligheit of ellende. Vertoond in 

verscheiyde praktikale redenvoeringen door (...), uit het Engelsch vertaalt door Abel van Keulen, met een 

voorreden van Cornelius van Velzen, S.S. Theol.doct. en prof. op de Universiteit van Stad Groningen en 

Ommelanden. LEIDEN / AMSTERDAM, By Johannes Hasebroek / Nicolaas Byl, 1742. Titelpagina in rood en 

zwart, (30) 654 blz. (met 4 blz. register van boeken bij Nic. Byl te bekomen) opn gen halfleer   € 70-90 
¶ 1e druk van dit werk. 

 

71   BRAHÉ, J. J. (1726-'76, Vlissingen) Aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen welke benevens de 

gewone Formulieren van Eenigheid in die E. Classis worden onderteekend, tot bevordering van waarheid en 

eendracht, geschreven door Jan Jacob Brahé. Middelburg, Callenfels A.L. en M H, 1758. (20)276 blz187 blz. Opn 

Geb.  half leer   € 100-125 
¶ eerste 20 blz onderkant gerafeld verder een goed ex van dit vrij zeldzame werk 

 

72   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De trappen des geestelijken levens, Beschreven 

door Theodorum à Brakel, in zijn leven predikant tot Makkum. En volgens zijn bevel na zijn dood in 't licht 

gebragt door W. à Brakel Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den Sesden Druk, met een ontleedinge des Tractaats, 

en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert. LEEUWARDEN, By Meindert Injema, boek-drukker en 

verkoper in de St. Jakobs-straat., 1718. 8o. Titelpagina in zwart met kleine afbeelding versus approbatie. (22), 438 

blz. Geb. in oud halfleren band. .   € 40-60 
     ¶ SGT B 542 en S T C N vermeldt 1 locatie. 

 

73   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) Het geestelijke leven, ende de stand eens 

geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter 

by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. Als mede 

eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen door Theodorus Gerardi à Brakel, in zyn leven 

bedienaer des H. Evangeliums te Maccum. De 8e druk, door den autheur in zyn leven overgezien, vermeerdert en 

verbetert. AMSTERDAM, Gedruckt by de Weduwe van Thunis jacobsz Loots man Boeckverkooppster op water, 

1687. 395(5)Titel pag eenige meditatien)80 blz   

perkamenten band met titelschild 8o SGT B 511 vermeld 1 loc ook NCC vermeld 1 loc   € 80-100 
¶ Gedruckt by Casparus Louts Man Boeck verkooper op t,Water in de loots-man anno 1687 

 

74   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) Het geestelijke leven, ende de stand eens 

geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter 

by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. (10e Druk) Als 

mede eenige Christelijcke meditatien, gebeden en danckseggingen. Den tiendendruck, door den autheur in sijn 

leven oversien, vermeerdert en verbetert. AMSTERDAM, De Groot, 1717. 397 (3) blz. + 76 blz 

   .half perkament   € 30-40 

 

75   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De trappen des geestelyken levens. Beschreven 

door Theodorum à Brakel in sijn leven predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn dood in 't licht 

gebracht door W. à Brakel, Th. F. predikant tot Leeuwarden. Den sevenden druk met ontledinge des Traçtaers en 

met afsterven des auteurs vermeerdert. AMSTERDAM, Gysbert de Groot, z.j. (24) 438 blz. Geb. in org. 

perkamenten bandje. 8o..   € 30-40 
¶ weinig voorkomende druk 

 

76   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De trappen des Geestelijken Levens; Het 

Geestelijke Leeven; Meditatien; Gebeden. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht; Door W. à 

Brakel, Th. F. Den vyfden druk, met een ontleedinge der tractaets en met het Af-sterven des autheurs vermeerdert. 

Met titelprent. (16) 438 blz. 1702, Casparus Loots-man. SGT B540,  
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Waarbij geb.: Het Geestelijke Leeven, ende de stant eens geloovigen, ect. Amsterdam bij de Izaak vander Putte. 396 

(4) blz zonder jaartal  Niet in SGT vermeld. Waarbij geb.: eenige christelijke meditatien, ect . Amsterdam bij de 

Izaak vander Putte. 78 blz, niet in  SGT vermeld. AMSTERDAM, Casparus Loots-Man, 1702. Met titelprent. 8o. 

Geb. in org. perkamenten band. 8o.   € 40-60 
¶ Vrij zeldzame drukken. N.C.C. vermeldt 1 locatie. 

 

77   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) De Trappen des Geestelijken levens. En volgens 

zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. à Brakel, th. f. predikant tot Leeuwarden. Denvierdedruk, met 

een ontledinge des tractaeten ende met het af-sterven des autheurs vermeerdert. AMSTERDAM, Gedruckt bij de 

weduwe vanTeunis Jacbsz Loots-Man Boeckverkoopster op water, 1683. (22) 438 blz geb perkament 8o. SGT 

B538 vermeld 2 part. locaties en 1 in de N.C.C.   € 20-40 

 

78   BRAKEL, Theodorus Gerardi à (1608-'69, Makkum) Het geestelijke leven, ende de stand eens 

geloovigen mensches hier op aarde; uit Godes Heyligh Woordt vergadert en bij een gesteld. Noch zijn hier achter 

by gevoeght eenige kenteekenen, waer uyt men hem kan verzekeren, dat men van Godt is bemind. 3e Druk) . 

AMSTERDAM, By de weduwe van Abraham van den Burgh, 1680. (20)438blz org perkament  zonder titel prent   

l rug beschadigd in midden van de rug  en gat zeldzame 3e druk  gedrukt te LEEUWARDEN by Karst Tjallings   

   € 80-100 

 

79   BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het 

genadenverbondt, ende deszelfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By occasie van de verklaringe van den 

VIII Psalm. Den vijfde druk. ROTTERDAM, Reinier van Doesburg Boekverkooper over de Vismarkt, 1696. (20) 

583 blz. Opn. geb. in halfleren band, met titelschild. 8o. SGT B577 vermeldt 1 locatie.   € 80-100 
¶ Vrij zeldzame druk. 

 

80   BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam) DAVIDS Hallelujah, ofte lof des Heeren, in den achten 

psalm uitgebreudt door Wilhelmus Brakel den tweeden druk  door een  verhandelinge van  het genadenverbondt, 

ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. zeer vermeerdert Den 2e  druk. gedruckt by JOHANNES 

de RUYTER in de Peperstraet LEEUWARDEN,., , Geradus Hoogsklagh, 1681. (12) 884 blz. Org perkament 12o.. 

vrij zeldzame Leeuwarden druk   € 125-150 

 

81   BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam) Een Godvruchtige brief, ter raadgeving en bestiering 

aan kinderen in Christus Jezus, ten opzicgte van den geestelijken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelijk 

genadeleven, op eene klare Evangelische wijze. Door Wilhelmus à Brakel, Th. F. In zijn leven getrouw en geliefd 

bedienaar des Goddelijken Woords te Rotterdam. Waarachter bijgevoegd is, eenige nuttige vraagstukken 

beantwoord. ROTTERDAM, DORSMANt, z.j. 16 blz. geb vrij zeldzaam   € 20-40 

 

82   BRAKEL, Wilhelmus à (1635-1711, Rotterdam) Hallelujah, ofte lof des Heeren, over het 

genadenverbondt, ende desselfs bedieninge in het Oude en N. Testament. By gelegenheit der verklaringe van den 

8. Psalm. Den derde druk. ROTTERDAM, Van Doesburg, 1687. (24) 584blz. Org perkament 8o. b   € 70-90 

 

83   BRANDT, Kaspar XXXII predikatien over verscheide texten der Heilige Schriften, uitgesproken door Kaspar 

Brandt, in zyn leven leeraar der Remonstranten te Amsterdam. Waer by gevoegt zyn noch III andere predikatien. 

ROTTERDAM, Barend Bos, 1698. (16) 567 (17) blz. Geb. in half perkamenten band.   € 100-125 

 

84   BREMER, Koenraad (1690-1752, Gorinchem-Amsterdam, Remonstrants pred.) en 

WAGENAAR, Janou Bedenkingen over den Christelyken waterdoop. Waar by komen vyf verhandelingen 

over hetzelfde onderwerp; in 't byzonder over den kinderdoop. Agter aan is gevoegd eene reedevoering over Num. 

XX :  7-12.  / waarbij gebonden:  Onderzoek over de oudheid en schriftmaatigheid van den kinderdoop; waar in de 

redenen vervat in de bedenkingen en verhandelingen, over dit onderwerp onlangs in het licht gegeven ten toetse 

gebragt worden. (ANONIEM = JAN WAGENAAR) AMSTERDAM / LEIDEN, By Pieter Visser en Adriaan 

Slaats / Jakob vander Kluis, 1740 / 1740. 4o. Titelpagina in rood en zwart, met vignet. (XXX), (8), 460, (16) blz. / 

en het bijgebonden werk: titelpagina in zwart, met vignet., (14), 103, (1) blz   gebonden in niet  org  Leren band. 

met titelschildje op de rug. ¶ Twee vrij zeldzame werken over de kinderdoop   € 250-300 
. 

85   BROWN, John (1610?-'79) Christus De Weg, de Waarheid, en het Leven. Inhoudende /  Hoe men Christus 

tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown. 

Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. 

Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: I: Vers 27. Den zevenden Druk 

verbetert en vermeerdert 

   Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels 

gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...) AMSTERDAM, By Johannes Douci, 

Boekverkoper op den Dam / bezuiden het Stad-huis / Adr. en Joh. Douci, 1741 / 1741. 8o. Het eerste werk: (36, 4) 

1-339, (340-342 is Waarschouwinge des Overzetters) (343-368 is Aanspraak des Autheurs), 369-399 is Aanspraak 

van Robert Macward)  en het tweede werk: (2), 403-554, (14) blz.  Opn. Geb. halfkunstleren band   € 60-80 
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¶ Aan het hoofdwerk gaan vooraf een voorwoord van de vertaler en 2 gedichten van David Montanus; achter het hoofdwerk o. a. 

een nawoord van de vertaler en van Robert Macward. Oorspr. titel v.h. hoofdwerk: Christ the way, and the truth, and the life. 

Oorspr. titel v.h. toegevoegde stuk: Christ in believers the hope of glory. Faty 281 en 289. NCC vermeldt 2 loc. 

 

86   BROWN, John (1610?-'79)Jacobus Koelman (1631-1695) Christus De Weg, de Waarheid, en het 

Leven. Inhoudende /  Hoe men Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking zoude gebruiken. In 't Engelsch 

beschreven door Mr. Johannes Brown. Dienaar des H. Euangeliums. En vertaald door Jacobus Koelman. Leeraar 

der Gemeente van Sluis in Vlaanderen. Nog is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss: 

I: Vers 27. Den zevende  Druk verbetert en vermeerdert 

    Waarbij Geb.: Christus de Hoop der Heerlykheid in de Gelovigen. Aangewezen in ettelyke Predicatien, in 't Engels 

gedaan door Mr. Johannes Brown. En vertaald door Jacobus Koelman (...) AMSTERDAM, By  Adrianus Douci, 

Boekverkoper Stad-huis, 1741. (38)554(14)Org perkament mooi gaaf ex   € 60-80 

 

87   BRUIN DE FLORENTIUS (1650=1724 ONTVOUWINGE vann den ses en veertigsten psalm aan den 

Heere SALOMON vann TIL voortreffelijk bedienaar desGoddelijke Woords in de Gemeente J C en Professor in 

de Illustre Schole te Dordregt DORDRECHJT, GORIS Dirk, 1698. 128 blz laatste blz ontbreken niet org half 

linnen   € 40-60 

 

88   BUDDING, H. J. (1834-   Afgescheiden predikant Biggekerke, Goes) Wat ik geloof? Of belijdenis 

voor vrienden geschreven, die door vijanden gelezen mag worden. Eerste deel: 45 pag. 1867. Waarbij geb.: 

Tweede deel: Over het geloof. 56 pag. Waarbij geb.: Derde deel:  Wat zegt de heilige schrift  of belijdenis   ect 

Over den Katechismus. 96 pag. 1869 GORINCHEM, G. F. Gezelle Meerburg. W. J. van Nas., 1867.  

Opn. geb. ¶ vrijzeldzaam    € 35-50 

 

89   BUNTING, Hendrick  (1545-1606 (Groenouwe) Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reys-boeck 

der Heyliger Schrift  in twee deelen onderscheijden. 1e dl. (16) 354 (10) en 1 uitslaande kaart pag. Waarbij geb.: 

Een besonder tractaet ende onderwijsinghe van de munte ende gewichte der heyliger Schrifturen. titelpagina (2) 

31pag. Waarbij geb.: Itinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een reys-boeck over het Nieuwe Testament. Daer in 

worden de reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant ende onse lieve 

Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. titelpagina (4) 168 (4) pag. ARNHEM, Janssen, 1611. org geb 

half  perk. band. 4o  met 1 uitslaaande kaart van Jeruzalem vrij zeldzame druk   € 175-200 

 

90   BURGH, Wolterus ter ((1600-1665 fl.) Zwolle) Gereformeerde bloem-hof, versierd met verscheidene 

christelijke gezangen, alsmede de gebeden en gezangen op ieder dag van de weeke; Tot dienst en troost voor alle 

geloovige christenen. 't Zamen gesteld door Wolterus ter Burgh, liefhebber van de oefening der Godzaligheid. Van 

zinstorende fouten verbeterd. AMSTERDAM, G. van Linden, z.j. 12o. Met titelprent. 170 blz. Geb.   € 80-100 
¶ Vrij zeldzame druk. 

 

91   BURMANNUS, Franciscus sr. (1628-'79 Ned. Gem. tot Hanaw. Later, prof. te Utrecht) De wet 

ende het getuigenisse. Ofte uitlegginge ende betragtinge van de verborgentheden ende voornaamste saken des 

Wets, ofte der boeken Mosis. Kortelik en duidelik voor-gesteld in vragen en antwoorden. (...) HANAW, By  Jacob 

Lasché Boek-drukker, 1660. (Titelgravure vermeldt: t 'Amsterdam. Voor Willem van Beaumont, Boeck-verkooper 

inde Gravestraat. 1660.) Titelpagina in zwart met drukkersvignet, (42),  534, (31) blz. Opn. geb. in half perk. 

Boekblok in redelijke staat.   € 225-275 
¶ Zeer zeldzame 1e druk. SGT B 837. 

 

92   BYNÆUS, Antonius (1654-'98, prof. te Deventer) Gekruiste Christus, ofte verklaringe over de 

geschiedenisse van het lijden, sterven, en begraven van onsen Heere en Saligmaker Jesus Christus (...) Met kopere 

plaeten. Zesden druk. DORDRECHT, Joannes 't Hooft, 1725. 4o. (30) 580 (36) blz. Met titelprent, 2 prenten en 

afbeeldingen tussen de tekst..org half leer met titelschild   € 60-70 
¶ . SGT B884 

 

93   CAIUS JULIUS CAESAR Wytberoemde commentarien ofte corte historische aenteyckeningen van den 

alder Doorluchtishste Prince Cajus Iulius Cæsar eerste Keyser van Roomen, Het tweede deel. Van de Burgherlicke 

oorloghe tuffichen de twee groote Princen Cæfar ende Pompejus: Verbatet in zes Boecken waeran de depe eerste met 

sqn epghen Princelicke handt beschreven zijn: ende de andere namentliede Alerandzijnschse/ Africaenseije ende 

Spaensche oorlogge door AVLVS Hirtivs Pansa, Allels met vlijt ende neersticheyt wt de oude Romeynsche sprake 

overghezet ende verduyscht door Ioannes Fenacolius Lenaertz, Batavus DELFT, BP Adriaen Gerritz, 1614. titel 1e 

deel ontbreekkt (12)182x2 Titelpagina deel2 184-449x2(32) blz  org perkament   € 150-200 

 

94   CALVIJN, Johannes (1509-'64) Johannis Calvini Operum omnium theologicorum Tomus sextus : in quo 

continentur Institutionis christianae religionis libri quatuor, quae ad superiores editiones hac postrema, omnium 

emendatissima locupletissimaque, recens addita sunt, statim post ipsius authoris praefationem ad regem 

Christianissimum inserta ad lectorem admonitio breviter indicat ; cum indicibus locupletissimis. Ejusdem Calvini 
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Epistolae et responsa. Genevae, Johannem Vignon, Petrum & Jacobum Choue¨, 1617. (90)597(9) org perkament 

gaaf exemplaar   € 250-350 

 

95   CALVIJN, Johannes (1509-'64)  Gerardus Gallinaceus; Johannes Florianus Harmonia, dat is, Een 

tsamenstemminghe gemaeckt Uyt de drie evangelisten, namelick Mattheo, Marco, ende Luca met de uitlegginge 

van Jan Calvijn opvergezet uyt den Latijnsche by GERRDUM GALLINACEUM Hier by gevoeght d 

uytlegginghen op den evangrlium Johannis   item noch op de handelingen der Apostelen van nieus overgesettet by 

Johannem Florianum dienaer des goddelijcken Wootds d welke alles is van nieus ende met grooter naerstigheydt 

oversien ende verbetert DORDRECHT, gedrukckt voor JASPERSTIYEN Boeck vercooper woonende inde 

WIJNSTRAETVEHAGEHEN, 1625. titelpagina met vignet (10)4260 x2   (2) 224 x2-  Titelpagina met fbeelding 

van Calvijn 157x2  folio half perkament goed e   € 300-400 

 

96   CALVIJN, Johannes (1509-'64) Joannis Calvini in quinque libros Mosis Commentarii, Genesis seorsim,     

reliqui quatuor in formam harmoniae digesti : cum triplici indice : quorum primus, Geneseos, alter, quatuor librorum 

in formam harmoniae dispositorum res notabiliores, tertius, singulorum harmoniae capitum versus sparsim explicatos 

continet ; eiusdem Calvini in librum Josue commentarius. [Genevae], 1595., 1595. (14 met kaartje) 320-594((26) 

Titeklpagina 79(2)  org perkamnet folio     € 350-400 
¶ zie Alfredus Erichson ,,Bibliographia canviniana 

 

97   CARL ARNOLD KORTUM; EBERHARD HO¨LSCHER Leben, Meynungen und Thaten von 

Hieronimus Jobs, dem Kandidaten und wie er sich weiland viel Ruhm erwarb auch endlich als Nachtwa¨chter zu 

Sulzburg starb HAMM, Schulz bundermann, 1824. 1e dln (8)176 - 2e dln (8)166 - 3e dln (8)166 blz met prenten   

   € 80-199 

 

98   CARPENTIER, Roeland de / Cornelius Bosch (1634-1715) Historie van het leven en sterven van Heer 

Johan van Olden-Barnevelt, Ridder, Heere van den Tempel, Berckel, Rodenrijs. Gewesen Advocaet van Hollandt, 

Etc. Waerachtelijck beschreven door een liefhebber der waerheyt. Z.P., zonder vermelding van uitgver, 1648. 4o. 

(8), 366; 79 (9) blz. Geb. in orig. perkamenten band met overslaande randen   € 200-250 
¶ 1e druk van dit werk. Ten onrechte toegeschreven aan Cornelis Bosch. 

 

99   CAZENOVE PETRUS   (1711-1796) Predikant te Hendrik-Ido Ambagt God verheerlijkt door 

deszelfs weg van gerigte en verlossinge gehouden in deze onze dagen, met het Vereenigt Nederland  

Vertoond in vier Kerk-Redenen Hooftzakelyk uitgesproken, en nu, met verder uitvreidinge, in het licht gegeven 

DORDRECHT, A. Blusse, 1750. (12) 615 blz. opn geb.halfleer SGT C 289 onderkant titelpagina beschadigd met 

tektsverlies pagina,s van de voorrede zijn de  bij gewerktverder een goed boekblok   € 275-325 
¶ ZEER ZELDZAAM 

 

100   CLOUX, A. P. A. du (1808-1890, o.a. Oud-Alblas- Oldenbroek) 5e zestal 6e zestal preken  o.a 

gelegeheidspredikatien  Gedachtenis viering 25 jarige  evangelie bedieningh/  afsxheid Oud Alblas /intrede 

greveduin Kappelle/ ROTTERDAM/OLDEBROEK, Poeschmann/Haarst van E., 1856-57. 148- 153 blz 

    opn geb   € 30-50 

 

101   COCCEI, JOH.(1603-1669 Aanmerkingen over DANIEL In het Latijn beschreven Door de Hr Joannes 

Coccejus zal.g In zijn leven Professor de Godgeleerdheid tot LEYDEN vertaald door Abnraham van Poot ,N D 

AMSTERDAM, Weduwe Johannes van Someren, 1689. (30) 208 blz. org. perkamenten band. mooi gaaf ex zeer 

zeldzaam A   € 180-220 

 

102   COMALADA MIGUEL 16E - Y R. ROOLEEUW 1627-84 Schat der zielen, ofte Begeerder. een 

stichtelijke en zie vermakelijke samenspraakl handelende van de korte enn gereede weg om tot dec liefde 

enngmeenschap Gods te komen. Voor vele jaren inn de Spaanse taal geschreven den vijfdec druck en doorgaan 

vermeerdert met stichtelijke rijmen door R. Rooleeuw versoen met kopere platen LEEUWARDEN, LEYSMA 

JAN, 1718. (32)275(3) blz opn geb halfleer12o Pagina105 t/m 108  in ouid handschrift geschreven A   € 90-120 

 

103   COMRIE, Alexander (1706-'74, Woubrugge) Stellige en praktikale verklaring van den Heidelbergschen 

Catechismus, volgens de leer en gronden der Hervorming; waarin de waarheden van onzen Godsdienst op een 

klare en bevindelijke wijze voorgestelt en betoogd worden. De natuurlingen ontdekt, de zoekenden bestuurd, de 

zwakken vertroost, en de sterken tot hunnen plicht volgens eene Evangelische leidinge opgewekt worden.  

Van onduitsche woorden gezuivert etc.  door Theodorus Avinck, Th. z. UTRECHT, Van Otterloo / Van den Brink, 

1779. (32) 512 blz. Opn. geb. 4o, SGT C 159.   € 40-50 

 

104   CORPUT,  Abraham van de (1599-1670) Het Leven en Dood van den zeer beroemde D. Philippus 

Melanchton. Behelzende met een de Gedenkwaardigste Zaken zo in de Kerk als Politye voorgevallen, van het Jaar 

1520 tot den Jaare 1560 in Duitsland, en de aangrenzende Provintien. Mitsgaders De tien Jaarige en zeer wreede 

Gevangenisse van zyn Schoonzoon D. Caspar Pencerus wegens de Belydenisse der Waarheid in 't stuk van de 

Leere des H. Avondmaals. Verciert met IX Pourtretten der voornaamste Reformateurs. Tweede druk. 1e deel 
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AMSTERDAM, Hermanus de Wit, 1764. 1e band titelprent (16) 452 blz.2e band portret 453-841 (17) Met 

titelpreny negen protretten van reformateurs  twee perkamenten banden gaaf exemplaar   € 125-150 
¶ Met titelpreny  Amsterdam Isaak Tirion 1728 

 

105   COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) Nederlandts vloek en zegen en desselfs re-unie. Den sesden 

druck, vermeerdert met een nieuwe vloek en zegen, en andere Biddaghs stoffe: mitsgaders een bevestingh; en twee 

sijnodale predicatien. Door Florentius Costerus, dienaar Jesu Christi binnen Hoorn. (33) 123 blz. 

Nederlandts breuke geheelt (....) (6) 56 blz. 

Nieuwe vloek ofte verhael van Gods oordelen (11) 68 + 126 blz.  

Nieuwe zegen (....), 1675, blz. 129-178. 

De kerck in verdrukkinge blz. 181-286. 

Prins Willem de Derde na Engelandt. blz. 288-373.  

Prins Willem de Derde Koningh van Engeland, verklaert. blz. 377-428. 

Nederlants verlossingh uitgestelt (....) blz. 431-502. 

De getrouwe predicant uytgebeelt bij de vestigingh van Ds. Antonius Deynoot. 34 blz.  

De Vrede der broederen (....) Synodus 4 aug. 1671 te Hoorn. blz. 37-71. 

De Kerke in eere en orde. blz. 75-120. DEVENTER, Marius de Vries, 1739. Geb. in org. perkamenten band. 8o. (.elk 

werk heeft een eigen titelpagina)   € 180-200 
¶ Vrij zeldzame Deventer.druk 

 

106   COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) De geestelyke mensch, in zyn begin, voortgang, en uyt-

eynde. Voorgestelt in verscheyden predikatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde 

Kerke binnen Hoorn. Zesde druk. ROTTERDAM, Losel / Kentlink / Bosch, 1739. (38) 840 (16) blz. 4o org 

perkament band   € 50-70 

 

107   COSTERUS, Florentius (1656-1703, Hoorn) De geestelike mensch, in sijn begin, voort-gang, en uyt-

eynde, voorgestelt in verscheyden predicatien, door Florentius Costerus, in zyn leven leeraar in de Gereformeerde 

Kerk binnen Hoorn. Derde druk. AMSTERDAM, Visscher; Schoonenburg, 1714. (36) 840 (16) blz. Met 

uitvouwbaar portret. Geb. in org. perkamenten band. 4o. SGT C233.   € 80-100 

 

108   CURTENIUS, Petrus (1716-'89, Gouda, Amsterdam) Der Epheseren geluk met dankzegging erkend 

en hun op hert hart gebonden uit de grootheid van Gods kracht en magt zoo in de geloovigen,als in Christus 

betoond of Het eerste hoofdstuk van den brief aan de Ephesiers verklaard en toegepast in VIII kerkredenen. In de 

voorreden wordt de gewoone Hollandsche predikwyze zediglyk verdedigd. AMSTERDAM, Gerrit de Groot en 

Zoon, 1770. (34-10) 428 (18) blz. Opn. geb. in halfleren band. SGT C362.   € 80-100 

 

109   D.A.G.E.H.W. ; Edited by D.W.M Algemeene en bysondere uitleg-regelen, volgens welke d'heeren 

Coccejus, HeidanusBurmannus,heideggerus, Switserus,gulichins, Momma en andere treffelijke Manne onses tijds 

Doorgaans hebben geleerd dat men d H SCHJRIFTUU behaarde te verklaren Vervat in twee Ordens Waar vande 

eene aenwu=ijst de Uitleregelen in algemeen de tweede die omtrent de Propheten in het bysonder moeten waar 

genomen worden  Samengestelt van D.A.G.E.H.W. ;en nu uitgeven door  D.W.M AMSTERDAM, GOEREE 

Wilhelmus, 1681. (16)255 blz org gebonden halfperlkament   € 125-150 
¶ vrijzeldzaan werk over de Bijbeluitleg 

 

110   DELFTSE BIJBEL De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met ,,De Delftse 

Bijbel in het licht der historie. Inleiding bij de heruitgave A.D. 1977 van Prof. Dr. C.C. de Bruin. 

AMSTERDAM/ALPHEN AAN DE RIJN, Buijten&Schipperheijn/Repro-Holland, 1977 [1477]. In twee banden. 

imet toelichting     € 20-40 

 

111   DITTON, H. (Londen 1675-1715) Jacobus van Ostade (1677-1745 Gouda) De kristelyke 

godsdienst betoogd door de opstanding van Jesus Kristus tot Overtuiging van den Deïsten en andere ongelovigen. 

Met een aanhangzel tot bewys dat de stoffe niet kan denken. Uit het Fransch vertaald door Jakob van Ostade. 

AMSTERDAM, Arent van Huissteen, 1733. (26) 620 blz. Org. halfleren band, beschadigd, 8o. Niet vermeld in 

DLV.  ¶ vertaling discourse concerning the resurrection of Jesus Christ. Dutch   € 60-80 

 

112   DIV. AUTEURS Verzameling van nieuwe onuitgegevene leerredenen van onderscheidene in leven zijnde     

Gereformeerde predikan  11e twaalftal Uitgegeven ten Voordeele van verarmde Geloofsgenoten. (...) Tweede druk. 

AMSTERDAM, Bij J. H. den Ouden. Is ook te bekomen bij G. v. Peursem, in de nieuwe Spiegelstraat bij de Kerkstr., 

1849. 4o. opn Geb.. Elke preek met eigen titelpagina.   € 30-40 
¶ Bevat preken o.avan  S.J. de Hoest - J.J. Knap -, S. Hogerzeil -,, W.A. van Meurs 

 

113   DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby 

gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid 

der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde 
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predikanten te London en Amsterdam. Tweede druk. AMSTERDAM, By van Gerrevink, Wor, vieroot tirion 

kuyper, Loveringh, Borstius en van Eyl., 1753. (34) 404 blz. geb org  Perk. band. 135   € 50-70 

 

114   DODDRIDGE, Ph. (1702-'51, Northampton) Praktikale leerredenen over de wedergeboorte waarby 

gevoegt zyn twee predikaatsien over het zalig worden uit genade door het geloof, en eene over de noodzakelykheid 

der zorge voor de ziele. Verrykt met twee aanpryzings brieven van I. Watts en W. Peiffers gereformeerde 

predikanten te London en Amsterdam.1e druk. AMSTERDAM, By van Gerrevink, Wor, vieroot tirion kuyper, 

Loveringh, Borstius en van Eyl., 1746. (34) 454 blz. geb org  Perk. band.   € 60-80 

 

115   DOMSELAER van T MONTANUS ARNOLDUS (1625-1683) Beschrijvinge der eerste inwoonders 

van Aemstellandt. Verhaal van't leven en dappere krijgsdaden der oude en doorluchtige heere van Aemstel en 

Aemstellandt DOORNICK, Marcus Willemsz Amersdam, 1664. (7) 277 (13) 12°met 6 uitslaande gravures org 

perkament   € 175-225 

 

116   DORP, FREDERICK VAN Sticktelycke gedichten van Heer Frederick van Dorp, Heere Van Maesdam, & 

C. Verbetert, en vermeerdert 'S GRAVENHAGE, Jacobus de Putter, 1679. (4) 355 (3)   € 100-125 
¶ Met 4 grote gravures en tussen de tekst Leren band 

 

117   DRIESSEN, A. (1682-1748, prof. te Groningen) Wonderwerken van Jezus. Antonius Driessen doctor en 

professor der H. Godgeleerdheid en Academie-Prediker by de Hooge Schoole van Groningen en Ommelanden. 

over al de wonderwerken van Jezus, welker letter-zin kortelijk word geopent, en 't bewijs voor Jezus Godheid, en 

Messiasschap aangedrongen, zijnde voornamentlijkde verborgene zin die de Heiland zelve geeft, waar toe alle de 

omstandigheden, en 't verband met de voorige of volgende geschiedenis in aanmerking komen, en word ook 

t'elkens aankewezen, dat dierlijke verhandelingen op zuivere Godvrucht uiloopen. waar agter by gevoegt zijn de 

Parabel-Reden der wyze en dwaaze maagden, en de intreeds-rede in de Academie-kerk van Groningen &c.   

WAARBIJ 

BEDENKINGEN over de H OPENBARINGE  in welke onderzocvht word Of er inde Kerke des NT niet zyn Zeven 

Perioden even lang,en uit 360 Jarenn bestaande Of eer beha;ven deze noch een Achste Tyd,van de Zevende Zegel 

de Zeven Donderslagen aan de Zeven Bazuine en de Fiolen aan de Donderslagen En of in dit Boek Cap2 vers13-

Cap12 en 13 tot Cap14 vers6 niet twee Tusschenredenen ingelascht zyn Door ANTONIUS DRIESSEN 

Hoogleraar in de H Godgeleerdheid te GRONINGEN Vertaalt door D SMOUT Waarbij gevoegt zyn Twyfelingen 

en Tegenwerpinge door de Heren DEUSING enn HARTMAN voorgebragt en de Antwoorden op de zelve 

UTRECHT, Jacob van Poolsum, boekverkooper/ Willen van de WATER, 1717/1718. (20) 438 (4) 59 (1) blz. (28) 

418-(4)90-63(1) Org geb half lerenband  Titelpagina 1e werk (wonderwerk) in copy op oud papier   € 250-300 
¶ Vrij zeldzaam. voorral tweede werk ,,Bedenkingen is uiterst zeldzaam (heeft bindfouten) 

 

118   DUFOUR L' AME: Ou Le Systeme Des Materialistes Soumis Aux Seules Lumieres de La Raison (1759 

Avignon :, Chez Jean Jouve 7Jean Challiol, 1759. (10)295(1) blz orgineel gebonden in lerenband  met 

goudbestempeling prachtig exemplaar 

original lié à bracelet en cuir avec de l’or magnifique copie de blocage 

original bound in leather strap with gold blocking wonderful copy   € 80-100 

 

119   DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) Yešu'at isra'el = Jeschugnat Israëel, Ofte Israëls 

verlossinge en eeuwige behoudenis. Voorgesteld uit Gods Heilig  Woord, gestaafd, en bevestigd met den Talmud, 

en de schriften der oudste en vermaardste Rabbynen, tot opwekking, overtuiging, en bekeering, van het in de vier 

hoeken der waereld verstrooide Israël; door hunnen broeder naar den vleesche, Ch. S. Duitsch. Gedrukt voor den 

autheur. Tweede deel. AMSTELDAM, Dirk Swart, (1769). (10) 244 blz. Opn. geb. 4o. SGT D185.   € 80-100 
¶ Relatief zeldzaam werk van deze tot het christendom bekeerde Duitse rabbijn, die na een jarenlange vervolging predikant werd 
te Mijdrecht. In de jaren '80 werd zijn werk nog herdrukt, wat een rechtzaak tot gevolg had. 

De jood Christiaan Salomon Duitsch werd als Salomon Duitsch in 1734 geboren te Timisoara in Hongarije. Hij studeerde aan 

een Joodse instelling (Yeschiva) te Praag. In 1760 overleed zijn jonge vrouw en liet Duitsch met een jong dochtertje achter. Het 
lezen van een bepaalde Midrasj zette Duitsch aan het denken. Bepaalde uitspraken van Duitsch leidden tot de (verplichte) 

scheiding van zijn tweede vrouw en een onderzoek door een joodse raad, waarop excommunicatie en de ban volgde. Na kort 

contact met Rooms-katholieken, vluchtte Duitsch uit zijn woonplaats. Na veel omzwervingen kwam hij Amsterdam terecht. Na 
jarenlang een, zoals hij het zelf noemde, Nicodemushouding aangenomen te hebben -waarin hij zich als praktiserend jood 

voordeed, terwijl hij heimelijk het Nieuwe Testament bestudeerde-, kreeg hij in Amsterdam van ds. van Essen onderricht in het 

christelijke geloof. Bij deze predikant legde hij 1767 geloofsbelijdenis af en werd gedoopt. Deze predikant verzocht zijn verhaal 
op schrift te stellen. Dat deed Duitsch in het boek 'Jehovah verheerlijkt'. Hierna trad hij weer in het huwelijk. Op voorstel van 

vrienden die hem financieel ondersteunden ging Duitsch theologie gaan studeren in Utrecht. Hij legde na drie jaar praeparatoir 

examen af in de classis Schieland (16 april 1776). De notulen vermelden: 'De geëxamineerde gaf in alles veel genoegen en 
blijken van bekwaamheid aan de gehele vergadering, die hem daarop met alle ruimte tot proponent heeft aangenomen'. Op 7 sept. 

1777 werd hij bevestigd in de gemeente van Mijdrecht door ds. W. v.d. Souw met de tekst uit Zach. 8: 23 'Alzo zegt de Heere der 

heerscharen: het zal in die dagen geschieden, dat tien mannen, uit allerlei tongen der heidenen, grijpen zullen, ja, de slip grijpen 
zullen van één joodse man, zeggende: Wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is'. Duitsch preekte intrede 

met de woorden uit Ef. 3:8 'Mij, de allerminste van al de heidenen, is deze genade, om onder de heidenen door het Evangelie te 

verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus'. In 1795 werd de vurig prinsgezinde Duitsch als gevolg met een conflict 
met de patriotische partij afgezet als predikant. Enkele maanden na zijn afzetting overleed hij op 7 november 1795. 
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120   DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) / SOUW, Wilh. van der Leer-reden over 

Zach. VIII: 23. Uitgesproken, in de Gereformeerde Kerke te Mydregt op den 7den september 1777. Door Wilh. 

van der Souw, Henr. & Eliæ fr. Prædikant, in de Gereformeerde Gemeinte JC van Nieuwe Amstel: ter 

gelegenheid, van de bevestiging en insegening van den wel.-eerw. heer Christiaen Salomo Duytsch; eertyds Joods 

rabby: dog door den h. Doop en belydenis geworden een lidmaat der Gereformeerde Kerke van Jesus Christus den 

Gekruisten. En daar op door de Wel. Eerw. classis van Schieland, beproeft en aangestelt tot candidatus van 

Christus heiligen en openbaren dienst, en in dit jaar, wettig geroepen tot herder en leeraer van de Gemeinte J.C. tot 

Mydrecht: na approbatie van de Ed. Mog. Heeren Staten 's lands van Utrecht, en die van dat capittel, gelyk na 

confirmatie en examen van en door de Wel.Eerw. Classis van Utrecht. (4) 78 (1) blz. AMSTERDAM, Swart / 

Scholten 1778 SGT S712 en:   waarbij het zeer zeldzame pamfletje 

Echt, naauwkeurig en onpartydig verhaal van het voorgevallen te Mijdrecht, tusschen den predikant, den Wel.-Eerw. 

heer C.S. Duitsch, wel eer Joodsche Rabbi en zynen kerkenraad. In eenen brief voorgedragen. 7 blz. Niet in SGT 

en: daarbij 

DUYTSCH, Chr. Sal. Den gelukstaat, den roem en de bewaaring van een geloovig christen, voorgesteld in drie 

leerredenen uit Col. III: 3,4; Gal. VI: 14, en I Petr. 1: 5. Door Christiaan Salomon Duytsch, predikant in de 

gemeente van Jesus Christus te Mydrecht. (10) 148 blz. AMSTERDAM, Swart / Scholten 1779, SGT D179. 

AMSTERDAM, Swart / Scholten, 1778. Opn. geb. 4o. waarbij het zeer zeldzame pamfletje 

'Echt, naauwkeurig en onpartydig verhaal' is zeldzaam en niet bekend in de NCC. Vgl. J. Haitsma, 'Christiaan 

Salomon Duijtsch (1734-1795' (Monografieën van Messiasbelijdende joden), Leiden, 1993, 93: 'Uit de acta der 

classicale vergaderingen blijkt dat er wel eens spanningen waren in de kerkeraad en de gemeente -waar niet 

overigens- maar ze trokken telekens weer bij. Van een voorbijgaand conflict getuigt ook een uiterst zeldzaam 

geschriftje: Echt naauwkeurig en onpartijdig verhaal van het voorgevallene te Mijdrecht...C.S. Duitsch...en zijn 

kerkeraad. In een brief van 7 pagina's voorgedragen, Utrecht 1780. Het ging over de 'asman', die in dienst stond 

van de roomse en gereformeerde gemeente, en nogal eens dronken was. De 'regerende' diaken had met de roomse 

armmeester hem ontslagen. De predikant had hem eerst nog eens willen vermanen en pas dan eventueel afzetten. 

Tussen Duijtsch en de kerkeraad schijnt het nogal fel toegegaan te zijn. Al waren op het moment dat de brief 

geschreven werd -6 februari 1780- de gemoederen te bedaren. Ene N.N. schreef het verhaal echter 'om de waarheid 

hulde te doen en de eer van de gewezen rabbi, die tot nu toe een sieraar van het christendom geweest is', te 

handhaven en eveneens die van de kerkeraad'.  VRIJZELDZAAM   € 140-170 

 

 

121   DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) Het tweede stuk of vervolg van de wonderlyke 

leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy niet kende. Ondervonden 

door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt voor den autheur. 

AMSTELDAM, by Dirk Swart, 1771. 205 blz. org   4o vrij zeldzaam tweede stuk   € 50-70 

 

122   DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De gelukstaat, de roem en de bewaring van 

eenen geloovigen christen, voorgesteld in drie leerredenen, over Col. II: 3, 4; Gal. VI: 14 en 1 Petr. 1: 5. Door 

Christiaan Salomon Duitsch, predikant in de gemeente van Jezus Christus te Mydrecht. AMSTYERDAM, Swart 

Dirk en Scholten Isaak, 1779. (12)148 blz opn geb4o. verij zeldzaam werkje   € 40-50 

 

123   DUITSCH, Christiaan Salomon (1734-'95, Mijdrecht) De wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen 

blinden leidsman der blinden. Op wegen en paden, die hy niet en kende. Behelzende zyne roepinge uit het duistere 

Jodendom; getrokken, en tot het licht, dat in de volheid des tyds, in de waereld verscheenen is, overgebracht; na 

eene ses-jaarige omzwervinge, door de woestyne deezer waereld. Ondervonden en in 't hoogduitsch beschreven. 

Doch nu, door de goddelyke voorzienigheid lidmaat der Gereformeerde kerke. Tot verheerlyking van Jehovah, in 't 

Neederduitsch laaten vertaalen. Gedrukt voor den autheur. Derde druk.WAARBIJ Eenvoudig antwoord door 

Christaan Salomon Duitsch. Aan den onbekenden schryver van eenige meer of min beredeneerde aanmerkingen op 

het boek van C.S. Duitsch. Tot titel voerende den wonderlyke leidinge Gods enz  WAARBIJHet tweede stuk of 

vervolg van de wonderlyke leidinge Gods, omtrent eenen blinden leidsman der blinden, op wegen en paden, die hy 

niet kende. Ondervonden door Ch. S. Duitsch. Tot verheerlyking van Jehovah, in het licht gegeven, en gedrukt 

voor den autheur AMSTELDAM, by Dirk Swart, 1774. (32) 336-32-205 blz. Org. half lleren band, 4   € 100-125 
¶ 2e werkDuitsch verzet zich in dit zeldzame pamfletje tegen de aantijging van een onbekende auteur, die in geschrifte de 
waarheid van Duitsch' levensverhaal, zoals beschreven in 'De wonderlijke leiding Gods', in twijfel trok. 

.3e werk vrij zeldzaam tweede stuk 

 

124   ELGERSMA, Franciscus 1627-1712,Grouw De Herder Israëls, dat is een verklaringe over den XXIII 

Psalm Davids. 't Zamengestelt door Franciscus Elgersma V.D.M. LEEUWARDEN, Lambertus Dronrijp, 1664. (28 

386 (14) register niet compleet blz. Org perkement 8o.SGT E30   STCN en SGT vermeld 1 loc   € 150-200 
¶ vrijzeldzaam werk 

 

125   ELSNERUS, Theodorus Petrus (Wageningen) Eene ontleedene en tot zijn oogmerk gebragte 

VERKLAARING over de drie brieven van den apostel JOHANNES, Uitgegeven met eene voorrede door zyn wel-

eerw. broeder Gisbertus Matthias Elsnerus, doctor en professor der h. godgeleerdheid op de academie te Utrecht en 

predikant aldaar. te UTRECHT, by J. H. Vonk van Lynden, boekverk., 1747. (86) 706 (20) pag. Org. half leren 

band. 4o   € 175-225 
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126   ENGEL JOHANN JAKOB  (1741-1802) Wij zullen elkanderen weder zien. Eene zamenspraak. 

Benevens eene elegie. naar den tweeden verbeterde en met een aanhangzel vermeerderden druk  uit het 

hoogduitsch vertaald AMSTERDAM, M de Btuijn, 1791. (8)192 blz  gegraveerde titelpagina), (illustraties op 

titelpagina), org geb half leer gaaf ex   € 60-80 
¶ komt weinig voor 

 

127   ENS, J. Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduitsche kerken 

van de Vereenigde Nederlanden, zijnde de Formulieren van Eenheid en de Liturgie. Doorgaans gevoegt agter de 

psalmboeken,die in de zelve kerken gebruyt worden   Opgesteld door dr. Joahnnes Ens.professor te Utregt 

AMSTERDAM, Salomon Schouten en Jan Roman de Jonge, 1746. (17) 287 blz.  

     opn. geb.half leer mooi gaaf ex   € 50-70 

 

128   ENTROP, Pieter Jan de KERKELIJKE en JOODSCHE geschiedenissen verkort verknogt met zeer veele 

aanmerkelijke Waereldlyke gebeurtenissen.Voor zoo verre dezwelven invloedhebben op de in de kerke 

voorgevallen zaaken. vanden beginne der waerleld op deezen teegenwoordigen eyd.Neevens een lyst der 

Oosterscheen Westersche keizeren,waarin men den tyd hunner regeringe,hunne geaardheid,staats en krygs handel 

bknoptelijk vind te zamen gesteld van Constantyn den Grootten tot de opkomst van MAHOMETH. Kort en 

zaakelijk in aa een geschakelt verhaal uit eenmeenigte schrijveren niet alleen ten gebruike voor de Leugd inde 

aanzienlyke Schoolen maar ook voor alle Minnaars die zig in de Kerkenlyke Oudheden tragten te oeffenen 

bijeengesteld Door  PIETER JAN ENTTROP Litmaat der Gereformeerde Gemeente binnen Amsterdam 

AMSTERDA M,  1762., Pietr Jan Entrop boekverkoper ect, 1762. typografische titelpagina,titel in meer kleuren 

(16) 400 blz met 6 gravures en acht uitslaande org half perkament   € 100-125 

 

129   EPISCOPIUS, Simon (1583-1643, Leyden)/ BOM, W. Onfeilbaarheit ende opper-rechterschap der 

Roomsche Kerke. Ondersocht tusschen mr. Simon Episcopius, eertijts professor der H. Theologie en Willem Bom, 

Roomsgezinde. Noyt voor desen gedrukt. ROTTERDAM, Bos, 1687. (14) 231 blz. 

     Org. perk. band. 8o.   € 100-125 
¶ Aan de voorrede ontbreken enkele bladzijden. 

 

130   EPISCOPIUS, Simon (1583-1643, Leiden) XVII predicatien van Mr. Simon Episcopius, Eertijds 

Professor der H. Theologie tot Leiden, gedaen in de Christelijke Vergaderinge der Remostranten by verscheyde 

gelegentheden, en inzonderheit op Feestdagen. Hier voor is gestelt een beschrijvinge van het leven van den Auteur. 

AMSTERDAM, Isaac Pieterse, 1693. 4o. Met UITVOUWBAAR PORTRET. (6), 348, (16), 359, (16) blz. Opn 

Geb.half leer   € 200-250 

 

131   ERASMUS Van ROTTERDAM, Desiderius (1466-1536) Colloquia familiaria, dat is Gemeensame 

t'samenspraken, waer by op nieus gevoegt is Dulce Bellum in expertis, dat is den krijg is den onversochten soet, 

als ook Sileni alcibiadis, of schyn bedrieg och zijn hier achter by gedaen de verjklaringen vann tien 

spreekwoorden,nevens een brief aen Christianus Lubescebses en een cratie aen adolph Prince vabv Verrona in alle 

welke Voortreffelijk Scherpzinninglijk Verstandelijk Vermakelijk zo wel inde Theologie philosophie als 

poetiscghe en andere aerdige en genoegelijke redenen worden voorgestelt op gelost en beantwoort lles beschreven 

door den zeer vermaerden DESIDERIUSD ERASMUS  van ROTTERDAM Uyt het Latijn vertaelt in deze laesten 

druk overzien en met noodige Registers vermeerdert UTRECNHT, Gysbert van ZYLL Boekverkoper op de Ganse 

markt in Konings-Bijbel, 1664. , (24)+759 (1) pag geb in een letere linnen band. Geillustreerd met een 

gegraveerde titelpagina waarop Erasmus met verrekijker en 5 ovale voorstellingen en t.o. pag. 1 een portret van 

Erasmus. Vertaling (door Petrus Scriverius) van de beroemde samenspraken, voorafgegaan door o.a. een 

levensbericht van Erasmus, een opdracht van Daniel Heinsius, d.d. 1636, aan Scriverius, drempelverzen van 

Vondel, J.C. Scaliger en G. Cognatus. Aan het slot van het boek: Korte vermaninge (...) aengaende het valsch 

bedrog van een seker Dominicaner-monik; Van de nuttigheyt zijner t'samen-spraken; Den onervaren krijgsman; 

Sileni Alcibiadis of schijn bedriegt; De verklaringen van tien spreek-woorden; Een brief van onderwijsing (...) aen 

Chr. Lubescenses; Oratie of vertoog om de deugd te omhelsen; Proci & puellae of eerbare vryagie  goed exemplaar

   € 300-400 

 

132   ERASMUS, Desiderius (1469-1536) Colloqvia of t,samen-spraken Waerin kloeckelijck scherp sinnighlijck 

verstandelijck vermakelijck en niet min godsaligh als geleerdelijck,veel aerdige en deftige redenen worden voor-

gesteld,op-ghelost,en beantwoord,die tot eenen eer;ijcken handel en wandel,en tot sonderlinge nut der geleertheyd 

ende goede konsten dienstigh en noodigh zijn  WAARBIJ  

De on-ervaren krijghsman, ofte Verhandelinge van het oude spreeck-woort, Dulce bellum inexpertis, dat is, De krijgh 

is den on-ervarenen soet: ....... Noch het spreek woord Sileni Alcebiadis of Schijn bedreigt vertaalt door I R alles 

voor ontrent hondert enzes jaren in zijn Adagien of Spreeck woorden ghestelt ende uytghegheven door Desiderius 

Erasmus van Rotterdam AMSTERDAM, Pietersz Dirck, 1622. (8)422(8) 53 blz org geb perkement   € 450-600 
¶ Laatste blz vermeld AMSTEDAM Ghedrucht bY Paulus van Ravesteyn Anno 1622 
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133   ERASMUS, Desiderius (1469-1536) COLLOQVIA AMSTELODAMI, Elzeviriana, 1679. titelprent 

(18)672 blz 12o org perkament gaafexemplaar   € 200-250 
¶ . De nieuwste Elzevier editie van de beroemde Colloquia van Desiderius Erasmus, 1466/69-1536. Geïllustreerd met een 

gegraveerde titelpagina beeltenis van Erasmus, door Corn. Cl. Duysend.). 

 

134   ESKUCHE BALTHAS LUDW  1710-1755  pred t3e RINTELEN Opheldering der Heiklige Sc  

hrift  uit de oostersche Reisbeschrijvingen By en verzameld door ESKUCHE BALTHAS LUDW    Profesor op de 

Hooge School en Predikant van de Fereformeerde Gemeente te Rintelen. Naar de Tweeden druk uitbhet 

Hoogduitsch vertaald met een Voorreedenen vanden Wel Erwaardedigen Here WILHELMUS CHEVALLERAU 

PrediKANTTe REEUWIJK erste stuk AMSTERDAM, SC HUURMAN D, 1784. (24) 208 blz opn geb   € 50-70 
¶ vrij zeldzam 

 

135   ESPINE, JEAN  1505-1595 Opuscules theologiques de M. Jean de l'Espine Angevin. Comprins en deux 

parties, le contenu desquelles se void és pages suyvantes. Avec indices propres et de bon usage pour le lecteur 

chrestien.=( Consolation et instrvction-Excellent TRAICTE de la iustice titelpagina) Genève, ] : Jacob Stoer, 1598. 

1044, [ register tot de letter M(aux)12 v/d 28] p.  

       orgineel gebonden perkament n=met overslaande randen 12o   € 500-600 

 

136   ESWYLER, Jan (ca. 1675,  Hoorn) Ziels-eenzaame meditatien over de voornaemste waarheden des 

Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade door den Geloove in en op den Heere Jesus t 

Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan 

Eswyler, omzynr nuttigheit in deze dagen hier by grevoegt den vijfde druk gedrukt na de cppy van jaer 1865 

zonder de minste verandering ROTTERDAM, Johannes Hofhout en Hendrik van Pelt, 1739. (10) 496(8) blz. Geb. 

in  org linnen bandje. 8o. Vrijzeldzame druk   € 125-150 

 

137   ESWYLER, Jan (ca. 1675,  Hoorn) VIGNON, J. du (1694-1763, Rotterdam) Ziels-eenzaame 

meditatien over de voornaemste waarheden des Euangeliums, vertoonende hoedanig eene ziele op vrye genade 

door den Geloove in en op den Heere Jesus leven zal. 't Samengestelt door een liefhebber der waarheid. Hierby een 

nadrukkelijke Brief van dezelve Godzalige Auteur Jan Eswyler, om zyne nuttigheit in deze dagen hierby gevoegt 

den vyfden druk. Gedrukt na de kopie van 't Jaar 1685, zonder de minste verandering. WAARBIJRedenerend 

onderrecht aangaande zeker boek, genaamd nuttige t' samenspraak, En ziels- eensame meditatien t'samengesteld 

door J. E. en ten twede en derdemaal uitgegeven door J. B. Waar in het schadelyke en verdervelyke, in het zelve 

vervat, ontdekt word, tot waarschuwinge tegen de verleidinge en archlistige bedriegereijen der menschen, op dat 

en waarheit en Godzaligheit onkreukbaar gehandhaavd werden, en onscheidbaar hand aan hand gepaard gaan. 

ROTTERDAM, Hofhout en Van Pelt/ Nikolaes topyn, 1739. 8o. (8), 500, (8) blz- (4)182 (2). 

    Org leren bandje.   € 125-175 
¶ vrijzeldzaam werkje van Vignon wordt  1 loc  vermesd bij de STCN 

 

138   EVERSDYK, Wilhelmus (1653-1729, Rotterdam) Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der 

kinderen, ofte vyfentwintig zonderlinge voorbeelden van vroeg bekeerde en jong stervende kinderen die heerlyke 

blyken van genade en Godzaligheit vertoonden, in haar leven en dood. Met een aanspraak aan de ouders en 

kinderen aanwyzende de nuttigheit van dit werkje door Wilhelmus Eversdyk, in zyn E. leven predikant te 

Rotterdam.negende druk. ROTTERDAM, Jacobus Bosch, 1757. (16) 416 blz.orgineel perkamente band. 12o 

vrijzeldzaam A   € 125-150 

 

139   EWALD, Wilh. Ernest (1704-'41, predikant te Lebe aan de Weser) Tjaden Sicco Nieuwe 

Pekela De getrouwe RAAD GODS aan het onboetvaardig JERUZALEM voorgesteld en op de tegenwoordige 

verre uitziende tyds-omstandigheden toegepast uit het hoogduitsch vertaalt WAARBIJ Tjaden Sicco  een kort 

ontwerp van eene leerrede Gal 4 vers 16 AMSTERDAM, Vieroot Hendrik, 1741. 79 - 16blz- DLV E 5 vermeld 

i1locatie 8o opn geb   € 70-90 

 

140   FENNEMA   IBERTUS (1669-1750) De verborgentheit des kruices       voorgetoont in Job, en vervult in 

Jesus Christus, de sone Gods. kortelyk opgehgeldert LEEUWARDEN, KOUMANS Pieter, 1748. (118)250 blz opn 

gen half leer   € 60-80 

 

141   FERRE, Hermannus (1725-'75 Dreischor) / BRINKMAN, Cornelis (1730-'99, Dirksland) 

Verhandeling van den Heidelbergschen Catechismus. 4 delen. UTRECHT, S. de Waal en G. van de Brink, 1783-

86. Deel I: 1783, (4) 451 blz. Deel II: 1785, (3) 418 blz. Deel III: 1785, (3) 471 blz. Deel IV: 1786, (3) 505 (4) blz. 

Geb. in org 4 half lerenbanden. 4o.  mooi gaaf exemplaar   € 160-200 
¶ Uitgebreide uitgave met voetnoten. vrij zeldzaam 

 

142   FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te 

weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden 

Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven, item van de oude afcomste der Joden 

twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der 
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Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt 

Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer 

Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige 

summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen concordantien jaer-reeckeningen ende registeren 

noyt te voren in druck ghegheven. LEYDEN, by Jan Paets, Jacobs zoon, 1602. (2) 343 (x2) (31) 77 (x2) (7) blz. 

Folio. Org. perkamenten band.   € 200-225 
¶ 2e Nederlandse druk. Zie Poortman "Bijbel en prent deel 2 blz. 219. Afkomstig uit de bibliotheek van Ds. J. van der Haar te 

Houten. 

 

143   FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Alle de werken van Flavius Josephus, Naar Het Griekksch in 

Engelsch gebragt en verkort,waarby gevoegd is de twee boeken vaJOSEPHUS tegens APPION,zyn richtsnoer der 

reden of het martelaarschap de MACCHABEEN en gezantschap vanPhilo den Jood aan den Keizer CAJUS 

GALIGULA.Uit het Engelosch in het Nederduitsch Vertaald AMSTERDAM, GULIK van J, 1780. deel1 (48)545 

blz portret met 14 gravures deel 2 (32)646 blz gravures 15 t/m 20 en 6 gravures  De Kopergravures zijn getekend 

door  Jacobus Buys gegraveerd door Th Koning    org half leer . banden vertoonen ouderdoms verschijnselen 

boekblok gaaf   € 60-80 
¶ Zie Poortman Bijbel en Prent  deel 2 blz 249-250 

 

144   FLAVIUS JOSEPHUS (ca.37-ca.100) Historie der Jooden of alle de werken van Flavius Josephus: 

behelzende de Joodsche oudheden en derzelver verdeediging tegen Apion, zyn leeven, de Joodsche oorlogen, en 

de marteldood der Makkabeen; nevens Philoos gezantschap aan Kaligula; en Egezippus verhaal van de oorlogen 

der Jooden: alles naar 't Fransch van den heere D'Andilly vertaald door Willem Sewel; sedert naar 't Grieksch 

overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos geschrift tegen Flakkus, onder 't opzigt en door Sigebert 

Haverkamp, hoogleeraar der historien, welspreekendheit, en Grieksche taale te Leyden. Met Konstplaatjes van J. 

en K. Luiken. Nieuwe druk. HAARLEM, Jan Bosch, ca 1732- - 47. in 12  org  deel1/m6  2446 blz deel 7 uits 

laande kaart Palestine  deel 6 kaart Jeruzalem en Tempel - delen 7 t/m10. 1409 blz plus register deel 9 van de vier 

groote monarchienhalf  deel 11-12680blz plus regiter   totaal 4 uitslaande platen en gravures tussende tektsvan J en 

C Luiken  8o goed exemplaar   € 125-150 
¶ Onder titelprent staat vermeld: t' Amsterdam by Marten Schagen, met privilegie. 

 

145   FOPPENS WILHELMUS  (1634-1699) VERTALER Den roomschen catechismus, ofte Het kort 

begrijp van het christen en catholijck geloof. Uyt-ghegeven door't bevel van het H algemeen concilie van Trenten. 

/ Translated in het Nederduyts vertealt door  W. Foppens Pop L BRUSSEL, Foppens F, 1668. titelprent (220 748 

(46) org perkement gaaf exemplaar     € 100-130 

 

146   FRAATS, Martinus Antonius. Roomschcatholyk Pastoor binnen de stad Hoorn. De gestorve, 

begraavene, verrezene, en verheerlykte Jesus, uit de overeenstemminge der vier evangelisten, in XXVIII 

meditatiën van den predikstoel voorgedraage. Met titelvignet. AMSTERDAM, BEEKMAN Hendrik encorne,lis, 

1735. 4to. [24, 287, [5]  titelpagina-[iv], 333, [5] pp. orgenele band goed ex   € 80-100 
¶ "Fraats behoorde tot de beste kanselredenaars van zijn tijd 

 

147   FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) Het heilig Offer-Lam geslacht voor de uitverkoorenen of de 

geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten verklaard en 

toegepast. Tot DORDRECHT, by Frederik Outman, boekverkooper op de Tolbrug., 1732. 2 dln. Deel 1: (32) 610 

pag. (.. Deel 2: 863 (22) pag. Opn. geb. in half leren banden. 4o    € 125-150 

 

148   FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Rysoort -  Maassluys) Stellige God-geleertheyd, dat is de waarheid van 

de Hervormde leer eenvoudig ter nedergestelt, en met de oeffening der waare Godsaligheyd aangedrongen door 

Ægidius Francken, bedienaar des H. Evangliums tot Maassluis. 7e druk ROTTERDAM, Ph. Losel; Beman; 

Kentlink; Bosch; Smithof; J. Losel; Burgvliet, 1769. Deel I  (32) 602 register 22 blz. Deel II: (2) 532 (10)blz. Deel 

III:(32)602(20) blz. Geb. in 3 oude half leren banden. 8o..   € 70-90 
¶ Aegidius Francken (1676-1748) was   een   Voetiaans predikant schreef dit wek als een handleiding voor het onderwijs aan de 

jeugd  Dit werk werd spoedig een   populaire werk dat vele drukken beleefde . Maar  als compleet in 3 dln komt weinig voor 

 

149   FRANCKEN, Æ. (1676-1743, Maassluys) Het Heilig Offerlam geslacht voor de uitverkoorenen, of de 

geschiedenisse van het lyden des Heilands Jesus, uit de overeenstemminge der vier Euangelisten, verklaart en 

toegepast. DORDRECHT, , Frederik Outman, 1740. 2dln mettitelprent en uitslaand portret van de schruijver592 

blz deel 2  622 blz en tegister26 blz. 4o. Org. half leren banden.   € 140-170 

 

150   FRANKEN. AUG. HERMAN PROF GLAUCHA HALLE AAN DE SAAL3 1663-1727 

Schriftmaatige overweeging van genade en waarheid..dienende tot kennis der Heerlykheid van Jezus Christus ect 

AMSTERDAM, Wed P Arentz en k van der Stee doctor Welner, 1706. Engraved title-page: Genade en waarheid 

(24)102 pag opn geb half leer   € 140-170 
¶ Schriftmäßige Betrachtung von Gnade und Wahrheit. Dutch 

zeer zeldzaam STCN vermeld 1 loc J v/d Haar vermeld deze titel niet in DLV 
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151   FRANSEN, E. (1827-'98, Kampen, Barneveld) Sions' weeklachte over de verbrekinge Jozephs, of de 

treurvolle strijd onzer dagen in een voorwoord en leerrede naar Hoogl. 1: 7, 8. Waarbij 

De brandende maar niet verteerde Braambosxch van Gods Kerk op Aarde ect  WAARBIJ Drievoudige weeklachte 

over Nederlands Hoofdzondec ect 

WAARBIJ Jehova,s eeuwige en Vrijmachtigwe besluiten  en  Het koninkrijk der hemelen of de kerk des N 

Terstaments ect ROTTERDAM, Gebr. Huge, z.j. 45 - 74 -44- 19-m 45 blz opn geb   € 20-40 

 

152   FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) Sions worstelingen. Of historische samenspraken over de 

verscheide en zeer bittere wederwaardigheden van Christus kerek, met openbare en verborgene vyanden I. In de 

Reformatie, II. Ten tyde der Remonstranten, III. In deze onze dagen. Door Jacobus Fruytier, bedienaar des 

Goddelyken Woordts te Rotterdam. Tweede druk. ROTTERDAM, Van Doesburg, 1715. 8o. I: (16), 512 blz. /  II: 

513-867 waar achter  de Geest van PIETER HEYLING  aan den lezer van zijnboek , (29 blz blz. Org.twee  

perkamenteni banden.SGT F 171 mooi gaaf ex    € 60-80 
¶ de itel pagia van deel 1 ontbreekt 

 

153   FRUYTIER, Jacobus (1659-1731, Rotterdam) Gerigts-handelingen van den alderhoogste Godt met zyn 

Volk van Nederland. Behelsende een verhandelinge van verscheide gewigtige theologische stoffen: met een 

beknopt historisch verhaal van de oordeelen en wondere goedertierentheden des heeren, aangaande de 

Gereformeerde kerke, voornamentlyk in ons Vaderland, tot op desen tyd. Aangelegt om op te wekken tot 

bekeeringe, en schuldige dankbaarheid. Door Jacobus Fruytier, In zyn E. leven predikant tot Rotterdam. Derde 

druk, van veel Drukfouten gezuivert. UTRECHT / ROTTERDAM, Schoonhoven / Van Gilst., 1766 / 1735. 4o. 

Deel I: (22), 510, (34) blz. / Deel II: (6), 580, (32) blz. (Opn. gebonden half leer)   € 140-170 
¶ komt zelden voor 

 

154   FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem); Daniel Tilenus (1563-1633); Johannes Uitenbogaert 

(1557-1644); N.N. Eenige Tractaetjes van Passhier de Fyne, In sijn leven Predikant tot Haerlem;  Waer by 

gevoegt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden;  Joannes Uitenbogaert, over Cap. IX. des 

Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt besluyt der Verwerpinge.  WAARBIJ 

Tractaet vande oorzaek en oorsprong Waer in zijn verklaert onderzocht de gevoelens der Heidensche Philosophen 

vann de Lebertinen van Luther,calvijn en andere nieuwe Schrijvers die deze stoffde verhandelt hebben door 

DANIEL TELENUS Rotterdam, BOS Barent, 1721. 8o. (10), 328 /, 171(4) blz. 8o 

     org perkament gaaf ex   € 150-200 

 

155   FYNE, Passchier de (1588-1667, Haarlem); Daniel Tilenus (1563-1633); Johannes Uitenbogaert 

(1557-1644) Eenige tractaetjes. Waer by geveogt zijn Daniel Tilenus van de oorsaak en oorsprong der zonden; 

Joannes Uitenbogaert, over Cap. 9. des Briefs tot den Romeinen; en een onbekent schryver van het absoluyt 

besluyt der verwerpinge. Den vierden druk; vermeerdert met het leven van den schryver. Waarbij: Het leeven en 

eenige bysondere voorvallen van P. de Fyne. (6) 108 blz. AMSTELDAM, Visser & Visser, 1721. (6) 499 (6) 108 

blz. Opn. geb. 8o. .   € 80-100 

 

156   GELDER van Bernhardus 1689-1765 Het Gezegende NEDERLANDT of een Gedeelte van dien in noodt 

van overstrominge door een zeldzaam WORMGEKNAUW Dog nog hopende op desHeeren hant terHulpe door 

Bernhardus van Gelder Bedienaar des Goddelyken Woords te Gaast en Ferwolde  tweede deel   Waarbij  Het 

Nederlants ISRAEL  door Gestaadige droefmaten ontrust voorbooden van grooter ellende Jeremia 8 vers 19-20 

AMSTERDAM, ANROMAN, 1734. (2)257-520-78 blz perkement   € 80-100 

 

 

157   GERDES. Eduard 1821-1898 Naar Jeruzalem en het Heilige Land: Een reisverhaal. Naar de geachste en 

nieuwste bronnen - Deel I + Deel II + Deel III - Compleet AMSTERDAM, HOOGH de H, 1863/1864. Deel I: 343 blz 

+ 4 platen en een kaart in kleur Deel II: 310-(1) blz + 5 platen Deel III: 302 blz + 4 platen + 1 uitvouwbare kaartin 

kleur Met fijn uitgevoerde uitzicht van Hebron, Bethlehem, Jaffa, Jericho, Olijfberg, Sinai, Suez, Damascus en andere 

locaties.  De details van de binders blz plaatsing der platen en kaarten " kloppen niet. De blz nummers komen niet 

overeen met de geplaatste platen + er is een extra uitvouwbare kaart aanwezig Gebonden Rug is vernieuwd met een 

titelschild Drie boeken in één bundel. . Drie titel-pagina's en drie chromolithograph frontispieces met weefsel 

bewakers, een paar om elk boek. Plus 10 andere chromolithograph platen met linker-en rechterpagina weefsel 

bewakers, en twee hand-gekleurde, vouwen lithografie kaarten, gebonden-in. Index. ).in uitstekende staat   Zeer 

zeldzaam. KVK lokaliseert slechts één kopiëren wereldwijd, die in de British Library. Een ander exemplaar, in de 

Unie catalogus zuidwesten Duitsland, is een latere, 20e-eeuwse editie. OCLC 64502767 zoekt slechts 4 exemplaren 

wereldwijd, alle in Nederland (Koninklijke Bibliotheek, Radboud Univsesiteit Nijmegen, Tresoar Leeuwarden, 

Universiteit van Amsterdam). Een ander exemplaar, maar dat van de uitgave van 1873,  Theologische Universiteit 

Kampen. Eduard Gerdes (1821-1898).   € 160-200 

 

158   GHYS, D. De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte republyk ontworpen. en door hoedanigen 

opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans 

beschreeven door den heer Fleuri. En om zijn cierlyke geleerdheyd tot een toegift op het vierde stukje van de 
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'Republyk der Hebreen' vertaald. Door D. Ghys. Nieuwlykx met printverbeeldingen en blad-wyzer verrykt. 

LEYDEN, Van Damme, 1702. titelprent (14) 568 (24) blz met 1 uitslaande kaart en 3 uitslaaande prenten. niet org 

oude lerenband band 8o   € 70-90 

 

159   GOEREE, H. W. De republyk der Hebreen, of gemeenebest der Joden onder de wet der ceremonien en 

dienstbaar Jerusalem. Vervolgd op de drie boeken van de heer Petrus Cunaeus. Uyt de naargelaten schriften van 

wijlen H. W. Goeree.deel 2 AMSTERDAM, Daniel vanden Dalen, 1695. (20) 558 (24) blz complet met 19  

gravures. Org. leren band, 8o. V   € 60-70 

 

160   GOODWIN, Thomas (1587-1642)  Daniel Peenius 1622-1680 Romabae Historiae Anthologia 

Recognita &aucta een engelsche Uytlegginge van de Romeynsche Oudheden.waer in veele Romeynsche en 

engelsche Ampten werden vergeleken en versccheyden doncere manieren van spreken verklaert door Thomas 

Goodwin B D in de Engelsche tale beschreven en nu in onse Nederduytsche sprake getrouwelijk overgeset door 

DANIEL PEENIUS bedienaer des H Evangeliums AMSTERDAM, By Hendrik Boom, en Dirk Boom. 

Boeckverkopers op de Cingel by Jan-Roon poorts Tooren, 1679. 8o. (met frontispice 16) 391. (387) blz. Oorpr. 

perk. band.met overslaande randen mooi gaaf ex   € 150-175 
¶ VRIJ ZELDZAAM 

 

161   GROENEWEGEN JAKOB Redenen, die den schryver bewogen hebben, om de leere der algemene 

genade, zoo als die in de remonstrantsche kerke geleert word, te verlaten, en die der byzondere genade zoo als die 

in de Gereformeerde Kerke van Nederland geleert word enn in hare Geloof Belijdenisse en Cattechismus in het 

Nationale Synode van Dordtrecht is vasgesteld aan te nemen. met een breedvoerig vertoog hoe die leere de 

byzondere vrye genade in het herte waarheid word dioor overtuyging enn geloof in de Middelaar   met eene 

voorrede van JOHANNES GROENEWEGFEN Predikant te Werkendam Broeder vann de schrijver LEIDEN, 

HASEBROEK Johannes, 1746. (44) 349(4) blz 8o geb org papieren  band  rug iets gescheurd   € 80-100 
¶ vrij zeldzaam 

 

162   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Den mond des opperste wysheyd 

geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte Een uytlegginge van de voornaamste godlijke 

geheymenissen; voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthæi. In twee deelen: van welke het 

eerste uytleverd een sleutel der gelykenissen bevatet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen der 

tyden, volgens Matth. 24. Den 2den druk, van nieuws oversien, gecorrigeert, en verbetert. AMSTELDAM, Joh. 

Boekholt en A. Wolsgryn, 1686. Deel I: (14) 411 (14) blz. Deel II: 252 (7) blz. Geb. in org. perkamenten band. 4o. 

SGT G289.   € 70-90 
¶ gedrukt teEnchuysen Jan Dirksz Kuyper 1686 

 

163   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Oefeningen over de Heidelbergschen 

Catechismus ofte de gronden van de Christelijk Godgeleerdheid, ter bevordering van kennisse der waarheid die na 

de Godzaligheid is vastgesteld, verklaard, beweerd en toegepast. Zijnde een werk, nu ter vierdenmaal op nieuw 

overgezien, vercierd en verbeterd. Hierbij komd een verantwoordinge of apologie, kragtig bewerende de 

regtzinnigheid van de zelve Catechismus des Auteur. GORINCHEM, Lever Cornelis, 1684. (36) 874 (50) blz. org 

perekement geb. 4o  Gedruckt bij Jan Dircksz Kuyper, boek-drucker in de Gekroonde Druckerij anno 1684 te 

Enchuysen. SGT G 291 en STCN vermeldt maar 1 (incompleet Ex)locatie.   € 80-100 
¶ vrij zeldzame Gorkums druk 

 

164   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Keten van de gantsche 

Godgeleerdheid: ofte uytlegginge van den Zendbrief Pauli aan den Romeynen, in welke genoegsaam alle de 

hooftgronden van de leere der waarheid die na de Godsaligheid is, werden verhandelt, uyt den schakel van den 

Brief selfs: en bysonder welke die ware gerechtigheid zy, door welke een zondaar voor God kan bestaan. Ende dan 

de kragt van de leerstukken tot de oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee deelen. Door H. 

Groenewegen, bedienaar der gemeente J. Christi tot Enchuysen. AMSTERDAM / GORINCHEM., Vanden Dalen / 

Cornelis Lever, 1683. I: (44) 842 blz.deel II:  uitgever Cornelis Lever, Boeck-verk., 1683 te GORINCHEM. (6) 

420 (14) blz. Org. half leer., 4o. SGT vermeld geen loc.   € 100-125 

 

165   GROENEWEGEN, Henricus (ca. 1640-'92, Delft, Enkhuizen) Den mond der opperste Wysheyd 

geopend in verborgentheden van ouds af verzwegen: ofte: Een uytlegginge van den voornaamste Godlijke 

geheymenissen voorkomende in de 13e, 20e, 22e, 24e en 25e capittelen Matthaei. In twee deelen: van welke het 

eerste uytgeleverd een sleutel der gelykenissen bevattet Cap. 13, 20, 22 en 25. Het tweede beschrijft de teekenen 

der tyden volgens Matth. 24. Door Henricus Groenewegen, predicant tot Enchuysen. Den tweeden druk, van 

nieuws oversien, gecorrigeert en verbetert. AMSTERDAM, Johannes Boekholt/Wolsgryn, 1686. (14) 411 (13) blz. 

Dl. 2: 252 (7) blz laatste 4 pag in copy.Opn. geb. hlf. leer 4o, SGT G289. Gedruckt t'Enchuysen bij Jan Dirksz 

Kuyper, boeckdrukker in de Pachthuinstraat, in de Gekroonde Druckerij                                 € 70-90 
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166   GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) Zamenspraken der hemelingen. Aangaande hunne 

reis naar het Hemelsche Canaän alsook in volgende stukken, van leden in de strijdende kerk aangaande de dingen 

die het koningrijk Gods aangaan. NIEUWPOORT, A. Oskam, Z.J. 268 blz.  geb. 8o   € 20-40 

 

167   GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam) De lofzangen Israëls waar onder de Heere woont. 

Zijnde eenige geestelijke liederen. 3e druk. Vermeerdert met een tweede aanhangsel. HARDERWYK, gebr. 

Brouwer, z.j. Z.j. (14) 192 blz. Opn. geb. kunstleer, 8o. SGT G318.   € 30-50 
¶ NB. titelpagina  in kleur 

 

168   GROENEWEGEN, Jakob (1710-'55, Werkendam De lofzangen Israëls. Waar onder de Heere woont. 

Zynde eenige geestelyke liederen, uitgegeven door Jacob Groenewegen, lidmaat van de Gereformeerde Gemeente 

te Werkendam. Zevende druk. Vermeerdert met een aanhangsel. AMSTELDAM, Cornelis Abraham, 1777. (14) 

176 blz. 2e stuk 126-(2) 3e aanhangsel25 blz en 4 blz boeken lijst   org half linnen8o. SGT G325   € 40-60 
¶ STCN vermeld 1 loc van 1-2 stuk en 1loc  alleen 2e stuk  3e aanhangsel vrij zeldzaam 

 

169   GROOT, Hugo de (1583-1645) Aentekeningen over het Evangelien van Mattheus; door den Heere Huig de 

Groot, Koninglijken Gezant Met het leven des Schrijvers uit het Latijn vertaelt door David van Hoogstraten, 

Medic. doctor. GOUDA, Abraham van Loon, 1685. (40) 652 (8) blz. Geb. in  org. leren band. 4o.   € 150-200 

 

170   GUERS  E/ Puttelaar J B ISRAELS zijne toekomst en Herstel benevens eene schetsvan het duizenjarig rijk 

uithet Frans vertaald door J B Puttelaar uitgegeven door het Evangelisch Verbond AMSTERDAM, Hoogh de H, 

1862. (14)448 en 2 pag uitgecers lijst geb ZEERZELDZAAM verscheen  eerst het Frans  in 1856 GUERS, E  

Israel Aux Derniers Jours: De L'Economie Actuelle Paris, 1856 "470pp  welke uitgave ook zeer zeldzaam is(240)

   € 80-100 

171   GURNALL, William (1617-'79) De christen in volle wapenrusting. eene verhandeling over den oorlog der 

heiligen tegen den duivel waarin deze groote vijand Gods en zijns volks tentoon wordt gesteld in zijn listig 

bestaan, zijne macht en boosaardigheid; aangetoond wordt, waar de zetel is zijner regeering en welke de 

voornaamste aanslagen zijn, die hij beraamt tegen de heiligen.ect Uit het Engelsch vertaald door Elisabeth 

Freijstadt. UTRECHT, Jac C van der Stal, z.j. Deel I: 559 blz. Deel II: 560 blz 

     geb in  twee half leren banden     € 70-100 
¶ Vrij zeldzaam. 

 

172   GUTHRY, William  (1620-'65, New Kilmarnock) Des Christens groot interest. Of het zalige deel aan 

Christus getoetst en aangewezen wie het heeft, en hoe te verkrygen; Met een vertoog van de wyze hoe 

uitdrukkelyk met God een Verbond te maken. Beschreven in het Engels. Her zyn by gevoegt vier aanhangsels van 

exempelen van krachtig bekeerde zielen en de blyken van dien. Alles vertaalt en samen gebragt door Jacobus 

Koelman. De zevende druk. AMSTERDAM, gedrukt by Jacobus van Hardenberg, 1715. (16) 282 titelpag+ (22) 

264 titelpag(2)269 -420blz. Org perkement 8o gaaf ex   € 150-200 
¶ vrijzeldzame druk Faty vermeld 1 loc NCC 2 loc 

 

173   HAAS, Gerardus de (1737-1817, Amsterdam)\ Verhandeling over de toekomende waereld. 1e druk 

AMSTERDAM, Johannes Allart, 1798. 4o. Orig. kartonnen gemarmerde band. (XII) 597 blz.  .opn gen 

kumstlerenband SGT H 10.   € 140-160 
¶ (Handtekening van G. de Haas onderaan approbatie) vrij zeldzaam 

 

174   HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) Waere boetvaerdigheyt voor gestelt in verscheyden 

soo boet als bededags, predicatien, over den XXXII Psal., Jes. I, Hebr. XII en andere uytgelesene texten. Door D. 

Petrus vander Hagen, bedienaer des Goddelijcken Woordts in Amsterdam. AMSTERDAM, Van Someren, 1693. 

(14) 516 (20) blz.0Org perkamente band 4o   € 125-150 
¶ . 

 

175   HAGEN, Petrus van der (1641-'71, Amsterdam) De Heydelbergsche Catechismus, verklaert in twee-

en-vyftigh predicatien, met vier inleydinghs predicatien. AMSTERDAM, Johannes Rotterdam, 1731. (68) 557 

(19) blz. Geb. in perkamenten band.(scheurtje  in de kneep ) SGT H60 vermeldt geen locatie.ook niet vermeld inde 

STCN   € 80-100 

 

176   HAKVOORD, B. (voorzanger in de Grote Kerk te Zwolle) De VERNIEUDE schole van Christus. 

Waar in/ door vragen en atwoorden de gansche belydenis van de Gereformeerde Godsdienst/ beknoptelyk 

voorgesteldt/ en volgens den draad van de Heidelbergse Katechismus/ duidelyk verklaart/ en uit de H. Schrift 

bevestigt word. Dezen zevenden Druk naaukeurig overzien, merkelyk vermeerdert, en veel verbetert; en deswegen 

zeer bekwaam, om in alle Christelyke Huisgezinnen, en Kerkelyke Katechizatien gebruikt te worden. Kol. 3: 16. 

Het woord van Christus wone rykelyk in U, in alle Wysheid. ZWOLLE / AMSTERDAM, B. Hakvoord  

boekverkoper aande grote markt  Wed. de Groot boekverkooper opden Nieuwendyk, 1722. (22) 799 blz. Geb. org. 

perkamenten bandje. 8o. SGT H89   € 150-175 
¶ vrij zeldzaam druk 
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177   HALMA, François (1653-1722, uitgever te Utrecht, Amsterdam en Leeuwarden) Heilige 

feestgezangen. Behelzende de geboorte en 't lyden des Heilants, zyne Opstandinge, Hemelvaart, verhooginge aan 

Godts rechte handt, en de zendinge van den H. Geest. Hier komt by, de zegepraal des geloofs, of eene uitbreidinge 

van het gansche XIe hooftstuk van den brief aan den Hebreën: in dichtmaat gebragt en met printverbeeldingen 

versiert door Francois Halma. De tweede druk, nauwkeurig overzien, ook met kanttekeningen en eenige niewe 

stukken vermeerdert. LEEUWARDEN, François Halma, 1718. Frontispice (94) 432 blz. Met 29 prenten en 3 

uitslaande prenten. Orig. perk. band, 4o. Gaaf exemplaar. SGT H99 vermeldt 1 loc.   € 140-170 
¶ De prenten bevinden zich op de pag 1 . 9, 20, 38, 48, 56, 78, 86, 88, 102, 110, 112, 124, 132, 136, 168, 186, 250, 258, 315, 340, 

342, 372, 382, 384, 386, 396 en 402. De uitslaande op pag. 370, 408 en 414. 

 

178   HALMA, Francois (1653-1722 (LAMIGUE, ISAAC). Het leven van zyne hoogheit JOHAN WILLEM 

FRISO Prinse van Oranje en Nassau enz enz enz. nevens de Historie van den Jongstleden oorlog met de 

grondtekeningen der voornamste steden en vestigingen verrykt.Uit het Fransch vertaalt door W.v.R--- (W. van 

Ranouw). Naaukeurig , naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François 

Halma. Deel I . AMSTERDAM, Johannes Oosterwijk, 1716. (8) 64-217(30) met titelpret en portret en 8 uitslaande 

kaarten Plan de La Ville de Keyserswett - Nimegue -  lan et Attaqur dekla ville de Landaw - Fortde HUY -  Plan 

bataille Ramillis -  Explication de l attacqus -  Citabelle de turin -  Momt Jout- Gegraveerd portret naar een 

schilderij van Louis Volders door M. Pool en gegraveerde frontispiece eveneens door M. Pool; 

org perkment   € 175-200 
¶  

 

179   HAMELSVELD, Y. (1743-1812, prof. te Utrecht) Bijbel-geschiedenis. Door Y. van Hamelsveld. In 

twee deelen, met platen. Eerste deel. Behelzende de geschiedenis van Adam tot Christus: (12)548 blz. Tweede 

deel: Behelzende de geschiedenis van Christus, tot de verwoesting van de stad en den tempel van Jerusalem. (551-

947 blz  met 26 gravures AMSTERDAM, ALLART Johannes, 1797. Twee org. half leren banden met  goud 

bestempeling p de rug 4o  mooi gaaf e4xemplaren      € 80-100 
¶ mooi gaaf ex niet vermeld in Poortman 

 

180   HAMMOND, HENRY (1605-1660) Practikale Catechismus, Dat is, Onderwijzing in de Christelijke 

Religie, Gerigt tot de Practijk: in 't Engelsch beschreven door -, in zijn leven Capellaan van zijn Majesteit Karel 

den I. Koning van Britanje. Mitsgaders zijn Tractaat Van de Redelijkheid van den Christelijken Godtsdienst. 

vertaalt door Dr.Jonnes Grindal met een voorrreden beheklzende het oogmerk van leven van den Schrijver 

ROTTERDAM, BOS Barent, 1685. Titelgravure (46) 606 (28) orgineel perkament fraai exemplaar   € 225-275 
¶ Vrijzeldzaam STCN vermeld 1 loc 

 

181   HAYENS Remko (1695-1762) Schiedam Eenige aanmerkingen over het boekje, genaamt Zielseensame 

meditatien, over de voornaamste waarheden des euangeliums. / door een liefhebber der Waarheidt.Vervat in een 

onderlinge samensprake tussen een Leeraar en een Lidmaat van de gereformeerde gemeente,Inwelke samensprake 

ook gehandelt word over het wettische en evengelisch werken van Gods volk waarin hetniet en waar het al in 

bestaat.Als ook het onderscheidt tusschen het een en het ander ROTTERDAM, Topyn nikolaas, 1739. (28) 239 blz 

Geb in een niet org oud bandje   € 150-175 
¶ vrij zeldzaam 

 

182   HAYLEY WILLIAM The life and posthumous writings of William Cowper Esqr with an introductory letter 

to the right Honourable Earl Cowper EHICHESTER, J. Seagrave, 1806. 321 (5) 4 delen org leer deel rug 

gescheurd   € 150-175 

 

183   HEERMAN, Franciscus (ca.1610-'70) Guldene annotatien van Franciscus Heerman; vertoonende de 

heerlijckste deughden, daden, leeringe en sententien van de alderdoorlugtigste en vermaartse mannen der wereldt. 

Dertigste druk. By na een een vierde, met des autheurs nagelaten Schriften vermeerdert. Op nieus verholpen en 

met een bladwyzer van zaaken verrykt. AMSTERDAM, Antoni Schoonenburg, 1735. 8o titelgravures en. Met 

portretgravure, (16), 688, (14) blz. Geb. in fraaie org. perkamenten band   € 80-100 

 

184   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) Het Hooglied van Salomo verklaart en 

vergeestelykt .. 1e deel Amsterdam 1737 (28) 1018 blz. Tweede deel 1119-2258 en 48 register 4e druk 

AMSTERDAM, Hendrik Burgers e.a., 1737. Geb  in  2  org half leren banden, 4o  gaaf ex   € 140-160 

 

185   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) Het Hooglied van Salomo. Verklaart en 

vergeestelykt.. ROTTERDAM, Reinier van Doesburg, 1725-1720. 1725-1720. Deel I: 2e druk. Met titelprent. (28) 

1118 blz. Deel II: Met titelprent. 1119 t/m 2258 (51). Org perkamenten banden.   € 150-175 

 

186   HELLENBROEK, Abraham (1658-1731, Rotterdam) De Euangelische Jesaia : ofte des zelfs 

voorname Euangelische Prophetien; In haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik 

vertoond, Door (...) (Deel 1 t/m 4). ROTTERDAM / AMSTERDAM, Renier van Doesburg / Hendrik Burgers, 
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(e.a.), 1703 - 65. 4 delen. Deel 1:titelprent  4e druk 1727. / Deel 2: 1e druk 1703, Deel 3: 5e druk, 1738. / Deel 4: 

5e druk 1768. gebonden in (oud) halfperkamente   € 250-300 
¶ mooie gave exemplaren 

 

187   HENRY, Matthew (1662-1714) / Myseras, L. De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of 

zielroerende uitnodigingen etc. (32) 416 blz. En: Myseras, L. Onderricht voor waare vroomen, om een betamelyk 

gebruik van het H. Avontmaal te maaken. (6) 144 blz. Vierde druk. Amsterdam by J.Rotterdam 1736 'S-

GRAVENHAGE, Van Thol, 1738. ^(6)144 blz opn geb halfleer 8o    € 75-100 

 

188   HENRY, Matthew (1662-1714) De christelyke metgezel aan des Heeren H. Tafel, of zielroerende 

uitnodigingen, onderwyzingen en hulpmiddelen ter voorbereidinge om het H. Avondmaal op een Christelyke wyze 

te ontvangen, en Godtvruchtig te beleeven. In 't Engelsch beschreven door Mattheus Henry, in zyn leven bedienaar 

des Goddelyken Woords te Chester, en laatst te Hackney. Naar den tienden druk vertaalt, door Gothofredus 

Clermont. 1edruk. 'S-GRAVENHAGE, Pieter van Thol, 1731. (22)met portret 416 blz. geb.org  perkament 8o. 

Faty 1-H750   € 75-100 

 

189   HERMKHUYSEN, Bernhardus van (1655-1700, Leiden) De wet der schaduwen aangaande den 

tabernakel der getuygenisse, des selfs gewyde dienaars, en plegtelyke vyer-dagen, uyt de woorden Gods, en de 

inzettingen der Jooden opgehelderd, tot de afgebeelde genade over-gebragt, en tot oeffeninge van geloov' en 

heyligmakinge toegepast, door Bernardus van Hermkhuysen, in sijn leven bedienaar des Heyligen Euangeliums te 

Leyden. derde druk. AMSTELDAM, Jacobus van Hardenberg boekverkooper in de stilsteeg by Stadhuys, 1720. 

(18) 795 (28) blz. Geb. org  perkamente  band. 4o. SGT H373   € 250-275 
¶ Vrij zeldzaamstandaard werk over de Tabernakel. 

 

190   HERMSEN, Hermannus (1691-1770, lidmaat te Doesburg) De uitnemende kracht van Christus liefde. 

Zevende druk. Door den autheur merkelyk vermeerdert, inzonderheid met de bekering van een juffrouw te 

Wageningen. AMSTERDAM, Gedrukt voor Arie Goejet, erve Abraham Cornelis, boekverk. aan den Overtoom 

buyten A'dam., 1787. (14) 194 (6) blz. met los org  portret  Opn. geb. SGT H380.   € 70-90 
¶ vrizeldzaame druk 

 

191   HERMSEN, Hermannus (1691-1770, lidmaat te Doesburg) De uitnemende kracht van Christus, 

zichtbaar doorstralende in het ontdekkende en overtuigen der ziel, in het komen tot den Heere Jezus, en in het 

aannemen van Hem, door het geloof, onder de bewerking en leiding des H. Geestes, na het zuivere Woord van 

God. Benevens de zalige vruchtgevolgen, van een ziel, welke met den Heere Jezus ondertrouwt en vereenigt is; 

zoo als dezelve al eenige jaren door Gods Geest geleerd, en op verscheidene tyden en plaatsen, in zeldzame 

gevallen en omstandigheden, ondervonden zyn in den persoon van Hermanus Hermsen, lidmaat van Christus Kerk 

te Doesburg. Algemeen gemaakt, ten nutte van onsterfelijke zielen, om zich voortebereiden tot ene naderende 

eeuwigheid. 10e druk. met portret AMSTERDAM, GASTMAN C N, 1850. (16) 195 (7) blz 

      gob halflinnen   € 35-50 
¶ zeldzamed ruk 

 

192   HERVEY, J., M.A.(1714-'51, (bedienaar des H. Evangeliums, en bestierder van de stichting te 

Weston-Favell, in Northampton).vertaald Marten schagen ,doopsgezind predikant te Utrecht 

Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste en nuttigste 

onderwerpen. Door J. Hervey, M.A., bedienaer des Evangeliums en bestierder van de Stigting te Weston-Flavel in 

Northampton.vertaald door Marten Schagen AMSTERDAM, Meijer, 1759-61. I: (30) 360 blz. (1759) II: (2) 398 

blz. (1760) -  III: (2) 384 blz. (1760) IV: (2) 464 blz. (1761) Twee org. leren banden 4o. met vergulde rug 

bestempeling en titelschild   € 100-125 
¶ Frontispies in dln 1 door S Fokke deel 1-2-en 3 2e druk deel 4 1e druk deel 1 en met gravures door S Fokke 2x6   mooi set 

 

193   HERWERDEN, H. van (1713-1772, Amsterdam) s HELANDS verzoekingen in de woestijne 

AMSTERDAM, ALLERT, 1786. 1 gravures (8) 236 blzorg half leer gebonden   € 40-50 

 

194   HESZ, Joh. Jac. Geschiedenis des Ouden en Nieuwen Verbond leesboek opnieuw bewerkt naar Johannesw 

Jacobus Heszr met platen. 'S GRAVENHAGE/AMSTERDAM, De Gebroeders van Cleet, 1832. (10) 5a745 blz. 

Geb. half linnen met 3 platen   € 20-30 

 

195   HOALDLY BENJAMIN De Ware Weg ten Eewigen Leven, Volgens het Evangeli van Jesus Christus 

verklaert, en de schadelyke Misverstanden veler Christenen aengewezen, in Agtien Predikaetsien. Waer by 

gevoegt zyn Zes Predikaetsien van den zelven Auteur, over de Verdeeldheden der Christenen, en een onzydig 

Onderozek van den Godsdienst. Uyt het Engels Vertaelt. LEIDEN, Johannes van der Linden, 1719. (32) 628  € 80-

100 
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196   HOEK, KONELIS VAN ROTTERDAM OV 1722 De vernederde en verhoogde Kristus, Behelzende 's 

Heylands Geboorte, Leven, Lyden , Sterven en Begravenis, Opstandinge, Hemelvaart, Zittinge aan Gods regterhant, 

en Komst ten Oordeel door... Den derde druk Geillustreerd met gegraveerde titelpagina door Jan Luyken en Met 12 

kopere platen door J. Wandelaar, AMSTERDAM, Jacob ter Beek, 1725. titelprent-40)390(8) blz met 12 prenten  geb 

org perkement   € 80-100 
¶ In contemporaine blindgestempelde perkamenten band, groezelig en vuil; voorplat los van bindwer'; enigszins shabby 

exemplaar, met overigens goed binnenwerk. Bevat een anoniem frontispiecen en 12 ingevoegde gravures door J. Wandelaar, 

tegenover P 1, 8, 31, 44, 71, 100, 116, 156, 230, 308 en 360, met ertegenover een gedicht door C. de Wit. Lz. Het boek is 
opgedragen aan Paulus van Voorst, Koopman te AMsterdam, Volgen een gedicht op de titelprent en een lofdicht door 

J.Suderman ( doopsgezind dichter en vertaler ter Rotterdam). De eerste druk verscheen in 1706 daarna volgden twee 
'tweede'drukken in 1716 en 1719, deze derde in 1725 en nog twee in 1737 en 1779. van Hoek was een Waterlands doopsgezinde 

uit Rotterdamer, Die in 1722 overleed. Hij was een fervent aanhanger van het collegiantisme en bestreed in dat kader vooral het 

confessionalisme van Hermannus Schijn, Govert Bidloo etc. C. de Wilt lz. komt voor als schrijver van een lofdicht in J. 
Molinaeus, voor-bruyloft de Lams (1717). Niet bekend is of hij kerkte bij doopsgezinden, al verkeerde ook hij in Rotterdamse 

coolegiantenkringen. Zo droeg De Wit met onder anderen Joachim Oudaen bij aan een gedicht op de dood van Jam Dionys 

Verburg, vooraanstaand lid van de waterlanders en collegianten. Over Van hoek: Mennonite Encyclopedeia II, 772; Springer & 
klassen 4728 

 

197   HOLTIUS, Nicolaas (1693-1773, Koudekerk a.d. Rijn) De zondaar gerechtvaerdigt om niet, uit de 

genade Gods door de verlossinge die in Christus Jezus is.En rechtvaardig voor Godt door het geloof, volgens het 

onfeilbaar Woordt Gods en de vastgestelde leere der Herv. Kerke, duidelyk verklaart en bevestigt in twee 

predikatien over de 23e en 24e zondag van den Heidelb. Catech. LEYDEN/AMSTERDAM, Joh. 

Hasebroek/Nicolaas Byl, 1757. (12) 111 blz. Opn. geb. 8o. SGT H541. Vrij zeldzaam werk.   € 70-90 

 

198   HOMERUS ; BERGLERO, STEPHANO Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en 

Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii 

Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita 

interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvan AQMSTERDAM, 

OFFICINA WETSTENANIA, 1707. (23-index) 569 (7) org perkament 12o  gaafexenplaar   € 150-175 

 

199   HONERT, Joan van den (1693-1758 prof te LEIDEN). Des Heeren wynstok in Nederland Met 

desselfs voorlede tegenwoordige n mogelik toekomstige Lotgevallen   beschouwd en beredeneerd in eene 

kerkelike redenvoering, over psalm LXXX. 15-20. Inde PIETRES KERK te LEIDEN op den Algemeenen Dank-

Vast en Bededag den 12 maart 1748 LEYDEN, LUCHTMAN SAMUEL en Zoon, 1748. (12)80 bls gebonden   

   € 70-90 

 

200   HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. Leiden) Antwoord van Joan vanden Hondert, T.H. Soon, 

doctor der Heilige Godgeleerheid; professor in deselve verhandeling van de Transsubstantiatie der Roomsche 

Kerke te verdedigen tegen een onlangs uytgekomen boek, genaamt de vaste gronden van het Catholyk geloov, 

wegens het Heilig Sacrament des autaars, beweert door L. Zeelander. LEIDEN, Luchtmans, 1740. 886 blz. 

Geb.alleen  1e deel   € 80-100 

 

201   HONERT, Johan van den (1693-1758, prof. Leiden) Verhandelingen van Gods niet algemeene maar 

besondere genade, als mede van het wesen en aanwesen Gods. Uit het Latijn in het Nederduits vertaald door 

Anthoni Stochius, med. Doct. LEIDEN, Samuel Luchtmans, 1726. (38) 393 (8) blz. 

    Org. half perk. band. 4o.  € 80-100 

 

202   HOOF van den Eggert Historie Der vermaerde Zee- en Koop-stadt Enkhuisen, vervaetende haere 

herkomste en voortgangh. Mitsgaders verscheide gedenkwaerdige Geschiedenissen, aldaer voorgevallen Uitgegven 

met Goedvinden van de Ed Achtbaere Burgermeesterren en wethouderen selve stede Door Egbert van den Hoof 

ENKHUISEN, Hooft Egbert van den in de oudeWesterstraat in de Bont Drukker, 1666. uitslaandeplaat Wapenen 

vande Heer Hooft Offichier de Ambare Burgermeesteren- Kaart grondtekening der Stad Enkhuisen- Titeklprent-

titelpagina met wapen (12)207(1) 31 Register16blz 33-38 naem register6blz 39-72 Naemen 16 blz-75-83 namen 4 blz- 

83-82 93 Namen 4 blz 85 namen 2 blz  95-110 namen 5-bz 111-122 namen 10 blz -123-128-namen 6 blz-129-140 

namen 10blz- 141-152. namen 8blz 153- 159 namen4 blx 163-167-namen 26 blz blz161-162-nmen 78 blz met 5 

portretten gebind oude halflerenband (derbonden)  goed exemplaar   € 350-450 
¶ portret Jacob Dirksz Brouwer blz121- Doctor Francots Maelson blz 185-Frederik Adriaenz Westphalen blz13 mr Ruardus 
Tapper blz 15 DR Bernardus Paludanus blZ25 

vrij zeldzaam 

 

203   HOOGWANDT, Anneken (Ca. 1650) Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckiinge over de 

Openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereltschen ende nae de letter der Schrift, hoogh-gheleerde menschen 

tot ernstelijcken naedencken; maer den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde mannen, tot een 

troostelijcken onderricht ende leere. Z.P., 1653. (16) 508 blz.  Opn. geb. in halfperk. band, 8o. SGT H658 blz.( 

161-64 en 487-508 in kopie op gekleurd papier.)   € 350-450 
¶ Zeer zeldzaam werk over Openbaring. Hoogwandt was een felle aanhangster van Jaen de Labadie. 

STCN ver meld maar 1 locaties 
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204   HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) Het weergaeloos groot goedt, weggelegt voor 

degeenen, die den Heere vreezen, en de gelukzaligheydt van des Heeren uytverkooren Bondvolk, over Psalm 31: 

vers 20 en 33 vers 12. Nevens veertien predikatien, over verscheydene uytgezochte texten. Vermeerdert met eens 

Christens plichten onder des Heeren bezoekinge, en onder een doore bedieninge, door Frederik van Houten. In 

leven bedienaar des Heyligen Evangliums te Middelburg in Zeelandt. Waar by gevoegt is schets der heerlykheydt 

met opzichte op Rom. 8: 18. Door een liefhebber der dichtkonst. Opgedragen aan Martinus Bosschaart, bedienaar 

des H. Evangeliums te Dordrecht. De eerste druk. WAARBIJ 

Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des 

Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik 

van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte 

brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke 

stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e 

druk DORDRECHT/MIDDELBURG, Gedruckt bij Johannes 't Hooft, Boekverkooper SOMER Johannes op, 

1725. (16) 520 blz-(6)142(2) blz.  . 8o,  ORg geb PerkamentSGT H699.   € 150-175 
¶ twee vrijzeldzame 1e drukken 

 

205   HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) Den ziel-verquikkende raad voor een verlegen 

sondaar, na de weg des levens. Die den verstandigen leyd hemelwaart, en tot de volsalige genieting van God als 

sijn Hoogste Goed. Kragtig en zeer ernstig aangedrongen, in vyf uytgeleeze predikatien, van F. van Houten. 

Beneffens nog twee godvrugtige brieven, aan sijn goede vrienden: en eenige rou-klagten en grafschriften op sijn 

eerw. afsterven. AMSTERDAM, by de wed. Gysbert de Groot, 1725-37. (6) 150 (10) blz. Geestelijk houweijks 

verzoek van Vorst Messias aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des Evangeliums voor-

gestelt in drie predicatien, nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. 

En in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn 

verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook 

nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Frederik van Houten, M.D. En 

in zijn leeven predikant te Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn 

verscheydene uyt gezogte aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook 

nog een uytneemende brief van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. Den vierden druk, 1737. SGT 

H704/H687. vrij zeldzaam   € 150-175 

 

206   HOUTEN, Frederik van (1622-1711, Middelburg) Geestelijk houwelijks verzoek van Vorst Messias 

aan de kerke, zoo uyt heydenen als uyt Israël, door de stemme des Evangeliums voor-gestelt in drie predicatien, 

nevens een leer-reeden van de verzeekeringe gedaan door Frederik van Houten, M.D. En in zijn leeven predikant te 

Middeburg in Zeelandt. Waarby, neevens twee uytgezogte brieven, nog gevoegt zijn verscheydene uyt gezogte 

aanteekeningen, door den zelven over uytgelezene geestelijke stoffen nagelaten. Als ook nog een uytneemende brief 

van eenen belijder der waarheydt in de verdrukkingen. 1e druk MIDDELBURG, SOMER op Johannes, 1712. (6)1-99- 

brieven 1-142 2)  geb niet org half perkement 8o goed exemplaar vrijzeldzame Middelburgse 1e druk   € 150-175 

 

207   HUGENHOLTZ Petrus  A C.  (1724-97) predikant YSSELSTEIN De 25e PSALM Verklaard en 

Toegepast UTRECHT, By A van PADDENBURG Akadenie Drukker en J M van VLOTEN, 1784. (10) 284 blz 

org geb half leer   € 100-125 
¶ STG H 733 komt weinig voor 

 

208   HUNNIUS, Nicolaus (1585-1643) Kort Begrip van het geene voor een Christen, Van Goddelyke En  

geestelyke dingen Te weeten, en te gelooven nodig is. Uit Godts Woord getrokken / door Nicolaus. Hunnius, in zyn 

leeven Doctor in de Heilige Godtgeleertheid, en Superintendent tot Lubek. Op het Nieuw uit het Hoogduitsch 

vertaalt, en met de nodige Registers voorzien; Met byvoeginge Van een register van de voornaamste Leerstukken, 

zo als dezelve in de weekelyksche Catechisatien in de Evangelische Luthersche Gemeente binnen Amsteldam 

worden verhandelt. Uitgegeeven met goetkeuringe van het zeer Eerwaardige Consistorium der Voornoemde 

Gemeente. Door Jan Mulder, Bedienaar des Goddelyken Woords in dezelve. Benevens Eene Voorreden waarin en 

van den Schryver van dit Kortbegrip, en dit Kortbegrip zelf eenige Narigt gegeeven worden. AMSTERDAM, by 

Jan Morterre, Boekverkooper over 't Zaandammer Veer., 1761. 8o. (XVI + 80),  540 + (4) blz. In Orig. perk. band,  

rug beschadigd   € 60-80 
¶ Zeer zeldzaam. NCC vermeldt 2 loc. Hunnius was een bekend Luthers theoloog in Wittenberg en predikant te Lubeck. Dit is 
een vertaling van: "Kurtzer Inhalt dessen, wass ein Christ (...) zu glauben bedürfftig."  uit 1625. 

 

209   HUTCHESON, George (1615-'74, Edinburgh) Sakelyke en prackticale verklaringe van de twaalf kleine 

propheten; door den geleerden en Godtzaligen heere mr. George Hutcheson, weleer bedienaar des H. Euangeliums 

te Edenburg in Schotlandt. GRONINGEN, R. Boerma, 1892. Deel 1: Hozeas, Joel en Amos (66) 564 blz. Deel 2:  

Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Zacharia, Maleachi (55) 696 blz.. Getrouwelyk uit het 

Engelsch vertaalt. Met een breede voorreden over de prackticale studie des Bijbels, door Theodorus van der  Groe, 

in leven dienaar J. Christi te Kralingen. Nieuwe uitgave; bezorgd door dr. E.A. Gravemeijer en ds. J. Teves Tz. 

Twee org. halfleren band, 4o.   € 50-60 

 



KOOLBOEKEN  HOOFDWEG 202 6744WR EDERVEN TEL (31)(0)319574290 

boekenveiling 9 DECEMBER 2017 15
E
 – 17

E
 – 18

E
 – 19

E
  EEUWSE BOEKEN 

 

26 

210   HUYGENS, Constantijn (1596-1687, heer van Zuilichem) Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten 

van Constantin Huygens, Ridder, Heere van Zuylichem, Zelhem, ende in Monickeland: Eerste Raed en 

Rekenmeester van Sijne Hoogheit den Heere Prince van Orange. eerste druk. GRAVENMHAGE, VLACK 

Adriaen, 1658. gegraveerd en verfraaid titelprenttTitelpagina in rood en zwart met gegraveerde vignet portret van 

auteur (gegraveerd door C. de Visscher na Christiaan Huygens; (28)1385 blz 

 Oorspronkelijkee eerste uitgave gepubliceerd met de verzamelde gedichten, met inbegrip van de beroemde 

epigrammen, door Constantijn Huygens, beroemde schrijver en dichter, diplomaat en wetenschapper van de 

Nederlandse Gouden eeuw, een echte Homo Universalis.  Orginele perkamente band blz voorwerk geraffeld aan 

de zijkanten verder een goed exemplaar   € 400-500 

 

211   HUYSINGA, Johannes (1645-1702, Haarlem, Nootdorp) Nodige betrachtinge voor een godsdienstige 

ziele, omtrent het gebruyken van des Heeren H. Avondmaal. Behelzende de leere van de kennisse en belijdenisse der 

zonden; van het gelove in God, van het verbond Gods en des zelfs tekenen en zegelen; en eyndelyk ook van de ware 

dankbaarheyt, &c. Hier agter is noch bygevoegt, het formulier van 't Heylig avondmaal; als mede, eenige Psalmen, die 

voor en na 't gebruyk des Heyligen Avondmaals gemeenlijk werden gezongen. Den derden druk. AMSTERDAM, 

Wetstein Hebdrik als mede bij Rudolf en Gerard Wetstein, 1702. (46) 446 (2) blz. Geb. in fraai org. perk. 8o. SGT 

H769 STCN vermeld 1 loc   € 100-150 
¶ Zeldzaam. mooi gaaf ex 

 

212   IPEREN, J. VAN (1726-1780) Kerkelyke historie van het psalm-gezang der christenen, van de dagen der 

apostelen af, tot op onzen tegenwoordigen tyd toe; en inzonderheid van onze verbeterde Nederduitsche 

psalmberyminge: uit echte gedenkstukken saamgebragt. Met kunstplaten. 2 dln AMSTERDAM, , Loveringh en 

Allart, 777-78. Met 9 gegraveerde portretten + 1 uitvouwbare plaat + 3 bladen gegraveerd notenschrift. Ldr. 4°. 

(XXII), 496, (XL), 519 pp. . onafgesneden ex org gebonden in 2 halfleren banden MOOI GAAF EXEMPLAAR 1e 

deel 2 blz en 1 uitslaande blz met noten schrift en 4 portretten 1 Ahasuerus vann den Berg te Barneveld- 2 Joannes 

van Spaan in ,s Haage 3- Rutger Schutte te Amsterdam 4- Josua van Iperen te Veere 2e deel 1 Jacobus Hinlopen te 

Utrecht 2 Georgiusd Lemke te Harlingen 3 Dirk Semeins van Binnevest te Deventer 4 Theodorus Lubbers te 

Groningen 5 Henrikus Johannes Folmer te Dwingelo 6 Uitslaande plaat ,,openbaare voorlezing van eenige 

psalmen,in de vergadering-zaal,der gemachtigden tot de nieuwe psalmberyming;op het huis van Prins Maurits te s, 

Haage 'Josua van Iperen, Middelburg 1726, Batavia 1780. 1744 student theologie in Groningen, 1747 te Leiden, 

waar hij in 1748 in de theologie promoveerde. Was predikant te Lillo aan de Schelde en Veere. In Groningen 

promoveerde hij in 1752 tot doctor in de wis- en natuurkunde. Was lid van vele geleerde genootschappen. Als 

afgevaardigde van Zeeland woonde hij in Den Haag de vergaderingen voor de verbeterde psalmberijmingen bij. 

Verschillende omstandigheden drongen hem ertoe in 1778 naar Indië te gaan, o.a. de tegenwerking als gevolg van 

zijn milde prediking'. NNBW, 4, 799-800 titelblad in meer kleuren), x (typografische titelpagina), b (illustraties 

buiten collatie), q (muzieknotaties), i (lettertype romein)   200-250 

 

213   J.G.O. Historie der martelaren. Die, om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben. 

Van Christus onzen zaligmaker af tot het jaar 1655 toe. Ende dat niet alleen in de Nederlanden maar ook in 

Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Benevens vele van hunne 

brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in Valtellina, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den 

verschrikkelijke moord op de Waldenzen in Piëmont en andere vervolgingen der geloovigen. Dezen laetsten druck 

op een nieuwe neerstelijk overzien, verbetert, ende veelsins vermeerdert ende elck op sijn behoorlijke jaer en tijdt 

met grooter vlijt ende neerstigheyt tusschen gevoeght door J. G. O. Zijnde met meer dan hondert vijftigh kopere 

platen verciert  etc. DORDRECHT, Jacobus SAVRY gedruckt tot Dordrecht byJacob Braat, 1657. 

(12)521x2(8)blz folio Gebonden in een prachtige  latere (klooster Oosterhout) Lerenband   € 150-200 

 

214   J.M. Korte onderwysinge voor de catholyke jonkheyt, om wel te biegten en te communiceren. Uytgegeven 

door J.M. UTRECHT, Vanden Eyndem, 1723. (1) 93 (2) blz. Opn. geb. 12o.   € 25-40 

 

215   J.P.S. (= J.P. Schabaelje, 1592-1656) Lusthof des gemoedts. Inhoudende verscheiden geestelicke 

oeffeninge. Met noch drie collatien der wandelende ziele, met Adam, Noah en Symon Cleophas. Tot stichtinge 

gesteld door J.P.S. Den laatsten druk met figuren. DORDRECHT, Gedrukt by Adriaan Walpot, 1773. (10) 589 (1) 

blz. perk. band. (opn in de bandgezet)   € 125-175 
¶ Zie Dr. P. Visser "Broeders in de geest" deel 2, blz. 243. (12 houtsneden op blz. 63-73-78-105-149-181-206-279-333-428-439-
493. Met foutieve pagno. o.a. 81=281--523=423--493=494--548=543.) 

 

216   JANSEN PETRUS (1698-1770 Pred en Rector te Wesel Prof Duitsburg OVERDENKINGEN van 

de RYKDOM van GODTS GOEDERTIERENHEID, Waar in de zelve tot opbouwing van Geloove Hoop en 

Liefde in al haar uytgestrektheid en zielroerende Omstandigheeden word aangetoond door Petrus Janssen V.M.D. 

en rector van het Gymnasiumtot Wezel Uyt het Hoogduyts vertaald nieuwe uitgave Met eene Voorberichtvan den 

eerw Heere WILHELMUS PEIFFERS te Amsterdam AMSTERDAM,, WESSING Johannes Willems 

boekverkoper op den hoek van de Voorburgwal en Stilsteeg, 1771. (1)537 blz org half leren band SGT J 3 vermeld 

een praticuliere locatie niet in STCN weinig voorkomend werk   € 175-200 
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217   JANSSONIUS, Hillebrandus (1718-'89, Veendam) De ware aart van de sacramenten zo in het gemeen, 

als van het N.T. in het byzonder: en wie dezelve moeten, mogen en regt tot zegen konnen gebruiken, en wie van 

dezelve moeten geweert worden, aangewezen, en tot practyk van godzaligheid aangedrongen, in eene verklaring 

en toepassing van den XXV. zondag en de LXXXI en LXXXII. vragen van den Heidelbergschen Catechismus, en 

de Formulieren van Doop en Avondmaal. Waar by gevoegt is eene leerrede over Hand. II, vers 39. Door 

Hillebrandus Janssonius, predikant te Veendam. II. en laatste deel. GRONINGEN, Wed. L. Groenewolt en zn., 

1766. 601 (1) blz. Geb. in niet org. oude band. 8o. SGT  J 8   € 60-80 

 

218   JANSSONIUS, J. H. (1701-1780 pred te EMDEN) De algemene brief van den apostel Jakobus, 

verklaart en kortlyk toegepast. te GRONINGEN, Harmannus Spormaker en Laurens Groenewolt, 1742. (28) 754 

(21) blz. 4o Half perkement   € 25-100 
¶ SGT J13 vermeld 1 locatie   met exlibris van  R Boogaard v.d.m 

 

219   JUNGIUS, Joannes Ernestus ( 1714-,75 predikant te Zutphen) JANSZ PIETER, A. l. 

(Zaandam); De verborgentheit der laatste tyden die aanstaande zyn. Geopent, in eene volgens den betoogtrant 

der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee eerste verssen van het 14e hoofdstuk van den Propheet 

Zacharias, en eene daar bygevoegde oplossing van de drie grootste raadselen der H. Schrift. 1. Van het gezigte van 

avond en morgen. 2. Van de reekening der tyden. 3. Van het getal des beestes. 2e druk ZUTPHEN, by Amelis Jan 

van Hoorn, 1750. (14-72) 953 blz. 4o .org perkement     € 150-200 
¶ (Met uitslaande tijdtabel. tusschen pag 786-787   in copyen )Tusschen pag 816- 817 zijn 8 pagina tussengevoegd als inlage op 

de tekts op pag 816 vrij zeldzaam Dit werk deed veel stof opwaaien Zie de Bie en Loosjes. 

 

220   JUNGIUS, Joannes Ernestus ( 1714-,75 predikant te Zutphen) De verborgentheid der laatste tyden 

die aanstaande zyn, geopent in eene volgens den betoogtrant der wiskundigen ingerigte verklaaring van de twee 

eerste verssen van het XIV: 14. II. Van de reekening der tyden Dan. XII: 5-12 III. Van het gestal des beestes Apoc. 

XIII: 18 door Joannes Ernestius Jungius, predikant te Zutphen. ZUTPHEN, Van Hoorn, 1750. (12) (72) 953 blz. 

2e druk. Opn. geb. in halfleren band. 4o. SGT J55. (Met uitslaande tijdtabel. tusschen pag 786-787   in copyen 

)TUSSCHEN PAG 816- 817 ZIJN 8 PAGINA TUSSENGEVOEGD ALS INLAGE OP DE TEKTS OP PAG 816 

vrij zeldzaam Dit werk deed veel stof opwaaien Zie de Bie en Loosjes VRIJZELDZAAM   € 150-200 

 

221   JUVENALIS, DICIUS NUNIUS Alle de Schimdichten van Decius Nunius Jevenalis en A. Persius 

Flaccus, door verscheide dichteren in Nederduitse vaarzen overgebracht HAARLEM, Wilhelmus van Kessel, 

1709. (34) 330-18-(66)  Org perkament   € 100-125 

 

222   KEMP, Johannes van der (1664-1718, Dirksland) Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven 

aan zekere vriendinne, de andere twee yder aan byzondere persoonen. Door Johannes van der Kemp. In zijn leven 

predikant in Dirxlant. SNEEK, Campen, z.j. (1) 132 blz. Opn. Gebhalf perkementeband. 12o.   € 50-70 
¶ vrijzeldzaam drukje 
 Kemp, Johannes van der. Drie ondervindelyke brieven, de eerste geschreven aan zekere vriendinne, by wyze van bestieringe 

over deze vier hoofdzaken, I. In opzicht van de rechtvaardigmakinge. II. Van de werking des geloofs. III. In opsicht van een 

chirstens staat en gestalte. IV. Van 't gebruik dan men van Christus in alle gevallen te maken heeft. De andere twee yder aan 
byzondere persoonen, waar van de eerste handelt van de verzekering, die een geloovige hebben kan; van zyne genadenstaat; hoe 

verre die gaat; waar door die verhindert, en op wat voor wyze verkregen en bevestig wordt. De tweede spreekt van het 

vertrouwen op godt, ook in lichamelyke gelegentheden 

 

223   KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-/8-0 - 1471)  illustraties  Christoffel van Sichem de jonge(1581-

1658) Die ALLEEN SPRAECKE der Zielen met GODT Door den eerw Heere h Thomas van Kempen reguliere 

der order van St Augustijn  Onlancx uyt het Latijns exemplaar van d autheurs handt geschreven ghecoorrigeert 

ende verbetert door den eerweerdighen HEERE P.I.V.S (PietervJacobsz Paets) priester der societeyt JEZU.Met 

verscheyden Figuren verciert door C.V Sich voor P.L.P tot LOVEN, Maes Jan, 1628. (prentop titelpagina - 

10)135x2 (5) met 20 gravures van Christoffel van Sichem de jonge(1581-1658) geb org perkement 8o 

vrijzeldzaam STCN vermeld 1 loc   € 200-250 

 

224   KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-1471 en )CORNEILLE PIERRE (1606-1684) NAVOLGING van 

JEZUS CHRISTUS Meest gevolgt baer de Fransche uitbreiding van den heere Piere Corneille ROTTERDAM, 

BEMAN Jan Daniel, 1730. titelprent (18)262(4) blz 8o gebonden orgineel perkament   € 80-100 

 

225   KEMPIS, Thomas à (ca. 1379-/8-0 - 1471) Ven Viri Thomea Malleoli a. Kempis, Canonici regularis 

ordinis D. Augustini. Opera Omnia. Ad autographa eiusdem emendata, acuta...edition Colonia, Henrici 

Rommerskirchen Biblipolæ, 1728. (8)253(22) titelpagina(8)176(8) titelpagia281(16)-211(8)  org half perkament  € 

175-225 

 

226   KIST, Ewaldus (1762-1822, Dordrecht) Brieven aan Aristus over de eeuw der rede van Thomas Paine, 

door Ewaldus Kist, predikant in de Hervormde Gemeente te Dordrecht. DORDRECHT, A. Blussé & Zoon, 1798. 

4o. (8), 131, (5) blz. Geb. in org. halflinnen band.   € 40-50 
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227   KLEMAN DAVID (1725-80 VOORBURG Eerste waarheeden der ondervindelyke en redelyke geest-

kunde. waarin alhet geendoor de ondervinding in onze Ziele kenbaar is nagespoord de wetten onzer 

Zielswerkingen aangewezen worden enn daaruit tot de Aart het Wezen en Eigenschappen derzelve beslooten word. 

waar by komt een afzonderlijk betoog vann de onstoflykheid en onsterflykheid der ZIELE Op eene vatbaare wijze 

ten nitte van Minervarenen ontworpen Door DAVID KLEMAN leeraar te VOORBURG Door de Autheur voor 

zynen Dood veel vermeerdert verbeterd/Voorzien metv een kort bericht rakende deeze uitgaave van den Wel 

eerwaarden en Zeer Godgheleerde Heere PETRUS NIEUWLAND Leerraar der Hervormde Gemeente te HAGE 

GRAVENHAGE, Bouvink Jan Abraham, 1781. (16-2)392 blz  geb org lerenband  gaaf exemplaar  SGT K 89 en 

STCN vermelden 1 loc van deze vrijzeldzame druk   € 100-150 

 

228   KNIBBE, David (1639-1701, Leiden) De leere der Gereformeerde Kerk, volgens de order van de 

Heydelbergse Katechismus. Verklaard, bevestigt, en tot oeffening der Godsaligheyd toegepast. 

 Vermeerderd, verbeeterd, en voor yder sondag met een ontleedende tafel, en een kort onderwys, om een predikatie 

met order te hooren en te herhaalen. Den achsten  druk. LEYDEN, by Samuel Luchtmans, 1751. (34) 825 (37) + 

28 blz.half leer Geb. 4o.   € 60-80 

 

229   KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) Het ambt en de pligten der ouderlingen en diakenen. Nieuwe 

uitgave met eene voorreden, door den schrijver. ROTTERDAM, A. Oskam, z.j. half linnen391 blz. 4o. opn geb  

SGT K170.   € 60-80 

 

230   KOELMAN, Jakobus (1633-'95, Sluis) Sleutel ter opening van de donkerste Kapittelen in de 

Openbaaringe gedaan aan Johannes, op het eiland Patmos. Waar in kort doch duidelyk worden voorgesteld alle de 

voornaamste kerk- en waereldlyke veranderingen, van de Dagen des Nieuwen Testaments, in de regering Gods 

over zyn kerk en derzelver vyanden, van de geboorte Christus tot het einde der waereld, en inzonderheid wegens 

den val van den antichrist, waar van men ten huidigen dagen zo opmerkelijk de vervulling ziet gebeuren. Alles 

opgemaakt uit de naarstige overdenking, en onderzoek van de seven zegelen, phiolen, bazuinen en donderslagen, 

die in het zinryke Openbaringe van Johannis, beschreven zijn. Waar by te gelyk de schriften van Jurieu, van wezel 

en Swart, desaangaande, ter toets gebracht en wederleid worden door Jacobus Koelman: bedienaar des heiligen 

euangeliums. Tweede druk. AMSTERDAM/UTRECHT, Entrop & Van de Waal boekverkopers z.j., z.j. (24) 408 

(8, 7, 1) blz. org geb perkament mooi gaaf exemplaar   € 350-400 
¶ vrijzeldzaam STCN vermeld deze druk niet 

 

231   KOETSVELD, C. E. van Tiental kinderpeken uit het Oude Testament.  en Nieuwe TestamentDoor C.E. van 

Koetsveld. SCHOONHOVEN, Van Nooten, z.j. O T(4) 178 (2) NT199 blz. Geb.org linnen band met gourtitel en 

afbeelding biddend king 8o. op beide titelpagina staat een vignet   € 50-70 
¶ vrij zeldzaam 

 

232   KOETSVELD, C.E. VAN Tiental kinderpreken uit het Oude Testament SCHOONHOVEN, , S.E. van 

Nooten, z.j. titelpajina met vignet en met 2 plaatjes 178 p. Origineel linnen met goudopdruk.   € 40-50 

 

233   KON v. Z.B.S., Johannes (AMSTERDAM) Der Gereformeerden Eere, Leerende Dat God niet is 

d'oorsaek der sonden; Ende der Oude Lutherse Schande Leerende, Dat Godt is de oorsaeck des quaedts / wercker 

der sonden /  Davids Echtbreuck /  Judas verraderije / maeckt /  en schaft ons sonden / drijft ende beweegt ons te 

zondigen / bewijst ongerechtigheydt / verdoemt die het niet verdient hebben. Gestelt Tegens de lasteringen ende 

leugenen van Do. Blom, Nieuw Lutherse Predikant in Amsterdam, en tegens andere nieuw Lutherse Leeraren in 

Sacxen, Wurtenb., Pomeren, Meckelenb. Giessen en Hamb. (...) AMSTERDAM, Gedruckt voor den Autheur. By 

Johannes van den Bergh, Boeckverkooper., z.j. (1662). 8o. 410 blz. Opn. geb. in mooi half leer.   € 175-225 
¶ Vrij zeldzaam. NCC vermeld 2 loc. 

 

234   KROOK ENOCH (ca. 1660-1732)- CATS Jacob 1. Krook, Enoch. Bloempjes, Geplukt uit zynen 

Zangnimphs Tuin. Bestaande in: Zeedige-, Mengel-, Snaakerige- , Verjaar-, Huwelyks-, Zilvere en Goude 

bruilofts- en Lyk-bloempjes. Onder de zinspreuk: Door Yver bloeid de Kuns 2. Cats, Jacob. Gedachten op 

slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeylsaamheyt aan Noodruftigen, wydlustig 

vertoont ende de vruchten derselver naar't leven afgemaalt werden. Mitsgaders Het Twee-en-tachtig- jarig leven 

van den selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe; door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. 

Met vernieuwde Figuuren T. AMSTERDAM,/. LEIDEN, Jacobus Verheyde/Jan van der Deyster, 1730-1732. 

Krook *4 A-T8 [-E7,8; F1,2], (8) 304 p. [Ontbreken helaas 8 bladzijden.  77-84]  Cats: *8 A-P8, (16) 235 5 p. 8o 

org perkement Krook De aanduiding 'achtste druk' is wishful thinking geweest van de auteur, omdat het werkje pas 

een jaar eerder, in 1729 op de markt was gekomen bij A. van Boecholt te Amsterdam. Deze 1730-editie is daarvan 

een titeluitgave, wat erop duidt dat het liedboekje niet of nauwelijks verkocht werd. Opmerkelijk is evenwel dat er 

van deze 1730-druk blijkens de STCN geen enkel exemplaar in een Nederlandse bibliotheek voorkomt - alleen in 

de British Library! Hoogst zeldzaam!     ENOCH KROOK (ca. 1660-1732) was toneelspeler, schrijver en 

regisseur. In 1677 kwam hij als toneelspeler bij de Amsterdamse schouwburg en zou er niet meer weg gaan. Vanaf 

1713 was hij leermeester voor de jongere toneelspelers en in 1719 werd hij regisseur. Samen met Daniël Kroon 
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schreef en vertaalde hij tal van toneelstukken. Cats  Ad 2) Titel in rood en zwart, voorafgegaan door een 

frontispiece door P. Goeree. Bevat in het eerste deel 19 tekstgravures en in het tweede (ook ingeleid met een 

frontispiece op p. H3r) 8 tekstgravures.  € 100-125 

 

235   KRUGER SIMON JODOCUS (16-- 1712 Berkel Z H) GOD IN DEN ZONDAAR VERHEERLIKT 

zijnde eeb verhandeling leerende hoeen op welke wijzeJEHOVAH des zondaars God Goed en zaligmaker 

behoudens zijne Gertigtigheid,heiligheid en Waarheid na den aard des Genaden verbonds in zijnen Soon worden 

kan en ook in der daad geworden is Waar in dan in zonderheid ect 2e druk vermeerderd en met nodige registers 

voorzieb ROTTERDAM, Doesburg van Reynier, 1689. Titelprent/titelpagina (320(40)   € 250-300 
¶ zeer zeldzaam SGT K293 vermeld 1 loc(Ds Jv.v Haar) STCN vermeld ook 1 locatie goed ex 

 

236   KRUMMACHER, Dr. F.W. (1796-1868, Elberfeld) Elijah the Tishbite. From the German of Dr. F. W. 

Krummacher. Revised by the Rev. R. F. Walker, A.M. LONDON, The religious tract society, z.j. 310 blz. Org. 

half leren band, 8o.   € 40-60 

 

237   KRUMMACHER, F. A. (1767-1845, Hofprediker te Duisburg) Katechismus des Bijbels, dat is: eene 

korte en duidelijke onderwijzing aangaande den inhoud der Heilige Schrift. Ten gebruike voor de Christelijke 

Jeugd. Uit het Hoogduitsch. Met een voorrede van     J. L. Wolterbeek Predikant bij de Hervormde Gemeente te 

Amsterdam. Tweede druk. AMSTERDAM, Johannes van der Hey en Zn., 1816. (12) 142 blz. Opn. geb.   € 25-35 
¶ vrij zeldzaamk 

 

238   LANGE PETRUS DE  17 E Batavise Romeyn; ofte Alle de voornaemste heldendaden Riderlijkefeytebn 

enn listige Oorlogs vonden in Veld en Zeeslagen,overwiunninge van Steden enschepen en in andere 

geklegenheden by de hollanders en Zeeuwen verricht zeden debn jare 1492 tot 1661 Door petrus de Lange. 

Verciert met kopere Platen AMSTERDAM, Beaumont illen van, 1661. Titelprent(22) 516 register 16 blz laatste 

blz ontbreekt  me 10 uitslaande  gravarers en 3 portretten (13) org perkament 12o 

     foutieve paginering Tussen blz 360-361 een katern genummerd 353-360)   € 200-300 

 

239   LANGE, Dr. Joachim (prof. te Halle) De Heylsaame Genaade Godts, Uyt de H. Schrift voorgestelt, met 

verwerpinge van de soogenoemde Algemeene Genaade, Door Den Heer Dr. Joachim Lange S. Theol. Prof. Ord. te 

Halle, in een Geschrift voorgedraagen, En Met grondige Wederlegginge van desselfs voortgebragte Bewys-

Reedenen, opgestelt, en uytgegeven, door Johan Jacob Waldschmidt, Predikant te Geiszmar en Hadamar, in 

Heszenlandt: Uyt het Hoogduytsch vertaalt, door Isaac de Long: En met eene Voorreeden verrykt, door Joan van 

den Honert, T.H. Soon, Doctor en Professor der H. Godgeleerdheid, en Predikant, te Leiden. AMSTERDAM, By 

Jacob Graal, Boekverkoper op 't Konings-Pleyn, 1738. 8o. (32), 254 blz.  

     Opn. geb. in fraai halfleren bandje.   € 150-175 

 

240   LANGENDIJK Pieter 1683-1756) Leevensloop der aartsvaderen, van Adam, Noach, Abraham  en de 

geenen die in hunmnen tyd geleerd hebben in alleen- en samenspraaken.met ophelderend byvoegsel tot Abrahams 

levensloop en Vervolg op levens der Aertsvaderen HAARLEM, BOSCH J, 1760. 137 blz met 12 gravures 

tusschen de tekts org geb halfleer met ribben goudbestemperling gaaf exemplaar   € 125-150 

 

241   LANGENDYK, PIETER. De afbeeldingen der graaven van Holland. In de zaal van't Stadhuis der Stad 

Haarlem, 't aloude hof gesticht van Willem, Roomsch koning, graaf van Holland, Zeeland, heere van Vriesland, 

enz. Uitgesproken op de oude redenkamer der Pellikaannisten, bekend onder de zinspreuk "Trouw moet blyken". 

In Haarlem den eersten January, 1724. WAARBIJ 

Spoor tot een algeneenen VREDE Uitgesproken in de vergadering van t aloude Haarlemsche Kunstgenootschap 

voerende in blazoen den pellikaan met de zinspreuk trouw moet blijken op den eerste dag van het jaar 1745-en  

herders klagt over de rampen des oorlogs ect  en Willem de eerstwe Prins van Oranje ect en Op den triumfdag 

overde vrede gesloten binnen Aken ect HAARLEM, Wilhelmus van Kessel u.a./assendelft, 1724. titelprent- 12, 

12, 12, 16, 16, 20, 16, 16, 8, 14, 12, 14, 20, 15, 15, 16, 16, (1) 16, 16, 16, 18  blz  met32 gravures portretten 11 

BLZ 16 BLZ 16-15-14=12-12 blz 

Org lerenband   € 175-225 

 

242   LANSBERGIO PHILLIPUS (1561-1632 GOES-MIDDELBURG Catechesis Religionis Christianae 

Quae. In Belgii Palatinatus Ecclesiis, Sermo nibus LII. explicata. Neostadii, Palatimorum, Harnisch Matthaus, 

1595. parchment  (16) 533 pgs. very rare vrijzeldzaam niet bekend bij de STCN   € 400-500 

 

243   LAREN, Joos van (1586-1653, Vlissingen) Twee-en-vijftigh predicatien, over bysondere texten der H. 

Schriftuere; gedaen binnen Vlissingen, op verscheyde voorvallende gelegentheden. Door mr. Joos van Laren; in 

sijn leven dienaer des Godlijken Woords tot Vlissingen. Uitgever Abraham vabn Laren 1670 title pagina en portret 

en voorrede in copy Waarbij gebonden: Spiegel voor het Vereenighde Nederlant. Voorgestelt, uyt Matth. 11: 23, 

24. uitgever Abrahan van Laren Vlissinger   1669  64 blz titelpagina in copy Waarbij gebonden: Het beloofde 

Zaedt der Vrouwe, (...) een tractaet over de woorden I Joh. 3: 8. Uitgever Abraham van Laren 1669  72(7) blz 

titelpanina orgineel Waarbij gebonden: Een vroegh-predicatie, gepredickt binnen Vlissingen, op den 30 augusti 
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1648 over Hosea cap. 4, vs. 15. Ter occasie dat het volck uyt vermaeck, met sulcken menighte liep na de 

afgodische steden, om haren ommegangh en afgoderye te besichtigen. Door mr. Joos van Laren, in sijn leven 

dienaer des Goddelijcken Woorts binnen Vlissingen.  UItgever Abraham van Laren 1669  23  blz titelpagina 

orgineel VLISSINGEN, Van Laren, 1670. 16 blz  ) 568 (63); -64; -72 (7);- 23;  blz. Gebondenin  oud half  

perkement.   € 350-400 

 

244   LASSENIUS, J. (1636-'92, Kopenhagen) Het voor zynen tydelyken en eeuwigen ondergang trouwelyk 

gewaarschouwde Capernaum, waar in door middel van vyfentwintig zend-brieven, aan allerhande lasterlyke 

persoonen den ontaarden wandel des valschen Christendoms bestraft, en den rechten weg uit de H. Schrift 

aangewezen word. Als mede het in menigerley kruis en verdrukking vervallene, doch door Godts Geest en hand 

weder opgerechte Israel, waar in door 24 troost-brieven over verscheide menschelyke toevallen uit de H. Schrift 

betracht en verklaard, bedroefde en in zwarigheid geraakte personen getroost en weder opgerecht worden. En nu in 

't Nederduits vertaald. AMSTERDAM, Zacharias Romberg, 1739., Z.J. (met portret) 143-5-titelpag. 147-271 (5) 

blz. Waarbij gevoegd: Welmeend onderwys, hoe een Christen zalig sterven, de quaal der helle ontvlieden, en de 

vreugde des hemels kan deelagtig worden. Beneffens een korte schets der geopenbaarde Goddelyke waarheden, 

die een mensch ter zaligheid, te geloven noodig zijn. Door dr. J. Lassenius. Uit het Hoog- in het Nederduitsch 

vertaalt. 35 blz. Linnen band 8o Das für seinen Untergang treulich gewarnete Capernaum.   € 60-80 

 

245   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De verloren zondaar gezocht en 

gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een 

vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige gezangen. Negenden druk. AMSTERDAM, H. Höveker, 

z.j. 12o. 245, (7) blz. Onafgesneden exemplaar. Opn. Geb. in halfleer.   € 80-100 
¶ Titelpagina vermeldt geen auteur, voorwoord wel. Vrij zeldzame Höveker-uitgave. Deze druk niet in SGT; NCC vermeldt 1 

loc. 

246   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De bekommerde christen onderrigt 

en bememoedigt  -- met voorrede bernard sandyk  amsterdam jac borstius 1736 4e druk  en 

De  bevestigde christen aangsoort om het alle yver de heiligmaking na te jagen ect 3 druk 1738 (44)779(1)BLZ EN 

Des Godsdienstigen christens deel 1 Des Godsdienstigen christens betragtingen in zyn eenzaamheyt, vertoont in de 

verhandeling van verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot opwekking, bestiering en vertroosting. . (46) 

670 (24) blz. 1730  en 

Deel II: De Godsdienstige Christen, in zyn gedrag en wandel, zo met zyne huysgenoten, als by zig zelv alleen. Ende 

in allerley gelegentheden, met bygevoegde waarschouwingen, tegen ligtveerdig oordeelen, zelv-bedrog, ende 

geveynstheyt. Vertoont uyt verscheyde uytgeleezene plaatzen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Den 

vijfdedruk. (40) 836 blz. 1745. en 

Deel III: De Godsdienstige Christen, in zyn gedrag by kranken; ende hem zelve bereydende tot een zalig sterven. Met 

een vertoog, van de gelukzalige staat der gelovigen, na dit leven; en hoe daar toe te komen. Vertoont uyt 

verscheyde uytgelezene plaatsen der Heylige Schrift, daar toe dienende. Derde en laatste deel. Den 3 druk. (42) 

741 blz. 1721  EN 

 4e deel.De Gods dienstige Christen in zynebn aart enin zijn gedrag ect (32)754 blz 4e druk 1729  EN 

Des Godsdienstige christens zielsverlustiging, ofte verscheyde geestelyke gezangen, slaande op de oeffening van de 

Geestelyke Godtsdienst der christenen. Den 3edruk. vermeerdert met nog eenigre gezangen over stoffen 

verhandeld in de bekommerde en bevestigdeChristen 1730 (24(260(2) blz AMSTERDAM, Borstius. gebonden in 

7 orgperkamente banden. 8o. mooi gaaf zet   € 200-250 
¶ De 'Godsdienstige Christen' komt compleet  zelden voor. 

 

247   LEEUWARDEN, Nic. S. van (N.S.V.L.) (1648-1730, Amsterdam) De wedergeboren christen, ofte 

een verhandeling van de geestelyke vernieuwinge des mensche. Waar in die bestaat, hoe nodig zy is ter zaligheid; 

en wat verpligting dezelve op hun legt, om door een dankbare erkentenis God te verheerlyken. Den zesde druk. 

WAARBIJ De verloren zondaar gezocht en gezaligd, of eene verhandeling over Luc. XIX: 10. En Christus' 

vriendelijke noodiging, of de ware rust voor een vermoeide ziel aangewezen uit Matth. XI: 28. Met eenige 

gezangen vijfde druk. AMSTERDAM, ., Wed G de Groot, 1713. titelpagina copy  (16) 188 blz. (120179 blz  geb. 

perkement, 8o. de verloren zondaar is een zeldzaam drukje  STCN vermeld 1 loc   € 80-100 

 

248   LEYDEKKER, Jacobus (1656-1729, Middelburg) De Hervormde Kerk andermaal verdedigt in 't 

gemeen tegen het Pausdom, in 't byzonder tegen den hoon den Hervormers, en Hervormde Leeree weer zeer 

onfatzoenlijk aangedaan door den R.Priester Thomas du Jardin in zijn Boek genaamt ""Spoore der Waarheyd"", enz. 

Vooraf zyn eenige aanmerkingen over JANSNISTEN verketterd vann dien Pater als ook over deJESUITEN en hunne 

ruime Zedelaar,verfoeit selfs van de Roomsgesinde uit kun eigen Schriften MIDDELBURG, BOTER Jacobus, 1711. . 

(56) 928 (7) blz geb in org lerenmband gaaf exemplaar   € 175-200 

 

249   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) De Weegschaal van de Onvolmaaktheden der 

Heyligen Ofte bedenkingen Wegens het Gewicht, of de Achtinge die men te maken heeft van de gebreken en 

struykelingen der geheyligden op de aarde. Door (...) Met een voorafgaande korte levens Beschryving van den 

Autheur. Vierden Druk. UTRECHT, By Samuel de Waal, Boekverkoper op 't Oude Kerkhof, 1765. 8o. (78, 2),  

284, (17) blz. Geb. in org. halfleren band. SGT L464. Onafgesneden, goed exemplaar.   € 100-125 
¶ SGT L 464. 
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250   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) / Everardus vander Hooght Geestelijke 

opwekker, Voor Het Onverloochende, Doode, en Geesteloose Christendom. Voor-gestelt in X. predicatien en 

Aangedrongen door Het Leven en Sterven van dien grooten Selfs-verloochenaar J. v. L. (...). De tweede Druk meer 

als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns eygene Schriften, Door Everardus vander Hooght, Predikant 

te Nieuwendan in Waterland. De Derde Druk. 

Waar bijgeb.: Het Vervolg van den Geestelyken opwekker, Voor-gestelt in Negen predicatien, Gedaan door den Heer 

Jodocus van Lodensteyn, Wijlen gezeegent Leeraar 't Utrecht. Ende nu/ om de selve, ten versoeke van Veelen, na 

de Predik-ordre, ter Druk bequaam te maken, uyt het Schrift, 't geen van een Godvruchtig Christen, onder het 

Prediken, was opgetekent, versamelt, gevult, verschreven, en vermeerdert met Schrifuurlijke Uytbreydingen van 

alle de Hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte Inleydingen, verklaringen der Texten, en ander 

Nuttigheden; als ook, met drie gevallen van Conscientie. Door Everhardus van der Hooght, Predikant te 

Nieuwendam, in Waterland. AMSTERDAM / AMSTERDAM, By Jacobus van Hardenberg / idem, 1716 / 1707. 

8o. Het eerste werk: (8, 101, 3), 332, (4) en het Tweede werk:  (32), 349-771 blz. In Orig. perkament  gaaf   

 SGT L 384 en L 455. Het tweede werk komt minder vaak voor.   € 125-150¶  

 

251   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) De WEEG-SCHALE  van de onvolmaaktheden ofte 

BEDENCKINGEN  npende gewigte of de regt matige aftinge te maaken van de gebreken en struykelingen  

Job 6vers 25 O hoekrgtig zijn de regte redenen UTRECHT, Henricus Versteegh, 1664. (24) 350 (19) 

 blz. Geb  perkement  12o. SGT L461   € 150-200 
¶ zeer zeldzame 1e druk 

252   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) De weegschaal van de onvolmaaktheden der 

heyligen: ofte bedenkingen wegens het gewicht, of de achtinge die men te maken heeft van de gebreken en 

struykelingen der geheyligden op de aerde door Jodocus van Lodensteyn, in syn leven uytmuntend leeraar in Gods 

Gemeente te Utrecht. Derde druk. 't AMSTELDAM, Jan Roman, en Jacobus Verheyde, 1728. (64) 284 (17) blz. 

org lerenbandn band, 8o. SGT L463. Mooi gaaf exemplaar.  € 75-100 

 

253   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Uyt Spanningen, behelzende eenige stigtelyke 

liederen en andere gedigten. Verdeeld in vier deelen. Met een aanhangzel. Den vijftiende druk merckelijk 

verbeterd, en op een zoet vloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. Als mede tot gemak der 

zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde liederen, op de 

instrumente willen leeren speelen. AMSTERDAM, Joannes Kannewet, 1769. (16) 464 (21) blz. Perk. band, 8o. 

Met titelprent. gaaf exemplaar      € 60-80 

 

254   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Kort en zedig ONDERZOEK van berigt nopende den 

SABBATH, ende de korte Aanmerkingen over het gene de korte aanmerkingen over het gene dies aangaande 

zederd enigen tydt tot UTREGT geleret zoude zyn benevens de LAATSTE GEDAGTEN over de zedelykheit des 

v GRONINGEN, SCHEUITINGH, 1746. (24)724(6) (blz5-6 in copy ) geb org perkement opnieuw in de band 

gezet VRIJZELDZAAM      € 200-250 
¶ Titelpagina in zwart en rood. Met privilege van de Magistraat van Groningen. Het tweede geschrift met approbatie van de 
Theologische Faculteit te Utrecht, door Petrus van Mastricht, Melchior Leydekker en Hermannus Witsius, Utrecht 2 februari 

1681. 
Het werk is gericht tegen het door Franciscus Burmannus (1628-1679) geschreven maar anoniem gepubliceerde boekje 'Berigt 

van den sabbat ende korte aanmerkingen over hetgene dies aangaande zedert eenigen tijd tot Utregt geleerd is' Van dit geschrift 

verschenen bij Cornelis Noenaert in Utrecht twee uitgaven in 1667. In 1668 publiceerde hij bij dezelfde uitgever zijn 'Weder-
bericht van den sabbat, ofte aenwijsinge ende wederlegginge van de [...] onwaerheden van het genaemde Kort en zedig 

ondersoek'. Als reactie hierop schreef Van Lodensteyn zijn 'Laatste gedagten over de zedelykheyt des vierden gebodts', Vanwege 

een verbod van de Utrechtse Vroedschap in 1669 mocht de schrijver dit niet meer publiceren. Het verscheen pas in 1681 bij 
Willem Clerck. 

 Onder)deel:  Bevat tevens: Laatste gedagten over de zedelykheyt des vierden gebodts, ofte verdeding van het Kort en zedig 

onderzoek, door D. Jodocus van Lodenstein, zal: ge: schriftelyk naer-gelaten met zyn eygen hant. 
 Bevat tevens: Register van eenige boeken die by Jan Scheutingh gedruckt of te bekoomen zyn. 

 

255   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) MEDITATIES over het lijden van Jezus Christus 

(genomen uit zijn dagboek van1659) uitgever Golverdingen Gravenhage 68 blz  WAARBIJ 

GEESTELIJKE OPWEKKER Dorderecht H R vanElk (68)356blz  en DeHeerlijkheid  een waar van Christen Utrecht 

Fisscher 1871(14)456 blz Gravenhage - Dordrecht - UtrechtX, Golerdinge /Elk vanH R en Fisscher, 1869--54-71. 

geb half leer   € 70-90 
¶ Het volledige dagboek(handschrift) werd door Dr J H vande Bank verzorgd uitgegeven Handschrift bevindzich  bij de VU te 
Amsterdam 

 

 

256   LODENSTEYN, Jodocus van (1620-'77, Utrecht) Kort en zedig ONDERZOEK van berigt nopende den 

SABBATH, ende de korte Aanmerkingen over het gene dioes aangaande zederd enigen tijdt tit Utregt geleert zoude 

zijn UTRECHT, Versteegh Henricus, 1668. (18)527 ( 2 blz philips van Marnix)register 5 blz igeb org perkement 120   

VRIJZELDZAAM   € 200-250 
¶ vrijzeldzaam   SGT vermeld 1 particulieren locatie deze druk niet vermeld in  STCN 
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257   LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-

sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw 

bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier 

nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn 

huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn 

beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S UTRECHT, 

Versteegh Henricus, 1659. Titelprent -portret auteur (12)-398 blz geb in org perkement 12o . vrij zeldzaam  Vert. 

van: Grace (London 1652)   Haar, Van der, From Abbadie to Young 1, 11378 Schoneveld 381 STCN vermeld 1 

locatie   € 150-200 

 

258   LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Den strijdt tusschen vleesch en geest, als mede de droevige 

ontreckinge van Gods Geest; met de oorsaecken van dien: ende het saligh wandelen door den Geest. Alles seer 

geleerdelijck verhandelt en beschreven in 27 Predicatien. Nu tot gemeene stichtinge uyt het Engels vertaalt door 

Jac. Coelman. P.D. Hier is noch by gevoeght een ander boekjen van den selvigen autheur/ namelijck: Den 

schuldigen plicht en de behoudenis van een Christen in boose tijden.(met  eigen titelpag 1658) AMSTERDAM, 

WILD de Batus, 1658. (20) 586 (28) blz. Geb. in oud. perkamenten band.8o   € 175-200 
¶ . Vrij zeldzaam. SCTN vermeld 2 loc 

 

259   LOVE, Christopher (1618-'51, Londen) Des zondaars testament aan zijn nakomelingen. De Geduldige 

Wachter en Eens Christens voorname Bewaarplaats. In eenige predikatiën voorgesteld. Uit het Engelsch vertaald 

door M. J. K.  

WAARBIJ 

Sestien alderlaetste, troostelijcke, hert-doorsoekende, en hert-sterckende predicatien. Van den eerw. Godtsaligen, 

geleerden mr. Christophorus Love, in sijn leven getrouw bedienaer des H. Euangelii in Laurence Iurii binnen 

Londen, onthalst op Touwerhill, den 22. augusti 1651. Hier nevens gaen de uyttermate troostelijke brieven die Mr. 

Love in den Touwer zijn toe-gesonden van juff. Love sijn huys-vrouw, van dr. Drake, mr. Jenkin, mr. Robinson, 

sijn mede gevangen. Als oock sijn oratie, of liever sijn beweeglijcke predicatie gedaen op het schavot aen de 

gemeente. Uyt het Engels vertaelt door H.V.S UTRECHT, VERSTEGENHenticus, 1661-1659. 91 blz. -titelprent-

titelpagina (10)392  opn geb half leer   € 175-200 
¶ vruij zeldzame druk 

 

260   LUIKEN, Jan (1649-1712) De bykorf des gemoeds, honing zaamelende uit allerly bloemen. Vervattende 

over de honderd konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen. Te AMSTELDAM, SYS vander 

kornelis, 1735. (titelprent10) 404 (2) org leren band. 8o. Met prenten.  gaaf ex   € 150-200 
¶ Landwehr 144 b . v Eeghen vd Kellen; 438 cc (2). 

 

261   LUSING, H. 1724-1784 Handleiding tot het recht verstand en gebruik van 's Heeren Heilig Avondmaal, 

voor, bij en na de bedieninge. Of redenkavelingen, meditatiën, gebeden en gezangen omtrend de voorbereiding en 

zelfsbeproeving tot de werkzaamheden bij, en de betrachting na het houden van het zelve. Met eene voorreden van 

den wel eerwaardigen en zeer geleerden heere Theodorus van Schelluyne, in leven oudste leeraar der Hervormde 

Gemeente te Amsterdam. Tweede druk. AMSTERDAM, Johannes Wessing, Willemsz., 1778. (62) 212 (28) 

blz..met muzieknataties  geb. orgf leer, met goudopsnede  8o.SGT L516 vermeld 1 loc   € 100-150 

 

262   LUTHER, Martinus (1483-1546, Wittenberg); ERASMUS, D. met bijlage Servum Arbitrium. Dat 

is: de knechtelyke wille, verklarende, dat de vrye wille niet is. Geschreven tegen Erasmus van Rotterdam. Door 

Martinus Luther. Vernieuwde uytgave, doorgaens van vorige drukfouten gezuivert, den door vergelyking met het 

Latyn veel verbetert. En: 

Erasmus, Van den vryen wil, tegen D. Martinus Luther. WAARBIJ 

ALGEMEENE AAN MERKINGEN OVER LUTHERS BOEK van de Knecytelyke Wille in welke getoond word dat 

de hedengaagsche Leere der luthersxchen tegen deszelfs Leerstellingen welke in gemedde boek worden gevonden 

geenzins strydig is Opgestelt door 

SABASTIAABN SVHIDT en JOG JOACH ZENTGRAVIUS HoofLeerareN in de Godgeleerdheuid te 

STRAATSBURG Uyt het Latujn Vertaald door JOH WILH MARTINE Leerraar o=in de Lutherschen Gemeent te 

WOERDEN AMSTERDAM By SAMUEL SCHOONWALD 1734  32et boekenlijst 8o in org papieren omslag 

AMSTERDAM, Vanderwoude, 1745. met twee portretten (10) 269 (10); 63 blz. orginele band 4o  -  32(2) blz 

papiern omslag  mooigaaf exemplaar   € 175-225 
¶ bijlage ALGEMEENE AAN MERKINGEN OVER LUTHERS BOEK zeer zeldzaam 

 

263   LYNDEN, Josina Carolina van (1715-1791, huisvrouwe van Adriaan Buurt  (1711-1781, 

Amsterdam) Kort Begrip der beschouwende Godgeleerdheid van Adriaan Buurt, Predikant te Amsterdam, In 

Vragen en Antwoorden opgesteld door deszelfs Huisvrouw Josina Carolina van Lynden. AMSTERDAM, by 

Petrus Schouten en de Wed. Loveringh en Allart, Boekverkopers, 1775. 8o. (groot formaat) (4), 764 blz. In nieuwe 

halfleren band. boekblok prima.   € 150-200 
¶ SGT L 546. STCN vermeld  2 loc. 
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264   MANNÉ, Johannes Hermanus Schriftmaatige verklaaringe over alle de heilzaame XXVIII artykelen der 

Augsburgse confessie. Van eenige Keur-Vorsten, Vorsten en Steden des H. Roomsenryks aan Keiser Karel de 5e 

op den Rijksdag te Augsburg 1530 den 25 Juni overgelevert waarin zo wel de zuivere leere der evangelisch 

Luthersen als de Dwaalingenj en Misbruiken der Papisten en andere Vlasche Leeraars en Dwaal-geesten grondig 

en bondig aangewezen worden ect, Ter gelegenheid van derzelve tweede 100 jaarige jubele of vruegd en dank 

eeuw feest vieringe--ect AMSTERDAM, Schoonwald Samuël, 1730. Titelgravures/titelpag. in kleur (22-84) 

portret auteur 256 blz. vervolg 252 blz. org geb. perkementten band bijzonder mooi gaaf exemplaar   € 150-200 

 

265   MARCK, Johannes à (1656-1731, prof. Leiden) Het merch der christene Got-geleertheit. Behelsende te 

gelijk eene korte leeringe der waarheden, en weederlegginge der dwaalingen. Oovergenoomen uit het Latijnsche 

Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt. (...) De Vyfde druk. ROTTERDAM, Paulus Topyn, 1758. 4o. 

(12) 1021 (57) blz. org perkament   € 70-90 
¶ SGT M 37 

 

266   MARSHALL, Walter (1628-'80, Hampshire) Verhandeling over de waare euangelische heiligmaking, 

nevens eene redevoering over de rechtvaerdigmaking door den wel-eerwaarden Walter Marshall; Met aanpryzende 

voorredens van de Wel. Eerw. heeren P. Nieuwland, J. Hervey, en andere geleerde mannen; dienende tot een 

voegzaam aanhanzel, of besluitend stuk, by den Theron en Aspasio van den welgemelden beroemden Hervey. 

Naar den agsten druk, uit het Engelsch, van nieuws, vertaald, en, met een lyst der opgehelderde Schriftuurplaatsen 

voorzien. 's-GRAVENHAAGE, Thierry, 1772. (26) 444 (8) blz. 

      org perkement ( rug gescheurd. 4o, Faty 1194.   € 50-70 

 

267   MASTRICHT, P. van (1630-1706, prof. te Utrecht) Beschouwende en Praktikale Godgeleerdheit, 

waarin door alle de Godgeleerde Hoofdstukken henen, het Bybelverklarende, Leerstellige, Wederleggende, en 

Praktikale deel, door eenen onafgebroken schakel, onderscheidendlyk samengevoegt, voorgestelt word. Hier by 

komt een volledig Kort-begrip der Kerklyke Geschiedenisse, een vertoog der Zedelyke, en een schets der 

Plichtvermaanende Godgeleerdheit, enz. In het Latyn beschreven door Petrus van Mastricht, Doctor en Professor 

der H. Godgeleerdheit op de Hooge School te Utrecht. Naar den laatsten Druk in het Nederduitsch vertaalt, 

benevens de Lykrede van den vermaarden Hoogleeraar Henricus Pontanus, over het Afsterven van den 

Hoogwaardigen Autheur. Met een Voorrede van den Heer Cornelius van der Kemp, S.S. Theol. Doct. Professor in 

de Praktikale Godgeleerdheit in het Illustre School, en Bedienaar des H. Euangeliums in de Gemeente te 

Rotterdam. (In vier delen) ROTTERDAM en UTRECHT, By Hendruk van Pelt, De Wed. P. van Van Gilst, 

Jacobus Bosch en Adrianus Douci, p.z. en by Jan Jacob van Poolsum., 1749-1753. 4o. Deel I:  (86) 826 (40) blz. 

Deel II: (4) 795 (37) blz. Deel III: (4) 779 (35) blz. Deel IV: (6) 870 (48) blz. Org halfleren banden met  titelschild  

mooie gave boekblokkken SGT M 127.   € 400-500 
¶ opschurblad in handschrift geschreven in elk deel 

Geschenk van de belijdenis catechisaten in het jaar 1947 an J Ligtenberg 

 

268   MATT    ABRAHAM VANDER  WERELDS PRIESTER, ENDE EERTIJDS CAPPELAEN 

VAN DE ABDIJE VAN VOORST BUYTEN BRUSSEL. Jaerlike recollectie van de seve daghen Tot 

herstellinghe vande af-ghedwaelde siele Vertelt met Meditatien,gebeden,geestelijcke Lessen onderzoek van 

concientie ende gheneesmiddelen teghens alle soorten der sonden. By een vergadert uyt de Heilighe schriftuere 

Out Vaders en de Geestelijcke Schrijvers door Matt    Abraham vander  Werelds Priester, ende eertijds Cappelaen 

van de Abdije van Voorst buyten Brussel.  WAARBIJ 

CHRISTELYKE GEPEYSEN verdeylt op ider dagh van het jaer vierde maendt van het medelyden van de maeghet in 

het bitter lyden ende Doodt JESU CHRISTI ect door een room catholyck priester Antwerpen Jacobus Bernardus 

Jouret 1734 UTRECHT?ANTWERPEN, ARNOLDUS vanden Ende/  JOURET Jacobus Bernardus, 1685- 1734. 

382-32 blz  gebonden in org lerenband 8o gaaf ex   € 125-150 

 

269   MÄYER, Johann Friedrich( 1650-1712); Johannes Wilhelmus Martini (ca.1695-1770) Postilla 

Evangelica of Schriftmatige Verklaring over alle de Zon-en Feest-Daagze Evangely-Texten, Die men gewoon is 

het geheele Jaar door, in de Lutherse Kerken te verklaaren. Door Doctor Johann Fredrich Mäyer, Wylen Hoog-

leeraar en Predikant te Hamburg, enz. Nu uit het Hoogduits vertaalt, En vermeerdert met Godgeleerde Taal- en 

Oudheid-kundige Aanmerkingen, getrokken uit de voornaamste Godgeleerden. Waar by ook de voornaamste 

Leerstukken, in elk Evangely opgeslooten, als met de vinger aangetoont worden Door Do. Johannes Wilhelmus 

Martini, Predikant in de Lutherse Gemeente te Woerden. AMSTERDAM, By Samuel Schoonwald, Boekverkoper, 

in de Kalverstraat, by de Osse-sluis, 1735. 4o. (6, met titelprent gedateerd 1733, titelpagina in zwart), 1116, (16) 

blz. In oude leren band, wat sleets. Na het register nog 2 pag. : "Lutherse enz. Nederduitse boeken die te Amst. by 

S. Schoonwald, ten delen zelfs gedrukt of te bekomen zyn."   € 100-125 
¶ Niet vermeld in D.L.V. 

 

270   MAYVOGEL, Jacob Coenraets (ca.1600-'50) Gulden-Spiegel, ofte Opwekkinge tot Christelije 

Deugden, Afgedeeld in twee Deelen: Waar in vertoond werd de schadelijkheyd der Zonden, mitsgaders de 

goedigheyd en weldaden Godts over den Boetveerdigen. Tot leeringe en stigtinge aller Christenen toe-gepast. Nog 
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is hier by gevoegt Thamars ontschaking, Of de Verdoolde Liefde van Ammon: Als mede de vermakelijke 

Bruylofts-Kroon; doorvlogten met verscheyde Leerzame Gedigten, vermakelijke Bruylofts en aandagtige 

Liedekens. Voorgesteld op de vier Geteyden van den Dag. Gerymt door Jacob Coenraeds Mayvogel, Vercierd met 

aardige Konst-plaaten. AMSTERDAM, By de erve H. van der Putte, Boek- en Papier Verkoopster, op 't Water, in 

de Lootsman, 1768 / z.j. / 1769. 8o. 246 blz. / (6), 52 blz. /  206 blz. Drie werken met elk afzonderlijke titelpagina. 

In oorspr. leren band met ribben en goudbestemepeling op rug en platten. Geheel goud op snede. (goed exemplaar) 

Met titelgravure en gravures tussen de tekst.   € 125-150 
¶ N.C.C. vermeldt 1 locatie. 

 

271   MEERMAN, Willem / ZONHOVEN, Georgius van Comoedia vetus, of bootsmans-praetje. De tweede 

druk, met meerdere aenteykeningen opgeheldert; en vermeerdert. AMSTERDAM, Pieter Visser., 1732. Met 

titelprent. (6) 136 (16) blz. Opn. geb. (Boekblok niet afgesneden)     € 25-40 

 

272   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Kort ontwerp van de praktijk des Christendoms of de 

praktykale Godgeleertheit. Den zondaar opleidenden tot den Staat der genade en des Heren volk onderrigtende en 

aansporende om heilig, verzekert en getroost te leven en te sterven. Beknoptelyk voorgestelt door Eduard Meiners, 

predikant te Emden. Derde druk. GRONINGEN, Groenewout/Spoormaker, 1741. (22 ) 699 (27) blz. Org geb. half 

leer. 8o. SGT M179 vermeldt geen locatie.   € 140-160 

 

273   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Christus alles en in allen. Of algenoegzaamheit van Christus 

voor een verdoemenis  waardigen  zondaar, om hem ivoor tijd en eeuwigheit te zaligen en behouden, tmet een 

voorrede van Ds C Brinkman STADS KANAAL, Eerelman G, (1880). (8)735 blz opn geb 8o deze druk niet in 

SGT vermeld   € 40-50 

 

274   MEINERS, Eduard (1691-1752, Emden) Uitverkorene Joden en Heidenen als onderwerpen van de 

gerechtigheid des geloofs, naar Gods eeuwige verkiezinge en vrymachtige bedelinge in den genadentydt 

aangemerkt, of een schriftmatige verklaringe en toeeigeninge verklaring van het negende,tiende en elfde 

hoofdstukken  van Paulus Brief aan de gelovigen te Rome. opgestelt, en tot gemene nuttigheid uitgegeven door 

Eduard Meiners, predikant te Emden. . EMDEN, Jan Brantgum, 1744. (4)358 blz org geb perkemente band gaaf ex 

4o. vrijzeldzaam STCN vermeld 1loc   € 150-175 

 

275   MEL, Coenraad (1666-1733, Hersfeld) De lust der heiligen in Jehova, of gebede-boek. Tot nuttig 

gebruik in allerhande tyden, staaten en gelegenheden. Door den zeer geleerden en Godvruchtigen Coenraad Mel, 

bedienaar des Goddelyken Woords, en opziener der schoolen, in Herschfeld. Uit het Hoogduitsch naar den laatsten 

druk vertaald. Deze negende Nederduitsche druk vermeerderd met der Heiligen bidkonst, of eene predicatie over 

Joh. XVI: 23-30. Door den zelven autheur. AMSTELDAM, Onder de Linden, 1764. (titelprent 28) 368 blz. Org. 

geb.perkement  mooi gaaf exSTCN vermeld van deze druk maar 1 loc ¶ vrijzeldzaam   € 150-175 

 

276   MELCHIOR, Johannes 1646-1689) Abraham van Poot (c.1638-)Albertus Wilhelmus Melchior 

(1685-1738) Kinder-Bybel, of kort begrip van de nodigste en nuttigste geschiedenissen, spreuken en 

verborgentheden, uit alle de boeken der heiligen schriftuure. Uit 't Hoogduits vertaalt, door Abraham van Poot, M.D. 

Derde druk. Vermeerdert, met een geleerde verhandeling, genaamt:  

't Fondament des christelyken geloofs; een christen versekerende, dat de H. Schrifture door Godt geopenbaart is; door 

den selven autheur, en vertaalt door Isaac Le Long. Waar by nog komt, een nieuwe voorreden, het nuttige gebruik 

des werks aantoonende, door Albertus Wilhelmus Melchior. Professor der H Godgeleertheit en Krkelyke 

Geschiedenissen te Franeker AMSTERDAM, Salomon Schouten, 1735. (12) 287 (1) + 98 blz. (laatste 3 blz. 

copy)op oud papier. Org. perk. band, 8o.   € 200-250 
¶ Zeldzame druk. DLV vermeld deze druk niet; wel als enige druk 1750. STCN vermeld 1 loc 

 

277   MELCHIORSZ., Johannes (1646-'89, prof. te Herborn) (...) dat is, De wortel der Zaeke. Of eerste 

gronden der onderwyzende Godgeleerdheid, behelzende de gewigtigste waerheden in een schakel van korte 

stellingen, teffens met ontdekking van de voornaemste kracht der hedendaegsche dwaelingen, ten gebruike zyner 

Toehoorderen samengesteld, door Joh. Melchiorsz. (...) Ten meesten deele uit het Latyn op nieuw vertaeld en 

uitgegeeven door Johannes vander Vorm, Predikant te Amsterdam. AMSTERDAM, By Salomon en Petrus 

Schouten, 1751. 8o. (38), 296 blz. Orig. perk. band. (schutbladen vernieuwd)    € 200-250 
¶ Zeer zeldzaam. Zie DLV M10. SCTN meldt 1 loc. 

 

278   MERKEN LUCRETIA WILHELMINA VAN (1738-1803) Daid in twaalf boeken, AMSTERDAM, 

Pieter Meijer, 1767. Titelpernt en 12 gravures 3) 395 blz.org perkament mooi gaaf exemplaar   € 60-80 

 

279   MERKEN, Lucretia Wilhelmina van (1721-1789, Leiden) David. In twaalf boeken door Lucretia 

Wilhelmina van Merken. tweede druk AMSTERDAM, Meijer, 1768. (2) 395 blz. titelprent 12 gravures org 

halfleer leer 4o. mooi gaaf exemplaar  Met gravures   € 60-80 
¶ Lucretia Wilhelmina van Merken leverde een belangrijke bijdrage aan de Pslamberijming van 1773 
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280   MICHAELIS, Johan David (1717-'1791) Uitbreiding van, en aanmerkingen over de brieven van Paulus.  

aan de Galatiers  t/m Philemon twede vermeerderde druk AMSTERDAM, Loveringh Jacobus, 1772. (10)649(2) 

org gen half perkement STCN vermeld 2 loc   € 80-100 

 

281   MILTON, J. Het paradys verlooren. Geschetst na 't Engelsch. Heldendicht van John Milton, door L.P. 

AMSTELDAM, Visscher, 1730. (met een titelprent door J.C. Philips, 1729.  22) 416 blz. org. perk. band, 4o. Faty 

1228   € 100-125 

 

282   MOBACHIUS, Joachim (1699-1790, pred. te 's-Hertogenbosch) Vertoog van de besondere deugden 

en plichten van een Christelyke Zedekunde In onderscheiding van de oude Heidense en hedendaagse 

schynzedekunde van vele burgerlyke, en uiterlijk zedige naam- Christenen, als ook van vele Secten, en gevaarlijke 

Dwaalgeesten buiten ons; voorgedragen uit agtien voorname Keurstoffen, zo des O. als des N.T. daar toe uitgekipt, 

en predikaties wijze verhandelt. 

In welkers Voorrede met een by voorbaat in 't kort bescheidentlijk geantwoord op 't versch uitgekomen Antwoord van 

den Heer M. Swarte aan den Autheur, nopens de personen die zouden mogen, en moeten ten Avondmaal te gaan, 

enz 

Uitgegeven door Joachimus Mobachius, predikant te Nijkerk LEEUWARDEN, P. Kouwmans, 1741. (79) 511 (12) 

blz. Geb. org leren band.(rug lteretijd) 4o. SGT M273.   € 250-275 

 

283   MOLENAAR, D. (pred. te 's-Gravenhage) De Heidelbergsche Catechismus in leerredenen. tweede druk 

ARNHEM, J.W. Swaan, 1855. deel 1-470 blz deel2-443 blz.  geb in een . half linnen   € 30-40 

 

284   MOLINA, ANTONIO DE R.P.F. Instructio Sacerdotum ex ss. patribus et Ecclesiae doctoribus concinnata  

Auctore R.P.F.Anstonio de molina Monacho carthusiensi quamj post septimam in hispaniis impressionem 

Latinitate donaut R.P.F,nicolaus Janssenius Boy Ordinis preadicatorumk editio secunda ANTVERPIAE, H.M 

Nutius & I Meursium,, 1626. (16)712 (48)blz geb  half perkement gaaf ex   € 40-50 

 

285   MONTANUS Arnoldus (1625-'83) .Vermeerderde LEVEN en BEDRIJF van Erederik Henrik prince van 

Oranje met een noofwedige inleydingafbeeldsels der belegeringen Een aanhangsel van bestand rn 

vredehandelingenen nieuwe byvoegsels verrijkt en verbetert der derde druk AMSTERDAM, JANSZ Corneklis 

boekverkoper aan de nieuwe kerk, 1659. Met titelprent titelpagina inkopie) (12) 656 (28) blz. Met  portretten en 3 

uitslaande gravures.  

Geb. in org. perkamenten bandje. 12o.   € 150-200 
 . 

286   MOONEN, A. DEVENTER De lydende Christus, of histori van het lyden en sterven des Verlossers, uit de 

overeenstemminge der vier Euangelisten ontvouwen en toegepast door Arnold Moonen, predikant te Deventer. 

DEVENTER, Arnoldus Kurtenius, 1702. (22) 650 (62) blz. opn geb 4o   € 60-80 
¶ blz 623-624 en de laatste pagina vanaf de lettr n register ontbreken 

 

287   MOORE, THOMAS Onderzoek naar de natuur en oorzaaken van onzes zalighaakers ziels-angst, in den hof 

door den Heere, uit het Engelfch vertaald ROTTERDAM, Jacob Burgvliet, z.1759. 110 blz. 

 geb.half linnen   € 50-70 

 

288   MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des 

Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de week: neffens een voorbereiding tot het H. 

Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. 

Dullaart, de laatste druk van drukfouten gesuivert. AMSTELDAM, Borstius, 1705. (12) 480 102 blz. Opn. geb. in 

halfleren bandje. 8o. DLV 126.   € 90-100 

 

289   MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) Verhandeling van den vrede der ziele en de vergenoeginge des 

Geestes. Mitsgaders overdenkingen en gebeden op elken dag van de weke: neffens een voorbereiding tot het H. 

Avondmaal. In de Fransche taal beschreven, door P. du Moulin de jonge en in't Nederduits overgezet door H. 

Dullaart, de laatste druk van drukfauten gesuivert. Met daarbij overdenkingen en Gebeden op elke dag van de 

weke neffens een voorbereiding tot het H Avondmaal. AMSTERDAM, Pieter de FRANS boekverkoper op de 

Nieuwe Zijds Achter Burgwal, op de hoek van de potterbakerssteeg, 1688. 8o. Titelgravure (12-4), 480 (pag 11-12 

in copy)  102 blz. oude half perk, 12o. DLV 113-123   € 100-125 
¶ vrij zeldzame druk 

 

290   MOULIN, Pierre du (1568-1658, Sedan) Stichtelijke, troostelycke en seer geleerde eerste-tweede-decade 

der predicatien, in de Fransche t'samen gestelt door den eerwaerdigen, hoogh-geleerden heere P. du Moulin: 

bedienaer des H. Euangeliums ende professor der H. Theologie tot Sedan. Vertaald door Joannem Aelstium, 

bedienaar des H.Euangeliums tot Bergen opten Zoom. AMSTERDAM, Jacob Benjamin, Johannes van Someren, 

1657, 1658, Deel I: (17-3-7-3) 323 (13) Deel II: (16-5-4-5) 315 (5) . geb org perkamente band   met overslaande 

rand faai exemplaar   € 500-600 
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291   N N Schriftelijcke conferentie, gehovden in s'Gravenhaghe inden iare 1611. tusschen sommighe kercken-

dienaren  aengaende de godlicke prædestinatie metten aencleven vab dien. ter Ordonnantie vande E Mog Heere 

Staten van Hollande ende West Vrieslandt Ghedrukt GRAVENHAGHE, Hillebrant Jocobs, 1617. Titelpagina 

copy 440 b lz geb half perkament    € 175-200  

 

292   N N Volks-Liedjens, uitgegeeven door de maatschappij, tot nut van 't Algemeen, vijf stukjes, 1e stukje 7e 

druk1794, 2e/ 6e druk 1794 3e stukje 6e druk,1791- 4e stukje 3e drukz j , 5e stukje1807 AMSTERDAM, Cornelis 

de Vries, Hendrik van Munster en Johannes van der Hey, 1794-91. 63-64-71-63-67 met gravurers 

     org half leer   € 175-200 

 

293   N.N. De groote heildag der christenheid; vervattende  Na voorafgaande verhandeling tot nootzakelyke 

voorbereiding van dit en ogvolgende stukken Een aaneengeschakeld vertoog der verscheide beezigheeden, 

voorgevallen volgens het ver haal de evangelisten op den eersten dag van Jezus Christus opstandinge . 

GRAVENHAGE, Thol Pieter, 1733. (16)201(6)blz zonder prent  

   geb org perkement  STCN vermeld 1 loc   € 100-125 

 

294   N.N. Aangename verlustiging voor kinderen: of verzameling van verschillende onderwerpen tot leering en 

vermaak der jeugd. LEYDEN, P.H.Trap, 1819. 88 blz. met 10 kleurenprintenmet 28 illusstraties org papieren band

   € 50-60 

 

295   N.N. Bekentenisse of belydenis des geloofs des Nederlantsche Gereformeerde Kercken. Mitsgaders de 

Heydelbergsche Catechismus, met de Schriftuur-texten; en eyndelyck het oordeel van de Nationale Synode van 

Dordrecht , over de vyf stucken der leere. (4) 61, (7) 78 blz  WAARBIJ 

Belydenisisse des  Gheloofs der Ghereformeerde kercken in Nederlandt overghezien in de synode nationael laets 

gehouden tot Dordrecht ende uyr lat des selven uytghegeven om voortaen in de Nederlandsche Gereformeerde 

kercken alleen voor autenlijck ghehouden te worden Tot Dorrecht by Fransous Boszaler medestander van Iszaac 

Jansz Canin 1619 16- 61(1) met uitslaande gravures van de afgevaardigde van de synode van Dordrecht met 

beschrijving  WAARBIJ 

 Oordeel des synodi nationalis der Gereformeerde Kercken van de Vereenichde Nederlanden. Gehouden binnen 

Dordrecht in den jare 1618 en 1619. Welck geassisteert is gheweest met vele treflicke theologen, uyt de 

Gereformeerde Kercken van Groot Britagnien, de Cheur-Corstelijcke Paltz, Hessen, Switserlant, de 

Wedderavische correspondentie, Geneven, Bremen, ende Embden: over de bekende Vijf hooft-stucken der leere, 

daer van inde Gereformeerde kercken deser Vereenichde Nederlanden verschil is gevallen. Uytghesproken op den 

6. may 1619, uyt het Latijn ghetrouwelijck in't Nederduytsch overgeset (8) 78 blz gedruckt by Pieter 

Verhagen/iscaac Jansz canin/ Joris wters/ JanLeenderts/berewout/francoys Bosselaer/ Niclaes Vincenten/ 

Zacharias Jochems/ Francoys Boels 1619 

..Oordeel dse DORDRECHT, De Vries, 1725-1619. org geb perkement  4o   € 200-250 
¶ vrijzeldzaam met de org uitslaande gravures van de afgevaardigde van de synode van Dordrecht 

 

296   N.N. Dichtkundig praal-tooneel van Neerlands wonderen.(oranje gezindten en Patriotten) EMBDEN, 1753. I: 

(4) 266 (5) blz. II:  titelprent 292 (4) blz. 4o   € 80-100 
¶ Titelpagina dl. 1 copy  vrijzeldzaam werk niet bekend in de  C C v.d K B 

 

297   N.N. Evangelische gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den openbaren godsdienst in de  

Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de synoden der 

voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805 met handtekening j 

scharp AMSTERDAM/HAARLEM/GRONINGEN, P. den Hengst J. Brandt, 1818. (6) 244 blz org half leren band, 

8o   € 25-35 

 

298   N.N. Kort begrip der kerklyke geschiedenissen. UTRECHT, bij G. van den Brink, Jansz., 1777. (4) 494 (3) blz. 

Org. leren band, 8o.   € 30-50 

 

299   N.N. VERHAAL van de oude Kerk gebruiken,of ene naaukeurige geschiedbeschrijving Bevatende hunne 

Geboorte en aanwas hoe zy ter Kerke ingeslopen en langs welke Trappen zy tot de by Geloovigheit zyn 

overgegaan door een geacht voorstander der rechtzinnige Leere en Kerk ROTTERDAM, Willis Arnold, 1725. 

(59)168 blz (blz 169-170 ontbreken) geb org perkement band 8o   € 150-180 
¶ vrijzeldzaam STCN vermeld deze uitgave niet 

 

300   NAKATENUS W.- PALMHOF Coeleste Palmetum Variis Officiis, Litaniis, Precibus, Instructionibus, 

Psalmorum Interpretationbus, Meditationibus, Controversiis, etc. Nec non Sanctorum Per Annum, cum 

Orationibus ad juncits, Lectissimis, Sacræ Scripturæ et Sanctorum Patrum adhibitis Testimoniis et Sententiss ad 

ubertatem et sacras delcias excultum, ornatum, munitum COLONIÆ, Typis et Sumtibus Joanni Gerogii Schmitz, 

Librarii et Biblioplolæ. (21)782(4) org lerenband rug beschadigd   € 40-50 
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301   NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, . 

zijnde geschreven aan zijne echtgenoot gedurende drie reizen naar Afrika en bij volgende afwezigheid in Engeland 

waarbij OMICRON brieven over verschillende onderwerpen.uit het engels door M Cheuallier AMSTERDAM, 

Hoverker, 1856-57. Deel 3 190  omocron 248 blz opn geb   € 25-35 

 

302   NEWTON, John (1725-1807, rector of St. Mary-Woolnoth) Cardiphonia, of gemeenzaame brieven, 

meestal geschreven aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en 

der godsvrucht Uit het engels vertaald door M van Werkhoven en uitgegeven met eene voorede door Cornelis 

Brem AMSTERDAM, Martinus de Bruyn in de warmoesstraat het zesde Huis van de Vischsteeg Noordzijde, 

1792. Deel 1(37-2)496 blz opn geb      € 25-35 

 

303   NOESSELT JOHANN AUGUST (1734-1807) Doctor der Godgelerdheid en Hoogleeraar aan 

de Hoogeschoole te Halle- Deiman Johan Diederich (1732-1783) Luthers Leraar te Amsterdam 

Verdediging van de waarheid en godlykheid des christelyken Godsdiensts voor gaande van eene Voorrede van J.D. 

Deiman over den tegenwoordigen toestand van het christendom en het Ongeloof en de goede hoop welke nogthans 

voor het Christendom overschat eerse deel verdeiging tegen met daarbij Brief van den schrijver aan de Studenten 

op de Koninglyke Pruicische Universiteit die zich de Godgeleerdheid niet hebben toegewyd over de Algemeene 

Noodzaaklyheid om den Godsdienst te onderzoeken en de Voordeelen welke dezelve van hun in byzonder kan 

verwachten over de Waaerheid en Godlykheid van den Christelyken Godsdienst. AMSTERDAM, Bruyn de 

Martinus, 1780. deel 1 (76) 387 deel 2 (18) 355-30 org gen half leer   € 125-150 
¶ ¶STCN vermeld 1 loc 

 

304   NUYS KLINKENBERG, Jacob van (1744-1817)  Redactie. De Christen. (deel 3 t/m 7) Bevatten: 

"Hondert en vyfde vetoog (Den 3. January 1774) tot en met Driehondert vyf en vyftigste of laetste vertoog (De 26. 

October 1778) UTRECHT, By Joh. van Schoonhoven & Comp., 1774-1778. 4o. 5 delen in 2 banden. Alle delen 

hebben titelpagina met -dezelfde- gegraveerde afbeelding. "Deeze Vertoogen worden alle Maandagen uitgegeven 

te Utrecht by J. van Schoonhoven en Comp. (...) en by andere Boekverkopers."   

     In twee orig. halfleren banden.   € 80-100 
¶ Bundeling van 'tijdschriften', schaars. 

 

305   NYLÖE, Jakobus (1670-1714, Assen) Schriftuurlyke aanmerkingen, waarin vele plaatsen der Heilige 

Schrift verklaart, of uit de historien en outheden opgeheldert worden. Voorhene ten dele uitgegeven, nu herdrukt 

en met vele nieuwe aanmerkingen en enige redevoeringen vermeerdert. Het I. en II. boek. Geschreven door 

Jakobus Nylöe. Predikant te Assen. LEEUWARDEN, Nauta, 1709. Deel I: (28) 376 (8) blz. Deel II: (18) 379-665 

(6) blz. Met aanhangsel 72 (8) blz. Geb. in org. leren band. Rug gerestaureerd. SGT N182.   € 80-100 

 

 

306   NYLÖE, Jakobus (1670-1714, Assen) Schriftuurlyke redevoeringen over uitgeleze stoffen uit het Oude en 

Nieuwe Testament: die uit historien, outheden, of andersins verklaart en opgeheldert worden. 1 en 2e  deel. 

Geschreven door Jakobus Nylöe, in zyn leven predikant van Assen. De derde druk. MET KOPERE PLATEN. 

WAARBIJ  Schriftuur;yk LICHT of schriftuurlyke en Godtgeleerde aantekeningen dienende in zonderheit om 

licht te geven aan enige duistre plaatsen der H Schrift 

Waarbij gebonden:  

Schriftuurlyk licht: of Schriftuurlyke en Godtgeleerde aantekeningen; dienende inzonderheit om licht te geven aan 

enige duistere plaatsen der H. Schrift. Door Jakobus Nylöe, in zyn leven predikant te Assen. De tweede druk. 

AMSTERDAM, Adriaan Wor en de Erve Gerard Onder de Linden, 1738-1735. 4o. 1e deel: (20) 297((22)blz.  het 

bijgebonden werk: (14) 186 blz . MET KOPERE PLATEN  Org  lederen band met geribde rug  goudbestempeling 

en titelvalk in kleur mooi gaaf ex   € 100-125 
¶ Hoofdwerk SGT N 187 en 184.  STCN vermeld 1 loc 

 

307   OLDENBARNEVELT, JOHAN VAN. Waerachtige historie van 't geslachte, geboorte, leven, bedrijf, 

gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, proceduren, brieven, laatste vvoorden, en doodt, van wijlen heer 

J. van Olden-Barnevelt, .Ridder,Heere van den Tempel,Berkel,rodenrys Advocaaten en Groot zegel Bewaarder 

van Holland ect Neffens Syn Remonstrantie aan haar Ed Groot Mog Met de sententien van hem en andere 

gevangenen.Verciert met hare Afbeeldsels na leven en andere Prenten in Koper gesneden. Den Vierden 

druk,verbetert van Groote fouten gezuivert en vermeerdert met verscheide dingen en eenige Schriften van JAN 

FRANKEN ,laats wachtmeester tot AMERSFOORT en ijn zyn Jonkheid Fienaar van zyn Edelheid tot zyne 

Dood,nooit te voren gedrukt ROTTNERANUS JoannesERDAM, 1670. Titelprent (28) Portret Oldenbarneveld 

650 (14) blz uitslaande prent(ik ben bereid om te sterven) en een uitslaande prent van de  executie en  4 gravures  

Org Perkement 8o   € 200-250 
¶ vrij zeldzaam 

 

308   OPMEER, Petrus (1526-'94, Amsterdam, Delft) Martelaars-boek. Ofte historie der Hollandse 

martelaren, welken om het Christenlijk Catholijk geloof en Gods-dienst, soo ten tijden van de woeste heidenen, als 

der Hervormde nieuwgesinden seer wreed sijn omgebragt. waarin veel gedenkwaardige saaken verhaald worden 
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die men by andere Gedenk-Schrijvers niet vind en met bijvoeging vermeerderd als mede de levens van de eerste 

voornaamste Hollandse kristen voorgangers en patroonen. Begrepen in twee deelen, met twee registers. 

ANTWERPEN, Petrus Pratanus, 1700. Deel I: titielprent  Met 22 gravures. (30) 371 (1) blz. Deel II: Met titelprent 

en 9 gravures  een uitslaande gravures32 bij 28cm. (12) 362 blz(. foutieve paginering 177=277 en paginas247 t/m 

256 2x genummerd  tekts loop door) 

     Geb. in 2  org. leren banden met goud bestempeling mooi gaag exemplaar   € 150-200 
¶ Petrus Opmeer werd in 1526 te Amsterdam geboren en is 4 november 1594 te Delft overleden. Hij studeerde eerst geneeskunde 

en rechten. Hij kwam te Amsterdam, waarna hij in stilte naar Delft vertrok. Dit boek beschrijft m.n. de slachtoffers der 
vervolging door de geuzen en het is een pendant van de protestante martelarenboeken. (drs. P. L. Eggermont) 

 

309   OUTHOF, G. (1673-1733, Delft, Kampen) EMDEN De Brief van den apostel PAULUS geschreven aan 

TITUS verklaard Uit de gewoonten der eerste Kristenen.Krtenzers en andere aal Oude volkeren opgehelderd; en 

tot opwekkinmg van deuigt en Godzaligheid toegepast AMSTERDAM, Gerardus Borstius Boekverkooper op de 

hoek van de Nieuwendyk aan den Dam, 1704. (24) 832 (36) met titelprent gravures  tusschen de tekts en een 

uitslaande kaart vaneilandt Kreta   SGT O 120. . 4o org perkement   € 225-275 
¶ Zeer zeldzaam verklaring over de brief van TITUS 

 

310   OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) Den honig-raat der verdrukkingen, ofte 

een bondelken van leerredenen, over Rom. V:3-5., Ps. XXXIX: 10. en Ps. XCIV: 19. Sprekende van de 

Verdrukkingen der geloovige, en hun gedrag en vertroostingen in deselve. De Tweede druk. t' AMSTERDAM, 

Gerardus Borstius, 1700. 89 (10) 373 (10) blz.  geb. perkamente bandje 8o. SGT O177.   € 125-175 
¶ Zeldzaam. 

 

311   OUTREIN, Johannes d' (1662-1722, Dordrecht, Amsterdam) Bibelsche Keurstoffen of Schriftmatige 

verhandeling Van eenige uitgelesene plaatsen der Heilige Schrift, Als : Ps. 60: 3, Judæ vs. 3,  Eph. 6: 10-17, 

Hoogl. 5: 16, Eph. 2: 13-16, Gal 5: 25, Ezech. 17: 22-24, Matth 9: 37-38, Spr. 11:30. Door (...). AMSTERDAM, 

By Gerardus Borstius, Boekverkooper aan den Dam, op de hoek van den Nieuwendyk, 1702. 8o. (32, Met 

titelprent en titelgravure), 535, (25) blz. Orig. perk. met vernieuwde schutbladen.   € 150-200 
¶ Vrij zeldzame 1e druk. (NCC kent 2 loc.) SGT O 141. 

 

312   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Pneumatologia Eene verhandeling aangaande 

den Heiligen Geest. Uit het Engelsch vertaald door Simon Commenicq. ROTTERDAM, DNic -Paulus Topyn, 

1746. (24)690 (36) blz laatste blz regiter ontbrekt half leer   € 90-120 

 

313   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Oeffeningen aangaande de naam, oorspronk, 

natuur, gebruik en standhouding van een dag van heilige ruste, waarin de oorspronk des sabbaths van de 

grondlegginge der wereld, de moraliteit van het vierde gebod, nevens de verandering van de sevensten dag 

ondersogt worden. Met een kort voorberigt van Ger. van Schuylenborgh, dienaar des h. Euang. in J. C. Gemeinte 

te Thienhoven. Voor de eerstmaal uit het Engels vertaalt na den sevenden druk. Te UTRECHT, by J. H. Vonk van 

Lynden, 1744. (20) 407 blz. Opn. geb met goudtitel 8o. Faty O 1267.   € 80-100 

 

314   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Twee redevoeringen raakende den Heiligen 

Geest en zyn werk. De eene, van den Geest als een Trooster. De andere, voor zo veel, Hy is de auteur van 

Geestelyke gaaven. In 't Engelsch beschreeven, door den godzaligen en geleerden heer Johannes Owen, in zyn 

leven S. S. theol. doctor en leeraar te Londen, en nu in 't Nederduyts vertaalt door mr. P. Scheltus. Waarbij geb: de 

leere van de H. Drie- Eenheyd als meede van de persoon en voldoeninge van Christus verklaerd en verdeedigd. 

Geschikt nae het begrip, en tot gebruik van zulke die in gevaar zyn van verleydinge en tot bevestiginge der 

Waerheyd. Door den Hoogh Eerw. Heere John Owen  Nae de zevende uitgave uit het Engels in het Nederduitsch 

vertaald door Herman van der Horst (Predikant te Schoonhoven) en de met een voorrede verciert Door den Heere 

Jacob de La Faye (Doctor der H. Godgeleerdheyd, en dienaar des Goddelyken Woords der Engelsche Gemeente 

van Utrecht. By J. H. Vonk van Lynden te UTRECHT 1746. Met aanhangzel. 'S GRAVENHAGE, Ottho van 

Thol, 1733. (22) 391 blz. (86) 229Org. leren. band, 8o.Faty 1326 vrij zeldzaan mooi gaaf ex. Faty 1326  € 120-130 

 

315   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) Phronêma tou pneumatos Of de Genade en Pligt 

om geestelyk-gezind te zyn, Verklaert en ter betragting aengedrongen Door Johannes Owen, Doctor der H. 

Godgeleerdheit Getrouwelyk uit het Engelsch vertaelt door J.V.S. en M.H. ROTTERDAM, By Hermanus 

Kentlink, Boekverkoper agter het Stadhuis, 1728. 8o. (28),  519 blz. Geb. in orig. halfperkament band. .   € 80-100 
¶ Faty 1293. (J.V.S. = Jacobus van Stryen en M.H. = Marinus Hoog) 

 

316   OWEN, John (1616-'83, Coggleshal, Oxford, Londen) De inwonende zonde in de gelovigen, Vertoont 

in haar natuur, verleydinge, overwinninge en kracht. Mitsgaders de wegen van desselfs werkinge, en de middelen 

om haar te krenken. Zeer geleerdelik uytgewrogt door Joannes Owen. Uyt het Engels vertaalt. AMSTERDAM, ., 

Wed G de Groot, 1726. . (22) 479 blz. oud perkament STCN vermeld 1 loc   € 80-100 
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317   PALAFOX y MENDOZA, Joan (1600-1659) door Anoniem Euvres spirituelles de dom jean de 

Palafox èvêque d'Osma contenant Le Voyage du Pafteur de la nuit de Noël, où l'onvoit toutes les démarhes qui 

font à tenir dansla vie fpirtuelle & intérieure, pour arriver fûrement à la fciene parfaite du Salut nouvelle édition, 

revue, corrigée & augmentée des agréables & infructives aventures d'un afpiranz à l'amour de Dieu CANEBIERE, 

Chyez Jean Mossy, pere & Fils, Imprimeurs du roi & de la Marine, & Libraires, 1786. (60326 blz org leer 

gebonden (bovenkant twee kleine beschadigingen   € 70-90 

 

318   PAMFILUS EUSEBIUS (bisschop van Cesarea den ousten Kerk-historieschrijver) Kerkelyke 

geschiedenissen zedert den dood van onzen Zaligmaker tot aan den volkomene bloeistand van't kristendom; Waar 

in van de prediking der apostelen; de Heilige Schriften des N. Verbonds; de opvolgeren der apostelen; de 

uitmuntende mannen in de voornaamste kerken, en hunne schriften; de vervolgingen; martelaren; scheuringen; 

ketteryen, en andere zaken, de eerste kristen kerk betreffende, berigt wordt gegeven: in't Grieksch beschreven door 

Eusebius Pamfilius, bisschop van Cesarea in Palestina, den oudsten der kerk-historischryveren; nu vertaald en met 

vele aantekeningen opgehelderd door Abraham Arent vander Meersch; e verrykt met een voorreden van den Hoog-

geleerden here Albertus voget, hoogleeraar in de H. Godgeleerdheid en Academie prediker aan's lands Hoge 

School te Utrecht. Waar achter gevoegd is de kronyk van den schryver, zo verre dezelve het tydbestek van't werk 

betreft; en eenige tydrekenkundige aanmerkingen tot opheldering van het zelve: doorgaans met kopere platen en 

kaarten vercierd. met gravures tussen de tekts AMSTELDAM, Houttuyn, 1749. titelprent  titelpagina in rood/zwart 

(40 584(50) 116 twee uitslaande kaarten (36) blz. klein-folio    € 125-150 

 

319   PARKHURST, JOHN An Hebrew and English Lexicon, without Points LONDEN, B. Law and W. Faden, 

1778. Second Edition. Full-Leather. viii, 758 p. Full page engraving of Cherubin opposite p. 290. Front hinge 

tender, rear board nearly detached. Top corner of front free endpaper cut out. Minor ink notation to top of title-

page and rear endpaper. Compiled by biblical lexicographer John Parkhurst (1728-1797). Includes pull-out chart of 

Hebrew grammar in one view. Good+   € 80-100 
¶ komt weinig voor 

 

320   PATRICK, Simon (1626-1707) Bestieringen tot een heilig leven , by wyze van een raad aan een vrind in 't 

Engelsch beschreven door den beroemden Heer Simon Patrick, in syn leven Doctor der H. Godgeleerdheid en 

bisschop van Ely; En nu naar den derden druk uit het Engelsch vertaald en met kopere platen versierd. 

AMSTELDAM, F. Houttuyn, 1752. (8) 327 (10) blz. Met titelprenten en andere prenten. Org. gerest. perkamenten 

band. 8o. Faty 1338.   € 80-100 

 

321   PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde 

en voortreffelijke God-Gheleerde en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums in de Hooghe School te Cambridge 

Waar van gheene in  Duids ontbrak, is vertaalt, Voorts d'andere van nieuws naar 't Engels overghezien en van veele 

mishaaghen verbeetert. De texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder boek. 

Nevens een Blad wijzer van de Leer der oudvaders en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen 

door H(enderik) U(ilenbroek), Kranken bezoeker in de Ghereformeerde Ghemeente tot Amsterdam. 

AMSTERDAM, Johannes van Someren, Boekverkoper in de Ghasthuis-Molen-Steeg in de Witte Klok, 1659. Deel 

I: Met titelprent, 1659, (24) 851 (67) blz.org geb perkamente band ¶ Vrij zeldzame werk. Gave band.   € 400-500 

 

322   PERKINS, William (1558-1602, Cambridge) Alle de werken van Mr. Wilhelm Perkins, zeer vermaarde 

en voortreffelijke God-Gheleerde en getrouwe Bedienaar des H. Euangeliums in de Hooghe School te Cambridge 

Waar van gheene in  Duids ontbrak, is vertaalt, Voorts d'andere van nieuws naar 't Engels overghezien en van 

veele mishaaghen verbeetert. De texten naa de Nieuwe Overzettinge ghestelt, met Ontleedende Taaffels op ieder 

boek. Nevens een Blad wijzer van de Leer der oudvaders en een van de voornaemste Stof, hier in beghreepen 

door H(enderik) U(ilenbroek), Kranken bezoeker in de Ghereformeerde Ghemeente tot Amsterdam. AMSTERDAM, 

Johannes van Someren, Boekverkoper in de Ghasthuis-Molen-Steeg in de Witte Klok, 1659. Deel II: Met 

titelprent, 1662, (6) 284 (8) 286; 214 (4) 136; 158 (54) blz. gebonden orgineelperkament   € 400-500 
¶ Vrij zeldzame werk. Ggaaf ex 

 

323   PFENNINGER, J.K. (prediker in de Weeshuiskerk te Zurich)  (1747-1792) Oude Joodsche 

brieven, saemenspraeken en verhaelen van sommige tydgenooten des Zaligmakers. Behelzende het voornaemste 

der Euangelie-geschiedenissen. Gevolgd naar het Hoogduitsch van Johan Koenraed Pfenninger, predikant te 

Zurich. LEYDEN, L. Herdingh, 1785-92. deel 1: (28) 388 blz. waarbij geb.: deel 2: (8) 344 blz deel III: (10) 319 

blz. deel IV: (16) 347 blz. deel V: (30) 376 blz. VI: (12) 300 blz. VII: (14) 264 blz.   org.7 halfleren banden MET 

BESTEMPELING 4o 1785-1792 weinig voorkomend werk.                                                                                                                                                                                          

   € 100-125 

 

324   PLEVIER, Johannes (1685-1762, Middelburg) Paulus brief aan de Galateren. .naarhet oogmerk 

verklaard en tot gebruik toegepast UTRECHT, Johannes Broedelet, 1738. 4o. Deel 1: Met titelgravure. (54) 702 

blz. en het tweede deel: (4) 707 (68) blz..orglerene banden   € 150-175 
¶ SGT P143. goede set. 
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325   POIRET, Petrus (1646-1719, Voorheen predikant in de Fransche gemeente te Anwyler in de 

Palts). De Goddelyke huishouding, waer in de voorneemens Gods ontrent de menschen, zyne wyzen van 

handelen, als ook zyne werken verklaert en betoogt worden. In de Fransche tael beschreven in VI boeken. En nu in 

't Nederlands overgebragt. Waer by noch gevoegt is een brief van den zelven schrijver over de waere Godheit en 

eewige geboorte van Jesus Christus; als ook een kort verhael van des auteurs leven en schriften. Eerste deel, 

behelzende het I. II. en III. boek der Goddelyke huishoudinge. Met portret van de auteur. (68) 1013 blz DELFT, 

Reinier Boitet, 1723. Met portret van de auteur. (68) 1013 blz    Geb. in  org. perkamenten band rug beschadigd 

boekblok gaaf   € 300=-400 
¶ Uiterst zeldzaam. Poiret werd in 1668 predikant in Heidelberg en in 1672 te Anweiler. Hier werd hij bekend met de 

Middeleeuwse mystiek, wat hem geheel in beslag nam; vanaf 1688 kwam hij naar Nederland en vestigde zich in Rijnsburg. 

 De 'Goddelyke Huishouding' beschrijft in 6 boeken een vrij complete systematische theologie waarbij Poiret uitgaat van het 
dispensationalisme, ook wel bedelingenleer genoemd 

 

326   POTHUYSEN SPLINTERUS VAN (1637-1702) Nymwegen Sleutel der kennisse, ofte Een 

verklaringe van de leere der waarheyd [....] in korte vragen en antwoorden uyt de H schriften, volgens de ordre van 

de christelijke catechismus. / Ten dienste aan komende jeud ectmert christelijk morgen en avondoffer UTRECHT, 

Poolsum Jacob van, 1737. (16) 389 (1) blz org perkemen (rug boven beschadigd) SGT P168 1 loc STCN vermeld 

2 loc   € 125-150 

 

327   POUDROYEN, Cornelius van (ov. 1662) Catechisatie dat is een grondige ende eenvoudige 

onderwijsinge over e leere des Christelicken catechismi Bestaende in vragen en antwoorden. Tot dienst van den 

genen die haer in de catechisatie hier te lande gebruickelick willen oeffenen.. UTRECHT, gedruckt voor de 

weduwe vanEsdras Willems Snellaert, 1653. (16) 1240(1) blz.. org perkemen SGT vermeld deze druk niet   

  € 350-400 
¶ gedruckt by Jacob Braat wonende in de Werckende Hoop 1653 

 

328   PRIDEAUX, Humphrey (1648-1724, Dean of Norwich) Het Oude en Niewe Verbond aen een 

geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren, sedert het verval der Koningryken van 

Israel en Juda tot op den tyd van Christus, door Humfrey Prideaux, doctor der H. Godgeleerdheit, en deken van 

Norwich. Uit het Engels, volgens den agsten druk, overgezet en met enen inhoud voor ieder boek en enige 

aentekeningen vermeerdert door Joannes Drieberge. LEIDEN, Vander Linden, 1723. deel 1  titelprent (26-72)875 

(1) Blz deel II: (28 + 72) 991 (80) blz. Met 7 uitslaande kaartenOrg. perk. banden, 4o. gaaf ex.   € 200-225 

 

329   QUACK, J.C.W. Gedenkboek van den Watersnoodin 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en 

Nederlandsch Indië geteisterd werd, Door J.C.W. Quack. Met 5 Lithpgraphien naar Teekeningen van W. Hekking 

Jr. DORDRECHT, J.P. Revers, 1862. (18 lijst intekennaren- 6)  270 aantekeningen 56 blz.  Met s 5 litho,s  en 1 

grote uitslaande kaart. Org. Geb. 4o     € 200-250 
¶ Geillustreerd met 5 gekleurde litho's naar tekeningen van W.Hekking Jr  (4 uitslaande en 1 Litho') aankomst van Z M den 

Koning Willem 2 aam het veerhuis te Braken-- gezigt uit de doorbraak van den waaldijk aan het boveneind van Brakel -0 gezigt 

uit de doorbraak van den waaldijk  te Zuilichem - gezigt uit de doorbraak van den waaldijk te Leeuwen - schippers te 
LEEUWEN redde 16 menschen van den dood en een  grote uitslaande kaart. 

 

330   Quintus Septimius Florens Tertullianus (ca160-ca220) bewerker Beatus Rhenanus (1485-1547) 
Q. Septimii florentis tervl liani, carthaginesis prefbyteri, autoris antiquiffimi ac doctiffimi operum, ad complures 

veterus e Gallicanis germanicilque bibliotecis conquilitos codices recognitus, in quibus praecipuus fuit vnus longe 

incorruptillimus in vltimam vlque petitus Britanniam non imiffis accuratis Beati Rhenani Annotationibus 

catalogum autem aperiet verfa pagina accebit index copiofior PARISIIS, Aud. Parvus (Apud audoenum Parvus fub 

interfignio lilij aurei via a.d d Iacobum, 1566. (20-88)760 bladzijden gebonden.in orginele leren band  tomys 

primus   € 400=-500 

 

331   RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) Overdenkingen over het gehele lyden van 

Christus in Gethsemane, voor het geestelyke gerecht van de Joden, voor het wereltlyke gerecht van Pilatus en 

Herodes,  Voorgestelt volgens de accoort-stemmende beschryving der vier Euangelisten. AMSTERDAM, Mortere 

Jan Boekverkoper over het Zaandammer, 1763. Waarbij geb.: 

Overdenkingen over de zeven laatste woorden des gekruisten Jesus; neffens een aanhangsel, waarin de verborgenheit 

van Christus kruis in de Wet van den opgehangenen ontdekt wort. Opentlyk voorgestelt en met ene voorrede over 

de verborgene inzichten van Christu stilswygen in syn lyden. uit het Hoog-Duitsch vertaalt; en met nodige blat-

wyzers voorzien door W. H. G.  

(16) 533 deel2 ,  342 ( 37 - 16 )128 blz.  org half lerenband DLV R 9 -11   € 125-150 
¶ vrijzeldzame uitgave 

 

332   RAMBACH, Johan Jacob (1673-1735, Giessen, Arnhem) bestaande in LXIX predikatien over den 

raad Gods van de zaligheid der menschen: voorgesteld, door D. Joannes Jacobus Rambach, in leven doctor en 

professor der H. Godgeleerdheid, enz. laatst te Giessen: uit 't Hoogduits vertaalt. AMSTERDAM, SLUYTER 

Johannes, 1766. (40) 998 blz. org. halfleren band rug verniewd met tittelschild 4o. DLV I: R5.   € 150-175 
¶ mooi gaaf ex 
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333   REITZ, JOANNES FREDERICUS Eenige honderd themata, geschikt naar de regels van de syntaxis en 

verdeeld in vyf classen, naar de verscheide vorderingen der leerlingen tot gemak der huislyke onderwyzinge 

opgesteld met eenige nieuwe themata vermeerderd vijfde druk Utrecht, Broedelet, 1760. (8)442(2 lijst van 

schoolboeken) org perkement 8o . J.F. Reitz was rector aan de Hieronymusschool te Utrecht en stelde dit  Populair 

boek samen voor eigen gebruik. Het werd een groot succes, ook op andere scholen. welke het gebruikte om de  

enige honderden Nederlandse teksten in het Latijn te laten vertalen   € 250-300 

 

334   REYNOLDS Edward Opera omnia, of alle de theologische werken van den eerweerdigen, hoog-geleerden, 

wel-sprekende heer, D. Edward Reynolds, bisschop van Norwich en Hof-prediker van sijn majesteyt van Groot-

Brittanje. Eerstmaals in't Engelsch beschreven, en nu met neerstigheyt en getrouwigheyt in't Nederduytsch 

gebracht. Versien met bequaeme registers, soo van de principale saken als de Schriftuur-plaatsen in dit werk 

verhandelt. Door Petrus Heringa, predikant op Oostgraftdijk. AMSTERDAM, , Van Someren, 1667. 10) 253; 349; 

194; 148 (34) blz mert portret.  geb perkament folio. Faty 1568,   € 550-600 

 

335   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en 

sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der 

historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt 

der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I: (8) 497 blz. II: (4) 468 blz. ROTTERDAM, Joannes Borstius, 1673-

1674. Opn. geb. in halfleren band. 4o.   € 175-225 

 

336   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Sevenderlei gesichte in de historie van het lyden en 

sterven onzes Heeren Jesu Christus. 1. De tafel der texten. 2. De sleutel der swarigheden. 3. Het mergh der 

historie. 4. De spiegel der werelt. 5. De schoole der deughden. 6. De balsem der vertroostingen. 7. Het nae-beeldt 

der martelaren. Door Franciscus Ridderus. I:  WAARBIJ 

     DE OVERBLIJFFELEN VAN DE VERDRUCKINGEN OGTE HET LYDEN CHRISTI ect ROTTERDAM      

mARIUS VAN ROSSUM, , Joannes Borstius, 1684. (8)908(2) BIJLAGE (4)136 BLZ OEG PERKAMEN MET 

KOPEREN SLUITINGEN   € 200-225 
¶ de overblijffe;en vrijzeldzaam 

 

337   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Schriftuerlyck Licht over Schijn-strijdende, Duystere, 

en Mis-duyde texten der Heylige schrifture: van de SPREUKEN SALOMON  af tot het eynde van de boecken des  

Oude Testaments  Door Fransiscus Ridderus.met aenspraecke aen D Petrus Hamer derdedeel ROTTERDAM,, 

Joannes Borstius, 1678. (8) 1072((36) blz. Opn Geb. half  perkament. 4o. SGT R182.   € 80-100 

 

338   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) RIDDERUS, Franciscus  bestaande in 

morgenoeffeningen over de artikulen des christelijken geloofs. In middagoeffeningen over de plichten van een 

christelijk leven. Ende in avondoeffeningen over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een 

maand dit alles bequamelijk af te handelen; ijder dag hebbende zijn bijzondere oeffeningen  

. Nu op nieuws overzien, verbeterd en vermeerderd met christelijke huisgezangen: door Franciscus Ridderus, 

predikant in Rotterdam. tweede druk ---met enige gezangenn van Simon  Simenides 

Proefken van hemel-stoffen ROTTERDAM, Pieter van Waesberge, 1659. titelprent (68) 587-27(6) blz. Orig. perk. 8o.

   € 150-175 

 

339   RIDDERUS, Franciscus (1620-'83, Rotterdam) Dagelyksche huys-catechisatie. Bestaende in morgen-

oeffeningen over de articulen des Christelijken geloofs. In middag-oeffeningen over de pligten van een christelijk 

leven ende in avond-oeffeningen, over de geschiedenissen der H. Schrifture. Om in de tijd van een maend dit alles 

bequamelijk af te handelen: yder dag hebbende sijn bysondere oeffeningen. t' samen-gestelt door Franciscus 

Ridderus. Door den autheur vermeerdert met vragen / Schriftuur-plaet en gezangen: Als mede de gezangen van S. 

Simonides. derde  druk, door den Auteur van al voorgaende druck fouten gezuivert van merkelijcke fauten 

gezuyvert. met proefken van hemelstoffen bestaende ineenige geestelijke gesangen door Simon Simonides 

ROTTERDAm, bARENT VAN sANTBERGEN, 1683. (titelprent (24) 546 Proefken 22blz.   

    org perkement   € 175-200 
¶ vrijzeldzame druk niet in STCN ook  Dr  Schaap vermeld deze uitgave niet 

 

340   ROEMELING, C.A. EN GOTTFRIED ARNOLD; GERHARD TERSTEEGEN C.A. 

Roemelings, gewesenen Predigers zu Haarburg, Nachricht seiner von Gott geschehenen völligen Herausführung 

aus Babel, wie auch treuherzige Erweckungs-Stimme zum Ausgang aus Babel : deme angehängt ein 

theosophischer Entwurf von denen zwey Erz-Ketzern, Vernunft und Eigenliebe, und G. Arnold's Heilsame 

Wahrnehmung jetziger Zeiten, wie auch ein Stück aus G.T. Steegens von der Mystik, und ein Tractat vom innern 

Leben und der reinen Liebe Gottes Z.P., Ephrata : [s.n.], 1792. [12], 466, [2] 96, (8vo) Errors in paging: p.( 811 i p 

v 118,  178 ipv180, 325 i p v341, 161 i p v 361, 449 i p v  439)     "Kurze Anleitung zum innern Leben, nach 

dessen rechten, beständigen und sichern Grunde, woran unsere zeitliche und ewige Glückseligkeit gelegen ist."--p. 

[2], 23-96 at end  gebonden org leren band boek vertoont ouderdoms verschijnselen Zeldzaam   € 200-250 
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341   ROSINI JOHANNIS Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doetiffimus ac 

locupletiffimis thomae Dempsteri J.C. cui accedunt Pauli manuttii libri II de legibus, et de senatu, 

cum andreae schotti electis, I de priscis rom. Gentib. ac familiis. II de tribubus rom. xxxv rusticis atque urbanis. III de 

ludis festique rom. ex kalendario vetere. cum indice locupletiffimo rerum ac verborum, aneis figuris accuratiffimis 

urbis, editio poftrema, av innumerabilibus erroribus repurgata trajecti ad rhenum apud guilielmum van de water, 

academiz typographum UTRECHT(trajecti ad  Rhenum), Water van de Guilielmun, 1701. Titelprent XIV  

uitslaande plaat platte grond Rome+ 956 + (30) blz. en met gravures blz 90-133-201-231-258-350-en 362 Geb org 

parkement   € 175-200 

 

342   ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) De waarheid der heilige Godgeleertheid 

in haar voornaamste hoofdstukken kortelijk verklaart en uit den Woorde Gods nader bevestigt Door Daniël le Roy, 

In zijn levvn Bedienaar des Godlijken Woords in de Gemeinte Jesu Christi te Rotterdam. En vermeerdert met twee 

belydenis predikatien bevattende kortelijk 't Hooftzakelijke der geheele H. godgeleertheit; door denzelve auteur 

nagelaten. Den vierden druk, gecorriceert en met een voorrede verrijkt door Justus Muntendam, bedienaar des 

Goddelyken woords in dezelve Gemeente. ROTTERDAM, Nicolaas Topyn boekverkooper in den Houttuin, 1735. 

(20) 768 (28) blz. Geb. org perkament  MOOI GAAF EXEMPLAAR   € 80-100 
¶ Onbekende druk. 

 

343   ROY, Daniel le (1661-1722, Koog aan de Zaan, Rotterdam) De waarheid der heiliger godgeleertheid, 

in haar voornaamste hoofd-stukken. Kortelyk verklaart, en uit den woorde Gods / nader bevestigt. Den derden druk 

op zeer veel plaatzen / merkelyk verbetert. (18) 768 (28) pag. Te ROTTERDAM, DOESBURG Reynier., 1699. 

(140 850 (38) blorg geb   € 80-100 

 

344   RUTHORFORD, Samuel (1600-'61, Prof. te St. Andrews) De brieven van Mr. Samuel Rhetorfort. In 

het Nederlandsch vertaald door Jacobus Koelman. Hier zyn toegevoegd twee voorredens, d'eene aan de gemeynte 

van Sluis; de andere aan de gevluchte Franschen, vervolgt en verdrukt, wegens haar vast aankleven aan Christus' 

waarheydt dln in  twee banden GRONINGEN, Pieter Bandsma, 1720-54. 1e deel     (50)318 blz tweede 

deel(apertetitil pag (50)302 blz( derdedeel76) 573 (18) blz. in twee org perkament  banden, 8o. mooi gaaf 

exemplaar   € 175-225 
¶ komt kompleet zelden voor 

 

345   S.(APPIUS), J. (ca.1780); Teunis van Sint Annaland Verzameling van drie stigtelyke tractaatjes als een 

Christens weg na den Heemel, In derselve bysondere ontmoetinge op dien weg. Verder een nuttige Zamenspraak 

tusschen hemelsgezinde en weereltwyze, dan noch een zamenspraak tusschen sterk en swak christen, tot nutte van 

alle swakke en bestreedene Hemel-Reizigers, t' saamgestelt door een Liefhebster der Waarheid in Nieuw Jorck, en 

nu door eenige haarer vrienden in 't Licht gegeven. Hier is noch bygevoegt een verhandelinge van een recht 

kinderlyke gestalte, Waar in die bestaat, hoe weing die hedendaags gevonden word, de oorzaken daar van, en de 

Middelen om er toe te komen, op een bevindelyke Schriftuurlyke wyze voorgestelt door den nu zaligen J.S. en nu 

vermeerdert en verbetert door Teunis van St. Annaland, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente te Willemstadt. 

SNEEKHOLTKAMP H, Z J. 168 blz. Opn. Geb i 8o. Vrij zeldzaam.   € 125-150 

 

346   SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) De wech des Levens; of kort en eenvoudigh 

onderwys, van de natuer en eygenschappen van de ware kracht der Godsaligheydt. Vierden druck. 't UTRECHT, 

Jacob van Doeyenborck, 1665. (20) 645 blz. Opn. geb. in halfperkamenten band. 12o AANBIEDINGSPRIJS VAN 

295 NU VOOR   € 150-200 

 

347   SALDENUS, Guiljelmus (1627-'94, Delft, Enkhuizen) De Weg des Levens; of Kort en Noodig 

onderwys, van de Natuur en Eygenschappen van de ware Kragt der Godzaligheid, in tegenstellinge van desselfs 

bloote schyn en Gedaante. Door (...) Den sevenden Druk. Van den Auteur in syn E. Leven oversien / en eenigsins 

vermeerdert. ROTTERDAM, Reynier van Doesburg, Boekverkooper., 1710. (8), 650, (2) blz. Oorspr. perk. band. 

Rug wat gescheurd. Her en der wat onderstrepingen in de tekst.   € 250-300 
¶ Wordt niet vermeld in SGT. 

 

348   SCHARP, J.  (Rotterdam, 1756-1828) Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der 

Hervorming den tweeden van Slagtmaand MDCCCXVII, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam, Door J. 

Scharp. ROTTERDAM, Bij J. van Baalen, en Groenendijk & van Selm., 1817. 4o. (XIV), 136 blz. (met 

portretgravure van de auteur) Geheel goud op snede. In oorspr. halfleren bandje. Gedrukt te Delft bij J.J. Stuerman.

   € 60-80 
¶ Knuttel 24594: Bijzondere redevoering met vele voetnoten waarin auteur verwijst naar vele schrijvers en zijn eigen 

opmerkingen daarover maakt. 

 

349   SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) Gewigtige vraag bij den aanvang van het jaar 

1790. Zijnde eene leerreden, op den eersten dag des jaars, uitgesproken in de Ooster-kerk, door Jan Scharp. 

ROTTERDAM, bij Johannes Hofhout en zoon, 1790. (1) 56 blz. Opn. geb. 4o. Uitgegeven na voorgaande visitatie 
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en approbatie der eerw. classis van Schieland, den 9den van sprokkelmaand, 1790. Te R'dam, ter drukkerije van 

Stefanus Mostert en zoonen, boekdrukkers in den Groenendaal.   € 30-50 

 

350   SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) en MULNER Joachim 1647-1696 De 

NAAM JESUS eene uitgegootene Olie of uitlegging van het HOOGLIES SALOMO,s cap 1 vers 3 in eene 

leerrede op den feestdag van Jezus geboorte door Joachim Mullner met volkoome uitlaating van de letter R zonder 

dat daar de zin eenigzints verstoord wordt.Op een vryen trant uit het Hoogduitsch vertaald.merkelyk in styl 

verbeeterd en met een voorberigt uitgegeven door J SCHARP predikant te Rotterdam (6)-46 blz te Rotterdam Ter 

drukkeryevan Nicolaas cornel.Drukkerye en boekverkooer op de meent 1795    waarbij J Scharp Annspraak en 

gebeden bij de viering van des Heilands Geboorte en den uitgang van het jaar  door het christen-zanggenootschap 

in s Hage (10() 72 blz Rotterdam bij J P van Ginkel boekverkooper 1805   WAARBIJ 

AFSCHEID van den Openbaren Evangeliedienst byzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam 

den 23e April 1826 (12)115 blz met 2 blz in oud handschrift bevatende uittreksel uithet Algemeen Nieuws 

enAdvententieblad van woensdag 10 maart 1828 no 21  WAARBIJ Ernstige GEDACHTEN in de laatste dagen 

van mijn lenen nagelaten geschrift van J Scharp (8)74 blz s Gravenhage bij S de Visser 1828  WAARBIJ  Hulde 

aan de gedachtenis van ds J Scharp toegebragt in het gezelschap onder de zinspreuk Bijbelstudie en 

Geschiedkunde zijn de eenige bronnen van ware orthodoxie den 19 maart 1828 64 blz gedrukt voor de leden 

Rotterdam bij Melchior Wijt 1828 ROTTERDAM/GRAVENHAGE, nicilaas Cornel/ J P van Ginkel/ J van 

daalenS de Visser/ Melchior Wijt, 1795-1828. org gebonden in half leren band mooi gaaf ex   € 200-225 
¶ vrij bijzondere bundel  betreffende Jan Scharp 

 

351   SCHARP, Jan (1756-1828, predikant te Rotterdam) FREDERIK GERARD MEIJER 

Historische BRIEVEN van den predikant J Schartp te Rotterdam, over den zich noemende FREDERIK GERARD 

MEIJER geexecuteerden binnen die stad den 26e mei 1796 behelzende deszelfs character,zeldzaame leevens 

geschiedenis gesprekken brieven gevoelens en dood ROTTERDAM, Johannes Hofhout en zoon, 1796. (8)128-405 

(30 OPN GEB vrijzeldzaam   € 80-100 

 

352   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) De geborene Christus, of geestelike 

bedenkingen, over de verborgentheid der Godsaligheid die groot is, God geopenbaart in den vleesche &c. Tot 

ontdekkinge van ongebenadigde, opwekkinge en vertroostinge van begenadigde zielen. By wege van eene 

t'zamenspraak voorgestelt, door Wilhelmus Schortinghuis, bedienaar des H. Euangeliums in Midwolda. 

GRONINGEN/ GRAVENHAGE, Spandaw  jurien / Van Thol  Otthho en Pieter, 1746. (40) 564 (21) blz. Org geb. 

llerenband.   € 80-100 

 

353   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, 

Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, 

Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een 

Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis 

Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert. GRONINGEN, By Jurjen Spandaw, Drukker 

en Boekverkoper in de Swane-straat / in de Nieuwe Atlas, 1752. 8o. (46), 231, (13) blz. In oude perk. band. 

Schutbladen vernieuwd.SGT 138. STCN vermeld 1 loc   € 140-170 
¶ in zelfde jaar verscheen ook een vierde druk 

 

354   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Het innige christendom tot overtuiginge van 

onbegenadigde, bestieringe en opwekkinge van begenadigde zielen, in deszelfs allerinnigste en wezenlijkste 

deelen gestaltelijk en bevindelijk voorgesteld in zamenspraken, door Wilhelmus Schortinghuis. In leven bedienaar 

des H. Euangeliums te Midwolda. 3e druk. GRONINGEN; 'S-GRAVENHAGE, Jurjen Spandaw; Van Thol, 1742. 

(56) 666 (14) blz. met uitslaand portret Geb. in org. halfl perkband. 4o.   € 40-50 
¶ Mooi gaaf exemplaar. met portret 

 

355   SCHORTINGHUIS, Wilhelmus (1700-'50, Midwolda) Geestelike Gesangen tot Ontdekkinge, 

Overtuiginge, Bestieringe, en Opwekkinge van Allerley Soorten van Menschen, So Onbekeerde, als ook Bekeerde, 

Als mede Enige Beknopte Gesangen over de voornaamste Goddelyke Waarheden. Waar agter nog gevoegt is Een 

Lyk-Gedigt Over den Doot van den Eerw. Godz. Heer Sicco Tjaden, Opgestelt door Wilhelmus Schortinghuis 

Predikant te Midwolda. Vyfde Druk, van merkelike fouten gesuivert. GRONINGEN, By Jurjen Spandaw, Drukker 

en Boekverkoper in de Swane-straat / in de Nieuwe Atlas, 1727. 8o. (46), 231, (13) blz. org leren band.  € 100-125 

 

356   SCHOTANUS, C. Beschryvinge van de heerlyckheydt van Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers met 

nieuwe caerten van 't landschap in 't algemeeen soo oud als nieuw end de drie gedeelten in 't besonder als mede de 

grietenien end steden op kosten van 't landt afgemeten in 't net gebracht, geteeckent en gesneden op copere platen. 

Excudit Johannes Wellens. Jacob van Meurs sculpsit. Leeuwarden, WEELLENS Johannes en MEURS van Jacob, 

1664. Titelgruvures  (XII)+280 blz org geb perkament  ZONDER KAARTEN   € 80-100 
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357   SCHRADER, Egbertus (ov. 1740, Landsmeer) Eene gemakkelyke handleidinge, om, over de 

Catechismus predicatien te catechizeren. Vierde druk. 't AMSTELDAM, Gerret Bóman, 1767. (30) 661 (3) blz. 

Geb. 8o  SGT S172   € 70-90 

 

358   SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) Het Bescheiden Deel der Sieken. Ofte 

een Onderwyzing, Hoe ieder Zieken na zyn staat behoord behandelt te worden, op datze op de regte gronden, de 

vertroosting des H. Geests mogen ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlykheid ingeleid worden.  Door (...) 

Den vierden Druk vermeerdert. AMSTERDAM, By de Weduwe Gysbert de Groot, op de Nieuwen Dyk / tusschen 

de twee Haarlemmer Sluizen / in de Grote Bybel., 1709. 8o. 114 (= 414) blz. geb. in halfleer met gemarmerde 

platten.   € 100-150 
¶ (Zie SGT S 192)  NB In 1709 zijn twee 'Vierde' drukken verschenen, die duidelijk van elkaar onderscheiden zijn. 

 

359   SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte 

een onderwysing, Hoe ieder siecken na sijn staet behoort behandelt te worden, op datse op de rechte gronden, de 

vertroosting des H: Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijkheyt ingeleyd worden. Door 

Jacobus Schuts, Krancke-Besoecker in 's Gravenhage. Den vierden Druck vermeerdert. AMSTERDAM, By de 

Weduwe Gysbert de Groot, op de Nieuwendijck / tusschen de twee Haerlemmer Sluysen / in de Groote Bybel., 

1709. 8o. 414 blz. In oorspr. perk. bandje (gebruind)   € 100-125 
¶ SGT S 192 

 

360   SCHUTS, Jacobus (c.1675, ziekenbezoeker, 's Gravenhage) Het Bescheyden Deel der Siecken, Ofte 

een Onderwysing, Hoe ieder Siecken na syn staet behoort behandelt te worden, op datse op de reche gronden, de 

vertroosting des H. Geests mochten ontfangen; en op een goeden weg ter Heerlijckheyt ingeleyd worden.  Door 

(...)den zevende Druck vermeerdert. DORDRECHT, WALPOT Henderik, 1749. 8o(8).414 (3) Opn. geb. in 

halfleer met gemarmerde platten.   € 125-150 

 

361   SCHYN, Hermannus (1662-1727) Beletzelen des Geestelyken levens; Zo tot eene ernstige waarschuwinge 

voor veele onde het Christendom, die door dezelve verhindert worden om tot Godts Koninkryk over te gaan; Als 

tot eene ernstige aansporing der Gelovigen, om dappere voortgangen te maken in 't geestelijke leven. Door 

Hermannus Schyn, M.D. en Leeraar onder die Christenene, die men Mennoniten noemt, hunne Vergadering 

houdende op de Cingel, in de Son. AMSTERDAM, Jacobus Borstius, 1727. (34) 627 (1) blz. 

     opn geb 8o. ¶ met 7 pagina in oud handschrift geschreven inhouds register   € 125-150 

 

362   SCHYN, Hermannus (Doopsgezind predikant te Amsterdam) De mensch in Christus. Of het 

geestelyk leven der gelovigen; in zyn natuure, eigenschappen, verscheide staten, toevallen en ziektens, 

hulpmiddelen, en eindelyke volmakinge in de zalige eeuwigheid. In de voorreden worden eenige leerstukken der 

heedendaagse Mystiken onderzocht, en aan Gods Heilig Woord ter toets gebracht. Vermeerdert met eene zedige en 

rechtmatige verdeediging tegen de zoo genaamde rechte leere der ware mystiken, van den E. David Bramen. Door 

Hermannus Schyn, leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden noemt, hunne vergadering houdende te 

Amsterdam, op de Cingel in de Son.Tweede uitgave. 1725 En: Zedige en rechtmatige verdeediging tegens den E. 

David Bramen. In welke overtuiglyk word bewezen I: Het onwaar voorgeeven van de oorzaak en't uitgeeven van 

zyn E. boek genaamt 'De regte leere der ware mystiken'. II. Zyn E. voorgewende onkunde van de hedendaagsche 

mystiken. Duydelyk ontdekt. III. Hun misbruyk aangeweezen: en de swarigheden tegens zommige hunner 

stellingen in de voorreden van myn boek 'De mensch in Christus' nader worden bevestigt, door Hermannus Schyn, 

leeraar onder die Christenen die men Doopsgezinden` noemt. AMSTERDAM, Jacobus Borstius, 1725. (108) 542 

blz.( blz 211-212 en 221-222 in copy) en 123 blz. Met  titeleprent en 6 van de 8 gravures   

     Org. perk. band, 8o.   € 150-175 

 

363   SEGNERUS, R. Paulus (1624-'94) R.P. Paulus Segnerus e Societate Jesu quadraginta Sermones per Verni 

Jejunij tempus, Florentiae, alijsque italiae urbibus dicti, Post plures Editiones ex Italico idiomate Latinitate donati, 

R.P. Udalrico Dirrhaimer, Eiusdem Societatis. Editio Tertia. 

Waarbij geb.: 

Incredulus non excusatus, opus à R.P. Paulo Segnerus, Societatis Jesu Missionario concinnatum, in quo Gravido 

Argumentoprum pondere, rationum quoq; fubtilitate & acumine admirabili demonstratur Atheismo enervato Unica 

Divinatas & Haeresi convictae Unica Religio, Extra quam non datur vera Salus. Italico primum Idiomate 

conscriptum, nunc verò Latinitate donatum à Joanne Ignatio Kappenhagen, SS. Theologiae Doctore, necnon in 

Civitate Monasteriensi Ecclesiae B. Mariae Virginis Trans-Aquas Decano & Archi-Diacono. ANTWERPEN; 

COLONIA AGRIPPINA, Bartholomeus Foppens; Joannis Weidenfeldt; Godefridi de Berges, 1694-'95. 4o. Deel I: 

(16) 541 (25) blz. Deel II: (16) 350 (13) blz. Geb. in org. perkamenten band.   € 175-200 

  

-364   SERENIUS JACOB (1700-1776) CordesLudolph Gottlieb  Zutphen Getuigeniszen van Jesus, 

getrokken uit de schriften der heidenen, en voornamentlyk, uit de boeken van Flavius Joesphus, ter bevestiging van 

het geloof der christenen. ARNHEM, Moelman J H, 1769. (8)243  (1) blz. geb.org half leer   € 140-160 
¶ vrij zeldzaam STCN vermeld 1 loc 

 



KOOLBOEKEN  HOOFDWEG 202 6744WR EDERVEN TEL (31)(0)319574290 

boekenveiling 9 DECEMBER 2017 15
E
 – 17

E
 – 18

E
 – 19

E
  EEUWSE BOEKEN 

 

45 

365   SHEPPARD, Thomas (1605-'49, Cambridge, New England) De gezonde geloovige zijnde een 

verhandeling der Evangelische bekeering ontdekkende het werk van Christus'Geest in de verzoening eens zondaars 

met God. in zijb regte beginselen,ware voorgang, en heerlijk uiteinde in't Engelsch beschreven door Thomas 

Sheppard, bedienaar des Heiligen Evangelies te Cambridge in Nieuw-Engeland. En om zijn bizondere 

uitnemendheid in het Nederduitsch vertaald. zesde druk vermeerdert met een korte schets van geheele werk. 

DORDRECHT, Johan Georg Wittich, 1745. (16) 344 blz. Opn. geb. in halfleren band.   € 100-125 

 

366   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen) Het Euangelium beschreven door Joannes, verklaard volgens 

Moses en de propheten, ten dienste van het  Oud en Nieuw Israel, door Hero Sibersma, predikant tot Amsterdam. 

Den eerste druk. AMSTERDAM, Paulus Matthysz, 1717. Frontispice (30) 917 blz. Org. halfleren band, 4o. SGT S 

292   € 250-275 

 

367   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen-Amsterdam) Het woord des Levens, Tot verklaringe en 

Betragtinge des Geestelijken en Eeuwigen Levens. Voorgehouden aan Allen Die van God geleerd willen zijn om 

Gode te Leven ofte, Om het eeuwige leven te verkrijgen, het zelve op Aarden te beginnen, en van deszelfs 

volkomenheid verzekerd wezen. den vierde druk LEEUWARDEN, Hero Nauta, 1703. (56) 333 blz. 8o Geb. in 

org. perkement band SGT S338 NCC vermeld 1 loc   € 100-120 
¶ gedrukt bij Hero Nauta Boekverkoper voor aan in de Peperstraat in de gekroonde Waarheid 1703 zu=ijn mede te bekomen in 

denHaag bij Arnoud leers boekverkoper in de hoogstraat met privilegie voor 15 jaren 

vrij zeldzame druk 

 

368   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen/ Amsterdam) Paradysse Godgeleerdheid Begrepen in de 

eerste Belofte Gen. 3 Met opening van den troon der Genade in het bloed van de Christus Tot behoudenis van 

Adam en Eva, en 't verdere zaad aan haar gegeven. AMSTERDAM, Paulus Matthysz., 1706. (62) 496 blz. org 

perkement   € 110-130 
¶ Siebersma schreef een voorrede 'aan het Huis Israels' gesproten uit de edele stamme van Juda 

 

369   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen-Amsterdam) Roem der Christenen in Christo Jesu, den 

Heere hare geregtigheid, Behelsende het fundament en opbouw der eenige ware religie, tot overtuiginge van joden, 

Heidenen, Antichristenen en valsch genaamde Christenen; en gerustellinge van allen, die bekommerd zijn over den 

weg der saligheid, en daar uit vloeijende practyk der Christenen of, regte aard der deugden, die een gelovige te 

betragten heeft om sijn roem in Christo te bevestigen. LEEUWARDEN, Hero Nauta, 1700. (28) 418 pag.  geb.org 

perkement 8o   € 90-100 

 

370   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen/ Amsterdam) Paradysse God-geleerdheid.Begrepen in de 

eerste belofte. Gen. 3. Met opening van den throon der Genade in het Bloed van Christus; tot behoudenis van 

Adam en Eva en 't verdere zaad aan haar gegeven. Als de grond en sleutel van alles, wat naderhand ge-openbaard 

is, onder de vaderen, Moses, de profeten, en eindelijk bevestigd in het N. Testament. Tot onderrigtinge der 

christenen, en overtuiginge Israels, wegens de natuur en noodwendigheid van de Messias, en hoe de selve door sijn 

offerhande het Koningryk verkrygen souw. Verhandeld door Hero Sibersma, dienaar des Euangeliums tot 

Amsterdam. AMSTERDAM, ROTTERDAM JOHHANES, 1727. (62) 496 blz.  

     org. perk. band 8o  SGT S322   € 80-100 
¶ Siebersma schreef een voorrede 'aan het Huis Israels'. 

 

371   SIBERSMA, Hero (1644-1728, Harlingen-Amsterdam) De Fontein des Heils aangewezen. Verklaring 

van de Heidelbergse Catechismus. Nader geopend uit de Schriften om een suivere troost te scheppen in leven en 

sterven.derde druk LEEUWARDEN, Gedrukt bij Hero Nauta Boekverkoper voor aan in de Peperstraat,bij de 

Markt,in de Gekroonde Waarheid, 1702. (36) 740 blz. Org. heelleer band, 4o.   € 80-100 

 

372   SIMONIDES, S. 1629--75 De voorname practycke van des Heeren heylige avontmael  voorgestelt inn 

eenige ernstige siel betrachtingen over het zelve eerste deelken begrijpende de Oeffeninge deer genoodigde en 

Voor bereeydende Siele ROTTERDAM, LEERS Arnout Oude Hooft, 1660- (59) 120 (2e stuk) 121-551 blz 12o 

opn gen half leer   € 125-150 

 

373   SIMONS, Guilliaume  (N.N.; J. Nikkel; J. Verslype) Schat der armen of huismedicyn boekje van 

veelerhande medicamenten, om met kleine kosten zyn eigen Doctor te zyn, en velerleye Ziektens te genezen, 

Benevens eene aanwyzing, hoe men de gezondheid Lang bewaren kan. Derde druk, Vermeerdert met den Troost 

der armen; Behelzende Remedien, Tegen verscheide Ziekten, Wonden, Gezwellen, en andere Kwalen meer enz. 

ROTTERDAM, By Hermanus Kentlink, 1749. 8o. (8, titelpagina beschadigd, tekstverlies), 211, (1) blz. en het 

bijgebonden werkje: Met eigen titelpag., 48 blz. Opn. geb. in halfleer met gribde rug en titelschildje.   € 250-350 
¶ 1e werkje heeft een 'berigt van den uitgever' getekend met J. Nikkel. Het 2e werkje is opgedragen aan de edele wyze en 

voorzienige Heeren, myn Heeren Burgermeesteren en Schepenen der Stede Kortryk door Sr. Guilliaume Simons en bevat een 
waarschouwinge hoe men het lezen moet. Met een voorrede van J. Verslype. Vrij zeldzaam. 
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374   SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) Inleidinge tot de verborgentheden der Heilige 

Schrifture des Ouden Testaments. Door Wilhelmus Sluiter, predikant te Rouveen. AMSTERDAM, Vieroot, 1747. 

(16) 380 (3) blz. opn geb half leren band 4o   € 200-225 

 

375   SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. 

Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't 

gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en 

vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De sede 

Druk. AMSTERDAM, By de Weduwe van Gysbert de Groot, 1716 en 1731 en 1739. 8o. (Titelgravure (datering 

1731), titelpag., 14), 127, (4) blz. / Gevolgd door: Gesangen van Heilige en Godvruchtige Stoffen. Den achtsten 

Druk.1739. (16, incl. titelpag.), 292, (12) blz. / Gevolgd  gevolgd door: Eybergsche Sang-Lust, (...) 1739. (16, incl. 

titelpag.), 76, (4) blz.  en Vreugd- En Liefde-Sangen, (...) 1739. 37 blz. (incl. titelpag.)  gevolgd door: Christelyke 

doods-Betrachting, (...) Den achtsten Druk. (...) 1731. 56 blz. (incl. titelpag.)  gevolgd doorLyk-reden, Aen de 

Gemeynte J.C. t'Eybergen. (...) 1739. 15 (incl. titelpag.),/ gevolgde door: Psalmen, Lofgezangen, en de Geestelyke 

Liedekens, (...) 1739. (56, incl. titelpag.), 196 + 15, (7) blz. / /// (1) blz. door: Jeremia's Klaeg-Liederen, (...) De 

achtste Druk (...) 1739. (12, incl. titelpag.), 34 blz. / Gevolgd door: Lofzang Der Heilige maegd Maria, en 

Triumpheerende Christus.1739. 83 en 43 blz. Misbindingen van de pagina's van de voorreden. Met 7 pag. 

Catalogus Van diverse Sorteeringen / en Ongebonden Boeken, te bekomen by enz.  gevolgd door:. Opnieuw 

gebonden in mooie halfleren band. Boekblok goed.   € 175-200 
¶ Eerste werk met 8 gravures. (driekwart paginagroot) 

 

376   SLUYTER, Willem (1627-'73, Rouveen, Eibergen) Buyten- eensaem huys- Somer- en Winter-leven. 

Aenwysende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't 

gewoel van groote aensienlijke Steden. Credi mihi, bene qui latuit, bene vixit. Verciert met eenige Figuren, en 

vermeerdert met 43 bygevoegde Gezangen, van den selven Autheur, op dese Stoffe en Inhoud passende. De 8e 

Druk. AMSTERDAM, , By de Weduwe van Gysbert de Groot, 1716 en 1731 en 1739. 8o. (Titelgravure (datering 

1731), titelpag., 14), 127, (4) blz. / Gevolgd door: Gesangen van Heilige en Godvruchtige Stoffen. Den achtsten 

Druk.1739. (16, incl. titelpag.), 292, (12) blz. / Gevolgd  gevolgd door: Eybergsche Sang-Lust, (...) 1739. (16, incl. 

titelpag.), 76, (4) blz.  en Vreugd- En Liefde-Sangen, (...) 1739. 37 blz. (incl. titelpag.)  gevolgd door: Christelyke 

doods-Betrachting, (...) Den achtsten Druk. (...) 1731. 56 blz. (incl. titelpag.)  gevolgd doorLyk-reden, Aen de 

Gemeynte J.C. t'Eybergen. (...) 1739. 15 (incl. titelpag.),/ gevolgde door: Psalmen, Lofgezangen, en de Geestelyke 

Liedekens, (...) 1739. (56, incl. titelpag.), 196 + 15, (7) blz. (1) blz. door: Jeremia's Klaeg-Liederen, (...) De achtste 

Druk (...) 1739. (12, incl. titelpag.), 34 blz. / Gevolgd door: Lofzang Der Heilige maegd Maria, en Triumpheerende 

Christus.1739. 83 en 43 blz. en 8 pagina,s catalogus Eerste werk met 8 gravures. (driekwart paginagroot) 

Misbindingen van de pagina's van de voorreden. Met 7 pag. Catalogus Van diverse Sorteeringen / en Ongebonden 

Boeken, te bekomen by enz.  gevolgd door:. . opnieuwgebonden half leer   € 80-100 

 

377   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Kort begrip der Christelijke Religie, Gestelt in 

Vragen en Antwoorden, tot onderwijzing van de Mingeoefende en nogtans Heilbegerige Zielen, die zig willen 

begeven tot des Heeren Heilig Avondmaal. Door den zalige Heere Bernardus Smytegelt, in zijn eerwaarde leven 

Bedienaar des Goddelyken Woords te Middelburg. GRAVENHAGE / MIDDELBURG, O. en P. van Thol en A. L. 

en M. H. Callenfels, 1756. (13) 140 (4) blz  met wit doorschoten blz.. 

      geb.org half leer boven kantbeshadigd 8o   € 100-110 
¶ Vrij zeldzaam werk, wordt niet in SGT vermeld. 

 

378   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Het gekrookte riet, of hondert-vyf-en-veertig 

Predicatien over Mattheus XII : 20, 21. (2 deelen) Derde druk. NIJKERK, I.J. Malga, 1868. 4o. In twee delen. 

Orig. halfleren banden. met titelvak en goud op druk mooi ex   € 50-60 
¶ SGT S 619. Mooie set. 

 

379   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Acht uitmuntende practicale leer-redenen, de 

eerste over Hoogliet I: vers 2. II. over Hoogliet I: vers 3 III. over Hoogliet I: vers 4. Nog over Ezechiel XXXIV: 

vers 31, Spreuken XXIII: vers 26, Jesaia LV: vers 2 en Jesaia LXI: vers 8. Door Bernardus Smytegelt, in zy ed. 

leven bedienaar des H. Euangeliums te Middelburg. derdedruk. GRAVENHAGE, By Nicolaes Pieter 

Blommendal, 1744. 248 blz  8o. SGT S 577  en STCN vermelden  1 loc rg bandje   € 80-100 
¶ Vrij onbekende  druk. 

 

380   SMYTEGELT, Bernardus (1665-1739, Middelburg) Het gekrookte riet of hondert-vyf-en-veertig 

Predicatien over Mattheus XII:20,21.   2e druk2 dln NIJKERK, MALGA, 1856. deel1-   (14)631 blz deel 2    

(12)530(12) blz geb linnenrug   € 60-80 
¶ met de naam G C Severijn 1933 
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381   SORGEN, Philippus van (ov. 1677, theol. student) Dichtkundige ziele-zangen, opgezongen door Ph. 

van Sorgen en verscheide andere zanglievers. Den laatsten druk vermeerdert met een aanhangzel van verscheide 

gezangen van dezelfde materiale. UTRECHT, By Jacob van Poolsum, 1700 ca. Deel I: (6) 136 blz. Deel II: (6) 179 

(5) blz. 8o. Geb. in org. perkamenten band.   € 150-170 
¶ Wordt niet vermeld in Scheurleer en Glasius. 

 

382   SPENER Philipp Jacob (1635-1705) Frankfort eenvoudige verklaringe der CHRISTELYKE LEERE 

nade order van de Kleine Catechismus van dien dierbaren Man gods LUTHERUS in vragen en antwoorden vervat 

en met nodige getuigenissen der Schftuure bevestigt van Philip jacobspener doctor in de Godgeleertheid,preikant 

en senior tot Frankfort aan de Mayn na den derde druk van Joh david Zunners aldaar in jaar 1687 

uithethoogduitsch vertaalt.Door een mede arbeiider in den Nederlanschen Euangelischen Wynberg des Heeren  

tweede druk ROTTERDAM, Losel Jakobus boekverkooper op de Blaak op dehoek van de Nieuwestraat, 1745. 

(40)380(7) blz oud half perkement 8o DLV S 33   € 225-250 

 

383   STAVEREN, Petrus van (1632-'83, Leiden) De huyshoudinge Gods in Sijn Kerke, van de geboorte van 

Isaak, tot aan de versoeninge tusschen Jacob en Esaauw. Hier is agter aangevoegt de verhandelinge over de 

historie van de metaale slange, ende eenige andere aanmerkelijke Bybelstoffen, van den selven aucteur. LEIDEN, 

Frederik Haaring, 1695. 4o. (12), 737, (39) blz. opn geb halfleer   € 225-250 
¶ SGT S 794. 

 

384   STEMAN, Johannes (1678-1702) (Vert. Zacharias Weber) Aandachtige betrachtingen des Heyligen 

Avondmaals. Bestaande in: 1. Nutte leeringe, 2. Verwekkinge van heyligen lust en begeerte, 3. Christelyke 

voorbereidinge tot 't waardig gebruyk, 4. Soete vertroostingen, 5. Ende heylige vrugten. (....) Waar by nog gevoegt 

zijn de formulieren van de absolutie der bediening des H. Avondmaals/ gebruykelijk in de Christelijke gemeente 

der onveranderde Augsburgsche belijdenis. Vertaald door Z. Weber. Vermeerdert met eenige uyt het Hoogduits 

vertaalde gesangen, nooit voor deesen daar by gedrukt. AMSTERDAM, by Hendrik Brand, 1759. 379 (5) blz.  

geb. in niet leren band, 8o.   € 175-200 
¶ De auteur wordt niet vermeld door Ds. J. v. d. Haar in D.L.V. 

 

385   STILLINGFLEET, E. (1635-'99) Origines sacræ, of heylige oorspronklykheeden, zynde een redelijk 

bewijs van de gronden des Christelijken geloofs, tot bevestiginge van de waarheid. en Goddelijke authoriteit der H. 

Schriftuur, neffens de zaken daar in vervat. Door den hoogwaardigen Eduard Stillingfleet, bisschop van 

Worchester, uit het Engels vertaalt door Joannes Ubelman, predikant in Gorinchem. derde druk op nieuws 

overzien en verbetert .WAARBIJ waarbij gekomen is een wijdlopig vervolg tegen de ONGODISTEN en 

GODISTEN Door denzelven Auteur noyt voor dezen gedrukt UTRECHT, ., Gods bewezen weldaden herdacht., 

1704. (16) 514 (10)174 (24) blz. Org. perk. 4o.   € 150-175 

 

386   STOL, Barent Joosten (1631-1713) Godvrugtige gedagten eener geheiligde ziele ( met opdrachtgedichten 

van  J Suderman -  C v Eeke- G Brit) ROTTERDAM, Bos Barent, 1711., Z.J. (20)266(4) blz Zonder titelplaet  

gebonden in een oud half leren bandje Vrijzeldzaam   € 100-125 

 

387   STURM, Christoph Cristiaan (1740-1786) ; TIEDE, Joh. Frederik (1732-1795);  Ludolph 

Godlieb Cordes, (1740-1827, Zwolle) Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen- en avonduren; Door 

Christoph. Christaan Sturm, Predikant te Maagdenburg, en Joh. Frederik Tiede, Predikant te Schweidnitz, en 

Opziender der Schoolen aldaar. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes, Leeraar der Lutherse 

gemeente te Zwoll. (sic)  (Deel 1-3) AMSTERDAM, Bij Gerrit Bom, 1776-1777. 4o. (dl. 1 en 2 in 1 band) Deel I: 

(XII), 556, (2) blz. en  Deel II: (VIII), 535 blz. / Deel III: (VIII), 556 blz. Elk deel met fraaie titelpag. In twee -niet 

uniforme- oorspr. halfleren banden.   € 120-150 
¶ Inhoud bevat de maanden januari t/m september. 

 

388   SWAMMERDAM, Jan. (1637-1680) Natuuronderzoeker en Arts Ephemeri vita, of afbeeldingh van 

's menschen leven, vertoont in de wonderbaarelijcke en nooyt gehoorde historie van het vliegent ende een-dagh-

levent haft of oever-aas. Waar in, als oock omtrent, verscheyde andere dierkens, veele ongehoorde, ende tot noch 

toe verborgene wonderen, tot kennisse Gods, ende onses selfs, uyt de natuur ontdeckt worden. Hier is achter 

bygevoeght, een grondige en noyt gehoorde verhandeling van den waaren stant des menschen, soo voor als na sijn 

val.  1e druk AMSTERDAM, Wolffgang Abraham, 1675. (32)422(8) met 6 org pagina,s  gedetailleerde 

afbeeldingen van dag of vliegen en ( 2 gevoude platen in copy)  

      gebonden in gaaf org perkement boekblok gaaf   € 600-800 
¶ vrijzeldzaam werk 

 

389   SWARTTE, J.ohannes 1647-1694)  Mensingeweer/Leer Oude en recht-zinnige waarheyd in 't stuk der 

bedeelinge der tyden en vergevinge der sonden, verduysterd en bedeckt met de naame van schaadelyke 

nieuwigheden. Echter naakt ontdekt en tegens alle ongegronde tegenspraake vertoond, door Johannes Swartte, in 

sijn leven Sacr. Litt. & Phil. Doctor; ook oudste dienaar des H. Euangeliums in Leer. ROTTERDAM, Dijck 

Adriaan van, 1699. (34) 858 (8) blz. Org perk. band, 4o. SGT S 904 STCN vermeld 1 loc   € 200-250 
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¶ Vrijzeldzaam werk  Omstreekts 1720 Schreef  Th van Tuinen een werk over Gerformeerde Geloof Swartte mengde zich in die  

     strijd waarbij ook Joachim Mobachius uit Nijkerk bij betrokken was 

 

390   SWARTTE, Johannes (S.S. theol. phil. doct.; V.D.M.) 1647-1694 Mengingeweer Oude en 

regtsinnige waarheid in't stuk der sabbathen; bedeelinge der tijden; vergevinge der sonden; uitlegginge der 

propheten; een heerlijker staat van Jesu Koningrijke voor den laatsten dag.  ect. AMSTERDAM, SOMEREN van 

Johannes, 1684. (73) 625(514 blz.org perkemente  band 8o 

     SGT S905 vermeld 1 loc veiling de Tille.  STCN 2 loc   € 20-250 

 

391   SYLBURG FRIEDRICHBB 1536-1596 Etymologikon to mega egoun he megale grammatike / 

Etymologicon magnum seu magnum grammaticae penu. in quo et originum et analogiae doctrina ex veterum 

sententia copiosissime proponitur historiae item et antiquitatis monumenta passim attinguntur superiorum 

editionum variorumque auctorum collatione a multis ac foedis mendis repurgatum perpetuis notis illustratum 

utilissimisque indicibus verborum rerum atque auctorum numero pene infinitorum nunc recens adauctum / 

HEIDELBERG,., Hieronymi Commelini, 1594. Original perkament 827 pgs. index 163 pgx. Very rare. 

Etymologicum magnum Sylburg, 1594 voor lexicografie)  Friedrich Sylburg (1536 - February 17, 1596)  was a 

German classical scholar.  (…) In 1583 he moved to Frankfurt to act as corrector and editor of Greek texts for the 

enterprising publisher Johann Wechel. To his Frankfurt period belong the editions of Pausanias, Herodotus, 

Dionysius Halicarnassensis (one of his best pieces of work, highly praised by Carsten Niebuhr), Aristotle, the 

Greek and Latin sources for the history of the Roman emperors and the Peri syntaxeos of Apollonius Dyscolus. In 

1591 he moved to Heidelberg, where he became librarian to the elector palatine [keurvorst van de Palts, CB]. The 

Wechel series was (Interessant continued by Hieronymus Commelinus (Jerome Commelin) of Heidelberg, for 

whom Sylburg edited Clement of Alexandria, Justin Martyr, the Etymologicum magnum, the Scriptores de re 

rustica, the Greek gnomic poets, Xenophon, Nonnus and other works. All Sylburg's editions show great critical 

power and indefatigable industry; the latter may well have caused his death.  Etymologicum Magnum (Greek:  

(standard abbreviation EM) is the traditional title of a Greek lexical encyclopedia compiled at Constantinople by 

an unknown lexicographer around 1150 AD. It is the largest Byzantine lexicon and draws on many earlier 

grammatical, lexical and rhetorical works. Its main sources were two previous etymologica, the so-called 

Etymologicum Genuinum and the Etymologicum Gudianum. Other sources include Stephanus of Byzantium, the 

Epitome of Diogenianus, the so-called Lexicon  Eulogius' ? George Choeroboscus' Epimerismi ad Psalmos, the 

Etymologicon of Orion of Thebes, and collections of scholia. The compilator of the Etymologicum Magnum was 

not a mere copyist; rather he amalgamated, reorganised, augmented and freely modified his source material to 

create a new and individual work.  The editio princeps of the Etymologicum Magnum was published by Zacharias 

Kallierges (Venice 1499). The most recent complete edition is by Thomas Gaisford (Oxford 1848). A new 

(uncompleted) edition is in preparation by F. Lasserre and N. Livadaras (under the title Etymologicum Magnum 

Auctum).   Sir John Edwin Sandys, A History of Classical Scholarship, Volume 1, pag. 406: "Hence arose the so-

called Etymologicum Magnum, which was founded mainly on the Et. genuinum with additions from the Et. 

Gudianum and from Stephanus of Byzantium and Tryphon 'on breathings', while it dealt very freely with the Et. 

gen. by altering the headings and the phraseology, suppressing quotations, adding passages from Homer, and in 

general aiming at something more than an expanded recension of its original. It was compiled between 1100 and 

1250. It was first printed (with many interpolations) by Callierges (1499) who was the first to give the work the 

name of Et. magnum. It was afterwards edited by Sylburg (1594) and Gaisford (1848)."   € 600-700 
 
¶ was een Duits klassiek geleerde.  (…) In 1583 verhuisde hij naar Frankfurt om op te treden als corrector en redacteur van 

Griekse teksten voor de ondernemende uitgever Johann Wechel. Zijn periode Frankfurt behoren de edities van Pausanias, 

Herodotus, Dionysius Halicarnassensis (een van zijn beste stukken van het werk, zeer geprezen door Carsten Niebuhr), 
Aristoteles, de Griekse en Latijnse bronnen voor de geschiedenis van de Romeinse keizers en de Peri syntaxeos van Apollonius 

Dyscolus. In 1591 vertrok hij naar Heidelberg, waar hij bibliothecaris om de keurvorst van de Palts [keurvorst van de Palts, CB]. 

De Wechel serie was (Interessant voortgezet door Hieronymus Commelinus (Jerome Commelin) van Heidelberg, voor wie 
Sylburg Clemens van Alexandrië, Justin Martyr, de Etymologicum magnum, de Scriptores re rustica, de Griekse gnomic dichters 

bewerkt, Xenophon, Nonnus en andere werken. Alle Sylburg edities Toon kritieke grootmacht en onvermoeibare industrie; de 

laatste kan goed hebben zijn dood veroorzaakte.  Etymologicum Magnum (Grieks: (standaard afkorting EM) is de traditionele 
titel van een Griekse lexicale encyclopedie samengesteld in Constantinopel door een onbekende lexicograaf rond 1150 AD. Het 

is het grootste Byzantijnse lexicon en geïnspireerd op vele eerder grammaticale, lexicale en retorische werken. De hoofdbronnen 

waren twee vorige etymologica, de zogenaamde Etymologicum Genuinum en de Etymologicum Gudianum. Andere bronnen 
omvatten Stephanus van Byzantium, de belichaming van Diogenianus,  

      de zogenaamde Lexicon Eulogius'? George Choeroboscus' Epimerismi ad Psalmos, de Etymologicon van Orion van Thebe, en        

collecties van scholia. De compilator van de Etymologicum Magnum was niet een louter kopiist; eerder hij samengevoegd, 
gereorganiseerd, vergrote en vrij bewerkt zijn bronmateriaal om te maken een nieuwe en afzonderlijke werk. De editio princeps van 

de Etymologicum Magnum werd gepubliceerd door Zacharias Kallierges (Venice 1499). De meest recente volledige uitgave is door 

Thomas Gaisford (Oxford 1848). Een nieuwe (onvoltooide) editie is in voorbereiding door F. Lasserre en N. Livadaras (onder de 
titel Etymologicum Magnum Auctum). Sir John Edwin Sandys, A geschiedenis van klassieke beurs, Volume 1, pag. 406: "dus 

ontstond de zogenaamde Etymologicum Magnum, die voornamelijk op de Et werd opgericht. genuinum met toevoegingen van de Et. 

Gudianum en van Stephanus van Byzantium en Tryphon 'op ademhalingen', terwijl het heel vrij behandeld naar de Et. gen. door 
wijziging van de koppen en de fraseologie, onderdrukken citaten, toe te voegen passages uit Homer en in het algemeen gericht op 

iets meer dan een uitgebreide Huldrich van de oorspronkelijke. Het was samengesteld tussen 1100 en 1250. Het werd voor het eerst 

gedrukt door Callierges (1499), die was de eerste om te geven het werk de naam van Et (met veel interpolaties). Magnum. Het werd 
daarna uitgegeven door Sylburg (1594) en Gaisford (1848). 
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392   TAYLOR, Jeremy (1613-1667, Ierland) Historie van 't leven en de doot van onsen saligmaker Jesus 

Christus; opgehelderd door aanmerkingen en vertoogen;  ver de bysondere gedeeltens deser Historie. Uit den 

Sevenden Engelschen Druk vertaald. Met schoone Konstplaaten, en een noodige Landkaart verrijkt. UTRECHT, 

Wilhelm Broedelet, 1700. Eerste deel, titelgravures (62) 259 blz. Tweede deel, 239 blz. Derde deel, 233 (17)  en 8 

gravures (hele Pagina) van Jan Luiken blz. Org. leren band, 2o. Faty T1701.   € 200-250. 

 

393   TEELLINCK, Johannes (1614-'74, Utrecht, Kampen) Den vruchtbaermakenden Wynstock Christus. 

Dat is, een eenvoudige onderrichtinge aan alle ware christenen, hoe dat zy zullen mogen volharden in den geloove; 

ende den Geest des Heeren Jesu so by haer hebben, ende houden; Dat zy uyt Christo moghen deelachtigh worden, 

een geestelijcke kracht, om vruchtbaer te wesen in goede wercken. Door Johannes Teellinck, Dienaer des 

Euangeliums Jesus Christi binnen Campen. 

1 Christus in den Christen blijvende. Dat is, een korte ende eenvoudige onderrichtinge aen een yeder waer Christen, 

om in allerley staet der ziele Christum te hebben in zich blyvende door syn Gheest. Zijnde het  2 van den 

Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) 

3 Den Christen uyt Christo vruchtbaerheydt treckende. Dat is, een eenvoudige onderrichtinghe hoe de Christenen door 

den waren geloove kracht uyt Christo Jesu tot goede wercken halen moeten. Zijnde het Derde ende laetste Deel 

van den Vruchtbaermakenden Wynstock Christus. Door (...) UTRECHT, A. Fisscher, z.j. 8o. Drie delen in één 

band met doorlopende paginering. 995 (5) blz. Opn. geb. (   € 100-125 
¶ SGT T 83. 

 

394   TEELLINCK, Willem (1579-1629, Middelburg) Sleutel der devotie: Ons openende De Deure des 

hemels. Uytghevvrocht door Willem Teellinck Dienaer des H. Euangelij binnen Middelburgh in Zeeland. 

AMSTERDAM, by Johan Evertsz Cloppenborch, 1624. 4o. (8), 666 (7) blz. Org. perkamenten band. schutbladen 

vernieuwd. Titelpag. deels aangevuld met kopie. Bladzijden aan begin en einde van het werk aan de kanten rafelig 

waardoor marginaal tekstverlies.   € 200-300 
¶ 1e druk. SGT T 252;  Gezocht werk, in matige staat. 

 

395   TEMMINK, Johannes (1701-'68, Amsterdam) Het Hogepriesterlyk gebed van Christus, of verklaring 

over het zeventiende capittel van het euangelium van Johannes, in XXIII. leerredenen. Dorr (...) Met een Voorrede 

verrykt door Johannes Boskoop, des Overledens Amptgenoot. 

Waarbij geb.: Des Menschen stryd op aarde, en de noodzaaklykheid der Lydzaamheid, By de openinge en sluitinge 

des Jaars 1760, in twee Leer-redenen voorgesteld en aangeprezen, door wylen den Wel Eerwaardigen, zeer 

Geleerden en Godzaligen Heere Johan Temmink, in leven zeer gelieft en getrouw leeräar in de Hervormde 

Gemeente te Amsteldam, en nu na deszelfs dood uitgegeven door N.N. AMSTERDAM, By Petrus Schouten / By 

Gerrit Blom, Boekverkoper in de Molsteeg., 1769. 4o. (46), 467, (1) en het bijgebonden werk: (4), 43, (1) blz. 

Geb. in orig. leren band met geribde en goudbestempelde rug.   € 180-220 
¶ Eerste werk is een1e druk. SGT T313. Tweede werk is SGT T 316. 

 

396   TEMMINK, Mattheus (krankenbezoeker in de Herv. Gem. tot Amsterdam) Het kromme dat in de 

waereld is recht gemaakt. Door het gelovig zien in Gods heiligdom of verhandeling over Pred. VII :13. Na een 

voorbereidende oeffening. AMSTERDAM, Jacobus Haffman Boekverkoper op het Rusland, 1744. (24) 370 (29) 

blz org . Geb. halfleer met titelschild   € 140-160 

 

397   TEMMINK, Mattheus (krankenbezoeker in de Herv. Gem. tot Amsterdam) Het Kromme dat in 

de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods Heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13. Na een 

voorbereidende oeffening over Hozea XIV : 10. Door (...) Onveranderde uitgave. ZWOLLE, J. Vlaanderen 

Oldenzeel, 1869. 4o. (XXIV), 370, (XXIX) blz. Opn. geb. in fraaie halfleren band.    € 90-120 
¶ Weining voorkomende editie. SGT T 319. 

 

398   TERSTEEGEN Gerhard (1697-1769) Over de tegenwoordigheid Gods en de overgave aan zijne voor 

zienigheid Naar het oorspronkelijke Fransch van Johannes Bernieres de Louvigni samengevat en in het Duitsch 

overgezet door Gerret Tersteegen in de jaren 1726 en 1727  79 blz geb half linnen  zonder uitgever en plaats naam 

8o   € 40-60 

 

399   TILLOTSON, Joannes (aarts-bisschop van Kantelberg, en opper kerkvoogd van geheel 

Engeland) 1630-1694 Vijftien uitgelezene Predikatien handelende van de voornaamste pligten van den 

natuerlijken,derzelver overeenkomst met den ingestelde en volmaking door den Christelijken Godsdienst als mede 

over eenige andere keurlijke texten de H Schchrift  vertaald door Mr B J R G ROTTERDAMX, 1700., DIJK 

Adriaan, 1700. (10) 561  3 blz boeken lijst van verscheide sorteringen van ongebonde boeken die by Adriaan van 

Dijk gedrukt en te bekomen zijn  org geb perkement STCN vermeld (incompleet) 1 loc   € 150-175 

 

400   TOLL THEODORUS VAN (Pred te WOUDENBERG ov 1747) Uitlegginge van de Propheet Amos, 

Waar in de kracht der Grondwoorden, Spreekwyzen. Gewoontes van verscheide Volkeren, en veelerley Oudheden 

en Geschiedenissen verklaart worden. Tweeden druk, Door den Auteur vermeerdert met eene Verhandeling over 't 
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Geestelijk Huwelyk, uit Johannes II vs 29 GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van Thol, 1739. (8) 496 (48) 48 blz. 

geb. oude linnen band 4o SGT 424 - 431  en bij STCN verhmelden 2loc   € 150-175 

 

401   TOLL THEODORUS VAN (Pred te WOUDENBERG ov 1747) EUANGELISE KEURSTOFFEN 

behelsende 1 het Voorbeeld vanden Geloovigen Hoofdman Mat8ver 5-10-13 Lucas 6 vrs 1-10  2Gods Handel 

metv de JODEN en Heidenen Mat 8 vers12  3 Christi MAAGSCHAPPYE verklaerd Mat 12 vers 46-50 Marc 3 

vers 31-35  Luc 8 vers 8-19-  4Christi INTREDE binnen  Jeruzalem  op een ezel Mat 21 vers1-10- Marc 11vers 1-

11 Luv 19 vers 29 38 joh 12-15  - 5 de Gelijkenis vann de PHAISEUS en TOLLENAAR ves luc18 vers 9-14 

UTRECHT, SCHOUTEN Anthony, 1698. titelpren (24)357(28 enn3 blz catalogus     org  gebonden  perkament 

wrdt niet in STCN vermeld   2 loc in SGT   € 200-250 
¶ vrijzeldzaam 

 

402   TREVIRAN LUDEW GEORG  BREMEN met  LAMPE Fredirik Adolf De ware gestalte van 

Christus in zijn ledematen aanwyzeb=nde hoe al dat gene dat in de persoon van Christus te betrachten is in zyne 

Gelovigen door navolging vervult  werde metsgaders twee leerredenen-- Waarbij gevoegt is eene verhandeling van 

GODS BEELD op gestelt door Frederik Adolf Lampe Uit het Hoogduitsch vertaald door A H van Munster 

UTRECJHT, Paddenburgh Gysbert van Boekverkoper op hret Munsterkerkhof, 1726. (36)371 -  206 blz Org geb 

perkement  .. Schutblad beschreven, handtekening op titel (in rood en zwart). Smoezelig perkament, voorplat gat 

van ca. 5 cm.   € 200-250 
¶ vrijzeldzaam STCN vermeld 1 loc 

 

403   TRIGLAND, Jacobus (1583-1654, Amsterdam) Kerckelycke geschiedenissen, begrypende de swaere en 

bekommerlijcke  geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver belsissinge, ende 

aenmerckingen op de kerckelycke historie van Johannes Vvtenbogaert. Uyt autentycke stucken getrouwelijck 

vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge. 

LEYDEN, Adriaen Wyngaerden, 1650. (12) 1161 (15) blz. Folio. gebonden lorg perkamnt band. SGT T457. mooi 

gaaf exemplaar   € 400-450 
¶ Jacobus Trigland 1583-1654, was een felle contraremonstrant. Hij schreef zijn Kerkelycke Geschiedenissen in reactie op de 

remonstrantse kerkgeschiedenis van Johannes Uytenbogaert. In het werk wordt de strijd tegen de Remonstranten beschreven 

waarbij veel wetenswaardige bijzonderheden worden vermeld.). 

 

404   TROMMIUS, Abraham (1633-1719, Groningen) Volkomende Nederlandsche concordantie ofter 

Woord register des Oude Testaments. Deel I: Historische boecken van Genesis af tot Esther. Waer in gevonden 

worden alle de Nederlandsche woorden nae order van 't Nederduytsche ABC, met alle Hebreeuwse en 

Chaldeeusche Grond-woorden daerby gevoegt, mitsgaders de verscheydene beteeckende ende andere bequame 

onderscheydingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achteraen gehecht een complete Hebreeuwse register 

van alle de Grond-woorden deses eersten deels, nae order van Hebreeuwse alphabeth etc. Bearbeydt ende 

uytgegevn door Abraham Trommium, bedienaer des H. Euangeliums in de Gemeente Jesu Christi tot Groningen. 

AMSTERDAM, Borstius, 1685-91- Deel 1: (14) 1142 (90) blz. deel2  (10)904 (COMPLEET HEBREEUSEN 

REGISTETR 132 (7)   DEEL3  (28) 1035  Gebonden in 3 org. leren banden  in de vkneep gescheurd.   € 80-100 
¶ DEEL 1 Gedrukt tot Groningen bij Dominius Lens, drucker en verkooper aan het Breede Merckt, tegen over het Stads-Huys 

Anno 1685 
deel 2 GEDRUCHKT TE GRONINGEN BY HENDRICK.  vabn den hioon 

deel3  GRONINGEN Johannes Pumerent 1672 

 

405   TROMP CORNELIS Leven en bedryf van de vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, 

Ridder van den Olifant, Baronet, etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd 

met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden en voornaamentlijk met die van Marten 

Harpertsz.Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, 

sedert den Jaare 1650 tegens verscheidene Volkeren gevoerd. AMSTERDAM, BEVERWYK van JAKOB, 1692. 

496(8)pblz , titelprente en portret incopy uitslaande prent op blz 94orginel  - 252-317 in copy-  438 orgineel 460 

otgineel  490 orgineel 496 orgineel  prent 132 in copy 476 orgineel;;gebionden half perkament   € 175-200 

 

406   TUINMAN, Carolus (1659-1728,  Middelburg) De toevlucht en sterkte van het ware Christendom in 

leven en sterven, aangewezen in vyf en vyftig predikaatsien over den Heidelbergschen Catechismus. Door (...) Aan 

het licht gegeven en met een voorreden verrykt door Cornelius de Feyfer (...) Predikant te Hoorn. Twede druk. 

AMSTERDAM, by Adrianus Douci, Boekverkoper, op de Voorburgwal agter 't Stadhuys., 1751. 4o. (32), 976, (18) 

blz. Geb. in oorspr. perkamenten band. Gaaf exemplaar.   € 150-180 
¶ SGT T 549 vermeldt 1 loc. 

 

407   TYSENS, GYSBERT Apollo's Marsdrager, Veylende Alderhande Scherpzinnige En Vermakelyke Snel, 

Punt, Schimp, En Mengeldichten: En Daar Onder De Wetten Van Het verkeerspel, De Lof Van De Rhijnse Wyn, t 

'Samenspraak Over De Tabak, & C. met aardige printjes verciert 27e druk vermeerdert met 37 gedigten Op Parnas,  

(amsterdam, Valerius Maximus En Junius Juvenalis. 1e deel titelprent(16)164(8) met 8 prenten deel 2  40edruk 

1731 (titelprent 18)192 blz met 8 prenten deel 3 titelprent eel 3  Amsterdam by Hendrik Bosch 1827  (titelprent-
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16)172(3) met 7 prenten emblematical engravings by J.Goeree. org geb half leer deel 1 en 2 zijn gefingeerd 

drukadres is ongetwijfeld net als deel . III  bij Hendrik Bosch in Amsterdam gedrukt   € 500-600 

 

408   UITENBOGAERT   JOHANNES  (1557-1644) De kerckelicke historie, vervatende verscheyden 

gedenckwaerdige saken, in de christenheyt voor-gevallen van het jaar vier hondert af totb in het jaer sestienhondert 

negentien Voornamentlijck in deze Geunieerde Provincien waarachtelijck bschreven door den hoog gelerden 

JOANNEAS UYTENBPGAERT nu vermeerdert met volkomen registers ROTTERDAM, NARANUS Joannes 

boeckverkooper woonende op t Styer, 1647. .(8)1214 (24) blz geb org perkamente band metoverslaande randen 

mooi gaaf ex     € 250-300 

 

409   UITENBOGAERT, Johannis (1557-1644, 's Gravenhage Iohannis Wtenbogaerts Leven, Kerckelycke 

Bedieninge ende zedige Verantwoordingh. Dat is: Naeckt ende eenvoudigh Historisch verhael, van 't ghene Joanni 

Wtenbogaert, over sijne Bedieninge 't Wtrecht, ende in 's Graven-Hage, wedervaren is, tot op sijn vertreck uyt den 

Lande, af-stellinge van Dienst, Bannissement, wederkomste, ende daer na incluys, alles by hem selven beschreven 

ende na-gelaten. 

Waarbij gebonden: 

De Kerckelicke Historie, Vervattende verscheyden Ghedenckwaerdige saken, in de Christenheyt voor-gevallen. Van 

het Iaer Vierhondert af, tot in het Iaer Sesthien-hondert ende Negenthien. Voornamentlijck in dese Geunieerde 

provintien. Z.P., zonder vermelding van uitgever, 1647. Folio. Titelpagina met portretgravure van auteur versus 

blanco. (10), 189, (3) blz.  

Bijgebonden werk: Titelpagina in zwart met vignet versus blanco, (4), (2 blanco), 1e en 2e deel: 84, / 3e deel: 220, / 

4e deel: 362, / 5e deel: 79, (5) blz. In oude lederen band met 2 koperen sluitingen op leer bevestigd. Goed 

exemplaar.\   € 500-600 
¶ Opmerkelijk is de foutieve binding in het 5e deel. I.p.v. pag. 27-28 is gebonden pag. 309-310 van het 4e deel. (309-310 van het 

4e deel komen dus dubbel voor in deze editie! Beide schaarse werken komen wel los voor , maar zelden in 1 band gebonden. Op 

het schutblad staat in handschrift Jacob Joosten Clvers 1647 

 

410   UITENBOGAERT, Johannis (1557-1644, 's Gravenhage) Johannis VVtenbogaerts leven, 

Kerckelijcke Bedieninhe ende zedighe verantwoordingh. Dat is, Naeckt ende eenvoudigh historisch verhael / van 't 

gene Johanni Wtenbogaert / over sijne Bedieninghe t'Utrecht / ende in 's Graven-hage / wedervaren is / tot op sijn 

vertreck uyt den Lande / afstellinghe van Diemst / Bannissement / wederkomste / ende daer na incluys. Alles by 

hem selven onpartydigh beschreven ende naergelaten. Bevestight met verscheyden Bewijsen, Acten, ende 

Munimenten, daer toe dienende. z.p., z.u., 1645. 4o. (40), 529, (3) blz. Titelpagina in kopie op oud papier. In oude 

-niet originrele- per. band met overslaande randen. Vernieuwde schutbladen.   € 200-300 

 

411   ULRICH, Johan Jacob (1683-1731, Zurich) Heilige Bybel-oeffening, of duidelyke en grondige 

verklaaring en toeëigening des Evangeliums van Mattheus. Vertaald door ds. Bernh. Keppel te Monnikendam. 'S-

GRAVENHAGE, Ottho en Pieter van Thol, 1744. (28) 910 (58) blz. opn geb  band 4o . t   € 70-90 

 

412   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schat-boek der verklaringen over den 

Nederlandschen Catechismus, uyt de Latynsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, opgemaakt van dr. David 

Pareus. Vertaalt en met Tafelen verligt door Dr. Festus Hommius. En vervolgens overzien, en, nevens het 

stellender Schriftuurplaatzen naar de Publyke Overzettinge, verrykt (...)  door Johannes Spiljardus. Derde Druk. 

(...)  En nu van nieuws verrykt, met eene Voorrede van Joan van den Honert, T.H. Soon. (...) GORINCHEM, By 

Nicolaas Goetzee, 1736. Twee delen.inn een band  klein folio. Deel 1: (14) 160-655 blz.en Deel 2: (8) 612 (24) 

blz. In  fraaie oorspr. halfleren band met ribben en goudbestempeling  mooi gaaf exemplaar.   € 125-150 
¶ mooi gaaf exemplaar 

 

413   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schatboek der verklaringen over den 

Nederlandschen Catechismus. (...)  En nu van nieuws verrykt, met eene voorreede van Joan van den Honert, T.H. 

Soon. Doctor en professor der heilige Godgeleerdheid, in de Hollandsche Universiteyt, te Leiden, en predikant in 

des Heeren gemeente aldaar. Twee banden. GORINCHEM, Nicolaas Goetzee, 1736. Klein folio. Deel I: (14), 

(160),  655 blz. en Deel II: (8) 616 (23) blz. Uniforme  orig.  banden. gaaf exemplaar    € 80-100 

 

414   URSINUS, Zacharias (1534-'83, prof. te Heidelberg, Neustadt) Schat-boeck der verclaringen over 

den Nederlandschen Catechismus, uyt de Latijnsche lessen van dr. Zacharias Ursinus, opgemaeckt van dr. David 

Pareus, vertaelt ende met tafelen verlicht, door dr. Festus Hommius en nu van nieus na de publijcke oversien en 

met twee toe-eygeningen verrijckt door D. Ioannes Spiljardus. AMSTELDAM, , Johannes van Ravesteyn, 1664. I: 

volblad gravures titelblad met drukkersvignet -volblad met gravures met de portretten van de auteur en bewerkers 

(24) 258 (x2)  II: (6) 233 (x2) (12) blz. gebonden in orgineel perkementen prijsband met op voor en achterkant in 

goud bedrukt het wapen van ENKHUIZEN Wapen van enkhuizen schild ,beladen met drie haringen vastgehouden 

door een staande vrouw 

Prijsband met Wapen ENKHUIZEN   € 250-300 
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415   VELDE, Abraham van de (1614-'77, Middelburg) De wonderen des Allerhoogsten, ofte aanwyzinge 

van de oorzaken, wegen en middelen, waardoor de Geuniëerde Provintien, uyt hare vorige onderdrukkinge zoo 

wonderbaarlyk, tegen het vermoeden van de heele wereld, tot zoo grote magt, rykdom, eere en ontzaggelykheid 

zyn verheven; gelyk deselven in verscheydene voorname historieschryvers voorkomen, en tot nodig gebruyk en 

verscheydene nuttigheden, na dezes tyds gelgentheid by een vergadert zyn. Door Abraham vande Velde, in zyn 

leven bedienaer des Goddelyken Woords in de gemeynte Jesu Christi tot Middelburg. Den zevenden druk, 

verbetert en vermeerdert met byvoeginge der Wonderen Gods, in dese laatste oorloge aan ons bewesen. Met 

figuuren (dienende tot dese materie) verciert. AMSTERDAM, Bliek, 1751. (titelprent 26) 624 blz.met 6 gravures , 

org. perk. band. SGT V39.   € 80-100 
¶ gravures ,,Vreselijke tiranny der spanjaerden tegens de gereformeerde- Leiden door de Hand des Heeren verlost - Prins Willem 

de eerste vermoort - Elendige doodt van Phillips den 2e koning van Spangien -Branden yver om Gods wordt te hooren - en 
verlossinge der Franse Vyanden uyt Nederlandt 

 

416   VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) Een geloovige, zyne zaaligheid uitwerkende 

door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade, 

onder een Heilige roem in zwakheden zelfs een nauwkeurig toezien om niet te vallen in de zonden, ende een 

uitzien na den Heere en de zyne sterkte Vertoont in VII Predikatien, over Philipp 2 vs. 12 en 13, Zeph. 3 vs 12, 2 

Cor. 12 vs 9 1 Cor 10 vs 12 en Micha 7 vs 7 , tweede druk, ARNHEM, By Rutgerus Brouwer, boekverkoper in de 

Rhynstraat, 1759. (12)-288 gebonden   € 100-125 
¶ vrij zeldzame drukSTCN vermeld 1 loc 

 

417   VELZEN, Cornelius van (1696-1752, prof. te Groningen) Een geloovige, zyne zaaligheid uitwerkende 

door Godts geduurige bewerkinge, in armoede des geestes, op des Heeren toezegginge van algenoegzame genade, 

onderheilige roem in swakheden zelfs. een naukeurig toezien om niet te vallen in zonden ende een uitzien na den 

Heere ende zyne sterkte vertoont in zeven predikatien 2edruk (10) 180 blz.  

Waarbij geb. 

: Een  geestelyk mensch strydende tegen zyn vleesch,na den aart van het euangelium geheel anders als een natuurlyk 

mensch volgens een Rechtveerdig Oordeel des onderscheits, ter verkryginge van een Onergerlyke Conscientie, 

ende  Verzegeling van zyne ziele door den Geest der Belofte; Vertoont in VII predikatien, over Galat. 5: 17; 

Philipp.1: 21; 1 Cor. 2: 14,15; Joh. 7: 24; Hand. 24: 16 en Ef. 1: 13. (24) 283 blz. Waarbij geb. 

Twee landrdags predikatien gedaan voor hun Edekmogende desHeere Staten van Stadt en Lande inde groote Staten 

Zaal 48 blz 1740 

     : GRONINGEN, By de Wed J van Velzen Boekdrukkersche en zyb mede te bekomen by Joh HASEBROEK, 

1739-40. (12)180 ---(22)283 (1) 46 blz Op nieiw geb half leer   € 150-200 

 

418   VENEMA, Hermannus (1697-1787, prof. Franeker) De ware Christelyke religie onderzocht en 

nagespoort uit Matth. VI. Door Hermannus Venema. Hoog leeraar in de H. Godtgeleertheit en kerkelyke 

geschiedenissen, als mede Akademie prediker op Vrieslands Universiteit te Franeker. LEEUWARDEN, Ferwerda 

Abraham, 1753. Dl. 1: (16) 735 (8) blz. org papieren band   € 80-100 

  

419   VERSCHUUR, Johannes (1680-1737, Zeerijp) Waarheit in het binnenste of bevindelyke 

Godtgeleertheit, hoe de waarheden Christi in Syn Koningkryk van desselfs onderdanen beschouwelyk en 

bevindelyk moeten gekent worden tot saligheit. vijfdedruk .GRAVENHAGE, Thierry Johannes, 1776. 

(titelprent29) 669 (23) blz. Opn. geb. 4o.   € 30-40 
¶  

 

420   VISSCHERUS, H. Het Paesschen-feest der Christelijcke Kercke, ofte de Euangelische historie van Jesu 

Christi triumphante opstandinghe van den dooden, uyt alle de vier H. Euangelisten ontleedt, verklaert ende tot 

dienst van alle Christ-geloovigen, door verscheyden stichtelijcke leeringen ende nuttigheden toegheyghent. Van 

Hadrianus Visscherus, bedienaer des H. Euangeliums tot Nieuwen-Nijedorp. AMSTERDAM, Brandt/Vanden 

Burgh, 1657. . 2 delen in 1 band (46, portret) 508, 509-687 blz opn.  in  org perkemente band gezet 8o   € 200-225 
¶ Titelpagina en  pagina's  683t/m687  (register) copy. 

 

421   VISSCHERUS, Joh. 1617-1694 Zutphen Amsterd ,t Hemelsch MANNA Der Kinderen ende Huys 

genooten Gods opgedicht ifte een tractaat handelende van hooren ende lezen van GODS WOORD tweede druckr 

verbetert enuiytgebreid 

met en opdracht ande Gemeente ZUTPHEN AMSTERDAM, BLANCKEN van Abraham, 1669. ttelpreny 

(54)426(6)blz org perkament   € 225-275 
¶ vrijzeldzaam werk 

 

422   VISSCHERUS, Joh. 1617-1694 Zutphen Christelycke Zielroerende bedenkingen. Kortbondig 

voorgesteld tot troost van de gelovigen, schrik der Goddelozen en ernstig opwekking van ieder Christen om heilig 

zijn schuldige plicht te betrachten tegen God, zichzelf en zijn naaste. De Tweede druck in velen verbetert en 

vermeerdert 3 dln AMSTERDAM, Hendrik en Dirk Boom, 1672. (16) deel 1 88 deel 2 89-190 deel 3 (191-556 

(15)  Opn geb half lerenband  Pagina109t/m124 copy gekleurdpapier   € 159-200 
¶ SGT V 231  STCN vermeld 1 loc vrijzeldzaam 
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423   VISSCHERUS, Joh. 1617-1694 Zutphen Amsterdam Christelicke Zede-Kunst, Voor-gestelt ende 

begrepen in de Verklaringe ende uyt-breydinge van het twaelfde Capittel des H. Apostels Pauli aen den 

Romeynen. In welcke de Text kortelick ont-ledet, duydelick verklaert, ende met Leeringen, versterckt door 

Exempelen ende Redenen, tot verscheyden nuttige gebruycken toe-ge-eygent wordt. AMSTEDFAM, , Abraham 

van Blancken, 1664. (24) 622 (18) p. Origineel Perkament, met overslaande randen 

titelprent, titelpagina,  1 pagina voorwerk en enkele tektspaginas  in kopie, SGT-V219). verder een mooi gaaf 

exemplaar   € 175-200 

 

424   VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) De brief van den apostel Paulus aan de gemeente der 

Galaten; als mede aan Titum, en uitgeleesene keurstoffen, van eenige voorname texten des Nieuwen Testaments. 

Voormaals opgegeven in de Latynsche tale aan de voedsterlingen van de Akademie te Franeker. Door den 

hoogwaarden en zeer vermaarden heer C. Vitringa, hoogleeraar in de H. Godgeleertheid en kerkelyke 

geschiedenissen. En nu in 't Nederduits vertaalt. FRANEKER, Wibius Bleck, 1728. (8) 269 - 167 - 263 (1) blz. 

opn gen halfleer, 4o. SGT V241.  fraai exemplaar   € 125-150 

 

425   VITRINGA, Campegius (1659-1722, Franeker) Uitlegging over het Boek der Profeetsyen van Jezaias, 

Waarin de Zin Zyner rede zorgvuldig nagespoort, naar de waare Onderstellingen om de Gezichten te verklaaren 

onderzoek gedaan, en de daaruit opgemaakte Verklaaring met de Gedenkstukken der oude Historien bevestigt en 

opgeheldert wordt. Met Voorbereidselen. In het Werk zyn ingevoegt de Kennisnemingen der Uitheemsche 

Volkeren, Babiloniers, Filistynen, Moabieten, Siriers, Damasceners, Egiptenaars, Arabische Kuschieten, en 

Tiriers. Uit het Latyn vertaalt en met de vereischte Bladwyzers voorzien, door Boudewyn ter Braak. LEIDEN, Jan 

en Hend. van der Deyster en Abraham Kallewier, 1739-41. 6 delen  geb org halflerenbanden  gaaf set   1e deel: 

1739 (titelprent met verklaaring,. (46 + 66) 1038 (24) blz. 2e deel 1080 (21)blz  3e deel: 1740 V(titelprent met 

verklaaring,. (16) 927 (28) blz.4e delell 1065(36) blz 5edeel  1741. (titelprent met verklaaring,  1009 (28) blz.  6e 

deel: 1741  97128. Orgn. geb. leren banden   € 250-300 

 

426   VLAK, Johannes pred te ZUTPHEN.1634-90) Witte keursteen, met de niewe naam, die niemand kend, 

dan die hem ontfangd: of rechtveerdiging des zondaars in Gods gerigte, door den HEERE onze Geregtigheid. 

Waar in de waare leere rechtzinnig verklaard, de dwaalingen verworpen en misduidingen aangeweezen werden, 

door Johannes Vlak, predikant te Zutven. AMSTERDAM, De Groot, 1690. (46) 583 blz.  

    Org. perk. band, 8o.   € 175-200 
¶ Johannes Vlak was een polemisch schrijver die zich door zijn geschriften mengde in de theologische discussies van zijn tijd. 
Hierbij moest met name Jacobus Koelman het ontgelden. Zo publiceerde hij o.a. over de sabbatskwestie en de rechtvaardiging 

door het geloof. Zowel de kerkenraad als de classis van Utrecht en de Faculteit van Leiden vielen over Vlaks stelling dat het vals 

zou zijn dat Christus' gerechtigheid ons wordt toegerekend en dat Christus niet voor alle zonden en straffen zou hebben voldaan, 
speciaal niet voor de tijdelijke dood. Het was ds. H. Brinck, predikant te Utrecht, die een samenvatting gaf van Vlaks stellingen 

in het boek 'De ware leer der regtvaardigmaking, benadeeld door I. Vlak, 'doch verdedigd en bevestigd' en daarbij een 

weerlegging van diens standpunt bood. Op verzoek van de classis Utrecht schreef Vlak toen een nadere explicatie, waarin hij zijn 
standpunt toelichtte. In zijn reactie, getiteld 'De witte keursteen' vermeldde Vlak uitdrukkelijk dat hij bovengenoemde stellingen 

verwierp als onrechtzinnig zijnde.  

Kort na de publicatie van 'De witte keursteen' overleed Vlak. In 1693 werd zijn visie alsnog veroordeeld in het 3e en 4e artikel 
van de Walcherse Artikelen.   

Bron: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme. Deel 1, 1978. 

 

427   VLAMING, PH.(PS. VERHULST , PHILLIPPE LOUIS, GEST. 1753) De drie hoofdgeschillen 

tusschen de Rooms-Catolieken 1.Wegens het formulier tegen Jansenius 2.Wegens de Bulle unigenitus 

3.Wegens het Aerds Bisdom van Utrecht.  Opgehelderd in 22 brieven tegen een schrift van David Pierman. 3dln 

Utrecht, Henricus Spruyt, 1741. 1e deel(84)-8-3-364 blz 2e deel(10)365-799(`) 3e deel(12)801-1359 (1) Org 3 

leren banden   € 80-100 

 

428   VOET, Johannes Eusebius (1706-'78) Stichtelyke gedichten en gezangen. Vierde druk, eerste deel (geen 

titelprent). (34) 278 (2) blz. 1760. Waarbij: Stichtelyke gedichten. Tweede deel. (34) 276 (2) blz. 1763. Waarbij: 

Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan door Rutger Schutte. ect toegezongen door Joannes 

eusebius Voet srst  2e druk 38 blz.1753 DORDRECHT, by d'Erve J. van Braam, 1760-63-53.  

    Opn Gen halfleer   € 60-80 

 

429   VOETIUS, Gisbertus (1589-1676, prof. te Utrecht) Hondert-jaarige JUBEL- GEDACHTENNISSE der 

Akademie der Utrecht: Bestaande in een beknopt Verhaal, van derselver Oorsprong, Opkomst, Inwydinge en 

Jubel-Feesten; Als meede, in een REEDENVOERINGE, Tot derselver Inwydinge, den 13 Maart O.S. 1636. van de 

Nuttigheit der Akademien en Schoolen, gedaan door wylen den Heere Professor Gisbertus Voetius, Van nieuws 

beschaaft. Voors in: Een naamlyst van alle de Heeren Professoren deser Akademie, geduurende de 100 Jaaren, 

sedert derselver Stichtinge to nu toe, enz; Beneffens een korte Leves-Beschryvinge van den voorsz. Heere 

Professor G. Voetius: En eyndelyk volgt 'er een Lyste, van alle de Akademien en van de meest voornaamste 

illustre schoolen in 't Christenryk; Eerst ontworpen door den meergemelden Heere Professor G.Voetius, Thans 
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grootelyks vermeerdert, door Isaac le Long. AMSTERDAM, Hendrik Vieroot, 1736. (24) 211 (4) p. met uitslaand 

familie resister  opn geb half perkement   € 200-250 

 

 

430   VOLLENHOVE, Johannes (1631-1708) MERIAN, Matheüs Afbeeldingen van de Heilige historien 

des ouden en nieuwen testaments, met korte byschriften en gedigten verrykt door Johannes Vollenhove, doct. der 

H. Theologie en Predicant in 's Gravenhage. Voor dezen uytgegeven door Nicolaus Visscher. ROTTERDAM, 

Philippus Losel, 1734. OT: (2) 192 blz. NT: 144 blz. ( Geb org halfleergoed ex 

. Met prenten van Matheüs Merian.   € 150-200 
¶ Zeer zeldzaam. 

 

431   VROLIKHERT, GODEWARDUS Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de 

Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen in 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van 

Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad. Als 

ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben. mt een 

tweede bijvoegsel VLISSINGEN/MIDDELBURG, Pieter de Paaynaar, en  Gabriel Clement, 1758. (XXXVIII, 6) 

405(15) p geb half leer   € 100-125 
¶  

 

432   WAST, Elisabeth Zoet en bitter, licht en duisternis op den weg na den hemel, tot haar eigen en andere 

bestiering opgetekent in den loop van haar verborgen leven met Godt. (...). De3e druk, van veel drukfouten 

gezuivert. ROTTERDAM, by de wed. Pieter van Gilst, 1743. (36) 314 blz. 

     Opn. geb. in half leren band, 8o   € 60-80 

 

433   WATTS, Isaäc (1674-1748) Kort Begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een vervolg der 

Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus;  waar by gevoegd is Een Berigt  

der voornaamste Voorzeggingen, die to J. Christus betrekkelyk zyn: voorgesteld by wyze van Vraagen en 

Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, 

Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en 

versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door (...) 

Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd- en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, 

en veele Printverbeeldingen vermeerderd. Tweede Druk. AMSTERDAM, By Isaak Tirion, 1746. 8o. (28) 416 blz. 

Met 24 volblad en 3 uitslaande prenten. (Tabernakel met voorhof / Tabernakel van binnen / Tabernakel van buiten  

en de heilige klederen)  Tevens een 'Tydtafeltje'  en 3 (van 4) uitslaande kaarten. (Kanaan en de omleggende 

landen / 't  Joodse land  onder de XII stammen verdeeld / Landen en Plaatsen in de Handelingen der Apostelen 

gemeld.  In oorspr. perk. band. (goed exemplaar)   € 125-150 
¶ Vert. van: A short view of the whole Scripture history. 

 

434   WATTS, Isaäk (1674-1748, London) Verhandelingen van de Liefde Gods, en deszelfs invloed op alle de 

Harts-togten en Gemoed-bewegingen, Nevens een ontdekking van het rechte gebruik en misbruik der Hartstogten 

in zaken van Godsdienst. Voorgestelt in zeven byzondere redenvoeringen, zynde by elke Verhandeling eene ziel-

verheffende overdenking gevoegt. Door den Wel-Eerwaarden en Godvruchtigen Heere, Isaak Watts, Doctor in de 

Godgeleerdheid, en Bedienaar des H. Evangeliums te Londen. Uit het Engelsch vertaalt: Overgezien en met een 

Vorrede over de Genadewerkingen des Geestes, als mede over de natuurlyke en geestelyke kennisse verrykt door 

Daniel Gerdes, Th. Doctor en Professor in de Universiteyt van Stad en Lande. WAARBIJ 

Dood en hemel ofte De overwinninge over den dood en de zaligheid der afgescheide zielen der volmaakte 

regtveerdigen vertaald door GERDES DANIEL. AMSTERDAM/GRONINGEN, HAFFMAN 

Jacobus/SPANDAW Hajo, 1744/1745. 8o. (103), 323, (1) blz.-(32) 219 blz Geb. in org.half perkamenten bandje,  

nieuwe marme platen   € 175-200 
¶ twee vrij zeldzame werkjes 

 

435   WATTS, Isaäk (1674-1748, London) Kort begrip der geheele historie nevens een vervolg der Joodse 

historie van het einde der O. verbonds tot J. Christus waarbij gevoegd is een berigt der voornaamste 

voorzeggingen, die tot J. Christus betrekelyk zyn voorgesteld in vragen en antwoorden etc. met 4 landkaartjes en 

27 printverbeeldingen vierde druk UTRECHT, Wed J.J. v. Poolsum, Jan v. Terveen - G. van den Brink, Jansz., 

1779. (28) 416 pag  met gravures en tyd tafeltje oude en nieuwe verbond 4 uitslaande landkaartjes,,Kanaan en 

omliggende landen -  Hret Joodse land - Israel en Juda wegvoering- landen en plaatsen in de handelingen der 

Apostelen gemeld en 27 printverbeeldingen.waarvan  2 uitslaande 

 8o.opnieuw gebonden hafleer   € 125-150 

 

436   WATZON, Thomas (?-1686, Londen) Alle de theologische en prakticale werken, van (...) Behelzende 

veele uytmuntende predikatien.(...)  Om deszelfs uytnementheydt uyt het Engelsch vertaalt, Door ds. Joannes 

Fabricius, In zyn leven Bedienaar des H. Evangeliums in de Heerlijkheid Kuynder. Vierde druk. Vermeerdert met 

vier nieuwe Tractaten en van vele Drukfouten gezuyvert.  
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Daarbij: Vervolg der theologische en prakticale werken. Behelzende de afbeeldinge of schildereye van een heylige, en 

leere der bekeeringe; over Psalm 32:6 en Hand. 26: 20. Nevens de ware bestendigheyd in geestelyke dingen, over 

Prov. 8:21. En den verborgen tempel, over 1 Cor. 3: 17. DORDRECHT, By Johan Georg Wittich, Boekverkooper, 

op de Voostraat, by de Pesse Brug., 1744. 4o. (20), 948, (2), 953-1200, (28) blz. Oorspr. lederen band met geribde 

rug. Rug aan bovenkant beschadigd.   € 80-100 
¶ Faty 1812 meldt ook een 4e druk maar zonder jaartal. 

 

437   WIDEMAN, Michael  Jacques Le Long (1665-1721) De Bybelsche Keeten, der boeken des Ouden ende 

Nieuwen Testaments. Aaneengeschakelt, Volgens den aardt en de Natuur der daarin achter eeen volgende saaken 

en geschiedenissen. Waarin, op een kortbondige manier, die inhoudt van de gatsche Bybel, van Boek tot Boek, en 

van Capittel tot Capittel, aangewezen werdt. Door Michael Wideman, Hof-prediker te Stolberg. Uyt het 

Hoogduytsch vertaalt, door J. Le Long. AMSTERDAM, Johannes van Septeren, 1722. 8o. (4), 362 blz. In org. 

perkamenten bandje.   € 80-100 
¶ Los derde deel: Alleen het Nieuwe Testament. 

 

438   WILLEMSEN, J. (1644-?, Middelburg) Sions ziels-banketten, voor de genooden des Heeren, dat is: 

Eenige ziels aanmerkingen, over veele troostryke woorden des Heeren, tot voedsel, verkwikking, en sterkte van de 

Godzoekende zieln, tot eer van god en de rykdommen  zyner genade, door onzen Heere Jesus Christus, ontworpen 

in verscheide dichtmaten, Jacob Willemsen. De tweede druk, merkelyk verbeterd, en vermeerderd met een 

aanhangsel van mengeldichten. MIDDELBURG, Leendert Bakker en Michiel Schryver, 1731. (52) 396 (4) blz. 

Org. band. 4o.   € 80-100 

 

439   WILLINKS, Daniel Amstellandsche arkadia, of beschrijving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen 

van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige Dorpen, Heerlykheden, Ambachten, Lusthoven, Wateren, enz. Met 

fraaye kopere Plaaten opgeheldert. In orde geschikt, en nader overzien, door Wylen den Heere Gerrit 

Schoenmaker. deel 1 -8gravures deel 24 gravures AMSTERDAM, Arent van Huyssteen, 1737. 1e deel  

titelprent(16400 blz  2edeel  327 (9) blz. org  Perk. banden met gravure4s   € 125-150 

 

440   WINCKELMAN, Jacoba Petronella (1696-1761) Samenspraak tusschen eenen min ervaren en meer 

geoefende Christen, over de betamelyke geschiktheid des herten, voor-, rechte werkzaamheid op-,  en behoorlyke 

betrachting Na- het houden van een plechtigen dank-, vast-, en bededag. Tot onderricht en bestier van zulken, die 

zo een dag den Heer wenschen waar te neemen. Tweede druk. MIDDELBURG, by Hendrik Sas, en by Dirk Onder 

de Linden, 1761. (6) 216 blz.onafgesneden ex. geb. in halflperkement band. 8o. SGT W183.   € 100-125 
¶ vrijzeldzame 1e druk in zelfde jaar verscheen ook een 2e druk 

STCN vermweld 2 loc waarvan 1 incompleert 

 

441   WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) Twist des Heeren met 

zynen Wyngaart, Dezelve overtuigende van misbruik zyner Weldaden, Onvruchbaerheid in't goede. en al te dertele 

Weeldrigheid in schadelyke nieuwigheden van Opinien, en schandelyke Oudheid van quade zeeden, met 

bedreyginge van zyn uiterste ongenade. Bepleyt door H. Witz, predikant te Leeuwaarden en naderhand prof. tot 

Franeker, Leiden en Utrecht. 

Den zesden druk. Met titelprent. UTRECHT, Van Poolsum, 1736. (38) 492 (12) blz. Opn. geb. Halfperkamenten 

band. 8o. SGT W236.   € 60-80 

 

442   WITSIUS, Hermannus (1636-1708, prof. te Franeker, Utrecht, Leiden) Twist des Heeren met sijn 

wyngaert, deselve overtuygende van misbruyk sijner weldaden, ovruchtbaerheydt in 't goede, en al te dertele 

weeldrigheydt, in schadelijcke nieuwigheden van opinien, en schandelijcke outheyt van quade zeeden, met 

bedreyginge van sijn uyterste ongenade; bepleyt door Harmannus Witz, predikant tot Leeuwarden. Den tweeden 

druck met een register vermeerdert. LEEUWARDEN, Hagenaer Jacob- Pieters, 1671. (36) 492 (12) blz.org 

perkament mooi gaaf ex   € 100-125 
¶ vrijzeldzame druk 

 

443   [WITT, JOHAN & CORNELIS DE.] Het swart toneel-gordyn, opgeschoven voor de heeren gebroederen 

Cornelis en Joan de Wit.den derdecdruk vermerdert,verbetert enmet koperen lpaaten Met titelpaat (voor de drie 

delen, gedateerd 1678);  Titelprentportret cCornelis de wit-John de Wit--uitslaandprent Zinnenbeelden vanndetijd 

doorC Dexker 96 blz  tweededeel- met gravure en twee prenten in de tekts 92blz derde deel- 92 blz 8o gen in 

papierenband   € 175-200 

 

444   WITTE, PETRUS DE (1622-'69 DELFT, LEIDEN) Wederlegginge der sociniaensche dwaelingen, 

uytgegeven, na voor-gaende visitatie en approbatie des classis, door Petrum de Witte, Dienaar des Goddelicken 

Woorts te Leyden. AMSTERDAM, Baltus Boekholt; Arent van den Heuvel, 1662. 4o. Deel I: (20), 200, (2) blz. / 

Deel II: (8), 287, (5) blz. /  Deel III: (12), 263, (4) blz.  Drie nieuwe half leren banden.   € 200-350 
¶ Titelpagina en 4 pagina's voorrede in kopie. 
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445   WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der 

Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van 

Hoorn, door Petrum de Witte. Den 24 druk door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met 

registers vermeerdert AMSTERDAM, Michiel de Groot, 1675. titelprent (30) 794(36) blz. Fraai org. perkamenten 

band, 8o STCN ver meld 1  loc   € 80-100 

 

446   WITTE, Petrus de (1622-'69 Delft, Leiden) Catechisatie over den Heidelberghschen Catechismus der 

Gereformeerde Christelicke religie. Uyt-gegeven na voorgaende visitatie en approbatie van de e. classis van 

Hoorn, door Petrum de Witte. Den laatste  door den euteur van vele ingeslopen bruck fauten gezuivert en met 

registers vermeerdert HOORN, Michiel de Groot, 1656. titelprent (30) 830 blz. laatste blz ontbreekt Fraai org. 

perkamenten band, 8o STCN ver meld 1  loc   € 120-140 

 

447   WOLZELEY KareL Baronnet (ca1630-1714 - UBELMAN Johanness Gorinchem -1715- 

Tillotson Jan 1630-1694\ De redelykheid van't schriftuur-geloof.op een Redenering over de redelyke Gronden 

op welke wij de Bijbel als Gods Woord aannemen. in Engels beschreven -- In nederduits vertaalt door Johannes 

UBELMAN dienaar te Gorinchem Achter is by gevoegt tegen de hedendaagsche Atheisten door den Hoog 

geleerden Heer Jan Tellotson AMSTERDAM, Visscher Barent, 1724. titelprent-(16)616(15) gebonden org 

perkament mooi gaaf exemplaar   € 180-200 
¶ vrijzeldzaan  STCN vermeld i1 locatie 

 

448   WOLZOGEN.Johannes Ludovius (1599-1658) Aantekenin gen  over her Heylig evangelium Uitbhet 

Latijn vertaald zp, zn, 1688. 844(32 blz geb ingave fwerkamente band   € 180-200 
¶ zonder vemelding vn uitgever en plaatsnaam er staat op detitelpagina vermeld gedrukt voor alle lief-hebbers der waarheid 

 

449   ZACHMOORTER H.M. Sponsus Sanguinum. Den bloedighen Bruydegom Uyt-wendigh ende In-wendigh 

Lydende. Vertoont in XX meditatien ANTWERPEN, Martinus Verdussen, 1662. titelprent (8) 440 blz. org 

lerenbabje (rug los)   € 60-80 

 

450   ZEELAND) BACK, JAN DE Het Regt van Syne Hoogheyd den Heere Prince van Orange en Nassau, &c. 

Tot het Marquisaat van Veere en Vlissingen, Bewezen met Autenthicque Stukken, Deductien, Resolutien, &c. 

Behelzende teffens eenige confideratien omtrent de onlangs ondernomen Devasalleeringe Van Dien. Alles 

opgehelderd en met verscheyde nieuwe aanmerkingen vermeerderd in een Voorberigt, Waar in de partydigheyd en 

onkunde van den Schryver van het Leven van Prince Willem den Eersten, in verscheyde Stellingen, aangaande het 

voorschreeve Marckgraafschap werd aangetoond FRANEKER, , Willem Coulon, 1733. (2), CXIV+II, 432pp. 

Titlepage printed in red and black; nice copy. org perkament gaaf ex   € 180-200 
¶ .Published anonimously. Van Doorninck II mentions a second edition of 1733 

 


