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Illustraties op het omslag.
Op de voorzijde het centrum van Utrecht in de zeventiende eeuw.
Hendrik Versteeg woonde aan de Oude Gracht, die hier ongeveer in
het midden van links naar rechts is afgebeeld.
Op de achterzijde de gravure die voorkomt op de titelpagina van
Den strydt tusschen vleesch en Geest van Christopher Love die in
1656 bij Versteeg verscheen. Zie Fondslijst Versteeg, 7.
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ten geleide
W.J. op ’t Hof en F.W. Huisman

Het idee om een studie over het leven en werken van
Hendrik Versteeg (1630-1673) te schrijven was afkomstig van de eerste van het auteursduo van deze publicatie. De opzet waarmee wij in 2007 startten vormde een
onderdeel van een groter geheel. De directe aanleiding
lag in ons gezamenlijke onderzoek naar de vele uitgaven
van vroomheidsgeschriften die in de zeventiende eeuw
van de Nederlandse drukpersen kwamen. De beschrijvingen van deze duizenden gevonden publicaties zijn te
vinden in de digitale bibliografie Pietas.1 Uit ons onderzoek bleek dat de betrokkenheid van de vele uitgevers en
drukkers in deze periode bij de door hen geproduceerde
stichtelijke werken nogal uiteenliep. Sommigen presenteerden zich in hun uitgaven als een bevorderaar van de
vroomheid, maar bij anderen ging het duidelijk slechts
om het produceren van goedverkopende titels en was het
onderwerp van weinig belang.
Het was in 2007 ons voornemen om een aantal uitgevers
die tot de werkelijke vroomheidsbevorderaars behoorden, nader te onderzoeken en de resultaten per persoon
in een afzonderlijke publicatie te presenteren. De eerste
auteur van deze studie zou de hoofdtekst voor zijn rekening nemen en daarin zowel zijn archiefonderzoek naar
het leven en de activiteiten van de uitgever verwerken
alsook een beknopte bespreking geven van de aard van

diens uitgaven. De tweede auteur zou zorgen voor een
zo compleet mogelijk overzicht van de uitgaven van de
betrokkene. We besloten om ons eerste onderzoek te
richten op de aansprekende Utrechtse uitgever Versteeg,
die zijn eerste uitgaven van Engelse puriteinse auteurs
zelf uit het Engels in het Nederlands vertaalde en hierbij
programmatisch te werk ging.
Hoewel we voortvarend begonnen, liepen onze plannen
vertraging op doordat we niet lang na de start hiervan
met een grotere groep onderzoekers ook begonnen aan
twee andere intensieve onderzoeksprojecten naar de Nederlandse vertalingen van het werk van de puriteinen Lewis Bayly (ca. 1575-1631) en Christopher Love (16181651). Beide projecten leidden tot een bundel artikelen
waarin verschillende aspecten van het leven, de werken
en de Nederlandse vertalingen van deze auteurs werden
belicht.2 In beide bundels kwamen de intenties van de
betrokken uitgevers bij de verspreiding van het werk van
1. Zie: http://www.pietasonline.nl/pietas
2. W.J. op’t Hof, A.A. den Hollander & F.W. Huisman (red.), De
praktijk der godzaligheid. Studies over De practycke ofte oeffe
ninghe der godtzaligheydt (1620) van Lewis Bayly, Amstelveen
2009. W.J. op ’t Hof & F.W. Huisman (red.), Nederlandse liefde
voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk
van een presbyteriaanse puritein, Amstelveen 2013.
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deze auteurs in het Nederlandse taalgebied nadrukkelijk
aan de orde. Daarbij was in de tweede bundel eervolle
aandacht voor Versteeg, want hij was degene die Love in
1654 in de Nederlanden introduceerde. Aangezien we
hierin verwezen naar de aanstaande publicatie van onze
studie over Versteeg werd het de hoogste tijd om ons
voornemen waar te maken.
Het resultaat ligt voor u. Hoewel Versteeg een bescheiden fonds produceerde, blijkt uit de samenstelling daarvan wel zijn voorliefde voor het werk van de puriteinse
auteurs en de Nederlandse nadere reformatoren. Er zijn
duidelijke aanwijzingen dat hij het voornemen had om
het complete werk van Love in het Nederlands uit te
geven, maar het optreden van de Amsterdamse roof
drukker Baltus de Wild’ (1638-1687) verhinderde dit.
Opvallend is dat Versteeg al zijn uitgaven van het werk
van Love van een of meer illustraties voorzag. Hij werkte nauw samen met Jacobus Koelman (1631-1695), die
acht puriteinse titels voor hem in het Nederlands vertaalde. Er was ook een nauw contact met de Utrechtse predikant Jodocus van Lodensteyn (1620-1677) en diens
geestverwanten. De wetenschappelijke uitgaven staan
kwantitatief op de tweede plaats. In omvang maken de
drie kwartijnen van Johannes Hoornbeeck (1617-1666)
hiervan het grootste deel uit.

W.J. op ’t Hof
F.W. Huisman
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1. Leven en werken van Hendrik Versteeg
W.J. op ’t Hof

Behoedzaamheid vereist
Als men op zoek gaat naar archivalische gegevens over
iemands leven, dient men er altijd op bedacht te zijn dat
er in het verleden – evenals nu overigens – meer mensen dezelfde voor- en achternaam konden dragen. Deze
mogelijkheid is zeker groot als de desbetreffende niet in
een dorp, maar in een stad woonde. Naarmate zo’n stad
groter was, bestond er des te meer kans dat er gelijknamigen rondliepen. De man die in dit artikel centraal staat,
werkte als uitgever te Utrecht. Dit was als de hoofdstad
van de gelijknamige provincie tevens de grootste stad.
Alle reden dus om behoedzaam de genealogische verkenning uit te voeren.
Dit geldt te meer, omdat de beide auteurs die genealogische gegevens over de man over wie het hier gaat
gepubliceerd hebben, C.W. van Dam1 en W.A. Wijburg
jr.2, hem verwarren met een ouder gelijknamig broertje,
dat reeds in zijn eerste levensjaar overleed. Tasten beiden
mis voor wat het begin van het leven van de Utrechtse
uitgever aangaat, ook betreffende diens einde verschaffen zij geen correcte informatie. De eerste auteur die over
de desbetreffende persoon schreef, geeft te kennen dat
deze op 22 september 16733 begraven werd, terwijl de
tweede auteur de genoemde datum als de sterfdag van
de uitgever opgeeft. Dit laatste is zonder meer onjuist,
terwijl het de vraag is of het eerste correct is. Zo’n datum

ziet namelijk op de dag waarop de begrafenis aangegeven
werd. Wettelijk was bepaald dat de aangifte binnen 24
uur moest geschieden.4 De kans bestaat dus dat de uitgever op 21 september 1673 ter aarde is besteld. Ook deze
oneffenheden geven aan dat de nu volgende genealogische verkenning niet overbodig is.
Identificatie
De combinatie van vier vaste gegevens die aan de stcn
zijn ontleend, vormt het uitgangspunt van het nu volgende onderzoek: de man heette Henrick Versteegh,5
was boekverkoper van beroep en werkte als zodanig te
Utrecht gedurende het tijdvak 1654-1672.6 De eerste
archivalische bron uit Utrecht die iets wijzer maakt,
1. Van Dam, 57.
2. Wijburg, 32.
3. Voor alle data in dit artikel die Utrecht betreffen geldt dat de
Oude Stijl is aangehouden, die tien dagen achterliep op de Nieuwe
Stijl.
4. Römer, 11.
5. In de historische bronnen treft men als voornamen Henderick,
Hendrick, Hendrik, Henric, Henrich, Henrick, Henricus, Henrikus
en Henrik aan, terwijl de achternaam geschreven of gedrukt werd als
Versteech, Versteeg, Versteegh, Verstege of Verstegen.
6. Zie website stcn: http://picarta.pica.nl/db=3.11, geraadpleegd
op 30 december 2015.
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is een notariële akte van 14 juni 1676.7 Hierin wordt
Elisabeth van Aken de weduwe van Hendrik Versteeg
genoemd, waarbij aan zijn naam toegevoegd wordt “in
sijn leven borger ende boeckverkoper alhier binnen
Utrecht”. Het is een fluitje van een cent om vervolgens
de trouwinschrijving van het echtpaar te vinden alsmede
de Doopinschrijvingen van de kinderen van Hendrik en
Elisabeth.
De trouwinscriptie is in veel opzichten leerzaam.8 Het
huwelijk is op 24 april 1655 in de Catharijnekerk gesloten. De man woonde op de Steenweg en was een geboren
Utrechter. De vrouw was de weduwe van Johannes van
Eyckelbeeck en woonde bij de Geertebrug. Achtereenvolgens ontvingen de volgende kinderen uit dit huwelijk
de Doop:
Johannes, 20 mei 1656
Cornelia, 2 december 1657
Petrus, 13 november 1659
Petrus, 21 april 1661
Henricus, 28 december 1662
Hermannus, 3 augustus 1664
Johannes, 9 augustus 1667.9
Driemaal worden getuigen genoemd: in 1661 en 1662
Roeland van Aken en zijn vrouw, van wie op de tweede
locatie wordt opgemerkt dat zij bij de Geertebrug woonden, en in 1667 Roeland van Aken en Sara Versteeg. Blijkens een notariële akte was Roeland een oudere broer
van Elisabeth en niet de eerste de beste. Dat is ongetwijfeld ook de reden dat juist hij drie keer als Doopgetuige
optrad. Hij zat namelijk in de vroedschap van Utrecht en
was ook ex-schepen. Voorts komt uit die akte naar voren
dat Versteegs schoonouders Pieter van Aken en Neeltje
Hermans (van Kesteren) heetten.10 De genoemde Sara
was, zoals nog blijken zal, een oudere zus van Hendrik.

Voorgeslacht Versteeg
Uit een andere bron komen de ouders van Hendrik
Versteeg te voorschijn. Zij waren Johannes Versteeg en
Janneken van Kirckharten.11 Dit echtpaar trouwde op
19 september 1613 in de Geertekerk als Johannes Versteeg, afkomstig van Utrecht, en Janneken Hendricx
van Kerckharten, die in de Choorstraat woonde en
eveneens in Utrecht het levenslicht had gezien.12 Hun
oudste kinderen komen in de gereformeerde Doopregisters van Utrecht niet voor. Dit betekent niet dat zij
niet te Utrecht geboren en gedoopt zouden zijn, maar
wel dat hun Doopregistratie niet overgeleverd is. De registratie van de dopen in de Jacobikerk is immers met
ingang van 1612 bewaard gebleven, die van de dopen in
de Domkerk, Nicolaïkerk, Geertekerk en het Barbaragasthuis met ingang van 1626, en die van de dopen in de
Buurkerk en het H. Kruisgasthuis pas met ingang van
1627.13 De Doop van het eerste kind van Johannes en
Janneken dat in de registratie bewaard is gebleven, dateert van 1627.
Eerst in 1624 is in de Utrechtse bronnen sprake van
een kind van Johannes en Janneken. Op 19 augustus
van dat jaar werd er aangifte gedaan dat het in de Buurkerk was begraven.14 Een tweede kind van het genoemde echtpaar werd op 11 april 1626 als begraven aangemeld.15 Hun eerste kind dat in de Doopregisters wordt
vermeld, is Peter, die op 25 april 1627 het sacrament
in de Buurkerk ontving, terwijl als Doopgetuige Maria
7. hua, nu, inv.nr. U094a001, aktenr. 29.
8. hua, dtb, inv.nr. 97, 525.
9. hua, dtb, achtereenvolgens inv.nrs. 5, 213, 271, 349, 403, 450,
504; 6, 99.
10. hua, nu, inv.nr. U094a002, aktenr. 1.
11. hua, sa, ii, ag, inv.nr. 3243, 413-414, d.d. 15 oktober 1662.
12. hua, dtb, inv.nr. 91, 142.
13. Römer, 8.
14. hua, dtb, inv.nr. 121, 116.
15. hua, dtb, inv.nr. 121, 311.
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Afb. 1. Aanzicht van Utrecht tijdens het leven van Hendrik Versteeg. Hij woonde in het gebied tussen de Domkerk
en het Weeshuis. Detail van een kopergravure van Steven van Lamsweerde met een panorama van de stad Utrecht
uit 1657.
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2. Fondslijst van Hendrik Versteeg
F.W. Huisman

2.1 Inleiding
De fondslijst bevat alle op dit moment bekende uitgaven
waarbij Hendrik Versteeg betrokken was. Het gaat om 58
nummers waarbij hij volgens het impressum op de titelpagina de rol van uitgever vervulde. En dan is er nog één
waarvan het zakelijke risico door de kapitaalkrachtige auteur werd gedragen en waarin Versteeg op de titelpagina als
boekhandelaar wordt vermeld.1 Het is aannemelijk dat hij
in Utrecht verantwoordelijk was voor de totstandkoming
van die publicatie en daarom is deze ook in de fondslijst
opgenomen. Het is niet uit te sluiten dat Versteeg meer
heeft geproduceerd. In de tekst wordt gewezen op een
viertal kleine uitgaven van Jodocus van Lodensteyn. Een
daarvan bevindt zich in de Stads- en Academiebibliotheek
te Deventer, maar van de overige drie zijn nog geen exemplaren gevonden. Verder valt te denken aan de onvolledig
overgeleverde Utrechtse proefschriften. Soms duiken ze
onverwachts weer ergens op en zo zijn er ook nog een paar
in deze fondslijst terecht gekomen. De onderstaande lijst
bevat uitsluitend uitgaven waarvan tenminste één exemplaar bekend is. Doorgaans zijn ze beschreven met het
boek in de hand. Incidenteel is gebruik gemaakt van een
volledige scan van de publicatie.
Bij het beschrijven is uitgegaan van de bibliografische
eenheid. Datgene wat volgens de titelpagina, de voorre-

de en de productiewijze bij elkaar hoort, is hier als een
geheel beschreven. Onderdelen die eventueel ook los
verkocht zijn, worden wel vermeld maar zijn niet apart
in de lijst opgenomen. Het kan zowel gaan om een meerdelige uitgave als om de toevoeging van een meestal
kleinere tekst met een eigen titelpagina en zelfstandige
katernsignering en paginering.2 De fondslijst presenteert
de drukwerken in de volgorde van het jaar van uitgave en
binnen het jaar alfabetisch op de naam van de auteur of
het eerste titelwoord indien de auteur onbekend is. Deze
ordening geeft geen uitsluitsel over de productievolgorde. Uitgaven die over meerdere jaren zijn verspreid, zijn
opgenomen bij het eerste jaar van uitgave.
De beschrijvingen zijn gemaakt met behulp van Pietas,
de digitale bibliografie voor gereformeerde vroomheidsliteratuur. Om de omvang voor deze publicatie over Hendrik Versteeg in de hand te houden is er achteraf wel wat
in gesnoeid. De beschrijvingen kennen een vaste opbouw.
Eerst een volgnummer met de auteursnaam of soms een
verkorte titel en daarna de gehele titel, het impressum, het
1. Het gaat om Den donder-slach der goddeloosen van Versteegs
zwager Cornelis van Niel (ca. 1610-1670), waarvan in 1660 de
eerste druk verscheen.
2. Met deze aanpak wordt de algemene bibliografische regelgeving
gevolgd, zoals ook gebeurt in de Short Title Catalogue Netherlands (stcn): http://picarta.pica.nl/db=3.11
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bibliografisch formaat, de signering van de katernen en
het aantal pagina’s. Dan volgen de eventuele annotaties.
Bij vertalingen wordt steeds de bronuitgave vermeld. Van
elke uitgave wordt een vingerafdruk gemaakt volgens de
methodiek van de stcn. Waar mogelijk worden verwijzingen opgenomen naar relevante bibliografische naslagwerken en literatuur waarin de desbetreffende publicatie
wordt vermeld. Hierna volgt het unieke Pietasnummer
van de beschrijving en tenslotte de inhoudsopgave en een
of meer vindplaatsen. Bij voorkeur zijn openbare Nederlandse collecties gekozen en incidenteel een particuliere
collectie of enkele buitenlandse bibliotheken. Er worden
geen bijzonderheden van de exemplaren vermeld. Deze
zijn met alle andere extra informatie over de uitgaven te
vinden in de digitale bibliografie Pietas.3
De drukkers van Hendrik Versteeg
Versteeg had geen eigen drukpers en was voor het drukken van zijn uitgaven afhankelijk van anderen. De directe informatie over zijn relatie met de drukkers is schaars.
Laten we proberen om met behulp van de boeken zoveel
mogelijk verscholen drukkers op te sporen. In de eerste
plaats kijken we naar de werken die Versteeg samen met
een andere uitgever op de markt bracht. In deze gevallen
vermeldt het impressum op de titelpagina twee namen.
Het gaat om Meinardus van Dreunen (nrs. 5 en 6 in
1656), Herman Ribbius (nrs. 14 en 20 in 1657 en 1659)
en Anthony Smijtegelt (nrs. 51 en 52 in 1669). Deze
combinaties hadden steeds de hand in twee uitgaven.
Van deze drie personen beschikte alleen Van Dreunen
over een eigen drukpers. Het is aannemelijk dat hij dan
ook de drukker was van de twee gezamenlijke uitgaven.
Ribbius en Smijtegelt waren net als Versteeg voor hun
drukwerk op anderen aangewezen.
In de tweede plaats zijn er uitgaven die achterin een colofon bevatten met de naam van de drukker. Deze comfortabele situatie doet zich viermaal voor. Het levert de
namen op van de reeds bekende drukker Meinardus van

Dreunen (nr. 16 in 1658), de Leidse drukker Daniel Willemsz. van der Boxe (het eerste deel van nr. 36 in 1663)
en de Utrechtse drukker Willem Clerck (het tweede deel
van nr. 36 dat in 1666 verscheen en nr. 37 dat in 1663
werd gedrukt). Het lijkt wat vreemd dat de beide delen
van nr 36 in twee verschillende plaatsen werden gedrukt,
maar wanneer we letten op de woonplaats van de auteur
dan wordt het begrijpelijk. De Leidse hoogleraar Johannes Hoornbeek was de schrijver van deze twee kloeke
delen Theologiae practicae die in 1663 en 1666 verschenen. Hoornbeek was vanaf 1644 hoogleraar in Utrecht
en in 1654 stapte hij over naar Leiden. Dat zijn werk dan
toch bij de Utrechtse uitgever Versteeg verscheen, wijst
mogelijk op een eerder gedane belofte van Hoornbeek
aan de uitgever. Het was wellicht om praktische redenen
dat het eerste deel in 1663 door Van der Boxe werd gedrukt. Hierdoor werd het drukwerk namelijk dicht bij
het huis van de auteur geproduceerd en dat was natuurlijk gemakkelijk voor de correctie van de drukproeven.
Bovendien was de Utrechter Willem Clerck in diezelfde
periode juist bezig met het zetten en drukken van zijn
eerste latijnstalige uitgave; een werk van Johannes Leusden (nr. 37). Wellicht heeft die ervaring er wel aan bijgedragen dat het tweede deel in 1666 toch bij Clerck van
de pers kwam. Daar komt nog bij dat zowel Van der Boxe
als Hoornbeek in dat jaar overleden. De dedicatie van de
auteur dateert van 30 juni 1666. Aangezien het schrijven
en drukken hiervan tot het laatste werk behoorde, is het
waarschijnlijk dat Hoornbeek zijn werk nog in handen
kreeg voor hij in september overleed.
In de derde plaats kan de niet in de publicatie vermelde drukker opgespoord worden aan de hand van de
drukkersmerken en vignetten op de titelpagina of andere typografische bijzonderheden in de uitvoering van
het drukwerk. We kijken eerst naar de drukkersmerken
die op de titelpagina gewoonlijk voorkomen in de vrije
3. Website: http://www.pietasonline.nl/pietas
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12° : *12 A-2E12; [24], 670, [2] p.
– C. Molina is pseud. van Christiaan Vermeulen, pastoor
te Stompwijk.
Vingerafdruk stcn: 165612 – a1 2 $u : a2 6 der – b1
*
*
A Ma : b2 2E6 dezen
Lit.: sgt, E 79.
Pietasnummer: P98010699.
Inhoud: [1] Titelpagina; [2] Bijbeltekst: Titus 1:7, 9, 10,
11; [2] Citaat van Augustinus; [3-4] Gerijmd gebed; [517] Voorrede [van Andreas Essenius]; [18-22] Hoofdstukkenregister; [22-23] Drukfouten; 24] Blanco; 1-670
Tekst; [1-2] Blanco.
Vindplaatsen: uba (ok 63-4642); ubu (E oct 1929);
ubn (805 d 28); gbs (Collectie Van Gent).
6. Flaman, Johannes (ca. 1597-1661)
Christelicke meditatien streckende tot opweckinge en
bevorderinge inde practijcke der godtsaligheydt, mitdsgaders tot versterckinge van eenige stucken der heylige
waerheydt ingesteld door Johannes Flaman, bedienaer
des h. Euangely in de gemeynte Utrecht, [...].
Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, en Meynardus van
Druenen, anno MDCLVI.
8° : (...)4 A-Q8 R2; [8], 250, [10] p.
– Met drukkersmerk en motto. Uitgave volgens de kerkorde.
Vingerafdruk stcn: 165608 – a1 (...)2 re$ee : a2 (...)3
oedet – 1b A m : b2 R ts
*
Lit.: sgt, F 44.
Pietasnummer: P98010862.
Inhoud: [1] Titelpagina; [2] Approbatie; [3-6] Dedicatie van Johannes Flaman aan de gemeente van Utrecht,
Utrecht 14 oktober 1655; [7] Blanco; [8] Bijbelteksten:
Ps.104:34; Ps.19:15; 1-250 [= 240] Tekst; 241-250 Tekst

van: Eenige meditatien uyt den h. outvader Augustinus;
[1-8] Register van meditaties; [9-10] Drukfouten.
Vindplaatsen: kb (1003 H 41); gbs (Collectie Van
Gent).
7. Love, Christopher (1618-1651)
Den strijdt tusschen vleesch en Geest, als mede de droevige onttrekkinge van Godts Geest; met de oorzaaken van
dien: ende het saligh wandelen door den Geest. Alles zeer
geleerdelijk verhandelt en beschreven in XXVII. predikatien. Door dien getrouwen en godtzaligen dienaer Iesu
Christi, Mr. Christophorus Love, in sijn leven predikant
in Lawrence Jewrii binnen Londen. En nu tot gemeene stichtinge uit het Engels vertaalt, door Jac. Coelman,
P.D. Hier is noch by gevoeght een ander boekjen van den
zelvigen autheur, naamlijk: Den schuldigen plight en de
behoudenis van een kristen in booze tijden.
Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, boek-verkooper op
d’Oude Gracht tegen over ‘t Wees-huys, anno 1656.
8° : 8 2 4 A-2Q8; [24], 586, [38] p.
* *
– Met tweede geïllustreerde titelpagina: Den strydt tusschen vleesch en Geest, voor-gestelt in verscheidene predikatien. Door Mr. Christophorus Love. Tot Utrecht, by
Henricus Versteegh, anno M.DC.LVI. De kopergravure
toont een christelijke krijgsman met het motto ‘Certamen praeclarum decertavi’ uit 2 Tim. 4:7: ‘Ik heb de goede strijd gestreden’.
– J.C.P.D. is Jacobus Koelman. Met drukkersmerk en
motto.
– Over de toevoeging schrijft Koelman: Nu het volgende tractaatjen hebbe ik als een toe-gift, op het verzoek
des drukkers, hier by-gevoeght (fol. 5r).
*
– De helft van de aanspraak van Jacobus Koelman aan
de theologische studenten bestaat uit een samenvatting
van de eerste vijf hoofdstukken van ‘Interiora regni Dei’
(London 1655) van Francis Rous.
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– Bevat tevens van Christopher Love: Den schuldigen
plight, ende de behoudenis van een kristen, in booze tijden: voor-gestelt in verscheidene predikatien, over vier
texten der Schriftuur: [...]. Uit het Engelsch vertaalt,
door J.C.P.D. Tot Utrecht, by Henricus Versteech, [...]
[1656].
– Bevat citaat uit: Guilielmus Amesius, Van de ghevallen
der conscienty; 2e boek, hoofdst. 11.
– Vert. van: The combate between the flesh and Spirit.
London 1654 (Wing L3149); en: A christians duty and
safety. London 1653 (Wing L3147).
Vingerafdruk stcn: 165608 – a1 3 r$s : a2 2 3 ‘t$we –
*
*
b1 A $t : b2 2Q5 rukking
Lit.: faty, I 1125 & I 1119; im, 384 & 383; Westminster, 60a; Love, 4a.
Pietasnummer: P97002901.
Inhoud: [1] Geïllustreerde titelpagina; [2] Blanco; [3]
Titelpagina; [4] Blanco; [5-10] Dedicatie van Jacobus
Coelman, Phil. D. aan Daniel Beukelaar en zijn echtgenote Catharina Brugmans, Utrecht 20 februari 1656;
[11-24] Voorrede van J.C.P.D. [= Jacobus Koelman]
voor de theologische studenten; 1-446 Tekst van: Den
strijdt tusschen vleesch en Geest; 447-449 Citaat van
Guilielmus Amesius; 450 Blanco; 451 Titelpagina van:
Den schuldigen plight; 452 Blanco; 453-586 Tekst van:
Den schuldigen plight; [1-38] Inhoudsregister; [38]
Drukfouten.
Vindplaatsen: ubvu (xi.07740); uba (ok 62-9645);
ubu (339 J 26 [3]); Halle fs (41 H 16 [1]).
8. Love, Christopher (1618-1651)
Den yverigen christen, den hemel door heyligh gewelt:
innemende voorgestelt in verscheyden predicatien, om
de menschen aen te wijsen hoe sy met yver moeten aenhooren. [Hoe] sy met importuniteyt moeten bidden.

Afb. 10. De geïllustreerde titelpagina van Den strijdt tusschen
vleesch en Geest (1656). Fondslijst Versteeg, 7.
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Register van persoonsnamen

Aken, van zie ook Erckelens
Aken, Elisabeth van 10a, 12a, 12b, 13a, 17a, 17b, 18a,
19a, 23b, 54a, 54b
Aken, P(i)eter van 10a, 17b, 54a
Aken, Roeland van 10a, 25a
Ames, William 33b, 34a
Amesius, Guilielmus 46a, 75a, 81b
Andrews, John 78a
Ashe, Simeon 72a, 73a-b, 76a, 84b, 85b
Augustinus, Aurelius 74a-b
Baudartius, Wilhelmus 46a
Bayly, Lewis 7b
Beacon, Edward 100a
Benbrigge, John 46a, 50a
Benjamin, Jacob 59a
Bernardus van Clairvaux 95b
Bersingen, Johannes van 92b, 93a
Beukelaar, Daniel 75a, 81b
Boekholt, Abraham 87a
Boels, François 47b
Bogaert, Justus van den 31b, 37a, 91a-b, 92a
Bolton, Robert 46a
Bonne, Pierre le 95a
Boom, Jan (Hendrickszoon) 46b, 48b, 59a, 59b
Boom, weduwe en kinderen 59b

Borstius, Jacobus 46a
Bougy, markies & markiezin De 93b
Bouma, Gellius de 46a, 50a
Boursse, Jacques 46b, 48b
Bowles, Oliver 79a
Boys, Johannes Jacobus du 89b
Boxe, Daniel Willemsz van der 50b, 51a, 66b, 69a, 70b,
71a, 90a
Boxe, Willem Christiaens van der 69a
Brachelius, Adolphus 46a
Brandt, Marten weduwe 46b, 48b, 50b
Brederode, Hendrick van 77a
Brederode, Johan Wolphert van 78a
Brederode, Wolphart van 78a
Broeck, P. van den 78a
Brugmans, Catharina 75a, 81b
Bruyn, Johannes de 98b
Buchelius, Arnoldus 23b
Bulaeus, Oliviarius 80b
Burgh, Abraham van den 46b, 48b, 50b
Burmannus, Franciscus 26b, 97a, 100a
Byfield, Nicholas 33a, 33b, 46a, 69b, 76b, 77a, 80b
Calamy, Edmund 30b, 72a-b, 73a-b, 76a, 84b, 85a-b
Case, Thomas 72a-b, 84b
Casmannus, Otto 47a
105

03 Register.indd 105

28-07-16 21:44

