
der werken bij Samuel Haringhouk gedrukt
en "uitgegeven. Deze zijn alle in het bezit
van het Friesch Genootschap , en daar ik,
gedurende geruimen tijd en op verschillende
wijze bij den boekhandel onderzocht en ge-
vraagd heb , of iemand ook nog eenig werk
kende of in zijn bezit had en niets meer
gevonden is , meen ik met eenigen grond
te kunnen verzekeren, dat deze lijst zoo
volkomen mogelijk is.

1. PROEF-PRAEDICATIEN, I ofte | Voorbereydinge |
tot het H. Avontmael des Heeren. | Voor-gestelt | in XXX
Praedicatien, | in welcken aen-gewesenwert/hoewywaer-
dighlijck tot stercking onses Geloofs / ende tot troost |
onser Zielen communiceren sullen. | Door FOCCO JOHAN-
NES, | Oude Bedienaer des Grodlijcken Woorts, binnen
Franeker. | Levit. 10. vers. 3. [ In de gene, die tot my
naderen, sal ick gheheylight | werden, spreeckt de Heere. |
[Vignet.] Tot BOLSWABRT, | Voor SAMUEL van HA-
RINGHOUCK, Boeckverkoper / | woonende op de groote
Dijl-Acker/ Anno 1648.

4°. (XX) 638 pp. (6 pp.)
Met portret van den Schrijver (S. Savry schulp.) Pagineering: 55—57.

voor 53—55; I l I . 114. 115. 114. 115. 118. 119. 118 v, 113—120; 743 v.
359; 392 v. 393; 441 v. 414; 544 v. 554; 642 v. 624.
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2. SEBASTIAEN FRANCK | WERELT-SPIEGEL, [
ofte I beschryvinge | des ] gehelen Aert-bodems, met sijn
vier gedeel- | ten, Europa, Asia, Africa, America, &c.
Verbetert / vermeerdert / verrijckt met verscheydene ghe- j
denckweerdighe annotatien ] ende sommaire geogra- j plii-
sche beschryvingen achter yeder deel des Aerd-cloots in
't besonder. ] Door | D. JOH. PHOCYLIDES Holwarda, |
der Pliilosophie Professor binnen Franeker. | [Vignet.]Tot
BOLSWART, I Voor SAMÜEL van HARINGHOUCK,
Boeckverkoper / [ woonende op de groote Dijl-Acker/Anno
1649.

4°. (VI) 652 pp. (12 pp.)
Het ïrieseh Genootschap bezit hiervan 2 Exx., hot eene met titelplaat,

het andere met wereklkaart. Pagin.: 182, 183. 180. 181 V. 180 — 183;-
265 v. 285; 418 v. 417; 547 v. 5fîl.

3. CHRISTI STRI1DT | ende | OVERWINNINGE: |
ofte i do Leeuwe uyt den stamme Judah, verwin- i nende
den briesschenden Leeuwe in syne drie helsclie \ en vie-
righe tentatien. | Verclaert door | THOMAS THAYLOR, !
doctor der H. Theologiae ende Prediker des Godt- j lij cken
Woordts tot Reeding in 't Graef-schap van Barck \ en na-
maels tot London in Engelandt. i Ende nu overgeset in de
Nederlandsche Spraecke | door | PETRUS THEODORI |
Predikant op 'tNieu-Landt. | [Vignet.] Tot BOLSWART, |
Voor SAMUEL van HARINGHOÜCK, Boeckverkoper/
Anno 1650.

4°. (XII.) 612 pp. (12 Pp.)

Met tabel tegenover p. 2. Pagin.: 21 v. 23; 255—357 v. 257—359;

643 v. 343.

4. Des Jaers 1629 1 roepende | STEMME | tot de | Ver-
eenighde Nederlanden, | de selve liefl'elijek op-weckende/ |

Om
blijde te zijn,
Godt te bidden,
ende te dancken,

sonder
ophou-

den.
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Waer by gevoeght is een verma- | ninghe tot danck-
baerheydt/ 1 getrocken uyt den Lof-sangh Moysis , | Exod.
XV. I. j door DIONISIÏJM SPJIANCKHTJYSEN. I Tot
BOLSWARDT, I VoorSAMUEL HABINGHOüCK, Boeck-
ver- | koper/ in de Waerheyt Anno, 1653.

12°. (XIV.) (XXXII.) 112 pp. (XVI.) 64 pp. (VIII.) 52 pp.
Zie 35o verslag der Handel, van het Friesch Genootschap 1862/3, p. 7 voor

de ondertitels. Deze uitgave is belangrijk om de bijgevoegde „vermaniughe
tot danclîbaerheydt" (laatste, 4e stnk), die elders ontbreekt. Zij is „ge-
daan by ghelegentheydt van een gheluekighe Zeevictorie, voor desen Staet
.op den 8. Septemb. des Jaers 1628. bevochten, onder het beleydt van
P. Ketersss Heyn".

5. CHRISTI [ OVERWINNINGE | OVERDEDRAECK:
I ofte I des Satans nederval: | vertoonende | de heeriijeke

veroveringen van onsen | Saligmaker voor sijn arme kerek, |
tegen de grootste vervolgers. \ In een 1 duydelijcke en
bondige verklaringe van het twaelfde I capittel der Open-
baringe Joliannis. [ Zijnde | het laetstewerckin't i Engelsch
beschreven van den hoogverlicliten ! THOMAS THAYLOR,

doctor der H. Godgeleertheyt en Predikant [ tot Londen.
Vertaelt en gedruckt i [Vignet] tot BOLSWART, | by
SAMUEL van HARINGHOUCK, | Boeckverkoper in de
Waerheyt. 1656.

4°. (XII.) 639 pp. (9 pp.)
Met portret van den schrijver en een tabel over pag. 1.

6. ISRAELS | GEBEDT | in tijd van [ benaudtheyd,
j ende | Gods genadig antwoord op liet selfde. | Ofte een
| verklaering van het 14. | Capittel des propheets | Hoseae,
| in seven Predikatien op so veele | Vastendagen gedaen |

•deur i EDVARD REYNOLDS, | tegenwoordig Hofprediker
van Karel de | Twede, Koning van Groot | Brittangjen, &
•c. | Vertaeld en gedrukt 1 [Vignet] tot BOLSWARDT, i
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by SAMUEL van HARINGHOUCK, in | de Waerheydt
Anno 1660.

8°. (LXXVI.) 433 pp. (19 pp.)
Pagin. : 107 v. IVO.

7. UYTGELESENE | ENGELSCHE | BOET-PREDI-
KATIEN i over sonderlinge texten, I op hun ingestelde
maendelikse j Vasten [ deur verscheydene treffelike I God-
geleerden, | voor het Eerw. | Parlam ent | van Engelland
gedaen. | Eerste deel. | [Vignet] Tot BOLSWARD, | by
SAMÜEL van HARINGHOUGK, in de | Waerheyd, Anno
1660. . . . Tweede deel, [ vertaeld | door [ Nollius Hajoni-
des, | Bedienaer des H. Evangelii tot Belkum. ] [Vignet]
. . . . , ! Boekverkoper, Anno 1663 . . . . Derde deel. |
[Vignet] . . . . Anno 1661 Vierde deel. j Vertaeld
en gedrukt | [Vignet] Boekverkooper . . . . Anno 1668.

4°. (XLII.) 421 pp. (33 pp.) (LXII.) 459 pp. (15 pp.)
(LXIV.) 390 pp. (34 pp.) (LII.) 412 pp. (16 pp.)

Dl. 1 en 2. met (gelijke) titelplaat. Pagin.: I , 103 v. 203; I I , 26 v.
62; 123 v. 1S5; 195 v. 295; 354 v. 352; IV, 465 v. 165; 166 v. 1Y6.

8. RÜYTES] OP HET | FAEL | PAERD. | ofte | doen
en bedrijf van den koning | der verschrickingen. | In dertig
uytgeleeseno Lijckpredikatien / over welgepaste texten /
deur | vorscheydene vermaerde Godgeleerden op sonderlinge
tijden j en plaetsen in Engelse tael voorgesteld. | Eerste
[eenige] deel. Vertaeld / [Vignet.] tot BOLSWARD , |
by SAMÜEL van HARINGHOUK . | Boekverkoper in de
Waerheyd. Anno 1662.

4°. (LXXVI) 744 pp. (28 pp.)
Pagin.: 142 — 7-12 v. 144—744; 247 v. 237 (239); 260 v. 262 (264); 184

v. 284 (280).

9. KLEYN- | KUDDE- j TROOST. | ofte | Meditatien
over de troostlrjke j leer' onses Saligmakers | Jesu Christi. I
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Opgetekent van den Evangelist Lucas , | in sijn Evangelio
cap. 12. vers 32. | Deur | WILHELMUS SCHOTANTJS I
RINCKEMA , in leven Bedienaer | des H. Evangeliums in
de Gemeynte | Jesu Christi tot Amsterdam | [Vignet.] Tot
BOLSWARD, | by SAMUEL van HARINGHOUK, | Boeck-
verkooper in de Waerlieyd. 1668.

12°. (XXIV.) 450 pp. (18 pp.)
Pagin.: 262 v. 226.

10. GYSBERT JAPIX | FRIESCHE RYMLERYE; |
yn trye delen forschaet; | d' eerste binne | ljeafd in bort-
lycke | mingel-deuntjes: | 't oorde sinte | gemiene aef huwz-
manne | petear, in ore katerye: | 't eftorste iz | hymmelscli
harp-luwd. 1 Dat iz to sizzen , ytlycke fen | Davids Psal-
men. | [Vignet.] To Bôalsert, | by SAMUEL fen HARING-
HOUK, | Boeckdruwcker ijnne Wierheyt. 1668.

4°. (II.) 230 pp. (6 pp.)

11. FARAMOND | of ] historie | van | Frankryk. \
Eertse (sic) deel. | Uyt liet Eransch vertaeld ] door | Catha-
rina van Mellinga. | [Vignet.] Gedruckt tct BOLSWARD,
by SAMUEL van HARINGHOUK, | Boeckverkoper in de
Waerlieyd. 1669 Twede deel

8°. (XII.) 368 pp. 420 pp.
Beide deelen met (verschillende) titelplaat.

12. ROUW-STAETS EERBEWYSINGE, | van liet
ontzielde lichaam van den Wel- | Edelen, Godtvruchtigen
en in Deugd- | Uytmuntenden , | Matrone, Juffr. | JEL van
GALAMA: | naagelatene Vrouw-Weduwe van wijlen den
Ed. | Heere, Joncker | AESGE van POPMA , | in 't leven
gewesene Reecken-meester; en j Vroetsman der stede Ylst. |
Seer christelijck in den Heere ontslapen op den 13. Sep-
tem- | bris 1669. Oudt zijnde 93 Jaer. Ende in den 27.
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van | Herfst-maandt door een seer statelijcke begravenisse I
ter aerden bestelt. ( [Vignet,.] Gedruckt tot BOLSWARD, |
by SAMÜBL van HARINGHOÜK, | Boeckverkooper in de
Waerlieyd. Anno 1669.

4°. (VIII.)
Van Elconius Elcoma, Sohoold. in Oosthem

15. KONING 1 AENSYN | TAEFEL, \ ofte XXXIII. |
Avond-maels [ Predicatien; | deur verscheydene God-geleerde
in de Engelse Taele | beschreven; en meerendeel vertaeld j
deur Eegnerus Reen, j Bedienaer des Godlijken Woords tot
Franeker. [Vigget.] Tot BOLSWARD ; | by SAMTJEL van
HARINGHOÜK, | Boekverkooper in de Waerlieyd. Anno
1671.

4°. (XVI.) 496 pp. (6 pp.)
Met titelplaat; zie boven. Aan het eind (Register) defect. Pagin.:

23 v. 32 ; 337 v. 437.

14. KONST | VANGODDELIKE I VERNOEGINGE, j
in 't Engelsch beschreven ( door THOMAS WATSON, [
M. A. Lid van Emanuels Genootschap te | Kambridg, en
Predikant van Stephens j Walbrook te Londen : | vertaalt
door | Theodorus Paludanus , | Dienaar des Woords tot
Pingjum j en Surig. [ [Vignet.] Tot Leeuwarden ; | voor
Lambartus Dronriip , en | Thomas Luiertsma. 1659.

8°. (XX.) 346 pp. (2 pp.)
Op de laatste bl. staat: Tot BOLSWARD , | by SA-

MÜEL HARINGHOÜK, Boekverkoper in de Waerlieyd.
1659.




