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1 Algemeen
1

"Prosaïsche en dichtkundige mengelingen. Eerste bundel", prozawerken en
gelegenheidsgedichten, (19e eeuw), 1814 - 1822, 1847, met inhoudsopgave. 1. Gedicht,
geteld "De wysgeer,op het land" ; [door R. Feith]. - 's Bosch : H. Palier en Zoon,
[18--?]. - Drukwerk. N.B. Gelijknamige tekst zie bijlage II no. 13. 2. Gedicht, geteld
"Wiegelied" / door Johanna Constana Cleve. - Manuscript. - Gedrukte tekst bijlage
I no. 3. 3. Gedicht, geteld "Wiegelied" / door Johanna Constana Cleve. - 's Bosch :
H. Palier en Zoon, [18--?]. - Drukwerk. - Tekst in handschri bijlage I no. 2. 4. Gedicht,
geteld "Ter feestviering op Oostrust, onder Nieuwer-Amstel, op den 4. October 1820".
- [S.l. : s.n.], 1820. - Manuscript. 5. Gedicht, geteld "Het klaverblad van vieren" / door
J[ohanna] C[onstana] C[leve]. – [S.l. : s.n.], 1821. - Manuscript. 6. Gedicht, geteld
"Tuiltje voor myne vrouw;(op haren verjaardag)" / door [H.A.] Spandaw. - 's Bosch : H.
Palier en Zoon, [18--?]. - Drukwerk. 7. Gedicht, geteld "Bij het ziekbed mijner kinderen" /
door [W.H.?] Warnsinck. - 's Bosch : H. Palier en Zoon, [18--?]. - Drukwerk. 8. Gedicht,
geteld "Vrienden-zang ter gelegenheid van den 65e verjaardag van den heere staatsraad,
gouverneur der provincie Noord-Braband, Mr. Carl Gerard Hultman, gevierd binnen 's
Hertogenbosch, op den 10 July 1817" / [door Engelen]. - [S.l : s.n., 1817]. - Drukwerk.
9. Gedicht, geteld "Iets aan een diepbedroefden man en vader, bij het plotseling
afsterven zijner echtgenoote" / [door J.M. van Beverwijk]. - 's Hertogenbosch : H. Palier
en Zoon, 1817. - Drukwerk. N.B. Gedicht op het overlijden van Francisca Joanna van
Gulick, echtgenote van Adrianus Antonius van Ertrijck, overleden te 's-Hertogenbosch 29
april 1817. 10. Tekst van het lied, geteld "Op den 21sten verjaardag van prins Frederik
der Nederlanden, Grootmeester Naonaal van de Orde derVrije-Metselaren, op den
28sten februarij 1818". - [S.l : s.n., 1818]. - Drukwerk. 11. Tekst van het lied, geteld
"Tafelzang;aan den vorst". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 12. Tekst van het lied, geteld
"De lof der vrouwen". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Gelijknamige tekst zie bijlage I,
no. 43. 13. Tekst van het lied, geteld "De lof der harmonie" / door [J.M.] van Beverwijk.
- [S.l. : s.n.], 1818. - Drukwerk. 14. Gedicht, geteld "De vergankelykheid; als eene
bydrage den 23 december 1814 voorgelezen in het genootschap, onder de zinspreuk:
Verscheidenheid en Overeenstemming, te Roerdam" / door P.H. v[an] F[enema]. [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 15. Gedicht, geteld "Tegenvers op het dichtstuk geteld
de Vergankelijkheid / door P.H. v F als eene bijdrage etc.". - Manuscript. 16. Gedicht,
geteld "Nederlands verlossing" / door J.M. van Beverwyk. - 's Hertogenbosch : H. Palier
en Zoon, 1815. - Drukwerk. 17. Gedicht, geteld "Ter uitvaart van mijne hartelijk geliefde
vriendin G.L. Linse-Palier 2l Meij 1847” / door W.A. Dwars. - 1847. - Manuscript. 18.
Gedicht, geteld "Hulde-zang aan den beminden souverein na de heugelyke aanneming
des tels van koning; en Opwekking van alle braven in de Nederlanden, by de nieuwe
verontrusten- de gebeurtenissen in Frankryk" / door T. Boeﬀ. - 's Hertogenbosch : H.
Palier en Zoon, 1815. - Drukwerk. 19. Gedicht, geteld "Bij het inwijdings-feest van
het vernieuwd gebouw van het gezelschap De Harmonie, op den 21 augustus 1816" /
door R.J. K[eer]. - Gedicht, geteld "Bij de inwijding van den vergrooten koepel van het
gezelschap de Harmonie, op den 21 augustus 1816" / door J.M. v[an] B[everwijk]. –
[S.l. : s.n., 1816]. - Drukwerk. 20. Gedicht, geteld "Vaderlandsche uitboezeming by de
geboorte van Neerlands Erfprins, den 19 february 1817" / door [J.M. van] B[everwijk]. 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, 1817. - Drukwerk. 21. Gedicht, geteld "Vers jetés

à Mr. Alexandre, sur le Théatre Français d'Amsterdam, lors de la réprésentaon qu'il
a donnée le 4 Août 1819" / par W[allet]. - [S.l. : s.n.], 1819. - Drukwerk. 22. Gedicht,
geteld "Sinter Klaas; als eene bijdrage den 15 december 1819, voorgelezen in het
leerminnend genootschap, onder de zinspreuk:Tot Oefening, te 's Hertogenbosch" /
door J.M. van Beverwyk. - 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, [1819]. - Drukwerk. 23.
Tekst van het lied, geteld "Op den 23sten verjaardag van prins Frederik der Nederlanden,
Grootmeester Naonaal van de Orde der Vrije-Metselaren, op den 28sten februarij
1820" . - Tekst van het lied, geteld "Bij de drie-en-twingste verjaring van den hoogeerw.
Grootmeester Naonaal, Frederik, Prins der Nederlanden, op den 28sten februarij
1820, p.s." – [S.l. : s.n., 1820]. - Drukwerk. 24. Gedicht, geteld "De oude en nieuwe jd,
aan eenen wereldverbeteraar;naar het Hoogduitsch van G.P. Schmidt" / door Van der
Noordaa. – [S.l. : s.n., 18--?].- Drukwerk. 25. Gedicht, geteld "Coupleen, voorgelezen op
het feest, gegeven door de heeren oﬃcieren der tweede afdeeling naonale infanterie,
in garnizoen te 's Hertogenbosch, den 18 november 1820, zijnde de gedenkdag der
verlossing van Nederland en de verjaardag van H.M. de Koningin; ter gedachtenisviering
van de eerste ontrolling des jongstverkregen vaandels van die afdeeling bij zulk eene
plegge gelegenheid" / door J.M. van Beverwyk. - 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon,
1820. - Drukwerk. 26. Gedicht, geteld "Aan mijn dochtertje Maria Hia van Aaken, toen
zij, met haar tante vertrokken zijnde naar de Amsterdamsche kermis, niet verlangde
naar 't ouderlijk huis terug te komen" / door Johannes van Aaken. - 's Hertogenbosch : H.
Palier en Zoon, 1820. - Drukwerk. 27. Gedicht, geteld "Vruchten der hoop". – [S.l. : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 28. Gedicht, geteld "De Hollandsche taal" / door T.J. Kerkhoven. –
[S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 29. Gedicht, geteld "Ode op het menschelijk leven" / door
W. van Haren. – [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 30. Gedicht, geteld "Smart en vreugde;
zangstukje" / door [H.A.] Spandaw. – [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 31. Gedicht, geteld
"Het weerzien onzer vrienden in de eeuwigheid". - Gedicht, geteld "Fragment uit de
onsterﬂijkheid der ziel; (gevolgd naar het Fransch van J. Delille)" / door J. Immerzeel Jr.
– [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 32. Gedicht, zonder tel / door B.N. - [S.l. : s.n., 18--?]. Drukwerk. 33. Gedicht, geteld "De jongeling en de dood" / door P.L. den Beer. - [S.l. :
s.n., 182-?]. - Drukwerk. N.B. Muzen-almanak 1821. 34. Gedicht, geteld "Aan mijn vriend
J.M. Margadant en zijn gade N.F. de Lille, op hun vijf-en-twing jarig huwelyksfeest den 6
november 1821" / door J. Waleson. - [S.l. : s.n., 1821]. - Drukwerk. 35. Gedicht, geteld
"Gevecht van Napoleon en Minerva; voorgelezen in de vergadering der Maatschappij
van Nederlandsche leerkunde te Leijden, den 3 maart 1815, drie dagen na Napoleons
landing van Elba in Provence" / door E.A. Borger. - 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon,
1821. - Drukwerk. 36. Gedicht, geteld "Coupleen ter viering van den verjaardag der
oprigng van het leerminnend genootschap Tot Oefening" / door [A.] v[an] H[almael Jr.].
- [S.l. : s.n.], 1821. - Drukwerk. 37. Tekst van het lied, geteld "St Hubert;jagers-lied,voor
de lieebbers der edele jagt te Boxtel" , met muziek / door J. Waleson. - [S.l : s.n., 18--?].
- Drukwerk. 38. Tekst van het lied, geteld "St. Petrus; visschers lied" / door J. Waleson.
- [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 39. Gedicht, geteld "Uitboezeming" / door M.D. A[ppel].
- [S.l. : s.n., 1822]. - Drukwerk. 40. Gedicht, geteld "Bij de onverwachte verschijning
van het beeld der Harmonie" / door M.D. A[ppel]. - [S.l : s.n., 1822]. - Drukwerk. 41.
Prozawerk, geteld "Herinnering en troostrijke gedachten voor mij zelven, aan den
nacht tusschen den 8 en 9 januarij 1820, bij het ziek-, kraam- en stered van mijne
laatste innigst geliefde dochter en van hare twee zonen" / door D. Luycx van Breugel. - 's
Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, 1820. - Drukwerk. N.B. Tekst ter gedachtenis van Maria
Adriana Henrica Gerarda Luycx van Breugel, echtgenote van Hendrik Cornelis de Jongh,
overleden te Hedikhuizen 9 januari l820, en haar twee zonen. 42. Prozawerk, geteld
"Gedachten na het overlijden van mijn jongste kind". - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk.
43. Teksten van liederen, geteld "Gezangen voor de Tafel-Loge, bij de viering van het
geboorte-feest van den hoogeerwaarden Grootmeester Naonaal prins Frederik deer

Nederlanden, op den 28 februarij 1822, p.s." - [S.l : s.n., 1822]. - Drukwerk. N.B. Bevat:
Aan God. - Aan den Grootmeester Naonaal. - Aan den koning. Gelijknamige tekst
ook verschenen onder de tel "Aan den vorst" (bijlage I, no. 11). - De lof der vrouwen.
Gelijknamige tekst zie bijlage I, no. 12. - Band van broederschap.
1814-1847
1 band
2

"Prosaïsche en dichtkundige mengelingen. Tweede bundel", prozawerken en
gelegenheidsgedichten, (19e eeuw), 1823, 1825, 1827, 1829 - 1833, 1835, 1837, 1839
-1841, met inhoudsopgave. 1. Gedicht, geteld "La Sainte Bible, mise en vers". - [S.l. :
s.n., 18--?]. - Drukwerk. 2. Prozawerk, geteld "Middelen,geschikt ter bevordering van
het menselijk geluk" / door H. van Lochem. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 3. Prozawerk,
geteld "Vlugge gedachten over 's menschen onkunde van de toekomst" / door P.
M[oens]. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 4. Gedicht, geteld "De mensch" / door Maria
de Wie geb. van Zuijlekom. – [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 5. Gedicht, geteld "De
gelukkige huisvader" / door P. Wigs. - Gedicht, geteld "Het hoekje van den haard" /
door P. Wigs. - Gedicht, geteld "De vriendschap" / door P. Wigs. - Gedicht, geteld
"Hoop" / door J.H.C.A. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 6. Gedicht, geteld "Feestzang bij
het vierde eeuwgejde van de uitvinding der boekdrukkunst" / door J.M. van Beverwijk.
- 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, 1823. - Drukwerk. 7. Gedicht, geteld "Frederik de
Groote" / door V[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 8. Gedicht, geteld
"De pijpenkop; naar het Hoogduitsch van Pfeﬀel" / door V[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l. : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 9. Gedicht, geteld "Naar het Engelsch" / door V[an] d[er] N[oordaa].
-, [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 10. Gedicht, geteld "De blinde harpenspeler" / door
V[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 11. Gedicht, geteld "Het land
der rust" / door H. Maronier. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Gelijknamige tekst in
handschri zie bijlage V no. 39. 12. Tekst van het lied, geteld "Gardez-vous Bergeree".
- [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 13. Gedicht, geteld "De wijsgeer op het land" / door
R. F[eith]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Gelijknamige tekst zie bijlage I, no. 1. 14.
Gedicht, geteld "Aan de hoop". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 15. Gedicht, geteld
"Lichtstraal op een kerkhof" / door J. de Jong. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 16. Gedicht,
geteld "Inval op de bloesem". - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 17. Gedicht, zonder
tel / door v[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 18. Gedicht, geteld
"Bloemen gestrooid op het graf van Rosalie Wenckebach, overleden te Zalt-Bommel,
den 12 februarij 1825" / door F. van de Vaart. - [S.l : s.n., 1825]. - Drukwerk. 19. Gedicht,
geteld "Aan de Nederlanders" / door H. van Lochem. - [S.l : s.n., 1825]. - Drukwerk.
20. Tekst van het lied, geteld "Het Zwitsersch heimwee" / door v[an] d[er] N[oordaa]. Tekst van het lied, geteld "Onvertaalde navolging van het Zwitsersch heimwee" / door
v[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l : s.n., 18--?]. 21. Gedicht, geteld "Naar het Hoogduitsch" /
door v[an] d[er] N[oordaa]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 22. Gedicht, geteld "Het
huisselijk geluk;(fragment.)" / door C.G. W[ithuis]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 23.
Gedicht, geteld "Bij het lijk van mijn zoontje Frederik George Willem Pape, geboren
den 5 junij 1819, ontslapen den 28 augustus 1827" / door C.W. Pape. - [S.l : s.n., 1827].
- Drukwerk. 24. Gedicht, geteld "De troost van den godsdienst" / door J.H.C.A. - [S.l :
s.n., 18--?]. - Drukwerk. 25. Gedicht, geteld "Het meisje en het graf" / door P.L. den
Beer. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 26. Tekst van het lied, geteld "Verwelkomst aan
den heer M. Zijnen de Gier, en mejufvrouw C. Gelpke, bij hunne intrede in Berlicum" /
door A.H. - [S.l : s.n., 1829]. - Drukwerk. N.B. Marnus Zijnen de Gier en Catharina Gelpke
traden in het huwelijk te Waspik op 30 juni 1829. 27. Prozawerk, geteld "Iets met
betrekking tot de beplanng der kerkhoven". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 28. Gedicht,
geteld "Vaderlandsch afscheid" / door H.A. Spandaw. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 29.
Tekst van het lied, geteld "Van Speijk" / [door D.J.A Arntzenius, 1831]. - Manuscript. Gedrukte tekst bijlage II no. 30. 30. Tekst van het lied, geteld "Van Speijk" / door [D.J.A.]

A[rntzenius]. - [S.l : s.n., 1831]. - Drukwerk. - Tekst in handschri bijlage II no. 29. N.B.
Gedrukt en uitgegeven ten voordeele van het Ziekenhuis der Amsterdamsche Schuerij,
te 's Hertogenbosch 31. Gedicht, geteld "Ontboezeming bij den opstand van Belgie" /
door [W.A.] D[wars]. - [S.l : s.n., 1830]. - Drukwerk. - Tekst in handschri bijlage II no. 53.
32. Gedicht, geteld "Tweede sermoen van pater Brom" / [door W.J. van Zeggelen]. - [S.l :
s.n., 1840]. - Drukwerk. N.B. Almanak voor Hollandsche Blijgeesgen 1840. 33. Gedicht,
geteld "Derde sermoen van pater Brom" / [door W.J. van Zeggelen]. - [S.l : s.n., 1839].
- Drukwerk. N.B. Almanak voor Hollandsche Blijgeesgen 1841. 34. Gedicht, geteld
"Fragment uit een sermoen over de dronkenschap; in den smaak van pater Abram van
St. Clara" / [door N. Beets]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Almanak voor Hollandsche
Blijgeesgen 1832. 35. Brief van G.T.N. Suringar te Leeuwarden aan H. Palier met enkele
zakelijke mededelingen, 1835. 36. Gedicht, geteld "De intervene; (eene vertelling)". [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 37. Gedicht, geteld "Gedachten op den mensch, in zijnen
natuurlijken staat beschouwd". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 38. Prozawerk, geteld
"Een woord van vrede voor naen en vorsten, of iets over de vrijheid, in den geest des
Christendoms" / door T. van Duijnhooven. - 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, 1832. Drukwerk. 39. Prozawerk, geteld "Iets over de nugheid van de godsdienst, als middel
tot maatschappelijk geluk" / door T. van Duijnhooven. - 's Hertogenbosch : H. Palier
en Zoon, 1832. - Drukwerk. 40. Prozawerk, geteld "Iets tot bijdrage der godskennis,
ter bevordering van menschen geluk" / door T. van Duijnhooven. - 's Hertogenbosch :
H. Palier en Zoon, 1833. - Drukwerk. 41. Tekst van het lied, geteld "Lied voor het 1ste
Bataillon der 2de Afdeeling Geldersche Schuerij" / door A.C. F[erzenaar]. - [S.l : s.n., ca.
1831]. - Drukwerk. 42. Gedicht, geteld "Le jour de prière générale dans la Néerlande,
2 dec 1832" / par [H.] Tollens ; traduit par Auguste Clavareau. -Manuscript. - Gedrukte
tekst bijlage II no. 45. - Vertaling van: "De algemeene bededag in Nederland (2 december
1832)". - 1832. 43. Gedicht, geteld "The day of general prayer in the Netherlands (2
december 1832)" / by [H.] Tollens; [transl.] from the Dutch by Sanders. - Roerdam : M
Wy & Sons, 1833. - Drukwerk. - Vertaling van: "De algemeene bededag in Nederland (2
december 1832)". - 1832. 44. Gedicht, geteld "De algemeene bededag in Nederland (2
december 1832)" / door [H.] Tollens. - Roerdam : M. Wijt & Zonen, 1832. - Drukwerk.
- Vertalingen in het Engels en Frans bijlage II no. 42 en 43. 45. Gedicht, geteld "Le jour
de prière générale dans la Néerlande, 2 décembre 1832" / par [H.] Tollens / traduit par
Auguste Clavareau. - [S.l : s.n., ca. 1833]. - Drukwerk. - Tekst in handschri bijlage II no.
42. - Vertaling van: "De algemeene bededag in Nederland (2 december 1832)". - 1832.
46. Prozawerk, geteld "Woord van raad en vaarwel" / [door W.F.C. van Laak]. - [S.l :
s.n., 1830?]. - Drukwerk. N.B. W.F.C. van Laak was predikant te Vught van l823-1830. 47.
Gedicht, geteld "Levenswijsheid, of een honderdtal Hollandsche spreekwoorden" /
door T.J. Kerkhoven. - [S.l. :s.n., 18--?]. - Drukwerk. 48. Gedicht, geteld "Aan den Rijn" /
door E.A. Borger. - [S.l. :s.n., 18--?]. - Drukwerk. - Bevat: Aan den Rijn, in de lente van het
jaar 1820. - Au Rhin ; traduit par Aug. Clavareua [sic]. 49. Gedicht, geteld "Bij de dood
van mijn zoontje Frederik George Willem Pape, geboren te Heusden, den 5 april 1828,
overleden aldaar den 3l december 1836" / door C.W. Pape. [S.l : s.n., 1837]. - Drukwerk.
- Tekst in handschri bijlage II no. 50. 50. Gedicht, geteld "Bij de dood van mijn zoontje
Frederik, George, Willem, Pape, geb. te Heusden, den 5 april 1832, overl. aldaar den 3l
dec. 1836" / door C.W. Pape, [1837]. - Manuscript. - Gedrukte tekst bijlage II no. 49. 51.
Gedicht, geteld "Dichtstukje" / door H. v[an] H[erpen]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk.
N.B. Mimersbron, 3de deel. 52. Gedicht, geteld "Wat God doet, dat is wél gedaan" /
door L.V. Ledeboer Az. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 53. Gedicht, geteld "Ontboezeming
bij den opstand van Belgie" / door [W.A.] D[wars]. - 1830. - Manuscript. - Gedrukte tekst
bijlage II no. 31. 54. Gedicht, geteld "Ontboezeming bij den dood van Hare Majesteit
de Koningin der Nederlanden, overleden den 14 october 1837" / door P.K. Drossaart. [S.l : s.n., 1837]. - Drukwerk. 55. Prozawerk, geteld "De verloren zoon, parabel, in het

Bourgondsch der Kempen. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 56. Gedicht, geteld "Aan mijne
vriend den heer mr. J.J. Brest van Kempen ten afscheid bij zijn vertrek naar N. Indie" /
door [A.?] van der Hoop. – [Ca. 1833]. - Manuscript. N.B. Almanak voor Hollandsche
Blijgeesgen 1834.
1823-1841
1 band
3

"Prosaïsche en dichtkundige mengelingen. Derde bundel", prozawerken en
gelegenheidsgedichten, (19e eeuw), 1821, 1822, 1829, 1833, 1836, 1841, 1845, 1846.
1. Brief van [H.] Burkens te Gorinchem aan [H.] Palier houdende aankondiging van een
bezoek met het doel voorbereidingen te treﬀen voor het geboortefeest van Hermanus
Eliza. - [1836]. N.B. Briefschrijver is Hermanus Burkens (geb. Kralingen 28 juni 1803,
overl. 's-Gravenhage 20 augustus 1878), geneesheer en dichter te Gorinchem. Hij
schreef vermoedelijk n.a.v. de geboorte van zijn zoon Hermanus Eliza (of: Adrianus
Hermanus), geboren Gorinchem 7 juli 1836. De voornamen zijn ontleend aan Hermanus
Eliza Verschoor, een zwager van Burkens. - Zie ook bijlage III no. 2. 2. Tekst van het lied,
geteld "Aan den jarigen heer" . - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Titel gecorrigeerd in:
"Aan de jarige heeren". Boven de tekst staat aangetekend: "10 July 1845 . te Sleeuwijk".
De tekst is ondertekend met H. Burkens. Lied op de verjaardag van Hermanus Eliza
Verschoor (geb. Sleeuwijk 18 juli 1791, overl. Sleeuwijk 2 augustus l877), zwager van
Burkens. - Zie ook bijlage III no. 1. 3. Tekst van het lied, geteld "Aan de vreugde van den
dag". [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Tekst is verschillend van bijlage III no. 4, no. 6 en
no. 12. 4. Tekst van het lied, geteld "Aan de vreugde van den dag". - [S.l : s.n., 18--?].
- Drukwerk. N.B. Tekst is verschillend van bijlage III no. 3, no. 6 en no. 12. 5. Brief van
[H.] Burkens te Gorinchem aan H. Palier houdende uitnodiging tot het bijwonen van
een bruilofsfeest in de Doelen te Gorinchem. [S.l. : s.n.]. 6. Tekst van het lied, geteld
"Aan de vreugde van den dag". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. N.B. Tekst is verschillend
van bijlage III no. 3, no. 4 en no. 12. 7. Tekst van het lied, geteld "Op het huwelijk". [S.l. :s.n., 18--?]. - Drukwerk. 8. Tekst van het lied, geteld "Aan bruidegom en bruid".
- [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 9. Tekst van het lied, geteld "Inclinae". - [S.l. : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 10. Tekst van het lied, geteld "Huwelijks-zang". - [S.l. : s.n., 18--?]. Drukwerk. 11. Tekst van het lied, geteld "Aan bruid en bruidegom". - [S.l. : s.n., 18--?]. Drukwerk. 12. Tekst van het lied, geteld "Aan de vreugde van den dag". - [S.l : s.n., 18--?].
- Drukwerk. N.B. Tekst is verschillend van bijlage III no. 3, no. 4 en no. 6. 13. Gedicht,
geteld "Meditao seria super tabacaone pipali, rejecta nasali et anathemazata
knablava fumus gloria mundi". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 14. Gedicht, geteld "Het
familiaar soupé" / door I. v. O. B. - [S.l. : s.n.], 1822. - Drukwerk. N.B. Euphonia; no. 22(mei
1822), blz. 333-342. 15. Gedicht, geteld "De Duitsche Rijn;(naar N. Becker) / door Von
Eichstorﬀ. - 1841. - Manuscript. 16. Gedichten, geteld "Kleinigheden". - [S.l. : s.n.],
1822. - Drukwerk. N.B. Verschenen in: Euphonia. 17. Gedichten, geteld "Kleinigheden".
- [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 18. Gedichten, geteld "Bijdragen tot de prakjk der
geneeskunde" / door J. W. IJ[ntema]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 19. Gedichten,
geteld "Uit het magazijn van den zevengjarigen". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 20.
Gedichten, geteld "Nageblevene snippers van ***;(vervolg van no. 13)". - [S.l : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 21. Gedichten, geteld "Nageblevene snippers van ***;(vervolg van
no. 25)". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 22. Gedichten, geteld "Kleinigheden". - [S.l : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 23. Gedichten, geteld "Over en weder over de dichters". - Utrecht :
F.D. Zimmerman, [18--?]. - Drukwerk. 24. Gedicht, geteld "Eene vraag en een antwoord".
- [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 25. Gedichten, geteld "Sprokkels". - [S.l : s.n., 18--?].
- Drukwerk. 26. Gedichten, geteld "Kleinigheden". - [S.l : s.n., l8--?]. - Drukwerk. 27.
Gedichten, geteld "Kleinigheden". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 28. Gedichten, geteld
"Nageblevene snippers van ***;(vervolg van no. 2)". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 29.
Gedichten, geteld "Kleinigheden" / door J.W. IJ[ntema]. - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk.

30. Gedichten, geteld "Nageblevene snippers van ***;(vervolg van Euph. 1821, no.
45)". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 31. Gedichten, geteld "Kleinigheden". - [S.l : s.n.,
18--?]. - Drukwerk. 32. Tekst van het lied, geteld "Nieuw-lied van de 17e eeuw; op eene
aangenaame wijs". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 33. Gedicht, geteld "Nieuw-jaarswensch van de asch- en vuillieden, der stad 's Gravenhage; bij den aanvang van het jaar
1846" / door N. Oosthoorn en J. Jansen. - [S.l. : s.n., 1845]. - Drukwerk. 34. Teksten van
liederen, geteld "Zangen, gezongen bij gelegenheid der uitreiking eener eerebelooning
aan Jacobi Schmidt en Maarten Appel, wegens het met levensgevaar redden uit het
water van twee jonge lieden; in de vergadering, gehouden den 14 november 1845
van de afdeeling Werkendam der Maatschappij tot nut van 't algemeen". - [S.l : s.n.,
1845]. - Drukwerk. 35. Gedicht, geteld "Den weleerwaarden heere W. Broes, bij de
viering van zijne vyfentwingjarige evangelie-dienst in de hervormde gemeente van
Amsterdam, den 3den van sprokkelmaand, 1833" / door [W.A.] D[wars]. - [S.l : s.n.,
1833]. - Drukwerk. 36. Gedicht, geteld "Ontboezeming van de gezamenlijke klapwakers
der residene, bij den aanvang van het jaar 1846;eerbiedig opgedragen aan Z.M. den
Koning, aan alle hoofdregeerders van staat en stad, en verder aan alle ingezetenen van
's Gravenhage". - [S.l : s.n., 1845]. - Drukwerk. 37. Gedicht, geteld "Vaarwel" / door
Jan Bierman Junior. - [S.l. : s.n.], 1843. - Drukwerk. 38. Gedicht, geteld "Een zang der
avondschemering" / door B. - Gedicht, geteld "Verlichng" / door I.W. Muller. - [S.l. :
s.n., 184-?]. - Drukwerk. 39. Prozawerk, geteld "Kort verhaal der vervolgingen tegen de
Baziliaansche [sic] nonnen in Rusland, gepleegd door een afgevallen appostaat bisschop
met name Siemasko". - Tekst van het lied, geteld "Nieuw lied over het marteliseeren
van twee honderd een-en-veerg nonnen in Rusland". - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk.
40. Gedicht, geteld "Kent gij dat land?". - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 41. Gedicht,
geteld "Heilgroet aan Roerdam's ingezetenen, hun uit de lucht toegezonden" / door
C. Kirsch. - Roerdam : J.W. van Leenhoﬀ, [1846]. - Drukwerk. 42. Gedicht, geteld "La
Tartarie Romanie" / door Guillaume Bouvier. - Manuscript. 43. Gedicht, geteld "Het
paard". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 44. Ingezonden gedicht van Sultan in een krant
[Kamper courant?] over de maatregel van het gemeentebestuur van Amsterdam om een
aantal honden dood te slaan. - [S.l]. : K. van Hulst, [18--?]. - Drukwerk. 45. Boekbespreking
van de inaugurele rede van C.W. Opzoomer, geteld "De wijsbegeerte, den mensch met
zich zelven verzoenende" (1846), verschenen in de "Kamper [courant]" . - [S.l.] : K. van
Hulst, [184-?]. - Drukwerk. 46. Tekst van het lied, geteld "De lof der vrouwen". - [S.l. :
s.n., 18--?]. - Drukwerk. 47. Gedicht, geteld "De lof des wijns". - [S.l. : s.n., [18--?]. Drukwerk. 48. Gedicht, geteld "Lof der worst". - Amsterdam : H. Moolenijzer, [18--?].
- Drukwerk. 49. Gedicht, geteld "Lof der aalbessen" / door H.A. Spandaw. - Gedicht,
geteld "Adams gewaarwordingen, bij het eerste onder- en opgaan der zon" / door J.
Immerzeel Junior. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 50. Gedicht, geteld "De lof der ham".
- Gedicht, geteld "De lof der kaas". - Amsterdam : H. Moolenijzer, [18--?]. - Drukwerk.
51. Gedicht, geteld "De lof der kaas (anacreonsch dichtstukje)". - Gedicht, geteld "De
kaas". - Amsterdam : H. Moolenijzer, [18--?]. - Drukwerk. 52. Gedicht, geteld "Lof der
billard-, schaak-, dam-, kolf-, kegel-, domino- en der verschillende kaartspelen". - [S.l. :
s.n., 18--?]. - Drukwerk. 53. Tekst van het lied, geteld "Lied ter eere der kaas". - [S.l. :
s.n., 18--?]. - Drukwerk. 54. Gedicht, geteld "De lof van den jenever, opgedragen aan de
burgeren en inwoneren der steden Keulen, Rhynberk, Schiedam, Weesp en Amsterdam;
mitsgaders: aan alle moutwijn- en jeneverstokers, koopers en verkoopers, in het groot en
klein" / [door R. Hennebo]. - Amsterdam : H. Moolenijzer, 1829. - Drukwerk. N.B. Alleen
telblad en bladzijde 19 aanwezig. 55. Prozawerk, geteld "Physiologie van de miniatuurcouranten of Lillipuers" / door de Redace van het nieuws- en advertene-blaadje
voor Zwolle, Deventer, Zutphen, Apeldoorn. - Deventer : A. ter Gunne, 1845. - Drukwerk.
56. "Nieuwe Amsterdamsche courant. Algemeen handelsblad" no. 11, 1 januari. - [Den
Haag] : Gebr. Giunta d'Albani, [184-?]. - Drukwerk. N.B. Miniatuur-courant. 57. Gedicht,

geteld "Grootheid" / door W. Bilderdijk. - [S.l. : s.n., 18--?]. - Drukwerk. 58. Prozawerk,
geteld "Nog iets over mirakelen en mirakelgeloof in de Nederlanden" / door S. Gille
Heringa. - [S.l. : s.n., 184-?]. - Drukwerk. N.B. Overgenomen uit de "Algemeene Konst- en
Leerbode" no. 9 van 1846. 59. Gedicht, geteld "Waarschuwing". - Gedicht, geteld "De
hoop". - [S.l : s.n., 18--?]. - Drukwerk.
1821-1846
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"Prosaïsche en dichtkundige mengelingen. Vierde bundel", prozawerken en
gelegenheidsgedichten, (19e eeuw), 1821, 1823, 1840, 1847, 1848, 1852. 1. Prozawerk,
geteld "Iets over het geslacht der Palier's" .- [S.l : s.n., 184-?]. - Drukwerk. 2. Gedichten,
geteld "Bemoediging aan onzen geachten vriend Palier, bij den dood zijner moeder,
gade en kroost" / door J.M. van Beverwyk, E[ngelen] en [R.J.] K[eer]. - [S.l. : s.n., 1821].
- Drukwerk. N.B. Gedichten op het overlijden van Amelia Sterk, echtgenote van Hendrik
Palier, op 28 april 1821 te 's-Hertogenbosch, en hun twee kinderen Arnolda Amelia Palier,
overleden 21 januari 1821 te 's-Hertogenbosch, en Commeryna Louisa Palier, overleden
8 februari 1821 te 's-Hertogenbosch. - Bevat ook overlijdensadvertene van Amelia Sterk
en gedichten in manuscript van P.L. den Beer, [R.] Feith, W., L. Rietberg, J., A. de Jong en
W. Messchert, uit de "Muzen-almanak" van 1820 en 1821. 3. Gedicht, geteld "De togt
der Kimbren" / door Th. van Ryswyck. - [S.l : s.n., 184-?]. - Drukwerk. 4. Gedicht, geteld
"De aalmoes". - Manuscript. 5. Huwelijksgedicht, zonder tel. - Manuscript. 6. Gedicht,
zonder tel / door C.J. Geursman. - 1852. - Manuscript. 7. Tekst van een lied, zonder tel,
1847. - Manuscript. 8. Prozawerk, geteld "Voorschrien ten gebruike der scholen, in
het departement Brabant, 1805". - ['s-Hertogenbosch] : Hendrik Palier, 1848. - Drukwerk.
N.B. Gezet in 1848, naar de 4? uitgave, door Hendrik Palier, geboren den l9 September
1833, en gedrukt voor zijne Neees en Nichtjes en andere jeugdige kennissen. 9. Gedicht,
geteld "De gesneuvelden; vaderlandsch lied" / door J. Decker Zimmerman. - Manuscript.
10. Gedichten, geteld "Losse dichtstukjes" / van W. Wiermans. - 's Hertogenbosch : H.
Palier en Zoon, 1848. - Drukwerk. 11. Prozawerk, geteld "Bijdragen over het in onzen
jd hoogst gewigg nut, dat er in ons land van de verloren gaande mest kan getrokken
worden" / door een' buitenman. - 's Hertogenbosch : H. Palier en Zoon, 1848. - Drukwerk.
N.B. De schrijver is Arnoldus Holleman te Oisterwijk. 12. Gedicht, zonder tel, opgedragen
"Aan Tante", bij gelegenheid van een bruilo. - Manuscript. 13. Gedichten, zonder tels,
in het Nederlands en Frans. - Manuscript. 14. Gedicht, zonder tel, uitgesproken bij
gelegenheid van een bruilo aan tafel. - Manuscript. 15. Gedicht, geteld "De eer der
vrijmetselarij gehandhaafd; lierzang" / door Jan Schouten. - Roerdam : J. Immerzeel
Junior, 1823. - Drukwerk. 16. Gedicht, geteld "Momus en Cupido" / door W. - [S.l. : s.n.,
18--?]. - Drukwerk.
1821-1852
1 band
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Prozawerken en gelegenheidsgedichten, 1756, 1757, (19e eeuw), 1812, 1818, 1822-1826,
1833. 1. Prozawerk, inhoudende een dialoog tussen een heer en zijn bediende Jan over
het kaartspel. - Manuscript. 2. Gedicht, geteld "De Jesuiten" / door J.H. v.d. N[oordaa?],
met begeleidende brief. - Manuscript. 3. Prozawerk, inhoudende een herdenking van
jhr. Jan Melchior Kemper bij zijn overlijden op 20 juli l824 te Leiden, gevolgd door een
gedicht van V.E., geteld "Ontboezeming bij het vernemen van het onverwacht overlijden
van Mr. J.M. Kemper, Lid enz." ,verschenen in de Arnhemsche courant van 27 juli 1824.
- Manuscript. 4. Gedichten, geteld "Quatram", "Le silence", "Disque,sur la statue
de Buﬀon", "Quatram", "A une mère qui avait trois ﬁlles,et qui desirait un garçon" ,
"Epitaphe de J.J. Rousseau", "Sur deux Ruisseaux", "Songes" en "Naitre,vivre,et mourir"
van Bonnard, Le Broon, Voltaire en Ducis. - Manuscript. 5. Gedicht, geteld "Aanmerking
op het woord jdverdrijﬀ". - Manuscript. 6. Gedichten, geteld "Alfred en Eufrosijn" en
"A Bonaparte". - Manuscript. 7. Tekst van een lied in het Duits, zonder tel, inhoudende
een dialoog tussen een student en een "Poslloen". - Manuscript. 8. Gedichten, geteld

"Aan mijnen neef W.H. Suringar bij den dood van zijn jongste kind Anna Carolina Johanna
overleden den 25 november 1823" / door A. Wassenberg, "Grafschri" / door J.J. Damsté
en "Het ontslapen kind aan deszelfs vader; toegeeigend aan mijn vriend W.H. Suringar" /
door J.L. Nierstrasz Jr. - 1823. - Manuscript. 9. Gedichten, geteld "Elle n'est plus" / door
R.A., "Epitaphe d'un enfant del' amour et du malheur" / par M. le cheval. - Cuvelier de
Trie, en "Seraﬁjnen" / door C. Loots. - Manuscript. N.B. Eerste twee gedichten aomsg
uit "Annales Belgiques l3e vol. 1824", p. 69 en 196. Het derde gedicht is aomsg
uit "Recensent.1825, 1e d 8e s". 10. Tekst van het lied, geteld "De avond; naar het
Fransch van A. de Lamarne" / door J.J.G. Klapman Lemmers. - Manuscript. N.B. Voor
een andere vertaling zie bijlage V nr. 11. 11. Tekst van het lied, geteld "De avond;
naar het Fransch van A. de Lamarne" / door A.L. Augusni. - Manuscript. N.B. Voor
een andere vertaling zie bijlage V nr. 10. 12. Tekst van het lied, geteld "Couplets en
impromptu à l' accasion de l'avénément de S.A.R. le prince d'Orange Nassau au trône
des Pais Bas". - Manuscript. N.B. Verschenen in de "Gazee de Liège" in mei 1815. 13.
Gedichten, geteld "De studenten societeit Minerva" en twee zonder tel, waarvan
een door W.H. Warnsinck Bz. - Manuscript. N.B. Het eerste gedicht is aomsg uit de
"Stud. Alman" 1826. 14. Prozawerk, bevaende teksten uit het werk "Pensees tom. 1"
van Oxensrn. - Manuscript. N.B. Betre teksten van de Zweedse dichter Johan Gabriel
graaf Oxenserna. 15. Gedicht, geteld "Le divorce"; traducon libre de Tollens" / par P.
Lebrocquij. - Manuscript. N.B. Overgenomen uit "Annales Belgiques" januari 1822. 16.
Gedicht, geteld "Dieu, l'honneur, et l'amour; romance" / door Lorrando en tekst van het
lied, geteld "Couplets a ma voisine. - Manuscript. 17. Gedicht, zonder tel / par Delile.
- Manuscript. N.B. Vermoedelijk aomsg uit het werk "La pié" van de Franse dichter
Jacques Delille. 18. Prozawerk, geteld "J.J. Rousseau" / door A. Julien. - Manuscript. N.B.
Overgenomen uit "Rev. Encyclop." tom. XXXI pag. 107. 19. Gedicht, geteld "La charité" .
- Manuscript. 20. Tekst van het lied, geteld "C'est toujours toi; romance" / door A.P., en
gedicht, geteld "Le vrai bonheur" / door l'abbé Moussaud. - Manuscript. N.B. Liedtekst
overgenomen uit "Annales Belgiques" tom. 9 lr semestre 1822 livr. Juillet et aout. 21.
Gedichten,geteld "La mélancolie" en zonder tel van Demouser. - Manuscript. N.B. Het
eerste gedicht is overgenomen uit "Journal des dames et des modes" van 31 dec. 1821 no.
72. Het tweede gedicht is overgenomen uit "Leres tom 5" van de Franse dichter Charles
Albert Demouser. 22. Gedicht, geteld "L'adieu". - Manuscript. 23. Gedicht, geteld
"Stances imitées D'Young". - Manuscript. 24. Gedicht, geteld "Na het lezen van Sllings
Geschiedenis". - 1817. - Manuscript. 25. Gedicht, geteld "Zamenspraak van Leyden naar
den Leydschendam" / door Le Franc. - [S.l. : s.n.]. - Manuscript. N.B. Overgenomen uit
"Le Franc Acad. vertellingen". Vermoedelijk is bedoeld "Jock en ernsge akademische
vertellingen mijner jeugd" (1798) van Johannes le Franc van Berkhey. 26. Gedicht,
geteld "De oude winkel" / door J. de Br.. - Manuscript. 27. Gedicht, geteld "Aurora en
Tithomus; romance". - 1824. - Manuscript. N.B. Tekst idenek aan bijlage V nr. 28. 28.
Gedicht, geteld "Aurora en Tithomus; romance" - 1824. - Manuscript. N.B. Tekst idenek
aan bijlage V nr. 27. 29. Gedichten, zonder tel/ door A.N. van Pellecom, "Aan mijne
vrienden" / door J.V.H. Rzn., "Afscheids-lied" / door H.E.V., "De drie kussen" / door D. v.d.
B. en "Reislied" / door Zaadzayer. - Manuscript. N.B. Het eerste gedicht gedateerd 1813,
het derde gedicht 21 augustus [18]22. Het vierde gedicht overgenomen uit "Euphonia"
1823. 30. Gedicht, geteld "Aan de afgevaardigden op de eerste algemeene vergadering
van het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen gehouden te Amsterdam l8
october 1824" / door J.L. Nierstrasz Jr. - Manuscript. 31. Gedicht, geteld "Na de oprigng
van Het Genootschap Ter Zedelijke Verbetering Der Gevangenen in Nederland" / door P.
Moens. - Manuscript. N.B. Overgenomen uit "Almanak voor het schoone en goede voor
1825". 32. Gedicht, geteld "Op den bloei des Genootschaps tot zedelijke verbetering
der Gevangenen; bij gelegenheid van deszelfs tweede algemeene vergadering gehouden
te Amsterdam den 26 april 1826" / door J.L. Nierstrasz Jr. - Manuscript. 33. Gedichten,

geteld "F. von Schiller" / door J. ten Brink, "Aan Dina" / door W. de Kroes, "Laura" / door
W. de Kroes, zonder tel / door W., "Aan mijne Wieg" (3 laatste coupleen) / door H.F.
Kohlbrugge, "De behoeige" (2 laatste coupleen), "Droomen" / door H. Maronier, "De
moeder" / door M.C.J.L. en "Geduld" / door A.J. ten Hagen Jz. - Manuscipt. N.B. Eerste
gedicht aomsg uit "gedichten 1823" , de overige gedichten uit "Jaarb. aan bevalligheid
deugd & kunst". - 1825. 34. Prozawerk, geteld "Huwelijks-rede bij de echtverbindtenis
van den heer Hendrik Palier en mejefvrouw Amelia Sterk, den 20 mei 1812;gehouden
in de kerk van de gereformeerde gemeente te Engelen" / door N.S. Hoek. - [S.l : s.n.,
1812]. - Drukwerk, met op de ommezijde van het telblad een geschreven tekst over
de liefde tussen man en vrouw uit "Xtel. droeeid & troost" van Verwey. - [S.l. : s.n.].
N.B. De geschreven tekst is ontleend aan het werk "Christelijke droeeid en troost,
herinneringen bij den dood van geliefde panden" (1821) van ds. Bernardus Verwey.
Inliggend een brief van Herman [Burkens? aan Hendrik Palier] met overpeinzingen
aan hun overleden echtgenotes, 1824. - Manuscript. N.B. Zie voor de vermoedelijke
briefschrijver bijlage III no. 1. 35. Gedichten, geteld "De begrafenis van Louize" / door
W.H. Warnsinck Bz., "De broosheid des levens" / door J.A.D.M., "Bij de begrafenis mijns
eenigsten broeders" / door P.G. Witsen Geysbeek en "Bij de graven mijner kinderen. Manuscript. N.B. Het eerste gedicht is overgenomen uit "Leeroefeningen" 1822 no.
4, het tweede gedicht uit "Boekzaal" augustus 1822. 36. Gedicht, geteld "Damon en
de twee roosjes". - Manuscript. 37. Prozawerk, geteld "Dwaze vrees voor den dood". Manuscript. N.B. Tekst overgenomen uit "Wenzel Kunst om gezondheid etc. te bewaren".
- (1817). 38. Prozawerken, geteld "De eenzaamheid", "Klagt en troost", "Vertroosng",
"Feestelijke gedachten over den dood", "Aandenken aan afgestorvenen", "C.W. de
Rhoer" en "Aphorismen". - Manuscript. N.B. Gedeelten van teksten, overgenomen uit
"Oxensrn diverses pensees tom. 1. pa. 1", "Vorstman 3 Leerr. pa. 75", "Vorstman id. pa.
74", "Eckartshausen Dieu est l'amour le plus pur", "C.W. de Rhoer, gekenschetst door v.
Heusde Utr. 1821" en "Rec. de Rec. 1822. l5e d no. 6". 39. Gedichten, geteld "Tranen" /
door H.H. Klijn, "de Toekomst" / door N.H.M., "Bijbelgenootschap & Bijbelverspreiding" /
door Z., "Het land der rust" / door H. Maronier, "Het vaderland", "Harms winterposlle",
"Lied van Goethe", "De moederlooze kinderen aan hunnen vader" / door H. Tollens Cz..
- Manuscript. N.B. Het eerste gedicht overgenomen uit H.H. Klijn "nieuwe gedichten 1e
deel" 1821, het tweede uit "Boekzaal" september 1822, het derde uit "Leeroef. 1823
pa. 605", het vierde uit "alm. Schoone & goede 1824", het zesde uit "ams. Bijerinck 1820
pa. 337", het achtste uit "Alm. Schoone & goede 1824". Gelijknamige gedrukte tekst
van het vierde gedicht zie bijlage II no. 11. 40. Gedicht, geteld "Het wederzien" / door
Sophia van Wouw. - Manuscript. N.B. Overgenomen uit "Le. Magaz." juni 1826. 41. Titels
van Franstalige boeken over magnesme en fysiologie. - Manuscript. 42. Inhoudsopgave
van de verhandeling van B. ter Haar geteld "Welken invloed hee het Christendom
gehad op de Poëzij". - Manuscript. 43. Gedicht, geteld "De Galatheä" / van A. Reland.
- Manuscript. N.B. Tekst van "Elegiä 4" en "Elegiä 7" van het oorspronkelijk Lajnse
gedicht "Galatea" (1701) van Adriaan Reland. 44. Gedicht, geteld "Ter huwlijks celebrae
van den heer Jacobus van Eems, seer expert doctor in de medicijnen, en de aimable
dame Johanna Voege, solemneel door den egt geuniëerd binnen Leijden den 13 van
Bloeimaand". - Manuscript. 45. Vriendschapsgedichten voor N.A. Santvoort, Ve[r]ster
de Balbiaan, de heer Cornelissen, Nouhuijs en Nic. Buijs, 1756, 1757. - Manuscript. N.B.
Vermoedelijk gedichten uit een album amicorum van een student in Leiden. 46. Gedicht,
geteld "Bij het graf van een gevallen meisje". - Manuscript. 47. Gedicht, geteld "Aan
een lief meisje!" / door M. . - Manuscript. N.B. Overgenomen uit "Recensent 3e dl.
no. 8". 48. Gedicht, geteld "Het verlievde meisje". - Manuscript. 49. Gedicht, geteld
"Aan een geliefd meisje bij eene langdurige afwezenheid"/ door W. - Manuscript. N.B.
Overgenomen uit "Recensent ook der Recensenten No. 5 pag. 463". 50. Gedichten,
geteld "De lijder in zijne laatste uren", "Het wederzien" / door XXX naar 't Hoogduitsch,

"De hoop" / door v.d. Sprong. - Manuscript. N.B. Het tweede gedicht overgenomen
uit "gron. Maandschr. 1809 no. 9" , het derde uit "Bijenkorf 1821 no. 9 1e d. 8e s." 51.
Prozawerk, geteld "Vervolg op de vroedschapspenningen der stad 's Hertogenbosch" /
door [H.] Palier. - [S.l. : s.n.], 1836. - Drukwerk, met begeleidende brief van [H.] Palier
aan ...,1836 april 12. 52. Gedicht, geteld "Bij het doopmaal eens jonggeborenen" /
door H.M.O., 1833. - Manuscript. 53. Gedicht, geteld "Aan Lotje" / door M. v[an]
Hijningen - Bosch. - Manuscript. N.B. Overgenomen uit "gron. Maandschr. 1806 No.
10". 54. Gedichten, zonder tel, "De stervende grijsaard" , "De verwachng" / door
J.S.S., "De bemoedigde pelgrim" / door W.H. Zimmerman, "De vrouw" / door N. Zwart,
"Schreijen" / door [W.] Bilderdijk, "Grafschri op Susanna aan de Rijp" / door E. Koolaart
geb. Hoofman. - Manuscript. N.B. Gedichten van J.H. Helmers (uit "Nagelaten gedichten",
1814-1815, dl. 2), H. van Alphen, Cleijnman (uit "God mijn alles"), Arntzenius (uit
"Menschenk. bevorderlijk tot volmaking"), Glatz (uit "Huisb."), P. Moens ("Morgenzang
op het Paaschfeest. Le. Mag. 1821 no 6"), J.S.J. (in "alm. aan bevalligheid en deugd
gewijd 1822"), W.H. Zimmerman (in "alm. aan bevalligheid en deugd gewijd 1822"), N.
Zwart, W. Bilderdijk, J. Corsus (uit "Christelijk handboek voor kranken, bejaarden en
stervenden"), E. Koolaart-Hoofman en J.H. van der Palm (uit "Job. aanteek. 3 vs 18). 55.
Gedichten, geteld "Altoos; (aan mijne Gade)" / door W.H. Warnsinck Bz., "Verzuchng
eens treurenden aan de maan" / door B.H. Lulofs, "Avondlied van den Christelijken
pelgrim" / door A. des Amorie van der Hoeven, "Een blik op de eeuwigheid" / door P.L.
den Beer, "Elmaas geloe" / door Jan Schouten, "Vergeet mij niet" / door H. van Lochem,
zonder tel / door Loevestein, "Wederzien" / door T.P. Gisens Nanning, "Verlangen" / door
A.C.W. Staring, "Vertrouwen" / door [A.C.W.] Staring, "Het graf" en "Wederzien" / door
Glatz. - Manuscript. N.B. Het eerste gedicht overgenomen uit "alm. bevall. & deugd gewijd
1822", het tweede en derde uit "Alm. voor het schoone en goede 1822", het vierde,
vijfde, zesde en achtste uit "Musen almanak 1822", het zevende uit "Leeroef. 1822 no.
1 pa. 25", het negende en ende uit A.C.W. Starings "Gedichten" (2e deel), het elfde en
twaalfde uit Glatz' "Godsd. Hand. 441 & 448".
1756-1833
1 band
N.B. Speciﬁcae van de inhoud in bijlage V.

