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INLEIDING

Voor de negentiende-eeuwse bibliografen Deschamps en Ledeboer was Reinier
Leers bekend als een belangrijk uitgever en zij lieten zich in lovende woorden
over hem uit. Deschamps prees hem als "un excellent typographe [...], qui à
partir de 1680 environ, exploita à Rotterdam un des plus importants établissements typographiques de la Hollande"1 en Ledeboer noemt vader Amout en
zoon Reinier "verdienstelijke en te weinig bekende drukkers"*. De uitgeversfamilie Leers kreeg echter vooralsnog binnen de boekgeschiedenis weinig
aandacht en in het Rotterdamsch boekdrukkers-prentenboek uit 1939 wordt
de naam van Reinier zelfs vergeefs gezocht 3 . Ook in de door H. de la Fontaine
Verwey in 1954 geschreven inleiding op een catalogus van in Nederland verschenen Franse boeken, Florilège du livre français imprimé aux Pays Bas (Den
Haag 1954), werd de naam van Reinier Leers in het geheel niet genoemd, hetgeen
verwonderlijk is, gezien het indrukwekkende aantal Franstalige en belangrijke
uitgaven in diens uitgeversfonds. Een vermelding van de Dictionaire historique
et critique van Pierre Bayle, welke door Leers in 1697 werd uitgebracht, zou
in dit florilegium niet hebben misstaan. Het is dan ook begrijpelijk dat E. Labrousse in haar standaardwerk over Pierre Bayle uit 1963 het betreurde dat
er over deze uitgever nog steeds geen studie was geschreven4.
Als eerste was het LH. van Eeghen, die aandacht besteedde aan Reinier
Leers en wel als concurrent van de door haar bestudeerde Amsterdamse boekhandelaar Jean-Louis de Lorme 5 . Ook H.-J. Martin kreeg tijdens zijn onderzoek
naar het Franse boekenbedrijf in de zeventiende eeuw onherroepelijk te maken
met Reinier Leers als één van de uitgevers uit de Republiek, die zulke belangrijke producenten waren van een groot deel van de in Frankrijk gelezen boeken.
Tijdens het studiejaar 1965/66 behandelde hij in zijn 'séminaire' aan de Ecole

In de noten worden de publicaties in verkorte vorm aangeduid. Voor een volledige titelopgave wordt verwezen naar de lijst van geraadpleegde bronnen en literatuur. Zie ook de
lijst van gebruikte afkortingen.
1) [P.C.E. Deschamps], Dictionnaire de géographie ancienne et moderne, col. 1107.
2) A.M. Ledeboer, "Pierre Marteau", p. 170, n. 1.
3) Rotterdamsch boekdrukkers-prentenboek.
4) Labrousse, 1.1, p. 179.
5) Van Eeghen, dl. I, pp. 100-102.
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Pratique des Hautes Etudes te Parijs de aktiviteiten van de belangrijkste 'libraires'
uit de Hollandse steden en hij benadrukte daarbij het belang van Leers6. In
zijn Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle werden enkele pagina's
aan deze Rotterdamse uitgever gewijd7. Voor Van Eeghen en Martin vormde
Reinier Leers slechts een detail binnen hun eigenlijke onderzoeksgebied, hetgeen hen moest beperken in de aandacht die zij aan zijn persoon konden besteden. Wel was door hen voldoende aangetoond, dat een uitgebreidere studie
naar de uitgeverij van Leers wenselijk zou zijn om meer informatie te verkrijgen
over zijn fonds en zijn vele contacten met collegae-uitgevers en met geleerden
in geheel Europa.
Pas in 1979 werd door een werkgroep van het instituut voor Intellectuele
Betrekkingen aan de Universiteit van Nijmegen met een dergelijk onderzoek
begonnen. Tijdens een colloquium, georganiseerd door de Werkgroep 18e Eeuw
en gewijd aan de Nederlandse boekhandel presenteerde H. Bots hiervan de eerste
voorlopige resultaten, welke vervolgens werden gepubliceerd in het Documentatieblad6 . In een vroeg stadium bij het onderzoek betrokken, werd het mijn
taak alle door de instituutswerkgroep vergaarde gegevens te bundelen, te controleren en met een uitgebreide archief- en literatuurstudie verder aan te vullen.
Daarbij werd uiteraard dankbaar gebruik gemaakt van de onderzoeksresultaten
op het gebied van de boekgeschiedenis, welke in de laatste decennia opnieuw in
de belangstelling is gekomen en met name in Frankrijk, aan de Ecole Pratique
des Hautes Etudes, in een socio-cul tu relè context is geplaatst. Soortgelijk onderzoek wordt ook verricht in Engeland door geleerden als G. Barber, Ph. Gaskell
en D.F. McKenzie en in Duitsland door de Wolfenbütteler Arbeitskreis für
Geschichte des Buchwesens onder de inspirerende leiding van P. Raabe. Dank
zij deze internationaal georiënteerde onderzoekers is thans een begin gemaakt
met de studie van een 'moderner' tijdperk uit de boekgeschiedenis, dat vergeleken met datgene wat reeds is verricht voor een vroegere periode, met name
de 15e en 16e eeuw, langdurig is verwaarloosd.
In Nederland werden in de laatste decennia van de 19e en in de eerste der 20e
eeuw algemeen inventariserende studies geschreven over de Noordnederlandse
boekhandel en uitgeverij, waaronder met name die van A.M. Ledeboer, A.C.
Kruseman, M.M. Kleerkoper en A. Willems vermelding verdienen. Zoals ook
reeds in 1935 Paul Hazard opmerkte bleef meer gedetailleerd onderzoek echter
gewenst. Al twee jaar later volgde de publicatie van een dergelijk detailonderzoek
voor 's-Gravenhage, verricht door E.F. Kossmann, terwijl H. de la Fontaine
Verwey in verschillende artikelen de aandacht vestigde op deelaspecten op
het terrein van de geschiedenis van het Nederlandse boek. Pas met het onder-

6) Annuaire de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, 1966/6 7, p.415.
7) Martin, t. II, pp.748-753.
8) H. Bots, "Reinier Leers".
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zoek, zoals dat door I.H. van Eeghen wordt verricht en waarvan de resultaten in
tal van studies tijdens de laatste decennia werden gepubliceerd, kreeg de boekgeschiedenis hier te lande nieuwe impulsen. Niet alleen toonde zij aan hoe
omvangrijk en verspreid de archieven zijn, waaruit kan worden geput, tevens
wees zij iedere toekomstige onderzoeker erop met hoeveel voorzichtigheid
dit uiterst gecompliceerde en netelige bronnenmateriaal dient te worden gebruikt. Door W. en L. Hellinga, G.W. Ovink en F.A. Janssen werden onder
meer een aantal technische aspecten van de Noordnederlandse typografie bestudeerd.
In tegenstelling tot de studies in de ons omliggende landen werd voor Nederland tot op heden slechts éénmaal een zo uitputtend mogelijk onderzoek verricht naar fonds en aktiviteiten van één enkele boekhandelaar. Het was wederom
Van Eeghen, die met haar studie over Jean-Louis de Lorme in dat opzicht de
spits afbeet. Vanzelfsprekend heeft dan ook deze laatste studie voor het Leersonderzoek in meer dan één opzicht model gestaan. Anderzijds zou het natuurlijk voor de hand hebben gelegen, indien hierbij ook elders ontwikkelde methoden waren gevolgd, zoals die werden toegepast in de studies van L. Voet over
het Antwerpse uitgevershuis Plantijn-Moretus', van H.-J. Martin over de libraire'
Nicolas in Grenoble10, van D.F. McKenzie over de Cambridge University Press11
en in die van J. Rychner en R. Damton, respectievelijk gewijd aan de Société
Typographique de Neuchâtel en de belangrijkste uitgave van deze Société, de
Encyclopédie van Diderot en d'Alembert12. Toch was dit maar in beperkte
mate mogelijk, daar er in tegenstelling tot de zojuist genoemde uitgeverijen
van Leers' bedrijf helaas geen administratie is bewaard gebleven.
Slechts via indirecte weg, via onder meer notariële protocollen en voornamelijk correspondentie, waarvan echter helaas geen copieënboek, zoals dat
bij J.-L. de Lorme wel het geval was, bewaard bleef, was het mogelijk een beeld
te krijgen van Reinier Leers en zijn aktiviteiten als 'libraire'. Daar de voltooiing van de Short-Title Catalogus Nederland 1540-1800 (STCN) nog geruime
tijd op zich zal laten wachten, was de reconstructie van het Reinier Leers-fonds
een eerste vereiste. Wel kon vruchtbaar gebruik worden gemaakt van de aantekeningen van H.C. Hazewinkel, die als archivaris van Rotterdam veel materiaal
heeft bijeengebracht voor de Rotterdamse boekhandel dank zij een zorgvuldige
inventarisatie van de notariële protocollen en het Oud-Archief van deze stad.
Gezien de aard van het aldus verzamelde bronnenmateriaal kan het accent in
deze studie niet zozeer op de persoon van Reinier Leers zelf vallen, als wel op
het uitgeversbedrijf en de mede daaruit voortvloeiende boekhandel van deze

9) L. Voet, The Golden Compasses en LVoet, The Plantin Press (1555-1589).
10) H.-J. Martin, Les registres du libraire Nicolas.
11) D.F. McKenzie, The Cambridge University Press.
12) J. Rychnei, "Running a printing house"; idem, "Alltag einer Druckerei" en R. Darnton, The business of Enlightenment.
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Rotterdamse 'libraire'. Biografische gegevens zijn immers voorlopig in onvoldoende mate voorhanden, daar het niet mogelijk bleek de vindplaats te achterhalen van familiepapieren, die mogelijkerwijs nog bewaard zijn gebleven, samen
met het portret van Leers, waarvan melding wordt gemaakt in 19e-eeuwse
genealogische aantekeningen over de familie, aangetroffen in het Centraal
Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage13.
Wanneer de overname door Reinier van de uitgeverij van zijn ouders ter
sprake is gebracht (hoofdstuk I), wordt datgene vermeld wat bekend is over
de verschillende onderdelen van het bedrijf: de winkel, de uitgeverij en het
personeel (hoofdstuk II). In hoofdstuk III volgt een uiteenzetting over de
reconstructie van het fonds en over alle daaraan verbonden moeilijkheden in
de vorm van Leersiana onder pseudo-adres, pseudo-Leersiana en nadrukken.
Daarna richt de aandacht zich op de uitgeverspolitiek van Leers: op zijn contacten met auteurs, met de overheid en met collega-uitgevers. Hierbij wordt
nagegaan op welke wijze kopij voor uit te geven boeken binnenkwam en voor
welke boeken de overheid privileges verleende. Voorts komen de conflicten
die daarover ontstonden aan de orde en de boekentransacties met boekverkopers en klanten in binnen- en buitenland (hoofdstuk IV). Als apart onderdeel worden hierna de handelsbetrekkingen van Leers met Frankrijk bestudeerd
(hoofdstuk V)- Voor Leers waren de contacten met dit land van groot belang,
maar door de aldaar aanwezige strenge boekencensuur en door de oorlogssituatie was het nodig voortdurend tactvol op te treden. Enerzijds moest hij
steeds waakzaam zijn om in contact te kunnen blijven met geleerden in Frankrijk die wel bij hem wilden uitgeven, waartoe ze in eigen land geen toestemming
kregen, of die in Frankrijk verboden boeken bij hem wilden bestellen, maar
anderzijds moest hij zich bij de Franse overheid niet al te zeer compromitteren
om zijn geprivilegieerde positie als leverancier aan de Bibliothèque du Roi, niet
te verliezen. Het lukte Leers om beide taken met elkaar te verenigen en daarmee zijn bijdrage te leveren als intermediair binnen de Republiek der Letteren.

13) Cornelia Brandt, weduwe van Reinier Leers, vermaakte in haar testament van 20 mei
1724 (GAR Oud Not. Arch. 2014/76) "twee portretten te weten van Reinier Leers en
Cornelia Brandt" en de portretten 'Van den ouden Arnout Leers en zijn vrouw" aan haar
zoon Amout. Helaas werd niet vermeld van de hand van welke kunstenaars de portretten
waren. In de negentiende-eeuwse aantekeningen over de familie Leers, bewaard in het
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag (dossier Leers), werd genoteerd dat de familieportretten in het bezit waren van Gerard Johannus Wilhelmus Leers (1771-1847), achterkleinzoon van Reinier Leers. Vooralsnog is onduidelijk waar deze portretten zijn gebleven,
nadat de familie in de directe lijn was uitgestorven. Onderzoek in het Rijksbureau voor
Kunsthistorische Documentatie en het Iconografisch Bureau te Den Haag en in de prentenverzamelingen van het Rijksmuseum te Amsterdam, van de Bibliothèque Nationale te Parijs
en van de Universiteit van Leiden bleef zonder resultaat. Ook op twee lijsten met portretten
van uitgevers (J.T. Bodel Nijenhuis, Liste alphabétique en Bilder-Hefte) wordt vergeefs
de naam Leers gezocht.
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In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de verkoop van het bedrijf aan zijn
opvolgers Fritsch en Böhm.
In het tweede deel van deze studie wordt als 'pièce de résistance' de fondslijst
gepubliceerd van het huis Reinier Leers, met een volledige titelopgave, collatie
en, waar mogelijk, een annotatie over de wijze waarop het werk bij Leers tot
stand kwam. Tenslotte volgen nog drie bijlagen. Bijlage I bevat een chronologisch overzicht van de bewaard gebleven correspondentie van Reinier Leers.
In bijlage II worden 41 van deze brieven uitgegeven, daarbij gaat het slechts
om die brieven welke belangrijke informatie bevatten over zowel Leers' uitgeverspolitiek, als de wijze waarop sommige werken tot stand zijn gekomen.
In bijlage III wordt de genealogie van de familie Leers gepresenteerd.

HOOFDSTUK I

DE UITGANGSPOSITIE

1. De boekhandel in de Republiek rond 1680.
In de loop van de zeventiende eeuw hebben de uitgevers van de Republiek
der Verenigde Nederlanden zich een vooraanstaande positie verworven op
de Europese boekenmarkt. Deze leidinggevende plaats van het Nederlandse
boekbedrijf is te danken aan de algehele economische bloei van de Republiek en aan de grote mate van persvrijheid die hier heerste. Bovendien was
het geestelijk klimaat, mede dank zij de grote toevloed van buitenlanders,
van een dusdanig hoog peil dat de geleerden en geletterden steeds in voldoende
mate voor kopij zorgden. Correctoren en tekstbewerkers waren hier beschikbaar
en de noodzakelijke afzet van boeken kon worden gegarandeerd. Ook de technische vooruitgang heeft bijgedragen aan de bloei van het uitgeversbedrijf.
Binnen de Republiek was een eigen papier- en letterindustrie tot ontwikkeling
gekomen en de druktechniek bereikte een hoge graad van perfectie. De boeken
die hier van de persen kwamen, werden geroemd en hadden grote aftrek. De
atlassen van Blaeu, de Elsevier-edities van wetenschappelijke werken in duodecimo-formaat en het uitgebreide Winkelassortiment van een boekhandelaar
als Johannes Janssonius hadden de Republiek tot belangrijk centrum van de
Europese boekhandel gemaakt1.
De jaren rond 1680, in welke periode Reinier Leers zijn loopbaan als uitgever
en boekverkoper begon, kunnen als een overgangsfase worden beschouwd2.
Wanneer Denis Thierry na een bezoek aan de Republiek in 1683 terug is in
Parijs, gebruikt hij zelfs het woord crisis voor de situatie alhier en hij rappor-

ti Voor recente overzichten van de geschiedenis van boekhandel en uitgeverij in de Republiek, zie: Van Eeghen, dl. V-l: De boekhandel van de Republiek, 1572-1795; H. de la
Fontaine Verwey, "Het Hollandse wonder"; G.C. Gibbs, "The role of the Dutch Republic";
H. Vervliet, "De typografie gedurende de 15de tot 18de eeuw".
2) Vgl. Van Eeghens periodisering van de geschiedenis van de boekhandel in de Republiek: 1572-1680; 1680-1725; 1725-1795 (Van Eeghen, dl. V, pp. 75-104). Het zou zeker
nader onderzoek verdienen om mogelijke verbanden te leggen tussen enerzijds de omslag
naar een nieuwe periode binnen het Europese geestesleven, door Paul Hazard bekend geworden als la crise de la conscience européenne', en anderzijds de veranderingen die zich
in diezelfde jaren voordoen in de wereld van het boek. Vgl. de eerste aanzet daartoe bij
H. de la Fontaine Verwey, De wereld van het boek
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teert aan de lieutenant de police', La Reynie: "tous les libraires de Hollande
à la reserve de Blau sont tous faibles et mal établis"3. De beroemde namen
uit het midden der zeventiende eeuw hadden hun glans verloren. Johannes
Janssonius was reeds in 1664 gestorven en zijn winkelvoorraden waren in de
daarop volgende jaren geveild4. In 1672 werd de drukkerij van Joan Blaeu door
brand verwoest en de daarmee opgelopen schade was desastreus geweest voor
het bedrijf. Eén jaar na de brand was Joan Blaeu gestorven. Eén van zijn zonen
had het bedrijf voortgezet, maar de vroegere reputatie werd niet meer verworven5 . En toen na de dood van Daniel Elsevier in 1680 geen van zijn kinderen
het bedrijf voortzette, kwam er daarmee een einde aan de uitgeversaktiviteiten
van de Amsterdamse tak van de in de voorgaande decennia zo bekend geworden
Elsevier-familie6.
Rond 1680 dient een nieuwe generatie zich aan in de uitgeverswereld en het
verschijnsel van de compagnieën doet zijn intrede. In Leiden had in 1677 Pieter
van der Aa zich als boekverkoper gevestigd en enkele jaren later trad Jordaen
Luchtmans in dezelfde stad toe tot het boekverkopersgilde7. Beiden gaan een
belangrijke rol in het boekenbedrijf van de Republiek spelen in de komende
jaren: Van der Aa stuit op veel verzet door zijn nadrukken en zijn pogingen
om het gangbare privilegesysteem te wijzigen; Luchtmans lukt het om in een
korte tijd een omvangrijk Winkelassortiment op te bouwen. Amsterdam blijft
echter verreweg de belangrijkste 'boekenstad'8. Uit Frankrijk gevluchte hugenoten zorgen daar en elders voor nieuwe impulsen 0 . De belangrijkste namen zijn die
van Henry Desbordes, die in 1682 vanuit Lyon zijn toevlucht zocht in Amsterdam om aldaar zijn uitgeverij voort te zetten, en die van de gebroeders Huguetan
die na de herroeping van het Edict van Nantes naar deze stad kwamen 10 .

3) BNP, Joly de Fleury, nr. 2510, f.125.
4) M.M. Kleerkopei, De boekhandel te Amsterdam, dl. I, pp.301-304.
5) Voor Joan Blaeu, zie: H. de la Fontaine Verwey, "Dr Joan Blaeu", en: H. de la Fontaine Verwey en W.Gs. Hellinga, In officina Joannis Blaev.
6) Voor de familie Elsevier, zie: D.W. Davies, The world of the Elseviers. John Locke
schreef naar aanleiding van de dood van Daniel Elsevier: "La mort de Mr. Elzivir est un
pert publique". Deze veelal zonder bronvermelding geciteerde zinsnede is te vinden in de
brief van 13-12-1680 van John Locke aan Nicolas Toinard (Locke, Correspondence, vol.
Π, p. 317).
7) Voor Pieter van der Aa en de boekverkopers Luchtmans, zie: Van Eeghen, dl. V-l,
respectievelijk bijlage II, pp.179-191, en bijlage I, pp.131-177. In 1983 zal een gedenkboek
verschijnen, gewijd aan de uitgeverij Luchtmans en diens opvolger BriU te Leiden, door
B.A. van Proosdij.
8) Volgens Van Eeghen, dl. V-l, p.77 had Amsterdam al in het midden van de 17e eeuw
overduidelijk de eerste plaats ingenomen binnen de boekhandel van de Republiek.
9) Voor de invloed van de Hugenoten op het geestelijk leven in de Republiek, zie: G.C.
Gibbs, "Some intellectual and political influences".
10) Voor Henry Desbordes, zie: Van Eeghen, dl. Ill, pp. 87-95. Voor de gebroeders
Huguetan, zie: Van Eeghen, dl. HI, pp.167-179 en I.H. van Eeghen, "Europese libraires".
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Ook naar Rotterdam kwamen veel hugenoten. Mede dank zij hun komst bereikte
de Maasstad in de laatste twee decennia van de 17e eeuw een periode van intellectuele bloei en vanzelfsprekend werkte dit bevorderlijk voor het boekbedrijf. Rotterdam kende rond 1680 al wel een cultureel klimaat van enig
niveau11. In dit verband kunnen de namen worden genoemd van de schrijvers
Heijmen Dullaert12, Johannes Antonides van der Goes13 en Joachim Oudaen14.
Tot de jongere generatie die in de tachtiger jaren van zich zal laten horen,
kunnen gerekend worden Frans de Haes ls , David van Hoogstraten16 en Pieter
Rabus17. Twee zonen van de bekende historicus Geeraert Brandt zijn enkele
jaren als predikant te Rotterdam werkzaam geweest: Geeraert van 1680 tot
1683 en Caspar van 1683 tot 1686. Met hun literair-historische belangstelling
leverden zij hun bijdrage in de geletterde kringen18. Van de Rotterdamse schilders kreeg vooral Adriaen van der Werff, die in Johann Wilhelm, keurvorst
van Palts-Nouburg, zijn maecenas vond, internationale bekendheid19.
De komst van Franse hugenoten verhoogde het culturele peil van de stad.
De Illustre School kreeg alom bekendheid door de benoeming in 1681 van
twee uit Sedan gevluchte professoren: Pierre Bayle voor filosofie en Pierre
Jurieu voor theologie20. Onder de vele andere réfugiés uit Frankrijk, die hun
spoor volgden naar Rotterdam en in de kring van de Waalse Kerk werden opgenomen, kunnen als meest bekenden nog Jacques Basnage en Pierre Dubosc
worden genoemd. Behalve voor de Franse vluchtelingen was de stad ook toevluchtsoord geworden voor een groep quakers die Engeland hadden moeten
verlaten. Onder hen was Benjamin Furly één van de belangrijkste. Zijn huis
werd een ontmoetingsplaats voor geleerden als Jean Ledere en Philippus van
Limborch. John Locke vond er gedurende zijn verblijf in de Republiek voor
enige jaren onderdak21.

11) Voor het cultureel klimaat in Rotterdam, zie: H.C. Hazewinkel, Geschiedenis van
Rotterdam, dl. III, Hoofdstuk XXVI, "Rotterdam en de kunst", pp.405-461.
12) Voor Heijmen Dullaert, die: P.C.A. van Putte, Hei/men Dullaert. In 1662 verzorgde
Dullaert voor A. Leers Sr. de vertaling van een werk van C. de Rochefort, Natuuriyke en
Zedelyke historie van d'eylanden [...]. Cf. P.C.A. van Putte, o.e., p.39.
13) Voor Antonides van der Goes, zie: NNBW, dl. IV, kol. 54-57.
14) Voor Joachim Oudaen, zie: J. Melles, Joachim Oudaen.
15) Voor Frans de Haes, zie: NNBW, dl. VII, kol. 514.
16) Voor David van Hoogstraten, zie: NNBW, dl. VIII, kol. 831-832.
17) Voor Pieter Rabus, zie: J.J.V.M. de Vet, Pieter Rabus.
18) Voor Geeraert en Caspar Brandt, zie: J.P. de Bie en J. Loosjes, Biografisch woordenboek, dl. I, pp.581-582 en pp.585-587.
19) Voor Adriaen van der Werff, zie: Adriaen van der Werff.
20) Voor de komst van Pierre Bayle naar Rotterdam, zie: H. Bots, "Pierre Bayle en de
Rotterdamse Illustre School".
21) Voor Benjamin Furly, zie: W.T. Huil, Benjamin Furly and quakerism, en: C L .
Thijssen-Schoute, "De Nederlandse vriendenkring", pp. 97-9S.
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Deze korte schets van de situatie waarin Reinier Leers rond 1680 in het boekbedrijf zijn entree deed, maakt duidelijk dat zijn uitgangspositie gunstig kan
worden genoemd. Hij kon voortbouwen op de door de Hollandse uitgevers
verworven reputatie en gebruik maken van de vergaarde kennis. Het steeds
bloeiender wordende culturele leven in zijn woonplaats werkte gunstig voor
zijn winkel en drukkerij. Op zijn beurt zou Leers door zijn uitgeversaktiviteiten een onmiskenbare bijdrage gaan leveren aan de verdere verspreiding
van de faam der 'Hollandse' boekhandel en aan de bekendheid van Rotterdam
als'bibliopolis' 22 .
2. De familie Leers en de boekhandel.
Bij de hierboven aangegeven gunstige omstandigheden, waaronder Reinier
Leers als uitgever kon beginnen, voegt zich het feit dat hij het uitgeversbedrijf
en de boekhandel van zijn ouders kon overnemen. Zo heeft hij zich waarschijnlijk niet in de schulden hoeven te steken om het benodigde drukkersmaterieel,
persen en zetsel, aan te schaffen, want, toen zijn moeder in 1674 vijf stuiver
'kleyn familiegeld', een belasting welke per gezinshoofd werd omgeslagen,
moest betalen, werd in het kohier aangetekend, dat zij "een boeckwinkel
en druckerie doet" op de Spaansche Kade 23 . Uit deze formulering, het woord
'druckerie', mag immers worden opgemaakt, dat het huis Leers over een eigen
drukkerij beschikte. Het werk hoefde dus niet noodzakelijkerwijze uitbesteed
te worden aan andere drukkers, een praktijk waartoe de kleinere uitgevers bij
gebrek aan een eigen pers vaak verplicht waren. Wellicht nog belangrijker was
de overname van een boekhandel, welke een redelijke bekendheid genoot in
binnen- en buitenland. Op het moment dat Reinier de zaken van de weduwe
Leers overnam, bestond er niet alleen een kring van klanten aan wie boeken
werden geleverd, maar tevens kon hij de ruilhandel met een groot aantal boekhandelaren voortzetten. Vanzelfsprekend heeft Reinier ditliandelsnet'verstevigd
en uitgebreid en daarmee zijn Winkelassortiment voortdurend op peil gehouden.
Amout Leers, Reiniers vader, in 1616 in Aken geboren, was naar Rotterdam
gekomen en aldaar getrouwd met Jannetje van Berckel, dochter van dominee
Reinier Claesz. van Berckel24. Reeds in 1644 was Arnout werkzaam als boek-

22) Voor de boekhandel in Rotterdam in de jaren 1680-1720, zie: Rotterdam bibliopoli!.
23) GAR Oud Arch. nr. 4166: Kohier van het klein-familiegeld, geheven volgens resolutie van de Staten van Holland van 22 december 1673, van stad en district Rotterdam,
1674.
24) De geboorte van Arnout Leers sr. in Aken wordt vermeld in GAR Oud Not. Arch,
nr. 487/31. Arnout Leers sr. en Jannetje van Berckel gingen op 16 december 1642 in ondertrouw. Vgl. GAR Alfabetische index op de namen voorkomende in het ondertrouwregister
nr. 4. Een trouwakte is niet gevonden. Jannetje van Berckel, geboren in 1622, was de
oudste dochter van dominee Reinier Claesz. van Berckel. Vgl. De Nederlandsche leeuw,
36(1918), kol. 28-29.
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handelaar en als uitgever25. Het aantal boeken dat door Arnout Leers is uitgegeven, moet vrij groot zijn geweest. Alleen al de Gemeentebibliotheek van
Rotterdam bezit zeventig onder zijn ïmpressum verschenen werken, waarbij
de herdrukken niet zijn meegerekend. Zijn fonds bestaat vooral uit theologische
en medische werken. Uit de notariële akten blijkt dat hij in de 60-er jaren
handel dreef met collegae in Engeland, Frankrijk en het Duitse Rijk en dat
hij over een 'comparantswinkel' beschikte in Frankfurt26.
Uit het huwelijk van Arnout Leers en Jannetje van Berckel werden vijf
kinderen geboren: Amout jr., Helena, Reinier, Anna en Joannes27, onder
wie ook Amout jr. zich als 'libraire' verdienstelijk maakte. In 1667 vestigde
deze zich op 23-jarige leeftijd in Den Haag als boekhandelaar en uitgever. Aanvankelijk hield hij een winkel op de Hoogstraat en vanaf 1684 op de Grote Zaal
van het Binnenhof. Kossmann die zijn fonds heeft gereconstrueerd, komt tot een
totaal van 65 werken - herdrukken niet meegerekend - en een twintigtal pamfletten, uitgegeven tussen 1670 en 1696. Ook het assortiment in de winkel van
Amout moet vrij omvangrijk zijn geweest. Zo is bekend dat hij in 1674 bij de
veiling na de dood van Joan Blaeu voor maar liefst ƒ 7.277-19 aan boeken
heeft gekocht28. In 1685 werd Amout benoemd tot kamerbewaarder van de
Staten van Holland en van de Staten-Generaal en fungeerde hij tevens als ordinarisdrukker van de Raad van State29. Vermoedelijk in verband hiermee
namen zijn aktiviteiten als boekhandelaar en uitgever af30. In 1686 en 1687
werd zijn Winkelassortiment zelfs geveild. Dat er een grote hoeveelheid boeken
in de magazijnen aanwezig was, toont de catalogus aan van de verkoop van 1686,

25) In 1644 vermeldt de rekening van Willem Cruyger, tresorier-ordinaris van de stad
Rotterdam, leveranties van Arnout Leers aan de Stadsbibliotheek voor een bedrag van
240 gulden en 10 stuivers en van Arnout Leers en Abraham Huybrechtsz. samen aan de
Latijnse School voor 175 gulden en 4 stuivers. J.H.W. Unger en W. Bezemer, "De oudste
stadsrekeningen van Rotterdam", p. 309.
De vroegste uitgave met het drukkersadres van Arnout Leers is: J. van Beverwijck, Epistolicae questione! cum doctorum responsi! (...) uit 1644.
26) GAR Oud Not. Arch. nrs. 388/66,635/123 en 414/150.
27) De doopdata zijn als volgt: Arnout jr. in oktober of november 1643; Helena op
11 februari 1646; Reinier op 17 november 1654; Anna op 8 mei 1657 en Joannes op
2 december 1660. GAR Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente 16171811.
28) Van Eeghen, dl. V, pp. 260-261.
29) Voor de functie van kamerbewaarder, zie: Th. van Riemsdijk, De Griffie van Hare
Hoog Mögenden, pp. 82-83.
30) Voor Arnout Leers jr., zie: E.F. Kossmann, De Boekhandel te 's-Gravenhage, pp.
231-234, alwaar een beknopte fondslijst wordt gegeven.
L. Febvre en H.-J. Martin in: L 'Apparition du livre, p. 258 draaiden de zaak om: zij stelden
dat Reinier Den Haag verliet om zich in Rotterdam te vestigen vanwege de gunstige ligging
van deze laatste stad aan zee.
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die maar liefst 100 pagina's telt 31 .
Te Rotterdam was in oktober 1673 Amout Leers sr. gestorven32. Blijkens
een brief van Amout jr. aan Balthasar Moretus te Antwerpen had zoon Amout
de maanden voor de dood van zijn vader de zaken in Rotterdam behartigd33.
Hoewel het bedrijf door de weduwe Jannetje van Berckel werd voortgezet,
werd een deel van de boeken uit de winkel een jaar later geveild. De Oprechte
Haarlemsche Courant kondigde in ieder geval deze verkoop aan: op 3 december
1674 zouden de ongebonden en op 6 december de gebonden boeken worden
geveild. Op 11 december werd echter in dezelfde krant gemeld dat wegens de
vorst de veiling was uitgesteld, maar dat er wel uit de hand was verkocht34.
Waren de erven Leers van mening dat de voorraden van eerder verschenen
uitgaven en winkeldochters te groot waren geworden of was er geld nodig?
Daar er tot op heden geen catalogus werd gevonden van deze veiling en
andere archiefstukken ontbreken, moeten deze vragen helaas onbeantwoord
blijven.
Niet lang zou de weduwe Leers alleen het bedrijf van haar overleden man
voortzetten. Reeds op 4 februari 1676 machtigde zij Reinier, haar tweede
zoon, die toen 21 jaar oud was, om namens haar handel te drijven. Het werd
in de volgende bewoordingen bij de notaris vastgelegd:
"om van harentwege in Engeland, Schotland, Ierland, Holland, Zeeland en
Vriesland benevens in alle andere koninkrijken, landen en steden te handelen
en negotiëren 'soo in 't koopen als verkoopen van alderhande boecken in
alderley faculteyten ende talen" 35 .
Mogelijk is in een van de volgende jaren ook een feitelijke overdracht van het
bedrijf van moeder op zoon notarieel geregeld, waarbij de weduwe waarschijnlijk van bepaalde werken het kopierecht behield om deze te kunnen herdrukken
en te verkopen; tot in 1690 bleven er immers herdrukken uit het fonds van
haar overleden man verschijnen met als drukkersadres "typis viduae Amoldi

31) De Oprechte Haarlemsche Courant kondigde een veiling aan van "al syn vreemde
sotteeringe theol. jur. med. en misceli, in aldeih. talen" te houden op 7 oktober 1686.
De catalogus van deze veiling bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen.
Voor 29 december 1687 werd opnieuw een veiling aangekondigd van zijn "eigen vreemde
sorteeringe" door dezelfde krant. Deze gegevens zijn ontleend aan het apparaat van veilingcatalogi, thans aanwezig in de Handschriftenzaal van de UB van Amsterdam.
32) Arnout Leers sr. werd op 19 oktober 1673 begraven. GAR Extract uit het register
der doden 1668-1811.
33) Brief A. Leers jr. aan В. Moretus, 21-9-1673 (Archief van het Museum PlantijnMoretus, Antwerpen, nr. 601, f.343).
34) Deze gegevens zijn ontleend aan het apparaat van veilingcatalogi, aanwezig in de
Handschriftenzaal van de UB van Amsterdam.
35) GAR Oud Not. Arch. nr. 1119/173.
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Leers", met name van de Minellius' uitgaven van klassieke auteurs36. Reinier
zou evenwel al spoedig een eigen stempel gaan drukken op de bedrijfsvoering.
Blijkens een latere brief aan de Engelse boekhandelaar Samuel Smith kon Reinier
niet altijd evenveel waardering opbrengen voor het zakelijk optreden van zijn
moeder. Zo schreef hij aan Smith de Terentius-uitgave van zijn moeder wel
tegen boeken van de Engelse uitgever te willen ruilen, maar alleen tegen een
hogere prijs dan zijn moeder had gevraagd:
"[...] je say que ma mère vous a donné une fois ces auteurs là quasi pour
rien, et je ne pense pas que vous voulés que je vous les donne sur ce pied
là" 37 .
Na de dood van Jannetje van Berckel, in de eerste maanden van 1694, werd
Reinier door zijn broers Arnout en Jan en zijn zuster Helena gemachtigd om
zorg te dragen voor de financiële afwikkeling van de zaken van moeders boekhandel38 . Daar Arnout jr. zich op dat ogenblik al praktisch geheel uit de boekhandel had teruggetrokken, zijn de kopijrechten, de privileges en voorradige
boeken uit het bezit van de weduwe Leers waarschijnlijk zonder moeilijkheden
in de zaak van Reinier terechtgekomen. Over een financiële regeling dienaangaande kon niets worden achterhaald. Reinier en Arnout jr. hebben tot de
dood van laatstgenoemde, in juni 1701, samengewerkt39. Amout nam Reiniers
zaken waar tijdens diens verblijf in het buitenland en hij bemiddelde voor
aangelegenheden die in Den Haag moesten worden geregeld, zoals bijvoorbeeld
de aanvraag van een privilege40. Drie boeken zijn door de broers gezamenlijk
uitgegeven: in 1683 een uitgave van de Satyrae van Iuvenalis en Persius, in 1685
de werken van Caesar en in 1690 de Dictionaire universel van Furetière.
In 1680 verscheen het eerste werk met het impressum van Reinier Leers:
de Opera omnia van Lambertus van Velthuysen. Als drukkersmerk fungeerde
nog het Labore et Vigilantia dat reeds door zijn vader was gebruikt. Reinier
is dan vijf-en-twintig jaar oud en nog ongetrouwd41. Waarschijrdijk had hij in
Rotterdam de Latijnse school bezocht en vervolgens het vak van boekhandelaar
en uitgever bij zijn ouders geleerd, maar niets is daarover met zekerheid bekend.

36) In 1690 verscheen: Terentius, Comoedia sex (...), Roterodami, apud Viduam Arnoldi
Leers, 1690 (NUC, vol. 587, p. 93).
37) Brief R. Leers aan S. Smith, ll(21)-2-1690 (BLO Rawlinson Letters, nr. 114, f. 88).
38) GAR Oud Not. Arch. nr. 1210/21: 16-3-1694.
39) GA Den Haag, Extract uit de registers der doden, nr. 457, p. 12.
40) Vgl. brief J. Ledere aan R. Leers, 24-6-1686 (UBL BPL 246): "J'ai écrit deux fois.
Monsieur, à la Haie à Mr. vôtre frere pendant vôtre absence, pour me prier de m'envoier
(...)", en vgl. brief A. Leers aan R. Leers, 7-10-1696 (UBL BPL 885) voor Arnouts hulp
bij de privilege-aanvraag voor de Dictionaire van Bayle.
41) Pas ruim 15 jaar later, op 20 februari 1696, trad Reinier Leers in het huwelijk met
Cornelia Brandt, dochter van Geeraert Brandt en van Suzanne Casparsdochter van Baerle.
Zie Bijlage III.

14
Wel is duidelijk dat hij als een geletterd man mag worden beschouwd, die weldra
contacten wist te leggen met geleerden binnen de Republiek der Letteren: met
medewerkers als Pierre Bayle en Henri Basnage de Beauval, met auteurs als
Nicolas Malebranche en Richard Simon en met klanten zowel binnen als buiten
de Republiek. Het lovend oordeel van Pierre Bayle is veelzeggend. Deze schreef
aan zijn Paiijse correspondent François Pinsson des Riolles over Leers: "Vous
trouveriez Monsieur en la personne de ce libraire un tres honnête homme et fort
éclairé"42.

42) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 6-7-1694 (BNP f.fr. 12771, f. 299).

HOOFDSTUK II

HET BEDRIJF

Bij een poging het bedrijf van Reinier Leers te beschrijven moet men voor ogen
houden, dat hij, evenals zijn eigentijdse collega's, de beroepen van boekhandelaar
èn uitgever in zich verenigde1. Er zal eerst aandacht worden besteed aan de
winkel en Leers' bezigheden als boekhandelaar, vervolgens aan de drukkerij,
waar hij als uitgever over beschikte. Tenslotte zal het weinige dat bekend is over
het personeel dat bij Reinier Leers in dienst was, worden meegedeeld.
1. De boekwinkel.
Het bedrijf van Reinier Leers bevond zich te Rotterdam op de Spaansche
Kade. Zijn moeder was hier in ieder geval al in 1674 gevestigd met de boekwinkel en de drukkerij2. Een duidelijk beeld van de ligging van de winkel en
bedrijf geven de bronnen niet. De verkoopakte uit 1709 levert slechts een
enkele aanduiding op, waar gesproken wordt over 'la boutique' in het huis
van Leers3. De boekwinkel, die niet veel ruimte vroeg, zal zich inderdaad wel
in het woonhuis van Leers hebben bevonden. Dit blijkt ook uit een brief van
Antonius Matthaeus, hoogleraar in de rechten te Leiden, die vroeg of hem een
aantal boeken konden worden toegezonden, welke hij in de zaak van Leers,
"t'uwen huyse" had doorgebladerd4.
Waarschijnlijk zal de 'boutique' van Leers veel overeenkomst hebben vertoond met de winkel zoals die nog steeds te zien is in het Museum PlantijnMoretus te Antwerpen: de ruimte aan de straatzijde van het huis met een houten
toonbank, een aantal kasten tegen de wand en een bescheiden plaats voor de
boekbinder en zijn naaibank. Leers handelde ook in prenten en kaarten. In de
verkoopakte van het bedrijf wordt gesproken over een "négoce de livres et
d'estampes"5. De sortimentscatalogi van Leers bevatten naast titels van boeken
1) Terwijl de Franse taal over het woord libraire-imprimeur' beschikt om de combinatie
van het uitgeven en het verkopen van boeken aan te geven, moet men zich in het Nederlands
blijven behelpen met de afzonderlijke woorden 'boekverkoper', 'uitgever' en 'drukker'.
2) GAR Oud Arch. nr. 4166: Kohier van het кіеіл-familiegeld, geheven volgens resolutie
van de Staten van Holland van 22 december 1673, van stad en district Rotterdam, 1674.
3) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f.430.
4) Brief A. Matthaeus aan R. Leers, 19-8-1696 (UBL Pap. 15).
5) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 427.
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ook geregeld een overzicht van wat er aan portretten, gravures en landkaarten
in de winkel te koop werd aangeboden6. Om het beeld van de winkel van Leers
op te roepen kan daarom ook gekeken worden naar de twee zeventiende-eeuwse
pentekeningen van Salomon de Bray, waar men ziet hoe gravures en kaarten
aan de wanden zijn opgehangen7. Ook atlassen werden door Leers verkocht.
Van de Atlas François van Jaillot zijn exemplaren bekend waarin wordt vermeld dat deze afkomstig zijn uit de winkel van Leers 8 .
In de winkel lagen de recent verschenen boeken en tijdschriften uitgestald,
zowel de boeken uit Leers' eigen drukkerij, als die welke met collegae uit binnenen buitenland waren geruild. Door de vele contacten welke Leers in de Republiek der Letteren onderhield is zijn winkel ongetwijfeld een intellectueel trefpunt geweest, waar men niet alleen kwam om boeken te kopen, maar ook om op
de hoogte te blijven van alle nieuwe publicaties die her en der in Europa verschenen. Ook voor Leers' winkel zullen daarom de woorden van de boekverkoper Johannes Janssonius van Waesberge van toepassing zijn geweest: "Niet
gemeender in boeckverkooperswinckels als na nieuwigheden of nieuw uytgekomene boecken te vragen"9.
De boeken lagen voor het merendeel ongebonden, 'en blanc', in katernen
gevouwen, in de kasten. Er waren ook wel een aantal gebonden boeken voorradig, met name de boeken die 'antiquarisch' waren aangekocht. De klanten
konden de katernen in de winkel al naar gelang hun wensen door de binder
van een band laten voorzien. Ongetwijfeld was in de winkel ook voortdurend
het 'kleinere' drukwerk te verkrijgen: gebedenboekjes, catechismussen, actuele
pamfletten en almanakken. Boeken van oudere datum bleven in de magazijnen
bewaard. Met behulp van het winkelboek en met de sortimentscatalogi konden
de klanten geïnformeerd worden over de bij de boekhandelaar voorradige
boeken. Leers had veel opslagruimte nodig. Niet alleen zijn eigen boekenproduktie en de door zijn ouders uitgegeven werken moesten worden bewaard,
maar ook alle publicaties die hij via ruilhandel had verworven. In de verkoopakte van 1709 wordt gesproken over "les magasins et greniers, derriere et hors
de sa maison" en over "trois greniers, qui sont hors de la dite maison, (...),

6) Vgl. bijvoorbeeld Catalogus Ubrontm, quibus officinam suam auxít annis praeteritis
1700, 1701 et 1702, pp. 17-24: Catalogue d'estampes portraits, cartes généalogiques,
géographiques, terrestres et marines etc.
7) Deux intérieurs de libraires ou l'on vend aussi des tableaux et des estampes. Bewaard:
Amsterdam, Rijksprentenkabinet. Afgebeeld in: La vie en Hollande au XVHe siècle, planche
53, ni. 203. Vergrote reproducties van deze twee tekeningen zijn ook te zien, zonder verklarende tekst, op de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum te Amsterdam.
8) С Koeman, Atlantes neerlandici, vol. II, p. 266.
9) Johannes Janssonius van Waesberge in zijn Catalogus librorum novissime impressorum, Amsterdam 1676, geciteerd naar: D. Grosheide, "Aankondiging van nieuwe uit
gaven", p. 456.
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1. Twee interieurs van boekwinkek. Tekeningen door Salomon de Bray, midden
17e eeuw.
Rijksprentenkabinet, Amsterdam.
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savoir sur le Haringvliet, Scheepmakershaven et Leuvehaven"10.
De sortimentscatalogi van Leers, waarin veel werken worden vermeld die
reeds vele jaren voordien waren verschenen, illustreren duidelijk dat in zijn
tijd Sortiments- en antiquariaatshandel nog niet waren gescheiden. De boeken
bleven ongebonden jaar in, jaar uit in de magazijnen bewaard. Pas als ze werkelijk winkeldochters waren geworden, werden de bedrukte vellen soms als pakpapier gebruikt. Zo moest Pierre Desmaizeaux worden teleurgesteld, toen hij
om toezending vroeg van alle publicaties die eertijds waren verschenen naar
aanleiding van het Avis important aux réfugiez sur leur prochain retour en
France [...]. Het bleek onmogelijk deze pamfletten nog bijeen te brengen:
"Quelques-unes sont toutes vendues depuis longtems, et ce qui restoit d'exemplaires de quelques autres a servi de maculature"11. Waardeloos geworden
vellen konden ook nog het lot ten deel vallen in de 'komeneyen' terecht te
komen "om booter, kaas etc. meede weg te dragen"12.
Dat Sortiments- en antiquariaatshandel rond 1700 nog niet waren gescheiden,
blijkt ook wel uit de boekenveilingen die door de boekhandelaren werden georganiseerd. Het ging daarbij meestal om met veel moeite en kosten bijeengebrachte boekenverzamelingen, die na de dood van de verzamelaar werden verkocht. Ook Leers heeft enkele van deze veilingen georganiseerd. Van de verkoop van de bibliotheek van Isaac Gruter op 14 april 1681 is de catalogus
bewaard gebleven13. Enkele andere door Leers gehouden veilingen zijn slechts
bekend, uit door hem in de Oprechte Haarlemsche Courant geplaatste advertenties, zoals die van de bibliotheek van Petrus Tilenius in 1687 en die van
Johannes Ursinus en Bernardus Bijlerwerf in 1689 1 4 .
Reinier Leers heeft ongetwijfeld ook 'schrijfnooddruftigheden' oftewel
schrijfwaren in zijn winkel verkocht: diverse soorten en formaten papier, pennen
en inkt, lak en ouwels, vlakpapier en ivoorzand, schrijfboeken en houten linealen, grootboeken en memorialen, zakboekjes en journalen. Zijn ouders waren
reeds leveranciers van boeken en schrijfwaren geweest van het 'Edele Moogende
Collegie ter Admiraliteit op de Maze' en ook Reinier werd dit recht toebedeeld 15 . Hij deelde de opdrachten met de boekverkopers Van Waesberge16.
10) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 429.
11) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 22-10-1700 (Bayle, O.D., t. IV, p. 794).
12) In zijn uit 1717 daterende Komt om geldt te winnen (...) waarschuwt Izaak le Long
ervoor dat een slecht beleid van de uitgever tot uiteindelijk resultaat heeft, dat de vellen
bedrukt papier op zekere dag als pakpapier zullen worden gebruikt. Geciteerd naar: J.W.
Enschedé, 'Έβη beschrijving van het boekbedrijf', p. 143.
13) Vgl. Fondslijst I,nr. 2.
14) Deze gegevens zijn ontleend aan het apparaat van veilingcatalogi, aanwezig in de
Handschriftenzaal van de UB van Amsterdam.
15) Zo had Amout Leers sr. in 1671 de opdracht gekregen om "placcaatboecken ofte
zeeatlassen" te verschaffen aan alle zittende en nieuw te benoemen raadsleden. GAR Regen
tencollectie Collot d'Escury, nr. 174/71: 15-1-1671.
16) A.M. Ledeboer, Het Geslacht Van Waesberghe, p. 182.
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Het ging hierbij om forse sommen geld. Zo ontving de weduwe Leers in 1680
maar liefst 2815 gulden en 14 stuivers voor drie leveranties van boeken en
schrijfwaren in dat jaar17. In 1682 bleken de rekeningen over de geleverde
boeken en schrijfbehoeften "tot een groóte somma gesteygert" te zijn en de
heren van de Admiraliteit besloten, dat voortaan alleen aan de gecommitteerden
rechtstreeks geleverd mocht worden18. Leers en de Van Waesberges bleven
echter wel de voorkeur genieten "indien sy ten selver prijsen als andere hun
waaren verkoopen"19. Ook in de volgende jaren ontstonden er nog voortdurend moeilijkheden over de leveranties en verschillende keren werd vastgesteld dat de 'boekbinder' Leers geen schrijfwaren meer mocht leveren, tenzij
met uitdrukkelijke goedkeuring van de voorzitter en de secretaris van de raad20.
In 1687 werden er zelfs duidelijke afspraken gemaakt over de prijzen waartegen
zou worden geleverd:
"Het afgesneede schrijfpapier de riem
het afgesneede postpapier de riem
de registers groot meridiaan met agt linien gelinieert tot
een half stuiver yder bladt
de banden van ditto registers
de roodbandschaften yder bos
't gedrukte schrijfpapier
een pennemes
best oostyndisch lack yder pyp
een pint inckt

/
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In vergelijking met de leveranties aan de Admiraliteit van de Maas zijn die aan de
Latijnse school van geringe omvang. Uit drie posten op de rekening van de
thesaurier-ordinaris van Rotterdam valt af te leiden dat aan Leers en één of
twee andere boekhandelaren bedragen zijn uitbetaald voor leveranties en bindwerk van boeken die als prijzen aan de leerlingen van de Latijnse school waren
uitgereikt: in 1680 115 gulden, in 1694 90 gulden en 11 stuivers en in 1695
118 gulden en 17 stuivers21.

17) GAR Oud Aich. nr. 3018: Stukken betreffende de zeezaken en de Admiraliteit
op de Maze, 1586-1750.
18) GAR Regentencollectie CoUot d'Escury, nr. 174/119: 17-6-1682.
19) Ibidem.
20) Ibidem, nrs. 174/171; 174/190 en 191; 174/223; 174/230. In Amsterdam deden
zich dezelfde problemen voor betreffende hoge rekeningen voor leveranties van schrijfwaren aan regeringscollecties. Vgl. H.A. Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, pp. 186187.
21) GAR RegentencoUectie CoUot d'Escury, nr. 174/171.
22) GAR Oud Arch. nrs. 3119/718 (26-11-1680); 3133/573 (19-4-1694) en 3134/572
(18-10-1695).

19
De belangrijkste zorg voor de 'libraire' was het op peil houden van zijn
winkelassortiment, dat voortdurend met nieuw verschenen boeken moest
worden aangevuld. De handel die Leers daartoe voerde met zijn collegae van
binnen en buiten de Republiek zal nog uitvoerig in een latere paragraaf ter
sprake komen.
2. De uitgeverij.
Wanneer in de 17e eeuw een boekhandelaar zijn naam en drukkersmerk op
de titelpagina van een boek aanbracht, betekende dit nog niet dat het boek ook
werkelijk op zijn eigen drukpersen was gedrukt. Van Eeghen merkt in dit verband op, dat alleen de allergrootste boekhandelaren in de Republiek over een
eigen drukkerij beschikten. De andere 'libraires' lieten hun boeken drukken,
hetzij bij een van de meestal kleinere zelfstandige drukkers, hetzij bij een van de
collegae met een eigen drukkerij23. Dat Reinier Leers wel over een eigen drukkerij heeft beschikt, staat onomstotelijk vast 24 , ook al zijn slechts enkele spaarzame gegevens over deze drukkerij bekend.
Allereerst is niet duidelijk waar de drukkerij gehuisvest was. Moet zij in het
woonhuis van Leers, aan de Spaansche Kade worden gesitueerd? Of was er een
aparte ruimte voor, zoals de verkoopakte van 1709 vagelijk doet vermoeden,
daar hier gesproken wordt van "le louange de l'imprimerie, et de la maison,
qui est a coté pour le temps que l'imprimerie y sera continuée"25
Over de inrichting van het bedrijf is al evenmin veel bekend. Ook nu weer
kan de bewaard gebleven drukkerij van Plantijn-Moretus te Antwerpen, evenals
afbeeldingen van oude drukkerswerkplaatsen uitkomst bieden 26 . Zoals bij
Plantijn-Moretus waren ook bij Leers de zetterij en de drukkerij waarschijnlijk
in één ruimte verenigd. Voor het zetwerk waren een groot aantal letterkasten
aanwezig, voorzien van allerhande grote en kleine letters in verschillende lettertypen, van cijfers en alle soorten leestekens27. De letters werden uit de letterkasten genomen en met behulp van zethaken tot regels gevormd. Als de pa-

23) Van Eeghen, dl. V-l, p. 40.
24) Als bewijs voor Leers' eigen drukkerij kan niet alleen de verkoopakte uit 1709 worden
aangevoerd, waarin sprake is van "son imprimerie composée de cinq presses" (GAR Oud
Not. Arch. nr. 1498/187, f. 427), maar ook vele brieffragmenten die hieronder geciteerd
worden, waarin geregeld wordt gesproken over Leers' drukkerij en persen.
25) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 429.
26) De belangrijkste afbeeldingen van drukkerij-interieurs zijn te vinden in: J.W. Enschedé,
"Houten handpersen".
27) Als er al letterproeven hebben bestaan die aan klanten een indruk konden geven van
de mogelijkheden van Leers' zetterij, dan zijn deze niet bewaard gebleven. De naam van
Leers ontbreekt in elk geval in de par. "Letterproeven tot 1800", in: W.Gs. Hellinga, Kopij
en druk in de Nederlanden, pp. 123-130, en ook in: "Drukkerijen en lettergieterijen met hun
letterproeven, drukproeven en prijscouranten", in: Catalogus van de Bibliotheek van de Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels, 1920-1979, dl.IV.pp.531-539;
dL VIII, pp. 592-595.
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gina's volledig waren gezet, moest een strak aangetrokken touwtje om de vorm
ervoor zorgen, dat er geen letters uit konden vallen. De vorm met een van het
formaat afhankelijk aantal gezette pagina's werd in een houten raam geslagen
en daarmee was het werk van de zetters verricht. Het zetsel werd vervolgens
op de pers gelegd en met de inktbal gei'nkt. Een vel papier werd, nadat het in
de spoelborden was genat, op het zetsel gelegd en vervolgens kon met de degel
het papier tegen de drukvorm worden gedrukt. Er werden zoveel afdrukken van
het zetsel gemaakt als voor de gewenste oplage van het boek nodig waren. Wanneer de bedrukte vellen gedroogd waren, kon vervolgens de weerzijde worden
bedrukt. Pas nadat het gewenste aantal vellen was gedrukt, werd de vorm weer
gebroken en gingen de letters terug in de letterkasten. Kort samengevat was dit
het procédé waarmee ook in de drukkerij van Leers werd gewerkt. In zijn drukkerij moeten dan ook een groot aantal letterkasten hebben gestaan, naast persen,
zetbanken en inktbakken. Men trof er ongetwijfeld een kachel aan, en droogstokken aan het plafond, evenals kooimanden met kooien, wiggen om het
zetsel vast te zetten, spaanbakken met spanen, stukjes hout die gebruikt werden
voor het interliniëren en loogbakken, waarin de vuile vormen werden schoongemaakt28 .
Het notarieel protocol, waarin de verkoop van Leers' drukkerij en boekhandel in 1709 werd vastgelegd, is de enige bron voor gegevens over het exacte
aantal persen dat in zijn bedrijf aanwezig was. Op het moment dat de drukkerij werd verkocht, waren er "cinq presses, et une presse pour tirer les tailles
douces" 29 . Dat er in de voorafgaande jaren wellicht meer persen zijn geweest,
is weliswaar niet uitgesloten, maar moet toch onwaarschijnlijk worden geacht.
Een drukkerij met vijf persen en een plaatpers behoort in de 17e en 18e eeuw
tot de groep van grote ondernemingen. Enkele cijfers mogen deze uitspraak
adstrueren: in het gehele gewest Holland werden in 1674 nog geen 200 persen
geteld, namelijk ISO drukpersen, 36 plaatpersen en 10 kaartspelpersen30. En
van de 51 Parijse drukkers die in 1710 actief waren, dus in de periode van sterke
concentratie in de Franse uitgeverswereld, bezat slechts 24% meer dan vier
persen31.
De capaciteit van een drukkerij hing overigens slechts ten dele af van het
aantal beschikbare persen. De prijs van een drukpers was relatief laag; volgens
Gaskells berekening bedroegen de kosten van een drukpers ongeveer een tiende
van die van 1000 kilo zetsel, de hoeveelheid die voor het zetwerk voor één

28) Voor een gedetailleerde uiteenzetting over het zetten en drukken met handpersen,
zie: Ph. Gaskell, A New introduction, pp. 40-56 en pp. 78-141; F. Janssen (ed.), Zetten
en drukken, passim en J. Rychner, "Alltag einer Druckerei".
29) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 427.
30) Van Eeghen, dl. V-l, p. 39.
3DH.-J. Martin, t. II, p. 669.
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pers ter beschikking moest staan . Een drukker kon zich dan ook veroorloven in zijn werkplaats meer persen te hebben staan dan hij het merendeel
van de tijd nodig had. Een opmerking van Bayle doet vermoeden dat minstens
één van de in Leers' drukkerij aanwezige persen van inferieure kwaliteit was 33 .
Bovendien had ook de weersgesteldheid zijn invloed op de werkzaamheden in
de drukkerij, 's Winters kon bij strenge vorst niet worden gedrukt, omdat de
inkt dan bevroor en de vellen niet droogden. Zo moet begin maart 1695 Henri
Basnage aan François Janiçon schrijven: "Le 3e tome de Y[Histoire de lyUdit
de Nantes paroisseroit desia sans le froid qui a arresté les presses"34.
De capaciteit van de drukkerij werd wellicht vooral bepaald door de beschikbare mankracht. Allereerst voor het zetwerk. Hierover zijn voor Leers'
bedrijf geen gegevens bekend. Er is enkel een zijdelings gemaakte opmerking
van Pierre Bayle dat het zetwerk voor zijn Dictionaire historique et critique
veel tijd in beslag nam en langzaam vorderde35, hetgeen begrijpelijk is, als men
de ingewikkelde bladspiegel van dit werk in aanmerking neemt. Ook over het
aantal drukkers dat Leers in dienst had, is niets bekend. De houten handpersen
moesten door twee man worden bediend om tot een gemiddelde uurproduktie
van 200 à 250 eenzijdig bedrukte vellen te komen. Is er slechts één man beschikbaar, dan is een aantal van 100 à 125 vellen het maximaal haalbare36.
Een opmerking van Pierre Bayle uit 1705 wekt de indruk dat een tekort aan
mankracht de verschijning van het derde deel van zijn Réponse aux questions
d'un provincial heeft vertraagd:
"Le second tome de la Réponse aux questions d'un provincial est achevé
d'imprimer depuis long-tems; mais on ne le vendra qu'avec le troisième
qui est sous la presse, et qui auroit pu être achevé il y a un mois, si le libraire
avoit pu fournir assez d'imprimeurs"37.
Van enkele bij Leers uitgegeven boeken is bekend hoeveel tijd er werd gepland
voor het zet· en drukwerk. In juni 1685 bevestigde Leers aan Malebranche de
ontvangst van het manuscript van diens Réponse à une Dissertation de Mr.
Arnauld [...] en hij verzekerde dat het werk binnen drie weken gedrukt zou
zijn 38 . Het is niet zeker of het hem ook is gelukt om deze duodecimo van
32) Ph. Gasiceli, A New introduction, pp. 163-164.
33) Brief P. Bayle aan M. Veyssière de la Croze, 3-8-1706 (Bayle, O.D., t. IV, p. 879):
"Il y a sous la presse, mais sous une presse, qui va lentement, un quatrième tome de la
Réponse aux questions d'un provincial".
34) Brief H. Basnage de Beauval aan F. Janiçon, 3-3-1695 (BNP f.fr. 19206, f. 175).
35) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 26-8-1694 (Bayle, O.D., t. IV, p. 707): "Je m'occupe
uniquement a mon dictionaire. La composition en est difficile et lente plus qu'on ne saurait
dire".
36) Ph. Gasiceli, A New introduction, p. 139 en F. Janssen (ed.), Zetten en drukken,
p. 183.
37) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 16-10-1705 (Bayle, O.D., t. IV, p. 861).
38) Brief R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685 (Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 366).
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tien vellen binnen de afgesproken tijd te voltooien. Voor de Histoire critique
des principaux commentateurs du Nouveau Testament van Simon voorzag
Leers in december 1691 zeven of acht maanden nodig te hebben39. Het werk,
een quarto van 132 vellen, zou echter pas in december 1692 of januari 1693
verschijnen40.
De uiterst nauwgezette - bewaard gebleven - aantekeningen over het zet- en
drukwerk verricht in de jaren 1696 tot 1712 in het bedrijf van de Cambridge
University Press, stelde McKenzie in staat om voor elk uitgegeven werk zeer
gedetailleerd de verschillende fasen van het zetten en drukken weer te geven:
niet alleen in welke weken een bepaald boek werd gezet en gedrukt, maar ook
door welke personen41. Het is ten enenmale onmogelijk dergelijke gegevens
voor de door Leers uitgegeven boeken te verstrekken. Weliswaar is van elk
afzonderlijk boek te berekenen voor hoeveel vellen zetwerk verricht moest
worden en af en toe is een datum bekend waarop aan een publicatie werd
begonnen en wanneer ze werd voltooid - deze gegevens zijn in de fondslijst
steeds vermeld -, maar de oplagecijfers en de capaciteit van het bedrijf ontbreken helaas.
Een uitzondering kan worden gemaakt voor het totstandkomen van de
Dictionaire historique et critique van Bayle, waarover in diens correspondentie
nogal wat gegevens zijn te vinden. Hetgeen erover bekend is, wordt hier tevens
meegedeeld om duidelijk te maken hoezeer de uitgave van een omvangrijk
werk Leers' personeel voor jaren werk verschafte. Het drukken van de eerste
editie van de Dictionaire werd in september 1693 begonnen42. In augustus
1695 was het eerste deel dat de letters A tot en met G bestreek en 345 vellen
telde, voltooid43. Op 25 oktober 1696 is het tweede deel met de letters H
tot en met Z, bestaande uit 349 vellen, gereed en het werk kan via de winkel
verkocht en verstuurd worden44. Uit deze gegevens valt af te leiden dat tijdens
het werk aan het eerste deel gemiddeld drie à vier vellen per week werden
gezet. Vervolgens kon het zetsel in een oplage van 1000 worden gedrukt4s.
Het tweede deel werd in ongeveer 60 weken voltooid, hetgeen op een gemiddelde weekproduktie neerkomt van vijf à zes vellen. Er waren perioden dat het
tempo veel lager lag, hoewel het soms ook hoger uitkwam. Zo werd in de eind-

39) Brief R. Leers aan G. Menage, 5-12-1691 (Amsterdam, Bibl. V.B.B.B. Ms.-Personalia):
"(...) j'ai esté obligé (...) de commencer ce 3e volume (van de Histoire du Nouveau Testament) qui m'occupera pour 7. ou 8. mois".
40) Brief J. Perizonius aan R. Leers, 2-2-1693 (KB Den Haag 121 E 4).
41) D.F. McKenzie, The Cambridge University Press.
42) P. Desmaizeaux, "Vie de M. Bayle", p. LXVIII.
43) Brief P. Bayle aan D. Constant 22-8-1695 (Bayle, O.D., t. IV, p. 713): "Je suis toujours fort occupé à mon Dictionaire. Le premier volume [...] est achevé d'imprimer".
44) Brief R. Leers aan N. Clément, 25-10-1696 (BNP AR 53, f.67).
45) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 26-8-1694 (Bayle, O.D., t. IV, p. 707): "Je m'occupe
uniquement a mon dictionaire [...]. On n'en imprime que quatre feuilles chaque semaine".
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fase, de laatste twee maanden, koortsachtig gewerkt om de Dictionaire zo
snel mogelijk te voltooien. Per week werden toen gemiddeld tien vellen gezet
en in een verdubbelde oplage van 2000 gedrukt46.
Zoals reeds gezegd kon met één drukpers ongeveer 200 à 250 vel per uur
worden gedrukt47. Uitgaande van een werkweek van zes dagen van minimaal
tien à twaalf werkuren levert dit een weekproduktie van één pers op, die schommelt tussen de 6.000 en 9.000 tweezijdig bedrukte vellen. Als dit gegeven nu
wordt gerelateerd aan hetgeen zojuist werd meegedeeld over het aantal vellen
dat per week voor de Dictionaire van Bayle zou zijn afgeleverd, dan blijkt dat
pas in de eindfase van het drukken meerdere persen behoefden te worden
ingeschakeld om het gewenste aantal vellen, 20.000 tweezijdig bedrukt, te
bereiken. Meestal zullen zetters en drukkers aan meerdere boeken tegelijk
hebben gewerkt. Zo schreef Bayle in 1705 aan Desmaizeaux dat het derde
deel van zijn Réponse aux questions d'un provincial nog niet voltooid was,
omdat: "[...] il [= Leers] les [= ses ouvriers] partage entre trois ou quatre livres
[...] et ainsi chacun va lentement" 48 . Aangenomen mag worden dat dit de
gebruikelijke werkwijze was; zo moest er steeds worden gewerkt aan verschillende boeken die tegelijkertijd ter perse lagen 49 . Bovendien werd regelmatig
gezet en gedrukt voor de afleveringen van het door Leers uitgegeven tijdschrift
Histoire des ouvrages des sçavans, voor gelegenheidswerk en lokale publicaties.
Leers was niet alleen leverancier van boeken en schrijfwaren voor de Admiraliteit van de Maas, maar hij drukte ook voor dit college, evenals voor de WestIndische Compagnie50. Bij de verkoop van zijn bedrijf bleef hij zich zelfs dit

46) Op 20 augustus 1696 had H. Basnage aan F. Janiçon geschreven dat er nog 90 vellen
gedrukt moesten worden. Brief H. Basnage aan F. Janiçon, 20-8-1696 (BNP. f.fr. 19206,
f.192). Tussen 20 augustus en 25 oktober, de dag waarop ie. Dictionaire gereed was, werden
dus gemiddeld 10 vellen per week gedrukt. De verdubbelde oplaag van de Dictionaire is
bekend uit brief van P. Bayle aan D. Constant, 4-7-1697 (Bayle, O.D., t. IV, p. 737): "Le
libraire s'étant aperçu pendant le cours de l'impression, qu'il ne faisoit pas tirer assez d'exemplaires [...] en fit tirer dès ce tems-là mille de plus".
47) Ph. Gaskell, A New introduction, p. 139.
48) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 16-10-1705 (Bayle, O.D., t. IV, p. 861).
49) Vgl. Ph. Gaskell, A New introduction, p. 164: "Books varied so much in size that a
balance between composition and presswork could not have been kept if they had been
printed serially - that is, if each book had been produced in tum, one being finished before
another was begun - for, depending on the relative magnitude of their tasks and on accident,
either pressmen or compositors would constantly have been waiting for the others to
catch up. Printers therefore had several books in production at once - as many as ten or
twelve at a time even in a two-press shop - so that when a man came to the end of a stage
in the work, he would be in a position to take up something else, for there was generally
something ready to be done".
50) Het is niet duidelijk of Leers ook voor de stad Rotterdam heeft gedrukt. Waarschijnlijk zijn het vader Abraham van Waesberge en diens zoon Pieter, die in de jaren van Leers'
werkzaamheid de functie van ordinaris stadsdrukker vervulden. VgL A.M. Ledeboer, Het
geslacht van Waesberghe, p. 182 en pp. 273-274.
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recht voorbehouden, te weten: "le négoce de papier tant à imprimer qu'à écrire,
et à cartouches, le fournissement de papier, livres, passeports, billets, resolutions, à la Compagnie des Indes Occidentales et au Conseil de l'Amirauté sur la
Meuse" 51 .
Naast Leers' aktiviteiten op zijn eigen naam, heeft hij ook nog zet- en drukwerk verricht voor andere boekhandelaren. Hierboven werd reeds opgemerkt
dat veel boekverkopers zonder drukkerij hun werk lieten drukken op de persen
van collegae. In de overdrachtsakte van 1709 werd bepaald, dat Leers voortaan
niet meer zou drukken "[ny] pour son conte, ny pour le conte d'autruy"52.
Slechts van één boekhandelaar is met zekerheid bekend dat hij werk bij Leers
uitbesteedde, namelijk van Adriaan Beman uit Delft, die leerling was geweest bij
Arnout Leers jr. in Den Haag53. Hij liet de vijf delen#i'sfow-e de l'Edit de Nantes
van Ellie Benoist in de jaren 1693 tot 1695 bij Reinier Leers drukken54. Waarschijnlijk is dit niet de enige keer geweest dat Leers drukwerk verrichtte voor
anderen. Daartegenover is het ook mogelijk dat op zijn beurt door hem werk
is uitbesteed, bijvoorbeeld bij de drukkerij van zijn broer Arnout in Den Haag55.
Het drukken van de eerste editie van Bayles Dictionaire nam, zoals hierboven
reeds bleek, ruim drie jaar in beslag. Aan de tweede editie die in 1701 verscheen,
werd maar liefst drie-en-een-half jaar gewerkt: van mei 1698 s * tot december
1701 s 7 . Ook een andere dictionnaire, die van Furetière, bezorgde het personeel
voor jaren werk. De tweede herziene editie van deze laatste dictionnaire werd in
augustus 1697 begonnen58 en in juni 1698 waren er 150 vellen gedrukt59. Het
derde en laatste deel zou pas in december 1700 gereed zijn 60 , zoals Bayle in
maart 1698 al had voorzien:

51) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 431.
52) Ibidem, f. 428.
53) E.F. Kossmann, De Boekhandel te 's-Gravenhage, p. 232.
54) Vgl. brief P. Bayle aan V. Minutoli, 29-6-1693 (Bayle, O.D., t. IV, p. 688): "J'avois
permis à Mr. Leers de différer (l'impression de mon Dictionaire) jusqu'à ce que l'Histoire
de l'Edit de Nantes fut achevée", en brief H. Basnage aan F. Janiçon, 14-4-1695 (BNP
f.fr. 19206, f. 176): "Mr. Leers employe toutes ses presses pour expedier l'ouvrage de M.
Benoist sur l'Edict de Nantes, qui contiendra 5. volumes".
55) E. Rahir stelt, zonder daar echter een bewijs voor te geven, dat de duodecimo-uitgave
van Jurieu's Histoire du calvinisme (...) werd gedrukt te Den Haag "dans l'officine des
Leers". E. Rahir, Catalogue d'une collection, p. 318.
56) Labrousse, 1.1, p. 251.
57) Brief P. Bayle aan M. Marais, 16-1-1702 (Bayle, O.D., t. IV, p. 808).
58) Brief P. Bayle aan J.-B. Dubos, 12-8-1697 (Denis, p. 171): "Mr. Leers commence à
rimprimer le Dictionaire de Furetière, revu et augmentée pai M. de Beauval. Les augmentations iront au tiers".
59) Brief H. Basnage aan F. Janiçon, 5-6-1698 (BNP f.fr. 19206, f. 184): "Le Dictionnaire
de Furetière m'accable. L'impression va si viste, ou on ne me laisse aucun loisir. Il y en a
150 feuilles d'imprimées".
60) Brief P. Bayle aan M. Marais, 14-3-1701 (Bayle, O.D., t IV, p. 797).
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"[...] je ne crois pas me tromper, en disant que cet ouvrage [= Dictionaire
universel] ne paraîtra pas avant le commencement du siècle suivant, c'est
à dire, avant janvier 1701" 61 .
Als laatste voorbeeld van een meerjarenprojekt kan nog de Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande [...] van Isaac de Larrey worden genoemd. In oktober 1692 berichtte Bayle aan Minutoli:
"Π [= Larrey] est engagé avec Mr. Leers pour composer une Histoire d'Angleterre, depuis Henri VII, inclusivement jusqu'à notre tems. Ce sera un ouvrage
de 2. ou 3. volumes in folio, dont on pourra commencer l'impression l'année
prochaine"62.
Pas in 1697 was het drukken van het eerste deel voltooid en in 1698 van het
tweede deel, maar de verkoop van het boek moest nog worden uitgesteld tot
aan het eind van het jaar, omdat nog niet alle kopergravures waren gedrukt63.
Telkens blijkt in de bewaard gebleven Leers-correspondentie dat werk niet
tijdig gereed kwam en moest worden uitgesteld. Zo schreef Bayle in april 1689
aan Gilles Ménage dat hij spoed zou zetten achter de herdruk van diens Mescolanze, welk werk op Leers' kosten zou kunnen worden uitgegeven64. Maar in
december 1691 kreeg Menage van Leers het bericht dat hij nog steeds geen tijd
had gehad om te beginnen aan deze herdruk65. Pas in juni 1692 zouden de
eerste vellen van de Mescolanze gereed zijn66. En in juni 1693 moest Bayle
aan Minutoli meedelen, dat het drukken van de eerste bladen van zijn Dictionaire
werd uitgesteld wegens de werkzaamheden aan àt Histoire de l'Edit de Nantes61.
Toen drie jaar later alles op alles werd gezet om Bayles Dictionaire vóór de
winter voltooid te krijgen, kwam de verschijning van de Histoire des ouvrages
des sçavans in gedrang en Henri Basnage, de redacteur van het tijdschrift, moest
aan Du Fay schrijven dat de volgende aflevering om die reden later dan normaal
zou worden verstuurd66. Het is ook mogelijk dat in bepaalde perioden de capaciteit van de drukkerij afhankelijk was van de beschikbare hoeveelheid papier.
In de jaren dat de handel met Frankrijk door oorlogsgeweld werd belemmerd
of stil kwam te liggen, is er ongetwijfeld sprake geweest van papierschaarste,
daar de Fransen in deze periode de belangrijkste papierleveranciers waren. Dat

61) Brief P. Bayle aan NN, 31-3-1698 (Bayle, O.D., t. IV, p. 760).
62) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 6-10-1692 (Bayle, O.D., t. IV, p. 677).
63) Brief P. Bayle aan Cl. Nicaise, 1-1-1699 (Bayle, O.D., t. IV, p. 776).
64) Brief P. Bayle aan G. Ménage, 4-4-1689 (KB hs. 135 A 28).
65) Brief R. Leers aan G. Ménage, 5-12-1691 (Amsterdam, Bibl. VBBB ms.-Personalia).
66) Brief P. Bayle aan G. Ménage, 9-6-1692 (Labrousse, Inv., p. 206).
67) Zie hierboven η. 54.
68) Brief Η. Basnage aan Ch. Du Fay, 31-10-1696 (BNP f.fr. 19206, f. 194): "L'im
patience ou est Mr. Leers d'achever le dictionaire de M. Bayle luy a fait un peu negliger
l'impression du journal. Ainsy ne vous en pienez point à moy, Monsieur, si vous ne le
recevez plustost".
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deze schaarste de papierprijzen deed stijgen, spreekt vanzelf. Zo schreef Bayle
over een uitgave van Basnage de Beauval:
"Mr. de Beauval (vous entendez par là Mr. Basnage l'Avocat) m'a dit qu'à
son retour d'Amsterdam il y a six semaines plus ou moins il y avoit 25 feuilles
de tirées du Diogene Laerce; et que la cherté du papier causée par la guerre
étoit cause que les presses alloient lentement sur la suite" 69 .
Waarschijnlijk heeft ook Leers zo nu en dan gebrek aan papier gehad en werd
hij daardoor bijvoorbeeld genoodzaakt de door Pieter Rabus bewerkte editie
van de Colloquia familiaria van Erasmus enige tijd uit te stellen. Rabus had het
werk in 1688 al persklaar; het zou echter niet eerder dan in 1693 worden gedrukt. Bij de aankondiging van de publicatie deelde Rabus de lezers van De
Boekzaal van Europe mee: "Het werk had gedrukt zullen worden eer het tegenwoordige oorlogsonweer was opgerezen"70.
Tot in de laatste jaren dat Leers als uitgever aktief was, lag er volop werk in
zijn drukkerij. Dit moge blijken uit de klacht van Bayle in juni 1706 - zes
maanden voor zijn dood - dat de verschijning van het vierde deel van zijn Réponse aux questions d'un provincial zo lang op zich liet wachten. Het manuscript
lag al geruime tijd persklaar, "[...] mais le libraire aiant d'autres livres à achever
[...] va si lentement pour moi, que je ne crois pas que ce quatrième volume
paroisse que vers la fin de l'année"71.
3. Het personeel.
Voor het personeel dat bij Leers in dienst was, de zetters en drukkers, de
winkelknechts en leerjongens, de correctoren en vertalers, staan eveneens weinig
gegevens ter beschikking; nergens wordt duidelijk hoeveel personeel er in dienst
was, hoeveel ze verdienden, in hoeverre hun werkzaamheden zich hadden gespecialiseerd, hoe de werktijden en de arbeidsomstandigheden waren. Slechts
een enkele naam en enige details uit brieven zijn nog bekend.
Voor de werkzaamheden in de winkel was een bekwame winkelknecht
nodig, wiens taken door Izaak Ie Long in zijn Konst om geldt te winnen [...]
als volgt werden omschreven:
"[...] die niet alleen alles tot behoorlyken prys weet te verkoopen, maar ook
sorg draagt dat het geene wegraakt en verkogt werd, gedurig door andere
versehe waar werd gevult. Soodanig een moet het boekkebinden verstaan;
hy moet niet alleen können doorsteeken en innaayen, maar ook een burgemeesters-, hoorn- en schaape-parkemente-band te leggen, 't zij gemeen of

69) Brief P. Bayle aan G. Ménage, 21-11-1689 (Mélanges de philologie et d'histoire littéraire offerts à Edmond Huguet, Paris 1940, pp.254-255).
70) De Boekzaal van Europe, mei/juni 1693, p. 385.
71) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 29-6-1706 (Bayle, O.D., t. IV, p. 875).
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met ribben; kan híj fransche en engelsche banden maaken, soo veel te beeter
[•••Γ71·
Het was belangrijk dat deze winkelknecht wist welke boeken uit de voorraad
konden worden geleverd en welke wensen en interessen er bij de klanten leefden.
Ongetwijfeld heeft Leers getracht deze functie voor langere tijd door dezelfde
persoon te laten vervullen. Onder het werkvolk voor de zetterij en de drukkerij,
van wie in ieder geval een deel per dag werd ingehuurd, was waarschijnlijk veel
meer verloop; het aantal dagloners was natuurlijk sterk afhankelijk van de hoe
veelheid te verrichten werkzaamheden. De meester van de drukkerij verdeelde
dagelijks het werk en oefende er het toezicht op uit. Daar voor het merendeel
Franstalig werk van Leers' persen kwam, was het belangrijk dat in ieder geval
de meester de Franse taal beheerste.
Over de leerlingen, die bij Leers hun ambacht leerden, zijn slechts vanaf
1700 gegevens bekend. Een jaar eerder hadden de Rotterdamse boekverkopers
in navolging van hun collegae in andere Hollandse steden een afzonderlijk gilde
gevormd om niet langer deel uit te maken van het Sint-Lucas-gilde. Het kasboek
van het boekverkopersgilde bleef bewaard en hierin werden de bedragen ge
noteerd die elk gildelid betaalde al naar gelang het aantal leerlingen dat hij in
dienst had. Hieruit blijkt dat Leers in 1700 en 1701 zes leerlingen in zijn bedrijf
had en in de volgende jaren afwisselend drie of vier 73 . Er zijn geen leerlingencontracten van Reinier Leers bewaard gebleven74 en van slechts één knecht is
de naam bekend: Elias Yvans 7S . Hij is later voor zichzelf begonnen en was

72) Izaak Ie Long, Korist om geldt te winnen [...], geciteerd naar: J.W. Enschedé, "Een
beschrijving van het boekbedrijf", p. 143.
73) GAR Arch, van het Boekverkopersgilde nr. 21: Kasboek 1699-1812. De bedragen
die Leers betaalde "voor jongens en kneghts" zijn als volgt:
5- 7-1700 f 6 , 24-10-1705
f 3,4- 7-1701 f 6, 6
6-10-1706
f 4,8-11-1702 f 4 , 8
22-10-1707 f 2 , 1 6
26-11-1703 f 3 , 24-11-1708
f 3,24-11-1704 f 3 , 28-10-1709
f 2, 8
Het aantal leerlingen, waarvoor Leers betaalde, wordt niet vermeld, maar is afgeleid uit
gegevens, zoals:
3-2-1700
van Sr. Reijnier Doesburg, voor leerling
f 1,28-4-1701
voor 3 leerjongens
f3,74) Als voorbeelden van een leerlingencontract kunnen twee akten worden vermeld,
welke Kossmann gevonden heeft voor Arnout Leers jr. Adriaan Beman uit Delft werd door
zijn moeder op 12 oktober 1683 als winkelknecht uitbesteed ten huize van Arnout Leers
voor maar liefst acht achtereenvolgende jaren; voor de drie eerste jaren betaalde zijn moeder
f 100,- per jaar voor kost en inwoning. Het tweede contract werd afgesloten met Johan
Cloribus uit Haarlem, die op 18 november 1683 werd uitbesteed voor zes jaren. Voor hem
moesten de eerste drie jaren f 130,- per jaar worden betaald. Vgl. E.F. Kossmann, De
Boekhandel te 's Gravenhage, p. 232.
75) Brief P. Bayle aan Th. Crenius, 17-7-1699 (Bayle, O.D., t. IV, p. 779): "[...] olim
famulus Leersü, nunc vero e nostris bibliopolis Rotterdamensibus".
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vanaf 1697 als zelfstandig boekverkoper werkzaam76.
Al is er dan niets met zekerheid vast te stellen over de praktische werkomstandigheden in Leers' bedrijf, de werktijden zullen in het Rotterdamse huis
wel niet veel hebben afgeweken van die welke elders werden gehanteerd. Vaststaat dat men vele uren per dag werkte. Bij Plantijn-Moretus waren de werktijden in ordonnantiën vastgelegd: de drukkers werkten er dertien tot veertien uur per dag. 's Ochtends tussen vijf en zes uur werd het werk begonnen;
's winters een uur later. Tot 's avonds een uur of acht werd er doorgewerkt,
tenzij het eerder donker was, met slechts één enkele onderbreking van twaalf
tot één voor een middagpauze77. Soms werd het werk zelfs op feestdagen niet
gestaakt, zoals blijkt uit een brief van Leers aan Nicolas Malebranche, waarin
sprake is van diens Réponse à une dissertation de Mr. Arnauld [...]:
"J'ai reçu hier au soir le manuscrit contre la dissertation de Mr. Arnaud;
non obstant la fete on y travaillera demain au grand matin et il sera achevé
dans trois semaines"78.
Wanneer de jaarmarkt in Rotterdam plaatsvond, lag echter het werk stil. Zo
schreef Bayle, die druk bezig was met correctiewerk voor Leers:
"[il y a] une foire dans cette ville, ce qui donne aux imprimeurs quelques
jours de campos et à mois aussi par conséquent" 79 .
Over de betaling aan het personeel is niets bekend en niet kan worden vastgesteld of het werkvolk bij Leers op dagloon stond of op stukwerk. Het laatste
werd door Le Long sterk aangeraden,
"want de tydt gaat voorby of er wat gedaan wordt of niet. Dierhalven dient
hy best soo veel als 't immers moogelyck is, by 't stuk te laaten arbeyden,
daar dan minder sal gedagdieft werden, zijnde andersints ligt een uytvlugt
te vinden om die langsaamheit te verschoonen"80.
Naast het personeel voor de winkel, de zetterij en drukkerij heeft Leers zeker
correctoren in dienst gehad, onder wie Pierre Bayle wel de meest illustere is
geweest. Onmiddellijk na zijn aankomst te Rotterdam was hij in contact gekomen met Reinier Leers, die in de loop der jaren de belangrijkste werken
van deze auteur uitgaf. Uiteraard corrigeerde Bayle zijn eigen werken; gezien
zijn onduidelijke handschrift was dat ook onontbeerlijk:

76) J.A. Gruys en C. de Wolf, Typography et ЫЫіороІае neerlandici, p. 103.
77) M. Sabbe, De meesters van de Gulden Passer, p. 77.
78) Brief R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685 (Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 366).
79) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 30-8-1701 (Bayle, O.D., t. IV, p. 801).
80) Izaak le Long, Konst om geldt te winnen [...], geciteerd naar: J.W. Enschedé, "Een
beschrijving van het boekbedrijf", p. 138.
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"[...] je corrige chaque jour des épreuves, ou il y a cent fautes à raccomoder,
parce que mon original, plein de ratures et de renvois, ne permet ni aux imprimeurs ni au correcteur d'imprimerie de se tirer d'un tel labyrinth [...]"81.
Vaststaat dat hij ook andermans werk heeft gecorrigeerd, maar in welke mate
is niet bekend82.
Bayle was echter voor Leers niet alleen een corrector en een belangrijke
auteur; hij was vooral diens adviseur en intermediair met bijna alle vooraanstaande geleerden uit de Republiek der Letteren. Door middel van Bayles wijd
vertakte correspondentienet was de Rotterdamse 'libraire' voortdurend op de
hoogte van de 'nouvelles littéraires' uit de verschillende landen. Bayle ontving
manuscripten of suggesties voor bepaalde uitgaven en hij was de aangewezen
persoon om Leers te adviseren wanneer besloten moest worden een bepaald
werk al dan niet op de markt te brengen. Daar stond tegenover dat Bayle via
Leers in beperkte mate zijn welhaast onverzadigbare nieuwsgierigheid naar
alles wat in de Republiek der Letteren werd gepubliceerd kon bevredigen83.
Voor zijn correctiewerk en adviseurschap werd Bayle betaald. Veel zal het
waarschijnlijk niet geweest zijn. Bayle klaagt in 1686 bij Munitoli dat in de
Republiek "les libraires ne paient pas fort largement ni les auteurs, ni les correcteurs"84. In 1702, als Minutoli hem om financiële steun heeft gevraagd,
antwoordt Bayle:
"Je n'ai jamais souhaité d'etre riche, content du victus et vestitus à la
philosophie et bien frugalement: mais aujourd'hui que si ie l'etois ie pourrais
vous être bon à quelque chose; ie suis bien fâché de ne l'être point, et d'avoir

81) Brief P. Bayle aan D. Constant, 31-5-1696 (Bayle, O.D., t. IV, p. 720).
82) Labrousse, t. I, p. 182, n. 57. Vgl. ook brief N. Malebranche aan P. Bayle, 15-3-1686
(Gigas, pp. 517-519): "Sans vous M. Leers m'auroit je croi remis bien loin. Mais que vous
ayez voulu prendre la peine de revoir les feuilles de l'impression de ma réponse, travail
dégoûtant s'il en fut jamais, c'est au plus ce que j'aurois du espérer".
83) Bayle liet zich geregeld uit over het gebrek aan buitenlandse boeken bij de boekhandelaren in de Republiek, bijvoorbeeld in het Avertissement de l'auteur, in: Nouvelles
de la République des Lettres, mars 1686: "[...| on ne voit ici que trés-peu de livres nouveaux
imprimez en France. Il y en vient quelques-uns à la dérobée, et qui s'échappent comme
par hazard; on en contre-fait aussi quelques-uns, mais ce sont pour l'ordinaire de petits
livres, ou presque toujours des Histoires. Pour les livres qui s'impriment en Pologne, en
Suéde, et en Dannemarc, on ne sçait ici ce que c'est; On y sçait encoiie moine ce qui
s'imprime en Italie et en Espagne. Mais ce qu'il y a de plus surprenant c'est que nous
sommes dans une disette effroiable des livres qui s'impriment en Angleterre, quelque beaux
et nombreux qu'ils soient, et à nos portes pour ainsi dire. Les deux Foires de Francfort
nous fournissent â la vérité bien des choses d'Allemagne, mais il arrive par une fatalité
assez singulière que le plus souvent on oublie de nous amener le meilleur".
84) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 8-7-1686 (Bayle, O.D., t. IV, p. 625).
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si fort negligé cet article là de la vie humaine. Je l'ai si fort negligé, que
i'en soufrirois si ie ne tirois quelque peu de choses (ce n'est tres peu de
chose veu la peine qu'il y faut prendre) de mon libraire"85.
Voor Voltaires opmerking dat Bayle in 1693, na zijn ontslag aan de Illustre
School een verhoging van zijn salaris bij Leers geweigerd zou hebben, ontbreekt
dan ook elk bewijs86. Bayle zelf laat immers op 4 december 1693 aan Jacques du
Rondel weten dat hij schrijvend in zijn levensonderhoud zal kunnen voorzien. En
vier jaren later schrijft hij zelfs expliciet aan zijn neef Jean de Naudis dat Leers
hem regelmatig geldbedragen toekent voor zijn werkzaamheden aan de Dictionaire81.
Nog drie andere correctoren van Leers drukkerij zijn bekend: De La Bouillonnière88 , Crellius89 en Destoumelles90. De eerste en de laatste waren, evenals
Bayle, uit Frankrijk gevluchte hugenoten. Dat zij voor het correctiewerk van de
vooral Franstalige publicaties van Leers uitermate geschikt waren, spreekt voor
zich. De sociniaan Samuel Crellius was in 1697 naar de Republiek gekomen,
waar hij al spoedig, mogelijk na de dood van M. de La Bouillonnière, in dienst
trad van Leers. In een brief van P. Coste aan John Locke, aan wie wordt meegedeeld dat Crellius als corrector bij Leers is aangesteld, wordt tevens het salaris
van 100 écus per jaar genoemd, dat de Rotterdamse'libraire'zijn correctoren
placht te betalen boven de vrije kost91.
Enkele beeldende kunstenaars die voor Leers hebben gewerkt zijn weliswaar
niet als personeel te beschouwen, maar het lijkt hier de aangewezen plaats om
datgene wat er over hen bekend is in hun relatie met Leers te vermelden. In
het totaal hebben, voor zover zulks met zekerheid viel te achterhalen, minstens
negen verschillende graveurs voor Leers opdrachten uitgevoerd. De namen van

85) Brief P. Bayle aan V. Minutali, 24-2-1702 (Bulletin-Société de l'Histoire du Protestantisme Français, 103 (1957), p. 278).
86) Voltaire schreef over Bayle: "Ce savant, que Louis Racine appelle un homme affreux,
donnait aux pauvres son superflu; et quand Jurieu lui eut fait retrancher sa pension, il
refusa une augmentation de l'honoraire que lui donnait Reinier Leers, son imprimeur",
in: Le Siècle de Louis XIV, p. 1137.
87) Zie H. Bots, "Reinier Leers", p. 28 en met name de daarbij behorende η. 23. Op
merkelijk is het dat D. van Hoogstraten in het artikel Bayle van het Groot algemeen histo
risch, geografisch, geneaologisch en oordeelkundig woordenboek, (dl. II, ρ. 106) noteert,
dat Bayle Leers trouw bleef, ook toen andere boekverkopers hem voor zijn arbeid veel
meer geld bleken te bieden.
88) Labrousse, Inv., p. 206. Bayle, Dictionaire historique et critique 17022, t. I, p. 659,
remarque G vermeldt dat Michel de Neel Ecuier Seigneur de Bouillonnière in oktober
1697 te Rotterdam stierf. Hij was getrouwd met de dochter van Pierre Dubosc.
89) Brief P. Coste aan J. Locke, 12-8-1699 (Locke, Correspondence, vol. VI, p. 667).
Voor Samuel Crellius, zie: Neue Deutsche Biographie, Bd. Ill, pp. 408-409.
90) Labrousse, 1.1, p. 267.
91) Zien. 89.
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acht hunner werden op titelprenten en andere gravures in Leers-uitgaven aangetroffen, te weten Abraham de Blois 92 , Gerard Edelinck93, Gilliam van der
Gouwen 94 , Pieter van Gunst 95 , Joseph Mulder96, Nicolas Pitaut le Jeune 97 ,
Gerard Valck98 en Comelis Vermeulen99. Er zijn helaas weinig of geen bijzonderheden bekend over de wijze waarop deze graveurs door Leers werden
gecontracteerd. In het bronnenmateriaal is slechts tweemaal sprake van een
graveur.
In 1704 vroeg Leers aan N. Clément, de onderbibliothecaris van de Bibliothèque du Roi te Parijs, bij Edelinck te informeren of deze een portret zou
willen vervaardigen van Lord Marlborough. Clément, die ongetwijfeld gevolg
heeft gegeven aan dit verzoek, heeft geen succes gehad bij de in Parijs woonachtige graveur, want het staat vast dat Edelinck nimmer een portret van de
Engelsman heeft gegraveerd100. In het andere geval gaat het om een nieuwe
naam, om Gerrit Drogenham, die genoemd wordt in een brief van Johan Brandt
aan Reinier Leers. Brandt, een zwager van Leers, die geregeld diens belangen
te Amsterdam behartigde, schreef op 14 februari 1707 dat de dochter van
Drogenham hem had bezocht om te zeggen dat haar vader zijn werk voor Leers
nog niet had kunnen beginnen, omdat hij de etsplaat pas die dag had ontvangen101 . Helaas kon niet worden achterhaald voor welk doel Drogenham
deze opdracht voor Leers uitvoerde. Het betreft in ieder geval geen boekuitgave uit deze jaren. Ging het om een portret of prent in plano, zoals Leers
die waarschijnlijk wel vaker op de markt zal hebben gebracht? Het onderzoek
gaf hierover geen uitsluitsel. Daar een aantal gravures in de Leersiana helaas
niet werden gesigneerd, met name die welke reeds eerder door vader Amout
waren uitgegeven, is het mogelijk dat nog andere graveurs aan dit negental
moeten worden toegevoegd.
Ging het bij praktisch alle uitgaven in het Leers-fonds slechts om een enkele
titelprent of gravure, in het geval van de Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande van Isaac de Larrey vormen de prenten eenbelangrijk onderdeel van het
boek. In de delen 1 en 2 van dit werk, uitgekomen in respectievelijk 1697

92) Voor Abraham de Blois, zie: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. IV,
p. 129.
93) Voor Gerard Edelinck, zie: іает, Bd. X, p. 337.
94) Voor Gilliam van der Gouwen, zie: Ibidem, Bd. XIV, pp. 450451.
95) Voor Pieter van Gunst, zie: Ibidem, Bd. XV, pp. 345-346.
96) Voor Joseph Mulder, zie: іает, Bd. XXV, pp. 258-259.
97) Voor Nicolaus Pitaut le Jeune, zie: іает, Bd. XXVII, p. 114.
98) Voor Gerard Valck, zie: Ibidem, Bd. XXXIV, p. 48.
99) Voor Cornells Vermeulen, zie: Шет, Bd. XXXIV, p. 278.
100) Brief R. Leers aan N. Clément, 18-12-1704 (BNP AR 53, f.304) en zie verder Ch. Le
Blanc, Manuel de l'amateur d'estampes, 1.1, pp. 185-191.
101) Brief J. Brandt aan R. Leers, 14-2-1707 (GAR hs. verz. 2). Voor Gerrit Drogenham,
zie: F.G. Waller, Biographisch woordenboek, p. 85.
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en 1698, zijn SI portretten opgenomen. In het deel dat in 1707 verscheen en het
tijdperk tot en met Richard III behandelde, komen geen prenten voor. Het
vierde deel dat in 1713 bij Fritsch en Böhm, de opvolgers van Leers, zou gaan
verschijnen, bevatte nog eens 19 portretten. Voor de portretten had Leers
aan Adriaen van der Werff opdracht gegeven de ontwerpen te vervaardigen102.
Volgens de Amsterdamse kunstverzamelaar Valerius Rover zou Van der Werff
voor de door hem en grisaille geschilderde olieverfschilderijtjes meer dan 2.000
gulden van Leers hebben ontvangen103. Voor de twee eerste delen waren het
vier verschillende graveurs die de ontwerpen van Van der Werff in prent brachten. De Amsterdammers P. van Gunst en G. Valck verzorgden respectievelijk
28 en 10 prenten. De Antwerpenaar С Vermeulen verzorgde er elf en ten
slotte de te Parijs gevestigde N. Pitaut de Jonge een tweetal. De gegraveerde
platen konden in Leers' eigen drukkerij worden afgedrukt, daar hij, zoals uit
de verkoopakte blijkt, in het bezit was van een "presse pour tirer les tailles
10
douces" *.

102) Over de serie grisailles van Van der Werff, zie: E. Реіілск, "De ontwerpen van
Adriaen van der Werff'. Voor Adriaen van der Werff, zie: Adriaen van der Werff.
103) UBA, Handschriftenverzameling nr. II A 18, p. 112.
104) GAR Oud Not. Arch. 1498/187, f. 427.

HOOFDSTUK III

HET FONDS
In het voorafgaande hoofdstuk is geprobeerd een beeld te geven van het bedrijf
van Reinier Leers: het interieur, het personeel, de werkzaamheden. In het onderstaande zal het fonds van Leers ter sprake komen: de boeken welke in zijn bedrijf werden gezet en gedrukt en die zijn impressum en drukkersmerk op het
titelblad dragen. Allereerst volgt een uiteenzetting op welke wijze de fondslijst
is samengesteld. Daarna wordt aandacht besteed aan de problemen van de gefingeerde drukkersadressen en nadrukken: Leersiana die onder een pseudoadres verschenen èn pseudo-Leersiana, de boeken waarbij de naam van Leers
op het titelblad figureert, maar waarvan hij niet de werkelijke uitgever was.
Tenslotte volgt een analyse van het fonds. De uitgegeven boeken zullen daar,
zowel in materieel opzicht (formaat, oplage, gebruikte drukkersmerken) als
inhoudelijk (auteurs, onderwerp) ter sprake komen.
1. Samenstelling en presentatie van de fondslijst.
Bij het historisch onderzoek naar de aktiviteiten van een uitgever behoort
de reconstructie van diens fonds tot een van de belangrijkste, maar tegelijkertijd ook tot een van de meest tijdrovende onderdelen1. De titels moeten uit
diverse bronnen worden bijeengebracht: fondscatalogi, eigentijdse tijdschriften,
correspondentie, kranteadvertenties, dmkkersregisters, Messe-catalogi, bibliotheekcatalogi. De aldus verkregen gegevens moeten vervolgens worden geverifieerd en aangevuld. De reconstructie van een zeventiende- en achttiende-eeuws
uitgeversfonds wordt vaak bemoeilijkt doordat in die tijd nog zonder veel
scrupules onjuiste gegevens op titelpagina's werden afgedrukt. Boeken werden
soms geantidateerd om de censuur te ontlopen, en nog vaker kregen publicaties,
om te doen voorkomen dat ze zojuist waren verschenen, een nieuw titelblad
met een zogenaamd nieuw jaar van verschijnen of met de aanduiding dat het om

1) Gebrek aan goede werkinstrumenten doet zich bij de reconstructiewerkzaamheden van
een fonds duidelijk voelen. De Short Title Catalogus Nederland 1540-1800, voorzien van
een drukkersregister zal nog jaren op zich laten wachten. Er ontbreken hanteerbare registers
op de 17e- en 18e-eeuwse tijdschriften, met behulp waarvan snel kan worden achterhaald
welk boek waar is aangekondigd en/of besproken. Er bestaat geen register op de privilegeaanvragen en evenmin op de Messe-catalogi.
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een nieuwe editie zou gaan. Voor Pierre Bayle, die een grondige afkeer had van
iedere vorm van geschiedvervalsing, waren deze praktijken al een bron van
ergernis:
"[...] combien de fois s'émancipent-ils [= les éditeurs] de rafraîchir la première page de leurs livres, afin de les faire passer pour nouveaux? Quelquefois même ils osent marquer que c'est une nouvelle edition, et cela multiplie
étrangement en idée, et même dans les catalogues des bibliothèques, les
éditions d'un ouvrage"2.
In de hieronder volgende fondslijst I figureren alle publicaties, inclusief herdrukken, die met zekerheid de naam van Reinier Leers op het titelblad vermelden. Gekozen is voor dit formele criterium; wanneer er aanwijzingen zijn
dat het betreffende werk een nadruk is of een pseudo-Leersuitgave wordt dit
bij de annotaties vermeld. Drukwerk van lokale aard werd niet opgenomen,
omdat dergelijke Leersiana die bij toeval nog werden gevonden, ongetwijfeld
slechts een fractie vormen van een veel groter, niet bewaard gebleven aantal
drukken. Zo zijn wel de Bruiloftzang voor den Ed. Heere Samuel vander Lanen
(1691), de Trouwtoorts voor den Heer Reinier Leers (1696), en Lijkzangen
over Juffrouw Komelia de Haes (1708) bewaard3, maar daarnaast zullen er
talloze gedichten, verzen en liederen zijn gedrukt bij gelegenheid van geboorte,
huwelijk en overlijden van familieleden, vrienden en relaties. Evenmin werd het
drukwerk opgenomen dat door Leers werd verzorgd voor de Admiraliteit van
de Maas4. Ook de werken waarvan wel de titel bekend is, maar die niet meer
via bibliotheekcatalogi te achterhalen zijn en waarvan verondersteld moet

2) P. Bayle, Dictionaire historique et critique, Rotterdam 1697, t. II, p. 728.
3) Bruiloftzang voor den Ed. Heere Samuel vander Lanen, op zijn huwlijk met de Ed
Jonkvrouwe Maria Magdalena Meermans, te Rotterdam, bij Reinier Leers, 1691. Het gedicht
is ondertekend door P. Rabus. Bewaarplaats: KB. Vgl. J. Bouman, Nederlandse Gelegenheidsgedichten, nr. SS7, p. 125. De Trouwtoorts en Lijkzangen worden bewaard in Gemeente Archief Rotterdam.
Enschedé vermeldt ook nog een gedicht van Cornelia Brandt, Ter verjaring van mijn waarden
man Reynier Leers, Rotterdam 1701. Vgl.: J.W. Enschedé, "Een aantekening over Reinier
Leers", p. 144, η. 1. Dit gedicht, bekend uit een veilingcatalogus van 1902, kon via de
bibliotheekcatalogi niet worden achterhaald.
4) - Waarschouwinge. Tot Rotterdam, By de Weduwe ende Erfgenamen van wylen Arnout
Leers, Ordinaris Druckers van 't Collegie der Ed: Mog: Heeren Gecommitteerde Raden
ter Admiraliteyt, 1684 (planum).
- Waarschouwinge. Te Rotterdam, Bij de Erfgenamen van wijlen Arnout Leers, Ordinaris
Drukkers van Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit op de Maze, 1693 (planum).
- Reglement voor de respective collégien ter Admiraliteit, ende de Colonels van de Regimenten Mariniers. Rotterdam, Bij de Erfgenamen van wijlen Arnout Leers, 1699.
- Liste van de rechten van in-commen, ende uyt-gaen op de coopmanschappen, manufacturen ende ииегел. Te Rotterdam, By de Erfgenamen van wijlen Arnout Leers, ordinaris
Druckkers van 't Ed: Mog: Collegie ter Admiraliteit op de Maze, 1707.
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worden dat ze zijn verloren gegaan, worden niet in de fondslijst vermeld. Het
gaat om publicaties van geringere omvang: redevoeringen en preken. Zo wordt
in de rubriek boekennieuwsin de Boekzaal van Europe van mei/juni 1695 de
verschijning bij Leers aangekondigd van de rede die Johannes Silvius op 25 april
1695 in de Grote Kerk te Rotterdam had gehouden bij het overlijden van Maria
Stuart, de vrouw van Willem III 5 . Andere titels die niet konden worden gelokaliseerd zijn een Sermon sur la section 53 du catéchisme van Jean Claude6, Oratiuncula scholastica de temperantia, een rede van Viruli bij het verlaten van de
Erasmiaanse School te Rotterdam7 en een anoniem werkje van 24 pagina's
over Vergüius8. Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat meer in het algemeen
alle in plano's, waaronder uiteraard ook vele portretten en gravures, niet in de
fondslijst figureren9.
De fondslijst is chronologisch geordend, waarbij als criterium geldt het op
het titelblad vermelde jaar van uitgave. Van enkele werken is bekend dat zij
in feite voltooid werden in de maanden vóór het vermelde jaar van uitgave10.
Mogelijk is dit vaker het geval geweest, daar, zoals Bayle schrijft, het gebruikelijk
was om in de maand december de nieuw verschenen werken onder de boekhandelaren te verspreiden:
"La moisson [des livres] est plus petite que je ne croiois, en vous écrivant
la dernière fois. Les glaces sont venues un peu plutôt qu'à l'ordinaire, et ont
empêché les libraires d'Amsterdam, d'Utrecht, de Leyde, etc., de faire par
toutes les distributions de leurs éditions, au mois de Décembre, comme Us
ont coutume de faire"11.
5) De Boekzaal van Europe, mei/juni 1695, p. 550, kondigt de verschijning van deze rede
aan onder de titel: Oratio consolatoria supra tristissima morte Mariae Magnae Britanniae
Regirme ad Guillielmum Magnae Britanniae Regem.
6) Volgens het fichier Enschedé, bewaard in de Bibliotheek van de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, werd maart 1910 bij Burgersdijk
en Niermans te Leiden geveild: Jean Claude, Sermon sur la section 53 du catéchisme.
Contre la présence charnelle et le retranchement de la coupe. Rotterdam, Reinier Leers,
1684.
7) Volgens het fichier Enschedé werd november 1908 bij Marie en De Stille te Rotterdam geveild: M. Vinili, Oratiuncula scholastica de temperantia. Rotterdam, Reinier Leers,
1691.
8) De catalogus van het Gemeente Archief van Rotterdam vermeldt: P. Vergila Naronis
poetarum facile principis natalis dies. Rotterdam, Reinier Leers, 1707, 24 pp. Dit werk is
echter zoek geraakt.
9) Dat Leers over een eigen plaatpers beschikte, werd reeds meegedeeld. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat een portret van de Engelse staatsman Marlborough bij hem werd gedrukt.
Vgl. brief R. Leers aan H. Davenant, 19-1-1706 (BLL French Add. ms. 4746, f. 194):
"J'ai achevé [...] le portrait de Mylord Marlborough, qui est une piece tres curieuse". Vgl.
ook brief J.-L. de Lorme aan A. Duchesne, 24-10-1707 (Van Eeghen, dl. I, p. 83), waarin
De Lorme meedeelt dat hij aan Bouchet twee portretten van Marlborough van Leers heeft
verzonden.
10) Vgl. fondslijst I, nrs. 23, 120 en 154.
11) Brief P. Bayle aan J.-B. Du Bos, 3-1-1697 (Bayle, O.D., t. IV, p. 727).
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Voor een alfabetische ingang op door Leers uitgegeven auteurs wordt verwezen
naar het register op personen en boeken. Fondslijst II geeft een indeling naar
eerste edities en herdrukken.
2. Leersiana onder pseudo-adres, pseudo-Leersiana en nadrukken.
Het formele criterium dat bij het opstellen van Fondslijst I werd aangelegd, namelijk de vermelding van Leers' naam op het titelblad, doet de werkelijke
situatie in twee opzichten geweld aan. Enerzijds ontbreken daardoor op de lijst
de boeken welke Leers heeft uitgegeven onder een gefingeerd drukkersadres,
en anderzijds figureren een aantal werken ten onrechte temidden van het fonds,
namelijk die, waarvan ten zeerste moet worden betwijfeld of zij wel door hem
zijn gedrukt en uitgegeven.
In de periode waarin Leers als uitgever aktief was, maar ook nog de hele
achttiende eeuw door werd door uitgevers veelvuldig een fictief impressum
gebruikt, meestal "Cologne, chez Pierre Marteau" of "Francfort, chez Frederic
Arnaud". Dit gebeurde met name voor werken, waarvan de uitgever anoniem
wilde blijven. Meestal betreft het publicaties of pamfletten van godsdienstige
of politieke aard, waarvoor censuurmaatregelen worden verwacht vanwege een
controversiële inhoud. Het probleem van de fictieve drukkersadressen is nog
steeds een welhaast ontoegankelijk onderwerp. De literatuur over de 'imprimeurs
imaginaires' dateert merendeels uit de negentiende eeuw: het repertorium van
Weiler uit 186412; een lijst van 160 werken met gefingeerd impressum uit de
periode 1689-1859, verschenen in De Navorscher van 1866 13 ; twee Franse
studies uit 1866 en 188814; en in 1913 werd nog een lijst met 67 'Marteau's'
uit de periode 1660-1680 gepubliceerd15. Met behulp van deze studies kan
echter niet worden vastgesteld of een bepaald werk met een fictief drukkersadres al dan niet door Leers is uitgegeven. Volgens Berg in zijn studie De Réfugiés in de Nederlanden was het in de zeventiende en achttiende eeuw alom
bekend, dat boeken met het impressum van Pierre Marteau te Cologne meestal
gedrukt waren bij Reinier Leers16. Labrousse wil uit de omstandigheden dat de
meeste 'Marteau's' verschenen in de periode 1660-1713 de hypothese distilleren
dat Leers de belangrijkste producent ervan was 17 . Kaeppler daarentegen, die in
zijn Jurieu-bibliografie met het Marteau-probleem werd geconfronteerd, stelt
dat het de Haagse uitgever Adriaan Moetjens was die zich in de jaren 16811691 onder de schuilnaam Marteau verborg18.
12) E. Weiler, Die falschen und fingierten Druckorte.
13) "Pierre Marteau".
14) P.-G. Brunei, Imprimeurs imaginaires en L. Janmart de Brouillant, La Liberté de la
presse en France.
15) A. Moeltzner, "Zwanzig Jahre maskierte Druckerarbeit".
16) W.E.J. Berg, De Réfugiés in de Nederlanden, p. 179.
17) Labrousse, 1.1, p. 180.
18) Kaeppler, p. 440.
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De feitelijke uitgever van een gefingeerd drukkersadres kan slechts met zekerheid worden achterhaald door detailonderzoek van elk boek afzonderlijk. Daartoe staan twee methoden ter beschikking. Door een uitwendige analyse van het
boek (zoals papiersoort, watermerk, lettertype, ornement etc.) kan geprobeerd
worden de identiteit van de uitgever te bepalen19. Daarnaast kunnen uit archivalische of gedrukte bronnen bewijzen worden gedistilleerd omtrent de eigenlijke drukker, welke achter een pseudo-adres schuilgaat. De meeste zekerheid
wordt uiteraard verkregen als de beide onderzoeksmethoden elkaar aanvullen,
maar voor de samenstelling van de lijst Leersiana onder pseudo-adres (Fondslijst III) is slechts gebruik gemaakt van bewijsmateriaal uit eigentijdse bronnen:
brieven, Messe-catalogi, etc. Bij elke titel wordt dan ook het argument gegeven
op grond waarvan Leers als uitgever kan worden aangemerkt.
Uit Fondslijst III wordt duidelijk dat Leers zich niet beperkte tot één pseudoadres. Hij heeft op zijn minst van acht verschillende gebruik gemaakt:
Cologne, les héritiers de Balthazar d'Egmond voor werk van Arnauld
Cologne, Pierre Marteau voor werk van Basnage en Bayle
Cologne, Nicolas Schouten voor werk van Amauld
Deventer, les héritiers de Jean Colombius voor werk van Jurieu
Edinburg, Joannis Calderwood voor werk van Simon
Emmerich, Reonard Varius voor werk van Bayle
Francfort, Frederic Amaud voor werk van Papin, Quesnel en Simon
Ultrajecti, Frederic Amaud voor werk van Simon.
Zoals andere uitgevers liet ook Leers bepaalde boeken vanwege hun controversiële inhoud niet onder zijn eigen drukkersnaam verschijnen. Basnages Examen
des méthodes proposées par Mrs. de l'Assemblée du Clergé de France is uitermate kritisch ten aanzien van de Franse overheid, L'Esprit de Mr. Arnaud van
Jurieu ten aanzien van de Engelse. De geschriften van Bayle (Le Retour des
pieces choisis ou bigarrures curieuses) en van Papin (Essais de théologie [...]) zijn
gericht tegen Jurieu en van polemische aard. Bij de publicaties van Antoine
Arnauld, Pasquier Quesnel, Richard Simon en bij Bayles Lettre à M.L.A.D.C.
[...] is het ongetwijfeld mede op aandringen van de auteur dat een fictief drukkersadres werd gebruikt, opdat aldus zoveel mogelijk de anonimiteit kon worden
bewaard.
Enkele voorbeelden mogen hier nog duidelijk maken met hoeveel voorzichtigheid de materie van de pseudo-adressen moet worden behandeld. Zo zou men al
te gemakkelijk kunnen aannemen dat Bayles Critique générale de l'Histoire du
calvinisme de Mr. Maimbourg (Villefranche, Pierre le Blanc, 1682) een Leers-

19) Vgl. R.A. Sayce, "Compositional practices". Ongetwijfeld zullen via een gedetailleerd
onderzoek volgens deze methode nog meer Leersiana dan thans mogelijk bleek kunnen
worden geïdentificeerd. Met name een nauwkeurige analyse van de kabalistische tekens in
de globes op de titelpagina's van de meeste Amaud- en Marteau-uitgaven zou in dit verband
interessant kunnen zijn.
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uitgave is, omdat wel vaststaat dat zijn uit hetzelfde jaar daterende Lettre à
M.L.A.D.C. [...], van Leers' persen kwam. De kritiek op het werk van Maimbourg, die een grote bekendheid verwierf, was echter niet gedrukt bij Leers,
maar bij de Amsterdamse uitgever Wolfgang20. Ook van Jurieu's publicaties die
onder de naam Marteau verschenen, zou kunnen worden verwacht, dat deze
tot het ogenblik dat de polemiek tussen Bayle en Jurieu zich ging toespitsen,
uit Leers' drukkerij kwamen. In 1681 verschenen aldus met het impressum
Cologne, Pierre Marteau: La Politique du clergé de France ou entretiens curieux
[...] en Moyens sûrs et honnestes pour la conversion des hérétiques. Bekend is
echter dat Jean Rou ervoor zorgde dat eerstgenoemd werk door een Haagse
uitgever werd gepubliceerd. Daar bovendien de tweede editie van dit werk
verscheen met het drukkersadres van Arondeus te Den Haag, is het zeer wel
mogelijk dat beide hier genoemde Marteau-uitgaven van hem afkomstig waren
en niet van Leers 21 .
De eigenlijke uitgever achter een pseudo-adres bleef meestal niet lang verborgen; wellicht hielp hij daar zelf ook aan mee opdat potentiële kopers zouden
weten, tot wie zij zich moesten wenden. Zo liet de Amsterdamse uitgever Jordan
in een advertentie weten dat een bepaald boek met als adres Pierre Marteau,
bij hem was verschenen22. Op een gegeven ogenblik gingen in het gebruik van
gefingeerde drukkersadressen ook publicitaire overwegingen meespelen: een
Marteau- of Arnaud-uitgave trok meer aandacht, omdat het vaak de sfeer van
heimelijkheid met zich bracht23.
Leers heeft vooral in de tachtiger jaren gebruik gemaakt van pseudo-adressen.
Opmerkelijk is dat nadien enige andere uitgevers zich een aantal keren hebben
bediend van de naam Leers, waarmee het verschijnsel van de pseudo-Leersiana
ontstond. Leers was door zijn uitgaven dermate bekend geworden, dat het
aantrekkelijk werd zijn naam op het titelblad te laten drukken. Juist in deze
jaren kwam het steeds vaker voor dat derden de naam van bestaande uitgevers
met een grote reputatie op het titelblad lieten afdrukken voor controversiële
geschriften en 'contrefaçons'. Martin geeft enkele voorbeelden en Françoise Weil
besteedde aandacht aan dit verschijnsel in een in september 1981 gehouden

20) Labrousse, 1.1, p. 181.
21) J. Rou, Mémoires, t. I, p. 163: "M. Jurieu me confia le manuscript de son excellent
ouvrage de La Politique du clergé de France, qu'au bout de trois mois je fis imprimer à la
Haye, ce qui porta bien des gens à me l'attribuer", geciteerd naar Kaeppler, p. 401.
22) Van Eeghen, dl. H, p. 35.
23) Vgl. Fieter Rabus, in: De Boekzaal van Europe, jan./febr. 1694, p. SIS: "fllijks genoeg
voor een boek, dat het iets ongemeens behelst, als er de naam van Marteau voorstaat".
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lezing te Rotterdam^.
De eerste keer dat voor zover bekend van de naam van Leers gebruik werd
gemaakt buiten zijn medeweten was in 1692. In dat jaar verscheen te Parijs
L'Art de se conserver la santé [...] van Flamant. Nog in hetzelfde jaar kwam er
een editie in de Republiek uit met als impressum Ά Amsterdam, Amoux et
Renier Leers', dat, zoals Van Eeghen al opmerkte, uiteraard een gefingeerd
adres is 2 5 . Zulks wordt ook nog eens bevestigd, doordat Leers in zijn eigen
catalogus de Parijse editie vermeldt26. Een jaar later verscheen met het im
pressum Pierre Reinier Leers een editie van L'Art de se connaître soy-mesme
[...] van Jacques Abb adié. In 1692 was de eerste editie ervan uitgekomen bij
Pieter vander Slaart te Rotterdam. De nadruk van 1693 moet waarschijnlijk
worden toegeschreven aan een Franse drukker, die de voornaam van Leers
verrijkte met de toevoeging Pierre. Andere nadrukken van hetzelfde werk met
hetzelfde impressum zijn bekend uit dejaren 1710, 1711, 1712 en 1730. Nog
een ander werk, Dissertation sur le pécule des religieux curez [...] van Louis
Du Vau, uit 1704 draagt de naam Pierre Reinier Leers op het titelblad. Het
betreft een nadruk van de Parijse editie uit 1697. De 'contrefacteur'ging zelfs
zo ver dat hij onderaan op de titelpagina de vermelding opnam "Avec Privilege
de Nosseigneurs les Etats d'Hollande et de West-Frise". Een merkwaardige
verhaspeling komt tenslotte voor op de titelpagina van de Histoire de la Réformation de l'Eglise d'Angleterre van Gilbert Burnet uit 1694. Het impressum
luidt daar: A Roterdam. Chez Reinier Le'ers. Er kan geen twijfel over bestaan
dat ook deze editie buiten medeweten van de Rotterdamse'libraire'was bezorgd.
De uitgaven bij Leers van werken van Nicolas Malebranche en Richard Simon
hadden grote bekendheid gekregen. Daarom was het waarschijnlijk commercieel interessant bij herdrukken van werk van Malebranche en bij de brievenuitgave van Simon gebruik te maken van Leers' naam. In 1701, 1703 en 1712
verschenen er herdrukken van Malebranches Traité de la nature et de la grâce
onder het drukkersadres van Leers. Malebranche, die inmiddels in Frankrijk
volledig was gerehabiliteerd en wiens werken aldaar konden worden herdrukt,

24) Martin, t. II, pp. 754-755.
Fr. Weil, "Les ouvrages imprimés en France". In dit verband kan er op gewezen worden
dat bijvoorbeeld ook de naam van de Amsterdamse uitgever Pierre Brunei door Rouaanse
boekhandelaren op titelbladen werd gebruikt tegen zijn weten in. Zo deelde Brunei in de
Nouvelles de la République des Lettres, avril 1703, p. 478, mede dat de Mélange critique
de littérature van David Ancillon "a été imprimé à Rouen, et ceux qui l'ont imprimé y
ont mis mon nom sans me le communiquer".
25) Van Eeghen, dl. III, p. 134. Overigens beklaagt Leers er zich al in 1685 over, in een
Avis de l'Imprimeur au Lecteur bij de tweede editie van Douze sermons van P. AUix, dat
zijn naam zonder zijn toestemming was gebruikt voor een eerdere editie van zes preken,
welke vol fouten stond. Daar deze uitgave niet kon worden achterhaald, komt zij niet voor
in de Fondslijst.
26) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1693. Nr. HI, p. 51.
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had echter geen enkele reden meer om zijn boeken in de Republiek te laten
verschijnen. Daarom wordt aangenomen dat een Franse uitgever, en wel Behourt
te Rouen, voor deze herdrukken verantwoordelijk is geweest27. Van de Lettres
choisies [...] van Simon was in 1700 een eerste editie verschenen. Volgens het
titelblad bij De Lorme te Amsterdam, maar Van Eeghen kon vaststellen dat het
in werkelijkheid te Trévoux van de pers kwam28. In 1702 verscheen hiervan
een tweede editie en in 1704 en 1705 nog een tweede en derde deel, alle drie
met het impressum "A Rotterdam, Chez Reinier Leers", maar zonder Leers'
drukkersmerk. Sinds een aantal jaren was Simon met Leers gebrouilleerd29.
De Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament
[...] was dan ook het laatste werk van Simon geweest, dat Leers na langdurig
uitstellen - het manuscript was maart 1690 reeds klaar - in 1693 had gedrukt
en het is onwaarschijnlijk dat Simon voor de uitgave van zijn brieven zich opnieuw tot Leers zou hebben gewend. Vermoedelijk verschenen deze laatste
uitgaven bij Vaultier te Rouen, bij wie De Lorme in 1707 50 exemplaren van
de drie delen bestelde30.
Ook de uitgaven die na 1709 verschenen onder de naam van Reinier Leers,
moeten als pseudo-Leersiana worden beschouwd. In de akte waarbij het bedrijf in 1709 aan F ritsch en Böhm werd verkocht, was duidelijk bepaald dat
Leen niet langer boeken mocht drukken, noch verkopen31. Waar de brievenuitgave van Isaac Casaubon, een werk dat bij de overdracht nog op de persen
lag, en waarover Leers al jarenlang contact had gevoerd met Theodoor van
Almeloveen, de bewerker van deze uitgave, op naam van de nieuwe eigenaars
Fritsch en Böhm verscheen32, lijkt het welhaast uitgesloten dat de Mémoires
de la vie de Jacques-Auguste de Thou (1711)33 en het Recueil général des
pièces contenues au proces de M. le Marquis de Gesvres uit 1713 en 1714 nog
door Leers zouden zijn gedrukt, ook al vermelden de titelbladen zijn naam.
Zelfs nog vele jaren na zijn dood werd er van Leers' naam gebruik gemaakt
als fictief drukkersadres: in 1728 verscheen zo een herdruk van de Traité de
la vérité de la religion chrétienne van Abbadie, met als impressum Reinier
Leers te Rotterdam34 en in 1730 nogmaals een uitgave van L'Art de se con-

27) Vgl. Malebranche, O.C., t. V, p. VI.
28) Van Eeghen, di. II, pp. 120-121.
29) Voor het conflict tussen Richard Simon en Reinier Leers, zie hieronder Hoofdstuk
IV, par. 1.
30) Van Eeghen, dl. II, p. 120.
31) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187. f. 428.
32) Reeds in 1695 had Van Almeloveen aan Leers gevraagd contact te zoeken met Richard
Bentling, de bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te Londen. VgL brief Th. van
Almeloveen aan R. Leers, 1-7-1695 (KB hs. 121 E 2): "(...) tsoude misschien onse Casauboni veel voordeel geven".
33) Deze eerste Franse vertaling van de memoires van De Thou is waarschijnlijk in Rouen
gedrukt. Vgl. S. Kinser, The Works of Jacques-Auguste de Thou, p. 188, n. 1.
34) BNP D 22445.
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noítre soy-mesme [...], welke Piene Reinier Leers als uitgever vermeldde35.
Tweemaal wordt ook het impressum "Chez les Héritiers de Leers" op boeken
aangetroffen: op een uitgave van de Memoires de M. Joly [...Ϋ6 en op een her
druk van de Pensées diverses [...] van Bayle37. Daar er van andere uitgeversaktiviteiten door de weduwe of het nageslacht van Leers niets bekend is, moet
worden aangenomen dat ook deze twee werken als falsificaties kunnen worden
beschouwd.
Als pseudo-Leersiana worden dus die werken beschouwd, waarvan de titelpagina doet geloven, dat het boek uit de uitgeverij van Leers afkomstig is, terwijl in feite een andere uitgever zich achter de naam van de Rotterdamse uitgever
verborgen hield. Soms was dit het geval voor oorspronkelijk werk, soms ook
voor uitgaven die eerder wel bij Leers waren verschenen. In dat laatste geval
is er sprake van nadrukken, dat wil zeggen van het overdrukken en verkopen van
boeken zonder toestemming van degene die het kopierecht bezit.
Evenals de uitgaven met fictieve drukkersadressen vormen ook de nadrukken
een onderwerp vol voetangels en klemmen. Een werk kon in zijn geheel zijn
nagedrukt of er kon alleen een nieuwe titelpagina, desnoods een nieuw eerste
katern zijn toegevoegd aan de oorspronkelijke editie, waarvan de 'contrefacteur'
een grote partij had weten te bemachtigen, soms werd de nadruk uitgebracht
onder de naam van de libraire' die de eerste uitgave had verzorgd, eventueel met
een kleine wijziging in het drukkersadres, terwijl de'contrefacteur'ook zijn eigen
naam op het titelblad kon plaatsen. Geregeld figureert echter de aanduiding
"Suivant la copie de ..." als impressum. In welke vorm de nadrukken ook verschenen, ze werkten steeds ten nadele van de oorspronkelijke uitgever, met
name door het grotere aanbod dat er van een bepaald werk ontstond.
Uit onderstaande overzicht valt af te leiden welke boeken van Leers, voor
zover bekend, zijn nagedrukt. Voor uitgebreidere informatie over elk werk
afzonderlijk wordt verwezen naar de notitie in bijlage I.
auteur en short title
Abbadie, Traité de la divinité de NôtreSeigneur Jésus-Christ
Abbadie, Traité de la vérité de la religion
chrétienne, 2e édition

jaar van uitgave volgens titelblad
bij Leers
van nadruk(ken)
1689

1689

1688

1688

35) BNP D 2 5362.
36) Guy Joly, Mémoires de M. Joly conseiller du Roy au Chatelet de Paris, pour servir
d'éclaircissement et de suite aux Mémoires de M. le С de Retz. A Rotterdam, Chez les
Héritiers de Leers, 1718 (KB 506 L 35-36).
37) Pierre Bayle, Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la
comete qui parut au mois de Décembre 1680. Nouvelle édition corrigée. A Rotterdam,
Chez les Héritiers de Reinier Leers, 1721 (BNP Ζ 20583-20586).
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Idem, 3e édition
Idem, 5e édition
Bayle, La Cabale chimérique [...]
Idem, Réponse aux questions d'un provincial,
tomes I et II
Furetière, Dictionaire universel [...],
le édition
Idem, 2e édition
Jurieu, Examen de l'eucharistie de l'Eglise
Romaine [...]
Jurieu, Histoire du calvinisme et celle du
papisme [...]
Lelevel, La vraye et ¡a fausse métaphysique
[...]
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique
et sur la religion
Malebranche, Traité de ¡a nature et de la grâce
Malebranche, Traité de morale
Petronius, Satyricon
Simon, De l'inspiration des livres sacrés [...]
Simon, Histoire critique du texte du Nouveau
Testament [...]
Simon, Histoire critique du Vieux Testament
Simon, Réponse au livre intitulé Sentimens de
quelques théologiens
Simon, Réponse de Pierre Ambrun [...]

1689
1705
1691

1689
1711
1691

1704/1706

1704/1706

1690
1701

1690 of 1691
1702 en 1704

1683

1683

1683

1683

1694

1694

1688
1684
1684
1693
1687

1690
1701,1703,
1712
1683
1693
1699

1689
1685

1689
1685

1686
1685

1621
1685

Hierbij moet worden opgemerkt dat het niet is uitgesloten dat enkele nadrukken
met de toestemming van Leers tot stand kwamen. Zo zou het mogelijk zijn,
dat Leers met De Tournes tot de afspraak is gekomen, dat deze de Histoire
du calvinisme [...] van Jurieu vanuit Genève zou verspreiden en dat hij daartoe
een aantal exemplaren, voorzien van zijn eigen titelpagina, van Leers mocht
overnemen. Een dergelijke overeenkomst kan ook worden vermoed voor de
Londense exemplaren van het Satyricon van Petronius, welke de naam van de
gebroeders Churchill op het titelblad dragen. Zekerheid hierover is echter niet
te verkrijgen.
Tegenover de 'contrefaçons' van werk van Leers staan de boeken die hij
zelf van anderen nadrukte. Een zevental boeken uit de fondslijst zouden hiertoe
kunnen worden gerekend:
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auteur en short title
Aubery, L'histoire du Cardinal
Mazarin.
Doucin, Histoire du nestorianisme.
Le Vassor, Traité de la manière d'examiner les differens [...].
Lombard,Harangue tres eloquente et
tres touchante au Roy [...].
Patin, Lettres choisies [...].
Plinius, Lettres.
Recueil des traitez de paix, de trêve,
de neutralité [...].

eerste editie

in

Paris, Thierry
Paris, Luijne

1688
1698

1695
1698

A'dam, Brunei

1697

1699

London
1681
Francfort, Dufour 1683
Paris, Barbin
1699

1681
1689
1703

1693

1693

Paris, Leonard

bij Leers in

Van de werken van Aubery, Doucin en het Recueil des traitez [...] is het vrijwel
zeker dat slechts nieuwe titelpagina's werden toegevoegd aan reeds bestaande
exemplaren. Uit een brief van Doucin aan Bayle is op te maken dat Leers 100
exemplaren van de Histoire du nestorianisme bestelde bij de schrijver38. Na hun
aankomst te Rotterdam heeft hij deze waarschijnlijk voorzien van een nieuw
titelblad met zijn eigen drukkersadres en vervolgens verkocht. Het Recueil
des traitez [...] beslaat zes dikke quartodelen. Het is niet aannemelijk dat Leers
het op zich zou hebben genomen een dergelijk werk te drukken in een jaar,
waarin hij wegens andere opdrachten zelfs het drukken van de Dictionaire
historique et critique van Bayle moest uitstellen39. Daarom mag worden aangenomen dat hij een aantal exemplaren uit Parijs liet komen, deze van een
nieuwe titelpagina voorzag en, om de verkoop van deze kostbare werken binnen
de Republiek te garanderen, er een privilege voor heeft aangevraagd40. Over de
ontstaansgeschiedenis van de overige nadrukken bij Leers zouden slechts vage
vermoedens kunnen worden uitgesproken.
3. Analyse van het fonds.
De fondslijst van Leersiana telt 204 nummers, waarvan de jaargangen van de
Histoire des ouvrages des sçavans 21 items vormen. Gedurende 21 jaren, van
1687 tot 1708 - met uitzondering van 1707, in welk jaar het tijdschrift niet
verscheen - vormde de uitgave van de Histoire een regelmatig terugkerende
bezigheid voor de zetters en drukkers van Leers' bedrijf. Van september 1687
tot augustus 1689 verscheen het tijdschrift maandelijks; vanaf september 1689
38) Vgl. brief L. Doucin aan P. Bayle, 16-12-1697 (BNP f.fr. 12771, f. 347): "Je vous suis
sensiblement obligé, Monsieur, des soins que vous vous mes donnés envers Mr. Leers. Ils ont
eu tout leur effet: il m'envoie le nom, mais non pas la demeure du marchand à qui je dob
envoier les cent exemplaires de l'Histoire du nestorianisme".
39) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 29-6-1693 (Bayle, O.D., t. IV, p. 688).
40) ARA, Staten van Holland en Zeeland, nr. 1644: Octrooiregisters: 11-4-1693.
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driemaandelijks. Het door Basnage geredigeerde periodiek kende veel herdrukken. In 1707 verscheen reeds een vijfde editie van de augustus-afievering van
1689. Welke jaargangen in welke jaren werden herdrukt is zeer moeilijk te
achterhalen. Bekend is dat er herdrukken verschenen in de jaren 1697-1703,
evenals in 170741.
Onder de 183 Leersiana die resteren na aftrek van de 21 nummers van de
Histoire des ouvrages des sçavans, zijn de duodecimo's het talrijkst: 95 in totaal.
Ook Leers' tijdschrift werd trouwens in dit formaat uitgegeven. Daarnaast telt
men 36 quarto's, 35 octavo's, 15 folio's en twee sextodecimo's. In folio werden
uitgegeven de dictionnaires van Bayle en Furetière, de Opera omnia van Lightfoot, Histoire de l'Eglise van Jacques Basnage, Annales politico-ecclesiastici van
Samuel Basnage, de Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande van Isaac de
Larrey, De pictura veterum van Junius en het Kort vertoog van de ware geschapenheid. Van één werk, de Histoire du calvinisme [...] van Jurieu is bekend,
dat het zowel in quarto als in duodecimo-formaat verscheen42.
Uit verschillende brieven valt op te maken dat in ieder geval een aantal
werken zowel op groot als op klein formaat papier werd gedrukt. Zo vroeg
Benjamin Furly aan John Locke of hij hem de Dictionaire van Furetière zou
sturen in "great paper or small"43 en in een volgende brief berichtte hij:
"I send you Furetiers Dictionary the ordinary paper, because I found it
to open well enough, as I thought, in reading"44.
Ook Bayles Dictionaire41 en De pictura veterum van Junius46 werden op twee
verschillende formaten papier gedrukt.
Over oplagecijfers uit de 16e tot en met de 18e eeuw zijn weinig gegevens beschikbaar. Aangenomen wordt dat de gemiddelde oplage schommelde tussen de
1000 en 1500 exemplaren47. Martin komt tot de hypothese dat er een relatie
zou bestaan tussen de oplage en de dagproduktie van één pers48. Van de Leer41) Voor de Histoire des ouvrages des sçavans, zie: Henry Basnage de Beauval. Met ingang
van de aflevering van mars, avril en mai 1694 veranderde de schrijfwijze van 'sçavans' in
'savans'.
42) Maimbourgs Histoire du calvinisme [...], dat Jurieu met zijn werk, dat dezelfde titel
droeg, wilde weerleggen, was in 1682 eveneens zowel in quarto- als in duodecimoformaat
verschenen bij Mabre-Cramoisy te Parijs.
43) Brief B. Furly aan J. Locke, 10(20)-7-1691 (Locke, Correspondence, vol. IV, p. 292).
44) Brief В. Furly aan J. Locke, 15(25)-10-1691 (Ibidem, vol. IV, p. 318).
45) Vgl. brief P. Bayle aan S. De Valhebert, 16-1-1699 (Tijdschrift voor boek- en biblio
theekwezen, 8 (1910), p. 143): "Vous me demandez combien M. Leers vend le dictionaire
et où j'en suis à l'égard du suplément. Il le vend 30 florins en papier commun".
46) Vgl. brief J. Graevius aan R. Leers, 15(25)-8-1693 (UBL Pap. 15): "[...J hebbe ick de
twee caternen van de letter A (van De pictura veterum {...]) op klein en groot papier gevonden".
47) Ph. Gaskell, A New introduction, p. 161.
48) Martin, 1.1, p. 378.

2. Drie drukkersmerken van Reinier Leers:
Labore et Vigilantia; L. van Velthuysen, Opera omnia, 1680. Ex. UBA.
Pressa Resurget; P. Jurieu, Examen de l'eucharistie de l'Eglise Romaine,
1683. Ex. UBN.
Tenet Meliora; R. Simon, Histoire critique du texte du Nouveau Testament,
1689. Ex. UBN.
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siana is alleen van de eerste editie van de Dictionaire van Bayle een oplagecijfer
bekend. Er werden in eerste instantie duizend exemplaren gedrukt, maar reeds
tijdens het drukken van deel II besloot Leers om de oplage te verhogen tot
2000, waardoor van deel I nogmaals een aantal van 1000 moest worden gedrukt 49 . Gezien de hoge papierprijzen, die in de 17e en 18e eeuw de belangrijkste onkostenfactor vormden bij het uitgeven van een boek, was het financieel gezien niet verantwoord in te hoge oplagen te drukken; de onverkochte
boeken moesten immers in de magazijnen worden opgeslagen, soms jarenlang,
hetgeen het bedrijfskapitaal voor langere tijd onrendabel maakte. Alleen van
boeken waarvan zeker was dat er een grote vraag naar bestond, zoals de Minellius-uitgaven van klassieke auteurs, werd onmiddellijk een oplage van enkele
duizenden exemplaren gedrukt. In een brief aan de Engelse boekhandelaar
Samuel Smith schreef Leers dat hij 2700 exemplaren van de Bellum Catilinarium
et Jugurthinum van Sallustius met annotaties van Minellius had gekocht bij
de veiling van het fonds van zijn broer Amout50 en enkele jaren later waren
deze blijkbaar allemaal verkocht, want Reinier liet een herdruk verschijnen.
Leers heeft van verschillende drukkersmerken gebruik gemaakt. De eerste
werken, de Opera omnia van Van Velthuysen, het Traité de la dévotion van
Jurieu evenals diens Examen de l'Eucharistie de l'Eglise Romaine en at Histoire
naturelle et morale [...] van De Rochefort, verschenen nog met het Labore et
Vigilantia, dat door zijn ouders veelvuldig was afgedrukt. Nadat twee fondscatalogi waren verschenen met het devies Labore et Constantia, werd in 1683
voor het eerst het drukkersmerk Pressa Resurget gebruikt, dat in de komende
jaren steeds op Leers' titelbladen zal terugkeren, afgewisseld met het Tenet
Meliora, dat voor het eerst op een werk uit 1686 wordt aangetroffen. Nog twee
andere drukkersmerken werden slechts éénmaal aangetroffen: het Réponse
au livre intitulé Sentiments de quelques théologiens [...], van Simon, draagt
op het titelblad het devies Scrutamini Scripturas en in 1703 verscheen een
herdruk van Malebranche, waarschijnlijk een pseudo-Leersianum, met in het
drukkersmerk de woorden Encre et Dieu.
De 183 Leersiana - de 21 nummers van de Histoire des ouvrages des sçavans
buiten beschouwing gelaten - zijn in de volgende categorieën onder te brengen:
98 publicaties die als oorspronkelijk werk van Leers kunnen worden beschouwd; hierbij gaat het bij acht nummers om vervolgdelen (zie lijst
IIA).
5 vertalingen van reeds bij andere uitgevers of bij Leers verschenen werk
(zie lijst II B).

49) Vgl. brief P. Bayle aan D. Constant, 4-7-1697 (Bayle, O.D., t. IV, p. 737) en brief
P. Bayle aan P. Coste, 15-7-1697 (Ibidem, t. IV, p. 740).
50) Brief R. Leers aan S. Smith, 30-3-1690 (BLO Rawlinson letters nr. 114, f. 88).
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25 herdrukken van 14 door Leers zelf uitgegeven werken (zie lijst II A).
8 herdrukken van door Arnout sr. uitgegeven werken (zie lijst IIC).
30 herdrukken van 20 bij andere uitgevers verschenen werken (zie lijst IID).
17 boekencatalogi (zie lijst II E).
Opvallend is dat op de fondslijst van Leers het oorspronkelijk werk het grootste
aandeel in beslag neemt: 90 publicaties waarvan Leers de eerste editie verzorgde tegenover 5 vertalingen en 63 herdrukken. Het aantal der herdrukken
moet verminderd worden met meer dan een tiental werken, welke buiten medeweten van Leers tot stand kwamen 51 . Daarentegen is het totaal der eerste edities
die Leers verzorgde, te vermeerderen met de Leersiana onder pseudo-adres
uitgegeven, waarvan het aantal niet vaststaat, maar zeker op enkele tientallen
kan worden geschat. Het fonds van andere uitgevers in de Republiek bestond
in het algemeen voor een veel groter deel uit herdrukken en Leers heeft dat
tegen verschillenden van hen als verwijt ingebracht. Hij deed dat tegen Pieter
van der Aa, toen deze een privilege aanvroeg voor Le Grand dictionnaire historique van Moreri52 en tegen Jean Louis De Lorme, wiens fonds uit slechts
een tiental oorspronkelijke werken bestond en voor de rest uit herdrukken53.
De overgrote meerderheid van de Leersiana zijn Franstalige werken: 122 van
de 183. Van de resterende 61 titels zijn er 50 Latijnse publicaties (waaronder 17
catalogi die een Latijnse titel dragen en 17 geannoteerde uitgaven van klassieke
schrijvers), vier Engelstalige preken, zes Nederlandstalige werken en één Italiaans
boek, Ai Mescolanze [...] van Ménage.
Aan het einde van de 17e eeuw was het Frans de voertaal par excellence
geworden voor de Westeuropese geletterden. Dit verklaart mede de ruime meerderheid van Franstalige titels binnen het fonds van Leers, te meer daar op basis
van de fondslijst kan worden geconstateerd, dat Leers' uitgeverspolitiek vooral
was gericht op een geleerd publiek. Reeds het eerste werk waarmee hij als uitgever op de markt verscheen, lijkt de toon en de kleur aan te geven van het
totale fonds. Het betreft de Opera omnia van de Utrechtse geneesheer en cartesiaan Lambertus van Velthuysen. Deze geleerde had een aantal tractaten geschreven ter verdediging van de cartesiaanse beginselen, zoals het Bewijs dat
noch de leere van der sonne stilstant, en des aertrijx bewegingh, noch de gronden

51) Gedoeld wordt op de volgende herdrukken:
Abbadie, L'Art de se connaître soy-mesme [...] uit 1693, 1710-1711-1712-1730.
Abbadie, Traité de la vérité de la religion chrétienne [...1 uit 1711 en 1728.
Burnet, Histoire de la réformation [...] uit 1694.
Du V'au, Dissertations sur le pécule des religieux [...] uit 1704.
Furetière, Dictionnaire universel (...) uit 1702.
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion uit 1690.
Simon, De l'inspiration des livres sacrés [...] uit 1699.
Simon, Lettres choisies, tome I, uit 1702.
52) Van Eeghen, dl. V-l, p. 181.
53) Ibidem, dl I, p.32.
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van den philosophie van Renatos Descartes strijdig sijn met Godts woort. In
1669 was hij in opspraak gekomen door de publicatie van zijn Tractaat van de
afgoderij en superstitie, welk geschrift van kerkelijke zijde werd verboden. Leers
maakte het werk van Van Velthuysen, dat deels in pamfletten was verschenen,
deels nog ongepubliceerd was gebleven, voor een groter publiek toegankelijk
door de uitgave van de Opera omnia in twee banden 54 .
Reeds met dit werk maakte de Rotterdamse libraire' zich bekend als een
uitgever die de gehele Republiek der Letteren tot zijn markt rekende. Daarbij
beschikte hij over voldoende ondernemingsgeest om werk van controversiële
aard uit te geven en grote projekten aan te durven. Door tijdsomstandigheden
- de komst van veel hugenoten naar de Republiek en de steeds strakkere censuurmaatregelen in Frankrijk - kwam het accent binnen het fonds al spoedig te
liggen op het werk van Franse protestanten en katholieken, wier opvattingen
aanleiding gaven tot controverses.
Onder de 90 werken, waarvan Leers de eerste editie verzorgde, tellen we
38 publicaties van Franse hugenoten: Jacques Abbadie (3 werken), Pierre
AHix (1), Charles Ancillon (1), Henry Basnage (één boek; bovendien was hij
redacteur van de Histoire des ouvrages des sçavans), Jacques Basnage (3), Samuel
Basnage (1), Pierre Bayle (8), Elie Benoist (1), Jean Claude (2), Pierre Dubosc
(2), Pierre Jurieu (2), Isaac de Larrey (4), Daniel de Larroque (1), Mathieu de
Larroque (1), Philippe Le Gendre (2), Jacques Lenfant (1), Pierre Méhérens
de La Conseillère (1), Isaac Papin (1) en Mathurin Veyssière de Lacroze (2).
Opgemerkt moet worden dat de onder een pseudo-adres uitgegeven werken
hier niet bij zijn gerekend. Uit lijst III blijkt dat er in ieder geval ook nog enige,
onder Actief impressum verschenen, geschriften, zoals van Jacques Basnage (1),
Pierre Bayle (2), Pierre Jurieu (1) en Isaac Papin (1).
Onder de hugenoten bestond een diversiteit van meningen, zowel in godsdienstige kwesties, als ook in politieke stellingname55. Waarschijnlijk heeft
Leers zich goed gerealiseerd dat voor hem de handelsbetrekkingen met Frankrijk van groot belang waren en dat hij daarmee rekening moest houden in zijn
uitgavenbeleid. Boeken die al te fel tegen het katholieke geloof of tegen de
Franse overheid waren gericht, werden niet door Leers uitgegeven; niet zonder
reden werd hij daarom door Bayle betiteld als "ennemi de tout ce qui sent le
libelle, et le déchirement du prochain"5*. Wetenschappelijke werken en preken
van hugenoten werden wel door Leers gedrukt, pamfletten en polemische publicaties nauwelijks. Zo stond hij eind 1682 de felle Apologie pour les réformés
van Daniel Fétizon, waarvan hij het manuscript via Bayle had ontvangen, aan de

54) Voor Lambertus van Velthuysen, zie: NNBW, dl. IV, kol. 1368-1370, en CL. ThijssenSchoute, Nederlands cartésianisme, pp. 448-449.
55) Zie vooi de ideeënwereld van de hugenoten: E. Haase, Einführung in die Literatur
des Refuge.
56) Brief P. Bayle aan V. Munitoli, 5-12-1690 (Bayle, O.D., t. IV, p. 646).
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Haagse boekhandelaar Arondeus af ter publicatie". En in hetzelfde jaar werd
Bayles Critique générale de l'Histoire du calvinisme de Mr. Maimbourg door
Wolfgang gedrukt en niet door Leers, die echter wel voor de uitgave zorgde van
Bayles in politiek opzicht minder controversiële Lettre à M.L.A.D.C. [...]. Toen
na de herroeping van het Edict van Nantes Jurieu's haat tegen de Franse katholieken een ongekende felheid bereikte, verschenen zijn werken niet langer
bij Leers, maar bij een andere Rotterdamse uitgever, Abraham Acher. En ook
het geruchtmakende pamflet Avis important aux réfugiez sur leur prochain
retour en France, van de hand van Bayle of in ieder geval met zijn medewerking
geschreven58, kwam niet bij Leers van de pers, maar bij Moetjens in Den Haag
onder het pseudo-adres Jacques le Censeur te Amsterdam. De werken van
hugenoten welke Leers uitgaf, waren gericht op de interesses van de klanten
binnen de Republiek der Letteren en betroffen theologische en filosofische,
historische en kerkhistorische onderwerpen.
Een tweede belangrijke groep binnen Leers' fonds zijn de publicaties van
Franse katholieken voor wie het onmogelijk was geworden hun werk in eigen
land te laten drukken: Nicolas Malebranche en Richard Simon zijn met een vrij
groot aantal werken in de fondslijst aanwezig; Fénelon en Lelevel slechts elk
met één publicatie. Van Amauld verschenen minstens acht geschriften onder
pseudo-adres; van Quesnel in elk geval één werk.
Van Malebranche, die zijn werk niet meer binnen Frankrijk kon uitgeven,
omdat zijn pogingen het cartésianisme met het christendom te verenigen niet
werden getolereerd, gaf Leers binnen het tijdsbestek van enkele jaren negen
boeken uit en nog twee herdrukken van reeds eerder verschenen werks9. Bovendien verscheen bij Leers La vraie et la fausse métaphysique [...] van Henri
Lelevel, een uit het Oratorium getreden priester, die in dit werk Malebranche
fel verdedigde60. Simon, in opspraak gekomen door zijn kritische bijbelstudies
vond in de jaren 1684-1693 in Leers zijn uitgever. Acht werken van Simon
werden onder het eigen drukkersmerk van Leers gepubliceerd en bovendien
nog een zestal onder verschillende pseudo-adressen61. Van Fénelon verscheen
bij Leers de Lettre [...] à Notre Saint Père le Pape. In deze brief verdedigde
Fénelon zich tegenover de paus in zijn conflict met Bossuet naar aanleiding
van zijn Explication des maximes des saints sur la vie intérieure. Ook hier be-

57) Labrousse, 1.1, p. 182, n. 56.
58) Vooi de discussie over het auteurschap van het Avis important [...], zie: Labrousse,
1.1, pp. 219-221.
59) Voor Malebranche, zie: N. Malebranche, Oeuvres complètes en met name t. XX:
A. Robinet, Malebranche vivant. Documents biographiques et bibliographiques.
60) Voor Lelevel, zie: L. Batterei, Mémoires domestiques, t. IV, pp. 527-531, en: Malebranche, O.C., t. XVII, pp. 241-244.
61) Voor Simon, zie: P. Auvray, Richard Simon.
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treft het een geschrift waarvoor in Frankrijk waarschijnlijk moeilijk een drukker
kon worden gevonden62.
Van de relatie tussen Leers en de jansenist Antoine Arnauld is weinig met
zekerheid bekend. Een achttal kleinere werkjes van Arnauld die onder een
fictief drukkersadres verschenen in de jaren 1690-1691, kunnen aan Leers
worden toegeschreven, maar het vermoeden dat de Rotterdamse drukker voor
andere uitgaven verantwoordelijk is geweest, lijkt gerechtvaardigd, zoals nog
verderop zal worden toegelicht.
Naast werk van Franse hugenoten heeft Leers ook een klein aantal publicaties gedrukt van Engelse protestanten. In 1685 en 1686 drukte hij vier Engelstalige preken van de in Rotterdam gevestigde predikanten Robert Fleming,
Augustine Freezer en Joseph Hill. Zoals hierboven reeds werd vastgesteld was
de herdruk van de Franse vertaling van de History of the reformation [...] van
Gilbert Bumet buiten medeweten van Leers bezorgd. In dit verband kan nog wel
Adriaan Paets worden genoemd, die een brief schreef aan Bayle over de situatie
van de protestanten in Engeland; deze brief werd door Leers in het Latijn, het
Frans en het Nederlands uitgegeven.
Tenslotte moet erop worden gewezen dat Leers de traditie van zijn ouders
heeft voortgezet: regelmatig nam hij een aantal boeken voor het onderwijs
bestemd in zijn fonds op. De schoolboeken kenden een hoge oplage en de afzet
was min of meer verzekerd. Johan Minellius, praeceptor van de Latijnse school
te Rotterdam, had schooledities verzorgd van een aantal klassieke auteurs,
die bij Amout Leers sr. waren verschenen63. Deze Minellius-edities verkregen
een zo grote bekendheid dat andere uitgevers ook van zijn naam gebruik gingen
maken. Zo verscheen in 1702 in Leipzig een uitgave van de Comoedia sex van
Terentius met op het titelblad de vermelding "cum notis novis ad modum
Johannis Minellii"64. Leers heeft een aantal Minellius-edities die reeds door
zijn vader waren uitgegeven herdrukt (zie lijst II C) en enkele nog niet eerder
verschenen edities met noten van de hand van Minellius doen verschijnen:
de brieven van Cicero en drie werken van Ovidius. Tot de schoolboeken welke
Leers uitgaf, moeten ook gerekend worden de Colloquia familiaria van Erasmus
door Pieter Rabus bewerkt, Orationum selectarum liber [...] van Cicero met
noten van Eduard van Zurck en twee werken van Johannes Silvius, rector van de
Latijnse school te Rotterdam, te weten Compendium grammaticae graecae
[...] en Isagoge, sive introducilo in iurisprudentiam romanam [...].
Het Nederlandstalig werk neemt slechts een zeer geringe plaats in binnen
Leers' fonds. Zo moet hij er weinig voor hebben gevoeld om de door Arnold

62) Vgl. Fénelon, Correspondance, t. V, pp. 178-179.
63) Voor Minellius, zie: A.J.van der Aa, Biographisch woordenboek, dl. 12, pp. 873-876.
64) NUC, vol. 587, p. 94: Terentius, Comoedia sex ... notis novis ad modum Johannis
Minellii. Lipsiae, Sumpt. J.L. Gleditschii, 1702.
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Moonen bezorgde vertaling van de Epistolae familiares van Cicero, die deze
Deventenaar naar alle waarschijnlijkheid voor Amout Leers jr. had gereed
gemaakt, uit te geven. Toen Amout voortijdig kwam te overlijden, schreef
Moonen aan Reinier met het verzoek hem voor de gedane arbeid te vergoeden
door levering van een "nooteboomen kabinet met een stelsel van porselijn"6S.
Vier maanden later had hij hierop nog niets gehoord en herhaalde hij zijn verzoek66 . Zag Leers weinig brood in Moonens vertaling of strookte deze uitgave
niet met zijn waarschijnlijk reeds in deze jaren gemaakte voornemen Cicero's
brieven uit te geven, voorzien van de noten van Minellius? Vaststaat dat deze
laatste editie in 1704 in Rotterdam van de pers kwam, maar van een uitgave
van Moonens vertaling ontbreekt elk spoor. Ander Nederlandstalig werk, waarvan zou kunnen worden verwacht, dat het met Leers' impressum zou zijn verschenen, is het literaire werk van de gebroeders Brandt. Via zijn vrouw was
Reinier nauw met hen verwant, maar blijkbaar was hij te weinig geïnteresseerd
in het uitgeven van hun werk. Liever hield hij vast aan het internationale karakter van zijn uitgeverij en fonds.

65) Brief A. Moonen aan R. Leers, 1-4-1702 (DeNavorscher, 10 (1860), p. 285).
66) Brief A. Moonen aan R. Leers, 18-8-1702 (UBL Pap. 15).

HOOFDSTUK IV

DE BEDRIJFSVOERING

1. De contacten met auteurs.
Leers heeft voortdurend voldoende kopij in huis gehad. Een aantal auteurs
is in zijn fonds terecht gekomen vanuit de uitgeverij van zijn ouders. Dat geldt
natuurlijk allereerst voor herdrukken van reeds door Amout Leers sr. gepubliceerde boeken, zoals de Minellius-uitgaven van klassieke auteurs en het juridische handboek van Arnold Vinnius. Eveneens heeft hij de contacten, die zijn
ouders sinds vele jaren onderhielden met de Latijnse school en met de Admiraliteit op de Maze voortgezet. Deze relaties leverden ongetwijfeld de manuscripten
op van twee schoolboeken van Johannes Silvius, rector van de Latijnse school 1 ,
en van twee geschriften waarin Rotterdamse koopvaarders hun optreden in
West-Indië verdedigden2.
Voor de opbouw van Leers' fonds was evenwel de komst van een aantal
hugenoten naar Rotterdam belangrijker dan het voortbouwen op het werk
van zijn ouders. De beginperiode van Leers' uitgeverij viel samen met de jaren
waarin de positie van de protestanten in Frankrijk steeds moeilijker werd, hetgeen reeds vóór de feitelijke herroeping van het Edict van Nantes in 1685 in een
uittocht van hugenoten resulteerde. Velen onder hen zochten hun toevlucht
tot de Republiek; Pierre Bayle en Pierre Jurieu kwamen in 1681 naar Rotterdam, alwaar ze werden benoemd tot professor aan de Illustre School 3 . Beiden
zochten een uitgever voor hun publicaties en kwamen daarbij in contact met
Leers, die al in 1682 werk van hen beiden uitgaf: Examen de l'eucharistie de
l'Eglise Romaine [...] van Jurieu en Lettre à M.L.A.D.C. [...], herdrukt als
Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne [...], van Bayle. Op welke
wijze Bayle en Jurieu met Leers in contact zijn gekomen is niet precies bekend,

1) Silvius gaf bij Leers uit: Compendium grammaticae graecae [...] (1682) en Isagoge sive
introducilo in jurispntdentiam romanam (...) (1685).
2) Gedoeld wordt op: Pertinent en waarachtig verhaal van atte de handelingen en directie
van Pedro van Bette [...] (1689) en Ysenbaart, Vertoog van de redenen die den Capitein
Thomas Danielsz. (...) bewogen hebben [...] (1690).
3) Voor Pierre Bayle, zie: E. Labrousse, Pierre Bayle. Voor Pierre Jurieu, zie: E. Kaeppler,
"Bibliographie chronologique", en F.R.J. Knetsch, Pierre Jurieu. Voor het conflict tussen
Bayle en Jurieu, zie: E. Labrousse, "Le Refuge hollandais: Bayle et Jurieu".
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maar het is niet onwaarschijnlijk dat de beide docenten van de Illustre School
de winkel van Leers bezochten om er zich op de hoogte te stellen van de nieuw
verschenen publicaties. Het kan ook zijn dat Adriaan Paets, die bevriend was
met Leers en Bayle, een bemiddelende rol heeft gespeeld. Bovendien kan de
ontmoeting tussen de uitgever en zijn toekomstige auteurs ook hebben plaatsgevonden tijdens een bijeenkomst in de Waalse Kerk4.
De publicaties van Pierre Bayle zouden in de komende jaren voor het merendeel bij Leers van de pers komen, maar hij werd ook een belangrijk intermediair
bij de uitgave van werk van anderen. Bayle had veel relaties binnen de Republiek der Letteren, met name onder zijn geloofsgenoten, en deze contacten bleef
hij vanuit Rotterdam onderhouden door het voeren van een uitgebreide correspondentie. Zo kreeg hij van hugenoten in Frankrijk en elders in Europa
manuscripten toegestuurd; dit vond nog regelmatiger plaats toen hij bekend
werd als redacteur van het in 1684 begonnen tijdschrift, de Nouvelles de la
République des Lettres. Voor een aantal publicaties staat het vast dat Bayle
de bemiddelende rol vervulde tussen auteur en uitgever Leers, voor andere
kan het slechts worden vermoed. Eind 1683 stuurde Jacques Basnage, jeugdvriend van Bayle, vanuit Rouen het door hem geredigeerde Examen des méthodes proposées par Messieurs de l'Assemblée du Clergé de France en 1682, dat
ter introductie een aan Bayle gerichte brief bevatte, "Lettre sur la dernière
Assemblée du Clergé A.M.B.A.R." [= à Monsieur Bayle à Rotterdam]5. Dit
werk werd bij Leers gedrukt, maar verscheen anoniem en onder het fictieve
drukkersadres Pierre Marteau. Te zelfder tijd verscheen onder Leers' eigen
impressum Le Proselyte abusé: ou Fausses vues de Mr. Brueys dans l'Examen
de la séparation des protestans van Daniel Larroque, dat door deze vanuit
Parijs was gestuurd aan Bayle, aan wie het werk ook was opgedragen6. Begin
1685 kwam Larroque naar Rotterdam en tijdens dit bezoek heeft hij waarschijnlijk de publicatie bij Leers geregeld van een werk van zijn kort voordien
overleden vader, Matthieu de Larroque, te weten Nouveau traité de la régale,
où l'on prouve invinciblement que nos Rois ont toujours eu le droit de pourvoir
aux Eglises vacantes1. In Rouen was het drukken van dit boek tegengehouden,
hoewel De Larroque in dit werk Lodewijk XIV steunde in zijn meningsverschil
met de paus8. Waarschijnlijk ook via Pierre Bayle kwamen nog een aantal preken
van Pierre AUix en van Jean Claude, de twee predikanten van Charenton te

4) Reinier Leers was lidmaat geworden van de Waalse Kerk en in de jaren 1683-1684
vervulde hij de functie van diaken van deze gemeente. Vgl. R.N.L. Mirandolle en L. Bresson,
Geschiedenis der Waalsche Kerk, p.67.
5) Voor Jacques Basnage, zie: Haag2, t. I, col. 929-943, en DBF, t. V, col. 734-736.
6) Voor Daniel Larroque, zie: Haagl, t. VI, pp. 367-368.
7) Labrousse, 1.1, p. 218.
8) Voor Matthieu Larroque, zie: Haagl, t. VI, pp. 365-367.
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Parijs, bij Leers van de pers'. Van Claude verschenen in 1684 twee preken,
die mogelijk via diens zoon Isaac, predikant te Den Haag, Bayle hadden be
reikt 10 . АШх stond in geregelde briefwisseling met Bayle en in 1684 berichtte
hij in één van zijn brieven:
"Je tâcheray d'y joindre quelques pièces que j'ay prononcées il y a quelque
temps, et qu'on vient d'achever"11.
Vermoedelijk zijn het deze preken die samen met enkele andere tot de in 1685
verschenen Douze sermons [...] sur divers textes werden gebundeld.
Behalve naar de Republiek waren veel hugenoten uitgeweken naar Engeland
en naar enkele Duitse steden. Vanuit Heidelberg stuurde Jacques Lenfant aan
Bayle, met wie hij in contact was gekomen via diens jongere broer Joseph,
het manuscript van zijn Considérations générales sur le Livre de M. Brueys
[...], dat opende met een aan Bayle gerichte "Lettre de l'auteur à un de ses
amis, en lui envoyant son manuscrit"12. Dit werk, dat evenals Le Proselyte
abusé [...] een repliek is op de Examens des raisons qui ont donné lieu à la
séparation des Protestants, et par occasion sur ceux du même caractère van de
tot het katholicisme bekeerde David-Augustin Brueys, kwam in het voorjaar
1684 bij Leers uit. Ook in Berlijn had een grote groep hugenoten zijn toevlucht gezocht. Jacques Abbadie, predikant van de Franse gemeente aldaar,
stond in geregeld contact met Pierre Bayle en het is dan ook waarschijnlijk via
laatstgenoemde dat werk van hem bij Leers van de persen kwam: in 1684 de
Panégyrique de Monseigneur l'Electeur de Brandebourg en het Traite de la
vérité de la religion chrétienne dat snel een grote bekendheid verwierf en waarvan in 1689 een vervolg verscheen, eveneens bij Leers, onder de titel Traité
de la divinité de Nôtre Seigneur Jesus-Christ13. In het conflict tussen Bayle
en Jurieu dat zich in het begin van de negentiger jaren toespitste, stond Abbadie
meer achter de standpunten van Jurieu dan van Bayle. De Rotterdamse filosoof
zou in 1695 aan zijn neef schrijven dat zijn contacten met Abbadie waren
verbroken14 en ongetwijfeld heeft deze omstandigheid ertoe bijgedragen dat

2

9) Voor Pierre АШх, zie: DBF, t. II, col. 225-227, en Haag , t. I, col. 146-153. Voor
Jean Claude, zie: DBF, t. Vili, col. 1378-1379, en Haag2, t. IV, col. 449-476.
10) Vgl.Gigas,p. 654.
11) Brief Р. АШх aan P. Bayle, 2-11-1684 (Gigas, p. 127).
12) Vgl. brief P. Bayle aan Joseph Bayle, 19-1-1684 (Bayle, О.Д 2 , t. IB, p. 144): "M.
Lenfan m'a envoie sa réponse à M. Brueys, je la ferai imprimer dès que le grand froid qu'il
fait, permettra aux imprimeurs de travailler". Voor Jacques Lenfant, zie: Haagl, t. VI,
pp. 549-552. Voor het contact tussen Lenfant en Bayle, zie: Labrousse, 1.1, p. 187.
13) Voor Jacques Abbadie, zie: DBF, t. I, col. 45-46, en Haag2, t. I, col. 10-16, en A.
Baudouin, Jacques Abbadie.
14) Brief P. Bayle aan De Bruguieres, 7-11-1695 (Bayle, O.D.2, t. IB, p. 176), "Je n'ai nul
commerce avec M. Abbadie depuis les querelles que j'ai eues ici avec le Prophète [= Jurieu]".
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het latere werk van de Berlijnse predikant niet meer bij Leers verscheen .
Drie andere in Berlijn woonachtige hugenoten, van wie in later jaren werk
bij Leers uitkwam, en voor wie Bayle mogelijk bemiddelend heeft opgetreden,
zijn Charles Ancillon, Veyssière de Lacroze en Isaac de Larrey16.
Niet alleen het werk van hugenoten, maar ook de Dictionaire universel [...]
van de katholiek Antoine Furetière is wellicht dank zij Bayles bemiddeling bij
Leers van de pers gekomen 17 . Nadat duidelijk was geworden dat zijn werk niet
binnen Frankrijk kon worden gedrukt, had Furetière contact gezocht met
Henri Desbordes, bij wie in 1685 en 1687 twee voorpublicaties verschenen onder
de titel Essai d'un dictionnaire universel [...]. De Amsterdamse uitgever zou maar
liefst 10.000 ecus geboden hebben voor het manuscript van het woordenboek 18 .
Het moet Leers evenwel gelukt zijn om nog tijdens het leven van Furetière, die
in mei 1689 stierf, het kopijrecht van de dictionnaire te verwerven. In de Frankfurter Messecatalogus van Pasen 1688 kondigde hij immers al aan dat het werk
bij hem en zijn broer zou verschijnen19. Blijkens een brief van Larroque kenden
Bayle en Furetière elkaar en hadden zij bewondering voor elkanders werk 20 .
Bayle had zich reeds in het juninummer van de Nouvelles de la République des
Lettres van 1686 uitgesproken voor een snelle publicatie van de Dictionaire
universel [...] a . Het is dan ook waarschijnlijk dat Furetières werk dank zij
Bayle in 1690 onder het impressum van de gebroeders Leers verscheen.
Behalve Bayle en Jurieu zijn ook enkele andere hugenoten, die in 1685 en de
daarop volgende jaren naar de Republiek uitweken bij uitgever Leers terechtgekomen. Pierre Dubosc was in augustus 1685 vanuit Normandie naar Rotterdam gekomen en werd twee maanden later geïnstalleerd als predikant van de

15) In 1692 verscheen bij Vander Slaart in Rotterdam L'Art de se connaître soy-mesme
[...), waarvan een jaar later een nadruk uitkwam onder de naam: Pierre Reinier Leers. Een
ander werk van Abbadie, Défense de la nation britannique ou les droits de Dieu, de la
nature et de la société (...) kwam in 1693 uit bij Abraham de Hondt te Den Haag.
16) Voor Charles Ancillon, zie: DBF, t. H, col. 822-823, en Haag2, t. I, col. 217-226.
Voor Veyssière de Lacroze, zie: Haagl, t. IX, pp. 474-476. Voor Isaac de Larrey, zie:
Haagl.t. VI, pp. 362-365.
17) Voor Antoine Furetière, zie: A. Rey (ed.), Le Dictionnaire universel; DBF, t. XIV,
col. 1448-1450, en F. Gégou, Antoine Furetière.
18) A. Rey (ed.), Le Dictionnaire universel, 1.1, p. 68.
19) Catalogus universalis [...] nundinis vemalibus Francofurtensibus (...) anni 1688. In de
Messecatalogus van 1687 had Leers laten meedelen dat Le Grand dictionaire de l'Académie
Françoise, première partie, in-4°, bij hem zou verschijnen. Berustte deze aankondiging op
Leers' voornemen onmiddellijk na publicatie van de lang verwachte dictionnaire van de
Académie een 'contrefaçon' op de markt te brengen? Of zou Furetière toen nog de hoop
hebben gekoesterd dat zijn woordenboek de titel kon dragen van Dictionaire de l'Académie"!
20) Brief D. Larroque aan P. Bayle, 6-7-1684 (Gigas, pp. 416-419).
21) Nouvelles de la République des Lettres, juin 1686, p. 710.
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Waalse Kerk aldaar. Twee jaar later verscheen bij Leers een eerste bundel van zijn
preken, Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte. Hiervan verschenen in de
volgende jaren nog drie vervolgdelen en in 1699 nog drie delen Sermons sur
l'Epitre de St. Paul aux Ephesiens [...]. De preken van Dubosc hadden een grote
bekendheid, nog jaren later werden ze herdrukt22. Dubosc overleed in juli 1692
en het is Philippe Legendre, eveneens predikant te Rotterdam, die bij Leers
een levensbeschrijving van zijn schoonvader publiceerde, La vie de Mr. Dubosc
[ .]. Van Legendre was in 1688 al een ander werk bij Leers van de pers gekomen,
namelijk La Défaite et la destruction de l antechrist*3. In Delft was Elie Benoist
predikant geworden van de Waalse gemeente. Het drukken van diens vijfdelige
Histoire de ¡Edit de Nantes [..] werd door de Delftse uitgever Adriaan Beman
uitbesteed aan Leers. En een later werk van Benoist, In priores octodecim [...],
uit 1697 werd niet alleen door Leers gedrukt, maar ook uitgegeven24.
In 1685 was ook Jacques Basnage, sedert een aantal jaren bevriend met Pierre
Bayle, naar Rotterdam gekomen, alwaar hij eerst als buitengewoon en vanaf
1691 als gewoon predikant van de Waalse gemeente werkzaam was. Twee belangrijke en omvangrijke historische werken van zijn hand, de Histoire de l'Eglise
[...] en L'Histoire et la religion des Juifs [...], en twee delen preken, Sermons
sur divers sujets de morale, de théologie et de l'histoire sainte kwamen bij Leers
van de persen. Henry Basnage volgde twee jaar later het spoor van zijn oudere
broer naar de Republiek25. Snel na zijn aankomst in Rotterdam nam hij het
redacteurschap op zich van een nieuw geleerdentijdschrift, waarvan Leers in
september 1687 de uitgave begon: de Histoire des ouvrages des sçavans, dat tot
1709 zou worden voortgezet. Henry Basnage werd voor Leers een belangrijk
medewerker. Via het tijdschrift kon onder meer bekendheid worden gegeven aan
Leers' uitgaven en aan de boeken, die in zijn winkel werden verkocht. Dank zij
dit periodiek kreeg Leers tevens van heinde en ver pas verschenen boeken toegestuurd, zodat hij snel geïnformeerd werd over de boekenproduktie in de
Republiek der Letteren26. Behalve het redacteurschap van de Histoire des
ouvrages des sçavans zorgde Henry Basnage aan het eind van de negentiger jaren

22) Voor Pierre Dubosc, zie: DBF, t. XI, col. 1011-12, en Haag2, t. V, col. 541-551, en
С Hippeau, Les Ecrivains normands, pp. 201-241.
23) Voor Philippe Legendre, zie: Haagl, t. VI, p. 515. Bayle en Legendre hadden elkaar
in 1679 leren kennen tijdens Bayles verblijf te Rouen. Zie: Labrousse, 1.1, p. 122.
24) Voor Elie Benoist, zie: Haag2 t. II, col. 269-276, en: DBF, t. V, col. 1420-1421.
25) Voor Henri Basnage, zie: DBF, t. V, col. 734; Haag2, t. I, col. 943-945, en: Henri
Basnage de Beauval
26) Uitgevers droegen er zorg voor dat de nieuwe boeken zo spoedig mogelijk in de tijd
schriften besproken werden. Vgl. ook brief J.L. de Lorme aan J.P. Bignon, 8-9-1707 (Van
Eeghen, dl. I, p. 128): "Les journeaux peuvent bien parler de plusieurs livres qui ne sont pas
venus à ma connoisance et en voici la raison. C'est que les libraires tant de cette ville que
des autres ont soin d'envoyer aux journalistes un exemplaire de tout ce qu'ils impriment
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voor een grondige bewerking van de Dictionnaire universel [...] van Furetière27.
Evenals Pierre Bayle fungeerde Henry Basnage als een intermediair tussen
geleerden en uitgever Leers. Zo vernam Leers via Basnage, die met Leibniz in
briefwisseling stond, dat laatstgenoemde naar mogelijkheden zocht om zijn
Codex juris gentium diplomaticus [..,] in de Republiek, Frankrijk en Engeland
te verspreiden28. Zoals verderop nog ter sprake zal komen, greep Leers deze kans
aan en verschafte hij zich daarmee bij zijn bezoek aan Parijs in 1694 een introductie bij een aantal vooraanstaande Parijzenaars. Later nog, in 1708, polste
Leibniz in een brief aan Basnage of Leers mogelijk bereid zou zijn om te zorgen
voor de uitgave van zijn Essais de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de
l'homme et l'origine du mal29. Ongetwijfeld is ook het levenswerk van Samuel
Basnage de Flottemanville, predikant te Zutphen, via zijn neven, de gebroeders
Basnage, bij Leers verschenen: de Annales politico-ecclesiastici, een geschiedenis
over de eerste zes eeuwen van de Kerk30.
De contacten tussen Leers en auteurs kwamen niet altijd via Bayle of Basnage
tot stand. Om het werk van de drie katholieke auteurs Malebranche, Simon en
Amauld in zijn fonds te krijgen, heeft Reinier Leers zélf de nodige initiatieven
genomen. Tijdens zijn reis naar Parijs in de herfst van 1683 ontmoette hij Malebranche hetzij in Raroy, een tiental kilometers ten noordoosten van Parijs,
hetzij in de Franse hoofdstad zelf31. Deze ontmoeting is alleen bekend uit een
brief van Bayle aan Jacques Lenfant:
"[...] Mr. Leers a vu dans son voiage de Paris le Père Malebranche, qui lui
a donné à imprimer toutes ses œuvres, avec des corrections et des additions
par tout. On s'en va donc les réimprimer en ce pais en deux volumes in 4 0 " 3 2 .
Voor Malebranche was het niet meer mogelijk het vereiste privilege van de
Franse overheid te krijgen, waardoor zijn werk niet langer in Frankrijk kon
worden gedrukt. Hij had zich daarom tot Daniel Elsevier in Amsterdam gericht,

27) Met ingang van de tweede editie uit 1701 luidde de titel Dictionnaire universel [...]
in plaats van Dictionaire universel [...].
28) Brief R. Leers aan G.W. Leibniz, 16-4-1694 (Leibniz, Allgemeiner politischer und
historischer Briefwechsel, Bd. X, pp.353-355).
29) Brief G.W.Leibniz aan H. Basnage de Beauval, 1-6-1708 (Leibniz, Die Philosophische
Schriften, Bd. III, pp. 145-146). De Essais de théodicée [...] zouden niet bij Leers verschijnen, maar in 1710 bij Troyel te Amsterdam.
30) Voor Samuel Basnage de Flottemanville, zie: DBF, t. V, col. 736, en Haag2, t. I,
col. 927-928.
31) De zomer van 1683 bracht Malebranche door in een studiehuis van het Oratoire te
Raroy. Vgl. Malebranche, O.C, t. XI, p. V. Zeker eind november was hij weer terug te
Parijs. Vgl. Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 264, η. 1, de brief aan J.P. de Crousaz werd
vanuit Parijs verstuurd.
32) Brief P. Bayle aan J. Lenfant, 26-11-1683 (Bayle, O.D., t. IV, pp. 607-609).
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bij wie in 1680 zijn Traité de la nature et de la grace was verschenen. Ook zijn
Méditations chrétiennes kwamen in de Republiek van de pers en werden in 1683
door Blaeu voor Elsevier gedrukt onder de gefingeerde naam Balthazar d'Egmond te Keulen33. In de zomer van 1683 werkte Malebranche aan twee nieuwe
werken, zijn Réponse [...] au Livre de Mr. Arnaud des vrayes et des fausses
idées en het Traité de morale. Op 6 oktober 1683 was blijkens een brief van
Malebranche aan Pierre Berrand het manuscript van zijn Réponse [...] au Livre
de Mr. Arnaud voltooid34. Aan deze zelfde correspondent liet Malebranche op
31 oktober weten dat dit werk reeds ter perse lag35.
Mag daarom worden aangenomen dat Malebranche en Leers elkaar in de loop
van de maand oktober hebben getroffen? Het lijkt niet onwaarschijnlijk. In elk
geval staat vast dat Malebranche tijdens deze eerste ontmoeting niet alleen de
manuscripten van zijn twee zojuist voltooide werken heeft meegegeven, maar
zoals uit het bovenstaande fragment uit de brief van Bayle aan Lenfant blijkt,
ook de verbeterde en vermeerderde manuscripten van zijn reeds eerder verschenen publicaties36. Terug in Rotterdam bracht Leers de Réponse [...] au
Livre de Mr. Arnaud desvrayes et des fausses idées onmiddellijk ter perse: het
werk verscheen eind 1683 met de vermelding van 1684 als jaar van uitgave. Het
Traité de morale zou pas in de zomer van 1684 verschijnen. In de volgende jaren
zond Malebranche ook zijn andere geschriften in de polemiek die hij voerde met
Amauld, naar Rotterdam om ze in de uitgeverij van Leers te laten drukken37.
Waarschijnlijk heeft Leers bij zijn bezoek aan Parijs in de herfst van 1683
ook Richard Simon ontmoet. Voor Simon was het eveneens onmogelijk geworden om binnen Frankrijk zijn werk uit te geven. In 1678 was de verspreiding van zijn Histoire critique du Vieux Testament, die al gedrukt was, op het
laatste ogenblik verboden en bijna de gehele oplage was in beslag genomen. In
1680 was nog buiten medeweten van Simon bij Elsevier in Amsterdam een
nieuwe editie van dit werk uitgekomen; het jaar daarop gevolgd door een Latijnse vertaling. En in 1682 had Simon ixyíAntiquitates Ecclesiae Orientalis [...]
te Londen laten drukken, maar hij was niet tevreden over deze onverzorgde uitgave38 . Zo lijkt het waarschijnlijk, dat Leers in Parijs van Simon het manuscript
ontving van de Histoire critique de la créance et des coutumes des nations du
Levant, dat de Rotterdamse uitgever met het impressum 'Francfort, chez Fre-

33) Vgl. Malebranche, O.C, t. V, p. I.
34) Brief N. Malebranche aan P. Berrand, 6-10-1683 (Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 260).
35) Brief N. Malebranche aan P. Berrand, 31-10-1683 (Malebranche, O.C, t. XVIII,
p. 262).
36) Het Traité de la nature et de la grace en de Conversations chrétiennes [...] verschenen
respectievelijk in 1684 en 1685. De la recherche de la vérité en Méditations chrétiennes
werden niet door Leers herdrukt.
37) Voor de polemiek tussen Arnauld en Malebranche, zie: E. Jacques, Les Années d'exil
d'AntoineArnauld, pp. 452-458, en Malebranche, O.C, t. VI/VII, pp. II-XXVII.
38) Auvray, p. 70.
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deric Arnaud, 1684' op de markt bracht. Ook heeft Leers wellicht het manuscript meegenomen voor een nieuwe editie van de Histoire critique du Vieux
Testament, maar het is ook mogelijk dat Simon deze tekst kort na de ontmoeting in Parijs naar Rotterdam verstuurde. In 168S verscheen de vermeerderde en
verbeterde editie bij Leers; in de jaren daarop werd deze uitgave gevolgd door
andere publicaties, waaronder de drie delen historische kritiek op het Nieuwe
Testament.
In 1693 kwam het tot een breuk tussen Simon en Leers. In zijn nieuwste
werk, de Nouvelles observations, had Simon een reactie geschreven op de kritiek
van Antoine Amauld. Daar Leers echter volgens Simon inmiddels partij had
gekozen voor Arnauld en de jansenisten, weigerde hij dit werk uit te geven.
Simon zelf schreef eind 1694 aldus hierover aan Turrettini:
"Je n'ai point vu Mr. Leers à Paris, étant alors à Dieppe et j'ai même rompu
tout commerce avec lui, l'ayant trouvé homme de parti. J'espère faire imprimer ici mon supplément qui est une 4e partie de ma Crit. du N.T. [=
Nouvelles observations], et qui aurait été imprimée il y a deux ans si Mr.
Leers n'avait eu des considérations pour Mr. Am[auld] et pour les jansénistes de ce pays-là"39.
Een half jaar later, toen de Nouvelles observations waren gedrukt bij Boudot te
Parijs, schreef Simon aan dezelfde correspondent dat Leers zijn werk niet had
willen drukken "à cause des liaisons qu'il a avec les Jansénistes"40.
Over de relatie die tussen Leers en Arnauld heeft bestaan is weinig bekend.
Het eente contact tussen beiden werd waarschijnlijk eind 1683 gelegd. Leers
verstuurde toen aan Arnauld het zojuist bij hem verschenen werk van Malebranche, de Réponse [...] au Livre de Mr. Arnaud des vrayes et des fausses idées.
De wijze waarop Amauld over de ontvangst van de begeleidende brief aan Nicole
berichtte, wekt immers de indruk dat Leers voor hem op dat ogenblik een nog
onbekend persoon was:
"Je ne scay si on a vu à Paris la Réponse au traité des idées [= Réponse [...]
au livre de Mr. Arnaud des vrayes et des fausses idées]. Je la reçus le 6. de ce
mois d'un libraire de Rotterdam avec une lettre fort civile"41.
Een jaar later verzond Leers wederom het bij hem van de pers gekomen nieuwe
antwoord van Malebranche aan diens tegenstander, het Réponse à une disser-

39) Brief R. Simon aan F. Turrettini, 14-10-1694 (Auvray, pp. 216-216).
40) Brief R. Simon aan F. Turrettini, 24-4-1695 (Auvray, pp. 220-221).
41) Brief A. Arnauld aan P. Nicole, 17-1-1684 (gecit. naar Malebranche, O.C, t. XVIII,
p. 283). Dat met de libraire de Rotterdam' wel degelijk Leers werd bedoeld, blijkt uit de
brief van A. Arnauld aan Roucy, 28-1-1684 (gecit. naar Malebranche, O.C., t. XVIII, p. 283,
η. 2): "Je viens de recevoir la Réponse au livre des idées par le libraire qui l'a imprimée".
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tation de Mr. Amauld [...] 42 . Het is waarschijnlijk dat Leers en Arnauld in
deze periode regelmatiger met elkaar correspondeerden. In maart 1686 vroeg
Arnauld Leers' medewerking voor de door hem geambieerde uitgave van een
'Grand Recueil" oftewel 'Bibliothèque des Jansénistes', een bundeling van
meer dan 150 jansenistische publicaties uit de afgelopen honderd jaar. Het betrof een groots project, waarvan de uitgave vijf of zes delen zou beslaan43.
Arnauld had Leers gevraagd om geen bekendheid aan het plan te geven, maar
toen deze aan het eind van het voorjaar naar Parijs reisde, zou hij de brief van
Amauld toch aan Simon hebben laten lezen en te zijnen huize hebben achtergelaten44 . Terug in Rotterdam heeft Leers mogelijk nog met Amauld, die in
mei een bezoek bracht aan de Republiek, over het project gesproken, maar het
is niet tot verwezenlijking ervan gekomen45. Achtte Leers het te riskant een
dergelijk groots opgezet werk uit te geven? Bayle had publicatie afgeraden.
Amauld heeft nog wel ter sprake gebracht om de uitgave van de vijf of zes delen
over verschillende uitgevers te doen verdelen, maar ook dit is niet doorgegaan46.
Leers en Amauld bleven in contact met elkaar, waarbij К arel de Bont, pastoor
te Vlaardingen, mogelijk als intermediair heeft gefungeerd. De weinige gegevens
die ter beschikking staan, wekken in ieder geval de indruk dat Leers Amauld
en diens werk altijd welgezind is geweest. Zijn aanbod om de jansenist in 1692
onderdak in zijn huis aan te bieden is zeker veelzeggend: Amauld is hierop
evenwel niet ingegaan47.
Leers' weigering bepaalde werken uit te geven, die tegen Amauld waren
gericht, bewijst eveneens zijn sympathie voor deze auteur. In 1686 werd een
geschrift van Bayle, waarin deze Malebranche ondersteunde in diens polemiek
met Amauld inzake 'le plaisir des sens' niet door Leers uitgegeven, in ieder

42) Brief A. Arnauld aan Neercassel, 22-7-1685 (gecit. naar Bossuet, Correspondance,
Paris 1909-1925, t. III, p. 549): "Le sieur Leers m'a envoyé depuis quelques jours un
nouveau livre du P. Malebranche, qui est la Réponse à la dissertation touchant les miracles
de l'Ancien Loi".
43) A.C. de Veer, "Le 'Grand Recueil' ", pp. 187-191.
44) De brief van A. Arnauld aan R. Leers van 11-3-1686 is alleen bekend doordat Simon
deze citeerde in een brief aan P. Bordes van jan. 1692 (Simon, Lettres choisies, Amsterdam
1730, t. IV, pp. 185-189).
45) Helaas breekt het verslag van Amaulds reis door de Republiek in het voorjaar van
1686 juist af op het moment dat hij, vergezeld door Ruth d'Ans, vanuit Den Haag naar
Rotterdam zou vertrekken. Vgl. E. Jacques, "Un voyage d'Antoine Arnauld".
46) Brief R. Simon aan P. Bordes, jan. 1692 (Ibidem, p. 188): "[...] comme l'entreprise
paroissoit trop grande pour un seul libraire, Mr. Arnauld a trouvé le moyen de partager
l'ouvrage entre cinq ou six. Les deux Leers dont l'un demeure à La Haye et l'autre à Rotterdam, prennent chacun un volume, deux libraires d'Amsterdam se sont chargez de deux
autres volumes, et le reste s'imprimera à Bruxelles".
47) E. Jacques, Les Années d'exu d'Antoine Arnauld, p. 535 verwijst voor dit aanbod
van Leers om Arnauld in zijn huis onderdak te bieden naar een brief van Ch. de Bont aan
Ruth d'Ans, 12-9-1692 (RA Utrecht, Port Royal, nr. 1517).
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geval niet onder zijn eigen impressimi. Het werkje verscheen met het fictieve
drukkersadres 'Rotterdam, Pierre de Graef, 1686' 48 . Vier jaar later zond Pierre
Allix een manuscript van een tegen Arnauld gericht werk van Jean Deslions naar
Rotterdam, maar Leers wilde het niet drukken49. En hierboven werd reeds
vermeld dat Leers de tegen Amauld gekante Nouvelles observations van Simon
niet wenste te publiceren. Weliswaar kwamen de geschriften van Malebranche
in diens dispuut met Amauld bij Leers uit, maar na 1685 lijkt het drukken ervan
steeds te worden uitgesteld. Malebranche moest geregeld aan Bayle vragen of
deze er bij Leers op wilde aandringen dat zijn manuscripten zouden worden gedrukt 50 , waarbij hij verzuchtte: "Sans vous M. Leers m'aurait je croi remis bien
loin" 51 .
Het is onduidelijk of de vertrouwensband tussen Leers en Amauld, waarvan
mag worden aangenomen dat deze heeft bestaan vanaf het midden der tachtiger
jaren tot aan de dood van Amauld in 1694 s 2 , er ook toe heeft geleid dat veel
werk van de jansenist in die jaren bij Leers werd gedrukt. Het meeste werk van
Amauld verscheen onder een fictief drukkersadres of zonder vermelding van
de plaats van uitgave53. Het enige min of meer vaststaande feit is een achttiendeeeuwse opmerking uit de ongepubliceerd gebleven Mémoires sur la vie d'Antoine
Amauld:
"C'est chez le même libraire [= Leers] que furent imprimées en 1690 et 1691,
les Dénonciations du spectre philosophique et les ouvrages de Mr. Am[auld]
contre la Fourberie de Douay" 54 .

48) [P. Bayle], Réponse de l'auteur des 'Nouvelles de la République des Lettres, à l'avis
qui lui a esté donné sur ce qu 'il avait dit en faveur du P. Malebranche, touchant le plaisir
des sens (...], Rotterdam, Pierre de Graef, 1686.
49) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 5-12-1690 (Bayle, O.D., t IV, p. 646): "J'ai lu le
Factum de Mr. Des-Lyons contre M. Arnauld; [...] Mr. Allix en avoit envoie un exemplaire
à Mr. Leers [...] qui ne l'a ni voulu imprimer, ni communiquer à Mr. Jurieu".
50) Brief N. Malebranche aan P. Bayle, 22-1-1686 (Gigas, p. 515): "Il y a déjà plus de
trois mois, qu'il [= Leers] a la première partie [van Lettres [...] à un de ses amis] et il remet
présentement l'impression au mois d'Avril. N'y auroit il point moyen de la faire imprimer
plu tost?".
51) Brief N. Malebranche aan P. Bayle, 15-3-1686 (Gigas, pp. 517-519).
52) Mei 1694, enkele maanden voor de dood van Arnauld, verkreeg Leers voor zijn reis
naar Parijs een aanbevelingsbrief voor Simon Arnauld, minister van Lodewijk XIV, neef
van Antoine. Vgl. brief P. Quesnel aan P. Du Vaucel, 14-5-1694 (P. Quesnel, Correspondance, Paris 1900,1.1, p. 300).
53) Voor een overzicht van Arnaulds œuvre, zie het artikel aan hem gewijd van de hand
van J. Carreyre, in: Dictionnaire dbistoire et de géographie ecclésiastique, Paris 1912- ,
t. IV, col. 447-484.
54) RA Utrecht, archief Port Royal, nr. 2667: Mémoires sur la vie d'Antoine Arnauld,
p. 38.
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Deze uitspraak heeft betrekking op een achttal kleinere geschriften , waarvan
er twee werden uitgegeven onder het drukkersadres 'Cologne, Chez les Héritiers
de Balthazar d'Egmond' en één onder de naam van 'Nicolas Schouten', een
impressum dat ook al door de Elseviers was gebruikt voor jansenistische uitgaven56 . Bovendien is bekend dat Leers heeft overwogen om na de dood van
Arnauld diens verzameld werk uit te geven. In oktober 1694 noteerde Père
Léonard de Sainte-Catherine dit plan in zijn literair dagboek57 en ook in het
voorwoord van de eerste volledige uitgave van Arnaulds werk uit 1775 werd
het project gememoreerd58.
Leers kende geen gebrek aan kopij. Hierboven werd reeds gewezen op geregelde
opmerkingen in de correspondentie waaruit blijkt dat werk in de drukkerij
moest wachten tot een ander boek gereed was. Leers was zelfs af en toe genoodzaakt om aangeboden manuscripten terug te sturen of aan andere uitgevers
door te spelen. Zo liet hij Gilles Ménage weten dat deze nog moest wachten
op de herdruk van diens Mescolanze, maar dat hij desgewenst het manuscript
aan een andere uitgever wilde geven59. In 1696 ontving Bayle van Jean Rou
diens Franse vertaling van de Historia general de España van Juan de Mariana.
Rou vroeg Bayle te bemiddelen bij de uitgave van zijn vertaling, waaraan hij
jarenlang had gewerkt. Bayle moest zijn vriend echter antwoorden dat andere
contracten die Leers al was aangegaan voor enkele werken 'de longue haleine'
het hem niet mogelijk maakten om Rou's vertaling uit te geven60.
Er zijn ook andere redenen waarom Leers niet inging op aangeboden manuscripten. Dit was met name het geval wanneer hij veronderstelde dat afzet van
het betreffende werk niet voldoende gewaarborgd was. Twee voorbeelden
kunnen ter illustratie dienen. John Locke had vanuit Frankrijk een manuscript
meegenomen over de inquisitie in Toulouse die in het begin van de 14e eeuw
had plaatsgevonden, het Liber sententiarum inquisitionis Tholosanae. Locke
liet het in Rotterdam achter, waar zijn vrienden Benjamin Furly en Frans van
Helmont probeerden de belangstelling van Leers ervoor te wekken. Furly rapporteerde aan Locke zijn onderhoud met Leers en vertelde hoe deze zich over
het belang van het manuscript bij hem had geïnformeerd:

55) Vgl. fondslijst III, nrs. 1-8.
56) Bijvoorbeeld het onder pseudoniem van Louis de Montalte verschenen Les Provinciales latines et françaises van Pascal. Vgl. A. Willems, Les Elzevier, p. CV.
57) BNP f.fr.24471, f.30: "Leers va reimprimer a ce qu'on dit tous les ouvrages de M.
Amauld in fol.".
58) A. Arnauld, Oeuvres, t. I, p. V: "Aussi en avoit-on conçu le dessin peu de mois après
sa mort. Leers, imprimeur à Rotterdam, s'étoit offert de l'exécuter [= Oeuvres complètes
d'Arnauld]. Nous ignorons les causes qui l'en empêchèrent".
59) Brief R. Leers aan G. Ménage, 5-12-1691 (Amsterdam, BVBBB, ms.-Personalia).
60) Brief P. Bayle aan J. Rou, 25-8-1696 (Bayle, O.D., t. IV, p. 722). Voor Jean Rou,
rie: Haag1, t. IX, pp. 10-20.
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"He [= Leers] askt me once coolely what manusc, that was that H[elmont]
spake to him, I said a very curious thing. He askt wherein the curiosity
consisted, I told him in the singularity; there being no other of the same
time and places. He askt what it contained that was curious, I told him the
opinions of the times: which would prove the truth of the histories [...].
He askt how the person came by it. He told him he got it in France - so he
said he would come and see it, but has not been so good as his word. What
will come of it I know not" 61 .
Enkele 'dagen later schreef Furly aan Locke dat Leers er toch van afzag het
manuscript te drukken62.
Het tweede voorbeeld betreft Leers' weigering een herdruk te bezorgen van
het reisjournaal van Jean Chardin naar Perzië. Via dit werk had het Westen voor
het eerst kennis kunnen nemen van het Perzische volk en zijn beschaving. In
1686 was er een eerste editie verschenen te Londen 63 . In de negentiger jaren
nu werd Leers benaderd via een zekere De Luneville uit Den Haag met het
voorstel een vermeerderde herdruk uit te geven van Chardins reisverslag64.
De Luneville schreef Leers dat Chardin als voorwaarde stelde dat hij een aantal auteurs-exemplaren zou ontvangen - van de eerder gestelde eis van betaling
in geld zag hij af - en dat het werk in folio of in kwarto zou moeten worden
gedrukt op Ъеаи papier'. Misschien achtte Leers het financieel niet verantwoord
het werk in een dergelijke dure uitgave op de markt te brengen. Of was hij
bevreesd dat tegelijkertijd in Frankrijk een nieuwe editie zou verschijnen, het
geen natuurlijk nadelig zou zijn voor de verkoop? 65 In ieder geval bleef de be
middeling van De Luneville zonder resultaat en pas in 1711 verscheen een
nieuwe editie in kwarto en in duodecimo bij Jean Louis de Lorme in Amster
dam 6 6 .
Leers ontving manuscripten rechtstreeks van auteurs of via Bayle en Basnage.
In een enkel geval bleek hij ook zelf het plan voor een nieuw werk te hebben
ontworpen. Voor de uitvoering van hetgeen hem voor ogen stond richtte hij
zich dan tot een geleerde die hij daartoe voldoende competent achtte. Een
duidelijk voorbeeld hiervan zijn de pogingen die hij na de dood van Bayle onder

e i ) Brief В. Furly aan J. Locke, 11(21)-2-1688 (Locke, Correspondence, vol. Ill, pp.
360-361.
62) Brief B.Furly aan J. Locke, 14(24)-2-1688 {Ibidem, vol. Ill, p. 367).
63) P. Hazard, La crise de la conscience européenne, p. 17.
64) Brieven van De Luneville aan R. Leers, 28-2-1699 en 4-5-1699 (UBL Pap. IS). Uit
de eerste brief blijkt dat er reeds enkele jaren eerder onderhandelingen tussen De Luneville
en Leers hadden plaatsgevonden.
65) In de Histoire des ouvrages des savons van december 1698, p. 542 was vanuit Parijs
meegedeeld: "Le chevalier Chardin a envoyé ici trois manuscrits avec des figures pour les
faire imprimer. Ce sont ses voyages, et les découvertes qu'il a faites en Perse".
66) Van Eeghen, dl. II, p. 186.
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nam om tot de uitgave van een supplement op de Dictionaire historique et
critique te komen. Bayle had reeds een aantal artikelen daartoe geschreven.
Vóór zijn dood, in oktober 1706, had hij deze samen met de andere manuscripten aan zijn uitgever nagelaten, zoals blijkt uit de brief die Leers in januari
1707 aan Pierre Desmaizeaux te Londen schreef, die goed bevriend was geweest
met Bayle 67 . In deze zelfde brief stelde hij Desmaizeaux voor het supplement te
verzorgen:
"[...] je vous propose si vous vouliez travailler à un Diet1. Historique et
Critique de la nature de celui de M. Bayle, que je suis résolu d'imprimer
separemment, dans un nouvel alphabet, en 2 ou 3 volumes in folio, contenant des art. dont M. Bayle n'a pas parlé. Je vous laisserois le choix de
tels articles que vous voudrez entreprendre, en imprimant l'ouvrage tout
entier de vous, ou si j'y ajoute des articles d'autrui, on les distinguera des
vôtres" 68 .
Enkele maanden later blijkt Leers nog enige andere personen te hebben aangezocht voor de redactie van de artikelen, die in één of twee foliobanden zouden
moeten worden bijeengebracht69, Desmaizeaux zegde toe de artikelen over de
Engelsen te schrijven70. Leers scheen al iemand gevonden te hebben voor de
levensbeschrijvingen van de Romeinse keizers71 en de medewerking van Charles
Ancillon was gevraagd72. Tot uitgave van het supplement is het niet gekomen.
Ancillon publiceerde zijn bijdragen afzonderlijk in de Mémoires concernant
les vies et les ouvrages de plusieurs modemes celebres dans la République des
Lettres en de aanvullingen van Bayle zouden pas in 1720 gepubliceerd worden
in de door Prosper Marchand verzorgde derde editie van de Dictionnaire™.
In dit hoofdstuk is tot nu toe bijna uitsluitend sprake geweest van de wijze
waarop Leers en de door hem uitgegeven auteurs met elkaar in contact traden,
wanneer een nieuwe publicatie moest worden verzorgd. Informatie over hoe de

67) Brief R. Leers aan P. Desmaizeaux, 18-1-1707 (BLL French add. manusc. 4284,
ff. 200-201).
68) Ibidem.
69) Brief R. Leers aan P. Desmaizeaux, 29-4-1707 (BLL French add. manusc. 4284,
ff. 204-205): "Mon dessein est de chercher 5. ou 6. personnes pour me fournir des art
pour un volume ou deux in folio".
70) Brief R. Leers aan P. Desmaizeaux, 7-6-1707 (BLL French add. manusc. 4284, ff.
206-207).
71) Ibidem.
72) Ch. Ancillon, Mémoires concernant les vies et les ouvrages de plusieurs modernes
celebres dans la République des Lettres, Amsterdam 1709, p. XXVI.
73) Voor de totstandkoming van de derde editie van de Dictionnaire van Bayle, zie hieronder hfdst. VI en C.Berkvens-Stevelinck, "La Cabale de l'édition 1720", in: Prosper
Marchand et l'histoire du livre, pp. 79-133. Met ingang van de derde editie uit 1720 luidde
de titel Dictionnaire (...] in plaats van Dictionaire [...].
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zakelijke relaties met de auteurs verder verliepen, over de financiële aspecten
en over de auteursbescherming is voor de uitgeverij van Leers vrij weinig bekend. In het algemeen was in de 17e en 18e eeuw de positie van de auteur tegenover de uitgever nog vrij zwak. Berkvens-Stevelinck meent te kunnen vaststellen
"qu'une certaine méfiance régnait dans le camp des érudits envers le monde de
la librairie"74. Enkele uitspraken van Bayle geven duidelijk blijk van dit wantrouwen. Zo schreef hij in 1689 aan Gilles Ménage:
"C'est une chose certaine et peut être rejaillissante au déshonneur des muses
et des scavans, que de tous ceux qui se mêlent de marchandise, il n'y point
de plus décriés pour la mauvaise foi que les libraires"75.
Jaren later is zijn oordeel over de boekhandelaren nog even fel, als hij zich
wederom over hen uitlaat, nu naar aanleiding van het lange wachten op een
boek, dat hij in Amsterdam had besteld: "la lenteur avec laquelle on est servi
de ces messieurs quand un gain considerable ne les anime pas, est cause que
j'attends encore" 76 .
De betaling aan de auteurs was in het algemeen slecht. Martin constateert
dit voor Frankrijk77 en Van Eeghen meent, dat de situatie in de Republiek zo
mogelijk nog ongunstiger was, daar een hoger uit te betalen honorarium een
hogere prijs voor het boek impliceerde, waarmee de kans op nadruk des te
groter werd. Degenen die voor de uitgever werkten, zoals de bewerkers, redacteurs en vertalers, zouden over het algemeen beter betaald zijn dan de auteurs78.
Ook uit de woorden van Bayle wordt duidelijk, dat de auteurs weinig te verwachten hadden van de betaling door de uitgevers: "[...] les libraires ne paient
pas fort largement ni les auteurs, ni les correcteurs"79 en "[...] ils [= les libraires]
ne donnent presque rien à un auteur"80. Over de betaling door Leers aan de
auteurs is alleen bekend dat hij aan Richard Simon een honorarium betaalde
berekend naar het aantal vellen dat het werk telde 81 . Het is onduidelijk of en
74) С Berkvens-Stevelinck, "Prosper Marchand", in: Ibidem, p. 48.
75) Brief P. Bayle aan G. Ménage, 21-11-1689 (Mélanges de philologie et d'histoire littéraire offerts à Edmond Huguet, p. 225).
76) Brief P. Bayle aan P. Coste, 20-7-1703 (Bayle, O.D., t. IV, p. 831).
77) Martin, t. II, pp. 917-919.
78) Van Eeghen, dl. V-l, p. 29.
79) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 8-7-1686 (Bayle, O.D., t. IV, p. 625).
80) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des RioUes, 19-11-1693 (Romanic review, 23 (1932),
p. 318).
81) In een brief aan J.A. Turrettini van 5-1-1695 (Auvray, p. 219) schreef Simon: "Leers
m'a donné jusqu'à deux pistoles du cahier". In 1689 was de waarde van een 'pistole' vastgesteld op 11 livres en 12 sous. (Grande encyclopédie, t. 26, p. 985). Betaling 'par feuille'
kwam geregeld voor. Zo schreef Le Vassor aan Bayle in verband met de eventuele uitgave'
door Leers van de door hem vertaalde Mémoires van Vargas. Le Vassor vroeg Bayle bij
Leers te informeren: "[...] quelles conditions il veut proposer à l'auteur; s'il veut donner
quelque chose par feuille ou autrement". Brief M. Le Vassor aan P. Bayle, 12(23)-4-1697
(Gigas, p. 501).
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in welke mate andere auteurs voor hun manuscripten werden betaald. In ieder
geval had de schrijver recht op een aantal auteursexemplaren, maar het aantal
kon geregeld onderwerp van meningsverschil zijn met de uitgever82.
Dat de positie van de auteur in de 17e en 18e eeuw tegenover de uitgever
nog vrij zwak was, valt ook in de relatie van Reinier Leers met zijn auteurs
te constateren Zij moesten immers geduldig het moment afwachten, waarop in
de uitgeverij hun werk kon worden gedrukt. Ménage moest drie jaar wachten
alvorens de herdruk van zijn Mescolanze verscheen; Malebranche bleef geregeld
in het ongewisse over het uitgeven van zijn werken en hij waande in 1688 het
manuscript van zijn lange tijd voordien aan Leers toegezonden Entretiens sur la
métaphysique et sur la religion reeds verloren83. Simon moest eveneens drie
jaar wachten voordat zijn Histoire critique des principaux commentateurs du
Nouveau Testament [...] werd gedrukt. Ook in de betrekkingen met Bayle zijn
het de uitgeversbelangen die prevaleerden. Zo stond Leers erop dat in de Dictionaire historique et critique het register aanzienlijk moest worden besnoeid84.
Leers nam ook tegen de wens van Bayle bij het uitgeven van de tweede editie
van de Dictionaire het veelbesproken David-artikel als aanhangsel op, omdat
er bij het publiek grote vraag naar bestond85. En bij de bewerking van diezelfde tweede editie zag Bayle er vanaf om in te gaan op de polemiek tussen hem
en Renaudot, die een vernietigend oordeel had geveld bij het verschijnen van de
eerste editie van de Dictionaire, daar Leers niets wilde drukken, waarmee hij
Renaudot tegen zich zou kunnen innemen86 ; het bewaren van een goede verstandhouding met deze invloedrijke Fransman was immers met het oog op de
handelscontacten in Frankrijk van groot belang.

82) С Berkvens-Stevelinck, "Prosper Marchand", in Prosper Marchand et ¡bistoire du
livre, pp 53-54.
83) Brief N Malebranche aan P. Berrand, 7-1-1688 (Malebranche, О С, t. XVIII, p. 466):
"On imprime enfin les Entretiens sur la métaphysique (...) Je croiois le mss. perdu".
84) P. Bayle, Dictionaire historique et critique, Rotterdam 1697, Fin de table "Pour
l'honneur de celui qui a composé cette table on avertit le public qu'elle étoit plus ample,
mais qu'on a été obligé d'en retrancher plusieurs choses, afín que le livre pût être achevé
d'imprimer au tems que les intérêts du libraire le demandoient".
85) Brief Ρ Bayle aan J. de Bechels, 10-8-1705 (Bayle, O.D., t. IV, p. 859): "C'est sans
ma participation et contre ce que j'avais témoigné souhaiter, que le libraire a fait imprimer
à part l'article de David". Bayle had eigenlijk liever gewild dat er een supplement zou
zijn verschenen in plaats van een nieuwe tweede editie. Vgl. zijn opmerking in "Avertissement sur la seconde édition", p. XIII "Je les [= mes lecteurs] avertis [...] que j'ai été bien
fâché qu'un amas de circonstance, dont il seroit fort inutile de les entretenir, m'ait contraint
de joindre à ce qui avoit déjà paru, ce que je faisois de nouveau. Je n'ignorois pas que cela
pourrait déplaire à ceux qui avoient acheté la première édition, mais enfin j'ai esperé qu'ils
seroient assez raisonnables pour recevoir mes excuses".
86) Brief P. Bayle aan J.B. Du Bos, 20-2-1702 (Denis, p. 181): "Mr. Leers qui lui [= Renaudot] a de grandes obligations souhaitta passionnément de n'imprimer rien qui le pust
désobliger et me pria d'accorder à Mr. de Witt d'estre le pacificateur de nos différends".

66
2. De contacten met de overheid.
Voordat het drukken van een boek was voltooid en het aan collegae-uitgeveis
en klanten kon worden toegestuurd, was in sommige gevallen de tussenkomst
van de overheid nodig, wanneer namelijk een privilege voor het betreffende
werk werd verlangd. Binnen de Republiek bestond een grote mate van persvrijheid, zeker in vergelijking met de omliggende landen87. Moest in Frankrijk
voor elk uit te geven werk vóóraf een privilege worden aangevraagd bij de censoren van het Bureau de la Librairie, in de Republiek heeft een dergelijk voorschrift nooit bestaan. Hier kon een uitgever zelf het initiatief nemen om een
privilege aan te vragen en zich daarmee een waarborg verschaffen tegen nadruk88. Zo'n privilege, ook octrooi genoemd, gaf aan een uitgever het alleenrecht om een bepaald boek gedurende een vastgestelde tijd, meestal 15 jaar,
te mogen drukken en verkopen. Het was tevens verboden om in het buitenland vervaardigde nadrukken van werken waarvoor hier een privilege was verleend, de Republiek in te voeren, te verkopen of te verruilen.
In de praktijk werd een privilege slechts voor een zeer gering aantal boeken
aangevraagd. Ter verklaring hiervan kunnen zowel de kosten die aan een aanvraag waren verbonden, als ook het onder uitgevers min of meer algemeen
gerespecteerde kopijrecht worden aangevoerd. Voor een privilege moest het
zegelrecht worden betaald - Van Eeghen noemt een bedrag van 40 gulden voor
een privilege van de Staten van Holland89 - en er moest een exemplaar "gebonden ende wel gheconditioneerd" aan de bibliotheek van de Universiteit
van Leiden worden afgestaan90. Voor het merendeel van de boekenproductie
fungeerde onder de uitgevers in de Republiek de usantie van het kopijrecht,
wat inhield dat het recht op uitgave van een boek in de praktijk bij die uitgever lag, welke als eerste de kopij van het betreffende werk bezat. Door deze
usantie werd het aanvragen van privileges veelal niet nodig geacht en het gebeurde alleen voor die werken waarvan nadruk in het bijzonder werd gevreesd:

87) Voor de persvrijheid in de Republiek, zie het hoofdstuk "De drukpers", in: H.A.
Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, pp. 151-190.
88) De privilegeverlening voor boeken is nog geen onderwerp van aparte studie geweest
Wel bracht Van Eeghen al veel gegevens bijeen in haar bijlage III: "Privileges in de provincie
Holland en West-Friesland", in: Van Eeghen, dl. V-l, pp. 193-236. Geregeld stuit men nog
op de misvatting, dat ook in de Republiek elk manuscript door de Staten zou zijn gecensureerd. Zo leest men bijvoorbeeld in het overigens nauwkeurig gedocumenteerde Spinoza
van Theun de Vries (Amsterdam, z.j., p. 109), dat: "[...] de Staten van Holland inzage
eisten van elk boek dat op de pers lag en pas daarna toestemming tot publicatie verleenden
of weigerden".
89) Van Eeghen, dl. V-l, p. 223.
90) W.A. Kelder, "Deponering van boekwerken", p. 186. S.J. Fockema Andreae veronderstelt dat, zoals bij het verkrijgen van een papier van de overheid gebruikelijk was, er ook
nog wel douceurs nodig waren voor de raadpensionaris en de dienstdoende secretaris, schrijfgeld voor de klerken, drinkgeld aan de kamerbewaarder. Vgl. Van Eeghen, dl. V-l, pp.
222-223.
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voor boeken, die, zoals het in een van de privilegeaanvragen van Leers luidt,
met "grote costen en moeijten" zijn gedrukt en waarvan wordt "bedugt dat
ligtelijk iemant uit wangunst ofte andersins 't selve boek tot sijn overgrote
schade en nadeel soude willen nadrocken ofte elders nagedrukt hier te lande
willen inbrengen en vercopen"91.
Zowel door de Gewestelijke Staten als ook door de Staten-Generaal werden
privileges verleend92. De eerste waren slechts in één gewest van kracht, de
laatste golden theoretisch voor de hele Republiek, maar feitelijk werd hun
rechtskracht alleen erkend, indien ze vergezeld gingen van een 'attache', dat
door de Gewestelijke Staten was verleend93. Van Reinier Leers zijn enkel privileges van de Staten van Holland en West-Friesland bekend. De privilegeaanvragen voor boeken zijn in de octrooiregisters terug te vinden temidden van de
verzoeken tot octrooiverlening voor alle mogelijke uitvindingen94. In deze
registers van de Staten van Holland en West-Friesland werd elfmaal een privilegeaanvraag van Reinier Leers aangetroffen en wel voor de volgende boeken95 :
20 maart 1683 Jurieu, Histoire du calvinisme [...]
96
23 jan. 1685 Abbadie, Traité de la vérité de ¡a religion chrétienne
2 maart 1685 Simon, Réponse de Pierre Ambrun [...]
17 sept. 1687 Histoire des ouvrages des sçavans
28 okt. 1689 Furetière, Dictionaire universel [...]
11 april 1693 Léonard, Recueil des traitez de paix [...]
16 dec. 1695 Lightfoot, Opera Omnia [...] (verlenging)97
13 okt. 1696 Bayle, Dictionaire historique et critique
26 maart 1697 Larrey, Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande [...]
19 sept. 1698 Basnage, Histoire de l'Eglise [...]
21 okt. 1704 Furetière, Dictionaire universel [...] (verlenging).

91) ARA Archief Staten van Holland en Zeeland, nr. 1635: 20-3-1683: privilegeaanvraag
voor Histoire du calvinisme [...] van Jurieu.
92) De Rotterdamse overheid verleende soms ook plaatselijke privileges. Zo verkreeg in
1716 de uitgever en boekhandelaar Reinier van Doesburg een privilege voor 50 jaar voor
een schooluitgave van de Heidelbergsche Katechismus verzorgd door Alardus Tiele. GAR Oud
arch. nr. 280, f.58: 25-4-1716. Voor uitgaven van Leers zijn dergelijke lokale privileges
niet bekend.
93) H.L. de Beaufort, Het auteursrecht, pp. 3-5.
94) De octrooiregisters van de Staten van Holland en van de Staten-Generaal bevinden
zich in ARA Den Haag. De octrooien voor de uitvindingen zijn geïnventariseerd door
G. Doorman, Octrooien voor uitvindingen.
95) Het octrooiregister van 1705 bevat ook nog een verzoek van Leers tot verbod van de
invoer van de Dictionnaire de'Trévoux, een nadruk van de Dictionaire universel [...] van
Furetière. Zie hieronder, n. 122.
96) Op het titelblad van Traité de ia divinité de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ van Jacques
Abbadie, een vervolgdeel op het Traité de la vérité de h religion chrétienne wordt vermeld:
'Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West-Frise'. Een afzonderlijke
privilegeaanvraag voor dit werk werd niet aangetroffen.
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Dit lijstje illustreert duidelijk de 'politiek' die gevolgd werd bij de privilegeaanvragen. Enerzijds figureren er de grote ondernemingen op, de dictionnaires
van Bayle en Furetière, de geschiedwerken van De Larrey en Basnage, de Histoire
des ouvrages des sçavans, anderzijds zijn er drie boeken op terug te vinden van
de veelgelezen auteurs Abbadie, Jurieu en Simon. Het privilege voor de Recueil
des traitez de paix [...] van Léonard, welk werk niet door Leers werd gedrukt,
diende waarschijnlijk om de verkoop van de uit Parijs afkomstige exemplaren
te verzekeren. Naast de bovenstaande elf privileges bezat Reinier ook, als erfgenaam van Amout Leers, een privilege voor alle Minellius-uitgaven van klassieke auteurs98. Indien een privilege was verleend, werd de tekst ervan soms in
het boek afgedrukt op de pagina volgend op de titelpagina. Op het titelblad
werd vermeld "Avec Privilege de Nosseigneurs les Estats de Hollande et de
West-Frise" of ook wel "Cum Privilegio"99.
De privilegeverlening lijkt over het algemeen zonder veel moeilijkheden te
zijn verlopen. Alleen in het geval van de dictionnaire van Bayle is bekend dat er
voorwaarden zijn gesteld, alvorens het octrooi werd verleend. De burgemeesters
van Amsterdam verlangden, zo meldt Amout Leers uit Den Haag aan zijn broer,
dat het woord tüstorique' uit de titel zou worden geschrapt of dat de naam
van Bayle als auteur op het titelblad zou verschijnen100. Vermoedelijk werd dit
geëist om verwarring te voorkomen met de Amsterdamse heruitgave van Le
Grand dictionnaire historique van Moreri. Bayle zette in een brief aan de gebroeders Huguetan uiteen dat Leers het woord 'tüstorique' niet wilde weglaten uit de titel vanwege reeds aangegane contracten waarin expliciet sprake
was van 'dictionaire tüstorique'. Dat de Huguetans genoegen zouden nemen
mei vermelding van zijn naam op het titelblad wilde Bayle niet geloven101.
Toch was dit blijkbaar wel het geval. Nog op dezelfde dag waarop Bayle aan de
Huguetans had geschreven, werd het privilege verleend voor de Dictionaire
historique et critique par Monsieur Bayle.
Drie conflicten zijn bekend die tussen Leers en collegae ontstonden naar
aanleiding van privilegeverleningen. Deze ruzies zouden met evenveel recht
behandeld kunnen worden in de volgende paragraaf, maar aangezien de door de

97) Een privilegeaanvTaag bij het verschijnen in 1686 van de Opera omnia van Lightfoot
werd niet aangetroffen.
98) ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland, nr. 1634: 20-11-1682.
99) In ieder geval tweemaal zijn deze vermeldingen op titelbladen valselijk aangebracht
Voor het onder pseudo-adres verschenen OpuscuL· critica adv ersus Isaacum Vossium van
Richard Simon en het als pseudo-Leersianum op de markt gebrachte Dissertation sur Ie
pécule des religieux curez [...] van Louis Du Vau werden geen privileges verleend, maar de
beide titelpagina's willen wel die indruk wekken door de respectievelijke vermeldingen
'Cum Privilegio' en 'Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats d'Hollande et de West-Frise'.
100) Brief A. Leers aan R. Leers, 7-10-1696 (UBL BPL 885).
101) Brief P. Bayle aan de broers Huguetan, 13-10-1696 (UBL Pap. 15). Zie ook: LH.
van Eeghen, "Europese libraires", p. 17, n.46.
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overheid genomen besluiten aangaande deze kwesties inzicht verschaffen in
de uitleg welke aan een privilegeverlening werd gegeven, heeft het geredetwist
hier zijn plaats gekregen. AUereerst bevindt zich in het Leidse Gemeentearchief
een verzoekschrift van de boekhandelaar Pieter van der Aa uit Leiden, waarin
een eerder request van Amout en Reinier Leers wordt weerlegd102. De gebroeders Leers hadden de Staten van Holland verzocht het aan Van der Aa verleende
privilege voor Le Grand dictionnaire historique van Moren met vermeerderingen
van Ledere te annuleren. Als argument daarvoor hadden zij blijkbaar aangevoerd, dat zij reeds een contract hadden gesloten met de Parijse uitgever Denis
Thierry over de leverantie van een aantal exemplaren van het doorhem in 1689
uitgegeven Supplement ou troisième volume du Grand dictionnaire historique
van Moreri. In ruil voor deze exemplaren van Thierry, die reeds onderweg
waren, zouden de gebroeders Leers een aantal van de bij hen te verschijnen
Dictionaire universel [...] van Furetière leveren. In hun verzoek om armulatie
moeten Amout en Reinier ook het nadrukken door Van der Aa van een buitenlands werk hebben gehekeld. Van der Aa verdedigde zich immers door de boeken
op te sommen die de gebroeders Leen uit Frankrijk, Engeland en Duitsland
zouden hebben nagedrukt103 en hij stelde dat het nadrukken van buitenlandse
boeken in de Republiek nooit verboden was geweest. Door Van der Aa werd
daarom nu aan de Staten gevraagd niet in te gaan op het verzoekschrift van de
gebroeders Leers, want anders zou daarmee de situatie worden bevorderd dat
"een à 2 personen hier te lande altoos contracten met vreemdelinge maken,
waarbij sij alleen die boeken mochten krijgen en niemant anders, [...] waardoor de verdere boekverkopers van alle winste souden verstoken wesen, en
gehouden sijn 't selve altoos uyt die contractanten haer handen te halen soo
duer als het haer selfs belieft"104.
De Edele Grote Mogendheden waren blijkbaar ontvankelijk voor deze argumentatie en het verzoek van de beide Leersen tot armulatie van het privilege werd

102) GA Leiden, Gildearchief nr. 113.
103) Volgens Van der Aa zouden de gebroeders Leers de volgende werken hebben nagedrukt "Maimbourgh verschelde, Pharmacopoeia Augustana, Chemnitii et Gerhardt Harmonía Evangelica, Blondel Oeuvres mathématiques, Spencerus, De legibus hebreorum,
Lightfoot, verscheide stucken in Engeland en Duytsland voor dése eerst gedruckt". Maimbourgs Histoire du calvinisme [...] werd met door Leers gedrukt, wel het gelijknamige
werk van Juneu, dat een antwoord was op Maimbourgs boek. De Pharmacopoeia Augustana
was reeds door Amout Leers sr. nagedrukt in 1653 (NUC vol. 685, p. 775) en de Harmonía
Evangelistarum Chemnìtìo-Lyserianae continuato à loh. Gerhardo [...) stond eveneens op
naam van vader Leers, 1646 (BLL, vol. 18, kol 1522). Werk van Blondel en Spencerus verscheen bij Amout Leers jr. (E.F. Kossmann, De boekhandel te 's Gravenhage, p. 233 1684,
1685, 1686). Bij Reinier Leers verscheen in 1686 Lightfoot's Opera omnia. Het betrof een
Latijnse vertaling van de twee jaar eerder in Londen verschenen The Works of John Lightfoot
104) GA Leiden, Gildearchief nr. 113.
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afgewezen. In 1691 verscheen de dictionnaire van Moren te Leiden bij Van der
Aa, te Amsterdam bij Mortier en te Utrecht bij Halma en Van de Water met
privilege.
Enkele jaren later ontstonden er moeilijkheden tussen de gebroeders Leers
en de gebroeders Huguetan te Amsterdam naar aanleiding van de voorgenomen
uitgave door de laatsten van Le Grand dictionnaire des arts et des sciences
oftewel de dictionnaire van de Académie Française. In februari 1693 hadden de
Staten hiervoor een privilege verleend105. De gebroeders Leers tekenden hierop
protest aan en zetten hun standpunten vervolgens uiteen in een helaas niet
teruggevonden Deductie van wegens Amout en Reinier Leers, boekdrukkers
tot Rotterdam en in den Hage, op ende jegens Marcus Huguetan, boeckdrukker
tot Amsterdam1'* Vaststaat dat zij alles in het werk hebben gesteld om het
aan de Huguetans verleende octrooi te laten "casseren en int recken"107 De
Leersen moeten in hun rekwest hebben betoogd, dat zij zelf van plan waren
een gedeelte van de dictionnaire uit te geven; hun bezwaren zullen echter ook
zijn voortgekomen uit de omstandigheid dat zij uitgevers en privilegehouders
waren van een concurrerend woordenboek, de Dictionaire universel [...] van
Furetière. Hoe het ook zij het rekwest had geen resultaat. Eind 1694 speelde
zich nog een vervolg op de kwestie af. Via notaris Achthoven werd Marcus
Huguetan door de gebroeders Leers "gesommeerd". Daarbij werd hem meegedeeld dat de Leersen van de Delftse boekverkoper Adriaan Beman het privilege
hadden overgenomen voor het drukken van Le Grand dictionnaire des arts
et des sciences van Thomas Corneille108. Het betrof een tweedelig supplement
op de dictionnaire van de Académie Française. Het is onduidelijk wat de gebroeders Leers met deze sommatie beoogden. Wilden zij daarmee alsnog proberen publicatie van de dictionnaire bij Huguetan te verhinderen? Het lukte
niet. In 1695 en 1696 verschenen twee delen van Le Grand dictionnaire met
109
het impressimi Ά Amsterdam, suivant la copie de Paris' . Het supplement van

105) M.M. Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam, dl. 2, p. 1304. Voor het conflict
tussen de gebroeders Leers en de gebroeders Huguetan, zie ook: I.H. van Eeghen, 'Europese
libraires", pp. 5-6.
106) Het bestaan van deze Deductie is bekend, doordat zij in november 1906 werd ge
veild bij Van Stockum (BVBBB, fichier Enschedé). Huidige vindplaats van de Deductie
is onbekend.
107) Zie het rekwest van Mare Huguetan, 15 juli 1693, gepubliceerd door I.H. van Eeghen,
"Europese libraires", pp. 15-16, n. 41.
108) M.M. Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam, dl. 1, p. 287.
109) Delalain veronderstelt uit het feit dat het privilege reeds in februari 1693 werd aangevraagd, dus vóór de publicatie van de Dictionnaire in Frankrijk, dat het waarschijnlijk
gaat om een "réimpression secrètement provoquée par les propriétaires de l'édition originale,
que la guerre empêchait de placer leurs exemplaires dans les pays étrangers et qui, en
prenant les devants, avaient voulu prevenir une contrefaçon" P. Delalain, Les libraires et
imprimeurs de l'Académie Française, p. 65, n. 2.
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Corneille verscheen noch bij Leers, noch bij Beman. Wel verscheen nog in 1696
bij Arnout Leers een anoniem werk gericht tegen de dictionnaire van de Académie Française, te weten L'Apothéose du Dictionnaire de l'Académie et son
expulsion de la region celeste110.
Het derde conflict, een geschil met de Amsterdamse boekhandelaar JeanLouis de Lorme, dat zich afspeelde in de jaren 1704 en 1705 liep hoog op 1 1 1 .
De Staten van Holland hadden in 1689 aan Amout en Reinier Leers een privilege verleend voor de Dictionaire universel [...] van Furetière112. In 1704
werd het verlengd voor een periode van vijftien jaar 113 . Bij het uitkomen van de
tweede editie van de dictionnaire in 1701 waren door de Staten-Generaal op
verzoek van de uitgevers brieven van aanbeveling verstuurd aan de gezant in
Parijs met de opdracht na te gaan of er toestemming kon worden verkregen voor
de invoer van de dictionnaire in Frankrijk, om daarmee ook de kans op een
Franse nadruk te verkleinen114. Dit laatste is echter niet gelukt. In 1704 verscheen de nadruk die bekend zou worden als de Dictionnaire de Trévoux. De
Lorme nam nog in hetzelfde jaar uit Parijs tweehonderd exemplaren mee van
deze nadruk, samen met een grote hoeveelheid andere boeken; in totaal ging
het om 21 balen. In Sas van Gent werd de vracht gevisiteerd en werden de invoerrechten voldaan. Te Rotterdam werden zij echter op 12 september op verzoek van Reinier Leers in beslag genomen door de fiscaal van de Admiraliteit
op de Maze. De volgende dag reeds werden de balen doorzocht: de vracht bleek
vier balen te bevatten met elk vijftig exemplaren van de Dictionnaire de Trévoux.
Leers eiste confiscatie van de boeken en een schadevergoeding van maar liefst
5.000 gulden 115 . Dit was een exorbitant hoog bedrag. De gebruikelijke boete
op het drukken of verkopen van nadrukken van werken waarvoor een privilege
was verleend, bedroeg nog steeds 300 gulden. Pas in 1715 zou deze boete op
3.000 gulden worden gebracht116. De Lorme weigerde de 5.000 gulden te
betalen. Wel zou hij blijkens een brief van Johan Brandt aan Reinier Leers

110) Vgl. A.-A. Baibier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, 1.1, coL 256.
111) Aan dit conflict werd reeds aandacht besteed in: Van Eeghen, dl. I pp.45-47.
112) ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland, nr. 1641: 28-10-1689.
113)/W<fem,nr. 1656: 21-10-1704.
114) Dit optreden van de Staten-Generaal ten gunste van de gebroeders Leers blijkt uit
het rekwest van 9 mei 1705 (Ibidem, nr. 1657: 9-5-1705): "Dat sij suppltn. omtrent het
uytkomen van den voorsz. tweeden druck sig bij requeste aan de Ho: Mo: Heeren Staaten
Generael der Verenigde Nederlanden hebben geadresseert en ook geobtineert gehad derselver favorable brieven van aenschrijvinge aan Haer Ho: Mo: Minister aan 't Hoff van
Vranckrijk, omme alle meest kragtigste devoiren aldaer aen te wenden, ten eynde 't voorsz.
boek door de suppltn. alhier gedruckt in Vranckrijk mogte werden ingevoert".
115) Deze gegevens zijn ontleend aan het Concept van request in faveur van Louis de
Lorme, afgedrukt in: M.M. Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam dl. 1, pp. 390-394.
116) Van Eeghen, dL V - l , pp. 201-202.
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bereid zijn geweest 2.000 gulden te betalen 117 . De kwestie werd door Leers
voor de Staten-Generaal gebracht. Hij zette in een rekwest uiteen dat het drukken van de Dictionaire van Furetière hem "een capitael van weynige minder
als 60.000 gulden" had gekost en dat de invoer van de nadruk door De Lorme
voor zijn bedrijf dan ook zeer schadelijk was 118 . De Lorme voerde hierop het
formele bezwaar in dat zij beiden ingezetenen van Holland waren en dat dus de
Staten van Holland het geschil moesten behandelen119. Dit college benoemde
gecommitteerden om de zaak te onderzoeken en rapport uit te brengen120 Deze
procedure nam de nodige maanden in beslag. Uit een brief van Henri Basnage
is ons de afloop van de zaak bekend:
"De Lorme est condamné à 400 florins. On luy doit rendre les 17 balots
de livres saisies. Mais il doit renvoyer en France les 200 exemplaires du
Dictionnaire de Trévoux in fol. en 4 colommes, que Leers pretend estre
contrefait sur celui de Furetière qu'il a imprimé"121.
De Lorme is onmiskenbaar de verliezende partij 122 : hij moest de boete betalen
en de vier balen met de Dictionnaire de Trévoux naar Frankrijk terugsturen.
Inmiddels hadden de boeken uit de zeventien resterende balen, waar hij nu
eindelijk over kon beschikken, door het lange oponthoud veel van hun waarde
verloren, doordat een aantal ervan inmiddels in de Republiek was nagedrukt123.
Geen wonder dat door deze gebeurtenissen de betrekkingen tussen De Lorme
en Leers verslechterden.

117) Brief J. Brandt aan R. Leers, 28-10-1704 (UBL BPL 1886).
118) ARA Archief Staten Generaal, nr. 3353, f. 436v.
119) ARA Archief Staten Generaal, nr. 3353, f. 506v.
120) ARA Archief Stoten van Holland en West-Friesland, nr. 139, p. 183.
121) Brief H. Basnage aan NN., 21-5-1705 (BNP f.fr. 19206, f. 191).
122) Het octrooiregister van 1705 bevat een aanvraag van Reinier Leers en de erfgenamen
van Arnout Leers jr. voor "eene speciale resolutie, verbiedende den invoer van 't voors.
Dictionnaire universel [= Dictionnaire de Trévoux] in Vranckrijk reets gedrukt, ofte wederom nog aldaer te drucken, op seekere groóte poene bij de overtreders te verbeuren
voor ieder exemplaer gedurende den tijd van vijftien eerstkomende jaeren ' (ARA Archief
Staten van Holland en West-Friesland, nr. 1657: 9-5-1705) Het is niet duidelijk of op grond
hiervan de zaak werd beslist, omdat niet vaststaat of dit rekwest door de Staten van Holland
werd ingewilligd. Van Eeghen stelt dat dit wel het geval is (Van Eeghen, dl. I, p. 176), maar
in de jaarlijkse index op het octrooiregister staat bij de aanvraag genoteerd "geen gevolg" en
bovendien zijn in de originele tekst van het rekwest niet de wijzigingen aangebracht, waarmee het de gewenste bewoordingen zou krijgen om als placaet te worden uitgevaardigd,
hetgeen bij verleende privileges wel steeds het geval is. Bij de verlenging van het privilege
in 1719 werd op verzoek van de weduwe van Reinier Leers de invoer van de nieuwe herdruk
van de Dictionnaire de Trévoux wel speciaal vermeld. (ARA Archief Staten van Holland en
West-Friesland, nr. 1671: 17-11-1719).
123) Concept van request in faveur van Louis de Lorme, afgedrukt in: M.M Kleerkoper,
De boekhandel te Amsterdam, dl. 1, pp. 390-394.
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Via het privilegesysteem had de overheid dus slechts met een gering deel van de
boekenproduktie enige bemoeienis; veeleer ter waarborging van de rechten van
de uitgevers dan als controle op de inhoud van de boeken. Dit betekende echter
niet, dat de overheid zich afzijdig bleef houden, wanneer geschriften van de pers
kwamen die schadelijk werden geacht voor de zedelijkheid en het staatsgezag
of welke als al te kwetsend werden beoordeeld voor vorsten van naburige staten.
Af en toe is bij de publicatie van dergelijke werken door de overheid ingegrepen124 . In twee gevallen is bekend dat dit ook voor boeken uit de drukkerij
van Leers het geval is geweest. In 1683 werd door de Staten van Holland de
verspreiding van het bij Leers onder fictief drukkersadres verschenen L'Esprit
de Mr. Arnaud [...] verboden. De Engelse gezant in Den Haag had geklaagd over
de vele voor zijn koning en land "aanstotelijcke ende schandaleuse perioden"
in dit werk van Jurieu12S. Besloten werd de exemplaren die bij de beide uitgevers - naast Leers zou een Amsterdamse drukker bij de uitgave betrokken
zijn geweest - en bij de andere boekhandelaren zouden worden aangetroffen,
"verbeurt te maecken, ende voorts te laceren ende aen stucken te scheuren"126
Ook de plaatselijke overheid kon ingrijpen. Zo werd er in het begin van de negentiger jaren, blijkens een brief van Bayle aan Minutoli, door het Rotterdamse
stadsbestuur een tijdelijk verbod uitgevaardigd op de verkoop van de geschriften
in de polemiek tussen Bayle en Jurieu127.
3. De contacten met collega-uitgevers en met klanten.
Doordat de boekhouding van Leers' bedrijf verloren is gegaan, kunnen gegevens over zijn zakelijke relaties met collega-uitgevers en met klanten alleen
worden geput uit enkele bewaard gebleven brieven: een volledig beeld valt niet
te geven. Bovendien is het onderzoek naar de internationale boekhandel in de
17e en 18e eeuw in het algemeen nog maar nauwelijks begonnen. Langs welke
kanalen en op welke wijze deze internationale handel werd gevoerd en wie de
belangrijkste daarbij betrokken personen zijn geweest, zijn vragen die tot op
heden grotendeels onbeantwoord zijn gebleven128.

124) Vgl. H.A. Enno van Gelder, Getemperde vrijheid, pp. 151-190.
125) ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland, nr. 2432: Saecken van Engelandt
1683, f. 579: 15-12-1683. Vgl. ook W.P.C. Knuttel, Verboden boeken, p. 40.
126) Ibidem.
127) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 27-8-1691 (Bayle, O.D. t. IV, p. 659): "La cabale
[chimérique ...] qui est demeuré assez longtems sans se vendre, à cause que Mrs. nos Bourguemêtres défendirent à tous nos libraires le débit de tout ce qui s'imprimeroit sur notre
1= Bayle en Jurieu] différend".
128) Vgl. "Journée d'étude sur le commerce international". Van Eeghen, dl. V-l, p. 14
merkt op dat voor de Republiek een onderzoek naar vervolging en verbod van boeken ook
voor de buitenlandse handel nog veel materiaal kan opleveren.
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De handel in boeken gebeurde in Leers' tijd nog bijna geheel op basis van
ruilhandel129. Wel was de aanvankelijk gevolgde praktijk van het gelijktijdig
ruilen van vel tegen vel veredeld tot een systeem waarbij ook kwaliteit van het
zet- en drukwerk en van het papier werd ingecalculeerd en waarbij de gelijktijdigheid van het handelen was opgeheven door de invoering van het 'op rekening' betalen 130 . Tussen sommige boekhandelaren werd ook wel handel gedreven op basis van betalingen deels in geld èn deels in boeken. Zo betaalde
de Engelse boekhandelaar Samuel Smith zijn rekeningen met Hendrik Boom
te Amsterdam en met Zunner te Frankfurt half in geld, half in boeken, maar
Leers wilde steeds boeken tegen boeken ruilen 131 . Bij voorkeur bracht hij de
werken uit zijn eigen fonds in die ruil in. Dienaangaande schreef hij aan Samuel
Smith: "Je ne troque pas avec nos libraires que les livres de mon impression"132.
En toen Leers in 1694 onderhandelde over de bestelling van maar liefst een
honderdtal exemplaren van de Codex juris gentium diplomaticus [...] van Leibniz, wilde hij in eerste instantie dat Samuel Ammon, de uitgever, ze met hem
ruilde tegen De pictura veterum [...] van Junius, dat zojuist bij hem was verschenen, en tegen de Histoire de l'Edit de Nantes, dat over enkele maanden
van zijn persen zou komen 133 .
Met dit bij voorkeur ruilen uit eigen fonds ging Leers blijkbaar in tegen de in
zijn tijd gangbare praktijk onder uitgevers. Isaak Ie Long waarschuwde immers in
zijn Konst om geldt te winnen [...] de boekhandelaren als volgt:
"Ну moet sich vooral wagten voor veel te ruylen en te quantselen; en voornamentlyk van syne eygene sorteeringe nooyt: want indien hy daar selfs
meede veyl is, en de hand ligt, sal hy sijn eyge goed in verachting brengen,
doordien het andere veeltyds minder sullen geven als hy; waardoor een boek

129) Leers handelde op basis van ruil in boeken niet alleen met de andere boekverkopers,
maar soms ook met auteurs. Zo ruilde hij met Spanheim een twintigtal exemplaren van
diens Laudatio fiinebris [...] Mariae II. [...]. Brief F. Spanheim aan R. Leers, 18-4-1695
(UBLPap. 15).
130) Van Eeghen, dl. V-l, p. 154. Dat er rekening werd gehouden met de kwaliteit van het
zet- en drukwerk blijkt duidelijk uit artikel II van de overeenkomst van boekverkopers te
Amsterdam, Leiden, Rotterdam, 's-Giavenhage en Utrecht van 1710: "Iemand slordig, of
op zwart schendig papier met siegte gehakte plaaten drukkende, zal pro rato minder gereekent worden als men ordinaris zoo een blad gewoon is te rekenen, en meerder als or
dinary, zo zijn boek pro rato curieuser uitgevoert is, op dat d'een den ander met d'overprijzing niet mag knevelen".Gecit. naar: Van Eeghen, dl. II, p. 268.
131) С Bladgen en N. Hodgson, The notebook, p. 19.
132) Brief R. Leers aan S. Smith, 26-12-1690 (BLO, Rawlinson letters, nr. 114).
133) Brief R. Leers aan G.W. Leibniz, 16-4-1694 (Leibniz, Allgemeiner politischer und
historischer Briefwechsel, Bd. X, pp. 353-355).
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al was het nog zo goed, in verachting moet koomen; want al wat de mensche
gemakkelyk bekoomen kant, daar wil hy niet aan [.-.] 134 .
Dat Leers deze aanbevelingen kon veronachtzamen toont aan dat zijn fonds van
kwaliteit, en veelgevraagd was.
a. Contacten met collega-uitgevers buiten de Republiek.
Door het systeem van ruilhandel waren niet alle boeken voor iedere boekhandelaar te verkrijgen. Voor de boekverkoper hing veel af van zijn fonds en
van een goede verstandhouding met zijn collegae. Leers verkeerde met zijn
uitgebreide fonds waarin veelgevraagde boeken zaten, in een ideale positie
om handel te drijven met de boekhandelaren binnen de Republiek en, wat nog
belangrijker was, zijn collegae in de omliggende landen. Amout Leers sr. had al
een net van relaties opgebouwd met uitgevers in binnen- en buitenland, dat
Reinier kon overnemen en uitbreiden. Steeds weer zette Leers zich in om nieuwe
contacten te leggen met boekhandelaren in het buitenland. Zo vroeg hij in 1690
aan Nicolas Toinard, één van zijn Parijse relaties, of deze de uitgever wilde
benaderen van Henri Noris, die op dat ogenblik hoogleraar kerkgeschiedenis
was aan de universiteit van Pisa en enkele jaren later bibliothecaris zou worden
van de Vaticaanse Bibliotheek:
"[...] je souhaiterais fort que vous me fissiez le plaisir d'écrire au R.P. Noris
pour savoir si son libraire voudroit établir correspondance avec moy. Je
prendrais un nombre de tout ce que le libraire a imprimé de curieux et de
bon pour ce pays-ci; pour cet effet il n'a qu'à m'envoyer par la poste son
catalogue, et me dire quels livres il voudroit en contre" 135 .
Contacten met uitgevers in de verschillende Europese landen gaven Leers immers
de mogelijkheid zijn eigen uitgaven op de markt te brengen, deze te ruilen tegen
de elders nieuw uitgekomen boeken en aldus zijn boekwinkel en catalogus
voortdurend aan te vullen.
Voor de internationale boekhandel waren de Buchmessen te Frankfurt en
Leipzig in Leers' tijd nog steeds belangrijke ontmoetingscentra, waar men bekendheid kon geven aan zijn eigen uitgaven en deze kon ruilen tegen de elders
recent verschenen boeken. Twee catalogi van Leers uit 1682 en 1683 die elk
ongeveer 400 titels vermelden van boeken welke van de Frankfurter Messe
waren meegebracht136, wijzen onmiskenbaar op het belang van de jaarlijkse

134) Isaak Le Long, Komt om geldt te winnen [...], p. 142.
135) Brief R. Leers aan N. Toinard, 12-6-1690 (BNP f.fr., nouv.acq. 562, f.25).
136) Catalogus ¡ibrorum quos Regnerus Leen [...] ex ultimis nundinis vemalibus Francofurtensibus [...] sibiadvehicuravit [...], 1682 en 1683. Zie fondslijst I, nis. 6 en 11.
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reis naai de Duitse stad. Er ontbreken bewijzen dat Leers zélf ieder jaar rond
Pasen naai Frankfurt is afgereisd137. Het is mogelijk dat hij daarmee een ander
heeft belast, maar gezien het belang van de transacties en de gelegenheid om ter
plaatse nieuwe contacten te leggen, lijkt het waarschijnlijker dat hij zelf de
reis jaarlijks heeft ondernomen.
In de Messe-catalogi waarin de titels van de nieuw verschenen en binnenkort
te verschijnen boeken met opgave van hun uitgevers werden vermeld, zijn voor
een aantal jaren ook boeken uit Leers' drukkerij opgenomen138. Met behulp van
Schwetscke die in zijn Codex nundinarius [...] de Messe-catalogi heeft geïnventariseerd, kan worden vastgesteld, dat Leers in de hier volgende jaren met nieuw
werk in Frankfurt aanwezig was - tussen haakjes is het aantal boeken van Leers
in de Messe-catalogi volgens Schwetscke aangegeven - . 1683 (1); 1685 (10);
1686 (11); 1687 (6); 1688 (10) en 1690 (6) 139 . Consultering van de Messecatalogi om na te gaan welke boeken Leers presenteerde was tot voor kort
geen eenvoudige aangelegenheid. Voor de betreffende periode zijn de catalogi
niet in Nederland aanwezig en er ontbreekt nog steeds een overzicht met behulp waarvan snel kan worden achterhaald in welke bibliotheek zich de Messecatalogus van een bepaald jaar bevindt140. Nadat er echter allereerst een reprint
was verschenen van de 16e-eeuwse Messe-catalogi, gevolgd door een editie in
microform voor de 18e eeuw, zijn thans ook de catalogi uit de tussenliggende

137) De 'Ostermesse' welke m de tweede week na Pasen begon, was zeker voor de buitenlandse boekhandelaren belangrijker dan de 'Herbstmesse'. In de jaren dat werk van Leers m
de Messe-catalogi is opgenomen betreft dit steeds die van de 'Ostermesse'.
138) De Catalogus universalis pro nundinis Francofurtensibus vernahbus de anno 1689
bevat op de laatste pagina een 'Monitum ал die Buchhändler', welke tekst duidelijk maakt
hoe de Messe-catalogi tot stand kwamen. "Es werden die gesampte annero handlende
Buchfuhrer hiermit nochmahlen erinnert die titulóse ihrer Bucher letzlich und correct, in
duplo, und zwar einmahl unter Beifügung gehöriger rubric jedes Buchs Facultat, und ausdrucklicher Meldung ob es inter praesentes oder futuros gehore, allein auff einer Seiten
des Papiers geschrieben auch sonsten denen alihiesigen zu mehrmahlen desfalls publicirten
Edict- und Ordnungen gemäss eingerichtet zwischen Montag und Mittwoch der ersten
Messwoch zu alihiesiger Cantzlen ohnfehlbar einzuliefern, alles bei denen m jetzt erwähnten
Ordnungen dass nemlich nach Vershessung der bestimmten Zeit keine tituli ferner angenommen oder in den Catalogum sollen gebracht werden auch sonsten mit mehrern enthaltenen Warnungen".
139) G. Schwetscke, Codex nundinarius, Bd. I, pp. 158, 162, 164, 165, 166, 168 Ook
de catalogus van 1692 vermeldt nog een werk van Reinier Leers, de Colloquia familtana
van Erasmus, dat door Schwetscke vermoedelijk werd aangezien als uitgave van Arnout
Leers jr.
140) De opgave van bewaarplaatsen, welke Schwetscke in 1850 gaf in zijn Codex nundinarius, pp. ХХХШ-ХХХІ is door de 'Kriegsverluste' volkomen onbetrouwbaar ge
worden. Voor de Parijse bibliotheken inventariseerde Labaire de aldaar aanwezige Messecatalogi (A Labarre, "Catalogues de foires de Francfort") en in 1982 werd een dergelijk
overzicht gepubliceerd voor de Herzog August Bibliothek te Wolfenbuttel (Catalogi nundinales 1571-1852).
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periode op microfíches voorhanden141. In onderstaand overzicht worden de
short-titles gegeven van de boeken die Leers in de catalogi liet opnemen. De
gegevens zijn steeds uit de catalogus van de 'Ostermesse'. De titels die zijn
opgenomen in de rubriek 'Libri futuris nundinis prodituri' zijn voorzien van
een *-teken.
1683: Jurieu,
1685: Abbadie,
Allix,
Malebranche,
Malebranche,
Malebranche,
Simon,
Simon,
Simon,
Simon,
Simon,
1686: Caesar,
Larroque,
Lightfoot,
Malebranche,
Malebranche,
Malebranche,
Malebranche,
Paets,
Paets,
Simon,
Vinnius,
1687: Dubosc,

Malebranche,
Ovidius,
Quesnel,
Simon,
1688: Abbadie,
Abbadie,

Examen de l'eucharistie [...]
Traité de ¡a vérité de ¡a religion chrétienne
Douze sermons [...]
Traité de la nature et de la grâce
Traité de morale
Trois lettres de l'auteur de la Recherche de la vérité [...]
Histoire critique de la créance et des coutumes des nations
du Levant
Histoire critique du Vieux Testament (verm. editie)
Histoire de l'origine et des progres des revenus ecclésiastiques
Judicium de nupera Isaaci Vossii ad iteratas P. Simonii
objectiones responsione
Opuscula critica adversus Isaacum Vossium
[Opera] quae extant
Nouveau traité de la régale [...]
Opera omnia [...]
Conversations chrétiennes [...]
Lettres [...] à un de ses amis [...]
Réponse à une dissertation de Mr. Arnauld [...]
Trois lettres de l'auteur de ¡a Recherche de la vérité [...]
H. V.P. ad B'" de nuperis Angliae
Lettre [...] à Monsieur Bayle [...]
Réponse au livre intitulé Sentiments de quelques théologiens de Hollande [...]
Selectarum juris quaestionum libri duo
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte
Le Grand dictionaire de l'Académie Françoise. Première
partie
Lettres [...] touchant celles de Mr. Amauld
Metamorphoseon libri XV
Abregé de l'histoire de la Congregation de Auxiliis [...]
De l'inspiration des livres sacrés [...]
Traité de la divinité de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ (*)
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Deuxième
édition.

141) Die Leipziger und Frankfurter Messkataloge des Verlages Grosse, 1601-1700 (microfíches).
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Furetière,

Dictionaire universel [...] (*)
Histoire des ouvrages des sçavans
Le Gendre, La Défaite et la destruction de l'Antéchrist [...]
Malebranche, Deux lettres [...] touchant le IL et III. volume des Reflexions philosophiques [...]
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion (*)
Papin,
Essais de théologie (*)
Papin,
La foi réduite [...]
Simon,
Histoire critique du texte du Nouveau Testament (*)
1690: Abbadie,
Traité de la divinité de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ
Larrey, de
Histoire d'Auguste [...]
Simon,
Histoire critique des versions du Nouveau Testament [...]
Simon,
Histoire critique du texte du Nouveau Testament .
1692: Erasmus,
Colloquia familiaria (*)
Onder deze 43 titels komen er een drietal tweemaal voor: Traité de la divinité
de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ van Abbadie; Trois lettres [...] van Malebranche
en Histoire critique du texte du Nouveau Testament van Simon. Zij zijn in
achtereenvolgende jaren in de catalogi terug te vinden: eerst ter aankondiging,
vervolgens bij het feitelijk verschijnen. Opmerkelijk is dat de Dictionaire universel [...] van Furetière, welk werk pas begin 1690 zou verschijnen, reeds twee
jaar eerder, bij de 'Ostermesse' van 1688 door Leers werd aangekondigd. De
vermelding van Le Grand dictionaire de l'Académie Françoise, in de catalogus
van 1687 kwam reeds hierboven ter sprake143. Werk dat onder pseudo-adres
verscheen, liet Leers in de Messe-catalogj opnemen onder zijn eigen naam, waarmee het bewijs geleverd wordt dat het om Leersiana handelt144 De vermelding
van het drukkersadres in de Messe-catalogus was waarschijnlijk nodig om de
collegae in de gelegenheid te stellen zich het betreffende werk te verschaffen.
Dat er in de jaren na 1690 geen werken van Leen meer in de Messe-catalogi
is terug te vinden, betekent niet dat hij vanaf die periode niet meer in Frankfurt
zou zijn gekomen145. Er was waarschijnlijk een andere reden voor. De boekhandelaren uit de Republiek lieten juist in deze jaren hun boeken veelal niet

142) G. Schwetscke, Codex nundinarius, Bd. I, p. 168 vermeldt voor 1690 zes titels van
Leers. Slechts viet werden echter in de Messe-catalogus aangetroffen.
143) Zie hierboven, hoofdstuk IV, n. 19.
144) Het betreft: Papin, Essais de théologie: Quesnel, Abregé de Ibistoire de la Congregation de Auxiliis (...]; Simon, Histoire critique de la créance et des coutumes des nations
du Levant; Simon, Histoire de l'origine et des progrès des revenus ecclésiastiques [...];
Simon, Judicium de nupera Isaaci Vossii ad iteratas P. Simonii objectiones responsione.
145) Bekend is wel dat Leers in 1706 niet meer naai Frankfurt ging. Hij vroeg Davenant,
de Engelse gezant aldaar, voor hem drie werken van Joachim von Sandrart op de Messe
te kopen en deze aan de Amsterdamse boekhandelaar François van der Plaats mee te geven
of af te geven bij de Frankfurtse boekverkoper Olenschlager, die ze dan zal verzenden.
Vgl. brief R. Leers aan H. Davenant, 9-3-1706 (BLL add. manusc. 4746, f.195).
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meer opnemen in de catalogi om zo aan de voorgeschreven inlevering van
'Pflicht-exemplare' te ontkomen 146 . Een andere omstandigheid is echter dat aan
het eind van de 17e eeuw Frankfurt door Leipzig werd overvleugeld als belangrijkste ontmoetingsplaats voor boekhandelaren. In 1680 overtrof het aanbod
op de Leipziger Messe voor het eerst dat van de Frankfurter en veel boekhandelaren uit de Republiek verplaatsten in de volgende jaren hun activiteiten naar
Leipzig147. Voor Leers' aanwezigheid aldaar ontbreekt elke aanwijzing. Dat de
Rotterdamse'libraire'hier verstek liet gaan kan wellicht worden verklaard uit de
omstandigheid dat de handel met Frankrijk voor hem veel belangrijker was dan
die met het Duitstalige gebied. Waren de Franse boekhandelaren nog wel naar
Frankfurt gekomen, de lange reis naar het oostelijker gelegen Leipzig werd maar
door weinigen van hen ondernomen 148 .
Wie de catalogi van Leers' winkel zelfs maar vluchtig doorbladert wordt geïmponeerd door het grote aantal titels en door de geografische spreiding van de
plaatsen van uitgave. Een uitgestrekt netwerk van handebrelaties lag hieraan ten
grondslag. Voor een deel zullen de internationale contacten dank zij de bezoeken aan Frankfurt zijn uitgebreid en verstevigd, maar daarnaast was een
omvangrijke correspondentie en boekhouding vereist en een voortdurende zorg
voor het verzenden en ontvangen van balen, kisten en pakjes boeken 149 .
In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op Leers' handel met
Frankrijk. Hier volgen enkele spaarzame gegevens over contacten met collegauitgevers in andere landen. De Engelse boekhandel was in het laatste decennium van de 17e en in de eerste jaren van de 18e eeuw voor zijn bevoorrading bijna geheel en al aangewezen op contacten met boekverkopers uit de
Republiek150. Doordat een aantal brieven van Leers aan de Londense collega
Samuel Smith zijn bewaard gebleven, is het mogelijk zich een beeld te vormen
van de aard en omvang van het handelscontact tussen deze beide boekhandelaren. Het is opvallend dat sommige boeken in een zeer groot aantal exemplaren

146) Van Eeghen, dL V-l, p. 89.
147) Voor de verschuiving van Frankfurt naar Leipzig als de belangrijkste 'Buchmesse',
zie: Handbuch der Bibliothekwissenschaft, Bd. I, pp. 897-901. Kruseman noemt als boekhandelaren die te Leipzig een dependance begonnen: de gebroeders Huguetan, Wetstein,
Jansonius en Waesberghe. Vgl. A.C. Kruseman, Aantekeningen betreffende den boekhandel van Noord-Nederland, Amsterdam 1893, p. 49.
148) G. Pollard en A. Ehrman, The distribution of books, p. 84.
149) Doordat de boeken 'en blanc' werden verstuurd, kwam het geregeld voor dat een
aantal bladen per vergissing niet waren meegestuurd of tijdens de reis waren beschadigd.
In de briefwisseling van Leers met collegae en met klanten is er dan ook voortdurend sprake
van 'imperfections' die moeten worden nagestuurd. Vgl. bijv. brief R. Leers aan N. Clément,
26-12-1701 (BNP AR S3, f. 232): "Je suis très fâché que ce cahier vous a mancqué, et
que vous avez un autre double, c'est une terrible negligence des garçons, que l'on ne saurait
vaincre".
150) VgL de jaarlijkse aantallen in- en uitgevoerde boeken van en naar Engeland, opgenomen in: G. Barber, "Books from the old world".
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door Smith werden besteld. Leers leverde de Engelsman voornamelijk Minelliusuitgaven van klassieke auteurs en het ging daarbij steeds om honderdtallen. In
oktober 1690 verstuurde hij voor een bedrag van maar liefst 1019 gulden en
vijf stuivers ,SI . Telkens blijkt in de brieven dat Leere slechts op basis van ruilhandel met Smith wilde samenwerken.
"Je vous ay dit plus d'une fois que je ne veux point de votre argent, mais
que je baileray tout en troc, et aux prix que je les vende argent contant" 152 .
Van de andere Engelse boekhandelaren met wie Leere handel dreef, kunnen
alleen nog het compagnieschap Bennet en Clements worden genoemd1S3 en de
boekverkoper George Mosman in Edinburgh154.
Enkele notariële protocollen geven nog een paar namen van andere buitenlandse boekverkopers die bij Leers in het krijt stonden: Maurits van der Wee
te Gent 155 , Robert Roger te Berlijn156 en André Chevalier te Luxemburg157.
Ook in Genève had Leers belangrijke handelscontacten. De boekhandelaar
Jean-Louis Dufour stond zelfs in 1689 voor een som van 2472 gulden en 19
stuivers bij hem in het krijt 158 . Uit een brief van Bayle blijkt dat een andere
uitgever uit Genève, De Tournes, in 1691 bij Leers op bezoek was IS9 . En bij
notaris Hoekebak te Amsterdam werd in 1698 vastgelegd dat het Geneefse
compagnieschap Cramer en Perachon niet alleen 1829 gulden en 8 duiten aan
Leers verschuldigd was voor geleverde boeken en 856 gulden en 6 stuivers voor
diverse waren (thee, chocolade, suiker, saphiersteentjes en zestig gouddrukkers
stalen plaatjes), maar tevens 200 gulden salaris voor het behartigen van hun

151) Brief R. Leers aan S. Smith, 26-12-1690 (BLO Rawlinson letters, nr. 114, ff.92-93).
152) Brief R. Leers aan S. Smith, 12-5-1691 (Ibidem, f.95).
153) С Bladgen en N. Hodgson, The notebook, pp. 33-34.
154) GAR Oud Not. Arch. 1396, f.96: 6-2-1688. In een brief aan Clément schreef Leers
dat hij voornemens was om in 1698 naar Engeland te reizen in verband met de uitgave door
hem van Larrey's Histoire d'Angleterre [...]. Het is niet bekend of hij dit plan ook heeft
uitgevoerd. Vgl. brief R. Leers aan N. Clément, 30-12-1697 (BNP AR 53, f.93).
155) GAR Oud Not. Arch, nr 1620/45: 12-2-1703. Blijkens de bewaard gebleven administratie van het uitgevershuis Plantijn-Moretus heeft Leers met de Antwerpse boekverkopers
zeer weinig handel gedreven. Er is slechts één ruiltransactie bekend uit 1701 voor een
bedrag van 22 gulden en 6 stuivers. Archief van het Museum Plantijn-Moretus, Antwerpen,
nr. 1082, f.1. In de 'Grootboeken boekhandelaars' 1681-1701 (nr. 320) en 1703-1720
(nr. 303) wordt de naam van Leers vergeefs gezocht.
156) GAR Oud Not. Arch. nr. 1620/175: 23-7-1703. De door Roger verschuldigde som
geld zou door Charles Ancillon worden gei'nd. Voor Roger, zie: J. Benzing, Die Buchdrucker
des 16. und 17. Jahrhunderts, p. 48, en: Van Eeghen, dl. I, pp. 76-77.
157) GAR Oud Not. Arch. nrs. 2004/3, 2004/74 en 2004/167. Voor Chevalier, zie: E.
van der Vekene, Die Luxemburger Drucker, pp. 46-150, met vermelding van fondslijst.
158) GAR Oud Not. Arch. 1389, f.24: 6-3-1689.
159) Brief P. Bayle aan V. Minutoli, 22-1-1691 (Bayle, O.D., t IV, pp.649-650).
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zaken gedurende zes maanden160. Eerder had Leers al een rekwest ingediend
betreffende deze zaak bij het Hof van Holland161. Blijkens een akte van de
Amsterdamse Desolate Boedelkamer ging het onder meer om de levering en
betaling van 50 exemplaren van de Dictionaire van Bayle. Leers moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een bedrag van 490 gulden, terwijl Cramer en
Perachon erin toestemden dat de Rotterdammer op zijn eigen risico hun aandeel in de failliet verklaarde boedel van Jean Mourfflard zou ontvangen162.
Het beeld van Leers' internationale handel blijft al met al vaag en slechts
toevallige archiefvondsten zullen het kunnen verscherpen. Soms onthult een
enkele zinsnede uit een brief hoe ver zich het afzetgebied van Leers uitstrekte.
Zo verzocht Nicolas Hartsoeker Leers zijn pas verschenen Essai de dioptique
zelfs naar Scandinavië te versturen: "Vous en pourrez envoyer en Angleterre,
à Coppenhague, à Stockholm et en Allemagne"163.
Het onderhouden van goede relaties met buitenlandse collegae was voor
Leers niet alleen belangrijk om zich via de ruilhandel de her en der nieuw verschenen boeken te verschaffen, maar ook om nadrukken van zijn eigen uitgaven in het buitenland tegen te gaan. Het was immers belangrijk in geleerdencentra, zoals Parijs, Londen, Genève, Oxford en Berlijn over goede contacten
te beschikken, opdat zijn boeken daar in voldoende mate in de boekwinkels
te verkrijgen waren. Zo niet, dan viel nadruk van het werk des te meer te duchten. In het voorgaande hoofdstuk werd echter aangetoond dat Leers niet altijd
is ontkomen aan de concurrentie van nadrukken.
Doordat Leen beschikte over veelgevraagde werken in zijn fonds, verkeerde
hij in een vrij sterke positie tegenover zijn buitenlandse collegae. Hij was in
staat eisen te stellen. Twee voorbeelden die betrekking hebben op de verkoop
van de Dictionaire historique et critique van Bayle kunnen daarvan getuigen.
Aan de Londense boekverkoper Paul Vaillant weigerde Leers twaalf exemplaren
van de Dictionaire te verkopen, daar dit een te gering aantal was. Vaillant zou er
minstens 25 tegelijk moeten afnemen en wanneer hij daartoe niet genegen was,
zou de alleenverkoop voor Londen naar een andere boekverkoper gaan164. En
blijkens een brief van Bayle aan Simon de Valhebert gaf Leers zijn collegae

160) GA Amsterdam Not. Arch. nr. 5865/274, gecit. naar: Van Eeghen, dl. HI, p. 270.
Voor de compagnie Cramer en Perachon en de société die zij in 1700 aangingen met De
Tournes, Chouet en Ritter, zie: J.R. Kleinschmidt, Les imprimeurs et libraires de la République de Genève, pp. 98-99 en 156-157.
161) ARA Hof van Holland, nrs. 3059 en 3949.
162) GA Amsterdam, Desolate boedelkamer, nr. 885: 3-7-1697. Vgl. Van Eeghen, dl.
III, p. 270.
163) Brief N. Hartsoeker aan R. Leers, 4-4-1695 (UBL Pap. 15).
164) Brief M. Le Vassoi aan P. Bayle, 10(20И 1-1696 (Gigas, p. 495).
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slechts de gebruikelijke rabat, wanneer ze 20 of meer exemplaren van de Dietionaire bij hem bestelden165.
b. Contacten met collega-uitgevers binnen de Republiek.
Voor de contacten met de boekverkopers binnen de Republiek is eveneens
weinig bekend over de zakelijke relaties. Leers' eigen financiële administratie
is helaas verloren gegaan. Van zijn collegae uit de Republiek bleef slechts het
archief van de Leidse boekverkopers Luchtmans bewaard, dat in het midden
van de negentiende eeuw in de Bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering
van de Belangen des Boekhandels terechtkwam166. Daarom worden hier enige
gegevens over de handel tussen Leers en Luchtmans gepresenteerd, daar deze
een indruk kunnen geven van de zakelijke relaties die er tussen Leers en andere
boekverkopers binnen de Republiek in het algemeen zullen hebben bestaan.
Van Luchtmans' boekverkopersboeken ging helaas het eerste deel over
de jaren 1683-1696 verloren167. De geldwaarde van de tussen de Leidse en de
Rotterdamse 'libraires' via ruilhandel uitgewisselde boeken valt echter af te
leiden uit de aantekening waarmee in het tweede deel de debetpagina van "Sr.
Reinier Leers" wordt geopend: "komt van 1684 tot 1699 int oude schrift
boek aen geit: 820-5" 168 . Deze Tekening-courant wordt in het nieuwe deel
voortgezet tot in 1704. In dat jaar wordt op 22 mei door de beide boekhandelaren de rekening, die is opgelopen tot f 1061-00 geëffend169. Een nieuwe
rekening wordt in 1704 aangelegd en is op het moment van de volgende afrekening, drie jaar later, opgelopen tot een bedrag van f 226-16170. In 1707
wordt voor de derde maal een rekening begonnen en deze loopt door tot na de
verkoop van Leers' bedrijf aan Fritsch en Böhm. Op 13 april 1713 levert Leers
nog een zestal exemplaren van de Minellius-uitgave van Vergilius en daarmee is
deze derde rekening van f 889-8 vereffend171. Van 1683 tot 1713 is dus in
totaal voor een bedrag van f 2177-4 tussen Leers en Luchtmans verhandeld.
Geen geweldig hoog bedrag voor een periode van 30 jaar, als men dit cijfer

165) Brief P. Bayle aan S. De Valhebert, 27-8-1699 (Mélanges de philologie et d'histoire
littéraire offerts à Edmond Huguet, Paris 1940, p. 265): "Ce n'est qu'en cas d'une emplette
de 20, 30, 50 exemplaires, etc, que Mr. Leers rabat aux acheteurs".
166) Over het archief Luchtmans, zie: Van Eeghen, dl. V-l, pp. 131-177: Bijlage I, "Het
archief van de Leidse boekverkopers Luchtmans", en I.H. van Eeghen, "De uitgeverij Luchtmans".
167)De jaartallen welke op de boekverkopersboeken zijn vermeld, zijn niet bindend.
Wanneer een nieuw deel in gebruik was genomen, werden kleinere rekeningen nog vaak
voortgezet in het oude deel.
168)BVBBB, Arch. Luchtmans, boekverkopersboek 1697-1708, p.57. Bij de rekeningcourant van Luchtmans met Leers betreft het handel in reëel geld en niet in slechts op papier geldende prijzen, zoals dat het geval was bij enkele grote boekverkopers met wie Luchtmans zeer frequent ruilde. Vgl. Van Eeghen, dL V, pp. 149-150.
169) Ibidem, p. 160.
170) Ibidem, p. 296.
Ш)
Иет, p. 326.
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vergelijkt met de som van ruim duizend gulden voor één zending aan Samuel
Smith172 of met de leveranties aan de Bibliothèque du Roi 173 .
Met Luchtmans zijn het bijna uitsluitend de eigen uitgaven welke Leers
verhandelt. Als voorbeeld kan hier de lijst van door Leers in 1708 geleverde
boeken worden weergegeven. Zo verkocht de Rotterdammer in dit jaar vijf
exemplaren van de Dictionaire van Bayle à raison van 42 gulden, evenals één
exemplaar van de Dictionaire universel van Furetière voor 38 gulden. Daarnaast werden 38 Minellius-uitgaven van verschillende klassieke auteurs naar
Leiden verstuurd voor een totaalbedrag van 41 gulden en 4 stuivers. Voorts
verkocht Leers nog een aantal afleveringen van de Histoire des ouvrages des
sçavans (in totaal voor f 13-12), drie exemplaren van Basnages Histoire des
juifs voor 7 gulden, evenals diens Sermons sur divers sujets [...] voor dezelfde
prijs, vier exemplaren van Vindiciae veterum scriptorum [...] van De Lacroze
à f 1 -4, en éénmaal de vierde editie van de Pensées diverses van Bayle voor drie
gulden. Een exemplaar van Fontenelles Lettres galantes (14 stuivers) is de
enige titel op de rekening van 1708, welke niet uit Leers' uitgeverij komt 1 7 4 .
Aldus heeft de Rotterdamse 'libraire' in 1708 aan Luchtmans boeken verkocht voor een som van f 336-18. Dit bedrag ligt ver boven het gemiddelde van
de andere jaren, hetgeen te wijten was aan de kostbare dictionnaires van Bayle
en Furetière.
Kan uit de handelsrelatie die Leers met Luchtmans heeft onderhouden,
worden geconcludeerd dat de Rotterdammer een grotere afzet heeft gevonden
bij buitenlandse collegae dan bij de boekverkopers uit de Republiek? Het is
niet mogelijk deze vraag bevestigend te beantwoorden. De onderzoeker tast
helaas nog in het duister. Zeker is wel dat Leers er veel belang bij had een groot
fonds op te bouwen van in het buitenland verschenen boeken om aldus zijn
reputatie van libraire de l'Europe' in stand te houden. Ook staat het vast dat
Leers vanwege zijn internationale handel en een zekere monopoliepositie welke
hij zich daarmee had verworven, nogal eens de afgunst van zijn collegae binnen
de Republiek heeft opgewekt. In de vorige paragraaf kwamen reeds enkele
conflicten die mede daaruit ontstonden, ter sprake.
Een andere bron tot geschillen tussen uitgevers in Leers' tijd vormen de
nadrukken. Het nadrukken - het overdrukken van reeds bestaand drukwerk
zonder toestemming van degene die het kopijrecht bezat - evenals de handel in
deze 'contrefaçon' was nog steeds een belangrijke activiteit van de boekhandelaren en gaf geregeld aanleiding tot conflicten. Het kopijrecht berustte in het

172) Brief R. Leers aan S. Smith, 26-12-1690 (BLO Rawlinson letters, nr. 114, ff. 92-93).
173) Zie de in hoofdstuk V opgenomen staat 1.
174) BVBBB, Arch. Luchtmans, boekverkopersboek 1697-1708, pp. 316 en 320.
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algemeen bij diegene, die als eerste de kopij van een bepaald werk bezat
Dit kon worden vastgelegd in een privilege, maar zoals in de vorige paragraaf
duidelijk werd, kon daarmee niet altijd een geschil worden voorkomen. Leers
lijkt zich meestal wel te hebben gehouden aan de regels van deze usantie176.
In 1685 overwoog hij de Meditations chrétiennes van Malebranche opnieuw
uit te geven, welk werk in 1683 onder het pseudo-adres Balthazar d'Egmond
was uitgekomen bij Blaeu in Amsterdam. Hij schreef daarover aan Malebranche:
"Je ne voi aucune difficulté d'acheter de lui les exemplaires] qui lui restent
encore, avec le droit de la copie"177. En toen Marais Leers een kopie aanbood
van Les Avantures de Télémaque van Fénelon, antwoordde Bayle hem:
"Mr. Leers et moi aussi, Monsieur, vous sommes tres obligés d'avoir songé
à lui par rapport à une copie plus complete du Télémaque, mais il ne peut
profiter de cette faveur, à cause des egards, qu'il doit garder pour le libraire
de la Haie, qui a imprimé déjà deux fois cet ouvrage"178.
In de tweede helft van de 17e eeuw kristalliseerde zich het kopijrecht verder
uit. Zo werd het onder de Amsterdamse boekdrukkers meer en meer gebruik
om per advertentie in de kranten aan te kondigen dat men bezig was met het
drukken van een boek. Vanaf het ogenblik dat een dergelijke advertentie was
geplaatst, kon de uitgever zich verzekerd weten van het kopijrecht van het
geadverteerde boek179. In Rotterdam bestond de Gazette de Rotterdam, maar
deze bevatte nauwelijks advertenties180. Rotterdamse boekdrukkers adverteerden in de Amsterdamsche Courant of in de Oprechte Haarlemsche Courant
en waarschijnlijk doelde Leers op één van déze twee bladen, toen hij in verband met de mogelijke uitgave van een werk van de jezuïet Jean Hardouin aan
Cuper schreef:

175) Vgl. de formulering in een rekwest van het Amsterdamse boekverkopeisgilde van 17
juli 1715, gecit. naai M.M. Kleeikoper, De boekhandel te Amsterdam, dL II, p. 934: "Dat
het van voor veele jaaren gebruijkelijk is geweest, en bij alle fatsoenlijke boekveikoopers
in deese en alle de Nederlandse provintiè'n, ja zelfs met Brabant is onderhouden, dat iemant,
kunnende aantoonen het eerste exemplaar van een boek buijten 's lans gedrukt, in handen
te hebben, recht heeft gehadt om hetselve voor anderen te mogen drukken, en dat zulks
als een verkreegen privilegie is aangemerkt en gehouden".
176) Voor eventuele nadrukken door Leers, zie hierboven hoofdstuk III, par. 2.
177) Brief R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685 (Malebranche, O.C, t. 18, p. 367).
178) Brief P. Bayle aan M. Marais, 7-9-1699 (Bayle, O.D., t. IV, p. 782).
179) Van Eeghen, dl. V-l, p. 32.
180) Het GAR bezit als eerste nummer van de Gazette de Rotterdam de afleveringen
van 27 januari 1695. Hatin zegt dat deze gazet van zeker 1694 tot 1716 bestond. VgL
E. Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française, p. 88. In
La Librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande is als nr. 122-124 echter een facsimile
afgedrukt van een aflevering van 15 december 1689, bewaard te Londen, British Library.
De opmerking van Schneider en Hemels in De Nederlandse krant 1618-1978, p. 53 dat er
eind 17e eeuw geen krant bestond te Rotterdam, is in ieder geval onjuist.
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"Ick versoecke seer gedienstelijck dat Uwe Weledelheyd mij gelieve te berigten, of dezelve bij het bewuste tractaet van P. Hardouin eenige noten,
dissertatie ofte refutatie soude gelieven bij te voegen, als wanneer ie 't aenstonts in de courant soude doen stellen dat het bij mij gedruckt werd" 181 .
Toch kon het bestaande kopijrecht niet voorkomen dat er in de Republiek
werd nagedrukt en dat er in deze contrefaçons'handel werd gedreven. Dit blijkt
ook uit de geregeld gedane pogingen om tot betere afspraken dienaangaande
te komen 182 . Tot een interlocale regeling kwam het pas in 1710. Leers had zich
echter kort voordien uit de handel teruggetrokken183.
Het enige werk waarvan onomstotelijk vaststaat dat Leers van zijn collegae
binnen de Republiek concurrentie heeft ondervonden betreft de Histoire critique
du Vieux Testament van Richard Simon, dat onmiddellijk na verschijnen door de
Amsterdamse 'Compagnie des Libraires' werd nagedrukt184. Hierop antwoordde
Leers met een nieuwe editie, waaraan om de Amsterdamse nadruk uit de markt
te prijzen een nog ongepubliceerde tekst werd toegevoegd, "une réponse par un
théologien protestant", dat ook afzonderlijk verscheen, onder de titel Réponse
de Pierre Ambrun [...]. Maar wederom werd deze nieuwe editie van Leers in
Amsterdam nagedrukt185, ondanks het privilege dat was verleend voor de Réponse de Pierre Ambrun [...]. Moeten deze nadrukken van het werk van Simon
worden gezien als een wraakactie van de Amsterdamse uitgevers die in Leers een
te grote concurrent gingen zien? Het is goed mogelijk; twee vooraanstaande
auteurs, Malebranche en Simon, van wie in het begin van de tachtiger jaren
werk was verschenen te Amsterdam bij Elsevier en Blaeu 186 , waren immers bij
Leers terecht gekomen.
De betrekkingen met de Amsterdamse uitgevers zouden in de volgende jaren
alleen nog maar verslechteren. Zo heeft H. Desbordes waarschijnlijk met spijt
geconstateerd dat de Dictionaire universel [...] van Furetière, waarvan twee

181) Brief R. Leers aan G. Cuper, 10-2-1693 (KB. hs. 72 С 27). Ongetwijfeld betreft het
hier de in 1693 in Parijs bij Anisson verschenen en onmiddellijk verboden Chronologiae ex
nummis antiquis restitutae prolusio de nummis Herodiadum. Heruitgave van dit werk door
Leers heeft voor zover bekend niet plaatsgevonden. Voor zover de kranten werden inge
zien, bevatten deze slechts zeer sporadisch advertenties van Leers. Ook Van Eeghen is bij
haar onderzoek van de Amsterdamsche Courant geen advertenties van Leers tegengekomen
(mondelinge informatie van mevr. Van Eeghen).
182) Zo vermeldt Van Eeghen voor Amsterdam een rekwest van 96 gildeleden uit 1678
gericht tegen het nadrukken en de verkoop ervan binnen Amsterdam. VgL Van Eeghen,
dl. V-l, p. 32.
183) Van Eeghen, dl. V-l, p. 33.
184) Bernus, nr. 4.
185) Auvray, nr. 6d.
186) Van Malebranche was in 1680 bij Elsevier het Traité de ia nature et de la grace
verschenen en in 1683 bij Blaeu de Méditations chrétiennes. En onmiddellijk na het verbod
van Simon's Histoire critique du Vieux Testament in Frankrijk was bij Daniel Elsevier
buiten medeweten van Simon een nieuwe editie van het werk uitgekomen.
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voorpublicaties bij hem waren verschenen, uiteindelijk bij Leers van de pers
kwam. En zoals reeds in de vorige paragraaf werd uiteengezet, probeerde Leers
te verhinderen dat de Huguetans de dictionnaire van de Academie Française
uitgaven. De Amsterdammers boden hunnerzijds verzet bij de privilegeverlening
voor de Dictionaire historique et critique van Pierre Bayle 187 ; de Huguetans
overwogen zelfs om Bayles artikelen en noten uit zijn dictionnaire deels te
integreren in een herdruk van de dictionnaire van Moreri188. Ledere, de bewerker van de dictionnaire van Moreri, verzette zich echter tegen een dergelijke
onderneming en in 1698 verscheen dan ook een nieuwe herdruk zonder de
correcties van Bayle 189 . In 1704 en 1705 speelde, zoals ook al reeds werd beschreven, het conflict tussen Leers en De Lorme, ontstaan naar aanleiding
van de exemplaren van de Dictionnaire de Trévoux, welke De Lorme de Republiek had ingevoerd. Toen het geschil feitelijk was bijgelegd, bleven de betrekkingen tussen beiden slecht. Blijkens de brieven van De Lorme aan Leers uit
1707 wilde laatstgenoemde niet ingaan op voorstellen die zijn Amsterdamse
collega deed om bepaalde boeken uit eikaars fondsen te ruilen. Leers zou zijn
uitgaven van meer waarde hebben geoordeeld dan de boeken welke De Lorme
hem in ruil aanbood en daarom niet op basis van vel tegen vel hebben willen
ruilen. De Lorme was het daar niet mee eens en hij antwoordde Leers:
"Et permettez moy de vous dire que je ne vois rien dans les vôtres, au moins
dans vos 12°, tant pour le papier que pour l'impression qui valent plus que
les miens" 190 .
Bovendien wilde Leers De Lorme doen geloven dat hij geen exemplaren van de
dictionnaire van Bayle meer kon leveren, omdat ze uitverkocht zouden zijn191 ;
uit de verkoopakte van 1709 bleek echter dat hiervan nog de nodige exemplaren
in het magazijn lagen.

187) Waarschijnlijk is Bayle aanvankelijk van plan geweest zijn Dictionaire in Amsterdam
uit te geven. Maart 1687 hadden de Amsterdamse boekhandelaren Wetstein en Desbordes,
een privilege verkregen van de Staten van Holland voor Le Nouveau dictionaire historique,
géographique, politique, "gecomposeerd door een seeckere gereformeerd persoon uit Vrankrijk gevlught". (ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland, nr. 1639: 20-3-1687.
VgL Van Eeghen, dl. III, p. 89). Een dictionnaire met een dergelijke titel is nooit verschenen.
188) Vgl. brief H. Basnage de Beauval aan P. Bayle, 1-12-1696 (Gigas, pp. 151-152).
Gigas (p. 645) veronderstelt dat het zou gaan om een herdruk van de Dictionnaire de ¡'Academie. Ongetwijfeld ging het hier echter om de in 1698 bij Georges Galles, opzichter van
de drukkerij van de gebroeders Huguetan, verschenen achtste editie van het werk van Moreri.
189) Brief H. Basnage aan P. Bayle, 1-12-1696 (Gigas, pp. 151-152): "Il [= Ledere) ne
trouve point honnête, qu'on mette ainsi en pièces votre ouvrage et qu'on fasse perdre et
à vous et à Mr. Leers le fruit de votre travail à l'un et à l'autre". Zie over deze kwestie
tevens de brief van P. Bayle aan J.B. Du Bos, z.d. (Denis, pp. 187-188).
190) Brief J.-L. de Lorme aan R. Leers, 20-10-1707 (Van Eeghen, dL I, p. 163).
191) Brief J.-L. de Lorme aan J.P. Bignon, 2-7-1708 (Van Eeghen, dL I, p. 146).
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Een uitlating van Piene Bayle bevestigt duidelijk het beeld van de weinig
vriendelijke relatie tussen Leers en zijn collegae binnen de Republiek. Blijkens
een brief van Bayle aan Du Bos zou Leers ernstig hebben overwogen om samen
met de Parijse boekhandelaren Thierry een nieuwe uitgave te bezorgen van de
dictionnaire van Moren. Aldus hoopte de Rotterdamse libraire'te kunnen verhinderen dat de Franse Moreri-uitgave zou worden nagedrukt door "d'autres
libraires de ce pays, qui ne l'aiment pas et qu'il n'aime guère"192.
с Leers'catalogi.
Het ruime assortiment boeken dat Leers via transacties met zijn collegae van
binnen en buiten de Republiek had bijeengebracht, lag in de 'boutique' voor
zijn klanten ter inzage en werd via catalogi voor een groter publiek toeganke
lijk gemaakt. Een zestiental catalogi van Leers' bedrijf is bewaard gebleven.
Allereerst zijn er twee catalogi uit 1682 en 1683, die zoals de titel aangeeft,
een opsomming geven der door Leers van de Frankfurter Buchmesse meege
brachte boeken: Catalogus librorum quos Regnerus Leers, Bibliopola Rotterodamensis, ex ultimis Nundinis Vemalibus Francofurtensibus [...] sïbi advehit
curavit [...]. Deze 24 pagina's tellende duodecimo's geven elk ongeveer 400
titels, gegroepeerd in de rubrieken: Libri theologici. Libri juridici, Libri medici
en Libri miscellanei. De volgende catalogus die bewaard is gebleven, dateert
van 1691 en inventariseert Leers' nieuwe aanwinsten "ex Gallia, Anglia, et
Francofurto". Het is echter zeer waarschijnlijk dat er in de tussenliggende jaren
nog vaker catalogi van Messe-aanwinsten van Leen zijn verschenen, want zoals
hierboven werd opgemerkt, is de Rotterdammer zeker tot in 1690 op de Messe
aanwezig geweest.
In 1692 verscheen Catalogus librorum quibus officinam suam auxit anno
praeterito 1691. Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, voorzien van een
romeinse I om aan te geven dat het in de bedoeling lag deze catalogus met een
zekere regelmaat te doen verschijnen, zoals dat onder grote boekhandelaren
gewoonte was geworden193. Elf van deze catalogi, die de aanwinsten aldus
inventariseerden, zijn er verschenen, genummerd van I tot en met XI, met
doorlopende katernsignaturen en doorlopende paginering194. De eerste zes
afleveringen verschenen jaarlijks (over 1691 tot en met 1696). Daarna volgen
er drie driejaarlijkse deeltjes (1697-1699; 1700-1702; 1703-1705). Nummer X
bestrijkt weer één jaar, 1706, en tenslotte nummer XI twee jaren, 1707-1708.
Deze catalogi, octavo's van elk 24 pagina's, tellen gemiddeld 500 titels, meestal
192) Brief P. Bayle aan J.B. Du Bos, z.d. (Denis, pp. 187-188).
193) R. Blum, "Vor- und Frühgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie", p. 294.

194) No. I: Α-C4, pp. 1-24; no. II: D-F4, pp. 25-48; no. Ill: G-I4, pp. 49-72; no. IV:
K-M4, pp. 73-96; no. V: N-P4, pp. 97-120; no. VI: Q-S4, pp. 121-144; no. VII: T-X4.
pp. 145-168; no. VIII: AC 4 , pp. 1-24; no. IX: D-F4, pp. 25-48; no. X: Α-C4, pp. 49-24
(sic); no. XI: Α-C4, pp. 1-24.
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voorzien van plaats en jaar van uitgave. Het gaat om boeken, waarmee Leers
zijn winkel door ruil of aankoop heeft weten te verrijken.
In deze elf catalogi zijn de boeken alfabetisch geordend, nu eens op de
titel van het boek, dan weer op de naam van de auteur. Een aantal catalogi
wordt voorafgegaan door een rubriek schoolboeken onder de titel "Autores
in usum serenissimi Delphini" (1692) of "Auetores cum notis variorum" en
"Auetores cum notis Minellii" (1703-1705). Een analyse van deze elf catalogi
zou wellicht interessante gegevens kunnen opleveren over de internationale
boekhandel in de jaren 1690-1708: over de drukkerscentra, de in de belangstelling staande onderwerpen, de gekozen taal, de snelheid waarmee boeken
uit de verschillende landen ter beschikking stonden van de klanten en over
eventueel te constateren veranderingen in de loop der jaren. Een dergelijk
ambitieus en tijdrovend onderzoek - het zou de identificatie inhouden van
ruim 5.000 veelal onvolledige titelopgaven - kon binnen dit kader niet worden
verricht. Een gedeeltelijke analyse werd overigens reeds door Martin tot stand
gebracht195. De titels uit twee catalogi, over de jaren 1691 en 1706, werden
zo door hem naar taal en land van herkomst gerubriceerd. Onder de 1044 titels
uit deze twee catalogi telde hij er 710 Latijnstalige, 311 Franstalige, 12 in het
Italiaans, 9 in het Engels en 2 in het Nederlands. Wat het land van herkomst
betreft, berekende hij dat 275 boeken afkomstig waren uit Frankrijk, 271 uit
de Duitse landen, 122 uit de Republiek, 109 uit de Zwitserse kantons, 66 uit
Engeland, 65 uit de Zuidelijke Nederlanden en 11 uit Italië. Van de 125 boeken
waarvan de plaats van uitgave niet werd vermeld, zijn er 113 Franstalig. Met
deze uitkomsten wordt de centrale plaats van boeken uit Frankrijk in Leers'
winkel benadrukt.
De catalogi beoogden allereerst bekendheid te geven aan het winkelassortiment van Leers, niet aan zijn eigen uitgaven. Of hij voor deze laatste categorie
aparte catalogi heeft uitgegeven, is niet bekend. Opmerkelijk is wel, dat in
afwijking van de praktijk van veel collega-uitgevers in geen enkel ingezien werk
uit zijn drukkerij een overzicht van bij hem gedrukt werk is meegebonden. Wel
zijn er in de Bibliothèque Nationale te Parijs twee catalogi bewaard gebleven
- één uit 1692, de ander uit 1700 - waarvan de titel zou kunnen doen vermoeden, dat het om fondscatalogi gaat, Catalogus librorum quos Regnerus Leers
[...] vel propiis typis et sumptibus edidit, vel quorum copia ipsi suppetit. Ook
deze catalogi repertoriëren echter in alfabetische volgorde boeken die bij Leers
te verkrijgen zijn - een 300 titels zijn vermeld -, waarbij geen onderscheid
wordt gemaakt tussen zijn eigen uitgaven en die van anderen.

195) Martin, t. II, pp. 724-725.
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d. De klanten.
Het geletterd publiek was voor het verkrijgen van bibliografische informatie
aangewezen op het boekennieuws uit de tijdschriften en daarnaast op de
Messe- en sortimentscatalogi196. Voor Leers' catalogi bestond dan ook ongetwijfeld een gretige belangstelling onder zijn klanten197. De geletterden in
binnen- en buitenland konden met behulp van de catalogi een overzicht krijgen
van de boeken die bij Leers te verkrijgen waren en de gewenste boeken bestellen.
Over de verkoop in de winkel is niet veel bekend. Een uitspraak van Bayle
wekt de indruk dat in Rotterdam de afzet aan particulieren mogelijk te wensen
overliet:
"Il est infiniment plus facile de trouver à la Haye des souscriptions pour
une édition des œuvres de Mr. St. Evremond aussi belle que celle que vous
dirigez, qu'ici où nous avons peu de gens qui fassent des bibliothèques"198.
Van de particuliere klanten buiten Rotterdam waaraan Leers leverde, zijn
slechts enkele namen uit de brieven bekend. Binnen de Republiek verzond Leers
boeken aan onder anderen: Gijsbert Cuper (burgemeester van Deventer en
bekend numismaat), Antonius Matthaeus (hoogleraar in de rechten te Leiden),
Jacobus Perizonius (hoogleraar klassieke talen in Franeker en vanaf 1693 te
Leiden), Henricus Snabels (pastoor te Wassenaar) en Frederik Spanheim (theoloog en bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek te Leiden). Via de oriëntalist Kempe Vitringa leverde Leers ook boeken aan de Academische Senaat
van de Franeker Universiteit.
Voor de handel met particulieren buiten de Republiek - aan de contacten met
Frankrijk zal in het volgende hoofdstuk aandacht worden besteed - kunnen de
paar namen die bekend zijn, slechts een vaag beeld geven van de klantenkring.
Leibniz is wellicht een van de particuliere afnemers in het Duitse taalgebied
geweest. Zo vroeg hij om toezending van de catalogus van de 'boutique' "[...]
pour en choisir des livres en échange des miens [...]"199. Leers lijkt zelfs in de
handel met particulieren de voorkeur te hebben gegeven aan ruiltransacties
boven betaling in contanten. In 1702 probeerde hij met John Hudson, de bibliothecaris van de Bodleian Library te Oxford, tot een ruil te komen van dubbele

196) R. Blum, "Vor- und Frühgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie", p. 295.
197) Het belang dat aan deze catalogi reeds door tijdgenoten werd toegekend moge ook
blijken uit het feit dat ze ondanks hun karakter van 'grauen Literatur' op minstens zes
plaatsen werden bewaard: Amsterdam, BVBBB; Hamburg, Stadt- und Universitätsbibliothek; Londen, British Library; Oxford, Bodleian Library; Parijs, Bibliothèque Mazarin en
Parijs, Bibliothèque Nationale.
198) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 17-6-1704 (Bayle, O.D., t. IV, p. 846).
199) Brief G.W.Leibniz aan R.Leers, 14(24)-1-1698 (UBL Pap.15). Binnenkort zal een
studie verschijnen gewijd aan Leibniz en de boekhandel: A. Stein-Karnbach, Gottfried
Wilhelm Leibniz und der Buchhandel (Archiv für Geschichte des Buchwesens).
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exemplaren van deze bibliotheek tegen boeken uit zijn eigen fonds 200 . En met
Frederik Spanheim ruilde hij boeken tegen een twintigtal exemplaren van diens
Laudatio funebris [...] Mariae II [...] M1 . Indien er met de klant geen boeken
geruild konden worden, zoals met de Engelse gezant Henry Davenant te Frankfurt, gebeurden de leveranties op rekening, welke dan in het begin van het
nieuwe jaar betaald moest worden 202 . Dat de klantenkring zich uitstrekte tot
over de Alpen, blijkt uit het verzoek van de Utrechtse hoogleraar Reland aan
Leers om hem te berichten "wanneer UEd yets na Rome send" 203 . Maar helaas,
zoals in veel andere aangelegenheden, blijft ook ditmaal verborgen aan wie Leers
dat 'yets' heeft verstuurd.
e. Prijzen.
Het vaststellen van prijzen welke voor 17e- en 18e-eeuwse boeken moesten
worden betaald, blijft voor de hedendaagse onderzoeker een uiterst moeilijke
aangelegenheid. Enerzijds is er het probleem van de diverse geldsoorten met
wisselende koersen, anderzijds dient men er rekening mee te houden dat de
geldbedragen welke thans in de bronnen worden aangetroffen op verschillende
wijzen werden vastgesteld en derhalve niet altijd met elkaar te vergelijken zijn.
Nu eens gaat het om reële geldprijzen of bedragen, welke via wissels werden
geïncasseerd, dan weer betreft het een rekening-courant, waar zowel reële als
slechts op papier geldende geldprijzen op kunnen voorkomen 204 . Bij een antwoord op de vraag wat er voor boeken uit Leers' uitgeverij moest worden betaald, is dan ook grote voorzichtigheid geboden. Een aantal prijzen voor Leersiana is bekend uit het Troisième registre des livres acquis van de Bibliothèque
du Roi en uit het boekverkopersboek van Luchtmans. In beide bronnen hebben
de vermelde bedragen betrekking op ruilhandel berekend in boekhandelprijzen
en in Hollandse muntsoort. Op grond van een zorgvuldige analyse van de in
deze bronnen genoemde bedragen lijkt het aantal vellen waaruit een boek
bestond, nog steeds min of meer de richtsnoer te zijn bij het vaststellen van de
prijs. Uit de confrontatie van gegevens over het aantal vellen waaruit een boek
was samengesteld, met de prijzen die daarvoor door de Bibliothèque en Luchtmans betaald moesten worden, zou wellicht kunnen worden afgeleid dat voor
Leers' boeken gemiddeld één stuiver per vel werd berekend. Enkele voorbeelden

200) Brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 9-11-1702 (Bayle, O.D., t. IV, p. 832): "Mr.
Leers m'a dit qu'il faudrait que Mi. Hudson fît une liste des livres doubles de la Bibliothèque Bodléiene, et de ceux qu'il voudioit qu'on lui donnât à la place; et qu'alors, il
écouteroit volontiers les propositions d'échange".
201) Brief F. Spanheim aan R. Leers, 18-4-1695 (UBL Pap. 15).
202) Brief R. Leers aan H. Davenant, 19-1-1706 (BLL French add. manusc., nr. 4746,
f. 194).
203) Brief A. Reland aan R. Leers, 28-3-1706 (UBL BPL 246).
204) Vgl. Van Eeghen, dl. V-l, pp. 149-150.
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worden hier gegeven. De Mescolanze van Ménage (1692) bestaat uit 21 katernen
en kost de Bibliothèque du Roi één gulden20S. Voor de drie delen van Simons
Histoire critique [...] van het Nieuwe Testament (1689, 1690 en 1693), welke
te zamen ruim 250 vel beslaan, moet 12 gulden, dus 240 stuivers worden betaald206. De Colloquia familiaria van Erasmus (1693) telt 36 vel en wordt
berekend op 36 stuivers207, Tristium libri F van Ovidius (1698) met 10 vel
op 10 stuivers208 en voor de derde editie van de Pensées diverses van Bayle
(1699) - 41 vel - moeten zowel de Bibliothèque du Roi als Luchtmans 2 gulden
betalen209. Ook voor omvangrijkere werken lijkt de gemiddelde prijs van één
stuiver per vel te worden berekend. Zo moet Luchtmans voor de tweede editie
van Bayles Dictionaire - 838 vel - in 1707 42 gulden per exemplaar betalen
en voor de Annales politico-ecclesiastici van Samuel Basnage (1706) - 676 vel 32 gulden210.
Als boeken langere tijd geleden zijn verschenen en nog in voorraad in het
magazijn liggen, daalt de prijs waarschijnlijk. Wordt daarom in 1697 voor La
foy réduite à ses véritables principes van Papin uit 1687 nog maar drie stuivers
berekend, hoewel het werkje uit vijf vellen bestaat? Ook de Histoire d'Auguste
[...] van De Larrey (1690) - 30 vel - kost zeven jaar later nog slechts 18 stuivers211.
Het betreft hier uiteraard een moeilijke materie, temeer omdat oudere boeken
soms ook in waarde zullen zijn gestegen. Anderzijds liggen de prijzen voor
boeken voorzien van gravures ver boven het gemiddelde van één stuiver, zoals
bijvoorbeeld de delen van de Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. De
Bibliothèque du Roi moet 60 gulden betalen voor de delen 1 en 2 (1697 en
1698), welke te zamen 452 katernen tellen en bovendien 51 gravures bevatten
naar ontwerpen van de schilder Adriaen van der Werff212. De gemiddelde prijs
van één stuiver per vel geldt voor ongebonden boeken, gedrukt op klein formaat papier. Voor de Dictionaire universel van Furetière (1690) zijn vier verschillende prijzen bekend al naar gelang de koper het werk wenste te ontvangen
ongebonden, respectievelijk gebonden op klein formaat papier (27, respectievelijk 33 gulden) of op groot formaat (44 en 52 gulden)213. De aanzienlijke prijsverschillen tussen de uitgaven op klein en groot formaat papier illustreren
duidelijk in welke mate de papierkosten de uiteindelijke verkoopprijs van een
boek bepaalden.

205) BNP AR 20, p. 12.
206) Ibidem, p. 9.
207)/WA?m,p. 12.
208) BVBBB Arch. Luchtmans, boekverkopersboek 1697-1708, p. 160.
209) BNP AR 20, p. 52 en BVBBB Aich. Luchtmans, boekverkopersboek 1697-1708,
p.57.
210) Ibidem, pp. 316 en 243.
211) BNP AR 20, pp. 22 en 28.
l\2) Ibidem, p. 46.
213) Brief B. Furly aan J. Locke, 10(20)-7-1691 (Locke, Correspondence, vol. IV, p. 292).
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In de handel tussen boekverkopers was het gebruikelijk elkaar een rabat van
een bepaald percentage op de prijs van het boek te geven. Zo schrijft De Lorme
aan zijn Parijse collega Dezallier, dat Leers voor bijvoorbeeld het derde deel
van De Larrey's Histoire d'Angleterre [...] - dit deel van 272 katernen bevatte
geen gravures - dertien gulden en vijf stuivers vraagt, hetgeen na aftrek van
10 procent rabat de prijs van het boek op twaalf gulden brengt214. Het is niet
bekend of bij Leers dit percentage van 10 procent gebruikelijk was. Zoals reeds
eerder gezegd, stelt Leers bij de verkoop van Bayles Dictionaire de eis, dat boekverkopers minstens 20 exemplaren moeten afnemen om de boeken met rabat
te kunnen verkrijgen215.
Zolang het algehele beeld van de prijs van boeken in de 17e en 18e eeuw
binnen de Republiek nog onduidelijk blijft, kan moeilijk worden vastgesteld
of Leers als een dure uitgever moet worden beschouwd. Een fragment uit een
brief van De Lorme aan Leers doet zulks wel vermoeden. De Lorme noemt
namelijk de bedragen van vier en zes duiten per vel, respectievelijk voor klein
en groot formaat papier, op basis waarvan hij met Leers wil ruilen216. Daar er
acht duiten in een stuiver gaan, wordt snel duidelijk dat de hierboven genoemde
prijs van één stuiver per vel hoog ligt vergeleken met De Lormes voorstel.

214) Brief J.-L. de Lorme aan A. Dezalliei, 18-6-1708 (Van Eeghen, dl. I, p. 82). Ook in
een andere brief van De Lorme is er sprake van de 10 procent rabat, welke Leers aan boekverkopers geeft. Vgl. brief J.-L. de Lorme aan J.P. Bignon, 2-7-1708 (Van Eeghen, dl. I,
p. 146).
215) Brief P. Bayle aan S. De Valhebert, 27-8-1699 (.Mélanges de philologie et йЪЫоіте
littéraire offerts à Edmond Huguet, Paris 1940, p. 265).
216) Brief J.-L de Lorme aan R. Leers, 13-10-1707 (Van Eeghen, dl. I, p. 162).

HOOFDSTUK V

DE HANDEL MET FRANKRIJK

De contacten en de handel met Frankrijk waren voor Reinier Leers van het
allergrootste belang. Binnen zijn fonds namen de Franstalige werken de belangrijkste plaats in. In Frankrijk bestond grote vraag naar deze werken. Anderzijds
wensten de klanten in Rotterdam, in de andere steden binnen de Republiek èn
daarbuiten voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuw verschenen boeken
in Frankrijk. Parijs vormde één van de belangrijkste centra van het intellectuele
leven binnen de Republiek der Letteren, en is in de woorden van Pierre Bayle
"le lieu du monde où l'on trouve le plus de livres"1. In dit hoofdstuk zal aandacht worden gegeven aan Leers' handel met Frankrijk, aan de moeilijkheden
die daarbij overwonnen moesten worden en aan de bemiddelende rol, welke
Leers zich verwierf.
1. Handelsbelemmeringen.
In zijn contacten met Frankrijk had Leers te maken met moeilijkheden van
tweeërlei aard: de strenge censuurmaatregelen van de Franse overheid en de
oorlog die jarenlang het handelsverkeer belemmerde. Anne Sauvy die de boekencensuur in Frankrijk voor de jaren 1678-1701 heeft bestudeerd - de periode
die voor een groot deel samenvalt met de jaren waarin Reinier Leers als uitgever
en boekhandelaar actief was -, noemt deze jaren: "sans doute la période de
censure la plus rigoureuse que connut l'Ancien Régime"2. Tijdens de eerste
regeringsjaren van Lodewijk ХГ had de Franse overheid de nodige maatregelen
uitgevaardigd om strakker toezicht te kunnen houden op de boekenmarkt en
in de volgende jaren werden deze maatregelen slechts verscherpt. Om de boekenproduktie te kunnen controleren fungeerde het systeem van privilegeverlening,
waarbij het manuscript van elk uit te geven boek bij het 'Bureau de la Chancelle
rie' moest worden gedeponeerd ter goedkeuring. Beperking van het aantal
uitgevers, hun concentratie in het 'Quartier de l'Université' van Parijs en geregelde controlebezoeken door de 'commissaire de police' (van 1666 tot 1723
werd deze functie voor het 'Quartier de l'Université' vervuld door Nicolas

1) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des RioUes, 6-7-1694 (BNP f.fr. 12771, ff.299-300).
2) Sauvy, p. 5.
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Delamare) moesten ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk kansen werden geboden om boeken zonder privileges te drukken. Zware straffen dreigden hen,
die zich niet aan de vastgestelde reglementen hielden 3 .
Naast dit strenge toezicht op de boekenproduktie in eigen land moest ervoor
worden gewaakt dat de als gevaarlijk beschouwde buiten Frankrijk gedrukte
boeken niet werden geïmporteerd. Daartoe werd allereerst door de douane aan
de grens gecontroleerd, maar alleen al door een tekort aan deskundige censoren
was deze controle vaak gebrekkig4. Er was daarom ook nog een streng toezicht
bij de poorten van Parijs. Elke baal en elk pakket boeken, bestemd voor een
boekverkoper of particulier, moest onmiddellijk naar 'la Chambre et Maison de
la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris' worden gebracht, alwaar
ze door 'les syndics et les adjoints' werden geopend en op 'verboden' boeken
gecontroleerd5.
Deze censuurmaatregelen belemmerden in hoge mate het boekentransport.
Zo schrijft Piene Bayle in 1683 aan zijn broer:
"[...] en général, les recherches sont si exactes et les peines si sévères contre
ceux qui portent des livres de contrebande, que je ne puis plus vous promettre aucun livre de ces pais-ci, personne ne voulant en laisser mettre dans
ses vaisseaux crainte de les voir confisqués avec toute leur cargaison"6.
Een tien jaar later was de situatie nog weinig veranderd. Bayle moest aan Pinsson
des Riolles schrijven:
"Je suis fâché qu'il ne se présente point d'occasions de vous envoyer des
fruits de ce pays-ci; mais soit que personne ne passe d'ici en France, soit
que nos imprimés soient de nature à épouvanter tous ceux qui montreroient

3) Martin, t. II, pp.757-772; R. Birn, "La contrebande et la saisie de livres", en J. Lebrun,
"Censure préventive et littérature religieuse".
4) Sauvy, p. 5. Volgens Sauvy heeft de Franse regering nooit lijsten laten circuleren met
de titels van de boeken die in beslag moesten worden genomen.
5) Vgl. Edit contenant reglement sur les imprimeurs et libraires de Paris (Versailles, août
1686), art. 51, in: Recueil général des anciennes lois françaises, t. 20, p. 16: "Et pour
remédier aux abus qui se commettent dans le commerce des livres qui sont apportés à
Paris, par les libraires ou imprimeurs étrangers, et par ceux des provinces, l'échange ou la
vente desdits livres qui seront portés ou envoyés à Paris, se fera dans la Chambre et Maison
de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, et non ailleurs, à peine de confiscation et d'amende".
De registers waarin de zendingen der gecontroleerde boeken werden genoteerd, zijn bewaard
gebleven: BNP f.fr. 21897-21926, Registres des livres envoyés de la Douane à la Chambre
syndicale de la Librairie et Imprimerie de Paris. Voor de geraadpleegde jaren (1697-1710)
geven deze registers de datum waarop de controle plaatsvond, de persoon voor wie de
zending is bestemd, het aantal pakketten of balen en de plaats van herkomst ('venant de
l'Ile', of 'Flandres'). Zendingen door Leers verstuurd zijn niet als zodanig te identificeren.
6) Brief P. Bayle aan Jacob Bayle, 12-4-1683 (Bayle, О.иЛ, 1.1 В, p. 136).
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leurs valises aux Bureaux de la Frontière, il m'est impossible de vous envoyer
quoi que ce soit" 7 .
De tweede belemmerende factor voor de handel werd gevormd door de oorlog,
waarin de Republiek en Frankrijk met elkaar verwikkeld waren van 1688 tot
1697 en die na een kortstondige vrede weer werd voortgezet van 1702 tot 1713.
Door de oorlogssituatie konden boeken moeilijk worden verstuurd en als het
al mogelijk was, dan kon het slechts gebeuren in kleine hoeveelheden en met
grote vertragingen. Zo kondigt Henri Basnage de Beauval, toen de oorlog was
uitgebroken, in een 'avertissement' van de Histoire des ouvrages des sçavans, aan,
dat de aanvoer van boeken uit het buitenland vrijwel onmogelijk was geworden
en dat dientengevolge het tijdschrift niet meer maandelijks, maar driemaandelijks zou gaan verschijnen8. Ook Leers beklaagde zich geregeld over de oorlog,
zoals in een brief aan Nicolas Toinard:
"Cette maudite guerre est fort prejudicable à la République des lettres. C'est
la cause qu'il m'est impossible de vous faire tenir un exemplaire de Furetière,
les passages étant trop bien gardés pour en faire passer"9.
In de briefwisseling tussen Leers en Nicolas Clément, de onderbibliothecaris
van de Bibliothèque du Roi, wordt eveneens geregeld door beide partijen de
hoop uitgesproken dat de oorlog snel mag aflopen. In juni 1702 - de oorlog is
kort tevoren opnieuw uitgebroken - schreef de Rotterdammer naar Parijs:
"Dieu veuille qu'on se lasse bientôt de la guerre, et que l'on conclue une paix
ferme et durable, afin qu'un jour j'aye l'honneur de vous embrasser ici.
Quand les souverains croyent la guerre necessaire, il faut que les sujets ayent
patience. Je suis toujours persuadé que dans le commencement on l'auroit
pu prevenir de votre part"10.
En vijfjaar later herhaalde Clément nog weer eens, dat hij naar de vrede uitzag:
"[...] pour faciliter notre commerce de livres, car je me lasse extrêmement
de tant de longueurs, de risques et de difficultés pour les livres que l'on peut
faire venir réciproquement"11.

7) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 19-11-1693 (The Romanic review, 23 (1932),
pp. 317-318).
8) Henri Basnage de Beauval, Avertissement, in: Histoire des ouvrages des sçavans, octobre
1688, p. 143: "En effet la guerre qui est déjà allumée en tant d'endroits, et la cessation du
commerce empêchant le transport des livres, nous nous verrons, selon toutes les apparences,
bientôt réduits à une grande disette, et à parler uniquement de ce qui s'imprime dans ces
provinces".
9) Brief R. Leers aan N. Toinard, 6-3-1690 (BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 23).
10) Brief R. Leers aan N. Clément, 29-6-1702 (BNP AR 53, f. 221).
11) Brief N. Clément aan R. Leers, 26-3-1707 (UBL March. 2).
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In de oorlogsjaren werden door de Staten-Generaal speciale paspoorten verleend, waarop voor een van te voren bepaald bedrag, boeken mochten worden
verzonden 12 . Om de Franse douane te kunnen passeren was het natuurlijk
ook nodig om over door de Franse overheid uitgereikte paspoorten te beschikken. Leen moest op zo'n paspoort wachten alvorens hij boeken kon versturen,
zoals blijkt uit een brief van Clément aan Leen uit 1708:
"Vous m'avez écrit de vous envoyer un passeport, et les memoires pour
faire une balle de livres, dont vous aviés desja rassemblé une bonne partie
et que vous n'attendiés que le passeport pour la faire partir"13.
Een algeheel verbod op handel drijven tussen de Republiek en Frankrijk was
op aandringen van Engeland afgekondigd voor de periode van 1 juni 1703 tot
1 juni 1704 1 4 . Engeland was sterk tegen het Hollandse handeldrijven met Frankrijk gekant en een brief van Marius van Vrijbergen, gezant van de Republiek
in Londen, aan de raadpensionaris Anthonie Heinsius wekt de indruk dat er
zelfs een lading van Leers door de Engelsen (tijdelijk) in beslag was genomen 15 .
Om ondanks de handelsbelemmeringen veroorzaakt door censuur en oorlog
de invoer en verspreiding van boeken te laten doorgaan, moesten voortdurend
betrouwbare tussenpersonen en oplossingen worden gezocht. De jezuïet Bouhours schreef hierover aan Leers:
"Ce seroit grande pitié si nous ne trouvions pas de voye seure pour recevoir
icy ce qui s'imprime chez vous. J'en chercheray de mon costé: cherchez
en je vous prie du vostre" 16 .
Veel details over het verloop van de boekentransporten zijn niet te vinden.
Wel zijn er enige brieven met duistere passages, waarin een samenzweerderige
toon doorklinkt, zoals die van Leers uit 1690 aan Nicolas Toinard. De Rotterdammer vraagt zijn correspondent of deze een pakje boeken wil afgeven bij:

12) Van Eeghen, dl. V-l, p. 23.
13) Brief N. Clément aan R. Leers, 24-12-1708 (UBL March. 2). Vgl. brief I.-L. de Lorme
aan С Jone, 20-2-1708 (Van Eeghen, dl. I, p. 97): "[...] aucun capitaine de vaisseau ne
prendra de livres pour la France sans un passeport du Roi [...]. Ainsi monsieur sans passe
port, il n'y a rien à faire. Prenez vos mesures là dessus".
14) Van Eeghen, dl. V-l, p. 119.
15) Brief M. van Vrijbergen aan A. Heinsius, 8-7-1704 (De briefwisseling van Anthonie
Heinsius, dl. Ill, p. 225), "Ick kan seer wel begrijpen dat er sommighe bij ons van gevoelen
sijn dat, schoon er geen speciael verbodt is met den vijant, daeruyt niet en volght dat de
commercie gepermitteert is, alsoo den oorlogh sodanigh verbot soude impliceren. Want men
hier soodanigh van dat gevoelen is, dat men sustineert dat alle scheepen van ons, die selfs
voor den len juny 1703 gehandelt hebben met den vijant, en door d'Engelse werden opgebracht, van goede prijs sijn. En had ick door oneyndighe aengewende devoiren niet teweege
gebracght, dat in seeckere saeck door Monsr. Leers van Rotterdam sterck gerecommandeert een accoord wierd getroffen, dit soude alhier gedecideert sijn geworden, niet alleen in
dit geval van Leers, maer in thesi in de cabinetraedt".
16) Brief D. Bouhours aan R. Leers, 27-11-1699 (UBL Pap. 15).
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"Mr. Hubert Jaillot, Géographe du Roy, sur le Quay des Augustins, sans en
rien dire à personne: j'ay trouvé moyen de faire venir de tems en tems de
ses cartes, dont personne ne doit avoir conoissance"17.
Soms waren het vrienen of bekenden die op reis naar of van Frankrijk boeken
meebrachten. Zo schreef Bouhours in bovenvermelde brief aan Leers dat een
zekere Chardon, neef van de advocaat Daniel Chardon, naar de Republiek
kwam en dat Leers aan deze jongeman boeken voor Bouhours kon toevertrouwen. Bayle gaf boeken voor Simon De Valhebert mee aan de zoon van de
dichter Racine, Jean-Baptiste, die in het gevolg van Monsieur de Bonrepaux,
de ambassadeur van Frankrijk in Den Haag, naar Parijs terugreisde18. En op zijn
beurt had hij van abbé Du Bos "un pacquet [...] concernant les nouveautés
courantes" via Claude Le Pelletier ontvangen, toen deze als plenipotentiaris
in 1697 naar Delft afreisde19.
De handel vond voor het grootste deel over zee plaats, zeker in tijden van
oorlog om de krijgsverrichtingen in de zuidelijke provincies te vermijden20. De
belangrijkste tussenschakel in het handelsverkeer over zee tussen de Republiek
en Frankrijk was Rouen21. Het was belangrijk om daar over goede en betrouwbare relaties te beschikken. Vier namen van boekhandelaren uit Rouen, met
wie Leers in contact stond, zijn bekend. Toinard moest in 1690 een boek van
Henri Noris aan Leers zenden "par la voye de P. [= Pierre] Ferrand, marchand
libraire à Rouen"22. En in de correspondentie tussen Leers en Clément worden
de namen genoemd van Guillaume de La Fontaine "notre facteur ordinaire",
van Claude Judde en van Antoine Maury".
Het vervoer van boeken over land - sneller, maar ook duurder en in oorlogstijden riskanter - ging over Gent en Lille. In Lille was het François Fiévet, die
voor Leers als tussenpersoon fungeerde. Leers deelde aan Toinard mede, dat
hij een nieuw verschenen boek van André Morell onmiddellijk na ontvangst uit

17) Brief R. Leers aan N. Toinard, 2-10-1690 (BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 27). Voor
Hubert Jaillot, zie: Tooley's dictionary of mapmakers, p.331.
18) Brief P. Bayle aan S. De Valhebert, 21-12-1699 (Paris, Bibliothèque de l'Assemblée
Nationale, ms. 1500). Bayle kende Bonrepaux nog uit zijn jeugd en hij had de Franse
ambassadeur kort na diens aankomst te Den Haag bezocht. Vgl. Labrousse, t. I, pp. 10 en
15, en brief P. Bayle aan NN, 8-9-1698 (Bayle, O.ZJ.2, t. I В, p. 184): "Son excellence
(= Bonrepaux] me fit un accueil très-obligeant".
19) Brief P. Bayle aan J. Janiçon, 21-3-1697 (Revue dbistoire littéraire de la France,
19(1912), p. 924).
20) Vgl. brief P. Bayle aan В. de La Monnoye, 19-8-1697 (Bayle, O.D., t. IV, p. 741):
"(...] l'ouvrage (= Dictionaire van Bayle] ne sera pas si dur à lávente; on en pourra envoyer
par mer en France, ce qui est le meilleur moien de s'en défaire".
21) Voor de uitgeverij en boekhandel te Rouen, zie: J. Quéniart, L'imprimerie et la
librairie à Rouen.
22) Brief R. Leers aan N. Toinard, 6-3-1690 (BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 23).
23) Brief R. Leers aan N. Clément, 30-12-1697 (BNP AR 53, f. 93) en brieven N. Clément
aan R. Leers, 26-3-1707 en 4-11-1707 (UBL March. 2).
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Leipzig aan Fiévet had gezonden, die het op zijn beurt zou doorsturen aan
abbé Bizot 24 . Ook Pierre Bayle adviseerde Fiévet als betrouwbaar tussenpersoon,
toen de oratoriaan Bernard Lamy twee van zijn boeken naar Rotterdam wilde
sturen:
"Je ne conois point de meilleure voie à lui [= Père Lamy] indiquer que celle
25
de Mr. Fiévet de 1'Пе" .
De boekhandelaar André Chevalier te Luxemburg was voor de gebroeders
Huguetan uit Amsterdam een intermediair bij de invoer van 'verboden' boeken
in Oost-Frankrijk26. Blijkens een geldvordering heeft ook Leers in contact
gestaan met Chevalier, en in ieder geval een aantal exemplaren van de Dictionaire universel [...] van Furetière aan hem geleverd27. Of ook andere boeken
van Leers via Chevalier Frankrijk zijn binnengekomen, is niet bekend.
Kleinere zendingen werden ook wel per post verstuurd, maar behalve dat
dit erg duur was, liet de aankomst van het boek ook nog al eens op zich wachten
en het was beter twee kleine pakketten te versturen dan één groot pak. Zo
schreef Paul Pellison-Fontanier aan Leibniz, toen hij deze via Leers vier exemplaren verstuurde van de tweede druk van zijn Reflexions [...]:
"J'en avois bien mis d'avantage, mais en ce temps de guerre les paquets
ont peine a passer s'ils ne sont petits, et sont quelques fois bien retardez"28.
Door deze belemmeringen van oorlog en censuur was het voor het geletterd
publiek in Frankrijk zeer moeilijk geworden de nieuw verschenen boeken uit
de Republiek en uit andere landen, welke eveneens door Hollandse boekhandelaren werden geleverd, te verkrijgen. Vooral de werken van hugenoten werden
moeilijk toegankelijk. Zo zag Bossuet zich in 1685 genoodzaakt zich tot abbé
Nicaise te richten met het verzoek om voor hem in Genève twee exemplaren
te bemachtigen van het in Amsterdam verschenen Sentiments de quelques
théologiens de Hollande sur l'Histoire critique du Vieux Testament van de hand

24) Brief R. Leers aan N. Toinard, 5-11-1696 (BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 31). Voor
Fiévet, zie: F. Danchin, Les imprimés lillois, t. 1, p. 182. Voor het prijsverschil tussen
boekenzendingen over zee via Rouen en over land via Vlaanderen, vgl. brief R. Leers aan
N. Clément, 30-12-1697 (AR 53, f. 93): "[...] je croi que vous préférez cette voye [= via
Rouen] puisqu'elle ne coûtera pas le tiers de celle de Flandres".
25) Brief P. Bayle aan J.-B. Du Bos, 29-8-1697 (Gigas, p. 109).
26) Van Eeghen, dl. III, pp. 175-176.
27) GAR Oud Not. Arch., nrs. 2004/3, 2004/74 en 2004/167. Chevalier was in 1715
nog voor een bedrag van 4065 rijksdaalders en 47,5 stuivers schuldig aan de erfgenamen
van Reinier en Arnout jr.
28) Brief van P. Pellison-Fontanier aan G.W. Leibniz, 19-12-1692 (G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Bd. VII, p. 305). Vgl. brief R. Leers aan
N. Toinard, 6-3-1690 (BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 23): "[..-1 je vous prie de me faire part
d'un ou deux [exemplaren van boek van Toinard] selon la grandeur, afín que le pacquet
ne soit point intercepté".

99

van Ledere29. De bisschop werd zo zelf het slachtoffer van zijn anti-protestantse
propaganda. Geen wonder dat Amauld zich enkele jaren later in een brief aan
Dodart afvroeg, waarom Bossuet geen versoepeling van de censuur trachtte te
bewerkstelligen, betogend:
"[...] que cette espece d'inquisition est fort odieuse; qu'elle empêche que
ceux qui sont chargés de la défense de l'Eglise ne soient informés de ce qu'ils
devraient savoir"30.
Als Bossuet dan niets kon doen 'pour le public', dan kon hij er toch op zijn
minst, zo schreef Amauld, voor zorgen dat hij zelf de boeken zou ontvangen,
die hij nodig had31.
Bossuet moet ook tot dit inzicht zijn gekomen, want er is een brief bewaard
gebleven, waarschijnlijk uit 1694, waarin hij er bij Pontchartrain inderdaad op
aandringt een soepeler beleid toe te passen bij de invoer van boeken:
"La librairie souffre beaucoup des défenses rigoureuses qu'on a faites pour
le passage des livres de la Flandre espagnole et de la Hollande. Π est juste
d'empêcher le débit des livres qui blessent la religion et l'état ou la charité;
mais il semble qu'il faudrait lâcher la main sur le reste, et pour l'amour des
libraires, que ces difficultés ruinent, et pour le commerce des gens de lettres
qui manquent par ce défaut de beaucoup de livres nécessaires"32.
De tweeslachtigheid in de houding van Bossuet en van enige andere Franse
geletterden33, komt wel zeer duidelijk tot uiting in de préface van zijn Défense
de la tradition et des Saints Pères dat de Franse bisschop schreef naar aanleiding
van de publicatie bij Leers van de Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament [...] van Richard Simon:

29) Brief J.-B. Bossuet aan Cl. Nicaise, 11-7-1685 (Bossuet, Correspondance, t. 3, p.108).
30) Brief A. Arnauld aan Dodart, 5-6-1691 (Amauld, Ouvres complètes, t. 3, p. 351).
31) Ibidem, p. 352. Voor de bibliotheek van Bossuet, zie: F. Brunetière, "La Bibliothèque de Bossuet".
32) Brief J.-B. Bossuet aan L. de Pontchartrain, z.d. (Bossuet, Correspondance, t. 6, pp.
251-252). Deze brief werd voor het eerst gepubliceerd door H. Stein, "Bossuet et la liberté
de la presse". Volgens Stein dateerde de brief uit de jaren vlak na 1700. Urbain et Levesque
(Bossuet, Correspondance, t. 6, p. 251, η. 1) menen echter dat de brief in het voorjaar
van 1694 werd geschreven, gezien het handschrift van de brief en de toestemming welke
in mei 1694 aan boekhandelaar Fiévet uit Lille werd gegeven om naar de Republiek te
reizen. Bossuet immers had in zijn brief Fiévet aanbevolen als betrouwbaar persoon. Louis
de Pontchartrain was in 1689 benoemd tot 'controleur général des finances' en een jaar
later bovendien tot 'secretaire d'Etat au Département de la Marine et de la Maison du
Roi'. Voor Pontchartrain, zie: Ch. Frostrin, "L'organisation ministérielle sous Louis XIV".
33) Er kan hier bijvoorbeeld gewezen worden op Nicolas Toinard, die enerzijds in briefwisseling stond met Leers over het heimelijk versturen van boeken, en die anderzijds ervoor
had gezorgd dat de Histoire critique du Vieux Testament van Simon niet in Frankrijk mocht
verschijnen. Vgl. Martin, t. II, p. 893.

100
"C'est un de ces livres qui [...] ne peuvent paraître que dans un pays où tout
est permis, et parmi les ennemis de la foi. Cependant, malgré la vigilance et
la sagesse du magistrat, ces livres pénètrent peu à peu, ils se répandent, on
se les donne les uns aux autres: c'est un attrait pour les faire lire, qu'ils
soient recherchés, qu'il soient rares, qu'ils soient curieux, en un mot qu'ils
soient défendus, et qu'ils contiennent une doctrine que personne ne veut
approuver"34.
Mogelijk is het mede door de invloed van Bossuet, die juist in deze jaren weer
meer aan het hof verscheen35, dat Leers in 1694 toestemming kreeg om naar
Parijs te komen en dat aan twee Franse boekhandelaren werd toegestaan naar
de Republiek te reizen. Aldus kon er opnieuw worden onderhandeld over wederzijdse boekenleveranties.
2. Leers' bezoeken aan Parijs.
Voor zover bekend is Reinier Leers viermaal in Parijs geweest: in 1683,
1686, 1694 en de laatste maal in 1714, tijdens welke reis hij stierf36. Van de
reizen van 1683 en 1686 is, afgezien van een enkele ontmoeting, weinig bekend.
Zoals reeds werd vermeld, ontmoette Leers bij zijn eerste bezoek aan Parijs
Nicolas Malebranche, die hem bij die gelegenheid enkele van zijn manuscripten
meegaf37, terwijl hij drie jaar later Richard Simon38 bezocht. Deze beide reizen
zullen hem ongetwijfeld in contact hebben gebracht met nog andere geleerden
en enige Parijse boekhandelaren.
Over Leers' verblijf te Parijs in 1694 zijn uit verschillende bronnen meer
gegevens te achterhalen die te zamen een iets duidelijker beeld kunnen opleveren van de aktiviteiten en ontmoetingen gedurende de tijd dat hij toen
in de Franse hoofdstad verbleef.
Het was uitzonderlijk dat Leers vergezeld door 'un valet' midden in oorlogstijd toestemming kreeg naar de Franse hoofdstad te komen "d'y faire négoce

34) J.-B. Bossuet, Oeuvres complètes, t. 2, p. 131.
35) R. Limouzin-Lamothe, Bossuet, in: DBF, t. 6, col. 1155.
36) Martin, t. II, pp. 751-752, stelt dat Reinier Leéis ook in 1684 in Parijs zou zijn geweest. Hij verwijst hiervoor naar de uitgave van Bossuets correspondentie: Bossuet, Correspondance, t. 6, p. 252, η. 4. De desbetreffende brief dateert echter van 1694. Dat Leers
tussen 1694 en 1707 niet meer in Parijs is geweest, blijkt uit zijn brief van 3-10-1707 aan
N. Clément (BNP f.fr. nouv. acq. 1216, f. 52): "A mon dernier voyage en 1694 [...]".
37) Zie hierboven: hoofdstuk IV, paragraaf 1.
38) Brief R. Simon aan P. Bordes, jan. 1692 (Simon, Lettres choisies, Amsterdam 1730,
t. 4, p. 187). Midden juni was Leers weer terug in Rotterdam. Vgl. brief P. Bayle aan J.
Lenfant, 21-6-1686 (Bayle, O.D., t. IV, p. 624): "J'ai compris. Monsieur, par ce que m'a dit
Mr. Leers, qui n'est de retour de son voiage depuis quatre ou cinq jours, que ma dernière
lettre ne vous a pas été rendue".
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de livres permis"39. Pasquier Quesnel berichtte als volgt het nieuws aan zijn
vriend Du Vaucel:
"Rayrüer Leers, libraire de Rotterdam, a reçu des passeports de France pour
y aller et y envoyer vingt ballots de livres. Il y va aussi pour y négocier le
rétablissement du commerce qui peut avoir des suites"40.
Tegelijk met Leers kregen twee Franse boekhandelaren een paspoort om naar
de Republiek te reizen en er te onderhandelen over boekenleveranties: François
Fiévet, 'Imprimeur du Roi' uit Lille, die Bossuet in zijn brief aan Pontchartrain
had aanbevolen als "très irreprochable dans sa conduite"41 en Jean Possuel
uit Lyon42. Leers' paspoort ging in op 1 juni 1694 en was geldig voor vier
maanden.
Volgens Elisabeth Labrousse was het de jezuïet Edouard de Vitry die heeft
bevorderd dat Leers toestemming kreeg om naar Parijs te reizen43. Bemiddeling
door Père Vitry zou tegen de achtergrond van de uitgebreide correspondentie
die er tussen hem en Bayle heeft bestaan, niet zo verwonderlijk zijn44.
In het voorjaar van 1694 onderhandelde Leers met Leibniz over een aantal
door hem mee te nemen exemplaren van diens Codex juris gentium diplomaticus
[...] naar Parijs. Uit de hierover gevoerde correspondentie wordt duidelijk dat
Leers zijn vertrek daarheen heeft moeten uitstellen. Zou hij aanvankelijk begin
juni zijn vertrokken45, op 8 juni schreef hij aan Leibniz: "Je resterai bien encore
15 jours ici" 46 ; zijn reis vergde veel voorbereiding en bezorgde hem "un [...]

39) Arch.Nat. Paris, série O 1 , nr. 38, f. 125: 4-5-1694. De resolutiè'n van de StatenGeneraal van 1694 maken geen melding van een paspoortverlening aan Leers en/of Fiévet.
En omdat in 1694 de Republiek niet door een ambassadeur werd vertegenwoordigd in Parijs,
kan evenmin het Franse register met de ingekomen ordinarisbrieven ons inlichten over Leers'
bezoek aan de Franse hoofdstad. ARA Archief Statcn-Generaal, nr. 11205.
40) Brief P. Quesnel aan P. Du Vaucel, 14-5-1694 (Quesnel, Correspondance, t. 1, p. 300).
41) Brief J.-B. Bossuet aan Pontchartrain, z.d. (Bossuet, Correspondance, t. 6, p. 252).
42) Arch. Nat. Paris, série Ol, nr. 38, f. 124: 4-5-1694.
43) Labrousse, Inv., p. 219. Labrousse leidt de bemiddeling van De Vitry af uit "une
allusion enveloppée" in een brief van Daniel de Larroque aan Pierre Bayle, 8-6-1694 (Gigas,
pp. 441-443). De door haar gesignaleerde zinspeling werd echter niet teruggevonden, ook
niet bij raadpleging - in fotocopie - van het origineel, bewaard te KopenhagenJ)et Kongelige
Bibliothek, Thott nr. 1208.
44) Labrousse vermeldt in haar Inventaire zes bewaard gebleven brieven van Père Vitry
aan Bayle. Volgens C. Sommervogel, Bibliothèque de ¡a Compagnie de Jésus, t. 8, col.
856 zou Père Vitry meer dan 200 brieven van Bayle hebben ontvangen.
45) Brief H. Basnage aan J.-A. Turrettìni, 20-5-1694 (Lettres inédites adressées de 1686
à 1737 à J.-A. Turrettìni, Paris/Genève 1887, t. 1, p. 181): "Mr. Leers part dans quinze
jours pour Paris".
46) Brief R. Leers aan G.W. Leibniz, 8-6-1694 (G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer
und historischer Briefwechsel, Bd. X, pp. 412-413).
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grand embarras"47. Op 6 juli is Leers nog steeds te Rotterdam48 en op 9 juli
moest Christophe Brosseau, gezant voor de Hanzesteden te Parijs, aan Leibniz
schrijven:
"Ce Mr. Leers n'est point encore icy, et l'on ne sçait pas mesme quand
il arrivera"49.
Pas eind juli of begin augustus moet Leers in Parijs zijn gearriveerd. Al in juni
had hij Leibniz laten weten een kamer te hebben gehuurd bij 'Madame Gadois,
rue des Noyers à la perle'50, maar volgens Brosseau zou hij bij Madame Anisson
zijn intrek nemen 51 .
Twee balen met boeken had Leers uit Rotterdam naar Parijs gestuurd. Daarin
bevonden zich onder meer een vijfentwintigtal exemplaren van Leibniz' Codex
[...]. Brosseau zou er vijftien namens Leibniz aan diens Parijse relaties gaan
overhandigen, maar de Duitse filosoof had ook Leers zelf de mogelijkheid gelaten om enige exemplaren te bezorgen, waarmee hij zich gemakkelijker een
'entrée' kon verschaffen in sommige Parijse geleerdenkringen52. Leers liet
zich deze kans niet voorbijgaan. Brosseau, die niet wist dat Leers toestemming
had gekregen om zelf de boeken te overhandigen aan de verschillende personen,
schreef aan Leibniz:
"[...] Ie S r Leers a voulu les leur porter luy mesme, et s'en faire honneur
contre vostre intention et la miene" S3 .
Leibniz had een lijstje aangelegd met de namen van de personen in Parijs die
een exemplaar van zijn Codex [...] zouden ontvangen, te weten: Bossuet, Bignon,
La Loubère, De La Reynie, Verjus, Toinard, Cousin, Brosseau, Baluze, Mabillon,
Gallois, d'Hozier, Brice, Amelot de La Houssaye, Salviati en De Larroque54.
Brosseau kreeg zijn exemplaar via een tussenpersoon55 en Germain Brice, bekend geworden door de reisgids die hij voor Parijs schreef, ontving zijn exemplaar via De Larroque56, met wie Leers reeds lang relaties onderhield en van

47) Ibidem.
48) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 6-7-1694 (BNP f.fr. 12771, f. 299): "Ce
billet, Monsieur, que je donne à Mr. Leers qui aura l'honneur de vous aller faire la reverence".
49) Brief С. Brosseau aan G.W. Leibniz, 9-7-1694 (G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer
und historischer Briefwechsel, Bd. X, p. 455).
50) Brief R. Leers aan G.W. Leibniz, 8-6-1694 (Ibidem, Bd. X, pp. 412-413).
51) Brief С Brosseau aan G.W. Leibniz, 9-7-1694 (Widern, Bd. X, p. 455). Mogelijk gaat
het om de vrouw of een ander familielid van Leers' collega Jean Anisson.
52) Brief G.W. Leibniz aan R. Leers, 2e helft juni 1694 (Widern, Bd. X, pp. 447-448).
53) BriefC. Brosseau aan G.W. Leibniz, 13-9-1694 (Widern, Bd. X, pp. 546-547).
54) Brief G.W. Leibniz aan R. Leers, 2e helft juni 1694 (Widern, Bd. X, p. 448, noot).
55) BriefC. Brosseau aan G.W. Leibniz, 13-9-1694 (Widern, Bd. X, pp. 546-547).
56) Brief G. Brice aan G.W. Leibniz, 7-9-1694 (Ibidem, Bd. X, p. 536). Voor Germain
Brice, zie: DBF, t. 7, col. 279.
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wie hij een aantal jaren geleden werk had uitgegeven. Leers had er bij Leibniz
op aangedrongen dat ook De La Reynie een exemplaar zou krijgen, en wel om
de volgende reden:
"[...] Mons. De La Reynie, qui est de mes amis, si vous le connoissés il ne
serait pas hors de propos de lui faire present d'un ex.; c'est une personne de
mérité et de prohibité, et qui veut bien rendre service à ses amis" 57 .
Op Leers' contacten met Bignon zal in een volgende paragraaf nader worden
ingegaan. De elf andere namen op het lijstje van Leibniz zijn die van vooraanstaande figuren uit de geletterde Parijse kringen. Allereerst de reeds ter sprake
gebrachte Bossuet, bij wie Leers een gastvrij onthaal ontving58. Andere personen
met een sleutelpositie in het Parijse intellectuele leven, bij wie Leers op bezoek
kon gaan, waren Etienne Baluze, historicus en bibliothecaris van de familie
Colbert59. Jean Gallois, die secretaris was van de Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres60, en Louis Cousin, de rédacteur van de Journal des savants61.
De overige namen zijn die van Simon de La Loubère, diplomaat en schrijver
van reisverhalen62, de numismaat Nicolas Toinard63, de historicus Mabillon 64 ,
de diplomaat Louis Verjus65, de genealoog Charles-René d'Hozier66, de schrijver
Amelot de La Houssaye67 en tenslotte de kardinaal Alamanno Salviati68.
Behalve deze geleerden, bij wie Leers via Leibniz een 'entrée' had, bezocht
hij in ieder geval ook nog Parijse vrienden van Piene Bayle: abbé Du Bos 69 ,
57) Brief R. Leers aan G. W. Leibniz, 8-6-1694 (G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer
und historischer Briefwechsel, Bd. X, pp. 412-413).
58) Brief Cl. Nicaise aan J.-A. Tunettini, 7-10-1694 (Lettres médites adressées de 1686
à 1737 à J.-A. Tunettini, Paris/Genève 1887, t. 2, p. 354): "[...] ce libraire hollandais
[= Leers] a été régalé par ce prélat [= Bossuet], par Monsr. l'Archevêque de Reims et par
plusieurs gens de distinction".
59) Voor Etienne Baluze, zie: DBF, t. 5, col. 23-25.
60) Voor Jean Gallois, zie: NBG, t. 19, coL 326-327.
61) Voor Louis Cousin, zie: DBF, t. 9, coL 1067-1068.
62) Voor Simon de La Loubère, zie: NBG, t. 29, col. 32-34.
63) Voor Nicolas Toinard, zie: Biographie universelle ancienne et moderne, t 41, pp.
636-637. Aan Toinard overhandigde Leers namens Graevius ook een exemplaar van de door
deze bezorgde uitgave van De pk tura veterum van Junius. Vgl. brief N. Toinard aan J.
Graevius, 6-9-J1694] (Kopenhagen, Det Kongelige Bibliothek, Thott, nr. 1266).
64) Voor Jean Mabillon, zie: H. Leclercq, Mabillon.
65) Voor Louis Verjus, zie: NBG, t. 45, coL 1130.
66) Voor Charles-René d'Hozier, zie: NBG, t. 25, coL 324-325.
67) Voor Amelot de La Houssaye, zie: DBF, t 2, col. 622-624.
68) Voor Alamanno Salviati, zie: Ch. Berton, Dictionnaire des cardinaux, coL 1501.
69) Brief J.-B. Du Bos aan abbé de Saint-Hilaire, 3-9-11694] (Revue аЪШоіге littéraire
de la France, 14 (1907), p. 149): "Leers, Renier s'entend, est ici. Il m'a dit que le second
volume de Junius De pic tura veterum allait paraître: il le dédie à l'Abbé Bignon". Deze
brief, door Paul Bonnefon gepubliceerd, was volgens hem in 1695 geschreven, maar door de
opmerking van Du Bos dat Mr. Arnaud gestorven is, kan met zekerheid worden gesteld
dat de brief uit 1694 dateert. Antoine Arnauld stierf op 7 augustus 1694.
Voor abbé Du Bos, zie: A. Lombard, L'Abbé Du Bos, en: DBF, t. 11, coL 1006-1007.
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Pinsson des Riolles70 en Adrien Baillet71. Wellicht maakte Leers in deze periode
ook kennis met de oriëntalist Barthélémy d'Herbelot, want naar het getuigenis
van Père Leonard de Sainte-Catherine in zijn Recueil sur des auteurs qui ne
sont pas dans le catalogue de la Bibliothèque d'Oxford, zou Leers deze oriëntalist financieel uit de brand hebben geholpen toen de uitgever Barbin weigerde
om Herbelot nog langer voorschotten te geven op de uitgave van diens Bibliothèque Orientale71. Of deze opmerking op waarheid berust, kan niet worden
bewezen - na de dood van Herbelot in 1697 verscheen zijn werk niet bij Leers,
maar te Parijs bij de Compagnie des Libraires -, maar het is wel een bewijs
temeer dat Leers' bezoek aan Parijs niet onopgemerkt voorbijging aan de geleerdenkringen.
De bezoeken aan de geleerden gaf Leers de mogelijkheid om zich op de
hoogte te stellen van de voorbereiding van hun nieuwe uitgaven. Zo onderhandelde hij met Toinard over de levering van een honderdtal exemplaren van
diens Evangeliorum harmonía graeco-latina, van welk werk Toinard voorzag
dat het een jaar later zou verschijnen. Toinard schreef Locke hierover:
"Mr. Leers m'a deja prié de lui en faire tenir cent exemplaires mais il n'avance
rien pour cela"73.
Over de ontmoetingen die Leers in Parijs had met zijn collega-uitgevers is praktisch niets bekend. Het enige dat hierover te melden valt is een uitlating van
Jean Anisson, uitgever en sinds 1691 directeur van de Imprimerie Royale, wiens
woorden doen vermoeden dat Leers via Anisson de nodige 'entrées' in de uitgeverskringen kreeg. Anisson schreef in januari 1697 aan Bayle:
"[...] pendant son séjour en cette ville et dans le tems que je luy livrais
tous mes amys et tous mes patrons"74.

70) Vgl. hierboven noot 48. Vooi Pinsson des Riolles, zie: NBG, t. 40, col. 279.
71) Brief A. Baillet aan P. Bayle, [herfst 1695] (Gigas, p. 147): 'Tay fait une histoire des
Démeslez de Boniface VIII avec Philippe le Bel, que j'auiois pu donnei à M. Leers au lieu
de l'autre, si ses affaires et mon départ pour la campagne nous avoient laissé plus de loisir
de nous voii". Voor Baillet, zie: DBF, t. 4, col. 1266-1268.
72) BNP fr.fr. 22582, f. 187. Een privilege voor het drukken van de Bibliothèque Orientale
werd in 1697 bij de Staten van Holland aangevraagd door Henry Desbordes, Adriaen Moetjens en Hendrik van Bulderen, maar van een door hen op de markt gebrachte uitgave van dit
werk is niets bekend. ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland, nr. 1649: 25-51697.
73) Brief N. Toinard aan J. Locke, 7(17)-9-1694 (Locke, Correspondence, vol. V, p. 121).
De Evangeliorum harmonía graeco-latina zou pas in 1707, na de dood van Toinard worden
gepubliceerd.
74) Brief J. Anisson aan P. Bayle, 26-1-1697 (Gigas, p. 139). Voor Anisson, zie: DBF,
t. 2, col. 1254.
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Leers is ook aan het hof van Lodewijk ХГ ontvangen. Hij had van Antoine
Arnauld, met wie hij een vriendschappelijke relatie onderhield, een aanbevelings
brief gekregen, gericht aan diens neef Simon Arnauld de Pomponne 'ministre
d'Etat' 7 5 . Juist tijdens het verblijf van Leers in Parijs werd aan Lodewijk XIV
de Dictionnaire de l'Académie Françoise, waaraan jarenlang was gewerkt, overhandigd. Leers op zijn beurt kwam met de in zijn uitgeverij van de pers gekomen nieuwe editie van het concurrerend woordenboek van Furetière naar
de Franse hoofdstad en hij gaf vijf exemplaren ervan "en grand papier reliéz
en velours rouge" ten geschenke aan respectievelijk Lodewijk XIV, aan de
aartsbisschop van Reims, Charles Maurice Le Tellier, aan de kanselier,Louis
Boucherat, aan de 'secrétaire d'Etat des affaires étrangères', Charles Colbert,
en aan de 'secrétaire d'Etat à la Maison du Roi', Louis de Pontchartrain76.
Het bezoek van Leers aan het hof werd aldus door Racine in een brief aan
Boileau verhaald:
"Pendant qu'on présentait ainsi le Dictionnaire de l'Académie, j'ai appris
que Leers, libraire d'Amsterdam (sic), avait aussi présenté au Roi et aux
ministres une nouvelle édition du Dictionnaire de Furetière, qui a été très
bien reçu. C'est M. de Croissy [= Charles Colbert] et M. de Pomponne [=
Simon Amauld de Pomponne] qui ont présenté Leers au Roi" 77 .
Presenteerde Leers aan de koning de Dictionaire universel [...] van Furetière,
veel belangrijker was, zoals Père Leonard de Sainte-Catherine noteerde78, dat
tijdens het bezoek de goedkeuring werd verleend voor de ruiltransactie tussen
Leers en de Bibliothèque du Roi, waarop in de volgende paragraaf nader wordt
ingegaan.
Leers' paspoort voor het verbhjf in Frankrijk was geldig tot 1 oktober.
Het werd echter verlengd voor de duur van een kwartaal, daar "ce pauvre passeport" inmiddels was verlopen "sans qu'il [= Leers] ait pu finir ce qu'il avoit
a faire"79. Deze verlenging was overigens nauwelijks nodig geweest, want al op
een van de eerste dagen van oktober vertrok Leers uit Parijs en reisde hij terug
naar Rotterdam80.
75) Brief P. Quesnel aan P. Du Vaucel, 14-5-1694 (Quesnel, Correspondance, t. 1, p.
300): "(...] Leers a mandé ici à M. David [= Antoine Amauld], en lui demandant une lettre
de recommandation pour M. Damboise [= Simon Arnauld]".
76) Brief N. Toinard aan J. Graevius, 15-[ 10-1694] (Kopenhagen, Det Kongelige Bibliothek, Thott nr. 1266).
77) Brief J. Racine aan N. Boileau, 28-9-[1694] (Racine, Ouvres complètes, t. 2, p. 548).
78) BNP f.fr. 24471, f. 29. Volgens Père Leonard was het Jean-Baptiste Colbert, marquis
de Тогсу, zoon en plaatsvervanger van Charles Colbert, die Leers aan Lodewijk XIV heeft
voorgesteld.
79) Arch. Nat. Paris, série Ol, nr. 38, f. 258: 1-10-1694.
80) Vgl. brief N. Toinard aan J. Locke, 5(15)-10-1694 (Locke, Correspondence, voL V,
p. 156): "Mr. Leers qui depuis trois jours est parti d'ici [...]".
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3. Boekenleveranties aan de Bibliothèque du Roi.
Tijdens zijn bezoek aan Parijs heeft Leers ook Charles Maurice Le Tellier,
de aartsbisschop van Reims, ontmoet en hem voorgesteld boeken te leveren voor
de Bibliothèque du Roi. Le Tellier nam nog steeds min of meer de functie
waar van 'Bibliothèque du Roy', daar zijn neef Camille Le Tellier, de latere
Abbé de Louvois, die in 1683 op negenjarige leeftijd als bibliothecaris was aangesteld, nog minderjarig was 81 . Leers zou in ruil voor de geleverde boeken
gravures uit het bezit van de bibliotheek ontvangen. Zoals zojuist reeds werd
vermeld, verkreeg hij volgens Père Leonard de Sainte-Catherine bij zijn bezoek
aan Lodewijk ХГ de toestemming voor deze ruil:
"Le Roy a permis audit Leers d'emporter pour 9.000 livres d'estampes des
planches que sa Maj. fait garder. Le libraire doit envoyer des livres à la Bibliothèque du Roy pour pareille somme" 82 .
De nadere uitwerking van de transactie liet Le Tellier over aan de onderbibliothecaris Nicolas Clément83, die het door hem bijgehouden 'Troisième registre
des livres acquis pour la Bibliothèque du Roi'als volgt begint:
"Au mois d'aoust de l'année 1694 M. Leers, marchand libraire de Rotterdam
estant à Paris proposa à Mgr. l'Archevesque de Reims de fournir à la Bibliothèque du Roy, des livres de Hollande, d'Angleterre, et d'Allemagne, en
échange de plusieurs exemplaires des estampes et livres de figures, appartenons à sa Majesté. Mgr. de Reims m'ordonna de faire avec le d. Sr. Leers
un projet du prix sur lequel il prendroit les dites estampes, en nous fournissant ses livres au prix des marchands, ce qui fut exécuté" 84 .
81) Voor Charles Maurice Le Tellier, zie: Martin, t. II, pp. 672 en 923, en: NBG, t. 30,
col. 1004-1005. Charles Maurice Le Tellier had zelf ook een grote collectie boeken. De
catalogus van zijn privé-bibliotheek was in 1693 in Parijs verschenen: N. Clément, Bibliotheca Teüeriana.
Voor Camille Le Tellier, zie: NBG, t. 32, col. 62-63, en: R. Kerviller, "L'Abbé de Louvois".
82) BNP f.fr. 24471, f. 29. Sinds enkele jaren had Lodewijk XIV bepaald dat hij voortaan
rechtstreeks de beslissingen zou nemen met betrekking tot zaken die de Bibliothèque du
Roi betroffen. De bibliothecaris oefende zijn functie uit "sous l'autorité de Sa Majesté
seulement" en hij was voor de uitgaven directe verantwoording verschuldigd aan de koning.
Vgl. Α. Franklin, Les anciennes bibliothèques de Paris, t. 2, pp. 298-299.
83) Voor Nicolas Clément, zie: DBF, t. 8, col. 1448, en G. Duplessis, "Nicolas Clément".
84) BNP AR 20, p. 3. Voor de geschiedenis van de Bibliothèque du Roy in de jaren 16801710 leveren de drie 'registres des livres acquis pour la Bibliothèque du Roy', bewaard in het
archief van de Bibliothèque Nationale, nauwgezette informatie over door schenking en
aankoop verworven manuscripten en boeken. Omont vermeldde ze in zijn Anciens inventaires et catalogues de la Bibliothèque Nationale, t. IV, p. 470 ff., en schreef gegevens
eruit over aangaande de verworven manuscripten. De informatie over de aangekochte
boeken, meestal met nauwgezette prijsopgave van elk boek, werden tot op heden nog niet
gebruikt. Een tweede, rijke, nog ongebruikte bron zijn de archiefnummers AR 53 en 54:
Listes et documents relatifs aux acquisitions. Hierin werden vlak vóór voltooiing van deze
studie nog 54 brieven van Leers aan Clément gevonden.
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Tot dan toe waren nieuw verschenen werken uit de Republiek voor de Bibliothèque du Roi aangekocht door onder meer de ambassadeur van Frankrijk in
Den Haag, Jean Antoine d'Avaux. Zo vindt men in het'Premier registre des
livres acquis pour la Bibliothèque du Roy' een lijst titels van boeken, welke
Avaux in september 1685 naar Parijs verstuurde*5. Het betrof een zending
boeken voor een bedrag van 750 livres, waaronder zich ook de recente publicaties uit Leers' drukkerij bevonden, zoals de Histoire critique du Vieux
Testament en de Opuscula critica advenus Isaacum Vossius, beide van Richard
Simon, en Jurieu's Histoire du calvinisme [...].
Vanaf 1694 werd Leen nu degene die boeken, afkomstig uit de Republiek,
uit Engeland en het Duitse taalgebied aan de Koninklijke Bibliotheek in Parijs
zou verzenden. De eerste titels die Clément noteerde als een leverantie van
Leers, zijn een 36-tal boeken, welke de Rotterdamse boekhandelaar vóór zijn
vertrek uit Parijs in de Bibliothèque du Roi achterliet. Het betrof recent
verschenen boeken uit de Republiek, uit Londen, Oxford en Cambridge, evenals
de Codex juris gentium dipìomaticus [...] van Leibniz 86 .
De eerste zending vanuit Rotterdam werd pas op 17 februari 1696 door Leers
verstuurd. Het is opmerkelijk dat Clément toch nog enigszins verrast bleek door
de aankondiging van Leers, dat deze een baal met ongeveer 250 boeken had
verzonden87. Blijkbaar was in 1694 nog geen definitieve beslissing genomen over
de ruiltransactie. Clément schreef aan abbé de Louvois hoe hij enigszins bevreesd de 'patron', Monseigneur de Reims, had meegedeeld, dat een zending
boeken uit Rotterdam op komst was:
"Je pris mon terns en suite pour parler de M. Leers: je dis au patron qu'il
m'avoit écrit depuis quelque tems pour me prier de le faire souvenir de la
promesse qu'il luy avoit faite. Et que pour l'engager d'autant plus a luy
accorder cette grace, le dit Sr. Leen de son pur mouvement avoit fait un
gros fardeau de livres des plus considerables du pays lequel il envoyoit à
Paris, et que je croyois estre desja arrivé, à l'adresse de la Bibliothèque du
Roy. J'avais en main le memoire de ces livres, et je n'attendois pas moins
que quelque compliment un peu brusque à la maniere que vous scavez" 88 .
De vrees van Clément bleek niet gerechtvaardigd: de reactie van de aartsbisschop
was zeer positief. Toen de baal boeken eind april was gearriveerd, schreef Clément in een volgende brief aan Louvois:

85) BNP AR 18, pp.84-93. Uit een briefwisseling van D'Avaux met Graevius blijkt dat
door bemiddeling van laatstgenoemde boeken zijn gekocht voor de Bibliothèque du Roi op
de veiling van de bibliotheek van Nicolaas Heinsius. VgL G. Masson, "Graevius et le Comte
d'Avaux".
86) BNP AR 20, pp. 3-5.
87) Brief N. Clément aan abbé de Louvois, 18-4-1696 (BNP f.fr. 20052, ff. 22-23).
88) Blief N. Clément aan abbé de Louvois, 28-4-1696 (BNP f.fr. 20052, ff. 26-27).

108
"[...] Mgr. de Reims a qui j'en allay rendre compte, voulut se charger luy
mesme d'un paquet qui estoit dans le ballot pour Mr. de Pontchartrain
apparemment pour parler en mesme temps de la conclusion de cette grande
affaire, queje vois présentement en bon chemin" 89 .
Clément stelde onmiddellijk nieuwe lijsten op van door Leers te zenden boeken:
"[...] je prepare des memoires pour luy envoyer aussy tost que j'en aurai l'ordre,
et j'espère qu'il nous échappera guerre de bons ouvrages"90.
Het duurde toch nog enkele maanden voordat de opdracht voor de transacties tussen Leers en de Koninklijke Bibliotheek definitief werd verleend. In
een brief van 23 augustus 1696 aan Clément schreef Leers te hebben vernomen
dat de beslissing uiteindelijk was gevallen:
"On vient de m'apprendre que Monseigneur de Rheyms a fait un nouvel
effort auprès du Roi sur le sujet des estampes, et que Sa Majesté a eu la
bonté de consentir qu'elles me fussent envoyées" 91 .
Hij drong er op aan dat de gevraagde prenten zo snel mogelijk naar hem zouden
worden verzonden mede in verband met het spoedig vertrek uit de Republiek
van "deux Mylords anglais", aan wie leverantie van de Parij se gravures was beloofd 92 . Leers bleek juist te zijn geïnformeerd. Op 26 augustus kreeg Clément
opdracht van de aartsbisschop van Reims om de Rotterdamse boekverkoper
de 'estampes' te zenden "en échange des livres étrangers qu'il a fournis ou
qu'il doit fournir pour la Bibliothèque"93. Twee dagen later werden twee balen
verstuurd door de onderbibliothecaris, waarin zich een groot aantal 'livres de
figures' bevonden, in totaal voor een waarde van 4.481 livres 94 . Aanvankelijk
was aan Leers voorgesteld voor ongeveer het dubbele bedrag te sturen, hetgeen
de hierboven geciteerde opmerking van Père Leonard de Sainte-Catherine over
een ruil ter waarde van 9.000 livres verklaart95. Waarschijnlijk was het echter
Leers zelf die voorzichtigheidshalve de aantallen van de bij de ruil betrokken
gravures had gehalveerd; zo ontving hij bij deze leverantie veelal vijftien exemplaren van één bepaald werk, bijvoorbeeld:
"Recueil des plans et elevations, statues, fontaines et omemens de Versailles,
en 78 pieces, quinze exemplaires à 40 livres

89) Brief N. Clément aan abbé de Louvois, 1-5-1696 (BNP f.fr. 20052, ff. 28-29).
90) Шет.
91) Brief R. Leéis aan N. Clément, 23-8-1696 (BNP AR 53, f. 53).

92) ТШет.
93) BNP AR 20, p. 5.
94) Шет, p. 6.
95) BNP AR 53, f. 52: Mémoire des estampes appartenantes au Roy, lesquelles peuvent
estie fournies à Mr. Leers. De waarde van de in dit mémoire vermelde gravures bedraagt in
totaal 8604 livres.
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"Recueil des Maisons Royales et villes par Silvestre et autres, en 43 pieces,
quinze exemplaires à 25 livres"96.
Met de zending gravures die op 9 oktober 1696 in Rotterdam arriveerde, kwam
de ruilhandel tussen Leers en de Bibliothèque du Roi definitief op gang 97 ,
Clément had de lijsten met de titels van boeken welke hij voor de bibliotheek
wilde ontvangen reeds gestuurd en Leers had blijkens zijn correspondentie met
de onderbibliothecaris zich al veel moeite gegeven om de gevraagde werken te
bemachtigen. Al in september kon hij berichten een groot aantal van de voor
de bibliotheek bestelde boeken uit de Duitse landen te hebben ontvangen en
hij voegde eraan toe:
"Je tacherai d'établir des correspondances dans les pays du Nord afin de tirer
de là les livres que je ne pourrai pas trouver ailleurs, et quoi qu'il soit diffìcile
de fournir une si grande varieté de livres imprimés en divers pays, je puis vous
assurer queje n'épargnerai rien pour m'acquiter de mon devoir"98.
Op Oudejaarsdag 1696 benadrukte hij opnieuw zijn volledige inzet om aan de
wensen van Clément te voldoen: bij de boekverkoper Thomas Fritsch in Leipzig
waren bestellingen geplaatst, in Kopenhagen was het gelukt in contact te komen
met een 'libraire' en hij zocht nog naarstig naar een 'correspondent' in Stockholm 99 . De handelscontacten met Scandinavië liepen nogal moeizaam blijkens
Leers' woorden: "Tout diffìcile que le commerce est dans ces quartiers là et que
les gens du Nord sont intraitables, je n'épargnerai rien pour m'acquitter de mon
engagement"100. Zijn oordeel over de Scandinaviërs zal in de loop der jaren
wel niet veel positiever zijn geworden; in 1699 leed hij zelfs een flinke financiële strop door het faillissement van een boekverkoper uit Kopenhagen, aan wie
hij voor 200 écus aan boeken had verstuurd101.
96) BNP AR 20, p. 6.
97) Vgl. brief B. de Montfaucon aan CL Estiennot, 22-10-1696 (Lettres des Bénédictins,
t. II, p. 250): "Le commerce de la Bibliothèque du Roi avec M. Leers, Marchand Libraire
à Rotterdam, est enfui conclu. Il doit envoyer dans peu un grand nombre de livres en
échange des estampes qui sont dans cette Bibliothèque".
Ongetwijfeld doelde Jourdain in 1739 in zijn Mémoire historique sur la Bibliothèque du
Roy op deze transactie, toen hij schreef:
"Le défaut d'argent que la guerre rendoit extrêmement rare, fit penser en ce temps-cy,
à mettre à profit les livres doubles de la bibliothèque, pour en faire des eschanges contre
les livres nouveaux qui s'imprimoient dans les pays estrangers: cette sorte de commerce
authorise des ordres exprès du Roy en 1694 n'a duré que quelques années, et n'a pas
laissé de fournir une assez grande quantité de bons livres sur-tout d'Angleterre, de Hollande et d'Allemagne".
(L'abbé Jourdain], "Mémoire historique sur la Bibliothèque du Roy", in: Catalogue des
livres imprimez de la Bibliothèque du Roy, première partie, p. XLIII.
98) Brief R. Leers aan N. Clément, 16-9-1696 (BNP AR 53, f. 55).
99) Brief R. Leers aan N. Clément, 31-12-1696 (BNP AR 53, f. 73).
100) Ли/em.
101) Brief R. Leers aan N. Clément, 21-12-1699 (BNP AR 53, f. 143).
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TABEL I: Overzicht van de ruilhandel tussen Reinier Leers en de Bibliothèque du Roi.
Bibliothèque du Roi aan Leers
datum van
verzending

datum van
ontvangst

Leers aan Bibliothèque du Roi
bedrag in
livres

datum van
verzending

datum van bedrag in aantal
ontvangst guldens
titels

1. sept. 1694 door Leers
in Parijs achtergelaten
245:15
2. 17- 2-1696 28- 4-1696 880: 4
1.28- 8-1696
2. 5-11-1696

9-10-1696 4481
537:10
6-12-1696
3.
4.

3. 4- 3-1697

18- 4-1697

3- 5-1700

9-11-1696
9-12-1696

31- 8-1697 15-11-1697
17- 2-1698 16- 6-1698
28- 3-1699 14- 5-1699
29-11-1699 30- 1-1700

18- 4-1702

197
126

642: 3
835:17
384:15
197: 3

152
159
88
32

25- 5-1700 215:18
21-10-1701 392:18

45
47

268
9. 9- 4-1700
10. 14- 8-1701

5.13- 3-1702

9- 1-1697 700:10
12- 8-1697 465:13*

87
5.
6.
7.
8.

4. 8- 4-1700

36
198

699

6. 4- 7-1702

9- 8-1702** 918

7.27- 5-1705
8. juli 1705

12- 7-1705 1336
746
21- 7-1705

9. 8-11-1705

21-11-1705

10^ 2- 1-1707
11.27- 3-1707

6- 2-1707
7- 4-1707

11.

8- 4-1702

9- 6-1702 269:12

42

12.

6- 5-1705

10- 7-1705 1214: 1

202

13. 20- 9-1705

27- 2-1706 583:11

87

14. 19-10-1706

10- 2-1707 864:17

284

675:10
985
312
144
15. 22- 7-1707 28-11-1707 509:17
31-12-1707 3 paspoorten 6
16. 11-12-1708
1- 7-1709 384:15**«1 132
30-10-1694 door Leers in
Parijs achtergelaten voor
abbé de Louvois
30

totaal

11045

totaal

8823: 9

1971

Ill
Dit overzicht is gebaseerd op de brieven van Leers aan Clément (BNP AR 53) en op het
Troisième registre des livres acquis' (BNP AR 20). De balans werd door Reinier Leers opgemaakt in zijn brief van 8 mei 1709 (BNP AR 53, f. 380). Hij berekende zijn schuld op
11.045 livres. Zijn tegoed bedroeg volgens hem 9.164 gulden en 6 stuivers, oftewel 10.998
livres. Als wisselkoers gold 1 ecu = 2,5 gulden = 3 livres. Het verschil van 47 livres zou hij
vereffen, zo schreef hij, door het zenden van de Opera van Hardouin en de brievenuitgave
van Casaubon. De optelsom van de creditzijde van Leers' rekening, zoals die hierboven werd
gereconstrueerd, levert echter slechts een bedrag op van 8.823 gulden en 9 stuivers. Het is
vooralsnog onduidelijk hoe dit verschil van 340 gulden en 17 stuivers kan worden verklaard.
Over de periode 1694 t/m 1699 noteerde Leers een bedrag van 4.692 gulden en 17 stuivers
voor door hem geleverde boeken. Telt men echter de bedragen op van de zendingen, welke
bekend zijn uit die jaren, dan wordt slechts een bedrag van 4.352 gulden bereikt

*) Volgens het Troisième registre des livres acquis', p. 31: 463 gulden en 13 stuivers.
**) De datum van 9 augustus vermeldt Leers in zijn eindrekening van 1709 (BNP AR 53,
f. 382). Uit zijn brief aan Clément van 26 december 1702 (BNP AR 53, f. 232) blijkt
echter dat hij deze zending pas in november ontvangen had.
***) In het Troisième registre des livres acquis, p. 110 staat op 1 juli 1709 een bedrag geboekt van 425 gulden en 13 stuivers en bovendien op dezelfde datum nog een bedrag
van 209 gulden en 8 stuivers voor livres doubles', door Leers geleverd.
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Op grond van de bewaard gebleven brieven van Leers aan Clément en hetTroisième registre des livres acquis'van de Bibliothèque du Roi was het mogelijk een
reconstructie samen te stellen van de wederzijdse leveranties (tabel I). De transacties blijken regelmatig te hebben plaatsgevonden, met uitzondering van een
periode van bijna drie jaar, vanaf de zomer 1702 tot die van 1705. Deze onderbreking hield verband met de oorlog die na een vijfjaar durende vrede opnieuw
tussen Frankrijk en de Republiek was uitgebroken. Een baal met gravures
ter waarde van ruim 900 livres, welke Clément op 4 juli 1702 verstuurde, kon
Rotterdam nog slechts via tussenpersonen bereiken. Leers had de onderbibliothecaris aanvankelijk verzocht de baal mee te geven aan Monsieur Vroesen
"pour faire charger dans le vaisseau, qui doit apporter son bagage"102. In een
volgende brief kreeg Clément echter te lezen dat hij de gravures aan de boekverkoper Foppens in Brussel moest sturen:
"[...] il vous plaira l'envoyer [le balot d'estampes] à Mr. Foppens de Brusselles,
non pas par le carosse, mais par une charette, sans faire mention de moy
[= Leers], en lui disant que vous le ferez retirer par un billet de votre part,
lequel il vous plaira m'envoyer par la poste; en le retirant de lui, je luy feray
rembourser ses fraix" 103 .
Een zekere Monsieur Hulst, met wie mogelijk de schilder Pieter van der Hulst
wordt bedoeld, zou vervolgens deze zending voor Leers uit Brussel meenemen 104 .
Vanaf juli 1702 vonden er gedurende drie jaar geen nieuwe leveranties meer
plaats, noch door Leers, noch door de Bibliothèque du Roi. Wel is er in de
correspondentie van Leers sprake van kleinere pakketten gravures en bladen die
vermiste of beschadigde exemplaren uit vroegere zendingen moesten vervangen.
De ontvangst van deze nabestellingen liet door de oorlogssituatie voortdurend
op zich wachten. Zo moest Leers in mei 1704 aan Clément schrijven, dat hij
een 'paquet d'imperfections', welke een jaar geleden uit Parijs was verstuurd,
nog steeds niet had ontvangen. In oktober van hetzelfde jaar werd duidelijk
dat het betreffende pakket bij de Antwerpse graveur С Vermeulen was te-

102) Brief R. Leers aan N. Clément, 22-5-1702 (BNP AR 53, f. 213V Met Monsieur
Vroesen wordt mogelijk Adriaen Vroesen bedoeld, de oud-burgemeester van Rotterdam,
die in 1672 zijn ambt had moeten neerleggen vanwege zijn anti-stadhouderlijke gevoelens.
Voor Adriaen Vroesen, zie: NNBW, dl. 3, kol. 1365.
103) Brief R. Leers aan N. Clément, 29-6-1702 (BNP AR 53, f. 221).
104) VgL brief R. Leers aan N. Clément, 9-10-1702 (BNP AR 53, f. 231): "Au premier
ordre de Monsr. Hulst je dois lui envoyer un jagt pour le transporter ici". En brief R. Leers
aan N. Clément, 26-12-1702 (BNP AR 53, f. 232): "Il y a un mois que Mons. Hulst m'a
apporté le balot d'estampes dont je suis très content".
Voor Pieter van der Hulst, zie: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. XVIII,
p.117.
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rechtgekomen, maar dat vervolgens de gouverneur van Diest er beslag op had
gelegd 105 .
Het tijdelijk stopzetten van de ruilhandel was vooral een beslissing van Franse
zijde. Leers bleef voortdurend bereid nieuwe boeken te sturen, zelfs in de
periode van 1 juni 1703 tot 1 juni 1704, toen er in de Republiek een algeheel
verbod gold voor handel op Frankrijk. In juli 1703 schreef hij aan Clément:
"J'ai trouvé l'expédient de vous faire tenir par la voye d'Hollande à Anvers
les livres que vous aviés demandés pour la Bibliothèque du Roy, je suis
même disposé à payer les fraix et courir les risques jusques dans Anvers,
moyennant une gratification raisonnable pour me dédommager; j'attends
donc au plutôt le memoire de ce que vous souhaitez, puisque selon toutes les
apparences la guerre ne sera pas sitôt terminée qu'on se l'étoit imaginé" 106 .
Leers hoopte op een snelle bestelling door Clément en uit voorzorg vroeg
hij deze in diens antwoord gebruik te maken van het fictieve adres "Jean
Matthieu Leers, marchand à Coppenhaguen"107. Pas in april 1705 stuurde
Clément echter een nieuwe bestellijst, waarmee de ruilhandel werd hervat.
Waarschijnlijk was het hem in de voorafgaande jaren ook van hogerhand onmogelijk gemaakt bij Leers bestellingen te plaatsen. Jérôme de Pontchartrain,
zoon van Louis de Pontchartrain en diens opvolger als 'secrétaire d'Etat à la
Maison du Roi', had namelijk in december 1702 aan abbé de Louvois laten
weten, dat deze voortaan via een Franse boekhandelaar, Charles Rigaud, de
boeken uit het buitenland voor de Bibliothèque du Roi moest aanschaffen:
"[...] quelque libraire (qui soit cependant de France et non estranger) avec
qui vous puissiez traiter de ce que vous avez d'estampes, autant qu'il sera
necessaire pour avoir tous les ans sans autre dépense tous les bons livres
qui s'impriment chaque année hors du royaume. Je vous offre pour cela
M. Rigault, associé de Mrs. Anisson et Poncet, dont la capacité et la fidélité
vous sont sans doute connues, qui font le plus grand commerce dans les
pays estrangers"108.
Toen Leers Cléments bestelling van 25 april 1705 had ontvangen, haastte hij
zich de gevraagde boeken door zijn personeel te laten inpakken:
"J'ai reçu vendredi passé l'honneur de la votre du 25e Avril, avec le memoire de livres, que mes gens mettent à part, pour être envoyés à la première
occasion" 109 .
105) Brieven R. Leers aan N. Clément van 20-5-1704 (BNP AR 53, ff. 289-290), van
15-9-1704 (BNP AR 53, f. 296) en van 6-10-1704 (BNP AR 53, f. 298).
106) Brief R. Leers aan N. Clément, 25-7-1703 (BNP AR 53, f. 248).
107) Ibidem.
108) Brief J. de Pontchartrain aan abbé de Louvois, 22-12-1702 (Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV, t. IV, pp.632-633). Voor Jérôme de Pontchartrain,
zie: Ch. Frostrin, "L'organisation ministerielle sous Louis XIV".
109) Brief R. Leers aan N. Clément, 4-5-1705 (BNP AR 53, f. 314).
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De zending omvatte ongeveer 200 boeken voor een waarde van ruim 1200
gulden. Clément verstuurde op zijn beurt voor ongeveer hetzelfde bedrag aan
gravures. Leers probeerde in de daarop volgende maanden de onderbibliothecaris ertoe te bewegen grote aantallen boeken via zijn 'librairie' aan te schaffen.
Zo stuurde hij een lijst van de werken die sinds het uitbreken van de oorlog
voor de Bibliothèque du Roi waren apart gelegd en catalogi van andere boekhandelaren uit de Republiek, waaruit Clément bij Leers bestellingen kon
plaatsen110. In een volgende brief zette Leers uiteen dat boeken uit Scandinavië en de Duitse landen in feite beter door hem via Rouen aan de bibliotheek
konden worden geleverd dan door boekhandelaren in Straatsburg. En tegelijkertijd raadde hij Clément aan meer aandacht te besteden aan Engelse boeken:
"Je croi que la Bibliothèque est très défectueuse à l'égard des livres d'Angleterre, surtout des livres anglois. Je ne scai si ces derniers sont de votre gout,
mais vous ne sauriez croire, combien le nombre est grand de petits livrets en
Anglois sur toutes sortes de matières: comme les Anglois raisonnent bien,
il y en a de très excellents"111.
Of dit pleidooi voor Engelstalig werk ervoor heeft gezorgd dat de collectie
'livres anglois' in de Parijse bibliotheek in omvang toenam, valt te betwijfelen,
maar wel is zeker dat in september 1705 Leers opnieuw een partij boeken
naar Parijs heeft kunnen versturen. Deze zending werd echter met de rest van de
scheepslading in Duinkerken in beslag genomen vanwege de 'livres défendus',
die in de balen waren aangetroffen; volgens Leers een misverstand:
"Cela vient uniquement de l'ignorance où on est que les livres sont pour
la Bibliothèque du Roi" 112 .
De kanselier Pontchartrain werd door Clément over de inbeslagneming geïnformeerd en Leers zelf had marquis de Torcy, secrétaire d'Etat', al geschreven113.
Ongetwijfeld dank zij de bemiddeling van hogerhand werden de boeken weer
vrijgegeven en eind februari 1706 kwamen ze te Parijs aan. Wel werd de tabak
die als smokkelwaar was aangetroffen, geconfisqueerd114. Leers lijkt een schadeHO) Brief R. Leers aan N. Clément, 6-8-1705 (BNP AR 53, f. 331).
111) Brief R. Leers aan N. Dement, 5-10-1705 (BNP AR 53, f. 333).
112) Brief R. Leers aan N. Clément, 17-12-1705 (BNP AR 53, f. 344).
113) Brief N. Clément aan L. de Pontchartrain, 5-12-1705 (BNP AR S3, f. 338). In zijn
brief aan Clément van 17-12-1705 (BNP AR 53, f. 344) schreef Leers dat hij aan Torcy
had geschreven.
114) Jean Buvat noteerde in zijn "Mémoire-journal", p. 240, nr. 42: "Le 28 janvier 1706
copie d'un arrest de l'Amirauté, du 25 dudit mois, qui fait main levée des marchandises et
livres saisis sur un vaisseau hollandois, qui avoit relâché à Dunkerque, au mois d'octobre
1705, à cause d'une tempeste, à la réserve des tabacs qui s'y étoit trouvez, comme de contrebande; ce vaisseau, nommé l'Obéissance, appartenant à Cornells Joppe, de Rotterdam, et
pour avoir contrevenu à son passeport, obtenu du Roy le 17 avril 1705; 3 pages". Uit een
latere brief van Clément blijkt dat opnieuw smokkelwaren in boekenzendingen van Leers
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loosstelling te hebben gevraagd voor deze tijdelijke inbeslagneming van zijn
koopwaren. Een brief van Clément bevat namelijk de volgende opmerking met
betrekking tot Monsieur de Valincourt, 'secrétaire général de la Marine':
"Il [= M. De Valincourt] est aussy fort content que vous ayez eu satisfaction
pour vostre caisse de Dunkerque, et il croit que vous voudrez bien luy faire
un petit plaisir en cette consideration"115.
In de balen voor de Bibliothèque du Roi werden door Leers van begin af aan
ook boeken en gravures voor derden meegestuurd. Zo waren er geregeld pakjes
ingesloten voor Le Tellier, de aartsbisschop van Reims en voor abbé de Louvois.
De betaling door beiden liet echter nogal eens op zich wachten116. In 1709
waren zelfs de door Leers in 1694 voor abbé de Louvois te Parijs achtergelaten
boeken nog steeds niet betaald117. Behalve boeken ontving de aartsbisschop via
Leers ook de Gazette de Rotterdam, uitgegeven door de weduwe van Gabriel
de Saint-Glain118. Andere personen die via zendingen aan de bibliotheek nieuw
verschenen publicaties ontvingen, zijn abbé Renaudot119, Etienne Baluze120,
de literator Jacques de Tourreil121, de historicus Charles Bulteau122 en Bernard
Couet, 'grand vicaire' van de Parijse aartsbisschop De Noailles123. Ook voor
abbé Du Bos werden tweemaal pakjes meegestuurd en toen deze vriend van
Bayle voor een diplomatieke missie enige tijd in de Republiek vertoefde, liet
hij bij zijn vertrek de bij Desbordes in Amsterdam onder pseudoniem verschenen

(vervolg noot 114): waren aangetroffen. Er is sprake van twee pond thee, welke in een baal
met boeken voor de Bibliothèque du Roi waren ontdekt. Vgl. brief N. Clément aan R.
Leers, 3-10-1707 (UBL March. 2): "Je me suis plaint à M. de Valincourt de ce que vous
avez mis deux livres de thé dans la ballot de livres pour la bibliothèque, et je l'ay prié de les
faire declarer à Rouen".
115) Brief N. Clément aan R. Leers, 26-3-1707 (UBL March. 2). Voor De Valincourt, zie:
L. Delislc, Le Cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, t. 1, p. 333.
116) Vgl. brieven van R. Leers aan N. Qément, 30-12-1697 (BNP AR 53, f. 93) en
1-5-1698) (BNP AR 53, f. 111).
117) BNP AR 53, f. 382.
118) Brief R. Leers aan N. Qement, 28-3-1700 (BNP AR 53, f. 159).
119) Brief R. Leers aan N. Qement, 1-11-1696 (BNP AR 53, f. 69). Renaudot ontving de
Histoire critique des versions [...] en de Histoire critique des principaux commentateurs du
Nouveau Testament [...] van Richard Simon.
120) Brief R. Leers aan N. Qement, 31-12-1696 (BNP AR 53, f. 74).
121) Lijst van boeken voor Tourreil bijgesloten bij brief van R. Leers aan N. Qément,
30-9-1697 (BNP AR 53, f. 84). Voor J. de Tourreil, zie: NBG, t 45, koL 547-548.
122) Brief R. Leers aan N. Qément, 17-4-1702 (BNP AR 53, f. 207). Voor С Bulteau,
zie: NBG, t. 7, kol. 779. De catalogus van de bibliotheek van Bulteau verscheen een jaar
na zijn dood: Bibliotheca Bultelliana, Paris 1711.
123) Lijst van boeken voor Couet, bijgesloten bij brief van R. Leers aan N. Qément,
30-9-1697 (BNP AR 53, f. 84). Voor B. Couet, zie: DNB, t. 9, kol. 892-893.
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Nouveaux mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme van Huet in Rotterdam achter, opdat Leers dit werk met de eerstvolgende zending naar Clément
zou versturen124.
Vanzelfsprekend gebruikte ook Clément de boekentransporten om zijn eigen
bibliotheek, maar vooral zijn prentenverzameling te verrijken. Hij kreeg van
Leers de tweede editie van de Dictionaire van Bayle ten geschenke125 en ook
de gravures uit de Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande van De Larrey126.
Vooral in de laatste jaren van hun briefwisseling lijken Clément en Leers elkaar
te hebben gevonden als 'amateurs d'estampes'. Toen de boekverkoper zijn
eigen collectie prenten wenste uit te breiden, vroeg hij de onderbibliothecaris
om advies en verzocht hij hem te willen bemiddelen bij de aankoop te Parijs
"pour une bonne somme d'estampes"127. Als tegenprestatie beloofde hij Clément een exemplaar te sturen van alle portretten die de afgelopen jaren in de
Republiek waren vervaardigd128. Dat Leers het vertrouwen had gewonnen van
Clément wordt duidelijk uit de brieven uit 1707 en 1708, die voor een groot
deel betrekking hebben op de affaire Aymon. Aymon, een hugenoot, had in
1706 onder valse voorwendsels het vertrouwen van Clément gewonnen en
toestemming verkregen om in de Bibliothèque du Roi te werken. Na zijn plotselinge vertrek naar de Republiek bleken er echter een aantal belangrijke manuscripten uit de bibliotheek door hem te zijn meegenomen. Clément stelde
daarop alles in het werk om deze terug te krijgen. Zo richtte hij zich ook tot
Reinier Leers en vroeg hij om diens bemiddeling129. Het zou de nodige tijd
in beslag nemen alvorens de door Aymon meegenomen documenten weer in
de bibliotheek terugkeerden. Pas in april 1709 kon Leers aan Clément schrijven
dat het belangrijkste van de vermiste documenten, 'Le Concile de Jerusalem',
onderweg was naar Parijs:
"En attendant que je me donne l'honneur de vous écrire en détail, permettez moi de vous dire qu'il y a quinze jours que Monsr. le Chevalier de
Croissy a emporté dans sa valise Le Concile de Jerusalem"130.
Uit de archiefstukken van de Bibliothèque du Roi blijkt dat ook andere boekhandelaren uit de Republiek met de Parijse bibliotheek handel hebben gedreven
en dat ook zij soms betaald werden in de vorm van gravures. In de jaren 16981702 werd voor 2.030 livres aan boeken geleverd door Joseph 't Serstevens,

124) Lijst van boeken voor Du Bos, bijgesloten bij brief van R. Leers aan N. Clément,
1-5-1698 (BNP AR 53, f. 85). Vgl. brief R. Leers aan N. Clément, 17-4-1702 (BNP AR 53,
f. 210) en brief J.-B. Du Bos aan N. Toinaid, 19-9-[1698] (Denis, p. 73).
125) Brief R. Leers aan N. Clément, 17-4-1702 (BNP AR 53, f. 207).
126) Brief R. Leers aan N. Clément, 21-12-1699 (BNP AR 53, f. 143).
127) Brief R. Leers aan N. Clément, 4-5-1705 (BNP AR 53, f. 314).
128)Лк/еш.
129) Voor de affaire Aymon, zie: B. Haureau, "Aymon".
130) Brief R. Leers aan N. Clément, 16-4-1709 (BNP AR 53, f. 376).
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associé van Jean Louis de Lorme 131 . Over de jaren 1699-1701 bedroeg de
schuld van de bibliotheek aan de Haagse boekverkoper Moetjens 643 livres132
en ook bij Wetstein werden in deze jaren bestellingen geplaatst133. Toen De
Lorme in september 1706 in Parijs was, liet hij voor 270 livres aan boeken
achter bij Clément en in het jaar daarop verzond de concurrent van Leers nieuwe
publicaties vanuit Amsterdam naar Parijs134.
Het was voor Leers een doom in het oog dat ook anderen in de Republiek de
Franse gravures te koop konden aanbieden. Hij wilde graag het alleenrecht
voor de verkoop behouden. In juni 1702 vroeg hij zich dan ook bezorgd af of
het waar was dat De Lorme een aantal 'estampes du Roy' had verworven. Bovendien bood de Amsterdamse 'libraire' ze voor een lage prijs aan, zo had hij vernomen 135 . En toen Leers een aantal maanden later van Moetjens in Den Haag
hoorde dat deze door de Bibliothèque in gravures zou worden betaald, schreef
hij hierover naar Parijs:
"Si les estampes deviennent si communes, il n'y aura rien à gagner. [...]
Faites en sorte donc que je me puisse accommoder avec lui [= Moetjens],
vous en serés content, et je ne serai pas ingrat; et qu'à l'avenir tout soit
fourni par moy seul, pour le Prélat et pour Mons. l'Abbé, j'achetterai même
aux auctions tout ce que vous voudrez avoir, et je prendray des estampes
encontre" 136 .
Voor de Parijse prenten, die veelal door Franse graveurs in opdracht van de
koning waren vervaardigd, bestond duidelijk een grote belangstelling en Leers
had blijkbaar moeite voortdurend te voldoen aan de vraag van zijn klanten
uit binnen- en buitenland. Geregeld plaatste hij nabestellingen bij Clément
en hij vroeg deze ook een aantal keren voor hem gravures bij particulieren te
kopen 137 .
Zoals in het volgende hoofdstuk ter sprake zal komen, verkocht Leers op 2 mei
1709 zijn boekhandel en uitgeverij aan Gaspar Fritsch en Michael Böhm. Zes
dagen na deze transactie stuurde hij de balans van de ruilhandel met de Bibliothèque du Roi naar Parijs. Volgens hem was hij nog 47 livres verschuldigd, welk

131) BNP AR 20, p. 147 en AR 53, f. 175. Deze Brusselse boekverkoper was waarschijnlijk tussen 1700 en 1710 te Amsterdam werkzaam. Zie: Van Eeghen, dl. I, pp. 28-29 en
dl. IV, p. 125.
132) BNP AR 20, p. 157 en AR 53, ff. 95-105 en ff. 157-158.
133) BNP AR 53, ff. 135-140 en ff. 149-154.
134) BNP AR 20, p. 149 en Van Eeghen, dl. I, pp. 76-77.
135) Brief R. Leers aan N. Clément, 29-6-1702 (BNP AR 53, f. 222).
136) Brief R. Leers aan N. Clément, 9-4-1703 (BNP AR 53, f. 245).
137) Vgl. brieven R. Leers aan N. Clément van 3-7-1704 (BNP AR 53, f. 294) en van
15-9-1704 (BNP AR 53, f. 296). Voor de gravures van het Cabinet du Roi, zie: A. Jammes,
"Louis XIV, sa Bibliothèque et le Cabinet du Roi".
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bedrag hij zou voldoen door het zenden van de Opera van Hardouin en de
brievenuitgave van Casaubon13S. Ook na mei 1709 zijn er echter nog boeken
geleverd door Leers of zijn opvolgers. Zo werd nog in oktober 1710 de catalogus van Fritsch en Böhm aan de bibliotheek verstuurd139. Jean Buvat, 'écrivain de la Bibliothèque', noteerde op 2 december van dat jaar in zijn'mémoirejoumal', dat hij de slotbalans van de ruilhandel tussen Leers en de bibliotheek
had overgeschreven:
"[...] un mémoire des livres que le Sr. Leers, libraire de Rotterdam, avoit
fournis, depuis 1694 jusqu'en 1709, des estampes qui luy ont été envoyées
et des sommes de deniers qu'il avoit touchées; ce que j'ay calculé en monnoye
de France et d'Hollande, dont j'ay fait double copie, avec une lettre au dit
Sr. Leers"140.
Deze eindafrekening kon niet worden achterhaald, maar de uitkomst ervan moet
zodanig zijn geweest dat de Parijzenaren Leers nog wat geld verschuldigd waren,
want in de maand december 1710 werd nog éénmaal een zending gravures,
voor een bedrag van 343 livres, naar Rotterdam verstuurd141.
4. Boekenleveranties aan abbé Bignon.
Tijdens zijn verblijf in 1694 in Parijs heeft Reinier Leers ongetwijfeld ook een
bezoek gebracht aan abbé Jean-Paul Bignon. Het overhandigen van de Codex
juris gentium diplomaticus [...] namens Leibniz bood een geschikte mogelijkheid daartoe. Bovendien had Leers juist vóór zijn vertrek het drukken voltooid
van De pictura veterum [...] van Francisais Junius en hij had dit werk opgedragen aan "Illustrissimo viro D.D. Joanni Pauli Bignonio'. Bignon bekleedde
een vooraanstaande plaats binnen de Republiek der Letteren142. Hij voerde een
uitgebreide correspondentie met Europese geletterden en kocht voor zijn eigen
bibliotheek op grote schaal boeken143.
In 1699 delegeerde de dan tot kanselier benoemde Louis Phélypeaux de
Pontchartrain, oom van Bignon, de functie van directeur van het 'Bureau de la

138) Brief R. Leers aan N. Clément, 8-5-1709 (BNP AR 53, f. 380). Zie ook tabel I.
139) Brief R. Leers aan N. Clément, 6-10-1710 (BNP AR 53, f. 393).
140) J. Buvat, "Mémoire-journal", p. 253, nr. 141. De lijst en de brief, door Buvat ververmeld, konden niet worden achterhaald.
141) BNP AR 20, p. 113.
142) Voor Jean-Paul Bignon, zie: F. Bléchet, "Recherches sur l'Abbé Bignon", en: idem,
"L'Abbé Bignon".
143) In 1713 schreef Bignon over zijn bibliotheek: "Ceux que j'ai déjà montent à près
de 50.000 (livres); et je compte les augmenter tous les jours, non pas tant pour moi, que
par rapport à nos sçavans, qui ne manquent que trop souvent des secours nécessaires pour
perfectionner leurs ouvrages: trop heureux si par là je puis me rendre utile à la République
des Lettres". Brief J.-P. Bignon aan J.-A. Turrettini, 20-10-1713 (Lettres inédites adressées
de 1686 à 1737à J.-A. Turrettini, t. 1, p. 268).
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Librairie' aan zijn neef. Bignon wist deze functie zodanig uit te breiden, dat hij
voor de beginjaren van de 18e eeuw als de machtigste man in Frankrijk kan
worden beschouwd voor wat de uitgeverij en de boekhandel betreft. Elk manuscript dat een uitgever wenste te drukken, moest bij het 'Bureau de la Librairie'
worden gedeponeerd om een privilege te verkrijgen, via één der "censeurs royaux",
over wie Bignon de scepter zwaaide; in de jaren 1699-1704 telde het bureau
56 censoren144.
Een aantal jaren heeft Leers bij Bignon in goed aanzien gestaan. In 1695 moet
er in ieder geval al sprake zijn geweest van boekenleveranties door Leers, want
Perizonius vroeg de Rotterdammer in mei van dat jaar een pakje en een brief
aan een zending voor Bignon toe te voegen145. Ook Bayle verzorgde in deze
jaren boekenaankopen voor Bignon146. In maart 1699 verzond Bignon een 'Memoire pour Mr. Reinier Leers', waarin hij opdracht gaf hem zeer regelmatig
de recent verschenen afleveringen van een aantal geleerdentijdschriften per post
toe te sturen, waaronder de Histoire des ouvrages des sçavans, de Nouvelles de
la République des Lettres, de Acta eruditorum, de Philosophical transactions,
evenals "[...] tous autres journaux s'il y en a et livres de cette nature, concernant
les nouvelles literaires en quelque langue que ce soit" 147 . Daarnaast zou Bignon
dan nog regelmatig lijsten en catalogi zenden van boeken die hij wilde ontvangen.
Over de boekenleveranties die op dit 'mémoire' ongetwijfeld zijn gevolgd, zijn
helaas geen gegevens bekend.
Het is onduidelijk of Bignon aan Leers bepaalde gunsten heeft verleend.
Martin overdrijft waarschijnlijk, wanneer hij Leers een 'homme de confiance de
la Chancellerie' noemt 148 . Het enige gegeven dat er op zou kunnen wijzen, dat
Bignon ervoor zorgde dat boeken van Leers in Frankrijk niet konden worden
nagedrukt door geen privilege voor deze werken te verlenen, is een opmerking
van de Amsterdamse boekhandelaar Jean-Louis de Lorme in een brief van 1
september 1707. De Lorme schreef naar aanleiding van de invoer in Frankrijk
van het zojuist bij hem uitgegeven werk, Voyage et avantures van François Léguât:
"J'espère, Monsieur, que vous m'en permettrez l'entrée en France puisqu'il
n'y a rien ny contre l'état ny contre la religion et que vous me ferez la même

144) Martin, t H, pp. 760-765, en: H. de La Bonniére de Beaumont, "L'administration
de la librairie".
145) Brief J. Perizonius aan R. Leers, 9-5-1695 (UBL Pap. 15).
146) Brief P. Bayle aan S. de Valhebert, 12-5-1698 (Labrousse, Inv., p. 273). Bayle heeft
met Bignon in briefwisseling gestaan, maar toen Bignon vernam dat de brieven van Bayle
zouden worden uitgegeven, heeft hij er waarschijnlijk voor gezorgd de brieven van zijn
hand uit Bayles nalatenschap terug te krijgen. Zie: Labrousse, Inv., p. 24.
147) Mémoire pour Mr. Reinier Leéis. Libraire à Rotteidam, 6-3-1699 (UBL Pap. 15).
148) Martin, t. II, p. 752. Leers schreef in een brief aan N. Clément, 3-10-1707 (BNP
f.fr. nouv. acq. 1216, f. 52): "A mon dernier voyage en 1694 j'ai vu dans la Bibliothèque
[...]"• Hieruit blijkt dat de opmerking van Martin, dat Leers na 1694 nog geregeld naar
Parijs is gekomen voor ondelhandelingen, niet juist is.
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grace que vous faites a Monsieur Leers. C'est à dire, Monsieur, que vous n'accordez point de privilege à qui que ce soit pour qu'on ne me contrefasse ledit
livre en France"149.
Tot welk jaar Leers aan Bignon heeft geleverd, is onbekend. In ieder geval al
in het begin van 1701 zond ook De Lorme aan Bignon boeken 150 . Vaststaat
dat de Amsterdamse uitgever in 1707, maar waarschijnlijk reeds eerder, deze
taak van Leers geheel heeft overgenomen; in dat jaar moest De Lorme er immers
voor zorgen dat Bignon de afleveringen van de Histoire des ouvrages des sçavans,
Leers' eigen tijdschrift, en van de Nouvelles de la République des Lettres, kreeg
toegestuurd151. Ook was het via De Lorme dat Bignon voortaan boeken uit
Leers' drukkerij ontving: het in 1707 verschenen derde deel van de Histoire
d'Angleterre van De Larrey lsî en de eveneens in 1707 uitgekomen Dissertations
historiques [...] van Veyssière de Lacroze 153 .
Was Leers door een of ander incident bij Bignon uit de gratie gevallen? Het
is niet mogelijk deze vraag te beantwoorden. De verslechterde verstandhouding
met de directeur van het 'Bureau de la Librairie' had in ieder geval tot gevolg
dat Leers' relaties met Frankrijk ernstig werden bemoeilijkt. Niet Leers, maar
De Lorme ging in het vervolg naar Parijs en importeerde allerlei nieuwe Franse
uitgaven in de Republiek. Zo schreef Bayle in 1706 aan Du Bos, dat hij hoopte,
dat De Lorme voor hem de boeken uit Parijs had meegenomen, waarop hij al zo
lang wachtte 154 . Inderdaad moet Bayle zich in deze jaren herhaalde malen tot de
Amsterdamse boekhandelaar hebben gericht voor de verzending van boeken aan
zijn Parijse relaties en ook het briefverkeer tussen hem en zijn correspondenten
in Frankrijk lijkt soms via De Lorme te zijn gelopen 155 .
In het voorgaande hoofdstuk is reeds het conflict aan de orde geweest, dat in
september 1704 ontstond tussen Leers en De Lorme naar aanleiding van de invoer van de Dictionnaire de Trévoux. Dat Leers op één van De Lormes zendingen

1*9) Van Eeghen, dL I, p. 128.
150) Шт, dL I, p. 54.
151) Brief J.-L, de Lorme aan J.-P. Bignon, 4-8-1707 (Ibidem, dl. I, p. 125) en van 26-11708 (Ibidem, dl. I, p. 135).
152) Brief J.-L, de Lorme aan J.-P. Bignon, 20-2-1708 ( іает, dL I, p. 135).
153) Brief J.-L de Lorme aan G Fraguier, 16-8-1708 (Ibidem, dl. I, p. 89).
154) Brief P. Bayle aan J.-B. De Bos, 1-12-1706 (Gigas, p. 117): "Le sieur De Lorme est
arrivé depuis quelque tems; je ne sai s'il a aporté les livres que j'attendois par son retour".
155) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 12-4-1705 (TheRomanic review, 25(1934),
p. 23): "Je suis surpris que vous n'ayez pas vu la réponse touchant le voyage de Misson,
car Mr. de Lorme m'a assuré de vive voix qu'il avait envoyée".
Brief J.-B. Du Bos aan P. Bayle, 25-7-(1705) (Gigas, p. 308): "Monsieur de Lorme d'Amsterdam m'escrivit, il y a trois mois qu'il adresseroit l'exemplaire de vostre livre [= Continuation des pensées diverses] chez le directeur des postes de Valenciennes".
Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 24-2-1705 (The Romanic review, 25 (1934),
p. 21): "[...) votre lettre du 16 du courant que Mr. de Lorme, libraire d'Amsterdam, me
fit tenir avant hier".
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uit Frankrijk beslag liet leggen, hoeft dan ook niet alleen te worden verklaard uit
de bescherming van eigen belangen, maar kan evenzeer als een wraakactie worden
beschouwd jegens een concurrent voor wie hij minstens ten dele het onderspit
moest gaan delven.
5. Verspreiding van Leen' boeken in Frankrijk.
Ondanks de strenge controle op de invoer van boeken en ondanks de oorlogsbelemmeringen lijken Leers' uitgaven toch hun weg in Frankrijk te hebben
gevonden, evenals de andere 'verboden' boeken van buitenlandse uitgevers. Met
het edict van juli 1686 was de controle op de invoer van boeken weliswaar geregeld, maar het was nodig in 1700 en vervolgens in 1704 dit edict te herhalen
en te verscherpen om, zoals Andrieu opmerkte:
"[...] d'empêcher l'introduction en France des innombrables impressions
étrangères qui affluaient sans cesse, en dépit de toutes les mesures répressives"156.
Het onderhouden van goede contacten met de personen die verantwoordelijk
waren voor de boekeninvoer, was in deze jaren, waarin de handel in zogeheten
'mauvais livres' feitelijk was verboden, maar veelal oogluikend werd toegestaan,
van het grootste belang. Het is dan ook niet verwonderlijk te lezen hoe Leers
moeite deed in de gunst te komen bij bepaalde personen, die voor de handelscontacten belangrijk waren. Toen in 1702 de oorlog tussen Frankrijk en de
Republiek opnieuw was uitgebroken, vroeg hij Clément twee exemplaren te
sturen van de Histoire du Roy par les Medailles
"pour faire present à deux personnes du premier rang, à qui j'ay des obligations, et qui me pouraient rendre service dans la suite pour obtenir un passeport pour faire venir des livres de vos quartiers comme dans la guerre précédente" 157 .
Om boekenzendingen door de douane te laten passeren was het van evengroot
belang dat Leers aan Franse zijde op goede voet stond met De La Reynie, die
in deze jaren de belangrijke functie van "Ueutenant de police" vervulde158. Het
was dan ook een gelukkige omstandigheid dat Leers met deze functionaris vriendschappelijke betrekkingen wist te onderhouden159.
De boeken uit Leers' drukkerij waren in Frankrijk veel gevraagde werken en
het was belangrijk dat er voldoende exemplaren bij de Franse boekhandelaren

156) J. Andrieu, La Ce/uure et la police des ¡ivres en France sous l'Ancien Régime, p. 13.
157) Brief R. Leers aan N. Clément, 29-6-1702 (BNP AR 53, f. 221).
158) Voor De La Reynie, zie: NBG, t. 29, coL 597-598.
159) Brief R. Leers aan G.W. Leibniz, 8-6-1694 (Leibniz, Allgemeiner politischer und
historischer Briefwechsel, Bd. X, pp. 412-413): "[M. de La Reynie] ... qui est de mes
amis".
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te koop lagen om aan deze vraag te kunnen voldoen. Anders dreigde maar al te
snel het gevaar van nadrukken. Dat een aantal boeken van Leers wel degelijk is
nagedrukt, werd reeds in het voorgaande geconstateerd. Officiële toestemming
tot het nadrukken van werk van Leers werd door de Franse overheid niet gegeven;
de uitgaven van Leers betroffen immers veelal boeken van controversiële aard,
die als 'mauvais livres' werden beschouwd. Of het weigeren van deze privileges
voor nadrukken van Leersiana ook zal hebben samengehangen met de bevoorrechte positie die Leers gedurende een aantal jaren bij de overheid heeft ingenomen, kon, zoals hierboven werd geconstateerd, niet worden achterhaald.
Onder de Franse geletterden bestond grote belangstelling voor de Dictionaire
historique et critique van Bayle. Voor de Parìjse boekhandelaren was het dan
ook van belang toestemming te verkrijgen tot verkoop of uitgave van de dictionnaire. In een vroeg stadium had de uitgever Claude Barbin reeds aan Pierre Bayle
laten weten geïnteresseerd te zijn in een door hem te verzorgen Franse uitgave160.
Dit plan werd nooit verwezenlijkt en het was uiteindelijk Anisson die bij het
'Bureau de la Librairie' toestemming tot invoer van Bayles werk vroeg. De kanselier liet Anisson uit drie personen de 'censeur royal' kiezen. Zo werd voor l'abbé
Renaudot geopteerd, van wie Anisson meende dat deze Leers goedgezind was
en dat hij een gunstig oordeel zou vellen 161 . Renaudot bracht echter een vernietigend rapport uit aan de kanselier en er werd dan ook geen privilege verleend 162 . Daarmee werd tevens een nadruk in Frankrijk ernstig bemoeilijkt163.
Na de weigering liet Leen duidelijk blijken het niet eens te zijn geweest met de
privilege-aanvraag:
"[...] Mr. Leers desavoue-t-il d'en avoir demandé la permission. Π s'en prend
à Mr. Anisson qui l'a sollicitée mal à propos" 164 .

160) Labrousse, Im., p. 219.
161) Vgl. brief J. Anisson aan P. Bayle, 26-1-1697 (Gigas, p. 139). Renaudot onderhield
goede betrekkingen met Leers en ontving geregeld boeken van hem. Vgl. Mémoire pour
Mr. Reinier Leers, Libraire à Rotterdam, 6-3-1699 (UBL Pap. 15): "Mr. Leers aura soin
s'il lui plaît d'en faire des balots pour les envoyer par la voie dont il se sert pour M. l'Abbé
Renaudot".
162) Renaudots Jugement sur le Dictionnaire de Bayle bevindt zich in Parijs, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 5448, ff. 148-150.
163) Bayle schreef іл maart 1697 te zijn geïnformeerd dat in Lyon een nadruk van zijn
werk werd voorbereid. VgL brief P. Bayle aan F. Janiçon, 21-3-1697 (Revue dbistoire
littéraire de la France, 19 (1912), p. 925): "Je vous dirai en confidence que sur l'avis qui
nous venoit de divers endroits que tes libraires de Lion se preparoient à contrefaire ce
dictionnaire, comme ils ont fait celui de Furetière, au grand domage de M. Leers. J'ay mis
cent choses que je n'y eusse pas mises, très capables de les épouvanter s'ils osoient le contrefaire".
164) Brief H. Basnage de Beauval aan F. Janiçon, 8-4-1697 (BNP f.fr. 19206, f. 197).
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Leers was zeker niet teleurgesteld door de weigering165. Het verbod op de verkoop van de Dictionaire zou er slechts voor zorgen dat de vraag ernaar groter
zou worden en de prijs ervan hoger zou komen te liggen. Bayle zelf had geen
bemoeienis gehad met de privilege-aanvraag166. In een brief aan abbé Du Bos
merkte hij op dat nu nadruk in Frankrijk was voorkomen, de editie van Leers
sneller zou zijn uitverkocht en dat daarom eerder zich de mogelijkheid zou aandienen om een tweede verbeterde editie uit te geven 167 .
Slechts enkele namen kunnen worden genoemd van personen aan wie Leers
boeken leverde in Frankrijk. In Parijs zijn het de boekhandelaren Sebastien
Cramoisy168, Daniel Horthemels 169 , François Muguet170, André Pralard171, de
weduwe Roulland172 en Denis Thierry173 met wie Leers voor zover bekend
handel dreef. Met Jean Anisson, de latere directeur van de Imprimerie Royal,
stond hij reeds in contact, toen eerstgenoemde nog in Lyon als boekhandelaar
was gevestigd. In 1690 bemiddelde Leers immers tussen Samuel Smith, boekhandelaar in Londen, en de dan nog te Lyon woonachtige Anisson in een ruil
van exemplaren van Du Canges Glossarium, uitgegeven door Anisson, tegen
een aantal boeken van Smith 174 . Uit de notariële protocollen van Rotterdam
zijn nog twee andere namen bekend van boekverkopers buiten Parijs: J. Le Conte
te Saint-Malo en J. Borde te Orléans. In beide gevallen machtigde Leers iemand
om een hem verschuldigde som geld te innen 175 .
Relaties met Franse boekhandelaren waren voor Leers van groot belang en
hij bleef dan ook voortdurend actief om in contact te komen met nieuwe boek-

165) Brief H. Basnage de Beauval aan F. Janiçon, 11-3-1697 (BNP f.fr. 19206, f. 196):
"M. Leers ne m'a point pani chagrin de l'obstacle que Mr. l'Abbé Renaudot a apporté
à l'entrée du dictionnaire de Mr. Bayle dans le Royaume".
166) Brief P. Bayle aan F. Janiçon, 21-3-1697 (Revue d'histoire littéraire de la France,
19 (1912), p. 925).
167) Brief P. Bayle aan J.-B. Du Bos, 13-5-1697 (Bayle, O.D., t Г , p. 735).
168) GAR Oud Not Arch. nr. 1394/316.
169) In de inventaris, opgemaakt na de dood van Horthemels in 1691, is genoteerd dat er
o.a. werden aangetroffen 143 brieven van boekhandelaren uit de Republiek aan Daniel
Horthemels en een 'Mémoire de livres commandés, debet à M. Reynier Leers'. Arch. Nat
Paris, Min. central. XLIX, nr. 397 (11 dec. 1691). N.B.: Martin, t. II, p. 726, n. 85 geeft
abusievelijk: Arch. Nat. Paris, Min. central XXIII, nr. 366 (11 dec. 1691). Voor alle duidelijkheid: het gaat slechts om een vermelding van brieven en 'Mémoire'; de documenten zelf
zijn onder het betreffende inventarisnummer niet aanwezig.
170) Brief R. Leers aan N. Dément, 31-7-1702 (BNP AR 53, f. 227).
171) Brief R. Leers aan N. Clément, 28-3-1700 (BNP AR 53, ff. 159-160).
172) Brieven R. Leers aan N. Clément, 16-2-1697 en 5-10-1705 (BNP AR 53, ff. 79 en
332-333).
173) Van Eeghen, dL V-l, p. 181.
174) Brief R. Leers aan S. Smith, 30-5-1690 (BLO, Rawlinson letters, nr. 114, f. 91).
175) GAR Oud Not Arch., nrs. 1619/481 en 1619/486.
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handelaren. Zo vroeg hij Malebranche in 1685 te willen bemiddelen bij het vinden
van een katholieke uitgever in La Rochelle of Bordeaux, daar hem gebleken was
dat het "les gens de notre religion" vaak aan moed ontbrak om uit zijn fonds te
bestellen 176 .
Als particulieren aan wie Leers leverde, kunnen twee bekende bibliofielen
worden genoemd: Victor-Marie Maréchal d'Estrées en Charles-Jérôme Du Fay 177 .
Du Fay zou echter in 1696 aan Basnage schrijven dat hij voor boeken uit de
Republiek zich voortaan tot andere boekhandelaren zou richten: . "[...] je
m'adresserai à d'autres qu'à M. Leers qui a trop d'affaires"178. Ook Adriaan
Helvetius, hofarts van Lodewijk XIV, plaatste zijn bestellingen via Leers 179 .
Hoewel er in de beschikbare bronnen helaas weinig namen werden aangetroffen van klanten van Leers, kan veilig worden gesteld dat de boeken die van zijn
persen kwamen via allerlei wegen in Parijs en de rest van Frankrijk hun lezers
hebben gevonden. Nogmaals moet hier gewezen worden op de Dictionaire van
Bayle als duidelijk bewijs van die stelling. Was de Dictionaire, die eind oktober
1696 was voltooid, in december van dat jaar in Parijs nog niet doorgedrongen,
dit betekende niet dat de Fransen op dat ogenblik al niet met spanning naar
dit magnum opus van Bayle uitzagen. Zo schreef Du Bos aan Bayle: "Nous
1β0
soupirons encore après votre Dictionaire [...] . Een halfjaar later blijkt het
werk ondanks de privilegeweigering in Parijs te zijn aangekomen: "Votre diction
naire est lu de tous ceux qui le peuvent faire, et estimé de tous ceux qui le
lisent" 181 . En tien jaar later schreef Leers over de verspreiding van de Dictionaire
aan Pierre Desmaizeaux: "Vous conviendrez sans doute avec moi que le principal
debit de ce Dict e se fait en France"182.

176) Brief R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685 (Malebranche, O.C., t. XVIII, pp.
367-368): Malebranche heeft dit verzoek waarschijnlijk doorgegeven aan Armand d'AUemans, één van zijn beste vrienden, die in de streek rond Bordeaux woonde. Begin 1686
schreef D'AUemans aan Malebranche: "J'ay desja escrit à La Rochelle pour qu'on liât le
commerce de quelque libraire avec Leers et je presseray la chose par moy ou par mes amis
tout le plus queje pourray".
Brief A. d'Allemans aan N. Malebranche, 8-2-1686 ( Шет, t. XVIII, p. 406).
177) GAR Oud Not. Arch., nr. 2004/72. Marouis zegt in de DBF, t. 13, col. 162 over de
boekenverzameling van D'Estrées: "Des dizaines de milliers de livres précieux, qu'il n'avait
pas le temps de classer, s'accumulaient en ballots dans les couloirs de l'Hotel de Noailles, rue
de l'Université, ou du Château de Nanteuil, où il passait l'été". De catalogus van Du Fay's
bibliotheek werd in 1725 door Gabriel Martin gepubliceerd: Bibliotheca Fay ana.
178) Brief H. Basnage de Beauval aan P. Bayle, 1-12-1696 (Gigas, pp. 150-151).
179) Brief A. Helvetius aan R. Leers, z.d. (UBL Pap. 15). Op 6 februari 1699 werden
twee Dictíonaires van Bayle bij Helvetius in beslag genomen, "trouvé dans une caisse venue
d'Hollande". Van Leers afkomstig? Vgl. Sauvy, p. 56.
180) Brief J.-B. Du Bos aan P. Bayle, 7-12-1696 (A. Lombard, La Correspondance de
l'Abbé Du Bos, p. 25).
181) Brief J.-B. Du Bos aan P. Bayle, 14-6-1697 (Gigas, p. 278).
182) Brief R. Leers aan P. Desmaizeaux, 7-6-1707 (BLL French add.manusc. 4284, f. 206).
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6. Reinier Leen als bemiddelaar binnen de Republiek der Letteren.
Vanwege de bijna voortdurende oorlog met Frankrijk en de strenge censuurmaatregelen, die in dat land werden uitgevaardigd, was het voor de Europese
geleerden bijzonder moeilijk om de als noodzakelijk beschouwde contacten
met vakgenoten over allerlei grenzen heen in stand te houden. Dank zij de
relaties die Reinier Leers nu juist wist te onderhouden met boekverkopers en
geleerden in Frankrijk kon hij meer dan wie ook in deze jaren fungeren als
intermediair in de communicatie tussen geleerden binnen de Republiek der
Letteren. Onder de geletterden was het bekend dat Leers over de nodige kanalen beschikte om de verzending en ontvangst van boeken en brieven naar
en uit Frankrijk veilig te stellen. Veelvuldig werd hij dan ook verzocht allerlei
uitgaven, pakjes en brieven van en aan derden door te geven. Een aantal voorbeelden uit de correspondentie kunnen een beeld geven van het belang van deze
bemiddelende rol van Leers.
Onder de geleerden uit de Republiek voor wie Leers zo als intermediair
optrad, moet allereerst Pierre Bayle worden genoemd, wiens briefwisseling
met bijvoorbeeld Pinsson des Riolles mogelijk was via Leers' contacten met de
Parij se boekhandelaar Anisson. Toen Bayle van Pinsson enkele 'mémoires'
wilde ontvangen die hij nodig had voor zijn Dictionaire schreef hij aan zijn
Parijse correspondent:
"[...] vous pouvez, Monsieur, remettre le tout empaquette à l'adresse de
Mr. Leers, libraire de Rotterdam, à Mr. Anisson qui le fera tenir à Mr. Fiévet,
libraire de l'Ile, d'entre les mains duquel Mr. Leers trouvera moyen de le
retirer"183.
Aan Ménage vroeg Bayle diens brief te sturen naar "Mr. Denys Thierry, libraire
de la rue St.-Jacques, qui me l'enverra dans son paquet pour Mr. Leers"184.
En met zijn broer Jacob correspondeerde Bayle onder meer via de boekverkoper
Horthemels185.
Ook voor andere geleerden uit de Republiek bemiddelde Leers. Voor Perizonius stuurde hij boeken en brieven naar Bignon186, aan Graevius gaf hij brieven
door van Renaudot187, en op verzoek van Cuper deed hij een exemplaar van de
Historia chronica [...] van Maiala, die deze uit Engeland van William Lloyd,

183) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 1-10-1693 (The Romanie review, 23(1932),
Ρ- 314).
184) Brief P. Bayle aan G. Ménage, 21-11-1689 (Mélanges de philologie et dbistoire
littéraire offerts à Edmond Muguet, p. 256).
185) Brief P. Bayle aan Jacob Bayle, 10-4-1684 (Bayle, O.D.\ t. I В, p. 145): "Je ne
comprends pas pai vos lettres que vous aiez reçu celle que je vous ai écrite sous le couvert
du sieur Horthemels".
186) Brieven J. Perizonius aan R. Leers, 9-5-1695 en 22-5-1699 (UBL Pap. 15).
187) Brief J. Graevius aan R. Leers, 18-12-1702 (UBL Pap. 15).
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bisschop van St. Asaph, had ontvangen, aan Toinard toekomen . De Utrechtse
hoogleraar Reland vroeg hem boeken te sturen aan Fontanini, bibliothecaris
van kardinaal Imperiali189, en aan Spanheim bood hij aan om uit Parijs de
publicaties mee te nemen, waaraan deze behoefte had 190 .
Soms waren er verscheidene tussenpersonen nodig om een boek op zijn plaats
van bestemming te krijgen. In 1695 zond Leers voor Jan de Witt jr. twee exemplaren van De pictura veterum aan Jean Anisson. Deze moest op zijn beurt de
twee boeken doen toekomen aan Nicaise te Dijon, die er één voor zichzelf kon
behouden en het andere exemplaar moest doorsturen naar Giovanni Bellori te
Rome 191 . Deze contacten via tussenpersonen zorgden wel voor vertragingen,
waarover De Witt zich in een brief aan Nicaise met de volgende woorden beklaagde:
"[...] c'est dommage que nous sommes si éloignés les uns des autres, et qu'il
y a tant de difficultés de se communiquer les ouvrages d'esprit et de sçavoir,
qui se font; il faut avoir patience, cher amy, et en attendant chercher quelque
voye, un peu plus courte et plus assurée, que celle que nous avons par le
moyen de Mr. Leers et de Mr. Anisson" 192 .
Leers' bemiddeling voor Franse geleerden ging over de grenzen van de Republiek
heen, ook naar Duitsland en Engeland. Van Pellison uit Parijs ontving hij vier
exemplaren van de tweede druk van diens Reflexions met het verzoek deze door
te sturen naar Leibniz in Hannover193. Bij zijn bezoek aan Toinard in Parijs heeft
Leers acht exemplaren van diens meest recent verschenen boek meegenomen om
ze Locke te doen toekomen in Londen 194 . En ook brieven uit Parijs naar Pierre

188) Brief G. Cuper aan CL Nicaise, 1-12-1695 (Lettres de divers savants à l'Abbé Claude
Nicaise, p. 252): "Mr. l'Eveque de St. Asaph m'a envoyé pour lui [= Père Pagi] un exemplaire
du Chronicon de Ioh. Antiochenus, surnommé Malela; je l'ay fait tenir à Mr. Beauval, pour
l'envoier par l'ayde de Mr. Leers, libraire à Rotterdam, à Mr. Toinard, à qui cet illustre et
sçavant Eveque en avoit fait aussi present".
189) Brief A. Reland aan R. Leers, 28-3-1706 (UBL BPL 246).
190) Brief F. Spanheim aan G.W. Leibniz, 17(27)-3-1694 (G.W. Leibniz, Allgemeiner
politischer und historischer Briefwechsel, Bd. X, p. 317): "(...] le libraire de Rotterdam
Leers m'a mandé qu'il alloit en France avec passeport, et offert de me faire avoir ce que je
voudrois".
191) Brief J. de Witt jr. aan Cl. Nicaise, 29-8-1695 (Lettres de divers savants à l'Abbé
Claude Nicaise, p. 86).
192) Brief J. de Witt jr. aan α . Nicaise, 8-5-1698 ( іает, pp. 90-91).
193) Brief P. PeUison-Fontanier aan G.W. Leibniz, 19-2-1692 (G.W. Leibniz, Allgemeiner
politischer und historischer Briefwechsel, Bd. VII, p. 305).
194) Brief N. Toinard aan J. Locke, 5(15)-10-1694 (Locke, Correspondence, voL V,
p. 156): "M. Leers qui depuis trois jours est parti d'ici, a bien voulu se charger de vous
faire tenir un paquet, ou il y a huit exemplaires d'un petit livret Fransois, qu'on atribuë
à l'un des Triumvirs". Het betrof Discussion de la suite des remarques nouvelles du Père
Bouhours sur la langue française, dat Toinard publiceerde onder het pseudoniem 'Abbé
albigeois'. VgL Locke, Correspondence, voL V, p. 122).
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АШх te Londen werden door Leers bezorgd .
Voor Leers was het natuurlijk commercieel interessant via een dergelijke
bemiddeling klanten aan zich te binden, maar de moeite die hij zich gaf, opdat
geleerden met elkaar in contact konden blijven, kwam ongetwijfeld ook voort
uit zijn verlangen een bijdrage te leveren als intermediair binnen de Republiek
der Letteren. Dit moge bijvoorbeeld ook blijken uit een brief aan Toinard,
waarin hij als volgt naar diens recente publicatie informeert: "[...] mandés moy
ce que c'est, afin que j'en instruise nos savants"196. Rest tenslotte de vraag of
Reinier Leers een rol heeft gespeeld in de diplomatieke betrekkingen tussen
Frankrijk en de Republiek. Aangenomen mag worden dat de regenten in de
Republiek graag gebruik zullen hebben gemaakt van de kennis en ervaring die
Leers had opgedaan tijdens zijn bezoeken aan Parijs, waar hij diplomaten als Du
Bos, Charles Colbert en Simon Arnauld had ontmoet. En dank zij de briefwisseling die Leers zelf en zijn naaste medewerker Pierre Bayle met vooraanstaande personen in Frankrijk voerden, kon de Rotterdamse boekhandelaar
niet alleen op de hoogte blijven van het geleerdennieuws, maar tevens van de
laatste politieke ontwikkelingen. Anderzijds was hij waarschijnlijk ook goed
vertrouwd met het politieke klimaat in Den Haag, wat hem de mogelijkheid
moet hebben gegeven Franse diplomaten van informatie te voorzien. De brieven
van Leers aan Clément uit de jaren 1707-1708 wekken de indruk dat Leers
goede relaties onderhield met enige vooraanstaande regenten in de Republiek.
Zo schreef hij in een brief van 14 oktober 1707 dat hij een gesprek had gevoerd
met raadpensionaris Heinsius en dat Van Starrenberg, lid van de Raad van
State, bij hem op bezoek was geweest 197 .
Toch zijn slechts weinig concrete gegevens over de 'diplomatieke' bezigheden
van Reinier Leen bekend. Er viel alleen te achterhalen dat hij in 1710 met
Michael Böhm via Anisson aan abbé Du Bos, afgezant voor Frankrijk bij de
vredesonderhandelingen van Geertruydenberg, mededelingen deed over de
politieke stemming binnen de Republiek198.
De vraag of Leers nog op andere wijze diplomatiek actief is geweest, blijft
dan ook onbeantwoord, zoals ook enige andere ter sprake gebrachte facetten
van zijn betrekkingen met Frankrijk helaas in het vage moesten blijven.

195) Brief P. Bayle aan F. Pinsson des Riolles, 15-3-1696 (The Romanic review, 24(1933),
p. 309): Bayle heeft een pakket boeken van Pinsson ontvangen, waarin ook "une grosse
dépêche pour Mr. AUix que Mi. Leers lui fera tenir par voie sûre".
196) Brief R. Leers aan N. Toinard, 2-10-1690 (BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 27).
197) Brief R. Leers aan N. Clément, 14-10-1707 (BNP f.fr. nouv. acq. 1216, ff. 121122).
198) A. Lombard, L'Abbé Du Bos, p. 125. De brieven van Anisson aan Du Bos en Leers
aan Anisson zijn bewaard te Parijs, Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Con.
HoU. nr. 223, ff. 178 en 203, en nr. 228, f. 96. Raadpleging van de betreffende archiefstukken heeft niet meer helderheid gebracht in mogelijke diplomatieke bezigheden van
Leers.

HOOFDSTUK VI

DE VERKOOP VAN HET BEDRIJF
EN LEERS' LAATSTE LEVENSJAREN

Een aantal omstandigheden kunnen worden genoemd welke Leers er mogelijk
toe hebben gebracht in 1709, toen hij 54 jaar oud was, zijn bedrijf te verkopen.
De bloeiperiode van het bedrijf lijkt na de beginjaren van de achttiende eeuw
definitief voorbij. Eind 1706 is Pierre Bayle gestorven en met hem heeft Leers
een belangrijk auteur èn zijn naaste adviseur verloren. Veel nieuwe werken
kwamen bovendien niet meer van de pers. In 1707 moest ook de uitgave van
de Histoire des ouvrages des savans tijdelijk worden gestaakt wegens ziekte
van de redacteur, Henri Basnage de Beauval, die in 1709 definitief de redactie
van het tijdschrift zou neerleggen1. Daarnaast kreeg Leers tijdens deze jaren
in zijn contacten met Frankrijk, het voor hem zo belangrijke handelsgebied,
te maken met een groeiende concurrentie van andere uitgevers uit de Republiek, waaronder De Lorme. Mogelijk speelde ook een slechter wordende gezondheid mee in Leers' beslissing om uit te zien naar personen, die de bedrijfsvoering van hem zouden kunnen overnemen, daar in de eigen familie blijkbaar
geen opvolgers konden worden gevonden. Toen Caspar Fritsch en Michael Böhm
dan ook bereid werden gevonden het bedrijf voor een grote som geld te kopen
moet Leers niet lang over het voor hem zo gunstige aanbod hebben geaarzeld.
Korte tijd later zou hij zich definitief uit de zaken terugtrekken.
Michael Böhm en Caspar Fritsch waren beiden afkomstig uit Saksen2. Op
welke wijze zij met elkaar en met Leers in contact zijn gekomen, is niet duidelijk. Van Böhm is bekend dat hij in 1707 werkzaam was bij de Parijse boekhandelaar Rigaud3, en dat hij eind 1708 of begin 1709 naar Rotterdam is
vertrokken. Zulks blijkt uit een brief van Nicolas Clément aanLeers: "M. Böhm
se dispose à vous aller trouver"4. Fritsch was al in 1706 naar Amsterdam gekomen en daar lid geworden van het boekverkopersgilde5.

1) Bij Fritsch en Böhm, de opvolgers van Leers, verschenen in 1709 nog twee afleveringen:
die van het eerste en van het tweede kwartaal.
2) Van Eeghen, dL I, p. 64, en dL V-l, p. 121, n. 335.
3) Шет, dL L p. 65.
4) Brief N. Clément aan R. Leers, 24-12-1708 (UBL March. 2).
5) Van Eeghen, dL I, p. 89.
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Op 2 mei 1709 werd voor notaris Gommer van Bostel de in het Frans gestelde verkoopakte door de betrokken partijen ondertekend6, waarbij werd
bepaald dat Leers "son négoce de livres et d'estampes" overdeed aan Fritsch
en Böhm, die zich in een compagnonschap hadden geassocieerd. De verkoop
had betrekking op de in de winkel en in de drie magazijnen voorradige boeken,
gravures en kaarten, op de kopijrechten en privileges en op de inboedel van de
drukkerij: de vijf drukpersen, de plaatpers en het zetsel. Leers verplichtte zich
zijn activiteiten als boekhandelaar en uitgever te staken en om zoveel mogelijk
het welvaren van de uitgeverij onder de nieuwe eigenaars te bevorderen.
Toch trok Leers zich na de verkoop van zijn bedrijf niet geheel uit de boekenwereld terug. Als adviseur was hij betrokken bij het werk van zijn opvolgers7,
en zoals ook in de verkoopakte werd vastgelegd, bleef hij de leveranties van
boeken en schrijfwaren aan de Admiraliteit van de Maas voortzetten 8 . Hij had
zich het recht voorbehouden om de nieuwe editie van de Dictionnaire universel
[...] van Furetière, waarvan in 1708 het eerste deel van zijn persen was gekomen,
te voltooien. Daartoe werd het benodigde zetsel uit de verkoop gehouden9.
Een jaar eerder had hij voor 14.000 gulden van de erfgenamen van zijn broer
Arnout, met wie hij het werk van Furetière gezamenlijk had uitgegeven, de
resterende exemplaren, het privilege en de kopijrechten van de dictionnaire
opgekocht 10 . Van een uitgave der resterende delen van een nieuwe editie door
Leers is het echter niet meer gekomen 11 .
De koopsom tussen Leers en Fritsch en Böhm was vastgesteld op 120.000
gulden, af te betalen binnen een periode van zes jaar. Zolang de schuld niet zou
zijn vereffend, bleven de boeken in de magazijnen onder Leers' hoede. Wel

6) GAR Oud Not. Arch., nr. 1498/187.
7) VgL brief van С Fritsch en P. Marchand, 17-12-1711 (UBL March. 2): "Si Mr. Leers
et Mr. Böhm trouvent bon de tirer 3.000 de Rousseau [= J.B. Rousseau, Les œuvres du
Sr. Rousseau, Rotterdam, Fritsch et Böhm, 1712] et si Mr. Gacon est sur qu'on les débitera,
à la bonheur, j'y souscris".
8) GAR Oud Not. Arch. nr. 1498/187, f. 431.
9) іает, ff. 428 en 430.
10) GAR Oud Not. Arch. nr. 1587/84: 2-10-1708.
11) Evenals de tweede werd ook de derde editie door Henri Basnage bezorgd. Bij diens
dood was deze met het redactiewerk gevorderd tot de letter E. Leers verzocht Brutel de La
Rivière Basnages werk voort te zetten. Vgl. Dictionnaire universel (...], La Haye 1727,
préface. In 1719 werd nog een verlenging van het privilege voor de dictionnaire van Furetière aangevraagd door Cornelia Brandt. (ARA Archief Staten van Holland en West-Friesland
nr. 1671). In 1721 vond de verkoop van de dictionnaire plaats aan een compagnie van
Haagse boekverkopers. Zij kochten voor 4.100 gulden van de erfgenamen van Reinier
Leers 1588 exemplaren van het eerste deel, 1588 gedrukte bladen van het tweede deel en
260 derde delen. In de verkoop was inbegrepen het privilege, het recht van kopij, de gegraveerde platen, het werkexemplaar van Basnage, 1400 pond zetsel en 30 riem papier.
(GAR Oud Not. Arch. nr. 2011/134 21-4-1721). Het zou nog tot 1727 duren voordat de
nieuwe door Brutel de La Rivière verzorgde editie verscheen.
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werden er afstaken gemaakt over de wijze waarop Fritsch en Böhm over deze
boeken konden beschikken: de door hen uit de voorraad genomen boeken zouden telkens vervangen moeten worden door nieuwe uitgaven uit het eigen
fonds12. Al spoedig zou blijken dat voor de nieuwe eigenaars de koopsom
te hoog was geweest.
In Rotterdam had Leers, mede dank zij zijn internationale contacten het tot
aanzien gebracht en dit resulteerde in zijn verkiezing op 29 april 1714 tot
schepen van de stad13. Jarenlang had Leers beroepshalve te maken gehad met het
postverkeer tussen de Republiek en Frankrijk. Voortdurend had hij hinder
ondervonden van allerlei ongewisse factoren in dit postverkeer, waardoor brieven
en pakjes langdurig onderweg waren of zelfs helemaal niet op de plaats van
bestemming arriveerden. Het wekt dan ook geen verwondering dat toen het
Rotterdamse stadsbestuur iemand zocht die samen met Jan Six uit Amsterdam
in de Franse hoofdstad zou moeten onderhandelen over het postverkeer tussen
beide landen, Reinier Leers daartoe werd uitgenodigd14. In september 1714
ondernam hij nog eenmaal de reis naar Parijs. In de stad waar hij twintig jaar
eerder, in de roemrijke jaren van zijn uitgeversbedrijf, bezoeken had afgelegd
bij vooraanstaande geleerden en bij de Franse koning, werd hij nu door de dood
verrast. In de vergadering van de Rotterdamse vroedschap van 19 november 1714
werd door de heren burgemeesters meegedeeld dat zij "tijdinge hadden ontfangen dat de Heer Schepen Leers, desperaet krank was, en genoegsaem agoniseerde, sulcx dat met de eerste post de tijdinge van desselffs doot verwagt
wierd"15. En in de volgende vergadering, drie dagen later, moest inderdaad
worden bericht dat een brief van Six, gedateerd op 15 november, was gearriveerd, waarin het overlijden van Leers werd gemeld16. Drie planums zijn bewaard gebleven, waarin in dichtvorm het overlijden van Leers onder de Rotter-

12) GAR Oud Not Arch. nr. 1498/187, art. 15.
13) GAR Oud Arch. 42, Resoluties Vroedschap, f. 99v: 29-4-1714.
14) іает, f. 148: 3-9-1714.
15) Шет, f. 190v: 19-11-1714.
16) Ibidem, f. 191: 22-11-1714. Tevergeefs is gezocht naar meer gegevens over Leers'
dood in Parijs. In de Archives de Paris et de l'Ancien Département de la Seine werd geen
'declaration du décès' aangetroffen en in de ingekomen ordinarisbrieven van 1714 uit
Parijs aan de Staten-Generaal werd ook zonder resultaat naar de naam van Leers gezocht.
ARA Archief van de Staten-Generaal, nr. 11270: Frans register 1714. In zijn brieven maakte
Leers tweemaal melding van ziektes waaraan hij leed. In 1699 schreef hij: "Je suis incommodé depuis 8 mois d'un veijt dans la poitrine, qui m'a osté le plaisir et le loisir de vaquer
à mes affaires" (Brief R. Leers aan N. Clément, 21-12-12-1699, BNP AR 53, f. 143). En in
1710 is er sprake van "une inflammation à la jambe et au pied" (Brief R. Leers aan Ν.
Clément, 17-11-1710 (BNP AR 53, f. 403).
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damse bevolking werd bekend gemaakt17. Zijn stoffelijke resten werden naar
Rotterdam overgebracht en op 1 februari 1715 begraven in het zuidpand van de
Sint-Laurenskerk. De weduwe en de erfgenamen kregen van het stadsbestuur
nog een som geld ter vergoeding van de reis- en verblijfkosten van Reinier en
bovendien als blijk van waardering voor diens activiteiten een zilveren lampetkan
ter waarde van 500 gulden18.
Cornelia Brandt bleef voor de tweede maal als weduwe achter. Uit haar
eerste huwelijk met Frans de Haes leefden nog twee zonen: de dichter Joan,
die haar veel geld kostte, en Gerard, advocaat te Den Haag19. Van de drie kinderen uit het huwelijk met Reinier Leers was de jongste, die dezelfde voornaam
droeg als zijn vader, spoedig na de geboorte gestorven. Dochter Johanna en
zoon Arnout waren bij de dood van hun vader respectievelijk 17 en 16 jaar oud.
Vlak voor zijn vertrek naar Parijs hadden Reinier en Cornelia nogmaals vastgelegd dat bij een eventueel overlijden van één van beiden de weeskamer zou worden uitgesloten bij de verdere zorg van de twee nog minderjarige kinderen20.
Als voogd zou worden benoemd Arnout van den Bergh. Blijkens de notariële
akten nam deze inderdaad ook het voogdijschap op zich. Arnout van den Bergh
was enige zoon van Helena Leers, zuster van Reinier, en van Isaack van den
Bergh, koopman in wol 21 .
Fritsch en Böhm, de nieuwe eigenaars van de uitgeverij en boekhandel, hadden
inmiddels nog steeds niet hun schulden betaald. Op 31 december 1714 trok
Fritsch zich uit het compagnonschap terug en Michael Böhm ging een nieuwe

17) - С. van Arckel, D.M. viri amplissimi Regnen Leeisii. - D. van Hoogstraten, In excessum viri amplissima Regnen' Leers, civitatis Rotteraedamensis judiéis, Lutetiae, quo reip.
causa profectus erat, morbo extincti. - J. Suderman, Grafnaelt voor den edelen achtbaren
Heere, den Heere Reinier Leers [...],
Deze drie planums dragen het impressum van Fritsch en Böhm. Ze worden bewaard in het
Gemeentearchief van Rotterdam. Het gedicht van Van Hoogstraten is ook opgenomen in
zijn Poëmata, Amsterdam 1728, p. 270.
18) GAR Oud Arch. 42, Resoluties Vroedschap, f. 241: 25-3-1715.
19) In haar testament van 20-5-1724 (GAR Oud Not. Arch. nr. 2014/76) verklaarde
Cornelia Brandt dat haar zoon Joan in de afgelopen jaren al veel geld van haar had ontvangen en dat zij geregeld borg voor hem had gestaan met telkens nadelige financiële gevolgen.
20) GAR Oud Not. Arch. nr. 2004/71: 24-9-1714. Reeds in 1696, vóór de geboorte van
hun eerste kind, was door Reinier Leers en Cornelia Brandt vastgelegd dat de weeskamer
zou worden uitgesloten (GAR Oud Not. Arch. nx. 979/437: 28-8-1696).
21) Isaack van den Bergh had in vroegere jaren de familie Leers financieel gesteund. Zo
was hij in 1674 borg geweest voor Amout Leers jr., toen deze voor ruim 7.000 gulden
boeken had gekocht bij de veiling van het fonds van Joan Blaeu (Van Eeghen, dl. V, pp.
260-261).
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'societeyt' aan met de sinds kort in Rotterdam woonachtige Charles Levier22. In
juli 1715 werd een nieuwe regeling getroffen over de afbetaling van de schuld.
Böhm en Levier verklaarden dat de aflossingen niet geregeld hadden kunnen
plaatsvinden, daar zij
"[...] vermits de siegte en neringlooze constitutie der tijden, door den zwaren
en langdurigen oorlog veroorsaekt, zoo veele boeken niet hadden kunnen
debiteren, als sij wel hadden gedagt en gewenscht"23.
De schuld bedroeg nog ruim 83.000 gulden. De aflossingsregeling werd weliswaar door Cornelia Brandt enigszins versoepeld, maar dit kon niet verhinderen
dat ook het nieuwe compagnonschap tegen de financiële problemen niet bleek
opgewassen. Levier vertrok eind 1715 naar Den Haag en Böhm bleef met handen
en voeten gebonden aan de erven Leers. In november 1715 was hij gedwongen
om een deel van zijn boeken in Delft te veilen en op 27 augustus 1716 transporteerde hij de uit deze veiling voortvloeiende vorderingen aan de erven Leers24.
Böhm besloot nog wel een nieuwe editie van de Dictionaire van Bayle op de
markt te brengen om door het daarvan verwachte financiële succes zijn schuldenlast te kunnen verminderen. Deze onderneming werd in feite gefinancierd door
Cornelia Brandt. Bij haar leende Böhm in september 1716 immers 24.000
gulden25 en het was met deze weduwe en Arnout van den Bergh dat Prosper
Marchand het contract sloot over zijn redactie- en correctiewerk voor de uitgave
van de nieuwe editie van de Dictionaire™. Als borg voor de schuld berustte
het privilege van de Dictionaire bij Cornelia Brandt27 en ook de gedrukte vellen
kwamen op de zolders van de magazijnen te liggen, waarvan de sleutel nog
steeds bij de erven Leen berustte28. Toen in 1720 het drukken van de Dictionaire was voltooid, verkocht Böhm de hele oplage - 2560 exemplaren op gewoon
papier en 48 op groot papier -, het privilege en de koperen platen voor de titelbladen aan de Amsterdamse boekverkopers Rudolf en Gerard Wetstein en de
Haagse 'libraire' Isaak Vaillant29. Van de koopsom ontving hij zelf slechts 4536
gulden. De erven Leers kregen 30.000 gulden betaald. De resterende 75.000

22) GAR Oud Not. Arch. nr. 1511/41: 19-7-1715.
23) GAR Oud Not Arch. nr. 1511/40: 19-7-1715.
24) Van Eeghen, dl. I, p. 65.
25) GAR Oud Not. Arch. nr. 2005/184: 13-9-1716.
26) GAR Oud Not Arch. nr. 2005/185: 13-9-1716.
27) GAR Oud Not. Arch. nr. 1511/40, art 10.
28) Ibidem, art 6. Vgl. ook de opmerking van Samuel Mason in een brief aan Piene
Desmaizeaux, 26-9-1716 (BML French add. ms. 4285, ff. 174-175, gecit. naar: С. BerkvensStevelinck, Prosper Marchand et l'histoire du livre, p. 107): "Ne se fiant pas au Sieur Böhm,
qui s'est ruiné, la veuve de Leers a d'ailleurs exigé qu'on imprime chez elle tous les exemplaires (du Dictionaire), qu'elle conzervera en magasin".
29) GAR Oud Not. Arch. nr. 2010/568. Zie voor de verkoop van de Dictionaire van
Bayle ook: M.M. Kleerkoper, De boekhandel te Amsterdam, dl. II, pp. 947-951.
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gulden zouden in de komende drie jaar worden afgelost30. Door deze transactie was Böhm in staat om in ieder geval zijn schuld voor een deel af te lossen.
De afloop van de schuldenkwestie blijft onduidelijk. In het najaar van 1722
stierf Böhm. Op dat ogenblik stond hij ongetwijfeld nog bij de erven Leers
in het krijt, maar de documenten geven hierover geen uitsluitsel. Evenmin kan
de vraag worden beantwoord wat er is gebeurd met de waarschijnlijk nog grote
hoeveelheden boeken die in de magazijnen lagen opgeslagen. De kinderen en
kleinkinderen van Reinier en Cornelia zijn niet meer betrokken geweest bij de
uitgave of verkoop van boeken.Johanna trouwde in 1723 met de advocaat
François van der Hoeven, een telg uit een Rotterdams patriciërsgeslacht. Een
jaar later trouwde Arnout in de Waalse Kerk te Amsterdam met Christina Uijlenberg, een nicht van zijn voogd Amout van den Bergh. Deze Arnout van den
Bergh behoorde tot een vooraanstaande en gefortuneerde Rotterdamse familie31.
In 1729 werden hij en zijn vrouw Margaretha van Eyck door aankoop Heer en
Vrouw van Ameide, Herlaer en Tienhoven. Hun huwelijk was kinderloos gebleven en na hun dood gingen deze Heerlijkheden over op Anna, zuster van
Arnout van den Bergh. Toen zij in 1745 stierf kwamen Amout Leers en zijn
vrouw in het bezit van Ameide en Herlaer en zijn zuster en haar man werden
tot Heer en Vrouw van Tienhoven verheven32. Financieel moet het Amout
Leers goed zijn gegaan. Hij was koopman in wollen- en hoedemakersstoffen
en later directeur van de Levantse Handel33. Zijn nageslacht vinden we terug
in uiteenlopende beroepen. Onder hen treft men verscheidene kooplieden aan
in wijn en graan, een hoofdcommies bij het ministerie van Zaken en Eeredienst,
een administrateur der Financiën te Suriname, een directeur van een plantage
te Suriname, een luitenant-kolonel der Genie 34 .
Van de familie Leers zijn dus slechts twee generaties als uitgever werkzaam geweest: de ouders Amout en Jannetje en de twee zoons Amout jr. en
Reinier. Van hen deed Reinier het meest van zich spreken. Hij heeft met zijn
uitgaven en met zijn steeds goed voorziene boekhandel bijgedragen tot het
handhaven van het in de loop der zeventiende eeuw verworven hoge peil der

30) Ibidem.
31) Voor de genealogie van de familie Van den Bergh, zie: E.A. Engelbrecht, De vroedschap van Rotterdam, pp. 295-296.
32) "Het Rotterdamsche geslacht Leers", in: De Navorscher, 32 (1982), pp. 535-537.
33) Een aantal brieven van en aan Arnout jr. als directeur van de Levantse Handel zijn
gepubliceerd in: J.G. Nanninga (ed.), Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen
handel, dl. III. Arnout jr. liet een belangrijke verzameling schilderijen en een collectie
schelpen en stenen na, die in 1767 werden geveild. Vgl. G. Hoet, Catalogus of naamlyst van
schilderijen, pp. 596-604. De opbrengst van de veiling der schilderijen bedroeg 82.315 gulden
Vgl. Α. Bredius, Naamlijst van kunst-catalogi.
34) Zie de in bijlage III opgenomen genealogie van de familie Leers.

135
boekhandel in de Republiek. Als uitgever van manuscripten die elders in Europa
moeilijk of helemaal niet ter perse konden worden gebracht en als intermediair
in het boekenverkeer tussen diverse landen in Europa heeft de Rotterdamse
'libraire' het ideaal van de Republiek der Letteren steeds gediend.

4. Twee drukkersmerken, voorkomend op titelpagina's van R. Simon, Histoire
critique du texte du Nouveau Testament, 1689 (fondslijst I, nr. 68).
Exx. UBN (Leers-editie) en UBU (nadruk met afwijkend monogram).

FONDSLUST I
CHRONOLOGISCHE LUST VAN WERKEN DIE VOLGENS HET TITELBLAD
ZUN UITGEGEVEN BIJ REINIER LEERS

Voor elk werk worden achtereenvolgens vermeld:
- naam van de auteur. De auteursnaam wordt tussen vierkante haken geplaatst,
indien deze niet figureert op de titelpagina.
- volledige titel, zoals die op de titelpagina is vermeld.
- eventuele vermelding van uitgave. Aansluitend aan de titel worden de gegevens betreffende de uitgave en de bewerkers vermeld zoals die op het
titelblad zijn opgenomen.
- volledige drukkersadres, gevolgd door het vermelde jaar van uitgave (in arabische cijfers).
- opgave van formaat, collatie en paginering.
- eventuele vermelding van drukkersmerk, ornement, titelprent of gravures.
Voor de drukkersmerken zijn de volgende afkortingen gebruikt:
E.D. Encre en Dieu
P.R. Pressa Resurget
L.C. Labore et Constantia
S.S.
Scrutamini Scripturas
L.V. Labore et Vigilantia
T.M. Tenet Meliora
- vindplaatsen). Deze opgave beoogt niet volledig te zijn. Voor de gebruikte
afkortingen wordt verwezen naar de Lijst van afkortingen. Indien meerdere
vindplaatsen zijn vermeld, wordt met een asterisk aangegeven alwaar autopsie
plaatsvond.
- annotatie. De annotatie kan onder meer bevatten:
- vermelding van eerste editie, van eventuele herdrukken bij Reinier Leers en
van nadrukken;
-verwijzing naar bibliografische literatuur. Voor de gebruikte afkortingen,
zie: Lijst van afkortingen;
- vermelding van eventueel privilege in octrooiregisters (ARA Archief Staten
van Holland en West-Friesland) en/of op titelpagina;
- vermelding van eventuele opname in Frankfurter Messecatalogus;
- opmerkingen over precieze verschijningsdatum.
De lijst is chronologisch geordend volgens het op het titelblad vermelde jaar van
uitgave. Binnen elk jaar zijn de titels alfabetisch geordend op auteursnaam of
bij anoniemen op eerste woord van de titel. Voor uitgebreidere toelichting
op de gehanteerde criteria bij het samenstellen van deze lijst, zie hoofdstuk
III, par. 1: Samenstelling en presentatie van de fondslijst.
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1680
1) VELTHUYSEN, Lambertus van
Lamberti Velthuysii, Ultrajectini, Opera omnia, ante quidem separatim
tarn Belgice, quam Latine, nunc vero conjunctim Latine edita. Quibus
accessere duo tractatus novi hactenus inediti: prior est De articulis fidei
fundamentalibus; alter De cultu naturali, oppositus tractatui Theologicopolitico et operi posthumo Benedicti de Spinoza. Catalogus tractatuum
pagina post praefationem próxima exstat. Pars prima.
Lamberti Velthuysii, Ultrajectini, Operum pars secunda. Quorum catalogum pagina sequens exhibet.
Roterodami [dl. Π: Rotterodami], Typis Reineri Leers, 1680.
4
4
40: dl. I: *-3* , A-5S 5Ti; pp. [28] 1-372 [28] 373-608 [4] 609-846;
4
2
dl. II: π, 5M-9I 9K ; pp. [2] [847-850] 851-1570.
Drukkersmerk: L.V.
GBR/UBA/UBU*.
1681
2) Catalogus insignium, et omni genere exquisitorom, praecipue litteratorum,
S. Patrum, et theologicorum librorum instructissimae bibliothecae Isaaci
Gruteri, Scholae Erasmianae Rotterodamensis (dum viveret) rectores
vigilantissimi. Quorum auctio habebitur Rotterodami in aedibus defuncti,
die 14. Aprilis et seqq. horâ octava matutina et secunda pomeridiana,
1681.
Rotterodami, Typis Regnen Leen, Bibliopolae, 1681.
8°: A-Q4R4(-R2);pp. 1-134.
Drukkersmerk: L.V.
КВ.
3) LOMBARD, André
Harangue tres eloquente et tres touchante au Roy de la Grande Bretagne,
sur l'asyle qu'il donne aux pauvres protestans persécutés qui se retirent
dans son Royaume. Faite par Monsieur André Lombard, Ministre de
l'Eglise Françoise de la Savoye dans Londres, le 19 d'Octobre 1681.
Imprimée par l'exprès commandement de Sa Majesté.
Suivant la copie de Londres. A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1681.
40: A 4 ; pp. [1-2] 3-8.
KB*/UBA.
a) De eerste druk verscheen te Londen, 1681.
b) Knuttel nr. 11768.
4) [ROCHEFORT, César de]
Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l'Amérique, enrichie d'un
grand nombre de bellesfiguresen taille douce, qui représentent au naturel
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les places et les raretez les plus considérables qui y sont décrites. Avec un
vocabulaire Caraïbe.
Dernière edition, reveuë et augmentée par Tautheur d'un Récit de Testât
présent des celebres colonies de la Virginie, de Marie-Land, de la Caroline,
du nouveau Duché d'York, de Penn-Sylvania, et de la nouvelle Angleterre,
situées dans l'Amérique septentrionale et qui relèvent de la Couronne du
Roy de la Grand' Bretagne. Tiré fidèlement des memoires des habitans
des mêmes colonies, en faveur de ceus qui auroyent le dessein de s'y
transporter pour s'y établir.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1681.
40: a - d V , A-4E 4 4F 2 ;pp. [36] 1-583 [584-596].
Drukkersmerk: L.V. Ongesigneerde titelprent. Drie uitslaande gravures,
waarvan twee niet gesigneerd en één gesigneerd: A.W. Delin. Voorts 47
ongesigneerde illustraties in de tekst.
KB.
a) De eerste druk verscheen te Rotterdam bij Amout Leers sr., 1658.
5) [ROCHEFORT, César de]
Récit de Testat présent des celebres colonies de la Virginie, de Marie-Land,
de la Caroline, du nouveau Duché d'York, de Penn-Sylvania, et de la
nouvelle Angleterre, situées dans l'Amérique septentrionale, entre les
trente deuxième et quarante sixième degrés de l'élévation du Pole du
Nord, et établies sous les auspices, et l'autorité souveraine du Roy de
la Grand' Bretagne. Tiré fidèlement des memoires des habitans des mêmes
colonies, en faveur de ceus qui auroyent le dessein de s'y transporter
et de s'y établir.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1681.
40: A-E4F2; pp. [1-4] 5-43 [44].
Drukkersmerk: L.V.
KB.
1682
6) Catalogus librorum quos Regnerus Leers, Bibliopola Rotterodamensis,
ex ultimis nundinis vemalibus Francofurtensibus, 1682, sibi advehi curavit,
et qui in sua officina (praeter plurimos omnis generis et facultatis libros
aliunde comparatos) venales extant.
Rotterodami, Apud Regnerum Leers, Bibliopolam ad insigne Erasmi,
1682.
120: A 1 2 ; pp. 1-24.
Drukkersmerk: L.C.
BLO
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7) [JURIEU, Pierre]
Examen de l'eucharistie de l'Eglise Romaine: divisé en six traittés.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, Marchand Libraire, 1682.
2
8°: * 2 , Α-2Η*2Ι ; pp. [4] 1-491 [492-496].
Drukkersmerk: L.V.
BNP.
a) Herdruk bij Reinier Leers in 1683. Zie nr. 13.
b) Kaeppler nr. 25-1.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1683.
8) [JURIEU, Pierre]
Traité de la dévotion. Quinzième et dernière edition, reveuë, corrigée, et
augmentée tout de nouveau par l'autheur de Deux sermons sur les devoirs
de la perseverance.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1682.
12
2
80:·«, Α-Y Ζ ;pp. [16] 1-532.
Drukkersmerk: L.V.
GBR.
a) De eerste druk verscheen te Rouen, J. Lucas, 1674.
b) Kaeppler nr. 7-XV/Sauvy nr. 134.
9) [SILVIUS, Johannus]
Compendium grammaticae graecae, concinnatum in usum Scholae Erasmianae.
Rotterodami, Apud Regnerum Leers, 1682.
[120:32 pp.]
a) Vermeld in: J.H. Scheffer en Fr.D.O. Obreen, Rotterdamsche
historiebladen, Rotterdam 1876,2e afd., dl. I, p. 663.
b) Vindplaats onbekend. Kon niet in autopsie worden genomen.
1683
10) [BAYLE, Pierre]
Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la
comète qui parut au mois de décembre 1680.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1683.
120: dl. Ι: π 2 , Α-R12 Si; pp. [4] 1-410; dl. II: тг, S 1 2 (-Si)T-2L 1 2 2M s ;
pp. [2] 411-811 [812-826].
Drukkersmerk: P.R.
BNP«7UBA.
a) Het betreft een tweede vermeerderde druk van Lettre à M.L.A.D.C.
[...]. Zie: fondslijst III, nr. 10. Herdrukken bij Reinier Leers in
1699 en 1704. Zie nrs. 138 en 166.
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b)Sauvynr. 1021.
с) Volgens Labrousse, t. II, p. 139, η. 42 verscheen dit werk op
2 september 1683.
11) Catalogus librorum quos Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, ex
ultimis nundinis vemalibus Francofurtensibus, 1683, sibi advehi curavit,
et qui in sua officina (praeter plurimos omnis generis et facultatis libros
aliunde comparatos) venales extant
Roterodami, Apud Regnerum Leers, Bibliopolam ad insigne Erasmi, 1683.
12
120: A ; pp. 1-24.
Drukkersmerk: L.C.
BLO.
12) IUVENALISjPERSIUS
D. Iun. Iuvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae. Ex doct: virorum emendatione.
Hagae С omit um et Roterodami, Apud Amoldum et Regnerum Leers,
1683.
8
4
120: A-G H ; pp. [1-2] 3-119 [120].
Gegraveerde titelpagina, gesigneerd: A. Blois sculp.
KB*/UBA.
a) Herdruk bij Reinier Leers in 1702. Zie nr. 158.
13) [JURIEU, Pierre]
Examen de l'eucharistie de l'Eglise Romaine: divisé en six traités.
Dernière edition augmentée dans tous les traités, et particulièrement dans
celuy du retranchement de la coupe, d'une response à ce que Mr. de
Meaux a objecté à l'autheur dang son livre de la communion sous les
deux espèces.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1683. P.R.
120: * 2 ,A-Y 1 2 Z 1 0 ;pp.[4] 1-544 [545-548].
Drukkersmerk: P.R.
GBR/UBN*.
a) De eerste druk verscheen bij Reinier Leers in 1682. Zie nr. 7.
NUC, voi. 287, p.57 vermeldt een nadruk, waarvan het titelblad
geeft: "Sur la copie imprimée à Rotterdam, Chez Reinier Leers,
1683". Deze nadruk heeft een volstrekt afwijkende collationering.
b) Kaeppler nr. 25-III.
14) [JURIEU, Pierre]
Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallele: ou apologie
pour les reformateurs, pour la reformation et pour les reformez, divisée
en quatre parties; contre un libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par
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Mr. Maimbourg. Premiere partie. Qui contient l'apologie pour les principaux reformateurs, pour les martyrs de la reformation, pour Calvin, pour
sa personne, pour sa doctrine et pour sa religion.
Histoire du papisme, ou suitte de l'apologie pour la réformation, pour
les reformateurs et pour les reformez, troisième partie. Réponse par
voye de recrimination aux trois grandes accusations répandues dans
l'ouvrage du Sieur Maimbourg. Contenant l'histoire abbregée des troubles
que le papisme a causés dans le monde, des cruautez qu'il y a exercées,
et de ses attentats contre l'authorité souveraine.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1683.
4°: dl. I: *-3* 4 , A4B 4 4C 2 ; pp. [24] 1-557 [558-572]; dl. II: A4(Ai+
2
* 2 ) В-Зг^Зв ; pp. [1-2] [4] 3-408 [409-420].
Drukkersmerk van deel I: P.R., van deel II: L.V. In deel I een ongesig
neerde titelprent met als opschrift: Le calvinisme et papisme mis en paral
lele.
BNP/KB*/UBL.
a) Er verscheen bij Reinier Leers in hetzelfde jaar een editie in 12°formaat. Zie nr. 15. Volgens Sauvy, nr. 285, bestaan er twee ver
schillende 4°-edities met het impressum "A Rotterdam, Chez
Reinier Leers". Ongetwijfeld is één ervan een nadruk. Er verscheen
ook een nadruk te Genève bij Samuel de Tournes, 1683.
b) Kaeppler nr. 26 / Sauvy nr. 285.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 20 maart 1683. Titelblad van deel I vermeldt: Avec privilege.
d) In oktober 1682 werd met het zet- en drukwerk begonnen. Vgl.
brief P. Bayle aan Jacob Bayle, 3-10-1682 (Bayle, 0.£>Л t. Ι В,
p. 134): "[...] c'est ici qu'on imprimera [Histoire du calvinisme], on
commencera dans huit ou dix jours, ce sera un gros in-4°, pret pour
la foire de Francfort". Deel I van de 40-editie en de delen I en II
van de 12°-editie waren in juli 1683 gereed. Vgl. brief P. Bayle aan
Jacob Bayle, 13-7-1683 (Bayle, O.D.2,1.1 B, p. 138).
15) [JURIEU, Pierre]
Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallele: ou apologie
pour les reformateurs, pour la reformation et pour les reformez, divisée
en quatre parties; contre un libelle intitulé l'Histoire du calvinisme par
Mr. Maimbourg. Premiere partie. Qui contient l'apologie pour les principaux reformateurs, pour les martyrs de la reformation, pour Calvin, pour
sa personne, pour sa doctrine et pour sa religion.
Apologie pour la reformation, pour les reformateurs, et pour les reformez.
Contre un libelle intitulé l'Histoire du Calvinisme, par Monsieur Maimbourg. Seconde Partie. Defense de la maniere dont la reformation de
ceux qu'on appelle calvinistes, s'est establie en divers lieux de l'Europe,
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5. Titelpagina's van twee verschillende edities van P. Jurieu, Histoire du cal
vinisme et celle du papisme mises en parallele, 1683 (fondslijst I, nr. 15).
Exx. Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg.
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et particulièrement en France.
Histoire du papisme ou suitte de l'apologie pour la reformation, pour les
reformateurs et pours les reformez, troisième partie. Réponse par voye de
recrimination aux trois grandes accusations répandues dans l'ouvrage du
Sieur Maimbourg. Contenant l'histoire abbregée des troubles que le papisme a causés dans le monde, des cruautez qu'il y a exercées, et de ses
attentats contre l'authorité souveraine.
Histoire du papisme ou suitte de l'apologie pour la reformation, pour les
reformateurs et pour les reformez, quatriesme partie. Réponse par voye
de recrimination aux trois grandes accusations répandues dans l'ouvrage
du Sieur Maimbourg. Contenant l'histoire abbregée des troubles que le
papisme a causés dans le monde, des cruautez qu'il y a exercées, et de
ses attentats contre l'authorité souveraine.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1683.
120: dl. I: * 12 2* 8 , A-2A12 ; pp. [40] 1-575 [576] ; dl. II: A-2B12 2C6
2D 3 ; pp. [1-2] 3-611 [612-618]; dl. Ill: A-Q12 R 10 ; pp. [1-2] 3-403
12
[404];dl. Г :тг,А-Т *;рр. [1-2] 3-465[466-468].
Deel I en II hebben op het titelblad een globe, deel ΠΙ en Г een orne
ment. In deel I een ongesigneerde titelprent met als opschrift: Le calvinisme
et papisme mis en parallele.
BNP/UBA*.
a) Er verscheen bij Reinier Leers in hetzelfde jaar een editie in 4°formaat. Zie nr. 14. De vermelding door Kaeppler van een 8°editie in de Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg
is onjuist. In deze bibliotheek zijn twee 12°-edities aanwezig,
waarvan het titelblad van deel I in het ene exemplaar (E 145366)
een globe vertoont, in het tweede exemplaar (E 125847) een
ornement en de vermelding: "Avec Privilege".
1684
16) [ABBADIE, Jacques]
Panégyrique de Monseigneur l'Electeur de Brandebourg.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
40: A-E4; pp. [1-2] 3-40.
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
17) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie.
Idem. Seconde partie. Où l'on établit la religion chrétienne par ses propres
caracteres.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
80: dl. I: •"-г*4, A-2I' 2К 3 ; pp. [24] 1-517 [518]; dl. Π: A-2C8 2D 4 ;
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pp. [1-2] 3-418 [419-424].
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GBR/UBL.
a) Herdrukken met het impressimi van Reinier Leers in 1688, 1689,
1690, 1692, 1701, 1705, 1711 en 1728. Zie nrs. 57, 62, 70, 85,
148,173,198 en 203.
b) Sauvy nr. 233.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 23 januari 1685.
d) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685.
e) Het werk verscheen waarschijnlijk november 1684. Vgl. brief
P. Bayle aan J. Lenfant, 5-10-1684 (Bayle, O.D., t. IV, p. 614):
"[...] le Traité de ¡a vérité delà religion chrétienne par Mr. Abbadie, ministre de Berlin, paraîtra dans un mois".
18) [CLAUDE, Jean]
Sermon sur le peché contre le St. Esprit, sur ces paroles de Saint Marc,
chap. 3, ν. 28. 29. 30. prononcé à Charenton.
A Rotterdam, Chez René Leers, 1684.
4°: Α-D4 E 2 ; pp. [1-2] 3-35 [36].
Op het titelblad een globe.
BNP.
19) [CLAUDE, Jean]
Sermon sur les paroles de Jesus-Christ aux Apôtres. Jean XVI, v. 12.
13. 14., prononcé le Dimanche 28 fév. 1683.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
40: A-Η4; pp. [1-2] 3-63 [64].
Op het titelblad een globe.
BNP.
20) [LARROQUE, Daniel de]
Le Proselyte abusé: ou fausses vues de Mr. Brueys dans l'Examen de la
séparation des protestane.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
120: * 6 , A-H12 I 6 ; pp. [12] 1-192.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*.
a) Sauvy nr. 986.
b) Eind november 1683 werd met het drukken begonnen. Vgl. brief
P. Bayle aan J. Lenfant, 26-11-1683 (Bayle, O.D., t. IV, pp. 607608): "Son [= Larroque] manuscrit s'imprime dans cette ville;
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chez le Sieur Leers. [...] On en est encore à la première feuille,
et il y en aura douze, ou environ".
21) [LENFANT, Jacques]
Considérations générales sur le livre de Mr. Brueys, intitulé Examen des
raisons qui ont donné lieu à la séparation des Protestane, et par occasion
sur ceux du même caractère.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
120: *-2* 12 ,A-D 12 E 9 ;pp. [48] 1-112 [113-114].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Sauvy nr. 475.
b) Eind januari 1684 moest het drukken nog beginnen. Vgl. brief
P. Bayle aan Joseph Bayle, 29-1-1684 (Bayle, 0.D.2,1.1 В, p.l44):
"M. Lenfan m'a envoie sa réponse à M. Brueys, je la ferai imprimer
dès que le grand froid qu'il fait permettra aux imprimeurs de
travailler". Begin maart 1684 was het werk voltooid. Vgl. brief
P. Bayle aan J. Lenfant, 8-3-1684 (Bayle, O.D., t. IV, p. 609):
"[...] votre livre est achevé d'imprimer".
22) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Défense de l'auteur de la Recherche de la vérité, contre l'accusation de
Mr. De La Ville. Où l'on fait voir, que s'il étoit permis à un particulier,
de rendre suspecte la foi des autres hommes sur des consequences bien
ou mal tirées de leurs principes, il n'y auroit personne qui se pust mettre
à couvert du reproche d'heresie.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
120: A 12 В 1 1 ; pp. [1-2] 3-46.
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Verscheen samen met Traité de la nature et de la grâce (zie nr. 24);
in het BNP-exemplaar met deze samengebonden, maar met eigen
titelpagina, impressum en paginering. Herdrukken zonder eigen
titelpagina verschenen in de herdrukken van Traite de la nature et
de la grâce van 1701, 1703 en 1712. Zie nrs. 152, 163 en 201.
b) Malebranche, O.C., t. V, p. V.
23) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Réponse de l'auteur de la Recherche de la vérité, au livre de Mr. Arnaud,
des vrayes et des fausses idées.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
12°: π, A-N12 O10 Ρ 4 ; pp. [2] 1-335 [336-340].
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Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GBR.
a) Herdruk bij Reinier Leers in 1685. Zie nr. 35.
b) Malebranche, O.C.Λ- Vl/VII, pp. VIII-X/Sauvy nr. 17.
c) In december 1683 was het werk reeds voltooid. Leers schreef
een begeleidende brief bij een exemplaar bestemd voor Antoine
Arnauld op 25 december 1683. Zie brief A. Arnauld aan De
Roucy, 28-1-1684 (Malebranche, O.C., t. XVIII, p. 283): "Je
viens de recevoir la Réponse au livre des idées par le libraire qui
Га imprimée et qui me témoigne, par un billet fort civil, du 25
décembre, que je n'ai reçu que le 6 de janvier".
24) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Traité de la nature et de la grâce, par l'auteur de la Recherche de la vérité.
Dernière edition, augmentée de plusieurs eclaircissemens qui n'ont pas
encore paru.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
2
12°: * 8 ,A-0 1 2 Ρ ;pp. [16] 1-336 [337-340].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1680 te Amsterdam verschenen bij Daniel
Elsevier. Bij Leers verschenen herdrukken in 1701, 1703 en 1712.
Zienrs. 152,163 en 201.
b) Malebranche, O.C., t. V, pp. I-LVII/Sauvy nr. 165.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685.
25) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Traité de morale. Par l'auteur de la Recherche de la vérité. Premiere
partie.
Idem. Seconde partie.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1684.
12°: dl. I: * 6 ; A-K12 ; pp. [12] 1-237 [238-240]; dl. II: A-I12 K4;
pp. 1-218 [219-224].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR/KB*/UBA/UBL.
a) De editie met het impressimi Cologne, Balthazar d'Egmond, 1683
(BNP R 42720) is geantidateerd: het betreft een contemporaine
nadruk van de Leers' editie met toevoegingen van de auteur.
Waarschijnlijk was deze nadruk afkomstig uit Rouen. Zie: Malebranche, O.C., t. XI, p. I.
b) Malebranche, O.C., t. XI, pp. I-XVIII / Sauvy nr. 16.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685.
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d) Maart 1684 werd begonnen met het drukken. Zie brief N. Malebranche aan P. Berrand, 3-3-1684 (Malebranche, O.C., t. XVIII,
p.296). De verschijningsdatum was in mei 1684. Vgl. Malebranche,
O.C, t. XI, p. VII.
26) PAETS, Adriaan
Copie van een nadere remonstrantie aan de Edele Groot Mogende Heeren
Staten van Holland en West-Vriesland, van de Heer Adriaen Paets; mitsgaders van een missive van den zelven Heer aen den Ambassadeur d'Avaux
en zijn Excelles antwoord op dezelfde missive.
Te Rotterdam, By Reinier Leers, 1684.
40: A-B4; pp. [1-2] 3-16.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR/KB*.
a) Knuttel nr. 11998.
1685
27) ALLIX, Pierre
Douze sermons de P.A. Ministre du Saint Evangile, sur divers textes.
Seconde edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
120: * 2 , A-X I2 Y IQ ,pp.[4][l-2]3-522 [523-524]. Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Haag2, t. 1, col. 150: "La première édition était sans doute une
impression non autorisé des six premiers discours dont il est fait
mention dans un avis de l'imprimeur au lecteur placé en tête de
cette seconde édition". Vgl. L'Imprimeur au lecteur: "Π vient
de paraître une impression des six premiers sermons que je donne
au public. Le libraire qui l'a faite me l'a attribuée, sans que j'y
aye pourtant aucune part".
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685.
28) CAESAR
С. Iulii Caesaris quae extant. Ex emendatione los Scaligeri.
Hagae Comitum et Roterodami, Apud Arnoldum et Regnerum Leers,
1685.
160: Α-2Ιβ;ρρ. [1-2] 3-456 [457-512].
Gegraveerde titelpagina, ongesigneerd.
UBA.
a) De eerste editie van deze Caesar-uitgave in de bewerking van
Scaliger was in 1606 te Frankfurt verschenen. Er verscheen in 1700
een herdruk bij R. Leers. Zie nr. 144.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
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29) FLEMING, Robert the elder
The confirming worke of religion, in its necessity and use briefly held
forth that each christian may have a proper ballast of his own, of the
grounds and reasons of this faith, and thus see the greatnesse of that
security, on which he adventures his eternal state. Or the true and in
fallible way for attaining a confirmed state in religion from these primary
evidences and demonstrations of our faith; which the Lord hath himself
given, so as it may be easy for the meanest in the Church to know the
same, and be ready to render an account thereof to all that ask. With a
short and confirming prospect of the work of the Lord about his Church,
in these last times. By R. Fleming, minister of the Gospel of Christ.
[Vol. II:] An Idea of the confirm'd State of a christian in dismall and
shaking times.
At Rotterdam, Printed by Reinier Leers, 1685.
80: dl. I: * 2 , Α-F8 G6; pp. [4] 1-105 [106-108]; dl. II: Α-C8 D s ; pp.
1-56 [57-58].
Ornement.
BLL.
30) FREZER, Augustine
The divine original and the supreme dignity of kings no defensative against
death. A sermon preached the 22. February 1684/5 S.V. before the Right
Worshipful, the Fellowship of Merchants Adventures of England, residing
at Dordrecht, upon occasion of the decease of our late most Gracious
Sovereign Charles II. of ever blessed Memorie. By Aug. Frezer, Master
of Arts of St. Edmunds Hall in Oxford, and Preacher to the Said Society.
Eccl. 8:4. Where the word of a king is, there is Power, and who may
say unto him, what dost thou?
At Rotterdam, Printed by Reinier Leers, 1685.
40:A-E 4 F 2 ;pp. [12] 1-31 [32].
Ornement.
BLL.
31) HILL, Joseph
The providence of God in sudden death ordinary and extraordinary
vindicated and improved. In a funeral sermon for Mrs. Mary Reve, wife
to Mr Nicholas Reve, Merchant. First preached to the English Church
in Rotterdam, January 14. 1685 and since enlarged. By Joseph Hill.
B.D.
At Rotterdam, Printed by Reinier Leers, 1685.
40:* 2 ,A-F 4 G 2 ;pp.[4]l-52.
Ornement.
BLL.
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32) LARROQUE, Mathieu de
Nouveau traité de la régale où l'on prouve invinciblement le droit que
nos Rois ont toujours eu de pourvoir aux Eglises vacantes. Par feu Mr. de
Larroque.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
120: * 6 ,A-E 1 2 F 4 ;pp.[12] 1-117 [118-128].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Sauvy nr. 178.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
33) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Conversations chrétiennes dans lesquelles on justifie la vérité de la religion
et de la morale de Jesus Christ. Par l'auteur de la Recherche de la vérité.
Nouvelle édition corrigée et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
12
120: Α-N ;pp. [1-4] 5-311 [312].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/KB*/UBL.
a) De eerste druk was in 1677 verschenen te M ons bij Gaspard Migeot.
b) Malebranche, O.C., t. Г , pp. I-XXIII/Sauvy nr. 171.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
d) Het werk was in ieder geval begin juni 1685 voltooid. Zie brief
R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685 (Malebranche, O.C.,
t. XVIII, p. 367): "[...] je baillerai [...] quelques petits paquets
des 3. Lettres et des Conversations Chrétiennes qui sont deja
achevées".
34) MALEBRANCHE, Nicolas
Réponse à une Dissertation de Mr. Arnauld contre un éclaircissement du
Traité de la nature et de la grâce. Dans laquelle on établit les principes
nécessaires à l'intelligence de ce même Traité. Par le P. Malebranche,
Prêtre de l'Oratoire. Redime me à calumniis hominum, ut custodiam
mandata tua, Psalm 118.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
120: **,A-I 1 2 K e ; p p . [ 8 ] l - 2 3 2 .
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/UBA.
a) Malebranche, O.C., t. VI-VII, pp. ХІІІ-ХГ / Sauvy nr. 166.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
c) Leers ontving het manuscript van dit werk op 10 juni 1685 en hij
schreef Malebranche: "il [= Réponse à une dissertation] sera
achevé dans trois semaines. Zie brief R. Leers aan N. Malebranche,
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11-6-1685 (Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 366).
Antoine Arnauld kreeg de Réponse midden juli door Leers toegestuurd. Zie brief A. Arnauld aan Neercassel, 22-7-1685 (Bossuet,
Correspondance, t. Ill, p. 549).
35) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Réponse de l'auteur de la Recherche de la vérité au livre de Mr. Amauld,
Des vrayes et des fausses idées.
Seconde edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
12°: A-N" О'; pp. [1-2] 3-321 [322-324].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 bij Reinier Leers verschenen. Zie nr.23.
b) Op 11 juni 1685 schreef Leers aan Malebranche dat hij binnenkort
aan deze herdruk zou beginnen. Hij had toen nog twintig exem
plaren van de eerste druk. Zie brief R. Leers aan N. Malebranche,
11-6-1685 (Malebranche, O.C., t. XVIII, p. 367).
36) [MALEBRANCHE, Nicolas]
Trois lettres de l'auteur de la Recherche de la vérité, touchant la defense
de Mr. Arnauld contre la Réponse au livres des vrayes et fausses idées.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
120: A-L12 M'; pp. [1-2] 3-280 [281-282].
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GBR.
a) Malebranche, O.C., t. VI-VII, pp. XI-XII / Sauvy nr. 168.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685 en
1686.
c) Het werk was voorjaar 1685 voltooid. Zie brief P. Bayle aan
J. Lenfant, 2-4-1686 (Bayle, O.D., t. Г , p. 617): "Vous verrez
à Francfort, si vous y allez, une nouvelle Réponse du Père Malebranche à Mr. Arnaud. Je ne puis vous dire encore si elle est
bonne, parce que je ne l'ai pas lue".
37) SILVIUS, Johannus
Isagoge sive introductío in jurisprudentiam romanam juxta ordinem
Institutionum Imperíalium, auctore Johanne Silvio J.C. Roterod. Schola
Erasmiana rectore.
Roterodami, Typis Regnen Leers, 1685.
8°: · 7 , Α-Y8;pp. [14] 1-352.
Drukkersmerk: P.R.
GBR.
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38) SIMON, Richard
Histoire critique du Vieux Testament, par le R.P. Richard Simon, Prêtre
de la Congregation de l'Oratoire.
Nouvelle edition, et qui est la premiere imprimée sur la copie de Paris,
augmentée d'une apologie generale et de plusieurs remarques critiques.
On a de-plus ajouté à cette edition une table des matières, et tout ce qui
a été imprimé jusqu'à present à l'occasion de cette histoire critique.
A Rotterdam, Chez Reimer Leers, 1685.
4°: *-5* 4 ,A4V 4 ;pp.[40] 1-667 [668-712].
Drukkersmerk: P.R.
Prov. Bibliotheek Leeuwarden.
a) De eerste druk was in 1678 te Parijs verschenen bij Billaine, maar
deze was bijna in zijn geheel vernietigd. In 1680 was te Amsterdam
bij Elsevier een tweede druk verschenen buiten medeweten van
Simon. De Leers' editie werd te Amsterdam onmiddellijk nagedrukt met het impressum: A Amsterdam, Pour la Compagnie des
Libraires (UBA 5 04 С 39). Als antwoord daarop kwam Leers met
een nieuwe vermeerderde editie. Zie nr. 39.
b) Auvray nr. 6c / Bemus nr. 3 / Sauvy nr. 158.
c) Begin oktober 1684 was het werk in de drukkerij voor de Histoire
critique du Vieux Testament begonnen. Zie brief P. Bayle aan J.
Lenfant, 5-10-1684 (Bayle, O.D., t. IV, p. 614): "La Critique du
Nouveau Testament ne s'imprime point: on vous a mal informé.
On ne fait que réimprimer celle du Vieux, avec quelques additions
et corrections; et cela n'est pas encore trop avancé".
39) SIMON, Richard
Histoire critique du Vieux Testament, par le R.P. Richard Simon, Prêtre
de la Congregation de l'Oratoire.
Nouvelle edition, et qui est la premiere imprimée sur la copie de Paris,
augmentée d'une apologie generale et de plusieurs remarques critiques,
et d'une réponse par un théologien protestant. On a de-plus ajouté à cette
edition une table des matières, et tout ce qui a été imprimé jusqu'à present
à l'occasion de cette histoire critique.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
Drukkersmerk: P.R.
4°: *-5* 4 ,A-4V 4 ;pp. [40] 1-667 [668-712].
BNP/GAR/GBR/KB/UBA/UBL/UBN*/UBU
a) Deze editie onderscheidt zich slechts van de voorgaande (nr. 38)
door de toevoeging op het titelblad van de vermeerdering met "un
réponse par un théologien protestant", waarmee gedoeld wordt
op de Réponse de Pierre Ambrun (nr. 40), welk werk met afzonderlijk titelblad en een eigen paginering verscheen.
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b) Auvray m. 6d / Bernus nr. 5/Sauvy nr. 158.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1685.
40) [SIMON, Richard]
Réponse de Pierre Ambrun, Ministre du Saint Evangile, à l'histoire critique
du Vieux Testament, composée par le P. Simon de l'Oratoire de Paris.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1685.
4
40: Α-F ;pp. 1-48.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR»/KB.
a) Ondanks het privilege dat Leers voor dit werk had verkregen,
verscheen er een Amsterdamse nadruk, waarvan het titelblad
vermeldt: "Suivant la copie imprimée à Rotterdam, Chez Reimer
Leers".
b) Auvray nr. 14 / Bernus nr. 6.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 2 maart 1685. Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
41) VINNIUS, Arnold
Arnoldi Vinnii, J.C. Selectarum juris quaestionum libri duo. Additae sunt
Simonis Vinnii, Am. Fil., orationes duae, et alia quaedam.
Editio quarta priori emendatior.
Roterodami, Ex Officina Regnen Leers, 1685.
120: * 8 , A-Z12 2A2;pp. [16] 1-556.
Ornement
UBA*/UBU.
a) Een eerdere editie van dit werk was in 1672 versehenen bij
Arnout Leers sr.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
1686
42) FREZER, Augustine
The wickedness and punishment of rebellion, a sermon preached the 26.
July. S.V. 1685, (Being the Day of Thanksgiveing appointed by his
Majestie for the defeat of the rebels) before the right worshipfull the
Fellowship of Merchants Adventures of England, residing at Dordrecht.
By Aug. Frezer, M.A. of St. Edmunds Hall in Oxford. Preacher to the
said Society. 2 King. 9:31. Had Zimrie peace? Rom. 13:12. They that
resist shall receive to themselves damnation.
Rotterdam, Printed by Reinier Leers, 1686.
40: * 4 ,A-D 4 ;pp. [8] 1-32.
Ornement.
BLL.
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43) LIGHTFOOT, John
Joannis Lightfooti, SS.ThP. Aulae Catharinae apud Cantabrigienses
Praefecti, Canonici Eliensis, Opera omnia: duobus voluminíbus comprehensa, quorum syllabus pagina post vitam authoris ultima exhíbetur.
Joannis Lightfooti ... omnia: Tomus II. Syllabum eorum quae in hoc
volumine habentur sequens pagina exhibet.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1686.
2°: dl. I: f 4 t t 2 , *-8* 4 9* 3 , * \ A-SfSK-SX2; pp. [90], 1-803, [8044
2
856]; dl. II: *4(*1+ χ), A-6B 6C-6R ; pp. [10], 1-940, [941-996].
Drukkersmerk: T.M. Deel I bevat in het voorwerk ongesigneerd portret
van Lightfoot en titelprent, gesigneerd 'Mulder', met als opschrift: "Opera
Joannis Lightfooti omnia. Roterodami, Typis Regneri Leers, 1687".
KB*/UBA/UBU.
a) Latijnse vertaling van de in 1684 bij R. Scott in Londen ver
schenen Engelse editie.
b) Titelblad vermeldt: "Cum Privilegio D.D. Ordinum Hollandiae
et West-frisiae". Privilegeverlening uit 1686 werd niet terug
gevonden, wel een privilegeverlenging door de Staten van Holland
en West-Friesland in december 1695.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
44) MALEBRANCHE, Nicolas
Lettres du Pere Malebranche à un de ses amis, dans lesquelles il répond aux
Reflexions philosophiques et theologiques de Mr. Arnauld sur le Traité
de la nature et de la grace.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1686.
12°: Α-M12 N 8 ; pp. [1-2] 3-302 [303-304].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*/UBA.
a) Malebranche, O.C., t. VI-VII, pp. XVII-XVIII.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
c) Leers had het manuscript reeds najaar 1685 in zijn bezit, maar
hij stelde het drukken ervan enkele maanden uit. Zie brief N.
Malebranche aan P. Bayle, 22-1-1686 (Gigas, t. I, p. 515): "П
y a déjà plus de trois mois, qu'il [= Leers] a la première partie,
et il remet présentement l'impression au mois d'Avril".
45) OVIDIUS
Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Cum annotationibus
posthumis J. Minnellii, quas magna ex parte supplevit atque emendavit
P. Rabus.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1686.
12°: * β , A-2C122D3;pp. [16] 1-621 [622-630].
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Drukkersmerk: P.R. Bevat titelprent gesigneerd 'Mulder' met als op
schrift: "Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon liber XV. Cum notis Joh.
Minellii edente P. Rabo".
UBA.
a) Herdruk bij Reinier Leen in 1697. Zie nr. 127.
b) Titelblad vermeldt: "Cum Privilegio".
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1687.
46) [PAETS, Adriaan]
H.V.P. ad в**** de nuperis Angliae motibus epistola; in qua de diversum
à publica religione circa divina sententium disseritur tolerantia.
Rotterodami, Typis Regneri Leers, 1686.
40:A-C 4 D î ;pp. 1-27 [28].
Drukkersmerk: P.R.
KB*/UBA.
a) Van deze in briefvorm gestelde verhandeling verschenen een
Nederlandse en een Franse vertaling. Zie nrs. 47 en 48.
b) Knuttel nr. 12480/ Sauvy nr. 263.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
d) De brief is gedagtekend 2(12)-9-1685. Ondanks het jaartal
1686 op het titelblad verscheen het werk waarschijnlijk al najaar 1685: de Nouvelles de la République des Lettres van oktober
1685 maakt in ieder geval al melding van het werk.
47) [PAETS, Adriaan]
Brief van H.V.P. aan B**** over de beroerten onlangs in Engeland voorgevallen. In welke wegens de verdraagsaamheid der gener, die omtrent
goddelyke zaken van den openbaren Godsdienst in gevoelen verschillen
gehandelt word.
Uit het Latijn overgezet.
Te Rotterdam, By Reinier Leers, 1686.
12°: A-B12; pp. [1-2] 3-48.
Drukkersmerk: P.R.
UBA.
a) Vertaling van H.VJ*. ad B**** de nuperis Angliae motibus
epistola. Zie nr. 46.
b) Knuttel nr. 1248CR
48) [PAETS, Adriaan]
Lettre de Monsieur H.V J. à Monsieur B**** sur les derniers troubles
d'Angleterre: où il est parlé de la tolerance de ceux qui ne suivent point
la Religion dominante.
A Rotterdam, chez Reinier Leers, 1686.
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12O:A 12 B 10 ;pp. [1-2] 3-44.
Drukkersmerk: P.R.
UBL.
a) Vertaling van H. V.P. ad B'*** de miperis Angliae motibus
epistola. Zie nr. 46.
49) [SIMON, Richard]
Réponse au livre intitulé Sentimens de quelques théologiens de Hollande
sur l'histoire critique du Vieux Testament par le prieur de Bolleville. Outre
les réponses aux théologiens de Hollande on trouvera dans cet ouvrage
de nouvelles preuves et de nouveaux éclaircissemens pour servir de supplément à cette histoire critique.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1686.
40: * 4 ** 3 ,A-2I 4 ;pp.[14]l-256.
Drukkersmerk: S.S.
BNP / GAR / GBR / KB* / UBA / UBL.
a) Eerst afzonderlijk verschenen, daarna opgenomen als onderdeel
van De l'inspiration des livres sacrés [...]. Zie nr. 55.
b) Er verscheen een nadruk waarvan het titelblad vermeldt: Amsterdam, Piene de Coup, 1621 (sic). (BLL 4.a.4.(4)).
c) Auvray nr. 15 / Bernus nr. 33 / Sauvy nr. 232.
d) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1686.
1687
50) DUBOSC, Pierre
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
80: * 8 ,Α-2Ν β ;ρρ. [16] 1-576.
Drukkersmerk: P.R.
UBA.
a) In 1692 werd dit eente deel herdrukt en verscheen deel 2 (zie
nr. 89). In 1701 verschenen deel 3 en 4 (zie nr. 149).
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1687.
51) Histoire des ouvrages des sçavans (sept.-déc. 1687).
Par Monsr B**** [= Henri Basnage de Beauval]. Docteur en droit.
A Rotterdam, Chez Reimer Leers, 1687.
120: * 4 , A-E12 F 8 G-L I2 M I0 N-2A 12 ;pp. [8] 1-537 [538-564].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/KB*/UBA.
a) Bij Reinier Leen verschenen zeker verschillende herdrukken
van de Histoire des ouvrages des sçavans. Het is zeer moeilijk
te achterhalen welke jaargangen in welke jaren werden herdrukt.
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Zo zijn er herdrukken uit de jaren 1697-1703 en 1707 bekend.
b) Sauvy nr. 697.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 17 september 1687. Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de
Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West-Frise".
d) De afleveringen van september 1687 tot en met maart 1688
zijn vermeld in de Frankfurter Messecatalogus van de Ostermesse 1688.
e) In de opgave van de paginering zijn de ongenummerde pagina's
niet als zodanig vermeld, behalve bij het begin en het einde van
de jaargang en bij onregelmatigheden.
52) MALEBRANCHE, Nicolas
Deux lettres du P. Malebranche Prêtre de l'Oratoire, touchant le II. et le
III. volume des Réflexions philosophiques et théologiques de Mr. Amauld.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
I2
4
120: A - Η 1 ; pp. [1-2] 3-200.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*.
a) Malebranche, O.C., t. VI-VII, pp. XX-XXI.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688.
c) December 1686 werd begonnen het werk te drukken. Zie brief
N. Malebranche aan P. Berrand, 26-12-1686 (Malebranche,
O.C., t. XVIII, p. 247). Eind maart 1687 was het boek gereed
(Idem, p. 436), maar in juli 1687 wist Malebranche nog niet zeker
dat dit het geval was (Idem, p. 451).
53) MALEBRANCHE, Nicolas
Lettres du Pere Malebranche touchant celles de Mr. Amauld.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
120: Α-K 1 2 ; pp. [1-4] 5-240.
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/UBA.
a) Malebranche, O.C., t. VI-VII, pp. XDC-XX.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1687.
c) Uit de brief van N. Malebranche aan P. Bayle, 15-3-1686 (Gigas,
t. 1, pp. 517-519) blijkt dat het manuscript van de eerste twee
brieven van dit werk al naar Leers zijn verstuurd en dat de overige
zo snel mogelijk zullen volgen. Malebranche vraagt Bayle "d'ex
horter M. Leers d'y faire travailler le plutost qu'il pourra". Toch
zouden de Lettres [...] pas in 1687 verschijnen.
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54) [PAPIN, Isaac]
La foy réduite à ses véritables principes, et renfermée dans ses justes
bornes, par Ρ.P.D.L.A.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
2
12
10
12°: π , A D E ; pp. [4] 1-116.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/UBL*.
a) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688.
55) [SIMON, Richard]
De l'inspiration des livres sacrés: Avec une réponse au livre intitulé, Defense des Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire
critique du Vieux Testament, par le Prieur de Bolleville.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
4
3
40: π, A-2F 2G ; pp. [2] [1-2] 3-50 [51-52] 53-221 [222-238].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR/KB*/UBA.
a) Herdruk in 1699. Zie nr. 143.
b) Auvray nr. 16 / Bernus nr. 37.
c) Bestaat uit: Lettre à Monsieur l'Abbé P.D. et P. en Th. [...] (zie
nr. 56) en uit: Réponse au livre intitulé [...] (zie nr. 49).
d) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1687.
56) [SIMON, Richard]
Lettre à Monsieur l'abbé P.D. et P. en Th. touchant l'inspiration des livres
sacrés, par R.S J.D.B.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1687.
40: A - F ^ p p . [1-2] 3-50.
Drukkersmerk: P.R.
GBR/KB/UBU*.
a) Eerst afzonderlijk verschenen, daarna opgenomen als onderdeel
van De l'inspiration des livres sacrés [...]. Zie nr. 55.
b) Bemus nr. 40.
c) De brief is gedagtekend op 15-11-1686. Volgens Bernus draagt een
aantal exemplaren het jaartal 1686 op het titelblad.
1688
57) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie.
Idem. Seconde partie. Où l'on établit la religion chrétienne par ses propres
caracteres.
Seconde edition, revue, corrigée, et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1688.
120: dl. I: * 10 , A-Z12; pp. [20] 1-544 [545-552]; dl. II: A-V12 X 6 ;
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pp. [1-2] 3-486 [487492].
Drukkersmerk: P.R.
BNP (D 21535 en D 24435)*/UBA.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leen. Zie nr. 17.
Er verscheen een nadruk, waarvan het titelblad vermeldt: "Seconde
edition, revue, corrigée, et augmentée. A Rotterdam, Chez Reinier
Leers, 1689" (BNP D 22436). Dit exemplaar heeft een afwijkend
drukkersmerk (vrouw draagt geen juk) en andere collatie.
b) Titelblad van deel I vermeldt: "Avec Privilege de Nos Seigneurs
les Etats de Hollande et de West-Frise". Op het titelblad van BNPexemplaar D 24435 ontbreekt deze mededeling.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688.
58) Histoire des ouvrages des sçavans (janv.-août 1688).
120: ianv.-avril: A-T12V10X-2A12 ; pp. Г1-213-551 [552-572]; may-août:
12
,u
Α-R S T-2A"; pp. [1-2] 3-549 [550-572]; zie ook nr. 51.
59) LE GENDRE, Philippe
La défaite et la destruction de l'Antéchrist, ou deux sermons sur la IIe
Epître de St. Paul aux Thessaloniciens, Chap. II, vers 8. Par Philippe Le
Gendre, Су-devant Ministre à Rouen. Avec une prière à la fin de chaque
sermon. 1. Cor. 3:12. Si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de
l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. 13. L'œuvre
de chacun sera manifesté, car le jour le déclarera.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1688.
12°: Α-G12 H 2 ; pp. [1-2] 3-172.
Ornement.
BNP.
a) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688.
60) MALEBRANCHE, Nicolas
Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, par le P. Malebranche,
Prêtre de l'Oratoire.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1688.
120: * 3 , Α-2Α 1 2 2Β β 2ΰ 7 (-2(^);ρρ. [6] 1-604.
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GBR/UBA.
a) Herdruk in 1690 bij Reinier Leers. Zie nr. 75.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688.
c) Leers liet Malebranche enkele maanden wachten, alvorens hij de
Entretiens [...] liet drukken. Vgl. brief N. Malebranche aan P.
Berrand, 20-10-1687 (Malebranche, O.C., t. XVIII, p. 459): "Je
croi qu'on imprime maintenant les Entretiens sur la métaphysique,
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car il y a deux mois qu'on en a envoie à Leers". En vgl. brief Ν.
Malebranche aan P. Berrand, 7-1-1688 (Idem, p. 466): "On imprime
enfin les Entretiens sur la métaphysique. Je croiois le Mss. perdu
[...]".
1689
61) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la divinité de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1689.
6
120: тг, A-2H ; pp. [2] 1-362 [363-372].
Drukkersmerk: P.R.
2
BNP (D 5371)*/GBR.
a) Herdrukt in 1690 bij Reinier Leers. Zie nr. 69. Daarna herdrukt
als deel drie van Traité de la vérité de la religion chrétienne. Er
verscheen een nadruk (BNP D2 5372) waarbij in de titel de woorden
Nôtre Seigneur niet met een koppelteken verbonden zijn, waarvan
het drukkersmerk afwijkend is (vrouw niet geboeid aan rechtervoet)
en waarbij onderaan de pagina's geen custodes zijn gedrukt.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Estats de
Hollande et de West-Frise".
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688 (aangekondigd als te verschijnen boek) en 1690.
62) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie.
Idem. Seconde partie. Où l'on établit la religion chrétienne par ses propres
caracteres. Troisième edition, reveue, corrigée, et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1689.
12°: dl. I: * 10 , A-Z"; pp. [20] 1-544 [545-552]; dl. II: A-V 12 X 6 ;
pp. [1-2] 3-485 [486-492].
Drukkersmerk: P.R.
BNP (D 22437)*/KB.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leers. Zie nr. 17.
Er verscheen een nadruk van deze derde editie (BNP D 22438 en
UBU 584 G 13-15), waarvan de titelpagina zich onderscheidt door
het woord "revûë" en doordat er geen drukkersmerk maar een
ornement (vaas met bloemen) is afgedrukt. Deze nadruk bestaat uit
drie delen: deel drie wordt gevormd door het Traité de la divinité
de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ. Zie nr. 61.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise".
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63) BALEN, Petrus van
Vreugde-reden op de krooning-dag van Hare Majesteiten Willem en Marie
tot koning en koningin van Engeland, Vrankrijk en Yerland, Beschermers
des Geloofs, etc. etc. etc. Opentlijk uitgesproken in de Fransche Kerk,
tot Rotterdam, door Doctor Petrus à Balen, den 21 April 1689.
Tot Rotterdam, bij Reinier Leers, 1689.
40;тг,А-В 4 С 1 ;рр.[2]1-17[18].
Drukkersmerk: ΊΜ.
GAR*/KB/UBA.
a) Knuttel nr. 13280.
64) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1688-août 1689).
120: sept.-fevr.: A-F12 G12 ( С ^ х ^ Н - І 1 2 К 1 0 L-N 1 2 O n P-2C12 ; pp.
[1-2] 3-138 [139-146] [4] 147-473 494-614 [615-638]; mars-août: A-C12
D11 E-L 1 2 M U N-P 1 2 Q 1 0 R-T 1 2 V I 1 X-Z 1 2 2A 1 1 ; pp. [1-2] 3-546 [547564]. Zie ook nr. 51.
65) PATIN, Guy
Lettres choisies de feu M* Guy Patin, Docteur en Médecine de la Faculté
de Paris, et professeur au College Royal; dans lesquelles sont contenues
plusieurs particularités historiques sur la vie et la mort des sçavans de ce
siècle, sur leurs écrits, et sur beaucoup d'autres choses curieuses depuis
l'an 1645 jusques en 1672.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1689.
120: ä 8 , A-S 12 T 6 V 4 ;pp.[16] 1-452.
Ornement.
BNP/GBR*.
a) De eerste druk was versehenen met het impressum: Francfort,
J.-L. Dufour, 1683.
b) Sauvy nr. 163.
66) Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van
Pedro van Belle, ontrent den slavenhandel ofte het assiento de negros,
eerst door D. Juan Barosso y Posso, bij zijn overlijden door D. Nicolas
Porsio, en daar na door Balthasar Coijmans met den Koning van Spangien
aangegaan, zoo in Spangien, de West-Indijes, als op Curaçao: dienende
tot onderrichtinge van alle die gene, die bij het voorsz. assiento, ofte de
compagnie van Coijmans en van Belle tot Cadix, eenigsints zouden mogen
wezen geinteresseert.
Te Rotterdam, Bij Reinier Leers, 1689.
40: A-2H 2 2Ii2K 2 ,2A-3Z 2 ;pp. 1-130,1-181 [182-184].
Drukkersmerk: T.M.
KB.
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67) [SIMON, Richard]
Apologie pour l'auteur de l'Histoire critique du Vieux Testament contre
les faussetés d'un libelle publié par Michel Le Vassor, prêtre de l'Oratoire.
A Rotterdam, Chés Reinier Leers, 1689.
e 4
120: Α-M / ;pp. [1-2] 3-141 [142-144]
Ornement.
BNP/UBL*.
a) Auvray nr. 21 / Bemus nr. 45.
68) SIMON, Richard
Histoire critique du texte du Nouveau Testament, où l'on établit la vérité
des actes sur lesquels la religion chrétienne est fondée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1689.
40: *-2* 4 , A-3H4; pp. [16] 1-430 [431-432].
Drukkersmerk: T.M.
BNP (A 3502)/KB/UBA/UBL/UBN*.
a) Er versehenen zeker twee verschillende nadrukken van dit werk.
De eerste (BNP A 3503) draagt op het titelblad de vermelding
"Seconde edition, revue et corrigée par l'auteur. A Rotterdam,
Chez Reinier Leers". Deze editie telt [16] + 298 pagina's en de tekst
is gezet over de hele pagina en niet zoals in de Leers-editie in twee
kolommen. Simon schreef in een ingezonden brief aan het Journal
des sçavans, 4-7-1689, p. 296: "J'ai crû qu'il estoit à propos que le
public sçust que je n'ai aucune part à la nouvelle édition de YHistoire
critique du Nouveau Testament, laquelle vient de paraître avec ce
titre. Seconde edition, reveuë et corrigée par l'auteur. Les caracteres
de cette impression font assez connoitre qu'elle n'est point de
Hollande. Je puis de plus vous assurer que bien de loin qu'on y ait
corrigé les fautes de la premiere édition, on les a gardées toutes, et
qu'on y en a ajoutées de nouvelles, mesme en assez grand nombre".
De tweede nadruk (UBU Ю8Н1І) heeft een identiek titelblad en
bladspiegel als de Leers-editie. Bernus merkt erover op: "[...] un
légère difference dans le monogramme de la vignette du libraire
nous fait supposer que ce n'est pas une réimpression légitime, mais
une contrefaçon tres habile d'un imprimeur hollandaise. On pourra
la discerner par les mots 'que J. Christ' au commencement de la p. 2,
tandis que l'édition authentique commence cette page par les mots
'Jesus-Christ' en toutes lettres".
b) Auvray nr. 22 / Bernus nr. 93-95 / Sauvy nr. 722.
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688 (aangekondigd als te verschijnen boek) en 1690.
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1690
69) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la divinité de Nôtre Seigneur Jesus-Christ.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
120: * 6 , A-X12 Y 2 ; pp. [12] 1-500 [501-508].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*.
a) De eerste druk was in 1689 bij Leers verschenen. Zie nr. 61.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Estats de
Hollande et de West-Frise".
70) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie.
Troisième edition, revue, corrigée et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
12°: dl. I: a 6 è 3 , A-20«2P2;pp. [18] 1-426 [427-432].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 bij Reinier Leers verschenen. Zie nr.
17. Reeds eerder, in 1689, was een 'troisième edition' verschenen.
Zie nr. 62. Mogelijk handelt het bij deze uitgave uit 1690 met een
afwijkende collatie om een nadruk.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nos Seigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise".
71) [BASNAGE DE BEAUVAL, Henri]
Réponse de l'auteur de l'Histoire des ouvrages des sçavans à l'avis de Mr.
Jurieu auteur des Lettres pastorales.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
120: A-B12 С 3 ; pp. [1-2] 3-53 [54].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
72) FURETIERE, Antoine
Dictionaire universel, contenant généralement tous les mots françois
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts,
sçavoir la philosophie, logique, & physique, la médecine, ou anatomie,
pathologie, terapeutique, chirurgie, pharmacopée, chymie, botanique,
ou l'histoire naturelle des plantes, & celle des animaux, minéraux, métaux
& pierreries, & les noms des drogues artificielles: la jurisprudence civile
& canonique, feodale & municipale, & sur tout celle des ordonnances:
les mathématiques, la geometrie, l'arithmétique et l'algebre; la trigonometrie, geodesie, ou l'arpentage, et les sections coniques; l'astronomie,
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l'astrologie, la gnomonique, la géographie, la musique, tant en theorie
qu'en pratique, les instruments à vent et à cordes; l'optique, catoptrique,
dioptrique, et perspective; l'architecture civile et militaire, la pyrotechnie,
tactique, et statique; les arts, la rhétorique, la poesie, la grammaire, la
peinture, sculpture, &c. la marine, le manege, l'art de faire des armes, le
blason, la vénerie, fauconnerie, la pesche, l'agriculture, ou maison rustique,
& la plus-part des arts mechaniques: plusieurs termes de relations d'Orient
et d'Occident, la qualité des poids, mesures et monnoyes, les etymologies
des mots, l'invention des choses, et l'origine de plusieurs proverbes, et
leur relation à ceux des autres langues: et enfin les noms des auteurs qui
ont traitté des matières qui regardent les mots, expliquez avec quelques
histoires, curiositez naturelles, & sentences morales, qui seront rapportées
pour donner des exemples de phrases & de constructions.
Le tout extrait des plus excellens auteurs anciens et modernes, par feu
Messire Antoine Furetiere, Abbé de Chalivoy, de l'Académie Françoise.
Tome premier.
Idem. Tome second.
Idem. Tome troisième.
A La Haye et a Rotterdam, Chez Amout et Reinier Leers, 1690.
2°: dl. I: * 4 2* 2 3* 2 χ, A-SH^I 1 ; dl. Π: π 2 , Α 4 0 4 4 Ρ ' ; dl. Ill: π 2 ,
A^p44Qi.sp
Drukkersmerk: Τ.Μ. Bevat portret van Furetière, gesigneerd: "De Seue
pinxit, G. Edelinck sculp.".
BNP/KB*/UBA/UBU.
a) Er verschenen herdrukken bij Arnout en Reinier Leers in 1694,
1701 en 1708. Zie nrs. 105, 150 en 191. In 1690 of begin 1691
verscheen een nadruk te Lyon. Vgl. brief D. Larroque aan P. Bayle,
23-4-1691 (Gigas, t. I, p. 437): "Enfin, j'ay vu Ie dictionaire de
Furetiere, d'impression de Lion. On peut dire qu'il est jouxte la
copie, car les imprimeurs ont affecté de suivre pied à pied l'édition
de Mr. Leers". De NUC, vol. 188, p. 115 vermeldt een "nouvelle
édition, corrigée et augmentée" uit 1691. Deze editie kon niet in
autopsie worden genomen.
b) Sauvy nr. 392.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland op
28 oktober 1689 en privilegeverlenging in 1704. Titelblad vermeldt:
"Avec Privilege".
d) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1688 (aangekondigd als te verschijnen boek).
e) De Dictionaire universel was in ieder geval begin maart 1690 voltooid. Zie: brief R. Leers aan N. Toinard, 6-3-1690 (BNP, f.fr.
nouv. acq. 562 f.23): "Cette maudite guerre est fort préjudiciable
à la République des Lettres, c'est la cause qu'il m'est impossible
de vous faire tenir un exemplaire] de Furetière".
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73) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1689 - août 1690).
12°: A-L 12 M 1I N-R ,2 S ,0 T-Z 12 2A U ; pp. [1-2] 3-540 [541-568]. Zie
ooknr. 51.
74) [LARREY, Isaac de]
Histoire d'Auguste, contenant les plus particuliers evenemens de sa vie,
avec l'idée generale de son siècle, et le plan de sa politique et de son
gouvernement. Divisée en deux parties.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
80:*-2* 4 , A-2F8;pp. [16J1-453 [454-464].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1690.
75) MALEBRANCHE, Nicolas
Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, par le P. Malebranche,
Prêtre de l'Oratoire.
Seconde edition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
12°: ff2, Α-2Ι6; pp. [4] 1-379 Ρ80-384].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR*.
a) Malebranche, O.C, t. XII-XIII, pp. І- Ш.
b) De eerste druk was in 1688 verschenen bij Reinier Leers. Zie иг. 60.
Mogelijk werd deze tweede editie niet bij Reinier Leers te Rotter
dam, maar te Rouen gedrukt. Vgl. opmerking van Lelong: "Les
Entretiens sur la métaphysique furent imprimés pour la seconde
fois à Rotterdam ou plustost à Rouen" (Malebranche, O.C, t. XIX,
p. 994).
76) Meditations métaphysiques touchant l'opération de Dieu dans l'ordre
de la nature. Où l'on explique d'une matière claire et méthodique les plus
importantes vérités de la métaphysique: comment Dieu opère dans les
esprits et dans les corps, et quelles sont les voies qu'il emploie pour exécuter les desseins étemels de sa divine Providence sur tous les éfets qu'on
a de coutume d'atribuer à la nature, et au miracle.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
120: π, â5, A-O12 P4Q2; pp. [12] 1-346 [347-348].
Ornement.
BNP/UBA.
77) MEHERENS DE LA CONSEILLERE, Pierre
Factum de Mr. De La Conseillère demandeur en reparation contre Mr.
Jurieu défendeur.
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A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
4
40: A-Ε ; pp. [1-2] 3-40.
Drukkersmerk: ΊΜ.
K.B.
a) Knuttel nr. 13575.
78) SIMON, Richard
Histoire critique des versions du Nouveau Testament où l'on fait connoître
quel a été l'usage de la lecture des Livres Sacrés dans les principales Eglises
du monde.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1690.
4°: *4 2*1, A-3X43Y2;pp. [10] 1-539 [540].
Drukkersmerk: Τ-M.
BNP/KB/UBA/UBU*.
a) Auvray nr. 23 / Beraus nr 111.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1690.
79) [YSENBAART, Abraham]
Vertoog van de redenen die den capitein Thomas Danielsz. van het schip
St. Jago de la Victoria bewogen hebben, in Jamaica aan- en intelopen,
en de proceduuren door de regeringe van dat eiland ontrent hem ge
houden: mitsgaders een kort verhaal van het gene op zyn geheele reize is
voorgevallen, tot het aanhouden van het schip toe; alles bekrachtigd
met autentijke bewijzen: dienende tot justificatie van de conduites van
dito capitein, tegens die gene die dezelve; hebben getracht te taxeeren, en
met onwaarheid te bekladden.
Te Rotterdam, Bij Reinier Leers, 1690.
40: π 2 , A-I*x;pp.[4] 1-73[74].
Drukkersmerk: T.M.
KB.
a) Knuttel nr. 13554.
1691
80) [BAYLE, Pierre]
La cabale chimérique, ou refutation de l'histoire fabuleuse qu'on vient de
publier malicieusement touchant un certain projet de paix, dans l'Examen
d'un libelle etc. intitulé, Avis important aux réfugiez sur leur prochain
retour en France.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1691.
120: A-N12 ; pp. [1-2] 3-304 [305-312].
Ornement.
BNPLd116 589/GBR*.

a) Reeds na enkele maanden verscheen een herdruk bij Reinier
Leers. Zie nr. 81.
b) Volgens Labrousse, Inv., pp. 192-193, verschenen op 23 mei
1691.
81) [BAYLE, Pierre]
La cabale chimérique, ou refutation de l'histoire fabuleuse, et des calomnies que Mr. J. vient de publier malicieusement touchant un certain
projet de paix, et touchant le libelle intitulé, Avis important aux réfugiez
sur leur prochain retour en France, dans son Examen de ce libelle.
Seconde edition, revûë et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1691.
120: *, A-P12 Q" ; pp. [2] 1-373 [374-382].
Ornement.
BNP Ld17* 589.A/GBR*.
a) De eerste editie was enkele maanden eerder bij Reinier Leers
verschenen. Zie nr. 80. Van deze tweede editie verscheen een
nadruk met het impressum A Cologne, Chez Pierre Marteau
(BNP Ld176 589.В).
b) Volgens Labrousse, Inv., p. 193, verschenen midden juli 1691.
82) Catalogus librorum, quos Régneras Leers, Bibliopola Roterodamensis,
nuperrimé ex Gallia, Anglia et Francofurto sibi advehi curavit. [1691].
80: A-C4; pp. 1-24.
BLL.
83) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1690-août 1691).
120: A-2A12 ; pp. [1-2] 3-547 [548-576]. Zie ook nr. 51.
84) [LARREY, Isaac de]
L'heritiere de Guyenne, ou histoire d'Eleonor, fille de Guillaume, dernier
Duc de Guyenne, femme de Louis VII. Roy de France, et ensuite de
Henri II. Roy d'Angleterre.
A Rotterdam, Chez Reimer Leers, 1691.
80: * 8 ,A-Q 8 R 6 ;pp. [16] 1-245 [246-268].
Drukkersmerk: T.M.
BNP/GAR*/UBL.
1692
85) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Première partie. Troisième
edition, revûë, corrigée et augmentée.
Idem. Seconde partie. Troisième edition, revûë, corrigée et augmentée.
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Idem. Troisième partie de la divinité de Jesus-Christ. Troisième edition,
revûë, corrigée et augmentée de cinq chapitres.
A Rotterdam, Chez (din. II en III: Chés) Reinier Leers, 1692.
12
120: dl.I: â 4 ê 4 , A-S12 T 8 V 2 ;pp.[16] 1-445 [446-452];dl. II:-я, A-R ;
6
S
pp. [2] 1-403 [404-408]; dl. Ill: π, A-2G 2H ; pp. [2] 1-362 [363-370].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 bij Reinier Leers verschenen. Zie nr.
17; deel III is een herdruk van Traité de U divinité de NôtreSeigneur Jésus-Christ. Zie nr. 61. Reeds eerder, in 1689, was een
'troisième edition' verschenen. Zie nr. 62. Mogelijk handelt het
bij deze uitgave uit 1692, evenals die uit 1690 (nr. 70), om nadrukken.
b) De titelpagina's van de drie delen vermelden: "Avec Privilege de
Nosseigneurs les Etats de Hollande et de West-Frise".
86) [BAYLE, Pierre]
Projet et fragmens d'un dictionaire critique.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1692.
8
8 o : •.2*β 3*4 г A-2B ; pp. [40] 1-400.
Drukkersmerk: T.M.
BNP/UBL*.
a) Eind 1690 was een deel van de tekst reeds gedrukt. Bayle werd
echter bij het redigeren van de rest van de tekst opgehouden door
onder meer de polemiek met Jurieu. Begin 1692 werd het werk
aan de Projet et fragmens hervat en op 14 mei van dat jaar was
het drukken voltooid. Vgl. Avis du libraire in: Projet et fragmens
en brief P. Bayle aan De Naudis, 22-5-1692 (Bayle, O.D.2, t. LB,
pp. 161-162).
87) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1691.
No. I.
Regnerus Leers, Bibliopolia Roterodamensis, [1692].
80: A-C4;pp. 1-24.
BLL/BLO*/BMazP/BNP/BVBBB/SuUBH.
88) Catalogus librorum quos Regnerus Leers Bibliopola Roterodamensis, vel
propiis typis et sumptibus edidit, vel quorum copia ipsi suppetit.
Roterrodami, Ex Officina Leersiana, 1691.
120: A 1 2 ;pp. 1-24.
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
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89) DUBOSC, Pierre
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, par Pierre Du Bosc.
Seconde edition. Tome premier.
Sermons... par Pierre Du Bosc. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1692.
β
8
8
4
4
80: dl. Ι: * , A-2N ;pp. [16] 1-576; dl. II: · \ Α-2Μ 2Ν 20 ;ρρ.[8],
1-573 [574-576].
Drukkersmerk: T.M.
BNP.
a) De eerste druk van deel I was bij Reinier Leers verschenen in
1687. Zie nr. 50.
b) De opdracht in deel Π aan "Sa Majesté Britannique la Reine
d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande" is gedateerd op 10-12-1691.
90) FLAMANT
L'art de se conserver la santé, ou le médecin de soy-mesme. Avec un
traité de quelquesremedesles plus simples et les plus usitez pour la guerison de différentes maladies. Par M. Flamant Docteur en Médecine.
A Amsterdam (sic), Chez Arnoux et Reniers Leers, 1692.
12°: â12 , A-II2K9; pp.[24] 1-224 [225-234].
Ornement.
BNP.
a) Het betreft hier ongetwijfeld een nadruk buiten medeweten van
de gebroeders Leers van de in 1692 te Parijs bij E. Michallet
verschenen editie.
91) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1691 -août 1692).
120: A-E 12 F 8 G-L 12 M n N-2A 12 ; pp. [1-2] 3-134 [135-136] [145-146]
147-555 556-574 . Zie ook nr. 51.
92) MENAGE, Gilles
Mescolanze d'Egidio Menagio.
Seconda edizione, corretta, ed ampliata.
In Rotterodamo, Appresso Reinerio Leers, 1692.
80: A-V8X7;pp. [1-2] 3-333 [334].
Drukkersmerk: T.M.
BNP/UBA/UBL*.
a) De eerste druk was in 1678 verschenen te Parijs bij L. Bilaine.
1693
93) [ABBADIE, Jacques]
L'art de se connoître soy-mesme ou la recherche des sources de la morale.
Par ****, docteur en theologie.
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A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1693.
120: A-F12 , 2A-I12 ;pp. [6] 1-138, 21-213 [214-216].
BNP.
a) Het betreft hier ongetwijfeld een nadruk buiten medeweten van
Reinier Leers. De eerste druk was in 1692 verschenen bij
Pieter vander Slaart te Rotterdam. Er verschenen in 1710,1711,
1712 en 1730 (zie nrs. 196, 197, 200 en 204) herdrukken eveneens met het impressum "Chez Pierre Reinier Leers".
b) Sauvy nr. 515.
94) Catalogus librorum, quibus officinam auxit anno 1692. No. II.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1693].
80: D-F4; pp. 25-48.
BLL/BLO*/BMazP/BNP/BVBBB/SuUBH.
95) ERASMUS
Desid. Erasmi Roterodami Colloquia familiaria. Petrus Rabus Roterod.
rencensuit, et notas perpetuas addidit. Accedit conflictus Thaliae et
Barbariei, auctore Erasmo.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1693.
80: *10 , A-2M8; pp. [20] 1-537 [538-560].
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent met als opschrift:
"Des. Erasmi Roterodami Colloquia familiaria cum notis Petri Rabi" en
een portret van Erasmus, gesigneerd: "J. Mulder sculp.".
BNP/GAR*/UBA/UBL.
a) Het werk lag reeds een aantal jaren persklaar. Zie: Boekzaal van
Europe, mei/juni 1693, p. 385: "Het werk had gedrukt zullen
worden eer het tegenwoordige oorlogsonweer was opgerezen".
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus: Ostermesse 1692 (aangekondigd als te verschijnen boek).
96) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1692-août 1693).
120: A-2A12; pp. [1-2] 3-285 [286-290] 391-529 [530-532] [2] 533-649
[650-674]. Zie ook nr. 51.
97) PETRONIUS
Titi Petronii Arbitri, Equitis Romani, Satyricon: cum fragmentis Albae
Graecae recuperate ami. 1688. Nunc demum integrum. [Ed. F. Nodot].
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1693.
120: * 9 ,A-L 12 M 6 N 2 ;pp. [18] 1-280.
Drukkersmerk: P.R.
GBR*/UBL.
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a) In 1693 verscheen ook een editie met het impressum "Londini,
Typis Awrsham et John Churchill, in Paternoster Row": een
nadruk buiten medeweten van Leers of een aantal exemplaren
door Leen gedrukt voor de Engelse markt.
b) G. Schmeling, J. Stuckey, A bibliography ofPetronius. Lugduni
Batavorum, 1977, nr. 89.
98) Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de confederation,
d'alliance, et de commerce, faits par les rois de France, avec tous les
princes, et potentats de l'Europe, et autres, depuis pres de trois siècles.
En six tomes. Assemblé, mis en ordre, et imprimé par Frederic Leonard,
premier Imprimeur du Roi, et de Monseigneur le Daufin. Tome premier.
Idem. Tome second.
Idem. Tome troisième.
Idem. Tome quatrième.
Idem. Tome cinquième.
Idem. Tome sixième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1693.
40: 6 din. convoluten: dl. I: pp. [22[ 1-208; 2 1471 [472]; dl. II: pp.
[18] 1-660; *l-8; 3 l-28; 4 M ; dl. Ш: pp. [12] 1-660; dl. Г : pp. [16]
1-828; dl. V: pp. [12] 1-736; dl. VI: pp. [8] 1-814.
Ornement. Deel I bevat een prent, gesigneerd "Rigaud pinxit, C. Ver
meulen sculpsit".
KB (597 В 8-13)*/UBA/UBL.
a) Dit werk werd niet door Reinier Leers gedrukt, maar hij voorzag
een aantal exemplaren van de Parijse editie (KB 596 J 25-30)
van een nieuwe titelpagina en privilege.
b) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 11 april 1693. Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
99) SIMON, Richard
Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament,
depuis le commencement du Christianisme jusques à nôtre tems: avec une
dissertation critique sur les principaux actes manuscrits qui ont été citez
dans les trois parties de cet ouvrage. Par Richard Simon, prêtre.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1693.
40: *-2* 4 3*. A-6A4, 2A-N4; pp. [18] 1-926 [927-928]; 2 l-99 [100104].
Drukkersmerk: T.M.
BNP (A 3506 en Z. Renan 1010)/KB/UBA/UBU.
a) BNP exemplaar A 3505 is vermeerderd met de pagina's 929 en
930 welke een brief van Simon aan Leers, 1-3-1693, en een
lijst van Errata bevatten.
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b) Auvray nr. 25 / Bemus nr. 119.
c) Het manuscript lag maart 1690 reeds persklaar. Zie: brief R.
Leers aan N. Toinard, 6-3-1690 (BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 23):
"Je ne travaille pas encore au 3e Volume de la Critique mais
comme l'auteur a sa copie toute prete, on la pourroit commencer
bientôt". December 1691 moest het drukken echter nog beginnen en Leers meent 7 à 8 maanden daarvoor nodig te hebben.
Zie: brief R. Leers aan G. Ménage, 5-12-1691 (Amsterdam,
BVBBB Ms.-personalia): "j'ai esté obligé [...] de commencer ce
3e volume [= Histoire critique des principaux commentateurs]
qui m'occupera pour 7. ou 8. mois".
1694
100) [BAYLE, Pierre]
Addition aux Pensées diverses sur les cometes, ou réponse à un libelle
intitulé, Courte revue des maximes de Morale et des principes de religion
de l'auteur des Pensées diverses sur les cometes, etc. Pour servir d'instruction aux juges ecclésiastiques qui en voudront conoître.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1694.
Drukkersmerk: P.R.
12°: π, * s , A-E 12 F 6 ;pp. [12] [1-2] 3-131 [132].
BNP.
a) Herdrukken bij Reinier Leers in 1699 en 1704. Zie nrs. 137 en
165.
b) Avertissement au lecteur is gedateerd: "A Rotterdam, le 5. de
Mars 1694".
101) BELLE, Jos. van
Josuae van Belle Groensvordae Domini, De mercatura oratiuncula scholastica, publice habita Roterodami, quum è schola Erasmiana ad Academiam promoveretur, IV. Id. Octob. CI 31 DCXCIV.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1694.
40: A8;pp. [1-2] 3-16. Drukkersmerk: T.M.
UBL.
102) BURNET, Gilbert
Histoire de la réformation de l'Eglise d'Angleterre, traduite de l'anglois
de Mr. le Docteur Bumet, par Mr. De Rosemond. Tome I.
Idem. Tome II.
Idem. Tome III.
Idem. Tome IV.
A Roterdam, Chez Reinier Le'ers, 1694.
120: dl. I: t-2t 1 2 3t 4 , A-S12 ; pp. [56] 1431 [432]; dl. II: A-Z12 2A 6 ;
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pp. [1-2] 3-564; dl. Ill: §-3§ , A-2A ; pp. [72] 1-575 [576]; dl. IV:
12
3
12
6
Α-Y Z 2A B ; pp. [1-2] 3-570.
Op de titelpagina's van de vier delen zijn globes afgebeeld. Deel I bevat
een ongesigneerde titelprent en elk van de vier delen telt drie ongesig
neerde portretten.
BNP.
a) De Engelse editie was verschenen in Londen, Richard Chiswell
and Moïse Pitt, 1683-1685. Eerdere Franse vertalingen in 1687
te Amsterdam bij A. Wolfgang en te Genève bij S. de Tournes.
Het betreft hier ongetwijfeld een nadruk buiten medeweten van
Reinier Leen.
103) Catalogus libronim, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1693.
No. III.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1694].
8°: G-I4; pp. 49-72.
BLL/BLO*/BMazP/BNP/BVBBB/SuUBH.
104) CICERO
M.T. Ciceronis Orationum selectarum liber. Editus in usum scholarum
Hollandiae et West-Frisiae, ex decreto Qlustriss. D.D. Ordinum ejus provinciae. Notas addidit Eduardus à Zurck.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1694.
8°: * \ A-0 8 P 4 Q 2 ;pp. [8] 1-226 [227-236].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*/UBA.
105) FURETIERE, Antoine
Dictionaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant
vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts. [...]
(Zie nr. 72). Le tout extrait des plus excellens auteurs anciens et modernes. Recueilli et compilé par feu Messire Antoine Furetière, Abbé de
Chalivoy, de l'Académie Françoise.
Nouvelle édition corrigée et augmentée. Tome premier.
Idem. Tome second.
A La Haye et a Rotterdam, Chez Arnout et Reinier Leers, 1694.
20: dl. Ι: π 3 , f4,
A-3V64X; pp. [14] 1-804; dl. II: я 2 , A-2E62F82G31«; pp. [4] 1-173 176-353 348405 408-662.
Drukkersmerk: T.M. Deel I bevat een portret van Furetière, gesigneerd:
"Bouchet fecit".
BNP.
a) De eerste druk was in 1690 verschenen bij Reinier Leers. Zie
nr. 72.
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106) Histoire des ouvrages des sçavans (sept. 1693-août 1694).
120: A-2A12; pp. [1-2] 3426 [427-430] [2] [431-432] 433-553 [554574]. Zie ook nr. 51.
107) JUNIUS, Franciscus
Francisci Junii F.F. De pictura veterum libri tres, tot in loris emendati,
et tam multis accessionibus aucti, ut piane novi possint videri: accedit
catalogus, adhuc ineditus, architectorum, mechanicorum, sed praecipue
pictorum, statuariorum, caelatorum, tornatorum, aliorumque artificum,
et operum quae fecerunt, secundum seriem litterarum digestus.
[Ed. J. Graevius].
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1694.
3
4
4
4
2 2 4
2
4
2
2°: π , * , t3,4 2t-3t , A-20 2P-2T ; * 2*-7* , A-2F 2G-2L ;
2
pp. [34], 1-296 [297-316]; [32] 1-236 [237-252].
n
Drukkersmerk: T.M. Bevat titelprent, gesigneerd: "Ad v* Werff pinx,
J. Mulder fee".
BNP/KB/UBA/UBL/UBN*/UBU.
a) De eerste editie was in 1637 te Amsterdam verschenen bij Johan
. Blaeu.
b) September 1693 was men in ieder geval al bezig De pictura
veterum te drukken. Zie: brief P. Bayle aan V. Munitoli 21-91693 (Bayle, O.D., t. Г , p. 695): "L'excellent ouvrage [...]
de Junius, De pictura veterum, est actuellement sous la presse
chez Mr. Leers. Ce sera un in folio et on n'épargne rien pour la
beauté de l'impression, et pour l'exactitude de la correction".
Het werk werd in januari 1694 voltooid. Zie: brief H. Basnage
de Beauval aan F. Janiçon, 14-1-1694 (BNP f.fr. 19206, f. 168).
108) [LE GENDRE, Philippe]
La vie de Pierre Du Bosc, Ministre du Saint Evangile; enrichie de lettres,
harangues, dissertations et autres pieces importantes, qui regardent ou
la theologie, ou les affaires des Eglises Reformées de France, dont il
avoit été long-term chargé.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1694.
8°: * 4 ,A-2P 8 2Q 4 ;pp. [8] 1-610 [611-616].
Drukkersmerk: T.M.
GAR*/GBR/UBA/UBL.
a) Epitre dedicatoire is gedateerd: "A Rotterdam, le 6. Août 1693".
109) LELEVEL, Henri
La vraye et la fausse métaphysique où l'on réfute les sentiments de M.
Regis, et de ses adversaires sur cette matière. Par Monsieur de Lelevel.
Avec plusieurs dissertations physiques et métaphysiques, et toutes les
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pièces justificatives des sentiments du Pere Malebranche par raport à M.
Regis.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1694.
120:a 8 ,A-M I2 N 12 (N 7 +x) 0-2B I2 2C 3 ; pp. [16] 1-144 147-298 [299308]; 2l-302.
Ornement.
BNP/UBA·.
a) Volgens Batterei verscheen er te Lyon een nadruk. L. Batterei,
Mémoires domestiques pour servir à l'histoire de l'Oratoire.
Paris 1902-1911, tome Г , p. 528.
b) Volgens Malebranche, O.C, t. XVIII, p. 240 verschenen in mei
1694.
1695
110) AUBERY, Antoine
L'histoire du Cardinal Mazarin.
Tome premier / Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1695.
8 4
120: dl. I:à 8 ë 4 i\ А-ЗС / ; p p . [28] 1-582 [583-584]; dl. II:á2, A8 4
3F / ; pp. [4] 1-623 [624]. Drukkersmerk: P.R.
BNP/UBN*.
a) De eerste druk was verschenen te Parijs, Denis Thierry, 1688.
In de Leers-editie werd enkel het titelblad vervangen. Het Privilege du Roy en de colofon van Thierry zijn afgedrukt op de
pagina's 582-584. In 1695 verscheen te Parijs een andere editie,
"Chez la Veuve Mabre Cramoisy" (KB 3097 С 28-29) met af
wijkende collationering en paginering.
b) Sauvy nr. 990.
111) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1694.
No. IV.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1695].
8°: K-M4; pp. 73-96.
BLL/BLO*/BMazP/BNP/SuUBH.
112) Histoire des ouvrages des savans (sept. 1694-août 1695).
12°: A-2A12 ;pp. [1-2]3-556 [557-576].
Zie ook nr. 51.
113) PATIN, Guy
Nouveau recueil de lettres choisies; de feu Mr. Guy Patin Docteur en
Médecine, Professeur au College Royal de Paris, et Doyen de la Faculté,
écrites à Mrs. Belin pere et fils, docteurs médecins de Troyes. Dans les-
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quelles sont contenues plusieurs particularités historiques sur la vie et la
mort des sçavants de ce siècle, sur leurs écrits, et plusieurs autres choses
curieuses depuis l'an 1630 jusqu'à 1664. Tome IV. independant des trois
premiers.
Idem. Tome V independant des trois premiers.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1695.
8 4
12°: dl. IV: à 3 , A-X 8 / 4 Y i ; pp. [6] 1-250; dl. V: π, A-Z / ; pp. [2] 1280.
Ornement.
BNP/UBL/UBN*.
a) De delen 1 t/m 3 waren versehenen met het impressimi "A
Cologne, Chez Pierre de Laurens", 1691-1692.
b) Sauvy nr. 163.
114) SALLUSTIUS
С Sallustíus Crispus, primus in historia, seu Bellum Catilinarium, et
Jugurthinum: cum commentariis Johannes Min-ellii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1695.
12°: ^,Α-Ρ^ΟΛρρ.Ιβ] 1-349 [350-376].
Drukkersmerk: P.R. Bevat titelprent, gesigneerd: "A. Schoonebeek f."
met opschrift: "C. Crispus Salustius cum commentariis Joh. Min-ellii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1699".
KB*/UBA/UBL.
a) De eerste druk was verschenen in 1659 bij Arnout Leers sr.
1696
115) BOON, Comelis
Cornelii Boon De civilitate morum oratiuncula scholastíca, publice habita
Roterodami, quum à schola Erasmiana ad Academiam promoveretur,
Kal.MajiCIDI ЭСХС І.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1696.
40: A8; pp. [1-2] 3-16.
Drukkersmerk: T.M.
UBL.
116) BRAUW, Jacobus de
Jacobi De Brauw De usu studiorum oratiuncula scholastíca, publice
habita Roterodami, quum è schola Erasmiana ad Academiam promoveretur, Kal.MajiCl 31 ЭСХС І.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1696.
40: A8; pp. [1-2] 3-16.
Drukkersmerk: T.M.
UBL.
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117) Catalogus librorum, quibus offìcinam suam auxit anno praeteríto 1695.
No.V.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1696].
80: N-P4; pp. 97-120.
BMazP/BNP*/SuUBH.
118) Histoire des ouvrages des savans (sept. 1695-août 1696).
12°: A-2A12; pp. [1-2] 3-430 [431-432] [2] 429-544 [545-570].
Zie ooknr. 51.
119) LANEN, Samuel vander
Samuelis vander Lanen De animo grato oratíuncula scholastica, publice
habita Roterodami, quum è schola Erasmiana ad Academiam promoveretur, Kal. Maji CI DI ЭСХС І.
Roterodami, Typis Regnerà Leers, 1696.
40: A 8 ;pp. [1-2] 3-16.
Drukkersmerk: T.M.
UBL.
1697
120) BAYLE, Pierre
Dictionaire historique et critique. Par Monsieur Bayle. Tome premier.
Premiere partie. A-B.
Idem. Tome premier. Seconde partie. C-G.
Idem. Tome second. Premiere partie. H-Q.
Idem. Tome second. Seconde partie. P-Z.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1697.
20: dl. I-l: ir2, (a)-(c)2A-4V4; pp. [4] 1-12; 21-712; dl. 1-2: π, 4X8I 4 ; pp. [2] 713-1359 [1360]; dl. II-1: я, A-4V4; pp. [2] 1-710 [2] ;
dl. II-2: π, 4X 4 -8E 4 8F 3 ; U - O 2 ; pp. [2] 711-1331 [1332] [56].
Vignetten op de titelbladen, gesigneerd: "A.v.dr. Werf, pinxsit, G.v.dr.
Gouwen, sculpsit".
BNP/GAR/GBR*/KB/UBA/UBL/UBU.
a) In 1702 verscheen een tweede editie bij Reinier Leers. Zie nr. 154.
b) Sauvy nr. 656.
c) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 13 oktober 1696. Titelblad vermeldt: "Avec privilege".
d) In september 1693 werden de eerste bladen van de Dictionaire
gedrukt. Zie: P. Desmaizeaux, "Vie de M. Bayle", in: P. Bayle,
Dictionnaire historique et critique, Basel 1741°\ p. LXVIII.
Op 25 oktober 1696 waren de twee delen voltooid. Zie: brief
R. Leers aan N. Clément, 25-10-1696 (BNP AR 53, f. 67):
"Ie Dict[ionair]e de M. Bayl, que l'on a achevé aujourdhui".
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e) Vanaf de letter Ρ werd de oplage van de gedrukte vellen ver
dubbeld tot tweeduizend om aan de verwachte vraag te kunnen
voldoen. De tekst vanaf de letter A tot en met O moest daarom
in een nieuwe oplage van 1000 worden gezet en gedrukt. Vgl.
Lab rousse, t. 1, p. 244, η. 43 en brief P. Bayle aan P. Coste,
15-7-1697 (Bayle, O.D., t. Г , p. 740): "Au reste, Monsieur,
ce que quelques-uns nomment seconde edition de mon Dictionaire ne mérite pas ce nom. Jusqu'ici, il n'y a qu'une edition,
η est vrai que plus de la moitié de l'ouvrage a été imprimée deux
fois, par la raison que je vais vous dire. Quand on imprimoit le
commencement de la lettre Ρ Mr. Leers aiant crû qu'il ne faisoit
pas tirer assez d'exemplaires, vu les offres qu'on lui faisoit de
divers endroits pour traiter avec lui d'un certain nombre, résolut
de faire mille exemplaires de plus à l'avenir. Ainsi, quand toute
l'impression fut faite, il eut mille exemplaires de la lettre Ρ en
bas, plus que des lettres precedentes. Il fallut donc qu'il fit
réimprimer depuis A jusqu'à P, pour faire tirer encore mille
exemplaires; mais on a suivi le premier imprimé, et je n'ai ni
changé, ni corrigé, ni ajouté, que quelques petites bagatelles,
en très-peu d'endroits".
121) BENOIST, Elias
Eliae Benoist, In Gallacanâ Delfensi Ecclesia Verbi Divini Ministri, In
priores octodecim primi capituli Evangelii secundum Joannem veniculos
dissertationes Epistolicae tres, quibus scopus Scriptoris inquiritur, sensus
paraphrasi explicatur, doctrina varus observationibus exponitur, confirmatur, et ab omni fraude vindicatur.
Roterodami, E Typographic Leersiana, 1697.
80: A-Q8;pp. [1-2] 3-247 [248-256].
Drukkersmerk: T.M.
BNP.
122) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1696.
No. VI.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1697].
8°: Q-S4;pp. 121-144.
BLL/ BMazP/ BNP* / SuUBH.
123) FENELON
Lettre de Monseigneur de Salignac Fenelon, Archevesque et Duc de
Cambray, addressee à Nôtre Saint Pere le Pape.
A Roterdam, Chez Reinier Léers, 1697.
12°: A'; pp. [1-2] 3-12.
Drukkersmerk met tekst "votis ultro succedere".
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BNP D 34892.
a) BNP D 34891 is een andere editie; eveneens met het impressum
"A Rotterdam, Chez Reinier Leen", maar met een afwijkende
5
collatie: π, A . Mogelijk handelt het bij één of bij beide edities
om nadnik(ken) buiten medeweten van Leers.
124) Histoire des ouvrages des savans (sept. 1696-août 1697).
12°: A-2A12 ;pp. [1-2] 3-557 [558-576].
Zie ooknr. 51.
125) Kort vertoog van de ware geschapenheid en het gedrag der zaken, zoo
als dezelve zig hebben toegedragen op een zekere voyagie van het schip
de William gevoert door capitein John Noll uit deze landen vertrokken na
Livorno, en vandaar wederom herwaards: ter occasie van welke voyagie
Dirk Meesters, Baffin der stad Rotterdam, heeft können goedvinden de
Vertoonden Comelis Hartighvelt, secretaris van 't Ed: Mog: Collegie ter
Admiraliteit op de Maze, en Johan van Tweede, crimineelijk in persoon
te dagvaarden: strekkende tot iustificatie van der vertoonderen ontschuld
in dezen.
Tweede druk, vermeerdert met een ampliatie van 't vertoog, en eenige
stukken daar toe dienende.
Te Rotterdam, By Reinier Leers, 1697.
20: A-M2N, 2A-M2; pp. [1-2] 3-48; '1-49.
Drukkersmerk: T.M.
GAR.
126) LARREY, Isaac de
Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande; avec un abregé des évenemens
les plus remarquables arrivez dans les autres états. Par Monsieur De Larrey,
Conseiller d'Ambassade de Son Altesse Electorale de Brandebourg.
Tome premier, qui comprend les règnes de Henri VII. Henri VIII. Edouard
VI. Jeanne Gray, et Marie. Enrichi des portraits des rois, reines, et autres
personnes illustres.
A Rotterdam, Chez Reinier Leen, 1697.
20; ,«*.4·» A-6A4 6B-6K2;pp. [20] 1-928 [36].
Drukkersmerk: T.M. Het werk telt 34 gravures, waaronder een titelprent
met als opschrift: "Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. A Rotterdam, Chez Reinier Leen". De 34 prenten zijn alle gesigneerd met: "A
van dr Werff pinx.". Als graveurs worden genoemd: P. à Gunst (14),
G. Valck (9), Vermeulen (9) en Pitaut (2).
BNP/KBVUBA/UBL.
a) Bij Reinier Leen vencheen in 1698 "Tome second" (zie nr. 133)
en in 1707 "Première partie" (zie nr. 188). Bij Fritsch en Böhm
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kwam in 1713 "Tome quatrième" uit.
b) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
op 26 maart 1697. Titelblad vermeldt: "Avec privilege".
c) Deel 1 van de Histoire d'Angleterre werd pas eind 1698 verkocht.
Zie: brief P. Bayle aan Cl. Nicaise, 1-1-1699 (Bayle, O.D., t. Г ,
p. 776): "La vente de cet ouvrage, achevé depuis long-tems,
n'a pu se faire plutôt, à cause que les tailles-douces, qui sont
d'une extrême beauté, n'etoient pas prêtes".
127) OVIDIUS
Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Cum annotationibus
posthumis J. Min-ellii quas magna ex parte supplevit atque emendavit
P. Rabus.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1697.
120: * 8 , A-2C12 2D 3 ;pp. [16] 1-621 [622-630].
Drukkersmerk: P.R. Bevat titelprent, gesigneerd Mulder, met als opschrift: "Pub. Ovidii Nasonis Metamorphoseon libri XV. Cum notis Joh.
Minellii edente P. Rabo".
GAR.
a) Eerste editie verscheen bij Reinier Leers in 1686. Zie nr. 45.
b) Titelblad vermeldt: "Cum privilegio".
128) VERGILIUS
Pub. Virgilii Maronis Opera, cum annotationibus Johannis Min-ellii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1697.
12°: * 1 2 , A-2E 12 2F 10 ;pp. [24] 1-664 [665-692].
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent met als opschrift: "P.
Virgilii Maronis Opera. Quibus selectissi adjunxit notas Joh. Min-ellius.
Roterodami, Typis Regneri Leers, Anno 1699".
GBR.
a) De eerste druk was verschenen in 1674 bij Arnout Leers sr.
1698
129) Deux lettres touchant le neuvième electorat.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1698.
40: A-P4Q2; PP-[1-2] 3-124.
Drukkersmerk: T.M.
GBR*/KB.
a) Knuttel nr. 14393.
b) De twee brieven zijn gedateerd respectievelijk 25 mei/4 juni
1698 en 8 oktober 1698.
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130) DOUCIN, Louis
Histoire du nestorianisme.
[Rotterdam, R. Leers, 1698].
[40: pp. [6] 1-558 [559-566]].
a) Vermeld in NUC, vol. 147, p. 519. Kon niet in autopsie worden
genomen.
b) Waarschijnlijk heeft Leers slechts een nieuwe titelpagina toegevoegd aan exemplaren van de Parijse editie, die in 1698 verscheen
bij Guillaume de Luijne.
c) C.J. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus,
Bruxelles/Paris, 1890-1932, t. 3, col. 162.
d) Bij de bespreking van dit werk in de Histoire des ouvrages des
savons, avril-juin 1698, p. 174, wordt vermeld: "A Paris. Chez
Guillaume de Luines et à Rotterdam, chez Reinier Leers".
131) FLORUS
L. Annaei Fiori Rerum romananim libri quatuor, annotationibus, in
ussum studiosae juventutis, instar commentarii illustrati. Auetore Johanne
Min-еШо. Quibus accedunt excerptíones chronologicae, ad Fiori Historias
accommodatae: additus denique L. Ampelius ex Bibliothecâ Salmasii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1698.
120: * 12 , A-X" ; pp. [24] 1-405 [406-5041
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent met als opschrift:
"L. Annaeus Florus. Cum notis selectissimis loh. Min-ellij, addidit Lucium
Ampelium etc. Roterodami, Typis Regneri Leers, 1698".
GAR/KB*/UBA.
a) De eerste druk was in 1664 verschenen bij Amout Leers sr.
132) Histoire des ouvrages des savans (sept. 1697-dec. 1698).
120: A-C 1 2 D , 1 E 1 2 F 1 1 G-Z 1 3 2A , °; pp. [1-2] 3-280 [281-284] [289290] 291-554 [555-572].
Zie ook nr. 51.
133) LARREY, Isaac de
Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande; avec un abregé des évenemens
les plus remarquables arrivez dans les autres états. Par Monsieur De Larrey,
Conseiller d'Ambassade de Son Altesse Electorale de Brandebourg.
Tome second, qui comprend les règnes d'Elisabeth et de Jaques I. Enrichi
des portraits des rois, reines, et autres personnes illustres.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1698.
20: *-2* 2 3*1, A-SF^G-SN^Cspp. [10] 1-779 [780-8141
Drukkersmerk: T.M. Het werk telt 17 gravures; alle gesigneerd met: Α.
van dr Werff pinx.". Als graveurs worden genoemd: P. à Gunst (13),
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G. Valck (2), Vermeulen (2).
BNP/KB*/UBA/UBL.
a) Tome premier was in 1697 verschenen bij Reinier Leers. Zie nr.
126.
b) Titelblad vermeldt:"Avec Privilege".
c) Brief R. Leers aan N. Clément, 1-5-1698 (BNP AR 53, f. I l l ) :
"Dans 6. semaines j'achève les deux volumes de l'Histoire d'Angleterre".
134) OVIDIUS
P. Ovidii Nasonis Epistolarum heroidum liber. Cum notis Joannis Minellii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1698.
120: · , A-H 12 1" ; pp. [2] 1-204 [205-214].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*.
135) OVIDIUS
P. Ovidii Nasonis Tristium libri V. Cum notis perpetuis Joannis Min-ellii:
adjuncto indice copiosissimo rerum et verborum, cum in textu tum in
notis memorabilium.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1698.
120: * 8 , A-I n K4; pp. [16] 1-172 [173-224].
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent, met als opschrift:
"P. Ovidii Nasonis Tristium libri V. Cum notis loh: Min-ellii".
1699
136) BASNAGE DE BEAUVAL, Jacques
Histoire de l'Eglise, depuis Jesus-Christ jusqu'à present, divisée en quatre
parties. La premiere contient l'histoire du gouvernement de l'Eglise dans
ses dioceses d'Alexandrie, d'Antioche, d'Afrique, des Gaules, de Constantinople, et de Rome. La seconde, l'histoire de ses principaux dogmes, du
canon des Ecritures, des traditions, des huit conciles oecuméniques, de la
justìfìcation, de la grace, et de l'eucharistie. La troisième contient celle de
l'adoration du Sacrement, du culte des anges, de la Vierge, des saints, de
leurs reliques et de leurs images depuis Jesus-Christ jusqu'à la naissance
des Albigeois. Et la quatrième, l'Histoire des Albigeois, et de la succession
de l'Eglise, jusqu'à present. Par Monsr. Basnage.
Idem, Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1699.
20: dl. I: t - 5 t 2 6 f i , a-c2, A-5E45F2; pp. [34] 1-780; dl. Π: A-D2E ,
5G-9X49Y, A-D 2 E;pp.[18] 1-858 [859-876].
Drukkersmerk: T.M.
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BNP/GAR/GBR/KB*/UBA/UBL.
a) Sauvy nr. 850.
b) Privilege verleend door de Staten van Holland en West-Friesland
19-9-1698. Titelblad vermeldt: "Avec privilege".
c) Het was de bedoeling om het werk zomer 1698 te hebben voltooid. Zie: brief P. Bayle aan D. Constant, 14-11-1697 (Bayle,
O.D., t. IV, pp. 757-758): "Son livre [= Histoire de l'Eglise] sera
in folio, de trois cens feuilles. Il y a le tiers d'imprimé. On fait
état d'achever l'été prochain". In oktober 1698 was het drukken
echter nog niet voltooid. Zie: brief P. Bayle aan M. Marais, 2-101698 (Bayle, O.D., t. Г , p. 769): "Mr. Leers doit commencer à
réimprimer mes Pensées sur les comètes avec les Additions dont
vous avez entendu parler dès qu'il aura achevé les deux volumes
in folio de Mr. Basnage le ministre, sur l'histoire des dogmes
de l'Eglise et de son gouvernement".
137) [BAYLE, Piene]
Addition aux Pensées diverses sur les cometes, ou réponse à un libelle
intitulé, Courte revue des maximes de morale et des principes de religion
de l'auteur des Pensées diverses sur les cometes, etc. Pour servir d'instruction aux juges ecclésiastiques qui en voudront conoître.
Seconde edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1699.
120: 2Mi2 2N-2S12 2T6;pp. [12] 811-941 [942-956].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Eerste editie was in 1694 bij Reinier Leers verschenen. Zie nr.
100.
b) Deze tweede editie heeft een eigen titelblad, maar maakt, wat
paginering en collatie betreft, deel uit van Bayle, Pensées diverses.
Zie nr. 138.
138) [BAYLE, Pierre]
Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de la
comete qui parut au mois de décembre 1680.
Idem. Tome second.
Troisième édition.
A Rotterdam. Chez Reinier Leers, 1699.
120: dl. I: *12 2* 3 , A-V12 X s ; pp. [30] 1490; dl. II: Y 6 Z-2L I2 2M" ;
pp. [2] 491-810.
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
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a) Het betreft een derde vermeerderde druk van Lettre à M.L.A.D.C.
[...]. Zie: fondslijst III, nr. 10. De tweede druk was verschenen bij
R. Leers in 1683. Zie nr. 10.
b) De Préface is gedateerd 1 juni 1699. Eind juni was het werk in
ieder geval gereed. Zie: brief J.-B. Dubosc aan N. Toinard, 25-61699 (Denis, p. 89): "Π i a une troisième edition des Pensées
diverses sur la comete de Monsieur Bayle".
139) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit annis praeteritis 1697,
1698 et 1699. No. VII.
Régneras Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1699].
80: T-X4; pp. 145-168.
BLL/BNP*/SuUBH.
140) DUBOSC, Pierre
Sermons sur l'Epitre de St. Paul aux Ephesiens, contenans l'explication
des principales matières contenues dans les trois premiers chapitres de
cette Epitre. Par feu Mr. Du Bosc. Divisez en trois tomes. Tome premier.
Idem. Tome second.
Idem. Tome troisième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1699.
Drukkersmerk: T.M.
80: dl. Ι: *4Α-2Χβ2Υ2; pp. [8] 1-707 [708]; dl. II: Α β (Αι+* 2 ) B-2V8
2X 4 ; pp. [1-2] [4] 3-695 [696]; dl. Ill: Α β (Αι + * 2 ) B-2V»; pp. [1-2]
[4] 3-688.
BNP.
141) Histoire des ouvrages des savans (janv. - déc. 1699).
120: A-L12M8N-R12S10 T-2A12 ;pp. [1-2] 3-549 [550-576].
Zie ooknr. 51.
142) LE VASSOR, Michel
Traité de la maniere d'examiner les differens de religion, dédié au Roy de
la Grande Bretagne. Par Mr. Michel Le Vassor. πάντα δοκιμάζετε : rò
каХое κατέχετε, l.Thess. 5.21. Eprouvez toutes choses: retenez ce qui
est bon.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1699.
120: · 1 2 2* 8 , A-2B12 2C3;pp. [40] 1-605 [606].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1697 te Amsterdam verschenen bij Pierre
Brunei.
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b) Van de Brunel-uitgave werd door Leen of door derden slechts
het titelblad veranderd. In het BNP-exemplaar zijn drukkersmerk
en impressum opgeplakt.
143) [SIMON, Richard]
De l'inspiration des livres sacres: avec une réponse au livre intitulé, Defense
des Sentimens de quelques théologiens de Hollande sur l'Histoire critique
du Vieux Testament: par le Prieur de Bolleville.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1699.
40: A-2F42G2 ; pp. [1-2] 3-50 [51-52] 53-221 [222-238].
Drukkersmerk: T.M.
GAR*/GBR.
a) De eerste druk was in 1687 bij Reinier Leers verschenen. Zie
nr. 55. Volgens Bemus betreft het hier waarschijnlijk een nadruk.
b) Bemus nr. 38.
c) Bestaat uit: Lettre à Monsieur l'Abbé P.D. et P. en Th. touchant
l'inspiration des livres sacrés (zie nr. 56) en uit: Réponse au
livre intitulé Sentimens de quelques théologiens de Hollande (zie
nr. 49).
1700
144) CAESAR
С. Iulii Caesaris quae extant. Ex emendatione los. Scaligeri.
Roterodami, Apud Regnerum Leers, 1700.
16°: Α-2Ιβ;ρρ. [1-2] 3-456[457-512].
Gegraveerde titelpagina, ongesigneerd.
UBA.
a) De eerste Leers-editie van deze Caesar-uitgave was in 1685 ver
schenen. Zie nr. 28.
145) Catalogus librorum quos Regnerus Leers Bibliopola Roterodamensis, vel
propiis typis et sumptibus edidit, vel quorum copia ipsi suppetit.
Roterodami, Ex officina Leersiana, 1700.
80: A-B8;pp. 1-30 [31-32].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
146) Histoire des ouvrages des savans (jan.-déc. 1700).
120: A-2A12 ; pp. [1-2] 3-552 [553-576].
Zie ook nr. 51.
147) HORATRJS
Quinti Horatii Flacci Poemata: cum commentariis Joh. Min-ellii. Praemisso
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Aldi Manutii de metris Horatianis tractatu, et adjuncto indice rerum ас
verborum locupletissimo.
Roterodami, E Typographiâ Regneri Leers, 1700.
12°: • 8 ,A-2C I2 2D 4 ;pp.[16] 1-564 [565-632].
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent met als opschrift:
"Quintus Horatius Flaccus à Joh: Min-еШо notis illustratis. Rotterodami,
Typis Reineri Leers, Anno 1700".
GBR/KB*/UBA.
a) De eerste druk was in 1668 versehenen bij Amout Leers sr.
1701
148) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie.
Idem. Seconde partie.
Quatrième edition, revue, corrigée, et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1701.
12°: dl. I: * 10 , A-Z12; pp. [20] 1-544 [545-552]; dl. II: A-V I2 X S ;
pp. [1-2] 3-485 [486-490].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leers. Zie
nr. 17.
b) Titelblad vermeldt: "Avec privilege de Nosseigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise".
149) DUBOSC, Pierre
Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte convenables au tems, par
Pierre Du Bosc. Tome troisième.
Idem. Tome quatrième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1701.
80: dl. III: * 4 , A-3A83B2;pp. [8] [1-2] 3-754 [755-756]; dl. IV: A-3D8
3E4 ; pp. [1-2] 3-805 [806-808].
Drukkersmerk: T.M.
BNP/GBR*.
a) De delen 1 en 2 waren bij Reinier Leers verschenen in respectievelijk 1687 en 1692. Zie nrs. 50 en 89.
150) FURETIERE, Antoine
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois tant
vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts, savoir
... (zie nr. 72). Recueilli et compilé par feu Messire Antoine Furetière,
Abbé de Chalivoi, de l'Académie Françoise. Seconde edition, revue, cor-
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rigée et augmentée par Monsieur Basnage de Bauval. Tome premier.
Idem. Tome second.
Idem. Tome troisième.
A La Haye et a Rotterdam, Chez Amoud et Reinier Leers, 1701.
3
4
4
2
4
2
2
4
20: dl. Ι: π , *-2* 3·, A-6L ; dl. II: π , A-6Q 6R ;dl. Ill: π , A-6X ;
s.p.
Drukkersmerk: TAI.
BNP.
a) De eerste druk was in 1690 uitgekomen bij Arnout en Reimer
Leers. Zie иг. 72. Van deze tweede editie verschenen nadrukken
in 1702 (zie nr. 156) en in 1704. Deze laatste stond niet op naam
van Furetière en werd bekend als Dictionnaire de Trévoux.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
c) In augustus 1697 werden de eerste vellen van de tweede editie
gedrukt. Zie: brief P. Bayle aan J.-B. Dubos, 12-8-1697 (Denis,
p. 171). Het derde en laatste deel was in december 1700 gereed.
Zie: brief P. Bayle aan M. Marais, 14-3-1701 (Bayle, O.D., p.
797).
151) Histoire des ouvrages des savansQanv.-dec. 1701).
120: A-2A12;pp. [1-2] 3-549 [550-576].
Zie ook nr. 51.
152) MALEBRANCHE, Nicolas
Traité de la nature et de la grace, par le Pere Malebranche, Prêtre de
l'Oratoire.
Dernière edition, corrigée et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leen, 1701.
120: * 6 , A-Q12 R6 S2; pp. [12] 1-400.
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GBR.
a) Een eerdere editie bij Reinier Leers verscheen in 1684. Zie
nr.24.
b) Mogelijk handelt het bij de editie van 1701 om een nadruk.
Vgl. Malebranche, O.C, t. V, p. VI.
153) PITCAIRN, Archibald
Archíbaldi Pitcamü Dissertationes medicae, quarum syllabum pagina
sequens exhibet.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1701.
40: * 2 , A-R4S2 ; pp. [4] 1-140.
Drukkersmerk: T.M.
BNP/UBA*/UBL.
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1702
154) BAYLE, Pierre
Dictionaire historique et critique: Par Monsieur Bayle.
Tome premier. Seconde edition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur.
A-D.
Idem. Tome second ... E-M.
Idem. Tome troisième ... N-Z.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1702.
4
2
4
4
2°: dl. I: *», a-fgi, Α-6Υ , Α-Β , * ; pp. [4], І-Х Ш [ХІХ-ХХ І],
2
2
4
4
1-1096, І-Х І, 1-7 [8]; dl. II: π, А-6Т 6 і 6Χ-6Υ ; pp. 1097-2170,
4
2
2
2
І-Х І; dl. HI: A-6F 6G-6T 6Vi, A-Z ; pp. [2] 2171-3190 [92].
Vignetten op de titelbladen, gesigneerd: "A v.dr. Werf, pinxsit, G. v.dr.
Gouwen sculpsit".
BNP/GBR*/UBA/UBL/UBU.
a) De eerste editie was bij Reinier Leers verschenen in 1697. Zie
nr. 120.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
c) Volgens Labrousse, t. I, p. 251 werden mei 1698 de eerste vellen
van deze tweede editie van de Dictionaire gedrukt. In december
1701 was het werk voltooid. Zie: brief P. Bayle aan M. Marais,
16-1-1702 (Bayle, O.D., t. Г , p. 808). Het 'Avertissemens' is
gedateerd: 7-12-1701.
155) Catalogus librorum, quibus offìcinam suam auxit annis praeteritis 1700,
1701 et 1702. No. VIII.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1702].
80: A-C4; pp. 1-24.
BNP.
156) FURETIERE, Antoine
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots françois
tant vieux que modernes, et les termes de toutes les sciences et des arts
savoir ... (zie nr. 72). Seconde edition, revue, corrigée et augmentée par
Monsieur Basnage de Bauval. Tome premier.
Idem. Tome second.
Sur l'imprimé. A La Haye et a Rotterdam, Chez Arnoud et Reinier Leers,
1702.
20: dl. I: a 4 è 4 , Α-2Α 6 χ2Β 4 2Β-5Α 6 5Β!; pp. [16] 1-296 285-342
243 350-782 779-1116; dl. II: π 2 , A-3D6 3E-3F8 3G-5A6; pp. [4]
1-631 628-631 632-1035 1032-1115 [1116].
Ornement.
BNP/UBN*/UBU.
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a) Het betreft hier bijna zeker een nadruk van de editie die in 1701
bij de gebroeders Leers was verschenen. Zie ni. 150.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
157) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1702).
12°: A-2A12 ; pp. [l-2p-546 [547-576].
Zie ooknr. 51.
158) IUVENALIS; PERSIUS
D. Iun. Iuvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae. Cum annotat. Th. Famabii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1702.
12°: A-G 12 H U ;pp. [1-6] 7-189 [190].
Gegraveerde titelpagina, gesigneerd: "A. de Blois sculp.".
GAR*/GBR/UBA.
a) De eerste editie van dit werk met aantekeningen van Famabius
was in 1612 in Londen verschenen bij R. Field. Een eerdere
editie verscheen bij Reinier Leers in 1683. Zie nr. 12.
159) MACKWORTH, Humphrey
La defense des droits des communes d'Angleterre, par un membre de la
Chambre des Communes. Quod omnes tangi, ab omnibus tractari debet.
Amicus Plato, amicus Socrates, sed magis arnica Veritas et patria. Traduit
sur l'original anglois.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1702.
12°: A-H12 ; pp. [26] 1-163 [164-166].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*/UBL.
a) De eerste druk van de oorspronkelijke Engelse uitgave was te
Londen verschenen in 1701 bij J. Nutt.
160) SIMON, Richard
Lettres choisies de M. Simon où l'on trouve un gran nombre de faits
anecdotes de literature.
Seconde édition corrigée sur les originaux de l'auteur, et augmentée de
plusieurs lettres et remarques.
A Rotterdam, Chés Reinier Leers, 1702.
12°: π 4 , A-2D8/4 ; pp. [8] 1-168 189-348.
BNP.
a) De eerste editie was in 1700 verschenen met het drukkersadres
"A Amsterdam, Chez Louis de Lorme". Volgens Van Eeghen,
dl. II, p. 122 verscheen deze tweede editie niet bij Leers, maar
bij Vaultier te Rouen.
b) Hierbij ingebonden met doorlopende paginering, maar met eigen
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titelblad: Lettre des Rabbins des deux Synagogues d'Amsterdam
a AF Jurieu traduite de l'Espagnol. Suivant la Copie imprimée.
A Amsterdam, chés Joseph Athias (s.d.)
c) Auvray nr. 30a / Bemus nr. 221.
161) TERENTIUS
Publii Terentii Comoedia sex, quibus accedunt notae marginales Joh.
Міп-еШі.
Roterodami, Typis Regneri Leers 1702.
8
12
3
120: * , A-2A 2B ;pp. [16] [1-2] 3-540 [541-582].
Gegraveerde titelpagina, ongesigneerd.
BNP/UBA*.
a) De eente editie was in 1670 verschenen bij Arnout Leers sr.
1703
162) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1703).
120: A-S12 ; pp. [1-2] 3-410 [411-432].
Zie ooknr. 51.
163) MALEBRANCHE, Nicolas
Traité de la nature et de la grace. Par le Pere Malebranche, Prêtre de l'Oratoire.
Dernière edition, corrigée et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1703.
120: *«, A-Q12 R 6 ;pp. [12] 1-394 [395-396].
Drukkersmerk: E.D.
BNP/UBN*.
a) Een eerdere editie was bij Reinier Leers verschenen in 1684.
Zie nr. 24. Volgens Lelong werd deze editie van 1703 te Rotterdam "ou plutôt à Rouen" gedrukt. Vgl. Malebranche, O.C,
t. V, p. VI.
164) PLINIUS MINOR
Lettres de Pline le Jeune, Traduites par M. de Sacy, de l'Accademie Françoise. Quatrième edition, Tome premier.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reimer Leers, 1703.
120: dl. Ι: π, a 1 2 ( a ! + x ) e 4 , A-K12 ; pp. [36] 1-144 147-238 [239-242];
dl. II: π, α4, Α-Μ12 ; pp. [10] 1-287 [288].
Ornement.
BNP.
a) De eerste druk van de vertaling van De Sacy was in 1699 ver
schenen bij С. Barbin te Parijs.
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1704
165) [BAYLE, Pierre]
Addition aux Pensées diverses sur les cometes, ou réponse à un libelle intitulé, Courte revue des maximes de morale et des principes de religion
de l'auteur des Pensées diverses sur les cometes, etc. Pour servir d'instruction aux juges ecclésiastiques qui en voudront conoître.
Troisième edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1704.
12
12
12°: Ζ (-ZI) 2A-2C 2D»; pp. [8] 531-616 [617-634].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GARVUBL/UBU.
a) Eerste editie was in 1694 bij Reinier Leers verschenen. Zie
nr. 100.
b) Met eigen titelpagina opgenomen in Bayle, Pensées divenes
[...]. Zie nr. 166.
166) [BAYLE, Pierre]
Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne a l'occasion de la
comete qui parut au mois de décembre 1680. Quatrième edition. Tome
premier.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1704.
120: dl. Ι: · 1 2 2* 3 , Α-N12; pp. [30] 1-312; dl. Π: Ο-Υ12Ζ; pp. [313314] 315-530.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR»/UBL/UBU.
a) Het betreft een vierde vermeerderde druk van Lettre à M.L.A.D.C.
[...]. Zie: fondslijst III, nr. 10. De tweede en derde druk waren
bij Reinier Leers verschenen in respectievelijk 1683 en 1699.
Zienrs. 10 en 138.
167) [BAYLE, Pierre]
Réponse aux questions d'un provincial. [Tome I].
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1704.
120: * 8 , A-2D122E6;pp.[16] 1-644 [645-660].
Drukkersmerk: P.R.
BNP (Z 20595)*/GBR/UBL/UBU.
a) De delen 2 en 3 verschenen in 1706; de delen 4 en 5 in 1707.
Zienrs. 181 en 186.
b) Er verscheen een nadruk (BNP Ζ 20600) met afwijkende collatie:
π, ä6, A-O12 Ρ 4 .
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168) CICERO
M. Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI. ad familiares ut vulgo vocantur;
cum annotationibus Johannis Min-ellii.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1704.
80: π, *, A-2S82T2; pp. [4] 1-568 [569-660].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR/UBA*.
169) [DU VAU, Louis]
Dissertation sur le pécule des religieux curez: sur leur dépendance du
superieur régulier, et sur l'antiquité de leurs cures, régulières. Seconde
edition. Tome premier.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1704.
120: dl. I: ä12 è12 f12 δ " ü6 , Α-V 1 2 ; pp. [1-3] 4-108, 2[1] 2-480;
dl.II: A-T 1 2 V\ pp. 1-464.
Abbaye de Maredsous.
a) De eerste druk was in 1697 verschenen bij E. Couterot te Parijs.
Het betreft hier ongetwijfeld een nadruk buiten medeweten van
Leers.
b) Het titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les
Etats d'Hollande et de West-Frise".
170) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1704).
120: A-2A12 ;pp. [1-2] 3-550 [551-576].
Zie ooknr. 51.
171) SIMON, Richard
Lettres choisies de Mr. Simon, où l'on trouve un grand nombre de faits
anecdotes de literature. Tome II.
Nouvelle edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1704.
120: π, * 6 , A-V6X2, A 6 ë 6 i 6 ö 6 ;pp. [14] 1-243 [244], 21-48.
BNP/GBR*.
a) Volgens Bernus, p. 37 niet bij Reinier Leers, maar waarschijnlijk te Rouen verschenen.
b) Auvray nr. 30b / Bernus nr. 222.
172) VERGILIUS
Pub. Virgilii Maronis Opera, cum annotationibus Johannis Min-еШі.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1704.
12
,2
10
120: * , A-2E 2F ;pp. [24] 1-664 [665-692].
Drukkersmerk: P.R. Bevat ongesigneerde titelprent.
GBR/UBA*.
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a) De eerste druk was in 1674 verschenen bij Amout Leers sr. Een
eerdere herdruk verscheen in 1697 bij Reinier Leers. Zie nr. 128.
b) Titelprent van UBA-exemplaar vermeldt als impressum: "Roterodami Typis Viduae Regneri Leers, 1681".
1705
173) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Première partie. Cinquième
edition, revue, corrigée et augmentée.
Idem. Seconde partie. Cinquième edition, revûë, corrigée et augmentée.
Idem. Troisième partie. De la divinité de Jésus-Christ. Cinquième edition.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1705.
12
120: dl. I: a-2a4, A-S I2 T 8 V 2 ;pp. [16]l-445 [446-452];dl. II: тг, A-R ;
I2
4
pp. [2] 1-403[404-408]; dl. Ill: π, A-P Q ; pp. [2] 1-362 [363-368].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leers. Zie
nr. 17.
b) Titelblad vermeldt: "Avec privilege de Nosseigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise".
174) [BAYLE, Pierre]
Continuation des Pensées diverses, écrites à un docteur de Sorbonne,
à l'occasion de la comete qui parut au mois de Décembre 1680. Ou réponse à plusieurs dificultez que Monsieur *** a proposées à l'auteur.
Tome premier.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1705.
120: dl. I: * l s , Α-P 12 ; pp. [30]l-360; dl. II: Q-2L,22M9; pp. [361362] 363-802 [803-834].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR/UBA/UBU*.
a) In november 1702 schreef Bayle dat begin 1703 met het drukken
van de Continuation des Pensées diverses zou worden begonnen
en dat het drukken 7 of 8 maanden zou duren. Zie: brief P.
Bayle aan P. Desmaizeaux, 9-11-1702 (Bayle, O.D., t. IV, p. 832):
"L'impression en sera commencée environ le commencement de
l'année qui vient, et pourra durer sept ou huit mois; car on n'ira
point vite". In december 1703 corrigeerde hij echter pas het
eerste vel. Zie: brief P. Bayle aan V. Munitoli, 16-12-1703 (Bayle,
O.D., t. IV, p. 833): "J'en corrigerai hier la premiere feuille".
In september 1704 was het werk voltooid. Zie: brief P. Bayle aan
De Naudis, 11-9-1704 (Bayle, 0.£>Λ t. I В, p. 188): "On vient
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d'achever de l'imprimer [= Continuation des Pensées diverses]
en deux petits tomes in-douze".
175) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit annis praeteritis 1703,
1704 et 1705. No. EX.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1705].
80:D-F*; pp. 25-48.
BLO*/BNP.
176) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1705).
120: A-2A12 ;pp. [1-2] 3-553 [554-576].
Zie ook m. 51.
177) SIMON, Richard
Lettres choisies de M. Simon, où l'on trouve un grand nombre de faits
anecdotes de literature. Tome III.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1705.
5
6
2
120: π , A-2B 2C ; pp. [10] 1-304.
BNP/GBR*.
a) Volgens Bemus, p. 37, niet bij Reinier Leers, maar waarschijn
lijk te Rouen verschenen.
b) Auvray nr. 30c / Bemus nr. 223.
1706
178) ANCILLON, Charles
Histoire de la vie de Soliman second empereur des Turcs par Charles
Ancillon, Conseiller d'Ambassade de Sa Majesté le Roy de Prusse, et Juge
Supérieur des Francois qui sont dans son royaume et dans ses autres états.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1706.
8°: A 8 (Ai+x)xB 4 ,a-l 8 ,A-S 8 T 2 ;pp.[204] 1-270 [271-292].
Ornement. Bevat portret van Soliman, gesigneerd: "P. Busch fe".
BNP/GAR*.
179) BASNAGE DE BEAUVAL, Jacques
Histoire des juifs, depuis Jesus-Christ jusqu'à present contenant leurs
antiquitez, leur religion, leurs rites, la dispersion des dix Tribus en Orient
et les persecutions que cette nation a souffertes en Occident. Pour servir
de suplément et de continuation à l'Histoire de Joseph. Par Mr. Basnage.
Tome second.
Idem. Tome quatrième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1706.
12°: dl. II: π, Α-Ζ" 2Α8; pp. [601-602] 603-1132 [1133-1170]; dl. Г :
A-X n Y 7 ; pp. 913-1430.
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Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*/UBA/UBU.
a) De delen 1,3 en 5 verschenen in 1707. Zie nr. 183.
180) BASNAGE DE FLOTTEMANVILLE, Samuel
Samuelis Basnagii, Flottemanvillaei, Annales politico-ecclesiastici annorum
DCXLV. à Caesare Augusto ad Phocam usque. In quibus res imperii
ecclesiaeque observatu digniores subjiciuntur oculis, erroresque evelluntur
Baronio. Tomus primus. Exhibens ea notatu digniora, quae annis quadraginta tribus ante Natale Domini Dionysianum, et prima aerae christianae
centuria continentur.
Idem. Tomus secundus. Exhibens ea notatu digniora, quae secunda,
tertiâ, et quarta ad sexagesimum tertium annum usque aerae christianae
centuria continentur. Additae sunt duodecim dissertationes ad illustrandam antiquitatem ecclesiasticam idoneae.
Idem. Tomus tertius. Exhibens ea notatu digniora, quae ab anno aerae
christianae trecentesimo sexagésimo quarto usque ad annum sexcentesimum secundum continentur.
Roterodami, Typis Regneri Leers, 1706.
2°: dl. I: *-3* 2 4* , A-5L45M-5N2; pp. [14] 1-823 [824-832]; dl. II:
π, A-5T45Vj SX-SY^SZi; pp. 1-888 [889-900]; dl. III: π, A-6C46D2
6Ej 6F-6H 2 6I i ; P p. 1-948 [949-962].
Drukkersmerk: T.M.
BNP/GBR/KBVUBL/UBU.
a) Zomer 1702 werd met het drukken van de Annales politicoecclesiastici begonnen. Zie: brief J. Basnage aan J.-A. Turrettini
juli/aug. 1702 (Lettres médites adressées de 1686 à 1737 à
J.-A. Turrettini, t. I, p. 140). Najaar 1705 was het drukken
voltooid. Zie: brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux, 16-10-1705
(Bayle, О.Д.і.Г .р. 861).
181) [BAYLE, Pierre]
Réponse aux questions d'un provincial. Tome second.
Idem. Tome troisième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1706.
120: dl. II: *-3*»4* 6 , А-2В12; pp. [84] 1-600; dl. Ill: 2C-3I12 ; pp.
[601-602] 603-1320.
Drukkersmerk: P.R.
BNP (Ζ 20596)*/GBR/UBL/UBU.
a) Deel 1 was in 1704 verschenen. Zie nr. 167.
b) Er verscheen een nadruk van deel 2 (BNP Ζ 20601) met afwij
kende collatie: π, * 2 , A-O12 P 2 .
c) Deel 2 was reeds in 1705 voltooid, maar werd pas in 1706, samen
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met deel 3 verkocht. Zie: brief P. Bayle aan P. Desmaizeaux,
16-10-1705 (Bayle, O.D., t. IV, p. 861): "Le second tome de la
Réponse aux questions d'un provincial est achevé d'imprimer
depuis longtems; mais on ne le vendra qu'avec le troisième qui est
sous la presse, et qui auroit pu être achevé il y a un mois si le
libraire avoit pu fournir assez d'imprimeurs". In januari 1706
wa» ook het derde deel voltooid. Zie: brief R. Leers aan H.
Davenant, 19-1-1706 (BLL Add. ms. 4746, f. 194): "J'ai achevé
le 2e et 3e vol. de la Réponse aux questions d'un рго іпсіаГ.
182) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1706).
12°: A-2A12 ;pp. [1-2] 3-556 [557-576].
a) Vanaf 1706 (avril, mai et juin): "Par Monsr B*** Docteur en
droit, et membre de la Société Roiale de Londres".
Zie ook nr. 51.
1707
183) BASNAGE DE BEAUVAL, Jacques
L'histoire et la religion des juifs, depuis Jesus-Christ jusqu'à present.
Pour servir de suplément et de continuation à l'histoire de Joseph. Par
Mr. Basnage. Tome premier.
Histoire des juifs depuis Jesus-Christ jusqu'à present. Contenant les
dogmes des juifs; leur confession de foi; leurs variations; et l'histoire de
leur religion, depuis la ruïne du temple jusqu'à present. Pour servir de
suplément et de continuation à l'histoire de Joseph. Par Mr. Basnage.
Tome troisième.
L'histoire des juifs, depuis Jesus-Christ jusqu'à present. Contenant leurs
rites et leurs ceremonies. Pour servir de suplément et de continuation
à l'histoire de Joseph. Par Mr. Basnage. Tome troisième. Seconde partie.
Histoire des juifs, depuis Jesus-Christi, jusqu'à present. Contenant leurs
antiquitez, leur religion, leurs rites, la dispersion des dix tribus en Orient,
et les persecutions que cette nation a souffertes en Occident. Pour servir
de suplément et de continuation à l'histoire de Joseph. Par Mr. Basnage.
Tome cinquième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
120: dl. I: *-2* 12 » s , A-2B12 ; pp. [58] 1-600; dl. III-l: jr, **, A-V12
X e ; pp. [10] 1-496; dl. Ш-2: X12 (-X!_8)Y-2P12 ; pp. 497-912; dl. V:
Z-3L12 ; pp. [1433-1434] 1435-2272.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*/UBA/UBU.
a) De delen 2 en 4 waren reeds in 1706 versehenen. Zie nr. 179.
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184) [BAYLE, Pierre]
Entretiens de Maxime et de Themiste, ou réponse à ce que Mr. le Clerc
a écrit dans son X. tome de la Bibliothèque choisie contre Mr. Bayle.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
2
12
3
12°: ж , A-K L ; pp. [4] 1-246.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR*/UBL.
185) [BAYLE, Pierre]
Entretiens de Maxime et de Themiste, ou réponse à l'Examen de la theologie de Mr. Bayle par Mr. Jaquelot.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
12°: ·«, A-V12 X 1 0 ; pp. [12] 1-500.
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR*/GBR/UBL/UBU.
186) [BAYLE, Pierre]
Réponse aux questions d'un provincial. Tome quatrième.
Idem. Tome cinquième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
12°: dl. Г : * 5 (*l + 6*6), Α-Τ 1 2 χ, 2 *-4* 1 2 5* 2 ; pp. [22] 1-458, 2 l-99
[100]; dl. V: * 6 , A-P12 Q-R6; pp. [12] 1-383 [384].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR/UBL/UBU*.
a) Deel 1 was in 1704 en de delen 2 en 3 waren in 1706 versehenen
Zienrs. 167 en 181.
b) Het manuscript van het vierde deel moest geruime tijd blijven
wachten alvorens het werd gedrukt. Zie: brief P. Bayle aan P.
Desmaizeaux, 29-6-1706 (Bayle, O.D., t. Г , p. 875): "Il y a
assez long-tems que toute la copie est prête, mais le libraire
aiant d'autres livres à achever [...] je ne crois pas que ce quatrième
volume paroisse que vers la fin de l'année".
Deel 5 was begin juni 1707 voltooid. Zie: brief R. Leers aan
P. Desmaizeaux, 7-6-1707 (BLL French add. ms. 4284 ff.206207): "Le 5. vol. de la Réponse est achevé".
187) Catalogus librorum, quibus officinam suam auxit anno praeterito 1706.
No.X.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1707].
80: A-C4;pp. 1-24.
BLO*/BNP.
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188) LARREY, Isaac de
Histoire d'Angleterre, d'Ecosse, et d'Irlande; avec un abregé des évenemens les plus remarquables arrivez dans les autres états. Par Monsieur
de Larrey, Conseiller de Cour et d'Ambassade de Sa Majesté le Roi de
Prusse. Premiere partie: qui contient l'ancien regne des Bretons, celui
des Romains, des Saxons, des Danois, depuis Guillaume Premier, dit le
Conquérant, jusqu'à Henri Troisième inclusivement.
Seconde partie: qui contient les règnes d'Edouard I. d'Edouard II. d'Edouard III. de Richard IL de Henri IV. de Henri V. de Henri VI. d'Edouard
IV. d'Edouard V. et de Richard III. On a joint à la fin une dissertation
sur les parlemens.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
2°: dl. I: *-6* 2 , A4A 4 4B!; pp. [24] 1-562; dl. II: t-3t 2 , 4B 4 (-4Bi),
4C-6C46D-6S2, ^-I^G^pp. [12] 563-938 [939-998], 2 l-48 [4].
Drukkersmerk: T.M.
BNP/KB*/UBL.
a) Deel 1 en 2 waren bij Reinier Leers verschenen in 1697 en 1698.
Zie nrs. 126 en 133.
b) De bedoeling was dat de beide delen in het jaar 1706 zouden verschijnen. Zie: brief R. Leers aan N. Clément, 29-7-1706 (BNP AR
55, f. 74): "[...] dans deux mois j'achève les deux nouveaux
volumes de l'Histoire d'Angleterre".
189) [VEYSSIERE DE LACROZE, Mathurin]
Dissertations historiques sur divers sujets. Tome premier.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1707.
120: ·", A-O12 Pj; pp. [22] 1-328 [329-338].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/UBL*.
1708
190) Catalogus librorum, quibus offìcinam suam auxit annis praeteritis 1707
et 1708. No. XI.
Regnerus Leers, Bibliopola Roterodamensis, [1708].
80:A-C";pp. 1-24.
BLO.
191) FURETIERE, Antoine
Dictionnaire universel, contenant généralement tous les mots francois,
tant vieux que modernes, et les termes des sciences et des arts sçavoir ...
(zie nr. 72). Le tout extrait des plus excellens auteurs anciens et modernes.
Recueilli et compilé par feu Messire Antoine Furetiere, Abbé de Chalivoi,
de l'Académie Françoise. Troisième edition, revue, corrigée et augmentée
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par Monsieur Basnage de Bauval. Tome premier.
Idem. Tome second.
Idem. Tome troisième.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1708.
2
2
4
2
2
2
4
2
20: dl. Ι: ττ , · 2*-3* 4* , A-4S*4T-9T ; dl. II: тг , A-6Q 6R ; dl. Ill:
2
4
7T ,A-6X ;s.p.
BNP.
a) De eerste editie was in 1690 verschenen bij Arnout jr. en Reinier
Leers. Zie nr. 72.
b) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege".
c) Van deze "troisième édition" is in feite alleen deel I nieuw. De
delen II en III zijn identiek aan de "seconde édition" van 1701
en waarschijnlijk was alleen de titelpagina van deze delen vervangen. In zijn Catalogus librorum [...] 1707 et 1708, p. 6 vermeldde Leers van deze "troisième édition" alleen de uitgave van
"Tome premier". Zie ook hierboven, p. 130, n. 11.
192) Histoire des ouvrages des savans (janv.-déc. 1708).
120: A-2A12 ;pp. [1-2] 3-563 [564-576].
a) In 1707 is de Histoire des ouvrages des savans niet verschenen.
De aflevering van janvier-mars 1708 meldt in een 'Avertissement
au lecteur' daarover: "Comme l'auteur a été trop distrait et trop
occupé par un autre ouvrage, il n'a pu remplir l'année 1707, en
sorte qu'elle demeure vuide toute entière".
Zie ooknr. 51.
193) [VEYSSIERE DE LACROZE, Mathurin]
Vindiciae veterum scríptorum, contra J. Harduinum SJ.P. Additae sunt
viri eruditi obsenrationes chronologicae in prolusionem et historiam
veteris testamenti.
Roterodami, Typis Regnerà Leers, 1708.
120: * 12 , A-M12 N 7 ; pp. [24] 1-292 [293-302].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR*/UBA/UBL.
1709
194) BASNAGE DE BEAUVAL, Jacques
Sermons sur divers sujets de morale, de théologie, et de l'histoire sainte.
Par Monsr. Basnage, pasteur à Rotterdam. Tome premier.
Idem. Tome second.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1709.
во: dl. I: ·*, A-2L82M4; pp. [8]l-552; dl. Π: · 2 , A-2Q82R6; pp. [4]
1-621 [622-636].
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Drukkersmerk: T.M.
BNP/GBR*.
a) In September 1708 was het drukken reeds voltooid. Op 15 september ontvingen de boekverkopers Luchtmans twee exemplaren
van de beide delen. Zie: BVBBB, Arch. Luchtmans, boekverkopersboek 1697-1708, p. 316.
195) [LARREY, Isaac de]
Réponse à l'Avis aux réfugiez. Par M.D.L.R.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1709.
12°: *IS ,A-T 12 V 8 ;pp.[30] 1-449 [450-472].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GBR*.
1710
196) ABBADIE, Jacques
L'art de se connoître soy-mesme ou la recherche des sources de la morale.
Par Abbadie.
A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1710.
120: Α-F12 , 2Α-Ι12 ;ρρ. [6] 1-138, 21-213 [214-216].
Op de titelpagina een globe.
BNP.
a) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Estais
d'Hollande et de West-Frise".
Zie ook nr. 93.
1711
197) ABBADIE, Jacques
L'art de se connoître soy-mesme, ou la recherche des sources de la morale.
Par Abbadie.
A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1711.
120: Α-F12 , 2Α-Ι12 ; pp. [6] 1-138, 21-213 [214-216].
Drukkersmerk: P.R.
КВ.
a) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats
d'Hollande et de West-Frise".
Zie ook nr. 93.
198) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Première partie. Nouvelle
edition, revûë, corrigée et augmentée.
Idem. Seconde partie. Cinquième edition, revûë, corrigée et augmentée.
Idem. Troisième partie. De la divinité de Jesus-Christ. Sixième edition,
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revûë, corrigée et augmentée de cinq chapitres.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1711.
120: dl. I: A-T ,2 V 7 ; pp. [16] 1-445 [446-454]; dl. II: · , A-R12 ; pp.
[2] 1-402 [403-406]; dl. Ill: · , A-P I2 Q 4 ; pp. [2] 1-362 [363-368].
Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leers. Zie
nr. 17.
199) THOU, Jacques-Auguste de
Memoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou, Conseiller d'Etat et
Président a Mortier au Parlement de Paris. Ouvrages meslé de prose et
de vers, avec la traduction de la préface qui est au-devant de sa grande
histoire.
Premiere edition traduite du Latin en François.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1711.
4
40: π , ä4 é4 i 4 , A-2M4; pp. [32] 1-276 [277-280].
Drukkersmerk: P.R.
BNP/GAR*/GBR.
a) Mogelijk verscheen deze Franse vertaling van het oorspronkelijk
in het Latijn uitgegeven werk buiten medeweten van Reinier
Leers te Rouen. Het drukkersmerk wijkt o.a. af door de twee
bloemetjes aan de rechterzijde van de drukpers. Vgl. ook: S.
Kinser, The works ofJacques-Auguste de Thou, p. 188.
1712
200) ABBADIE, Jacques
L'art de se connoître soy-mesme, ou la recherche des sources de la morale.
Par Abbadie.
A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1712.
120: A-F 12 , 2 Α-Ι 12 , pp. [6] 1-138, 21-213 [214-216].
Drukkersmerk: P.R.
BNP*/GAR/GBR.
a) Titelblad vermeldt: "Avec Privilege de Nosseigneurs les Etats
d'Hollande et de West-Frise".
Zie ook nr. 93.
201) MALEBRANCHE, Nicolas
Traité de la nature et de la grace. Par le Pere Malbranche, Prêtre de l'Oratoire.
Dernière edition, corrigée et augmentée.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1712.
120: * 6 , Α-R12 χ; pp. [12] 1-408 [409-410].
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Ornement.
BNP.
a) Een eerdere editie was bij Reinier Leers verschenen in 1684.
Zie nr. 24. Volgens Lelong werd deze editie van 1712 te Rotterdam "ou plutôt à Paris" gedrukt. Vgl. Malebranche, O.C., t. V,
p. VI.
1714
202) Recueil general, des pieces contenues au procez de Monsieur le Marquis
de Gesvres, et de Mademoiselle de Mascranni son épouse.
Nouvelle edition, augmentée de diverses pieces, et mises dans leur ordre.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1714.
4
12
β
2
2
12
120: dl. I: я "a è 12 , Α-0 Ρ ; pp. [6] 1-28, 1-352; dl. II: π , A-P
8
Q ; pp. [4] 1-376.
Ornement.
BNP/GBR*.
a) М/С, vol. 197, p. 655 vermeldt ook een editie van 1713 met het
drukkersadres van Reinier Leers.
b) Het BNP-exemplaar heeft een afwijkende collatie en ornement.
1728
203) [ABBADIE, Jacques]
Traité de la vérité de la religion chrétienne. Premiere partie. Nouvelle
édition, revue, corrigée et augmentée.
Idem. Seconde partie.
Idem. Troisième partie. De la divinité de Jésus Christ.
A Rotterdam, Chez Reinier Leers, 1728.
12°: dl. I: A-2V 8 / 4 2X 2 ;pp. [1-14] 15-509 [510-516]; dl. Π: A-208/4 ;
pp. [1-2] 3-444 [445-448]; dl. Ill: A-2K8/4 2L 2 ; pp. [1-3] 4-391 [392396].
Ornement.
BNP.
a) De eerste druk was in 1684 verschenen bij Reinier Leers. Zie
nr. 17.
b) Titel vermeldt: "Avec privilege de Nosseigneurs les Etats de
Hollande et de West-Frise".

206) ABBADIE, Jacques
L'art de se connoitre soi-mesme, ou la recherche des sources de la morale,
par Abbadie.
A Rotterdam, Chez Pierre Reinier Leers, 1730.
12°: Α-F12 , 2Α-Ι12 ;ρρ. [6] 1-138, 21-213 [214-216].
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Drukkersmerk: P.R.
BNP.
a) Het betreft hier een nadruk. Het drukkersmerk is duidelijk een
imitatie.
b) Titelblad venneldt: "Avec privilège de Nosseigneurs les Etats
d'Hollande et de West-Frise".
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FONDSLIJST Π
LIJST VAN WERKEN DIE VOLGENS HET TITELBLAD ZIJN UITGEGEVEN
BIJ REINIER LEERS,
ONDERVERDEELD NAAR EERSTE EDITIES, VERTALINGEN, HERDRUKKEN
EN CATALOGI

A. Werken waarvan de eerste editie verscheen bij Reinier Leers met opgave
van eventuele herdrukken onder zijn naam.
eerste editie herdrukfken)
in
in
1684
1689

1690

1684

1688-89-90-92
1701-05-11-28

1685
1706
1689
1690

1699
1706-07
1709
1706
1694

1699-1704

1691

1691

auteur en short title
Abb adié, Panégyrique de Monseigneur l'Electeur de Brandebourg
Abbadie, Traité de la divinité de Nôtre-Seigneur
Jésus-Christ
Abbadie, Traité de la venté de la religion
chrétienne
Allix, Douze sermons [..,] sur divers textes
Ancillon, Histoire de la vie de Soliman second
empereur des Turcs
Balen, van, Vreugde-reden op de krooning-dag
van Hare Majesteiten Willem en Marie
Basnage, H., Réponse de l'auteur de l'Histoire
des ouvrages des sçavans à l'Avis de Mr.
Jurieu
Basnage, J., Histoire de l'Eglise, depuis JesusChrist jusqu 'à present
Basnage, J., L'histoire et la religion des juifs,
depuis Jesus-Christ jusqu 'à present
Basnage, J., Sermons sur divers sujets de morale,
de théologie, et de l'histoire sainte
Basnage de Flottemanville, S., Annales politicoecclesiastici
Bayle, Addition aux Pensées diverses sur les
cometes,ou réponse à un libelle
Bayle, La cabale chimérique
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1705

1697
1707

1702

1707

1682

1683-99-1704

1692
1704-06-07
1694
1697

1696
1696
1704
1694
1684
1684
1698
1687-92-1701 1692 (dl. I)
1699
1693
1697

1685
1685
1686
1690
1685
1682

1694-17011702-1708
1683

Bayle, Continuation des Pensées diverses,
écrites à un docteur de Sorbonne, à l'occasion de ¡a comete
Bayle, Dictionaire historique et critique
Bayle, Entretiens de Maxime et de Themiste, ou
réponse à ce que Mr. le Clerc a écrit
Bayle, Entretiens de Maxime et de Themiste, ou
réponse à l'Examen de la theologie de Mr.
Bayle par Mr. Jaquelot
Bayle, Pensées diverses écrites à un docteur de
Sorbonne à l'occasion de la comete
Bayle, Projet et fragmens d'un dictionaire critique
Bayle, Réponse aux questions d'un provincial
Belle, De mercatura
Benoist, In priores octodecim primi capituli
Evangelii secundum Joannem versículos
dissertationes Epistolicae tres
Boon, De cmlitate morum
Brauw, De usu studiorum
Cicero, Epistolarum libri XVI. ad familiares
Cicero, Orationum selectarum liber
Claude, Sermon sur le peché contre le St. Esprit
Claude, Sermon sur les paroles de Jesus-Christ
aux Apôtres
Deux lettres touchant le neuvième electorat
Dubosc, Sermons sur divers textes de l'Ecriture
Sainte
Dubosc, Sermons sur l'epitre de St. Paul aux
Ephesiens
Erasmus, Colloquia familiaria
Fénelon, Lettre de Monseigneur de Salignac
Fenelon [...] addressee à Nôtre Saint Pere le
Pape
Fleming, The confirming worke of religion
Frezer, The divine original and the Supreme
dignity of kings no defensative against death
Frezer, The wickedness and punishment of
rebellion
Furetière, Dictionaire universel
Hill, The providence of God in sudden death
Jurieu, Examen de l'eucharistie de l'Eglise Romaine
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1683

1683

1697
1696
1691
1697-98-1707
1690
1709
1684
1685
1688
1694
1694
1684
1684

1687

1688

1690

1686

1687
1685
1684

1684
1685

1690

1685

Jurieu, Histoire du calvinisme et celle du
papisme
Kort vertoog van de ware geschapenheid
Lanen, De animo grato
Larrey, L'héritière de Guyenne
Larrey, Histoire d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande
Larrey, Histoire d'Auguste
Laney, Réponse α l'Avis aux réfugiez
Larroque, D., Le proselyte abusé
Larroque, M., Nouveau traité de la régale
Le Gendre, La défaite et la destruction de
l'Antéchrist
Le Gendre, La vie de Pierre Du Bosc
Lelevel, La vraye et la fausse métaphysique
Lenfant, Considérations générales sur le ¡ivre
de M. Brueys
Malebranche, Défense de l'auteur de la Recherche de la vérité contre l'accusation de
Mr. De La Ville
Malebranche, Deux lettres du P. Malebranche
[...] touchant le IL et le III. volume des
Réflexions philosophiques et theologiques
de Mr. Amauld
Malebranche, Entretiens sur la métaphysique et
sur la religion
Malebranche, Lettres du Pere Malebranche à un
de ses amis, dans lesquelles il répond aux
Reflexions philosophiques et theologiques
de MT. Arnauld
Malebranche, Lettres du Pere Malebranche
touchant celles de Mr. Amauld
Malebranche, Réponse à une dissertation de
Mr. Amauld
Malebranche, Réponse de l'auteur de la Recherche de la vérité au livre de Mr. Arnaud,
Des vrayes et des fausses idées
Malebranche, Traité de morale
Malebranche, Trois lettres de l'auteur de la Recherche de la vérité, touchant la defense de
Mr. Arnauld contre la Réponse au livre des
vrayes et fausses idées
Meditations métaphysiques touchant l'opera-
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1690
1698
1686
1698
1684
1685

1697

1687
1695
1689
1693
1701
1714
1681
1682
1685
1689
1687
1693
1690
1687
1687
1704-05
1686
1685
1680
1707
1708

1699

tion de Dieu dans l'ordre de la nature
Meherens de la Conseillère, Factum [...] contre
Mr. Jurieu
Ovidius, Epistolarum heroidum liber
Ovidius,Metamorphoseon libri XV
Ovidius, Tristium liber V
Paets, Copie van een nadere remonstrantie
Paets, H.V.P. ad В**** de nuperis Angliae
motibus epistola
Papin, La foy réduite à ses véritables principes,
et renfermée dans ses justes bornes
Patin, Nouveau recueil de lettres choisies
Pertinent en waarachtig verhaal van alle de handelingen en directie van Pedro van Belle
Petronius, Satyricon
Pitcaim, Dissertationes medicae
Recueil general, des pieces contenues au procez
de Monsieur le Marquis de Gesvres
Rochefort, Récit de ¡'estât présent des celebres
colonies de la Virginie
Silvius, Compendium grammaticae graecae
Silvius, Isagoge sive introducilo in jurisprudentiam romanam
Simon, Apologie pour l'auteur de l'Histoire
critique du Vieux Testament
Simon, De l'inspiration des livres sacrés
Simon, Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau Testament
Simon, Histoire critique des versions du Nouveau Testament
Simon, Histoire critique du texte du Nouveau
Testament
Simon, Lettre à Monsieur l'Abbé P.D. et P. en
Th. touchant l'inspiration des livres sacrés
Simon, Lettres choisies. Tome 2. et 3.
Simon, Réponse au livre intitulé Sentimens de
quelques théologiens de Hollande
Simon, Réponse de Pierre Ambrun
Velthuysen, Opera omnia
Veyssieie de Lacroze, Dissertations historiques
sur divers sujets
Veyssiere de Lacroze, Vindiciae veterum scriptorum
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1690

Ysenbaart, Vertoog van de redenen die den
Capitein Thomas Danielsz. [...] bewogen
hebben

В. Vertalingen waarvan de eerste editie verscheen bij Reinier Leers.
jaren van verschijnen
1686
1702

auteur en short title
Lightfoot, Opera omnia
Mackworth, La defense des droits des com
munes d'Angleterre
Paets, Brief van H. V.P. aan B**** over de be
roerten onlangs in Engeland voorgevallen
Paets, Lettre de Monsieur H. V.P. à Monsieur
B****sur les troubles d'Angleterre
Thou, Memoires de la vie de Jacques-Auguste
deThou

1686
1686
1711

C. Herdrukken door Reinier Leers van werken waarvan eerdere edities verschenen bij Arnout Leers sr.
eerste editie herdruk bij
bijA.Leers sr. R. Leers in:
in:
1664
1668
1658

1698
1700
1681

1659
1670
1674
1672

1695
1702
1697,1704
1685

auteur en short title

Florus, Rerum romanarum libri quatuor
Horatius, Poemata
Rochefort, Histoire naturelle et morale des
Iles Antilles de l'Amérique
Sallustius, Bellum Catilinarum et Jugurthinum
Terentius, Comoedia sex
Vergilius, Opera
Vinnius, Selectarum juris quaestionum libri duo

D. Herdrukken door Reinier Leers van werken waarvan de eerste editie bij
andere uitgeven verscheen.
eerste editie herdruk bij
in
R. Leers in
1692

1693-1710-111712-30

auteur en short title
Abbadie, L'art de se connaître soy-mesme

208

1688
1687
1606
1698
1697
1692
1612
1637
1674
1697
1681
1677
1680
1678
1683
1699
1693

1678
1700

Aubery, L'histoire du Cardinal Mazarin
Bumet, Histoire de la réformation de l'Eglise
d'Angleterre
Caesar, [Opera] quae extant
1685-1700
Doucüi, Histoire du nestorianisme
1698
1704
Du Vau, Dissertations sur le pécule des religieux
1692
Flamant, L'art de se conserver la santé
Iuvenalis, Persius, Satyrae
1683-1702
Junius, De pictura veterum libri tres
1694
Jurieu, Traité de la dévotion
1682
Le Vassor, Traité de la maniere d'examiner les
1699
differens de religion
Lombard, Harangue tres eloquente et tres
1681
touchante au Roy de ¡a Grande Bretagne
1685
Malebranche, Conversations chrétiennes
1684-1701-03· Malebranche, Traité de la nature et de la
1712
grace
1692
Ménage, Mescolanze
Patin, Lettres choisies
1689
1703
Plinius, Lettres
Recueil des traitez de paix, de trêve, de neutra1693
lité, de confederation, d'alliance et de
commerce
Simon, Histoire critique du Vieux Testament
1685 (2x)
Simon, Lettres choisies. Tome I
1702
1695
1694

E. Catalogi
in lijst I
2

jaar van
verschijnen
1681

1682

11

1683

82

[1691]

titel
Catalogus insignium, et omni genere exquisitorum, [...] librorum instructissimae bibliothecae Isaaci Gruteri
Catalogus librorum quos Regnerus Leers, [...],
ex ultimis Nundinis Vemalibus Francofurtensibus, 1682 sibi advehit curavit
Catalogus librorum quos Regnerus Leers, [...],
ex ultimis Nundinis Vemalibus Francofurtensibus, 1683 sibi advehit curavit
Catalogus librorum, quos Regnerus Leers, [...]
nuperrimé ex Gallia, Anglia et Francofurto
sibi advehi curavit
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87

[1692]

88

1692

94

[1693]

103

[1694]

111

[1695]

117

[1696]

122

[1697]

139

[1699]

145

1700

155

[1702]

175

[1705]

187

[1707]

190

[1708]

Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1691. No. I
Catalogus lìbrorum quos Regnerus Leers [...]
vel propiìs typis et sumptibus edìdit, vel
quorum copia ipsi suppetit
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno 1692. No. II
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1693. No. Ili
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1694. No. IV
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1695. No. V
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1696. No. VI
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit annis praeteritis 1697, 1698 et 1699.
No. VII
Catalogus lìbrorum quos Regnerus Leers [...]
vel propiìs typis et sumptibus edìdit, vel
quorum copia ipsi suppetit
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit annis praeteritis 1700, 1701 et 1702.
No. Vili
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit annis praeteritis 1703, 1704 et 1705.
No. К
Catalogus lìbrorum quibus offîcinam suam
auxit anno praeterito 1706. No. X
Catalogus lìbrorum, quibus offîcinam suam
auxit annis praeteritis 1707 et 1708. No. XI

FONDSLIJST Ш
LUST VAN LEERSIANA WELKE ONDER PSEUDO-ADRES ZIJN VERSCHENEN.

Naast de informatie die ook in lijst I voor elk werk werd vermeld (zie aldaar voor
een toelichting van de verschillende rubrieken), wordt in het onderstaande in
de laatste noot het argument opgenomen op grond waarvan de betreffende
publicatie als uitgave van Reinier Leers kan worden beschouwd. Deze lijst is
alfabetisch gerangschikt op naam van de auteur, vervolgens op verschijningsjaar.
1) [ARNAULD, Antoine]
Seconde dénonciation de la nouvelle hérésie du péché philosophique enseignée par les jésuites à Dijon, défendue avec quelque changement par
ceux de Louvain dans leur écrit contre la première dénonciation: Et soutenue auparavant en quinze de leurs theses de différentes années depuis
1668.
Cologne, Chez les Héritiers de Balthazar d'Egmond, 1690.
120: A-S 8 / 4 T 2 ; pp. [1-2] 3-215 [216-220].
Ornement.
BNPVKB.
a) Wfflaertnr.5216.
b) R.A. Utrecht, Arc. Port Royal nr. 2667, Mémoires sur ¡a vie
d'Antoine Arnauld, p. 38: "C'est chez le même libraire [= Leers]
que furent imprimées en 1690 et 1691 les Dénonciations du
spectre philosophique et les ouvrages de M. Am[auld] contre la
fourberie de Douay".

2) [ARNAULD, Antoine]
Troisième dénonciation de la nouvelle hérésie du péché philosophique,
où l'on répond à la Lettre des Jésuites sur le même sujet avec une réfutation abrégée d'une 2. Lettre de ces Peres et le Mandement de Monseigneur
l'Evêque Duc de Langres sur la These de Dijon accompagné de quelques
reflexions.
Cologne, Chez les Héritiers de Balthazar d'Egmond, 1690.
12«: A 2 B 8 C-I 8 / 4 K 2 ; pp. [1-2] 3-100 [101-104].
Ornement.
BNP* /KB.
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a) Wfflaert nr. 5225.
b) Volgens E. Jacques, Les années d'exil d'Antoine Amauld, p. 661
verschenen in april 1690.
c) Zie onder nr. 1, noot b.
3) [ARNAULD, Antoine]
Quatrième dénonciation de l'hérésie du péché philosophique qui contient
la réponse à la troisième lettre des PP. jésuites.
s.1.,1690.
120: i s , A s B*C , D*E'F 4 G 4 H 1 ;pp.[6] 1-74[75-78].
Ornement.
BNP*/KB.
a) Wfflaert nr. 5206.
b) Volgens E. Jacques, Les années d'exil d'Antoine Amauld, p. 662
verschenen in augustus 1690.
c) Zie onder nr. 1, noot b.
4) [ARNAULD, Antoine]
Cinquième dénonciation du philosophisme, c'est a dire de la nouvelle
hérésie du peché philosophique ou l'on continue de faire voir que les Jésuites sont obligez de croire par les principes de leur morale, qu'il s'est
commis une infinité de péchez qui n'étant point theologiques, n'ont point
été des offenses de Dieu, ni mérité des peines éternelles.
Cologne, Chez Nicolas Schouten, 1690.
12°: * 4 ,A 4 B 4 C 8 D 4 E 8 F 4 G 8 H 4 I 8 K 4 L 8 M 4 ;pp. [8] 1-136.
Ornement.
BNP*/KB.
a) Wfflaert nr. 5139.
b) Volgens E. Jacques, Les années d'exil d'Antoine Amauld, p. 663
verschenen in november 1690.
c) Zie onder nr. 1, noot b. Volgens E. Jacques, o.e., p. 663 verschenen te Brussel.
5) ARNAULD, Antoine
Plainte de Mr. Amauld, docteur de Sorbonne, à Monseigneur l'Evesque
d'Arras [contre des imposteurs qui [...] ont fait écrire sous son nom un
grand nombre de lettres à plusieurs théologiens de Douay pleines de mensonges et de fourberies],
s i , 1691.
ігогтг.А-Е^Лрр.ИІ-бв.
BNP*/KB/UBU.
a) Wfflaert nr. 5294.
b) Zie onder nr. 1, noot b.
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6) ARNAULD, Antoine
Seconde plainte de Mr. Amauld, docteur de Sorbonne, aux RR.PP. jésuites
[sur le bruit qu'ils font courir que c'est le vray Mr. Amauld qui a écrit les
lettres].
s i , 1691.
120: A-C*D4; pp. [1-2] 3-43 [44].
BNP*/UBU.
a) Willaert nr. 5297.
b) Zie onder nr. 1, noot b.
7) ARNAULD, Antoine
Troisième plainte de Mr. Amauld, docteur de Sorbonne, à Son Altesse
Monseigneur l'Evesque et Prince de Liège [contre le P. Payen, recteur du
Collège des Jésuites de Douay].
S.I., 1691.
6
12°: Α-B ; pp. [1-2]3-24.
BNP*/UBU.
a) Willaert nr. 5299.
b) Zie onder nr. 1, noot b.
8) ARNAULD, Antoine
Quatrième plainte de Mr. Amauld, docteur de Sorbonne, aux RR. PP.
Jésuites [sur la prétendue lettre qu'ils viennent de publier sous le nom d'un
inconnu qui se déclare estre auteur des lettres du faux Amauld].
8.1., 1691.
n o i A - L ' / 4 , · 2 ; pp. [1-2] 3-132.
BNP*/UBU.
a) Willaert nr. 5296.
b) Zie onder nr. 1, noot b.
9) [BASNAGE, Jacques]
Examen des methodes, proposées par Mrs de l'Assemblée du Clergé de
France, en l'année 1682.
A Cologne, Chez Pierre Marteau, 1684.
120: *12 , A-Y" ; pp. [24] 1-523 [524-528].
Ornement.
BNP/UBL*.
a) De 'approbation' is gedagtekend: 20-11-1683.
b) Labrousse,/m>., p. 114.
10) [BAYLE, Pierre]
Lettre à M.L.AD.C. Docteur de Soibonne. Où il est prouvé par plusieurs
raisons tirées de la philosophie, et de la theologie, que les cometes ne sont
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point le presage d'aucun malheur. Avec plusieurs reflexions morales et politiques, et plusieurs observations historiques; et la refutation de quelques
erreurs populaires.
à Cologne, Chez Pierre Marteau, 1682.
120; * 12 l*6, A-2A12 ; pp. [36] 1-574 [575-576].
Globe.
BNP/GBR/KB/UBA/UBL·.
a) Herdrukt bij Reinier Leers in 1683, 1699 en 1704 onder de
titel: Pensées diverses écrites à un docteur de Sorbonne à l'occasion de la comete qui parut au mois de décembre 1680. Zie
Fondslijst I, nrs. 10,138 en 166.
b) Volgens Labrousse, t. II, p. 138, n. 42 verschenen op 11 maart
1682.
c) Brief Р. Bayle aan V. Munitoli, 30-3-1683 (Bayle, O.D., t. Г ,
p. 605): "Peu après, je fus appelé en Hollande et je montrai
à un libraire de cette ville [= Leers] le manuscrit [van de Lettre
à M.L.A.D.C.], comme l'aiant reçu à Paris d'une personne qui
n'avait pas voulu en dire l'auteur. Ce libraire [...] la mit bientôt
sous la presse sans me consulter".
11) [BAYLE, Pierre]
Le retour des pieces choisis ou bigarrures curieuses.
A Emmerick, Chez la veuve de Renoüard Varius, 1687.
120: **, Α-F12 G8; pp. [8] 1-160. Ornement.
BNP/KB/UBL/UBN*.
a) Labrousse, Inv., p. 171.
12) [JURIEU, Pierre]
L'esprit de Mr. Arnaud, tiré de sa conduite, et des écrits de luy et de ses
disciples, particulièrement de l'Apologie pour les catholiques. Ouvrage où
l'on trouvera quantité d'observations et de pieces curieuses utiles à la
connoissance de l'histoire ecclésiastique du temps. Premiere partie.
L'esprit de Mr. Arnaud, tiré de sa conduite et des écrits tant de lui que de
ses disciples [...]. Seconde partie.
A Deventer, Chez les Héritiers de Jean Colombius, 1684.
120: dl. I: A-T12 V s ; pp. [1-2] 3-452 [453-466]; dl. II: A-V12X*; pp.
[1-2] 3-478 [479-482].
BNP/KB/UBA/UBL/UBN*/UBU.
a) Kaeppler nr. 30 / Knuttel, Verboden boeken, ta. 130 / Sauvy
nr. 228.
b) Het drukken was eind 1683 voltooid. De Staten van Holland
verboden op 25 december 1683 de verkoop van het boek en
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gaven bevel tot inbeslagname van de bij boekhandelaren aanwezige exemplaren,
c) Knetsch. p. 176.
13) [PAPIN, Isaac]
Essais de théologie sur la providence et la grace, où l'on tâche de délivrer
Mr. Jurieu de toutes les diffîcultés accablantes qu'il rencontre dans son
système. En deux tomes. Le I. contre son livre intitulé Jugement sur les
methodes rigides et relâchées, etc. Le IL contre son traité de la grace immediate. A quoy l'on a ajouté une réfutation du sentiment de la predetermination au peché et à la damnation, pour servir de réponse au traité du
même théologien sur le concours immédiat.
A Francfort, Chez Frederic Arnaud, 1687.
12°: * 5 , A-H n I 6 K-Z 1 2 2A s ; pp. [10] 1-202 [203-204] [217-232] 233370 [371-408] 409-560 [561-562].
Ornement.
BNP.
a) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus (Ostermesse 1688) bij
de nieuwe uitgaven van Reinier Leers. In Tables des livres, tome
7(1687) van de Bibliothèque universelle et historique wordt als
impressum vermeld: "A Rotterdam, Chez Leers".
14) [QUESNEL, Pasquier ]
Abregé de l'histoire de la Congregation de Auxiliis, c'est-à-dire, des secours
de la grace de Dieu, tenue sous les Papes Clement VIH. et Paul V.
A Francfort, Chez Frederic Arnaud, 1687.
12°: A-D n ;pp. [1-2], 3-96.
Globe.
BNP.
a) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus (Ostermesse 1687) bij
de nieuwe uitgaven van Reinier Leen.
15) [SIMON, Richard]
Histoire critique de la créance et des coutumes des nations du Levant.
Par le St. de Moni.
A Francfort, Chez Frederic Arnaud, 1684.
12°: * \ Α-I12 K8; pp. [8] 1-229 [230-232].
Globe.
BNP/UBA/UBN*.
a) Auvray nr. 10 / Bemus nr. 157 / Sauvy nr. 164.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus (Ostermesse 1685) als
nieuwe uitgave van Reinier Leers.
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Brief R. Simon aan J.A. Turrettini, 14-11-1694 (Auvray, pp. 216217): "Π faudrait prendre le nom d'un libraire de Francfort
comme Leers Га fait au commencement qu'il imprimait pour
moi .
Brief R. Leers aan N. Clément, 14-10-1707 (BNP f.fr. nouv. acq.
1216 ff.121-122): "[...] la Critique du Levant, imprimée par
moi, sous le nom de Fred. Arnaud, en l'année 1684".
16) [SIMON, Richard]
Histoire de l'origine et des progrès des revenus ecclésiastiques, où il est traité
selon l'ancien et le nouveau droit de tout ce qui regarde les matières beneficíales, de la régale, des nominations et des autres droits attribués aux
Princes. Par Jérôme à Costa, Docteur en Droit et Protonotaire Apostolique.
A Francfort, Chez Frederic Arnaud, 1684.
120: * 2 , A-P 12 ;pp. [4] 1-346 [347-360].
Globe.
BNP.
a) Auvray nr. 9 / Bernus nr. 206 / Sauvy nr. 180.
b) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus (Ostermesse 1685) als
nieuwe uitgave van Reinier Leers. En vgl. brief R. Simon aan J.A.
Turrettini, 14-11-1694; zie onder nr. 15, noot b.
17) [SIMON, Richard]
Novorum bibliorum polyglottorum synopsis.
Ultrajecti, Typis Frederici Amoldi, 1684.
80: A-B8;pp. [1-2] 3-31 [32].
Ornement.
BNP/UBL*.
a) Auvray nr. 12 / Bernus nr. 90.
b) Hoogstwaarschijnlijk was Leers de uitgever van dit werk. Hij
wordt vermeld als een van de vier uitgevers, aan wie reacties
kunnen worden gestuurd, en Bayle rapporteert in de Nouvelles
de la Republique des Lettres van januari 1685, p. 77, dat Leers
inderdaad meerdere brieven heeft ontvangen "de fort sçavans
hommes de ce Païs-ci, de France, d'Angleterre, et d'Allemagne".
18) SIMON, Richard
Richardi Simonis Gallicanae Ecclesiae Theologi, Opuscula critica adversus
Isaacum Vossium Anglicanae Ecclesiae canonicum. Defenditur sacer Codex
Ebraicus et B. Hieronymi tralatio.
Edinburgi, Typis Joannis Calderwood, 1685.
40: A-K 4 L 3 ; pp. [1-2] 3-86.
Ornement.
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BNP/GAR/KB*/UBA/UBL.
a) Auvray nr. 13a / Bemus nr. 24.
b) Titelblad vermeldt: "Cum Privilegio".
c) Vermeld in Frankfurter Messecatalogus (Ostermesse 1685) bij
de nieuwe uitgaven van Reinier Leers.
Brief R. Simon aan xxx, 11-2-1685 (Auvray, p. 215): "Ce n'est
pas que je lui [= Leers] écrive souvent, mais j'en ai eu occasion
parce qu'il m'envoya par la poste une petite dissertation de Mr.
Vossius contre moi et je lui ai envoyé la réponse par cette même
voie. Elle sera imprimée avant que vous receviez ma lettre".
18a) [SIMON, Richard]
Hieronymi le Camus Theologi Parisiensis Judicium de nupera Isaaci Vossii
ad iterates P. Simonii objectiones responsione.
Edinburgh Typis Joannis Calderwood, 1685.
4°:π,Α-Η 4 ;ρρ. [2] 1-64.
Ornement.
BNP/GAR/KB*/UBA/UBL.
a) Dit werk verscheen met eigen titelblad en eigen paginering als
tweede gedeelte van Opuscula critica advenus Isaacum Vossium.
Zienr. 18.
b) Auvray nr. 13 / Bemus nr. 23.
c) Titelblad vermeldt: "Cum Privilegio".
d) Zienr. 18, noot с
19) [SIMON, Richard]
Dissertation critique sur la nouvelle Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques
où l'on établit en même tems la vérité des quelques principes qu'on a
avancés dans l'Histoire critique du Vieux Testament par Jean Reuchlin.
A Francfort, Chez Frederic Arnaud, 1688.
120: A-X 4 / 2 ; p p . [1-2] 3-125 [126-128].
Globe.
BNP/UBL*.
a) Auvray nr. 20 / Bemus nr. 42.
b) Bemus nr. 42.
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6. Brief Reinier Leers aan Samuel Smith, 15-6-1690.
BLO Rawlinson letters 114, f. 90.

BIJLAGE I

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE BRIEFWISSELING
REINIER LEERS

De met * voorziene brieven worden in bijlage II gepubliceerd.
1. 12-6-1678, G. Brandt aan R. Leers, GA Rotterdam, hs. verz. 2.
2*. 11-6-1685, R. Leen aan N. Malebranche, Honfleur, Bibl. mun., fonds
Adry, 15 ii 4, ff. 26-27; gepubliceerd in: Malebranche, O.C., t. XVIII,
pp. 366-368.
3*. 3-1-1686, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 86.
4*. 11-3-1686, A. Arnauld aan R. Leers; de tekst van deze brief is alleen
bekend uit letterlijke weergave ervan door R. Simon in brief aan P.
Bordes j a n . 1692 (R. Simon, Lettres choisies, Amsterdam 1730, t. Г ,
pp. 186-187).
5. 24-6-1686, J. Leclerc aan R. Leers, UBL, BPL 246.
6*. 25-10-1686, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 83.
7*. 23-11-1687, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 87.
8 · . 13-5-1689, G. Cuper aan R. Leers, UBA hs., К 109.
9. 28-6-1689, G. Cuper aan R. Leers, KB hs., 110 G 28.
10·. 11(21>2-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 88.
11. 6-3-1690, R. Leers aan N. Toinard, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 23.
12*. 30-3-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 85.
13*. 21-4-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 89.
14*. 30-5-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 91.
15*. 12-6-1690, R. Leers aan N. Toinard, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 25.
16*. 15-6-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 90.
17. 2-10-1690, R. Leers aan N. Toinard, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 27.
18*. 26-12-1690, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, ff.92-93.
19. 6-2-1691, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 94.
20. 14(24>2-1691, W. Snabelius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
21*. 12-5-1691, R. Leers aan S. Smith, BLO Rawlinson letters 114, f. 95.
22*. 5-12-1691, R. Leers aan G. Ménage, Amsterdam, BVBBB, ms-personalia.
23*. 22-2-1692, R. Leers aan J. Graevius, UBU hs., 992.
24. 21-3-1692, R. Leers aan A. Gronovius, UBL, BPL 2551.
25. 11-10-1692, A. Verwer aan R. Leers, UBA hs., В 187.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.
38.
39.

40.
41.
42*.
43.
44*.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52*.
53*.
54*.
55.

13(23)-1-1693, J. Graevius aan R. Leers, KB hs., 121 E 3.
2-2-1693, J. Perizonius aan R. Leers, KB hs., 121 E 4.
10-2-1693, R. Leers aan G. Cuper, KB hs., 72 С 27.
1-3-1693, R. Simon aan R. Leers; origineel niet bekend; gepubliceerd in:
R. Simon,Histoire critique des principaux commentateurs du Nouveau
Testament, Rotterdam 1693 (Exemplaar BNP), p. 929.
15(25)-8-1693, J. Graevius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
28-10-1693, J. Graevius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
10-11-1693, G. Brandt aan R. Leers, GA Rotterdam, hs. verz. 2.
23-12-1693, G. Brandt aan R. Leers, UBA hs., С 26.
16-4-1694, R. Leers aan G.W. Leibniz, Hannover, Niedersächs. Landesbibl. Ms. XLI 1814-3, f. 33; gepubliceerd in: G.W. Leibniz, Allgemeiner politischer und historischer Briefwechsel, Darmstadt/Berlin
1923-, Bd. X, pp. 353-355.
26-4(6/5)-1694, G.W. Leibniz aan R. Leers, Hannover, Niedersächs.
Landesbibl. Ms. XLI 1814-3, f. 34; gepubliceerd in: Ibidem, pp.
375-376.
16-5-1694, R. Leers aan G.W. Leibniz, Hannover, Niedersächs. Landesbibl. Bibl. Akten A 6, f. 43; gepubliceerd in: Ibidem, p. 390.
[eind mei 1694], G.W. Leibniz aan R. Leers, Hannover, Niedersächs.
Landesbibl. Bibl. Akten; wordt gepubliceerd in: Studia Leibnitiana.
8-6-1694, R. Leers aan G.W. Leibniz, Hannover, Niedersächs. Landesbibl. Bibl. Akten A 2, ff. 266-267; gepubliceerd in: іает, pp.
412-413.
[2е helft juni 1694], G.W. Leibniz aan R. Leers, Hannover, Niedersächs.
Landesbibl. Leibniz Briefwechsel 119, f. 262; gepubliceerd in: Ibidem,
pp. 447-448.
30-12-1694, P. Legouz aan R. Leers, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 33.
21-2-1695, R. Leers aan N. Toinard, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 29.
4-4-1695, N. Hartsoeker aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
11-4-1695, N. Hartsoeker aan R. Leers, KB hs., 73 D 27.
18-4-1695, F. Spanheim aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
9-5-1695, J. Perizonius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
14-5-1695, B. de Volder aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
24-6-1695, G. Cuper aan R. Leers, KB hs., 130 G 28.
1-7-1695, Th. van Almeloveen aan R. Leers, KB hs., 121 E 2.
27-7-1695, H. Basnage de Beauval aan R. Leers, KB hs., 73 В 37.
16-8-1696, Α. Matthaeus aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
19-8-1696, A. Matthaeus aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
23-8-1696, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 53.
16-9-1696, R. Leere aan N. Clément, BNP AR 53, f. 55.
7-10-1696, Α. Leere jr. aan R. Leere, UBL, BPL 885.
25-10-1696, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 67.
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56.
57.
58*.
59.
60.
61*.
62.
63*.
64*.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71*.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80*.
8.1.
82.
83*.
84.
85*.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

1-11-1696, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 69.
5-11-1696, R. Leers aan N. Toinard, BNP f.fr. nouv. acq. 562, f. 31.
31-12-1696, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 73.
16-2-1697, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 79.
24-7-1697, R. Leers aan G.W. Leibniz, Hannover, Niedersächs. Landesbibl. Leibniz Briefwechsel 739, f. 1.
30-9-1697, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 82.
2-12-1697, К. Vitringa aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
30-12-1697, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 93.
14(24)-1-1698, G.W. Leibniz aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
27-4-1698, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 108.
1-5-1698, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 111.
8-1-1699, P. La Placette aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
1-2-1699, F. Spanheim aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
21-2-1699, E. Benoist aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
28-2-1699, De Luneville aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
6-3-1699, J.-B. Bignon aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
4-5-1699, De Luneville aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
22-5-1699, J. Perizonius aan R Leers, UBL, Pap. 15.
24-7-1699, L. de Chèvremont aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
20-8-1699, J. Gronovius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
21-11-1699, L. de Chèvremont aan RLeers, UBL, Pap. 15.
27-11-1699, D. Bouhours aan R. Leers, UBL, Pap. 15; gepubliceerd in:
H.-J. Martin, Livre, pouvoirs et société à Paris au XVIIe siècle, Genève
1969, t. II, pp. 750-751.
16-12-1699, J. van Marck aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
21-12-1699, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 143.
28-3-1700, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 159-160.
22-4-1700, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 163.
19-8-1700, A. Verwer aan R. Leers, UBL L 1004.
8-1-1701, B. de Volder aan R. Leers, GA Den Haag, Holl. Mij voor
Fraaye Kunsten en Wetenschappen, afd. Den Haag, 6, f. 23.
1-10-1701, J. Brandt aan R. Leers, UBL, Sem. Rem. Bibl. 82.
16-11-1701, Th. van Almeloveen aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
9-2-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 196.
1-4-1702, Α. Moonen aan R. Leers, origineel niet bekend; gepubliceerd
in: DeNavorscher, 10 (1860), p. 285.
17-4-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 207.
22-5-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 213.
29-6-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 221.
20-7-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 223.
31-7-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 227.
18-8-1702, A. Moonen aan R. Leers, UBL, Pap. 15, gepubliceerd in:
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94.
95.
96.
97.
98.
99*.
100*.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108*.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124*.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

Overijsselsche almanak voor oudheid en letteren, 20 (1855), p. 253.
9-10-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 231.
18-12-1702, J. Graevius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
26-12-1702, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 232.
22-1-1703, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 240.
29-1-1703, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 242.
26-2-1703, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 244.
9-4-1703, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 244-245.
25-7-1703, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 248.
29-1-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 275.
20-5-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 289-290.
3-7-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 294-295.
15-9-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 296-297.
28-9-1704, P. Bayle aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
6-10-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 298-299.
28-10-1704, J. Brandt aan R. Leers, UBL, BPL 1886.
18-12-1704, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 304-305.
12-4-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 310-311.
4-5-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 314-315.
14-5-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 316.
23-5-1705, Th. Crenius aan R. Leers, UBL, BPL 885.
4-6-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 324.
21-6-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 326.
6-7-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 329.
6-8-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 331.
29-9-1705, G. Brandt aan R. Leers, UBA hs., С 27.
5-10-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 332-333.
26-10-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. a 332.
19-11-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 334.
30-11-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 336.
9-12-1705, A. Reland aan R. Leers, UBA hs., К 136.
17-12-1705, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 344.
22-12-1705, J. Brandt aan R. Leers, UBL L 1004.
19-1-1706, R. Leers aan H. Davenant, BLL French add.ms. 4746, f. 194.
20-1-1706, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 349.
3-3-1706, Th. Crenius aan R. Leers, UBL, BPL 885.
9-3-1706, R. Leers aan H. Davenant, BLL French add.ms. 4746, f. 195.
28-3-1706, A. Reland aan R. Leers, UBL, BPL 246.
25-5-1706, Th. Crenius aan R. Leers, GA Den Haag, Holl. Mij voor
Fraaye Kunsten en Wetenschappen, afd. Den Haag, 6, f. 43.
29-7-1706, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 54, f. 74.
30-8-1706, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 54, f. 75.
7-1-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
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J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, pp. 160-161.
135*. 18-1-1707, R. Leers aan P. Desmaizeaux, BLL French add.ms. 4284,
ff.200-201.
136. 24-1-1707, Th. van Almeloveen aan R. Leers, UBL, BPL 246.
137. 14-2-1707, J. Brandt aan R. Leers, GA Rotterdam, hs. verz. 2.
138. 4-3-1707, Th. van Almeloveen aan R. Leers, UBL, BPL 246.
139*. 26-3-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
140. 18-4-1707, R. Leers aan P. Desmaizeaux, BLL French add.ms. 4284,
f. 202.
141*. 29-4-1707, R. Leers aan P. Desmaizeaux, BLL French add.ms. 4284,
ff. 204-205.
142*. 7-6-1707, R. Leers aan P. Desmaizeaux, BLL French add.ms. 4284,
ff. 206-207.
143. 1-8-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, p. 161.
144. 5-8-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, p. 161.
145. 4-9-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
146. 12-9-1707, R. Leers aan N. Clément, BNP f.fr. nouv. acq. 1216, f. 46.
147. 13-9-1707, R. Leers aan N. Clément, BNP f.fr. nouv. acq. 1216, f. 58.
148. 27-9-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, p. 161.
149. 3-10-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
150. 3-10-1707 (au soir), N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
151. 3-10-1707, R. Leers aan N. Clément, BNP f.fr. nouv. acq. 1216, ff.52-53.
152. 7-10-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
153. 13-10-1707, R. Leers aan N. Clément, BNP f.fr. nouv. acq. 1216, ff.
143-144.
154. 13-10-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, pp. 161-162.
155. 14-10-1707, R. Leers aan N. Clément, BNP f.fr. nouv. acq. 1216, ff.
121-122.
156. 17-10-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
157. 20-10-1707, J.-L. de Lorme aan R. Leers, GA Amsterdam, Kopieënboek
J.-L. de Lorme; gepubliceerd in: Van Eeghen, dl. I, pp. 162-163.
158. 21-10-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
159*. 7-11-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
160*. 24-11-1707, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
161. 31-11-1707, R. Leers aan A. Heinsius, ARA Heinsius-archief, 1239;
gepubliceerd in: A. Heinsius, De briefwisseling van Anthonie Heinsius,
1702-1720, Den Haag 1976- , dl. 6.
162. 26-11-1708, D. Lestevenon aan R. Leen, UBL March. 2.
163*. 24-12-1708, N. Clément aan R. Leers, UBL March. 2.
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164.
165*.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.

16-4-1709, R. Leen aan N. Clément, BNP AR 53, f. 376.
8-5-1709, R. Leen aan N. Clément, BNP AR 53, f. 380.
24-8-1709, De Godefroy aan R. Leen, UBL March. 2.
19-9-1709, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 389-390.
26-10-[1709], H. Basnage de Beauval aan R. Leers, UBL March. 2.
6-10-1710, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, ff. 393-394.
8-12-1710, R. Leen aan N. Clément, BNP AR 53, f. 402.
17-11-1710, R. Leers aan N. Clément, BNP AR 53, f. 403.
11-12-1710, R. Leere aan N. Clément, BNP AR 53, f. 405.
25-4(5-5)-1711, R. Leere aan Dr. Stratford, Welbeck Abbey; gepubliceerd in: The manuscripts of His Grace the Duke of Portland preserved at Welbeck Abbey, vol. IV, pp. 677-679.
9-5-1711, R. Leers aan Rinuccini, BLL French add.ms. 20538.
25-9-1711, Passionei aan R. Leers, UBL, Pap. 2.
15-10-1711, J. Basnage de Beauval aan R. Leers, UBL, BPL 246.
7-7-1712, R. Leers aan Rinuccini, BLL French add.ms. 20538, ff. 470471.
24-8-1712, R. Leers aan Rinuccini, BLL French add.ms. 20538, f. 476.
13-8-1714, Delaube aan R. Leers, UBL March. 2.
s.d. (ca. 1695), H. Basnage de Beauval aan R. Leers, UBL, BPL 246.
s.d., J. Basnage de Beauval aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d., J. Basnage de Beauval aan R. Leers, UBL, BPL 246.
s.d., J.B. Charlet aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d. (ca. 1693), J. Graevius aan R. Leers, UBL, BPL 246.
s.d., A. Helvetius aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d. (na 1698), I. de Larrey aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d. (ca. 1700), I. de Larrey aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d. (ca. 1700), I. de Larrey aan R. Leers, UBL, Pap. 15.
s.d., F. Spanheim aan R. Leers, Amsterdam, BVBBB, ms-personalia.
s.d., N. Witsen aan R. Leers, UBL L 1004.

N.B. Van Eeghen, dl. I, p. 102 vermeldt een brief van S. van Til, 19-12-1698
(UBL) aan Reinier Leers, en
Th.J. Meijer, Kritiek ais herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonüis (1651-1715), Leiden 1971, p. 212, noemt nog een brief van J.
Perizonius aan Reinier Leers (Archief der Familie Waller-Stichting, thans
berustend in GA Amsterdam). Bij autopsie bleken beide brieven echter
geadresseerd te zijn aan Arnout Leers jr.
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BIJLAGE II

EEN SELECTIE UIT DE BRIEFWISSELING REINIER LEERS

In deze bijlage worden 41 brieven uit de Leers' correspondentie uitgegeven:
27 brieven door Reinier Leers geschreven en 14 aan hem gericht. Het gaat om
die brieven welke belangrijke informatie bevatten over Leers' uitgeverspolitiek.
De in 1694 met Leibniz gevoerde correspondentie en de brieven van De Lorme
uit 1707 zijn niet opgenomen, omdat deze in recente publicaties zijn uitge
geven.
Bij de uitgave van de brieven zijn de Richtlijnen voor het uitgeven van histo
5
rische bescheiden ('s-Gravenhage 1975 ) in acht genomen. De romeinse cijfers
in de kop van elk stuk vormen de nummering binnen deze bijlage. De arabische
cijfers zijn de briefnummers uit bijlage I.
I: Brief 2
R. Leers aan N. Malebranche, 11-6-1685
Honfleur, Bibl. mun., fonds Adry 15 И4, ff. 26-27.
Mon Reverend Pere
J'ai reçu hier au soir le manuscrit contre la Dissertation de Mr. Arnaud,
non obstant la fete on y travaillera demain au grand matin et il sera achevé
dans trois semaines. J'ay trouvé le gentilhomme qui l'a apporté malade au lit,
le médecin qu'on lui a donné et qui est le plus fameux de notre ville, m'a assuré
qu'il est hors de danger et qu'il sera dans peu de jours en etat de poursuivre
son voyage; je m'en vai le visiter encore ce soir pour lui offrir mes services,
et vous pouvés assurer son ami que je l'assisterai de tout ce qui depend de moi.
Il y a 15 jours que M. Blaeu m'a repondu touchant les Meditations chrétiennes,
je ne voi aucune difficulté d'acheter de lui les ex. qui lui en restent encore,
avec le droit de la copie, comme j'ai à present l'exemplaire corrigé en mains, je
lui écrirai au plutôt, et à mesure des exemplaires je vous marquerai le temps
auquel il sera necessaire de les reimprimer. Π y a 2 ou 3 vaisseaux arrivés aujourd'hui de Dieppe, n'en ayant pas eu de là il y a longtems à cause du vent
contraire, je baillerai à chaque capitaine pour Mr. A. [Allemans?] quelques
petits pacquets des 3. Lettres et des Conversations chrétiennes qui sont deja
achevées auxquels j'ajouterai avec les Nouvelles 2 ouvrages que l'on a fait icy
contre vous; l'un s'appelle Entretiens sur diverses matières de theologie, où
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l'on examine particulièrement les questions etc. de l'incertitude de la Métaphysique, on l'attribue à un M. Le Clerc Professeur des Arminiens à Amsterdam,
ses sentiments n'y sont pas déguisés. L'autre intitulé L'impie convaincu, ou
Dissertation contre Spinoza est d'un nommé Verset, celui qui a traduit la Critique du P. Simon en Latin, qui vous traite d'une maniere insolente et malhonnête, l'auteur étant un franc coquin. Si le vent demeure quelque terns contraire j'espère d'y joindre quelques ex. de la nouvelle Réponse à Mr. Arnaud,
après qu'elle sera achevée je vai faire votre premiere des Idées dont j'ay encore
20 ex. Ne doute pas que je ne répande vos ouvrages autant qu'il m'est possible,
mon interest m'y engage aussi: si vous ou Mr. de La Chaise connoissiez quelqu'un à la Rochelle ou à Bordeaux qui fut de votre religion, il se ne plaindroit
pas de correspondre avec moi, les gens de notre religion n'osent plus faire venir
des livres. Il n'y a point de messager d'icy à Paris, si vous souhaitez encore
l'envoi de vos trois réponses pour la Bibliothèque du Roi, il faut le faire par le
carosse de Bruxelles ou attendre jusqu'à ce que j'envoye des livres à D. Horthemels, qui sera le plus seur à mon avis.
Je n'ai rien appris depuis de la réponse de Mr. Arn. au Traité de la nature et
de la grace, je ne perdrai aucun moment de vous l'envoyer des que je l'aurai.
Je vous ai fait present des Nouvelles de l'année passée, je vous en averti puisque
vous le désirés, autrement il ne merite pas un remerciement. M. Wetstein d'Amsterdam qui a fait la premiere edition de la Recherche de la vérité, imprime la
seconde sur la copie que vous m'aviés donnée, je tacherai de vous en envoyer
une feuille. Au reste, mon R. Pere quoi que je ne vous écrive pas si souvent, je
ne laisse pas d'observer et de faire à son temps ce que vous m'ordonnes, étant
d'ailleurs fort accablé de mes affaires. Je suis avec toute sorte de respect de
votre Reverence le plus humble et le plus obéissant serviteur
Reinier Leers
Rotterd. le 11 de Juin 1685
Au lieu de par l'Auteur de la Recherche de la vérité, je trouve votre nom sur le
titre, je vous prie de me dire au plutôt lequel de deux vous souhaités.

II: Brief 3
BLO Rawlinson letters 114, f. 86

R. Leers aan S. Smith, 3-1-1686

Monsieur,
Apres avoir lu votre lettre qu'il vous a plu envoyer à Monsieur Van den
Ameiden touchant les livres de Minellius j'ai balancé quelques jours sur les deux
propositions que vous aviés faites. Quoique le perii de la mer ne soit pas fort
grand, il me sembloit pourtant injuste de l'encourir, et comme je vous baille
chaque exemplaire deux sols moins que je ne Гауе fait aux autres qui en ont
pris 300. et 400. à la fois, il m'etoit impossible de vous en envoyer a present
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25. exemplaires] et le reste après a cause des consequences et reproches que
d'autres me sauraient faire: cependant pour conclure une affaire qui a este
ballottée trop long tems, j'ai mieux aimé me determiner en risquant le perii de
la mer, et vous envoyer les articles cy dessous qui montent avec les frais à 465-4
d'Hollande, dont je vous ai debité. J'ai bien voulu préférer celle cy de vos propositions à cause du vent qui est présentement fort favorable, et du maitre
Jean Wood qui s'en va partir demain: si le vent continue d'etre bon encore trois
jours, j'espère par la grace de Dieu qu'il sera arrivé heureusement chés vous,
vous retirerés le ballot en vertu du conoissement cy inclus, et vous trouvères
tout collationné et conforme à la specification. En ce cas M. Van den Ameyden
et moi sommes convenu de tirer sur vous aujourdhui en quinze jours à double
usance ladite somme de 465-4 s. Je ne doute pas que vous ne honoriés la lettre.
Au reste Monsieur je vous conjure de ne dire à personne a quel prix je vous
donne ces livres pour des raisons que je viens d'alléguer, ce sera un commencement qui servira de fondement pour des affaires de plus grande consequence, car
j'espère vous donner bientôt avis de l'impression des Colloques d'Erasme et des
Lettres familières de Cicerón qui avec des notes qui vaudront bien celles de
Minel; outre un grand dictionaire de la langue Latine auquel je fais travailler
incessamment et qui sera par tout muni avec l'Anglois. Je n'ai plus rien à vous
dire sinon que je vous souhaite toute sorte de prospérité et la benediction
du ciel, et je vous conjure de croire que je suis avec joye
Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant servit[eur]
Reinier Leers
Rotterdam le 3 janvier 1686
lOOVirgiliusà 12 s.
lOOHoratiusà 12 s.
lOOTerentius "
100 Val. Maximus à 12 s.
100Florusàl2s.
lOOSalustiusà I l s .
100 Ovidiusde Tristibus
100 -Metamorphoses à 12 s.

f
f
f
f
f
f
f
f

6060606060554560-

f460Declaration à la Douane à 10 de Fland. f
3Pasport
f—14
porter et visiter (?)
f—10
Emballage
f 1
Summa
f465-4
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III : Brief 4
A. Amauld aan R. Leers, 11-3-1686
geciteerd door R. Simon in brief aan P. Bordes, jan. 1692 (R. Simon, Lettres
choisies, Amsterdam 1730, t. Г , pp. 186-187).
"Nous apprenons que Mademoiselle Schipper se dispose à vendre son fonds. Ce
qui nous fait croire, qu'elle pense i quiter son commerce, et à vivre en repos;
et qu'ainsi elle ne continuera plus dans le dessein qu'elle avoit pris d'imprimer
en cinq ou six Volumes in folio, le recueil des plus beaux ouvrages de ce terns
touchant la grace et la morale, dont la moitié qui regarde la grace est déjà toute
prête à imprimer, et l'autre le sera quand on voudra. Il n'y a point de bibliothèque en Europe, où on ne voulût avoir ces livres-là. Et on achete à Paris
six ou sept cens livres ce qu'on pourroit donner pour vingt écus. Voyez, Monsieur, si vous auriez quelque pensée d'entreprendre ce travail. Mais quelque
resolution que vous preniez sur cela; je vous supplie de n'en parler qu'à Mr.
Nicole, et si quelques raisons vous empêchent d'y penser, de ne dire à personne
que l'on vous l'ait proposé. Je suis, Monsieur, votre très-humble et très-obligé
serviteur A.A. 11. Mars 1686".

IV: Brief 6
BLO Rawlinson letters 114, f. 83

R. Leers aan S. Smith, 25-10-1686

Monsieur,
J'ai reçu la votre du 5/15 de ce mois sous l'enveloppe de Mons. Ameyden;
je suis bien aise que vous pretendes de nouveau établir une correspondance
avec moi, mais je voudrais bien aussi que de vostre part vous temoigniés aussi
un peu plus de facilité. Je me souviens encore que dans une dernière que j'ai
eu l'honneur de vous envoyer, j'ai laissé les auteurs de Minellius à un prix si
honneste, que je ne puis pas comprendre comment vous attendez que je sois
encore plus raisonnable. Je vous répète pour la dernière fois le prix de chaque
article comme cy dessous et je vous conjure de me faire le plaisir de croire
qu'ils me coûtent autant dans l'impression: j'y ai ajouté le prix de ceux que je
vous pourrais fournir de votre catalogue; pour les autres comme Ciceronis
Opera, etc. je ne suis pas fort tenté à croire que vos voisins en ayent acheté
à fort bon marché, étant bien informé qu'il est impossible d'en trouver un seul
exemplaire, tant ils sont devenus rares. J'attendrai avec impatience l'honneur
de votre réponse, je suis avec joye,
Monsieur,
Vostre tresh[umble] et tres obeiss[ant] serviteur
R. Leers
Rotterdam le 25 d'Octobre 1686
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lOOVergilius a 12 s.
f 60.
100 Horatius " "
f 60.
100 Terentius " "
f 60.
100 Val. Max. " "
f 60.
100 Florus
" "
f 60.
100 OvidiiMefam.
f 60.
100 " Trist.
f 95.
100 Salustius
f 55.
Il en faloit prendre autant de
chacun, autrement je ne les baille
point ainsi.

Caesar, 24 à 10 s.
Claudianus à 5 s.
Heinsii Poemata à 10 s.
Horatius à 4 s.
Juvenalis à 3 s.
Primeroos de morbis pueror[um] à 3 s.
Wardei. [De] Hybernea, 8 à 14 s.
Zypaei, Fundamenta, 8 à 12

A Monsieur / Monsr Samuel Smith / Marchand Libraire / à Londres.

V: Brief 7
BLO Rawlinson letters 114, f. 87

R. Leers aan S. Smith, 23-11-1687

Monsieur
J'espère que vous serés heureusement de retour chés vous, et que j'apprendrai
avec bien de plaisir: j'espère que le gros livre d'Usserius en folio, dont vous
m'aves montré le titre est achevé à present, je vous prie de m'en envoyer 20
exemplaires] comme aussi 20 de Poetavo du même auteur et 6 exemplaires]
de sa vie, in fol.
Je vous prie aussi d'y ajouter pour mon usage un exemplaire] des Sermons
de Tillotson, 8°. complet, et s'il y a quelque chose de nouveau, en Latin ou en
Anglois, que vous croyés propre pour mon journal, je vous prie aussi de m'en
envoyer un.
Quand vous imprimés quelque chose, je vous prie de m'en donner avis au
plutôt.
Voicy un titre du journal, qui paraîtra dans 2. jours, si vous en avés besoin
ou de quelque autre chose de mon impression, vous n'avés qu'à le mander.
J'attendrai avec impatience les livres que je vous demande comme aussi votre
resolution touchant les auteurs de Minellius, cependant je suis
Monsieur
Votre tres affectioné serviteur
R. Leers
Rotterd. le 23 [novembre] 1687
A Monsieur / Mons. Samuel Smith / Marchand Libraire / à / Londres.
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VI: Briefe
UBA hs., К 109

G. Cuper aan R. Leers, 13-5-1689

Monsieur Leers
Ick heb U.E. missive met de boeken wel ontfanghen en sali daer van behou
den het glossarium van Du Cange, alhoewel den prijs vrij groot is, en geloove
ick dat het U.E. nogh beter koop sali kunnen geven; immers versoecke ick dat
U.E. mij boeken sendende de juste en naeste prijs believe te stellen. lek sail
het boek van Vaillant verwaghten, ende soo U.E. ook bekoomt het boek door
P. Harduin teghens Vaillant geschreven belieft het daer bij te doen, als ook de
andere antiquarii off historici, die uyt Vranc[rijck] moghten koomen.
Het supplement van Moreri, ende de Observât, physiques heb ick aen U.E.
broeder doen behandigen, die deselve op Rotterdam aengenomen heeft te
bestellen
U.E. Dienstwill, vrundt
Gisb. Cuper
Haagh den 13. Mey 89

VII: Brief 10
BLO Rawlinson letters 114, f. 88

Reinier Leers aan S. Smith, ll(21)-2-1690

Monsieur et Ami
Je vous ay envoyé à la fin de l'année passée sous la direction de Mons. Ameyden 100 Sallustius Minellii et 100 Ovidii Metamorphoses 12° avec quelques
livres pour le Professeur Bernard dont il doit vous avoir envoyé le memoire. Ma
mere rimprime le Terence qui sera achevé au commencement du mois de May.
A cause de quelques contestations que nous avons eu ensemble au sujet des
auteurs de Minellius, j'ay cru à propos de vous dire auparavant que quoi qu'ils
soient de l'impression de ma mere, je veux bien vous les donner en troc contre
vos livres, comme aussi je veux bien vous accommoder de livres imprimés en
Allemagne, en France et ailleurs; mais aussi je souhaite que nous réglions une
fois pour toutes les prix de ces livres. Je say que ma mere vous a donné une fois
ces auteurs là quasi pour rien, et je ne pense pas que vous voulés que je vous
les donne sur ce pied là, car je vous proteste que je les paye 15 s. le volume
l'un portant l'autre; de plus j'ay acheté le Saluste dans la vente de mon frère
14 s. la piece, et non point pour la copie, parce qu'il y en avoit environ trois
mille, dont j'en aurai pour toute ma vie. Or comme vous avouerés qu'au lieu
de me mettre vos livres moins qu'ils ne vous coûtent, vous y gagnés en les surhaussant raisonnablement, n'est il pas juste aussi que je gagne quelque chose.
Songes y s'il vous plaist, et mandés moy vous même sur quel pied vous trouvés
bon que je les mette, sinon je les mettray argent contant sans rabais, comme
je les mets aux libraires de ce pays cy. Apres cela nous agirons en honnêtes
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gens et en tres bons amis, car je vous estime, et je m'assure que je ne vous seray
pas inutile. En ce cas je vous prieray de m'accommoder par le premier bateau
Hollandois, les livres de l'autre costé, ou si vous ne me donnés pas tant de credit,
je ne vous demande qu'un ou deux exemplaires] de chacun pour m'en servir
dans mon journal.
Il me semble que la proposition que je viens de vous faire est si raisonnable,
que vous ne la sauries rejetter, si non permettes moy que je vous renvoyé quelques exemplaires] de Newton et d'Usserius pour satisfaire à ce que je vous dois,
car je veux vous donner satisfaction à quelque prix que ce soit: bien plus pour ne
point donner sujet de dire que j'ay vos livres entre mes mains, et que je veux
vous faire passer par où je veux. Et en cas que nous negotions davantage, vous
aurés du plaisir à traficquer avec moy.
Apres vous avoir souhaité toute sorte de prospérité, je vous prie de m'honorer
de votre réponse au plutôt et de croire que je suis avec sincérité et avec affection
Monsieur
Votre tres humble et tres obeiss[ant] servit[eur]
Reinier Leers
Rotterd. le 11/21 Fevr. 1690
3-0
2-10
12
8
10
9
15
10
4-10
15
7
-9
1-14

12 Usserii Hist[oria\ Dogmatica, 4°
10 Dodwelli in Ireneum
10 Cave Hist[oria] Literaria, fol.
15 à 20 Vossii Epistolae, fol.
6 Launoy Epistolae, fol.
1 Wïllougby de Λ V#>MS, fol.
1
"
de Piscibus, fol.
2 Holyoke Dictionary, fol.
2 Goldman, 40
2 Mauger [Mieger] Diet., fol.
3 Dictionar. Poeticum, fol.
6 Isocrates Gr. et Lat., 12.
Herodianus Gr. Lat.
de vos nouveautés en Latin

VIII : Brief 12
BLO Rawlinson letters 114, f. 85

R. Leers aan S. Smith, 30-3-1690

Monsieur
Une indisposition de quelques jours m'ont empêché de vous repondre plutôt
à la votre agréable du 28 fevr. Je ne say si vous avés bien entendu ce que je vous
ay mandé dans ma precedente, il est certain que vous ne répondes pas précisément à ce qui est en question. Π ne s'agit pas proprement de vous donner des
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livres de ma mere et d'autres qui ne sont pas de mon impression, car je vous les
offre autant que vous en voudrés, des livres même d'Allemagne et de France que
je pourray trouver, pour vous donner des marques de l'amitié et de l'estime
que j'ay pour vous: mais il s'agit proprement du prix dont vous ne vous expliqués pas bien. Je vous ay offert de donner mes livres au prix que je les vends
argent contant aux libraires, et que je prendray les vôtres sur le même pied, il
me semble qu'il n'y a rien de si juste que cela, tout l'avantage étant de votre
costé parce que vous vendes vos livres plus chers que nous vendons les nôtres.
Par ex[emple] y aurait il de la justice à vous donner le Saluste au prix que ma
mere vous l'a vendu un jour avec d'autres pieces de Minellius, moy qui en a
acheté 2700 ex. à la vente de mon frère environ à 14 s. la piece. Je le vends
aux libraires 15 s. comme je vous donne ici bas les prix de chaque auteur de
bonne foy en argent contant, et comme M. Elsevier les a pris il y a 30. ans et
davantage lorsque les livres étaient à meilleur marché, contre son Descartes
Principia a 2-10 s. et ses autres impressions à proportion, de sorte qu'il m'est
impossible de m'imaginer que vous ne voudriés accepter ma proposition, en ce
cas je vous donneray le nombre que vous souhaités de chaque article. Je vous
donneray même 500 Terence et davantage quand il sera achevé, et je prendray
de vos livres. Sinon je ne croy pas que vous refusiés que je vous renvoyé autant
des livres que vous m'avés fourni. Les 4. Usserii Life and letters sont imparfaits
comme je vous ay mandé dès le commencement. Il depend de vous de faire de
bonnes choses ensemble, et sur ce pied là je vous prie de m'envoyer par le
premier vaisseau Hollandois les livres suivants à sa[voir]
6 Usserii Hist[oria] Dogmatica
6 Dodwelli in Ireneum
6 Cave Hist[oria] Literar., fol.
2 Vossii Epistolae, fol.
6 L&unoy Epistolae, fol.
2 Holyoke, fol.
2 Goldman, 4°
2 Miege[r], fol.
3 Dictionar. Poeticum, fol., 1 idem def.
6 Isocrates; 6 Rohaut Physica, 8
6 Herodianus
6 Morton et Harris
Les livres que vous demandés, seront envoyés aussi le jour même que je recevray
votre ordre, nous tiendrons conte ouvert ensemble, et nous le vuiderons au
commencement de chaque année, je vous assure que je suis avec toute sorte
de respect,
Monsieur
Votre tres humble et tres ob[eissant] servit[eur]
R. Leers
Rotterdam le 30 Mars 1690
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4 Usser Epistola, fol. def. Ggg tot./assumed/49
Item def. Ddd, Eee, Fff, tot. ther/25
A Monsieur / Monsr. Samuel Smith / Marchand Libraire / A Londres.

IX: Brief 13
BLO Rawlinson letters 114, f. 89

R. Leers aan S. Smith, 21-4-1690

Monsieur Smith,
J'attends l'honneur de votre réponse sur la proposition que je vous ay faite
dans ma dernière et je vous répète que si vous voulés continuer de votre part
pour établir une bonne correspondance, je feray de la mienne dont vous serés
pleinement satisfait.
Le Terence sera achevé dans 4 semaines, je n'attends pour imprimer le titre
que votre réponse; je suis avec passion,
Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant servit[eur]
R. Leers
Rotterdam le 21 Avril 1690

X: Brief 14
BLO Rawlinson letters 114, f. 91

R. Leers aan S. Smith, 30-5-1690

Monsieur et ami,
La votre du 2/12 de ce mois ne m'a esté rendue que hier à midi, et il y a huit
jours que j'ay retiré du vaisseau de Gouwenaer le petit ballot qu'il vous a plu
m'envoyer, dont je vous suis infiniment obligé, je l'ay trouvé conforme à votre
mémoire, dont je suis tres satisfait, il n'y a que les prix qui me paraissent un peu
hauts, mais il faut que nous convenions en bons amis, et que nous fassions de
choses plus considerables ensemble: il y a plus de 3. ans que le Glossaire Latin
de du Cange mancque a Paris même, je n'en ay pas eu depuis; il y a six semaines
que j'ay reçu avec beaucoup de frais et de peine, 20 Glossaires Grecs, qui avoient
esté en chemin plus de 15. mois, ils sont tous vendu, mais puisque vous témoignés d'en vouloir avoir, et que je serais ravy de vous rendre quelque bon
office, j'ay pris la resolution d'écrire à Lyon par la poste de jeudy pour faire
un troc considerable avec Mons. Anisson qui a imprimé le Glossaire et l'Ovide
in Usum Delphini; et afin qu'il y resoulde le mieux, je lui offriray même les
Vossii Epistolae, et vos autres livres et après nous conviendrons combien vous
payerés pour le port, car je ne voudrais pas prendre de l'argent de vous, pour
des livres que je puis trocquer contre les miens. J'ay donné ordre que vos livres
soient collationés et chargés avant la fin de la semaine, dans 8. jours je vous en
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envoyeray le conoissement: mais comme le convoy est à present à Londres,
je souhaiterois fort que vous m'envoyassiés encore par le premier vaisseau
les articles cy dessous, je vous en tiendray conte, et s'il y a de livres nouveaux
en Latin, qui soient curieux pour en parler dans mon journal, je vous prie d'y
ajouter un exemplaire] ou deux, mais il ne faut rien envoyer en Anglois, à
moins qu'il ne soit excellent. En attendant l'honneur de votre Réponse je suis
avec sincérité
Monsieur
Votre tres humble et tres ob[eissant] serviteur
Reinier Leers
Rotterdam le 30 May 1690
Memoire des Livres que je prie Mons. Smith de m'envoyer:
10 Usserii Hist[oria] Dogmatica, 4°
8 Dodwel in Irenaeum, 8°
4 - - in Cyprianum, 8°, non pas in folio.
12 Cave Hist[oria] Literaria, fol.
12 Vossii Epistolae, fol.
12 Launoy Epistolae, fol.
2 Gouldmans Dictionary, 4°.
4 Mieges [Mieger] Dictionary, fol.
4 Dictionarium Poeticum, fol.
6 Ray Methodus Plantar. 8.
1 Brown's Travels into Hungery.
2 Torcianes Ital. and English Dictionary, fol.
2 Tillotson Sermons, complet.
1 Gregery sur le Pentateuch.
1 Barrow Works, 2 vols. fol.
1 Mede Works.
1 Deux-Discours touchant l'adoration de notre Sauveur dans l'Eucharistie,
1687, on en a parlé au mois d'Aoust 1687, art. 6, pag. 277. de la Bibliothèque.
Réponse au même Livre, 1687. la Bibliothèque en parle aussi
Dictionar. Poetic, fol., def. Titulus
Item Zz/utrobique
Item Gg/Manades; item Mm/ubi.
Holyoke, fol. def. Titulus, Dedicatio , et Praefatio,
Item B/Abacted.
3 Usserii Epistolae, fol., def. Ggg tot. assumed/49.
1 Item def. Ddd, Eee, Fff tot./
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XI : Brief 15
BNP f.fr. nouv.acq. 562, f. 25.

R. Leers aan N. Toinard, 12- 6-1690

Monsieur,
J'ay bien reçu à deux fois les 2 Dissertations sur l'âge de l'Empereur Commode, dont je vous suis infiniment obligé, j'en ay fait present à deux de mes
amis, qui les trouvent tres savantes et qui voudroient bien que vous publiassiez
quelque gros ouvrage sur ces matières là, c'est là mon souhait aussi.
Si l'ouvrage du P. Noris n'est pas cher à Paris, j'en voudrois bien avoir un
ex[emplair]e que je ferois venir par la voye de P. Ferrand marchand libraire
à Rouen, mais sur tout je souhaiterais fort que vous me fissiés le plaisir d'écrire
au R.P. Noris pour savoir si son libraire voudroit établir correspondance avec
moy, je prendrais un nombre de tout ce que ce R.P. a fait, et de ce que le
libraire a imprimé de curieux et de bon pour ce pays cy; pour cet effet il n'a
qu'a m'envoyer par la poste son catalogue, et me dire quels livres il voudroit
avoir en contre.
Je prévois bien que j'abuse de votre bonté et de votre honeteté envers moy,
mais si vous voulés bien vous donner cette peine, je vous prie de ne point oublier
mes respects au Rev. Pere Noris, et de lui offrir mes tres humbles services.
Je suis avec toute l'estime et tout le respect que vous mérités
Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant serviteur
Reinier Leers
Rotterdam le 12e juin 1690
J'ay oublié à vous dire que votre pacquet a esté porté à la poste de Londres
vendredy passé.
Vous ne me parlés jamais Monsieur, de votre Josephe.

XII: Brief 16
BLO Rawlinson letters 114, f. 90

R. Leers aan S. Smith, 15-6-1690

Mr. Smith
J'avois dessein de vous écrire demain en detail, mais une lettre que je viens
de recevoir aujourdhui m'oblige d'aller demain en Braband, d'où je seray de
retour dans 8 jours. Comme le vaisseau de Mr. Thomas Downing est sur le
point de partir sous l'escorte d'un vaisseau de guerre anglois, je vous envoyé
le conoissement d'un ballot que j'ay chargé la dedans pour vous, avec la facture
de ce qui est dedans. Le Terence n'est pas encore achevé, mais des qu'il le sera,
je vous envoyeray le nombre que vous souhaités contre vos livres, avec ceux
que je pourray trouver ici.
Pour le Dictionnaire] je vous declare que je n'ay que deux exemplaires

236

de reste, tous mes exemplaires] étant vendus, cependant je ne laisse pas de vous
accommoder d'un exemplaire].
Je suis avec sincérité
Monsieur
Votre tres humble et tres obeissfant] serviteur
R. Leers
Rotterd. 15 juin 1690
150 Virgiliusl2
150 Horatius
50 Val. Maximus
50 Florus
50 Salustius
50 Ovidii Metamorphoses 12
6 Spencerus 4°
1 Furetiere 3 voll. Fol.
Pour Mons. Bernard: 1 idem, 3 voll. fol.

XIII : Brief 18
BLO Rawlinson letters 114, ff. 92-93

R. Leers aan S. Smith, 26-12-1690

Monsieur
Apres plusieurs retardements j'ay enfin chargé dans le navire de Andries
Nagtegael, selon le conoissement cy inclus, les livres cy dessous mentionés, à
la somme de ƒ 1019-5. argent contant d'Holl. dont je vous ay debité. Le Terence n'a pas esté achevé plutôt, et je vous assure que ces exemplaires] cy ont
esté embarqués avant que j'en aye distribué un seul dans ce pays ci. Pour le
prix, comme je vous ay dit plusieurs fois, je les ay mis de bonne foy, comme
je les vende argent contant, vous pouvés vous en informer par tout, même
à l'égard du du Cange auprès de nos amis communs, les Docteurs Bernards et
Harding, qui me Γ [ont chargé] de même: je ne suis pas homme de double parole.
Je souhaite que vous me traitiés de même, car je scay que le livre de Cave et
d'autres se vendent à meilleur marché: ainsi nous pourrions faire de tems en tems
de tres considerables affaires ensemble. De ma part vous verres tousjours que
je prefereray l'honneur et l'estime pour votre personne au dessus de l'interest.
Le Praxis Maycomiana ne se vend point icy, si quelqu'un de nos libraires
en demande de vous, je les leur envoyeray pour votre conte, il ne faut pas
m'envoyer un si grand nombre, parce que je ne trocque pas avec nos libraires
que les livres de mon impression. Le Touriana est si cher que je seray obligé
de le renvoyer. I have here enclosed a note of books ye will be pleased to send
my by the fint convoy: the historys of England are for a friend, that is very
earnest to study your history, send what ye have of it by the first.
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The imperfections marqued + I want from Mr. Swall, and his man Mr. Child
has engaged him self to send them: th'others except Castellus and Grew are all
of you, be pleased to send them all by the first convoi, and that of Rayers
by the first post, It is verie trouble-some to have so many imperfections, therefore I beseech ye to collation your books, I am with all sinceritie and desire
to serve ye
Dear Sir
Your most humble servant
R. Leers
Rotterdam 26 december 1690
500
25
50
100
100
2
2
50
25
12

Terentius, 12
Virgilius, 12
Horatius, 12
Ovidii Metamorphosis, 12
Caesar, 24
Essays de Morale, 9 vol[.
Du Cange Glossar. Gr.,fol.
Florus
Val. Maximus
Spencerus, 4

ƒ 55031-5
ƒ
f 56-5
f 125f 60f 10-10
f 40f 50f 76-5
f 60-

Douane, Emballage

f

10-

f 1019-5
[een lijst met meer dan 100 boektitels wordt bijgesloten].
ХГ : Brief 21
BLO Rawlinson letters 114, f. 95

R. Leers aan S. Smith, 12-5-1691

Monsieur,
Pour repondre à l'honneur de la votre je vous diray que j'ay été surpris
d'apprendre que vous n'avés point reçu ma lettre, parce qu'ayant écrit le même
jour et par la même poste à 5 ou 6 de mes amis, mes lettres ont été toutes
rendues, les ayant envoyé 8 jours avant le pacquetboat perdu. Je ne trouve plus
votre lettre à laquelle je devois repondre pour la seconde fois, et je ne saurais
m'imaginer que vous n'ayiés reçu ma lettre.
Vous ne faites aucune mention des livres que j'ay demandé, quoique le
convoy soit sur le point de venir; je vous ay prié dans ma dernière, qu'en cas
que vous ne vouliés point m'envoyer le tout, que vous m'envoyassiés seulement
2 Dict[ionnair]es de Miege avec quelques autres articles, et surtout les histoires
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d'Angleterre: si vous délayés l'envoy à dessein, vous me faites le plus grand
tort et en même tems le plus grand déplaisir du monde, car je vous diray que
j'ay ici sur mes bras un françois venu expres de Berlin, qui travaille pour moi
à une Hist[oir]e d'Angleterre, et qui se servila de vos livres, sans quoi il est
impossible qu'il travaille. Si le convoy est parti, vous pouriés faire l'envoi par
les vaisseaux que conduiront Sa Majesté, si non donnés moy de vos nouvelles
afin que je prenne les livres d'un autre. Mes livres seront ici de Paris avant la
fin de ce mois, mais permettes moy de vous dire que si vous ne m'envoyés point
ce que j'ay demandé, que je ne vous en donneray pas non pas même en argent
contant: car comme je ne reçois qu'un tres petit nombre de chaque article, je
ne m'amuseray point à les donner aux libraires, mais plutôt je les vendray dans
ma boutique. Je vous ay dit plus d'une fois que je ne veux point de votre argent,
mais que je bailleray tout en troc, et aux prix queje les vende argent contant, je
vous répète encore que tout ce que j'ay est à votre service à la charge que vous
me fournissiés ce que j'ay besoin. J'auray tousjours beaucoup de consideration
pour vous et je vous prie de croire queje suis avec sincérité et affection.
Monsieur
Votre treshumble et tresobeissfant] serviteur
Reinier Leers
Rotterdam 12 May 1691
Envoyés tousjours et sans delay les imperfections, en y ajoutant celle cy
Cave, Hist[ori}i Litter[aria]. fol. def. Fffff2/eruditus/691.

XV: Brief 22
Amsterdam, BVBBB, ms-personalia

R. Leers aan G. Ménage, 5-12-1691

Monsieur,
Pavois résolu d'imprimer votre ouvrage dés que les livres de M. Bayle contre
M. Jurieu fussent achevés; pour cet effet et aussi afin de ne me point charger
trop de copies, j'avois différé depuis longtems l'impression du 3e vol.e de la
Critique du N[ouveau] T[estament] nonobstant les fréquentes sollicitations de
l'auteur, et mon propre interest qui demanda que j'achevasse cet ouvrage: mais
comme l'auteur s'étoit tourné ailleurs et qu'il étoit sur le point de conclure
avec Mons. Wolfgang, j'ai esté obligé de détourner ce coup, et de commencer
ce 3e vol.e qui m'occupera pour 7 ou 8 mois. Je ne scai si vous avés envie d'attendre si longtems, si non je donnerai le MS. à qui il vous plaira m'ordonner.
Je suis en tout cas avec tout le respect que vous mérités
Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant serviteur
Reinier Leers
Rotterdam 5 décembre 1691
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XVI : Brief 23
UBUhs.992

R. Leers aan J. Graevius, 22-2-1692

Ick heb al over eenige daegen de nevensgaende blaeden van Petronius met de
brief van M. Nodot aen U. Ed. ontfangen, die ick tot vandaeg gediffereert
hebben te senden in verwagtinge dat ick de resteerende soude ontfangen hebben,
dat ick hope de toekomende post te sullen sijn. lek sal met seer veel plaisir
uw Ed.s oordeel en goedvinden over het werek afwagten. Tgene my meest
embarasseert is dat M. Nodot met alle gewelt wil dat ick de Petronius druck
s
r
op die manier als hy is, ofte met U. Ed. noten en die van de H . Gronovius;
indien het eerste, so kan ick er niet veel profijt bij hebben, en sal mij licht
buiten 's lands nagednickt werden; indien het laetste, so sal het licht so lang
aenlopen als of ick het gantse volumen van Hermannides daer bij voegde. Ick
s
sal seer geerne U Ed. consideratien afwagten, ende blijven пае presentatie
van mijn dienst
Mijn Heer,
U. Ed.s D.W. dienaer
R. Leers
Rotterd. 22 febr. 1692

XVII : Brief 42
UBL,Pap. 15

N. Hartsoeker aan R. Leers, 4-4-1695

Monsieur
Je ne reçeu qu'hier la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'ecrire
le 10 du mois passé; j'ai été bien surpris d'y voir que vous me demandez un
memoire de ceux à qui je veux faire present de mon livre, car ie me souviens
que ie vous ai mandé il y a plus de deux mois que vous en feriez relier une
douzaine et que vous les feriez porter après à la maison de mon beau pere ou
a celle de mes frères qui en feraient la distribution à mes amis pour vous exempter de cette peine, mais que vous en feriez present d'un à celui qui fait à
present YHistoire des ouvrages des scavans avec prière d'en faire l'extrait comme
il a fait de mon système. Vous m'en payerez à 5 sols, monnaie de France, comme
paie mons. Anisson pour tous ceux qu'il envoit à la campagne. J'attendrai vôtre
response si cela vous agrée. Vous en pourrez envoyer en Angleterre, à Coppenhague, à Stockholm et en Allemagne: car on m'a mandé de ce pais là s'il n'y
aurait pas moyen d'en avoir d'ici. Si vous en souhaitez d'avantage que ie ne
vous en ai envoyez, mandez le moi au plus tôt afin que ie les puisse envoyer
avant l'interruption du commerce qui est sur le point d'etre mise en execution.
Si parmi quelqu'un de vos balots vous pouviez m'envoyer l'algebre de Wallis
traduit en latin, dont je suis asseurez à present, avec le petit ouvrage de Newton
qui est derriere ce traité, vous me feriez un tres grand plaisir et en même temps
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de me dire combien il faut que ie vous fasse bon pour le livre anglois. Je vous
prie d'y adiouter un ou deux exemplaires de l'ouvrage de Craige dont vous aviez
apporté quatre ou cinq ici. Je vous prie que ie puisse avoir response sur celle
ci par le premier ordinaire en quoi vous obligerez celui qui fait profession d'etre
Monsieur
Votre tres humble et tres obéissant serviteur
Nicolas Hartsoeker
Paris ce 4 Avril 1695
Monsieur / Monsieur R. Leers / March[and] Libr[aire] / à / Rotterdam

XVIII : Brief 44
UBL,Pap. 15

F. Spanheim aan R. Leers, 18-4-1695

Leydece 18. Avril, 95
J'attendois quelques livres encore, ou leur catalogue, de ceux que vous connoissez estre de mon gibbier, devant que vous renvoyer la Vie de Mazarin &c et
l'Hist[oria] Ecclesiae Parisiensis que l'on trouve trop chère en blanc. Verbessel
a reçu le Supplément de Baluze.
Obligez-moy je vous en prie, de m'informer au plustost, si l'on croit chez
M. НЛ1, ou chez son collègue qu'il sera absent encore quelque tems en Angleterre. Item, si le convoy est déjà parti pour l'Angleterre, où j'ay quelques paquets
à envoyer.
Dans 7. ou 8. jours je pourrais vous accommoder en troc, de 15. ou 20. ou
25, au plus, exemplaires] de ma Harangue sur la Reine défiante, in fol., 25.
feuilles, gros caractères et bon papier. Ce seront les seuls dont je pourray me
passer. Ce n'est qu'une demande, sans que j'aye autre vue, si ce n'est que vous
pourriez les envoyer à vos libraires de Londres, d'Oxford, et de Cambridge,
avec qui vous trafiquez. Car c'est-là où elles seront de débit, et ou je les voudrais.
Un mot de réponse, s'il vous plait,
Monsieur,
à Votre tres humble serviteur
Spanheim
Mijnheer / Mijnhr R. Leers / Boekverkoper etc. / tot / Rotterdam.
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XK: Brief 52
BNP AR 53, f. 53

. R. Leers aan N. Clément, 23-8-1696

Monsieur et ami
J'espère que vous seres de retour de votre voyage, et que celle ci vous trouvera
en bonne santé. On vient de m'apprendre que Monseigneur de Rheyms a fait un
nouvel effort auprès du Roi sur le sujet des estampes, et que Sa Majesté a eu la
bonté de consentir qu'elles me fussent envoyées. Ayés la bonté de remettre
l'incluse à Sa Grandeur, et obligés moi de presser le depart des marchandises
pour les raisons que vous savés, et que j'ai expliqué dans mes precedentes.
Envoyés tousjours ce qu'il y a de pret sans attendre un moment à ce qui doit
être imprimé. J'en ai promis à deux mylords anglois, qui repasseront bientôt la
mer.
Ne pourrais je pas par votre moyen avoir 6. exemplaires] du 1. vol[ume]
de YHist[oir]e des Animaux, pour les 2 vol[umes] que vous m'allés envoyer,
j'espère que vous en pourries trouver chez des particuliers ou chez des marchands; je ferais une remise pour le payement. En tout cas ayés la bonté de n'en
rien dire à M. Langlois, pour éviter les sollicitations qui me fera pour trocquer.
J'ai mis à part un bon nombre de livres pour votre memoire, j'en attends davantage dans peu de jours et d'Allemagne et d'Angleterre, et je vous ferai un envoi
considerable pour la Bibliothèque. Au reste je vous conjure de faire mes respects
à Monseign[eur] l'Archevêque, et à Monsieur l'Abbé de Louvois; et de croire
que je suis avec toute l'estime possible,
Monsieur et ami.
Votre tres humble et tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterd. 23 Aug. 1696
A Monsieur / Mons. Clément / Bibliothécaire du Roi / A Paris.

XX: Brief 53
BNP AR 53, f. 55 -

R. Leers aan N. Clément, 16-9-1696

Monsieur et cher ami
J'ai reçu un bon nombre de livres d'Allemagne marqués sur votre memoire,
entr'autres le Julien et le Begerus; j'attends dans peu de jours davantage de ces
quartiers là, et des que le Dict[ionair]e de Mr. Bayle sera achevé, j'aurai de
quoi faire un fardeau considerable. Je tacherai d'établir des correspondances
dans les pays du Nord, afin de tirer de là les livres que je ne pourrai pas trouver
ailleurs, et quoi qu'il soit difficile de fournir une si grande varieté de livres
imprimés en divers pays, je puis vous assurer que je n'épargnerai rien pour
m'acquiter de mon devoir: s'il est necessaire j'en donnerai caution au Prélat.
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Obligés moi de parcourir les S. catalogues que vous avés de moi, vous y trouvères
sans doute un bon nombre qui mancquent. En un mot vous aurés toute sorte
de satisfaction.
Pour faire passer les estampes plus commodément j'ai écrit à Mr. Fievet
de séparer chaque fardeau en deux; afin d'avoir de fournir quelques exemplaires] les plus complets qu'il me sera possible, je vous prie de faire partir des
ballots de 250 livres de poids ou environ. S'il est possible, je vous prie de
m'envoyer encore 2. Hist[oir]es des Animaux, I e p[arti]e, et 3. ou 4. exemplaires] des Medaillons.
Je suis avec toute l'estime possible
Monsieur et cher ami.
Votre tres humble et tres obfeissant] serviteur
Leers
Rotterd. 16 septembre 1696
Ayés le bonté d'acheminer l'incluse.
A Monsieur / Monsieur Clement / Bibliothequaire de Roy / A Paris.

XXI: Brief 54
UBL, BPL 885

A. Leers jr. aan R. Leers, 7-10-1696

Mon frère
De Heer Pensionaris Burjs heeft mij gisteren geseit dat de Heeren Burgemeesteren van Amsterdam souden consenteren in 't versogte octroij op het
Diet? van Monsr Baijll op een van dese twee volgende conditien, 1°. dat het
woort historique uit de titel soude gelaeten werden, ofte 2°. dat de naem van
den autheur op de titel soude uitgedrukt staen. Nu dunke mij dat U. ЕІе het
tweede om uwe eigen interest terstont behoore te amplecteren, ende dat den
autheur daerin geen swarigh[ei]t behoort te maecken, waermede dan alle gesogte chicanes uit sijn. Sijn Ele geliefde daer bij te voegen dat, bijaldien een
van beide niet ten eersten wierde geamplecteert, het te dugten soude sijn dat
sigh ligtelijck andere swarigheden souden opdoen, 't geen ik opgevat hebbe
of 'tselve op de materie mogte sien. Hetzij soo het wil, gelieft geen tijt op den
ontfangh deses te versuimen om Mons. Bail daer toe te brengen, ende mij de
resolutie nevens de originele requeste morgen middagh met de marktschuijt
te senden, opdat ik des anderen daegs tijdelijck den Heer Raedpensionaris
ende de Heeren van Amsterdam daer van kan ondemgten. Ik blive in haest
U. EÎe Dienstbe Broeder
Amout Leers
Haghe den 7 Oct. 1696
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P.S. Morgenavond wert den koningh in den Haegh verwagt, en daarom is het
levende saek ten eersten af te doen, omdat naderhand het seer druk wesen
sal.
Monsieur / Monsieur Reinier Leers, / Boekverkoper / Tot / Rotterdam

XXII: Brief 58
BNP AR 53, f. 73

R. Leers aan N. Clément, 31-12-1696

Monsieur et ami
J'ai reçu le 6e de ce mois le balot d'estampes que vous avés eu la bonté de
m'adresser, selon votre désir je vous envoyé un reçu de l'un et de l'autre en des
termes qui expliquent assés la dette où je suis engagé, sinon je m'expliquerai
comme vous trouvères à propos de me prescrire: je n'ai pas marqué la somme des
livres que j'ai envoyé, ayant dessein de me rapporter entièrement à l'égard des
prix au jugement de Monseigneur l'Archevêque de Rheyms, nous les réglerons
sur la fin quand j'aurai fourni un plus grand nombre de livres.
Deux jours après j'ai envoyé un autre fardeau de livres marqué B.D.R. No. 3
Libri, dont voicy la facture qui monte à f 465 - 13 s. d'Holl[ande]. Apres le
depart du bateau pour Gand, la gelée nous a tellement surpris, que le bateau
s'est trouvé obligé de se sauver en Zeelande, dont je suis fâché: j'espère que le
tems sera bientost propre pour naviger. Je soufre beaucoup, parce que toutes
nos rivieres étant bouchées, je n'ai quasi rien pu distribuer des estampes. J'avois
prié Mons. Fritsch, fameux libraire de Leipsich de me fournir les livres de votre
memoire qui sont imprimés dans ces quartiers, il n'en envoie que tres peu qui
sont encore en chemin, comme la suite de Baldini Miscellanea et quelques
autres: je vous envoyé l'extrait de sa lettre, pour vous montrer qu'il me sera
impossible de fournir tout, quelque diligence que je fasse, et qu'il faudra employer plus de tems que je souhaite: je vous assure pourtant que je ne perdrai
point de tems ni d'occasion de fournir tout ce qui me sera possible, dont je
vous prie d'assurer Monseign[eu]r de Rheyms: j'ai trouvé un correspondant à
Coppenhagen, à qui je vais demander les livres imprimés dans ces quartiers;
j'en cherche un à Stockholm, afin de vous rendre satisfait. Tout difficile que le
commerce est dans ces quartiers là et que les gens du Nord sont intraitables, je
n'épargnerai rien pour m'acquitter de mon engagement. Quelques uns me demandent des estampes séparées de Van der Meulen et d'autres, mais je n'ose
pas les donner de peur que vous ne sauries me les donner. J'espère que vous avés
bien reçu le precedent envoi du 9 novembre; je vous souhaite, toute sorte de
benedictions dans cette nouvelle année, et suis avec toute l'estime possible
Monsieur et ami
votre tres humble et tres ob[eissant] serviteur
Leers
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Rotterdam 31 décembre 1696
A Monsieur / Monsr. Clément / Bibliothécaire du Roi / A Paris.

XXIII: Brief 61
BNP AR 53, f. 82

R. Leers aan N. Clément, 30-9-1697

Monsieur et ami
Je vous envoyé la facture d'une grande caisse de livres que j'ai envoyé à Gand
la semaine passée à l'adresse de Monsr. Jacques van Acheren mon facteur, pour
en suivre les ordres de M. Fievet, à qui j'en donne avis. Je vous envoie aussi un
memoire de ce qu'il y a dedans pour M. Couet et pour Monsr. Tourreil dont
Mons. l'Abbé Renaudot a connoissance: comme aussi pour le Prélat et pour
vous. J'espère que dans peu de jours la caisse arrivera à Gand, et je vous prie
de procurer à Mr. Fievet un passeport, s'il est necessaire, pour l'entrée à Lille,
et de lui donner les ordres necessaires: car si faute de cela elle demeure longtems
en chemin, je vous prie de considérer que ce n'est pas ma faute, n'étant plus à
moi de me mêler de cela; je travaille à vous fournir par le premier vaisseau pour
Rouen les livres qui mancquent à votre memoire: et j'ose me flatter que dans
peu j'aurai ceux d'Angleterre et de Coppenhagen. Si vous saviés les peines que
je me donne pour fournir les livres, et pour vous rendre satisfait, je m'assure
que vous ne vous plaindriés point en des termes que vous faites. A l'égard des
fraix de M. Fievet je ne vois point que c'est à moi à les payer. Je me suis engagé
à fournir des livres, où on veut bien que j'aie tant soit peu de profit; et non pas
à payer les estampes en argent. Je vous prie de donner ces raisons à Monseignr.
de Rheyms, j'espère que sa Grandeur en sera content. Sinon, ayés la bonté de
donner tousjours l'argent à M. Fievet, je vous le ferai rembourser par ce que
Monsr. de Rheyms et d'autres me doivent. Mr. Fievet a accepté des lettres de
change de tout ce qu'il me doit, je les ai données en payement par ci et par là.
Quoi qu'il en soit, la volonté du Prélat sera la mienne.
Le billet cy inclus de M. Bayle a été égaré. Je suis avec toute l'estime que
vous méritez.
Monsieur
Votre tres humble servit[eur]
Leers
Rotterd. 30 septembre 1697
Je suis fâché du malheur qui est arrivé au precedent envoi. M. Fievet dit que
faute de passeport il est demeuré si longtems en chemin. Envoyés moi toujours
une liste des feuilles gâtées. Je tacherai de procurer d'autres.
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Bijgesloten is een lijst met boeken bestemd voor M. Couet, M. de Tourreil,
Monsr. de Reims et M. Clément (f. 84), en de lijst met door Leers op 31 aug.
1697 verzonden boeken (ff. 88-90).

ХХГ : Brief 63
BNP AR 53, f. 93

R. Leers aan N. Clément, 30-12-1697

Mon cher monsieur
η y a 15 jours que j'ai reçu d'Angleterre un fardeau de livres qui contient
presque tout ce que vous avés demandé de ces quartiers là. Je dis presque tout,
parce que je ne crois pas qu'il en mancque six, et on m'a assuré qu'on foumiroit
ceux là sans perte de tems. J'en suis fort content, et je le serai davantage si on
me fait tenir promtement ceux que j'ai demandés plus d'une fois d'un correspondent de Coppenhagen.
Des que les canaux seront ouverts, je vous ferai un envoi des livres d'Angleterre avec le Thesaurus Graevii et quelques autres que j'ai mis à part. Je les
chargerai pour Rouen à l'adresse de Monsr. Guillaume de la Fontaine, notre
facteur ordinaire: je croi que vous préférez cette voye puisqu'elle ne coûtera
pas le tiers de celle de Flandres.
J'ai appris de M. Fievet que vous lui avés fait rembourser les fraix des ballots,
je vous enremercie;j'avois pris la liberté de vous écrire mes raisons, en disant
que dans le commerce cela se pratique ainsi: j'espère que mes raisons n'auront
pas causé de mécontentement. On pourrait autrement yremédier.J'ai environ
cent écus à prétendre du Prélat de livres fournis depuis mon dernier voyage:
oserois-je bien lui envoyer le conte à cette nouvelle année? La lettre de l'Abbé
Renaudot imprimée par M. Jurieu, et plusieurs rapports injurieux faits à M.
Bayl des discours de Mons. l'Abbé contre son Dict[ionair]e et que je crois
tous faux, avoient aigri l'esprit de M. Bayl, et mis dans la nécessité de publier
quelque chose: je n'en ai encore rien lu, et je vous proteste que j'en ai été sensiblement touché. Ce qui me console en partie, c'est qu'on ne fera plus rien
de ce coté ci.
J'aurai soin des imperfections, qu'elles ne vous fâchent point, elles sont
inevitables dans notre metier. J'en ai de livres de Paris, que j'ai payés depuis 6
ans. J'ai beau les demander.
Dans 6 mois ÏHist[oire] d'Angleterre sera achevée, vous en aurés le premier
exemplaire. Pour ce tems là je ferai un voyage en Angleterre, souvenez vous
s'il vous plaist, que vous m'aves promis de faire un tour ici des que la paix
seroit faite. Je vous offre ma maison et tout ce qui est à moi, du fond de mon
cœur.
Au reste mon cher Monsieur je vous souhaite toute sorte de prosperitéz
et de benedictions dans cette nouvelle année; je vous conjure de faire mes
respects au Prélat et à Mons. l'Abbé de Louvois. Je suis avec toute la consi-
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deration possible
Monsieur
Votre tres humble et tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterdam 30 décembre 1697

XXV: Brief 64
UBL,Pap. 15

G.W. Leibniz aan R. Leers, 14(24)-1 -1698

Hanover 14/24 janvier 1698
Monsieur
Pour terminer enfin nostre affaire je serais bien aise d'avoir un catalogue de
vostre boutique, pour en choisir des livres, en échange des miens, dont un
exemplaire pourra estre compté au moins à un écu ou 50 sols monnoye de
Hollande. D est vray qu'il vaut d'avantage, mais je ne veux point de gain, je me
contente d'estre indemnisé. Vous aurés donc la bonté de mettre ordre pour ce
cataloque et de me croire cependant
Monsieur
vostre tres humble et tres obéissant serviteur
Leibniz
P.S.: Je ne doute point que vous ne soyés aussi raisonnable pour le prix des
vostres que je le suis pour les miens.
A Monsieur / Monsieur Leers / Marchand libraire / renommé à / Roterdam.

XXVI: Brief 71
UBL,Pap. 15

J.-В. Bignon aan R. Leers, 6-3-1699

Memoire pour Mr Reinier Leen. Libraire à Rotterdam.
Monsieur l'abbé Bignon desire que Mr Leers lui envoyé régulièrement
I. I o L'histoire des ouvrages des savans de M. de Beauval.
2° Les nouvelles de la Rep. des Lettres de M. Bernard.
3° Le Journal Latin de Neocorus (ou M. Custer).
40 Le Journal Flaman.
5° Les Journaux de Leipsic.
6° Celui qui s'imprime depuis quelque tems à Hambourg.
7° Les Transactions Philosophiques d'Angleterre.
8° Et généralement tous autres journaux s'il y en a
et livres de cette nature, concernant les nouvelles literaires en quelque
langue que ce soit.
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II.

Il fera tenir à Monsieur l'abbé Bignon chacun des susdits ouvrages par la
poste, et se souviendra s'il lui plaît de les envoyer par le premier ordinaire,
qui suivra immédiatement le jour qu'ils auront été publiés, ou qu'il les
aura reçus des pays étrangers où ils auront été imprimés; et de n'envoyer
aucun autre livre par la poste s'il ne lui a été demandé par lettre expresse.
III. A l'égard de ces envois qu'il fera par la poste, il observera de les couvrir
d'abord d'un simple papier sans cacheter, sur le dos duquel il suffira d'écrire
ces mots Pour Monsieur l'Abbé Bignon. Il mettra ensuite une autre envelope cachetée à l'ordinaire, avec cette adresse, A Monseigneur de Pontchartrain Ministre et Secretaire d'Etat, a Paris.
IV. Il observera encore de ne mettre jamais aucune lettre d'avis ni autre dans
ces paquets: mais le jour même qu'il mettra un paquet a la poste, il en
donerà avis en droiture par une lettre adressée ou à Mr. l'abbé Bignon ou
à son bibliothécaire; et en ce dernier cas il seroit bon de ne point mettre
sur l'adresse la qualité de Bibliothécaire de Monsieur l'abbé Bignon, mais
seulement son nom, et sa demeure, Rue S*. Victor.
V.
Comme Monsieur l'abbé Bignon sera informé des livres nouveaux à mesure
qu'ils paraîtront, il fera adresser de tems en tems à Mr. Leers des memoires
et catalogues de ceux qu'il souhaitera: et Mr- Leers aura soin s'il lui plaît
d'en faire des balots pour les envoyer par la voie dont il se sert pour M.
l'abbé Renaudot.
Je prie Monsieur Leers de vouloir bien reserver régulièrement tous les
articles insérés en ce memoire,
η y ajoutera seulement de m'envoyer de tems a autre les états de ce que je
lui devrai, et de me marquer a qui et comment j'en pourrai faire tenir
l'argent.
C'est son tres humble et tres obéissant serviteur
L'abbé Bignon
A Paris le 6 Mars 1699
A Monsieur / Monsieur Leers, / Marchand Libraire / à / Rotterdam

XXVII: Brief 80
BNP AR 53, ff. 159-160

R. Leers aan N. Clément, 28-3-1700

Monsieur
J'ai mis à part quelques livres pour la Bibliothèque du Roy, imprimez depuis
peu dans ce pays ci: dans peu de jours et des que le vent sera changé, je dois
recevoir des livres d'Angleterre; des qu'Us seront arrivés, je vous ferai un envoi
raisonnable, et dont vous serez content.
Celle ci est principalement pour vous prier de remettre le pacquet des imperfections à M. Pralard, qui me doit faire un envoi au premier jour. J'aurai
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besoin de quelques exemplaires] du Recueil de Versailles et des Batailles d'Alexandre, surtout du premier, (je remarque que nos marchands font venir de tems
en tems du dernier), si vous trouvés la disposition favorable pour envoyer
quelques exemplaires] de l'un et de l'autre, vous me ferez plaisir, sinon j'attendrai que vous ayiez reçu l'envoi que je prepare. En attendant vous m'obligerez fort de m'envoyer 6 exemplaires] des sieges, dont vous m'avés envoyé
un dernièrement, et de m'en marquer le prix.
Je suis persuadé que le N[ouveau] T[estament] de Hammond ne vous a été
envoyé qu'une fois, je n'ai point diminué le conte des 12 il. dans la pensée que
vous ayiés retenu quelques uns des livres de M. Desgots, je vous prie d'eclaircir
cet art[icle], afin que nos livres s'accordent.
J'ai ouvert moi même le pacquet d'imperfections que vous m'avés envoyé,
je n'ai point trouvé celles qui me mancquent, celles que j'ai doubles, seront
renvoyées à la I e occasion.
Je ne savois point que les Anecdotes de Pologne fussent imprimées à Paris.
Π n'y a point de mal entendu dans l'affaire des gazettes de Mad. de Saint Glain,
sur mon ordre elle a toujours continué de les envoyer jusques à la fin de février.
Si le Prélat ne les a pas reçu, c'est qu'on les arrête au bureau à Paris, dont les
commis veulent favoriser les gazettes de la Haye, et empêcher l'entrée de celles
de Rotterdam, ce n'est pas toujours la faute de la veuve. C'est un axiome dans
le commerce que celui qui ordonne des marchandises, en court le risque, si
par ex[emple] les envois pour la Bibliothèque se perdoient sur mer ou autrement,
ce ne seroit pas pour mon conte. Comme c'est moi qui a donné les ordres pour le
Prélat, et qui me suis engagé pour le payement, je ne saurois éviter qu'elle ne
m'assigne en justice, et que je ne sois condamné à payer; car je proteste en
homme d'honneur, que je ne saurois alléguer un mot pour éviter la condamnation. C'est de plus une pauvre vefve, qui [n'a que] du revenu de ses gazettes.
Voici encore un coup, son memoire, je vous prie de bien représenter mes raisons
au Prélat.
Au reste, Monsieur, je vous prie de m'envoyer un memoire des imperfections,
qui vous mancquent, puisque le precedent n'a point été conservé. Je suis avec
une estime sincere
Monsieur
Votre tres humble serviteur
Leers
Rotterdam 28 mars 1700
A Monsieur / Monsr Clement / Bibliothécaire du / Roi / A Paris.

249
XXVIII : Brief 83
В. de Volder aan R. Leers, 8-1-1701
GA Den Haag, Holl. Mij voor Fraaye Kunsten en
Wetenschappen, afd. Den Haag, 6, f. 23
Mijn Heer,
lek hebbe van dese weeck een brief ontfangen van de Hr. Pitcarn gedateert
den 5de september des voorleden jaars, waarin hij mij versoeckt, U.Edele te
willen iemandt recommanderen, die bequaam mocht sijn, om de Algebraise
calculatie die in sijn schriften is te corrigeren. Ick kenne daartoe te Rotterdam
niemant, maar wil de moeyte selfs gaarn nemen, so U Ed. mij die proeven, die
buijten twijfel maar van weijnich bladen sullen sijn gelieft te stuuren; in welck
cas het wel nootsaackelyck sal sijn, dat mij eerst behandight wierde dat van sijn
schrift, dat van die saacken handelt, opdat ick de saack eerst terdegen overlegt
hebbende bequamer mochte sijn, om de sin, in bladen, die veel soude uitdrucken
van malkander afgescheyden kunnen voorkomen te verstaan, ende ingesloopene
fouten te verbeteren. Ick hebbe hier ingesloten een brief aan de Hr Pitcarn, die
ick versoeck U.Edele aan hem gelieft te addresseren. Ick blijve
Mijn Heer
U.Ed. Dienaar en Vriend
B. De Volder
Leyden, den 8 Januarü 1701
Mijn Heer / Mijn Heer Reynier Leers, / boeckvercoper / tot / Rotterdam.

ХХГХ: Brief 85
UBL,Pap. 15

Th. van Almeloveen aan R. Leers, 16-11-1701

Harderwijk den 16. novemb. 1701
Mijn Heer
Met veel likkens formeert den beer syne jongen seyt het latijns spreekwoord,
en so sal ook eijndelijk na veel hervormen den tijtel van ons voorgenome boek
eens goed worden. Sie hier deselvige verandert en vermeerdert, ten waare UEd.
die vermeerderinge daar liever niet bij en sag, hoewel de veelheijd der vermeer
derde editie een boek recommandeert. De twijffele niet of so UEd. aan de opgegevene Heeren schrijft of het getal der brieven sal wel over de hondert kome.
Want mij is gesegt dat de H r Brand, Remonstr. predikant tot Amsterdam, nog
een stuk of 4 heeft, waarover door een goet vriend heb laten schrijven. Indien
de H 1 Bayl en andre goede vrienden oordeele, dat hetgeene nu bijgevoegt hebbe
nutter naegelaten soude sijn, ik wil mij geerne voegen, maar op dat bijna al het
geene twelk nu nieu bij komt, op de titul vervat worde so vind ik sulx niet
ongerade. Wat voor hoope en antwoord UEd. krijgt van 't opgegevene, laat
mij van tijd tot tijd weten, dewijle veel tot d'ord van 't een en 't andre kan
geven.
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Het doed mij leet dat de swaare verkoutheijd ons UEd. geselschap heeft
onttrokken; en also onse Harderwijkse bokking in sijn fleur niet können smaken,
also haar vetheijd het versenden verbied, egter de selvige sulx nu lijdende heb
in mijn belofte niet willen naelatig sijn, hoopende dat dese kleijne geste UEd.
niet sal onaengenaam en onsmakelijk voorkomen, wenschende dat UEd. die met
gesondheijd moogt gebruijken, blijve verders naer groetenisse van Mijn Moeder
en My aan UEd. en beminde en Heeren bekende vrienden
Mijn Heer
UEd. dienstveerdige dien.
TH.J. ν Almeloveen
1

P.S. gelieft dese bijlage aan de H Baijle ter hand te stellen. Het ander aan de №
Adr. de Meij.
Mijn Heer / Mijn Heer reijnier Leers / vermaard boekhandelaar /binnen / Rotter
dam,
[met een mandje waar van het port betaalt tot Amsterdam]

XXX : Brief 99
BNP AR 53, f. 244

R. Leers aan N. Clément, 26-2-1703

Monsieur,
Je vous envoyé un memoire de livres nouveaux sur lequel il vous plaira
marquer ceux que vous souhaitez que j'envoye, puisque le commerce ne sera
défendu, tant de marchandises que de lettres, qu'après le 15 e Avril prochain,
ainsi je vous prie de me repondre au plutôt.
Il est plus difficile d'envoyer des marchandises d'ici à Anvers qu'à Gand,
ainsi je vous prie de vous servir de cette dernière voye, j'ay un correspondant
là, à qui j'adresserai le balot: je croi la voye de Lille plus courte et de moins
de fraix, en tout cas il n'y a qu'une journée de Gand à Brussellesi ceux de Zeelande laissent tout passer au Zas de Gand, et pour Anvers il faut un passeport
des Etats Généraux, qui coûte de l'argent, et qui ne vaut pas la peine pour une
affaire si petite. Au lieu d'un cahier de 8 feuilles que j'avois demandé à M:
Anisson, il en a envoyé un de six, le garçon ayant oublié de collationner le
cahier, et de voir si les 8 feuilles du memoire y etoient ou non: j'en écris au·
jourdhui à Monsieur Anisson, et je vous prie de me les envoyer avec deux autres
cy dessous marquées, que je prie M. Anisson de fournir. Vous aurés la bonté
de les envoyer promtement à Mr Foppens à Brusselles afin que je les puisse
avoir avant la defense, en y ajoutant les estampes, ou quelques unes toujours
que j'ai demandées.
J'ai reçu depuis 4. jours les imperfections de S. Augustin, dont je vous remercie, mais par malheur tout n'y est point, il y mancque encore une feuille,
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quand M. Anisson vous les remet, je vous prie de les confronter avec le memoire,
je suis avec toute l'estime que vous méritez
Monsieur
Votre tres humble serviteur
Leers
Rotterdam 26 fevr. 1703

XXXI : Brief 100
BNP AR 53, ff. 244-245

R. Leers aan N. Clément, 9-4-1703

Mon correspondant de Gand s'appelle Jaques van Ackeren, marchand, il aura
besoin je croi d'un passeport pour l'entrée, aussi bien qu'à Anvers, ce qui vous
sera facile de procurer, alors vous pouvez conter qu'il n' y aura rien à risquer.
M. Dalencé n'a qu'à écrire un mot à Gand, au Commis de l'Admodiateur. Je
n'ai point acheminé cellecy sur les difficultéz que j'avois rencontrées sur le sujet
de la liberté du commerce, à present je crois être sur que je serai en etat de vous
faire tant d'envois que vous voudrez. L'autre jour étant chez M. Moetjens qui
comme vous savez, dit tout ce qu'il sait et ce qu'il ne sait point, il me fit des
plaintes qu'il ne pouvoit pas être payé de la Bibliothèque d'environ 500 fi.
qu'elle lui devoit; que vous lui aviés écrit qu'il n'ay avoit point de fonds établi
pour le payer, et que vous lui aviés offert des estampes, dont il n'en vouloit pas
prendre. Il pretend qu'il attend dans peu de jours cet argent de vous, s'il est
pret, et s'il est payé, j'en suis content, mais si cela ne se fera pas si tot, je vous
prie de faire en sorte que les estampes lui soient refusées, je m'engage de lui
payer l'argent que le Roi lui doit, et de vous en faire tenir la quittance, je vous
dis tout ceci en confidence; si les estampes deviennent si communes, il n'y aura
rien à gagner, je vous donne aussi à considérer, si une personne qui babille si
desavantageusement, est digne qu'on l'employé. Faites en sorte donc que je me
puisse accommoder avec lui, vous en serés content, et je ne serai pas ingrat;
et qu'à l'avenir tout soit fourni par moy seul, pour le Pielat et pour Mr l'Abbé,
j'achetterai même aux auctions tout ce que vous voudrez avoir, et je prendray
des estampes encontre.
Tous à vous
R. Leers
Ce 9e Avril 1703
P.S. J'ai grand besoin des peu d'articles demandez dans ma premiere, ne fut-il
que pour 50 livres. Je vous prie de les envoyer à Brusselles et d'y ajouter
l'Arrêt de la Capitation et de celle de la guerre precedente.
A Monsieur / Monsr Clement / Bibliothécaire du / Roy / à Paris.
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XXXII : Brief 108
UBL.BPL1886

J. Brandt aan R. Leers, 28-10-1704

Mijn Heer en Broeder
De zin van Uw E. brief hebbende begrepen, ben ik dezen dag, de klokke half
drij uuren bij D. Clericus geweest, hebbe hem de zaake, als uit een gerucht daar
iets van gehoort hebbende, zonder Uw E. te melden, voorgehouden: Zijn antwoort bestondt kortelijk hierin:
1. Dat er wel hondert blaren waren bijgedaan, niet tegenstaande ik uit Uw E.
brief, die passagien gemeldt heb, vragende of men in waarheit kon zeggen dat
deze een Dictionaire was, verscheiden van die van Furretiere door Uw E.
directis met Privilegien gedrukt: Hij bleef daar op staan dat in het leste wel
zoo veel vermeerdering was gebragt ('t zou echter kunnen zijn dat hij 100
paginaas in plaats van, naar mijn onthoudt, 100 bladers genoemt hadt),
trouwens dat heeft noch geen proportie met Uw E. allegatien: Dit was 't
eerste.
2. dat hij wel kon merken dat Uw E. L'Orme voor Sint Feiten wilde helpen,
mits Uw E. door hooger hant hem zocht te ruineren. Ik repliceerde, wat de
rede kon zijn, dat hij zich zoo veel aan die zaak gelegen liet zijn, terwijl
ik wel wist dat Uw E. het daar niet by zou laten büjven, en ik regelrecht,
zonder iemant te moeien, hem alleen aansprak om hem van 't gerucht, dat
ik van de zaake hadt, te onderrechten, en dus hem riedt om van die zaake
af te zien, om dat zij meer uitzicht zou kunnen hebben, als een van ons
beide kon denken, of weeten: dat is: Clericus, of ik: De vond hem in 't algemeen vrij verleegen, niet zeggende echter dat ik, volgens Uw E. brief, wel
zeggen kon: De voegde 'er wijders bij dat ik wel zoo veel wist, dat men met
rede om zoo kleenen verandering niet kon of mögt zeggen dat het een andere
Dictionaire was, als die van Furretiere.
3. Eindelijk zeide hij, dat zeer gaam zien zou dat Uw E. zelfs eens overquaamt
om te zien of men het tot een accoort kon brengen, en dat L'Orme Uw E.
reets 2000 gis. geboden hadt. De zeide zulks niet te weeten: Zoo Uw Ed. nu
geraden vindt om herwaarts te komen, en Uw Ed. is met een geringe portie
vergenoegt verzoek ik dat Uw Ed. haar verblijf te mijnen huize neeme:
dit's tussen mij en Clericus alleen gepasseert: en heb ik best gedagt dit aan Uw
Ed. vooraf bekent te maaken: vind Uw Ed. echter geraden dat ik den Professor of andere zijne vrinden spreeke, zo verzoeke ik dat Uw Ed. mij noch
schrijve wat methode ik daarin zal houden; dit bescheidt hebbende ontfangen, zal ik, zoo ik kan, 't mijne tot bereiking van Uw Ed. oogmerk pogen
toe te brengen: Hier mede zal ik eindigen en Uw Ed. neffens haare huisvrou
en kinderen hartelijk ook uit naam mijner dochteren hebbende gegroet en
Gode bevolen, büjven
Mijn Heer en Broeder
Uw Ed en dienstbereide Broeder
J. Brandt

253
Amst. 28 October 1704
P.S. De heb incognito mijn zoons eerste publyk predikaatsie gehoort op d'Oude
Wetering: Hij wist niet dat ik er ontrent was, maar ik hoorde en zag zonder
gezien te worden, en na de actie liet ik hem bij mij eeten: Hij en de zoon van
D. Ackersdijk zullen allereerst de boeren bedriegen. 'T was heel fraaij
opgeschikt, als d'inhouden zoo goet zijn als de bandt van 't boek is, zou
'er wat goets van kunnen komen.
Myn Heer / Myn Heer Reinier Leers / op de Nieuwe have / te / Rotterdam.

XXXIII: Brief 124
BNP AR 53, f. 344

R. Leers aan N. Clément, 17-12-1705

Mon cher Monsieur,
Depuis deux ou trois ordinaires on a eu des lettres de Dunkercken, que l'on
a trouvé dans le vaisseau de Rouen une caisse de livres défendus, chargée par
moi, et qu'à cause de cela on travaille à confisquer le vaisseau avec toute sa
charge. Cela vient uniquement de l'ignorance où on est que les livres sont pour
la Bibliothèque du Roi. Je vous conjure de travailler à y apporter du remede,
puisqu'on veut s'en prendre à moi, et il sera inevitable d'entrer dans un long
et ennuyeux proces. Ayant occasion d'écrire à Monsieur Le Marquis de Torci,
je fais mention de la caisse, et je vous prie d'en parler à sa Grandeur: ne perdez
point de terns, s'il vous plait, puisque le rapport de Dunkercke sera faux et
outré.
Depuis ma dernière, le Ministre de la Haye a dit à un de mes amis qu'il vous
a écrit sur le sujet de l'Herbarius vivus, il s'en trouve embarrassé, ne sacchant où
trouver de l'argent, je croi qu'on le rachetteroit à tres bon marché.
J'ai deja ramassé un bon nombre de livres pour vous, dans peu vous en aurez
un catalogue, je vous prie de me continuer l'honneur de votre amitié et de
croire que je suis avec respect,
Monsieur
Votre tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterdam 17 décembre 1705

ХХХГ : Brief 135
R. Leers aan P. Desmaizeaux, 18-1-1707
BLL French add.ms. 4284, ff.200-201
Monsieur
J'ai reçu en son tems l'honneur de la votre du 24 décembre, je l'ai montré
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à Mons. Basnage, qui est executeur du testament de feu Mr. Bayle, il se souvient
d'avoir trouvé votre lettre, il me la remettra à la I e . occasion quand il aura
débrouillé les papiers et lettres de M. Bayle.
Je serai non seulement bien aise d'avoir vos corrections et reflexions judicieuses sur le Dict[ionnair]e mais je vous propose si vous vouliez travailler à
un Dict[ionnair]e historique et critique de la nature de celui de M. Bayle, que
je suis résolu d'imprimer separemment, dans un nouvel alphabet, en 2 ou 3
volumes in folio, contenant des articles] dont M. Bayle n'a pas parlé. Je vous
laisserais le choix de tels articles que vous voudrez entreprendre, en imprimant l'ouvrage tout entier de vous, ou si j'y ajoute des articles d'autrui, on les
distinguera des vôtres. Je vous prie de vous expliquer là dessus le [plus] promtement que vous pourrez; en me disant si vous conoissez des gens chez vous qui
vous pourraient aider, ou qui voudroient y travailler seuls en cas que vous
n'entriez point dans mon projet. Quoi qu'il en soit je vous conjure de tenir la
chose secrette.
Mons. Bayle a laissé un grand nombre d'articles], mais je ne scai s'il y en aura
assez pour un gros volume. Si vous donnez dans mon sentiment, je ne serais
pas fâché que vous dressassiez un art[icle] tel que vous voudrez, et que vous me
l'envoyassiez par la poste.
Au reste M. Bayle est mort fort tranquillement, et sans qu'il y eut personne
auprès de lui.
La veille de sa mort, après avoir travaillé toute la journée, il donna de la
copie de sa Réponse à M. Jaquelot, à mon correcteur, en disant qu'il se trouvoit
tres mal; le lendemain à 9. heures du matin son hôtesse entra dans sa chambre,
il lui demanda, mais en mourant, si son feu etoit fait, et mourut un moment
après, sans que ni M. Basnage ni moi, ni aucun de ses amis ayent été presents.
Il a laissé ses livres en theologie et en hist[oire] ecclésiastique] à M. Basnage,
et les autres à Mons. Paets: ses mss. à moi. Il a institué pour héritier un de ses
parents en France, à qui ses lettres appartiennent, mais je tacherai de les avoir
de lui. Je suis avec toute l'estime et toute la consideration que vous méritez
Monsieur
Votre tres obfeissant] Serviteur
Leers
Rotterdam 18 jan. 1707
en marge: Je vous prie de dire à M. Vaillant, que je lui écrirai au premier jour.
A Monsieur / Monsieur Des Maizeaux / chez M. Calthorpe in / St. James place /
A Londres.
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XXXV: Brief 139
UBL, March. 2

N. Clément aan R. Leers, 26-3-1707

A Paris ce 26« mars 1707.
J'ay enfin receu de M'. Audran, Monsieur, les estampes qu'il devoit vous envoyer, et qui seules ont retardé depuis plusieurs semaines l'envoy que je vous
fais aujourdhuy; encore ne l'auroit-il pas fait, s'il n'avoit receu vostre lettre
de change de deux cens escus, et s'il ne l'avoit fait accepter auparavant. Je vous
envoyé son memoire mesme qui vous servira de facture. J'y joins celle des autres
estampes que j'ay retirées de ces autres Messieurs, avec aussy celle des estampes
de la Bibliothèque, sur quoy je vous diray que je ne puis vous envoyer aucun
recueil de Beaulieu, n'en ayant pas un seul complet, j'ay retiré de celuy qui me
restoit les feuilles qui manquoient a l'un de ceux que vous avez receu, et que
vous trouverez dans le ballot. J'attens que nostre Imprimeur se porte assez bien
pour en faire tirer quelques exemplaires, vous pouvez compter la dessus. Je
m'estois trompé quand j'ay mis le Recueil des conquestes a 18^. je le mets icy
a 2АЯ^. et c'est encore au dessous de sa juste valeur. Je ne puis vous envoyer que
deux du grand Escalier de la petite galerie et de la Franche Comté, n'en ayant pas
non plus, de tirées, cela se fera incessamment. Je n'ay receu point les liures que
vous m'avez envoyé en particulier, y compris ceux de M. De Valincourt, qu'environ 560^. et ce que ces Μ π . les peintres et autres m'ont foumy pour vous
monte environ a 7 5 0 ^ non compris ce que la veuve Vandemeule m'a aussy fourny, qui monte a plus de 350^. Je vous dis cela en general. Je vous en envoyeray a
la fin un compte en detail. Je voudrais bien que vous me fissiez faire un petit bor
dereau de toutes les pieces particulières que ladite veuve Vandermeule a fournies
et que vous avez receues, parce que nous ne convenons pas ensemble sur cela,
ce qui a fait que nous n'avons pu encore arrester nostre compte. Mr- de Valincourt paraît bien content de ses livres, et il m'en fera remettre l'argent au
plustost sur l'évaluation que j'en ay fait faire par M. Clerx. Il est aussy fort
content que vous ayez eu satisfaction pour vostre caisse de Dunkerque, et il
croit que vous voudrez bien luy faire un petit plaisir en cette consideration. Π
serait bien aise d'avoir quelque libraire a Amsterdam, a la Haye, ou a Rotter
dam, qui voulust se charger de luy envoyer toutes les semaines, tous les quinze
jours, ou tous les mois, les gazettes, les lardons, les mercures politiques, esprit
des Cours, Nouvelles de la Republique des lettres, Hist[oires] des ouvrages des
sçavans, et autres pieces de cette nature qui se distribuent a certains jours. Il
faudrait engager le libraire qui s'en chargerait d'estre bien exact a envoyer
toutes ces pieces a mesure, qu'elles s'impriment, et ce, par la poste a l'adresse
de S.A. Serenissime] Mgr. le Comte de Toulouse Admirai de France en Cour;
et M. de Valincourt serait exact de son costé a faire payer ce qu'il faudrait,
dans le temps que l'on le souhaitteroit. J'en avois escrit a Moetjens a la Haye,
il y a desja du temps, mais il n'a tenu compte d'en rien faire, ny mesme de me
faire réponse; je vous prie donc, Monsieur, de penser a ce qui peut satisfaire en
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cela M. de Valincourt; je ne vous prie pas de le faire vous mesme, parce que je
m'imagine que cela ne pourroit pas vous convenir.
A l'égard des livres que vous pourrez nous envoyer pour la Bibliothèque,
vous trouverez icy un extrait de vostre catalogue, au quel vous ajouterez ce qui
s'est fait de nouveau, mais n'y mettez point de liures d'Allemagne pour la
raison que je vous ay desja dite, si ce n'est des livres du Nord.
On nous parle souvent icy de la paix avec la Hollande, il seroit bien a souhaitter qu'elle fust enfin rétablie pour faciliter nostre commerce de livres, car
je me lasse extrêmement de tant de longueurs, de risques et de difficultez pour
les livres que l'on peut faire venir réciproquement. Je suis véritablement
monsieur,
vostre tres humble et tres obéissant serviteur
Clement
J'ay adressé la vostre ballot a l'ordinaire, a M. Judde a Rouen, qu'il arrivera
sans faute après demain, sans doute qu'il vous en donnera avis, pour le faire
embarquer sur le premier vaisseau qui retournera a Amsterdam.

XXVI: Brief 141
R. Leers aan P. Desmaizeaux, 29-4-1707
BLL French add.ms. 4284, ff. 204-205
Monsieur,
J'ai reçu en son terns l'honneur de la votre du 4 e de ce mois: je vous dirai
en réponse que je serai bien [aise] d'avoir les corrections que vous pourrez
fournir au Dictionnaire] de M. Bayle, et les lettres que vous avez de lui, et
qui meriteroient d'etre mises au jour. Sans entrer dans la discussion, si ceux
qui travailleront à me fournir de nouveaux articles] pour le Dictionnaire]
s'attireront les mêmes applaudissemens que M. Bayle, je vous dirai que je vous
regarde pour un des meilleurs et des plus habiles à ce travail; d'autres qui ont
l'honneur de vous connoitre de reputation sont de mon avis; ainsi Monsieur
je vous prie de vaincre votre scrupule, et de travailler à un essay de 3. ou 4.
articles, que vous trouvez le plus propres à votre gout. Si après cela le travail
vous accommode et que vous en êtes [conte]nt vous même, nous conviendrons
du nombre que vous en voudrez choisir; on vous en fera l'honneur ou dans la
préface, ou ailleurs, selon que vous le jugerez à propos.
Mon dessein est de chercher 5. ou 6. personnes pour me fournir des articles]
pour un volume ou deux in folio, vous en ferez autant qu'il vous plaira, et vous
les choisirez vous même, des que vous vous serez determiné à ce travail.
La Vie de M. Bayle sera faite ici, j'écrirai à M. de Barbeyrac dans peu, quand
j'aurai réponse de quelques autres amis, à qui je me suis adressé. Je ne sai pas
encore quand le Supplement de M. Bayle paroitra: le 5 e . Tome de la Réponse
aux questions ne sera faite que dans 3. mois d'ici. J'ai montré votre lettre à
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M. Basnage, И est fort d'avis que vous travaillassiez à un nombre d'articles,
surtout puisque vous en aurez le choix, avant toute autre personne, et que l'on
ne vous pressera pas trop. Il ne merefuseroitpoint de vous en écrire et de vous
assister de ses conseils. J'attendrai au plutôt l'honneur de votre réponse; avant
que j'écrive à d'autres; et je vous prie de me marquer en même tems quelques
articles] en cas que vous preniez laresolutiond'y travailler. Je suis avec estime
Monsieur,
votre tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterdam 29 Avril 1707.
Pour / Monsieur Des Maiseaux / A Londres.

XXXVII : Brief 142
BLL French add. ms. 4284, ff. 206-207

R. Leers aan P. Desmaizeaux, 7-6-1707

Monsieur,
J'ai un veritable plaisir de ce que vous avez eu la bonté de me promettre que
vous voulez bien travailler à quelques articles pour le Supplement du Dict[ionnairje de feu M. Bayle, touchant les personnes illustres de l'Angleterre, des que
vous serez debarassé de quelques ouvrages que vous avez dessein de publier.
Vous conviendrez sans doute avec moi que le principal debit de ce Dict[ionnair]e se fait en France, et que les gens de lettres d'Angleterre ne sont pas trop
estimez dans ce pays là. Je tombe d'accord qu'il sera necessaire de faire un bon
nombre d'articles de quelques illustres Anglois, mais je vous prie de considérer
si l'utilité ne demande point qu'on fasse plusieurs articles] de l'antiquité Latine
et Grecque; et de quelques auteurs ou gens de consideration parmi les Francois.
Je veux bien m'en rapporter à tout ce que vous jugerez à propos, et je vous
prie de dresser le plutôt que vous pourrez un Art[icle] de l'antiquité, de Demosthene, par ex[emple] qui ne déplaira pas aux Anglois, sur le principe de la
liberté; un des Anglois et des Francois; et de m'envoyer sans perte de tems
la liste de ceux que vous aurez la bonté de composer, afin que d'autres ne
travaillent point sur le même sujet. 0 ne faut pas oublier de vous dire que je
croi avoir trouvé un homme qui me fera les articles] des 12. Empereurs Romains, à la reserve de Jul. Cesar qui est deja dans le Dictionnaire.
On est tres choqué partout de la maniere que M. Le Clerc a traitté feu M.
Bayle: c'est un théologien, qui ne garde aucunes mesures dans sa passion. Je
ne suis nullement surpris de ce qu'il a fait. Est il permis de savoir ce que vous
pourries faire contre M. Le Clerc. Mons. de Bauval travaillera à l'art[icle] de
M. Bayle pour mettre dans le Supplement. On songe à reparer d'ailleurs l'honneur du défunt. Mons. Basnage m'a bien chargé de vous témoigner ses respects.
Le S. Vole de la Réponse est achevée je mettrai un ex[emplair]e pour vous
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dans le prem[ier] Ballot pour M. Vaillant qui aura besoin peut être de votre
credit auprès de M. Addisson. Le pauvre homme se trouve embarrassé sur le
sujet de quelques estampes que j'ai mises dans une caisse de livres pour lui.
Ce n'est qu'une terreur panique, outre que j'en envoyé sans cesse, il est certain
que les livres de Paris entrent sans difficulté, pourquoi donc est ce que les
estampes n'entreroient point? Je vous conjure de bien témoigner mes respects
à M. Addisson, en lui disant que j'ai reçu aujourd'hui mes estampes de Paris.
Je suis avec une parfaite estime.
Monsieur
Votre tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterdam 7 juin 1707
Obligez moi de m'envoyer d'abord l'art[icle] de S. Evremond: parlez y le plus
librement que vous pouvez, on ne vous nommera point, si vous le souhaittez
à l'égard de cet art[icle].

XXXVIII : Gedeelte uit brief 159
UBLMarch.2.

N. Clément aan R. Leers, 7-11-1707

Vostre caisse de livres est encore a Rouen, les deux boettes de thé que vous y
'avez mises ayant esté déclarées, les commis de la Douane ont voulu ouvrir la
caisse, et ils ont fait venir pour cela les gardes de la librairie avec le subdelegué
de l'Intendant; ils y ont trouvé des livres défendus, ce qui a fait qu'ils ont retenu
la quaisse, Mr Maurry qui y estoit present m'en a donné avis. J'ay fait demander
a Mr. de Chamillart un ordre a Mr. du Bureau de Rouen pour faire plomber
la quaisse et la faire envoyer ici a la douane avec un acquit a caution, ce qui
n'a pu estre fait et envoyé qu'aujourdhuy. Voila encore un nouvel embarras
qui m'a un peu chagriné. Aussytost que j'auray receu la quaisse, je vous en
donneray avis. Je suis,
Monsieur,
tres véritablement, vostre tres humble serviteur
Clement

XXXIX: Gedeelte uit brief 160
UBL March. 2.

N. Clément aan R. Leers, 24-11-1707

Π faut maintenant vous informer de l'arrivée de vostre dernier ballot de livres.
Si tost qu'il fut débarqué a Rouen, le Cap[itai]ne du vaisseau alla declarer
qu'il y avoit deux livres de thé. Aussy tost tous les commis de la Douane s'assembloient pour en faire la visite.les libraires y furent mandez s'agissant qu'une
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quaisse de livres, et le subdelegué de M. l'Intendant voulut présider a cette
visite, elle fut faite comme ils voulurent, ils y trouveront des livres qui n'estoient
pas ortho[do]xes, et la quaisse auroit esté confisquée, si sur l'avis que m'en
donna M. Maurry, je ne l'avois fait reclamer avec un ordre de M. de Chamillard.
Elle a donc esté envoyée a Paris, où il y a eu encore de nouvelles difficultés
pour les deux livres de thé. Enfin, après bien des mouvemens, je suis venu a
bout de me la faire rendre. J'espère qu'une autre fois nous ne serons pas exposé
a un pareil inconvenient. J'y ay trouvé les livres marquez dans la facture. Je vous
rendray compte de ceux que vous avez mis pour les miens et du provenu je
payeray ce qui reste a payer pour les estampes que je vous ay envoyées. Vous
aurez le detail de tout en son temps.
Je vous avois demandé une feuille qui manque dans le volume nouveau
de l'hist[oire] de Lare que vous m'avez envoyée pour la Bibliothèque, ne pouvant
le faire relier sans cela. Je vous avois demandé quelques autres defets. Je vous
avois envoyé un petit memoire de quelques livres qui estoient compris dans
vostre facture de l'envoy precedent, et qui ne se trouvèrent point dans la quaisse;
vous nous ferez raison sur tout cela quand vous le jugerez a propos. M. Mariette
le Jeune qui s'est chargé du fonds de feu M. Langlois, m'a promis un extrait
de ses registres, pour vous faire voir comme vous estes ensemble. Si j'ay de
l'argent de reste, je le luy donneray a compte. Made. Coypel asseure que ce que
vous trouvez a dire a la deduction du dixiesme qu'elle vous a faite, c'est qu'elle
ne l'a pas faite sur le prix des marchandises qu'elle a achetées pour vous des
autres marchands, et que la caisse qu'elle fit faire luy coûtoit véritablement
4 ^ . 10 s. Je suis toujours
Monsieur,
entièrement a vous
Clement.

XL: Brief 163
UBL March. 2.

N. Clément aan R. Leers, 24-12-1708

A Paris ce 24. decemb. 1708
Nous voicy, Monsieur, a la fin de Tannée sans que j'aye receu de vos nouvelles
depuis le mois d'octobre. Vous m'aviés écrit de vous envoyer un passeport, et
les memoires pour faire une balle de livres, dont vous aviés desja rassemblé une
bonne partie et que vous n'attendiés que le passeport pour la faire partir. Je
vous ay envoyé le tout il y a environ six semaines, et je suis encore a recevoir
l'avis que vous l'ayés receu. Vous me tirerez d'inquiétude quand il vous plaira.
Je ne doute pas que la situation où vous estes pour vos affaires ne vous donne
beaucoup d'occupation, mais il ne vous en coûtera guerre de prendre un quart
d'heure pour me dire comment vont celles que nous avons en commun.
Vous m'aviés parlé il y a quelque temps que l'on estoit disposé a nous resti-
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tuer l'original du manuscrit du Concile de Jerusalem. Mons1. le Marquis de
Torcy m'a dit ces jours passez qu'on luy ecrivoit qu'il serait renvoyé incessamment. D m'a demandé la note des autres manuscrits qui ont esté enlevez pour
les repérer aussy. Si vous scavez quelque chose de ce qui se passera a cet égard,
vous me ferez plaisir de m'en dire deux mots, comme d'une chose qui me touche
toujours beaucoup, je croy que vous n'en pouvez pas douter. M. Böhm se dispose
a vous aller trouver, je voudrais qu'il pust se charger de ce que nous avons a
vous envoyer, si je reçois vostre balle assés tost. Je seray toujours porté a faire
volontiers ce qui pourra vous faire plaisir, estant véritablement,
Monsieur,
vostre tres humble et obéissant serviteur
Clement
A Monsieur / Monsieur Reinier Leers / Marchand Libraire / A Rotterdam.

XLI : Brief 165
BNP AR 53, f. 380

R. Leers aan N. Clément, 8-5-1709

Monsieur et cher Ami,
Je me donne l'honneur de vous envoyer le conte de la Bibliothèque du Roi
que je vous prie d'examiner, selon mon calcul. Je lui dois f 47,— de France que
je vous ferai bon en 1 Harduini Opera fol. et Casauboni Epistolae que j'achève
dans un mois d'ici, ou en d'autres livres. J'ai ajouté au debet f 30-10 pour
deux livres fournis à Monsieur l'Abbé de Louvois; s'ils y sont mal placez, il vous
plaira me le dire, afin de le changer et de vous envoyer un autre conte.
Je serais bien aise d'avoir pour ma Bibliothèque un exemplaire] de chacune
des estampes de la Bibliothèque que vous m'avez fourmes de tems en tems, je
vous prie de me mettre à part des exemplaires] bien choisis. Je vous fournirai
de bons livres en contre, ou pour la Bibliothèque ou pour vous. Si vous êtes
dans la disposition de me faire ce plaisir, je pourrais de tems en tems vous
fournir des livres de ce pays ci, contre un exemplaire] de livres et d'estampes
de Paris pour embellir ma bibliothèque.
Pour votre conte en particulier, je ne vous l'envoyé point, puisque vous
l'avez, il n'y a qu'à ajouter le dernier envoi.
Dans 3. ou 4. jours j'attends Mr Böhm de retour d'Amsterdam pour entrer
dans le négoce; faites moi le plaisir de lui donner de l'emploi, et de me marquer
si vous souhaittez que l'on continue le négoce avec la Bibliothèque en mon
nom, ou en celui de Fritsch et Böhm: toujours je me flatte que vous me continuerez cet avantage et l'honneur de votre amitié. Je vous rends mes tres
humbles graces de Γ amitié que vous m'avez toujours témoignée et de tant de
services que vous m'avez rendus. J'en conserverai un éternel souvenir et je serai
ravi toute ma vie de pouvoir vous en témoigner ma reconoissance.
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Le passeport est remis au maitre du vaisseau pour Rouen, de qui il faut
que Mr. Maulny le retire.
Pour les estampes que je vous demande, il vous plaira les remettre, avec
un exemplaire] complet de Luxemburg à Mr Rigaud, tout bien empacquetté.
Je tiendrai la main à la poursuite des autres Mss. Vous en serez un jour content. On publie que Mr De Torcy est venu dans ce pays-ci. Je suis chagrin[é]
que Mr Böhm ne m'a pas apporté le livre contre Aymon. Je suis avec une veritable estime,
Monsieur
Votre tres ob[eissant] serviteur
Leers
Rotterdam 8 e May 1709.
A Monsieur / Monsieur Clement / Bibliothécaire du Roi / A Paris.
de bijgesloten afrekening is verwerkt in Tabel I op pag. 110.

T R O U W T O O R T S
voor den H E E R

REINIER

LEERS

Op zíjn H U W L IJ К met

KORNELIA

JUFFER

BRAND

ί Ο U W Jan с gewoel m Icttcrbeiigheid,
D
Djar kracht van geeft de daden WIJS beleid,
Daar s levensvuur, vreemd vjn uitfponghedeni
Zich fluit m с perk van welgefchikcc reden.
Een fchoocvnj fchild сгЛгсккеп voor с gemoed ,
En hoeden t hare \oor onze minncgloedэ
Dat, nep de Mm* oogdes, dat Jijde ik ninrncr
En voert hiLr op Hcir L t t R s na t vrouwcmimmer.
Geleid hem zelfs, onzichtbaar, met de hand,
Toe aan het vuur van een ontzagbre B R A N D

Gelukkig Paar' hoe weid ge uw liefde ineen*
Hoe hebtge althans maar eene ziel gemeen'
Een ander laake uw Itïflijk echtvergïren
Om kerkverfchil, bezwaarlijk wel te paren.
Geen onluft hecht hier op den milden grond
Der reklijLhcid, geaard na t Heilverbood
Ons luft het van uw Trouw vooruit te malen
Een Huwlijkszon met koefterende ftralcn,
Daar B R A N D haar Egi mmd, als t waardfte pand*
Η cc- LEERS zich minlijk hecht aan zijac B R A N D

Waarheen, Heer L E E R S 3 wat heeft uw volgluft voor a
Treed van de vrijheid af, of van dit fpoor
Men nadert bij gten B R A N D , of voelt haar vonken,
Gicn \uur vanTchaonheid, of vemcemt haar lonken
Maar neen hij gaat, ел, DU zijn vrijheid moê,
Loopr na die В R Α Ν D hoc langs hoe nader toe
Nu blaakt nu brand hn zelfs in hart en zinnen.
Nu poogt HIJ door zijn vuur die B R A N D te winnen,
Nu wint, nu treed hij blij in t eclmerband,
Als vuur bij vuur, met zijn gcwenfle B R A N D

Hoe ftond mij nu noch meer, Vereende, uw lof
Tc melden ' bruiftt hier niet een zee van ftof,
Waarin mijn Zangnymf, flechts gewoon te baden,
t Verdrinken fchroomt, en dus niet door dürfe waden.
Mögt uwc geeft zich hier ID Poexij
Ontvouwen, Bruid, hoc welvernoegd, en bh;»
Zoudgc, atsecnKuo, zelfs mee ed Ie toonen ,
Het waardig voorwerp van uw mm bekroonen'
Dan draafde üw zangluft op den hoogften trant,
Ontilakiavuur, als vaneen gloénde BRAND.

Een B R A N D , een licht van fchoonheid, dat fteeds barnt
Als morgenftar bij t andere geftirnt
Een B R A N D , daar с vuur \ an geeft in kracht van reden
Doortintcld, en in aangename zeden
Een B R A N D , een zon \an edelmoedigheid,
Zoo ruftig tot het lect als lief bereid
EenBRA>D, een glans, cen wccrfclujn van de B R A N D E N ,
Die aan Gods Kerk, als wijsheidsfakkels branden
Een B R A N D , een lamp, die voorlicht m haar fhnd,
Als kenbaar kroon лап t waardig ihmhuis B R A N D

Engiji hoe zoudgc, ô Bruigom, ook*met luit
B R A N D S luifter, als een gemalin van ruft ,
Van zachtheid, van verdienfte en deugd, uitmeten.
En door haar Trouw u zelfs gelukkig heren.
Mögt gi| u thans, in keur van fpraak en taat
WelfprcJcend uiten m de brujloftzaal1
Nu voerd u w naam, bekend aan s vveerclds hoeken,
Zoo verre u w Drukkonft zendeen oogft van boeken,.
Door uwe keur alleen> aan allen kant.
Zelfs zonder ipraak, den lof van uwe B R A N D

Men vraag de Bruid niet, wat haar heeft bekoord *
Wat haar t gemoed met liefde heeft doorboord*
Heer L E E R S , in wecreldwccenfchap bedreven ι
Doorocffend in beleid» en konft van leven.
Zoo welgemaakt van manbrc lichaamslccic,
Als rijk voorzien van wijsheid en \an geeft)
Geleerd ш talen, godsdicnib-oeffeningen,
Komt na haar Trouw met \uurge liefde dingen.
Hoe wcigerd dan, zoo heftig aangerand (
Haar wedermin geen hardverftcendc В R Α N D >

Mijn Zanggccft neemt haar deel in u w gencugt.
En, huwende haar harp aan uwe vreugd,
Wenft, waardig Paar, laurier en myrieblaren,
Naar waarde en eifch, te vlechren om u w haren.
Maar ol mijn rrouwgcdiche is veel te lang
De Bruigom eift al Bruidsvreugd zonder zang
De Alzcgenaar befchenke, O Echtgenoten,
U w Trouw m « puik van aangename loten,
In fchoontc en deugd, in wijsheid en verftand,
Het vijfde wezen uit Heer L E E R S en B R A N D .

Grtrtnz./ φ dem ι f Ι Λ
Sfrtiif mtimi dtt J<W*

J. BREDENBURC

7. Trouwtoorts voor den heer Reinier Leers op zijn huwlijk met Juffer Komelia
Brand, 1696.
GAR, Collectie van Teylingen, nr. 72,

BIJLAGE III

GENEALOGIE VAN DE FAMILIE LEERS

Onderstaande genealogie van de familie Leers werd in eerste instantie vervaardigd
om te kunnen nagaan of bij eventuele nazaten van Reinier nog familiedocumenten en -portretten te vinden zouden zijn. In directe mannelijke lijn bleek de
familie echter te zijn uitgestorven.
De hier gepresenteerde stamboom is gebaseerd op gegevens uit literatuur
(De Navorscher, 32 (1882), pp. 529-540; E.F. Kossmann, De Boekhandel te
's Gravenhage, pp. 231-234; E.A. Engelbrecht, De Vroedschap van Rotterdam,
pp. 295-296; NNBW) en op onderzoek in het Centraal Bureau voor Genealogie,
en de Gemeentearchieven te Amsterdam, Delft en Rotterdam.
I. Amout Leers, geb. 1616 te Aken, begr. 19 oktober 1673 te Rotterdam,
ondertr. 16 december 1642 te Rotterdam met Jannetje van Berkel, geb. 1622 te
Delft, gest. begin 1694 te Rotterdam, dochter van Reinier Claesz. van Berkel,
predikant, en Helena Mosisdr. van Nederveen.
Uit dit huwelijk:
1. Arnout, volgt Ha.
2. Helena, volgt IIb.
3. Reinier, volgt lic.
4. Anna, ged. 8 mei 1657 te Rotterdam, tr. met Gerard Savelandt, schepen te
Susteren.
5. Joannes, ged. 2 december 1660 te Rotterdam, koopman te Delfshaven.
Ha. Arnout Leers, ged. oktober of november 1643 te Rotterdam (tweemaal in
het doopboek vermeld), 1667 vertrokken naar Den Haag, 1669 lid van boekverkopersgilde aid., 1685 benoemd tot kamerbewaarder van de Staten van
Holland en de Staten-Generaal, begr. 4 juni 1701 te Den Haag, tr. aid. 2 november 1673 met Catharina Soetens, begr. 15 juni 1696.
Uit dit huwelijk:
1. Arnout, ged. 7 september 1674 te Den Haag, ingeschreven als student te
Leiden 18 september 1691 (litterae), 17 maart 1693 (jura), 1700 of vroeger
advocaat te Den Haag, 1703 lid van boekverkopersgilde1, gest. aid. 28 juni
1) Arnout (1674-1713) is weliswaar als lid van het boekverkopersgilde ingeschreven
geweest, maar voor zover bekend heeft hij geen activiteiten ontplooid als boekverkoper
of uitgever.
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1713, ongehuwd.
2. Salomon, ged. 5 februari 1676 te Den Haag.
3. Anna, ged. 29 juli 1677 te Den Haag.
4. Reinier, ged. 16 november 1681 te Den Haag, koopman, vertrokken naar
Nederlands Indie, 1711 opperhoofd van Timor, tr. te Batavia 1709 met
Jacomina de Vlugt. Uit dit huwelijk: Catharina Helena, ged. aid. 20 augustus
17091.
5. Johanna, ged. 18 augustus 1684 te Den Haag.
6. Johannes, ged. 26 februari 1687 te Den Haag, koopman te Amsterdam, tr.
aid. 11 juli 1710 met Catharina Gaukens. Uit dit huwelijk: Catharina, ged.
14 september 1711 en twee doodgeboren kinderen, 11 september 1712 en
21 november 1713.
IIb. Helena Leers, ged. 11 februari 1646 te Rotterdam, begr. aid. 29 juli 1711,
tr. 21 september 1666 met Isaack van den Bergh, ged. 19 mei 1641 te Delft,
koopman in wol, begr. 12 oktober 1702 te Rotterdam, zoon van Jan Jacobsen
van den Bergh en van Annetgen Claesdr. Brugman.
Uit dit huwelijk:
1. Anna van den Bergh, ged. 25 augustus 1667 te Rotterdam, begr. aid. 5 juni
1745, tr. aid. 9 mei 1691 met Anthony van Hees.
2. Arnout van den Bergh, ged. 10 januari 1669 te Rotterdam, bekleedde vele
bestuursfuncties in Rotterdam, waaronder schepen, vroedschap, kolonel3,
1729 aankoop van de heerlijkheden Ameide, Herlaer en Tienhoven, tr. 27
februari 1695 te Amsterdam met Margaretha van Eyck, ged. aid. 26 augustus
1674, begr. 13 september 1734 te Rotterdam, dochter van Jan van Eyck en
Elisabeth Ansloo. Geen kinderen.
3. Johanna van den Bergh, ged. 4 maart 1674.
4. Helena van den Bergh, ged. 17 maart 1676.
5. Klara van den Bergh, ged. 16 december 1677.
lic. Reinier Leers, ged. 17 november 1654 te Rotterdam, gest. 14 november
1714 te Parijs, begr. 1 februari 1715 te Rotterdam, tr. aid. 20 februari 16964
met Cornelia Brandt, geb. 6 oktober 1663 te Hoom, begr. 25 juni 1738 te

2) Reinier (1654-1714) was na het overlijden van zijn broer Arnout (1643-1701) voogd
geworden van zijn neef Reinier. Als voogd was hij betrokken bij verschillende processen,
veroorzaakt door wangedrag van zijn neef. Vgl GAR Oud Not Arch., nrs. 1276/108;
1489/15, 16, 26, 53 en 256; 1730/14.
3) VgL E.A. Engelbrecht, De Vroedschap van Rotterdam, pp. 295-296.
4) J. Bredenburg, Trouwtoorts voor den Heer Reinier Leers op zijn huwlijk met Juffer
Romelia Brand, 1696, planum. Bewaard: GAR Collectie van Teylingen, nr. 72.
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Rotterdam5, dochter van Gerard Brandt en van Susanna Casparsdr. van Baerle.
Cornelia Brandt was in eerste huwelijk (november 1683) getrouwd geweest met
Frans de Haes6, geb. waarschijnlijk in 1658 te Rotterdam, koopman en dichter,
gest. aid. 24 september 1690.
Uit huwelijk Cornelia Brandt en Frans de Haes:
1. Gerard de Haes, ged. 24 september 1684 te Rotterdam, gest. aid. 25 februari
1686.
2. Joan de Haes, ged. 3 november 1685 te Rotterdam, koopman en dichter,
gest. aid. 12 februari 1722, tr. aid. 22 maart 1706 zijn volle nicht Cornelia
de Haes, geb. 22 maart 1682, gest. 23 september 1708. Uit dit huwelijk één
zoon: Frans de Haes, koopman en dichter, geb. 18 april 1708 te Rotterdam,
gest. aid. 14 april 1761.
3. Gerard de Haes, ged. 2 oktober 1687 te Rotterdam, advocaat te Den Haag.
4. Maria de Haes, ged. 2 september 1689 te Rotterdam, gest. aid. 11 juli 1691.
5. Frans de Haes, ged. 23 februari 1691 te Rotterdam, gest. aid. 14 juni 1692.
Uit huwelijk Reinier Leers en Cornelia Brandt:
1. Johanna, ged. 6 februari 1697 te Rotterdam, gest. aid. 13 februari 1765,
tr. aid. 30 september 1723 met François van der Hoeven, ged. 19 augustus
1685 te Rotterdam, advocaat, directeur van de Maatschappij van Assurantie,
Discontering en Belening, gest. aid. 3 december 1765, zoon van Dirck van
der Hoeven en van Maria Hennequin. In september 1745 werden François
van der Hoeven en Johanna Leers heer en vrouw van Tienhoven.
2. Arnout, volgt III.
3. Reinier, gest. korte tijd na de geboorte, begr. 13 april 1701.
III. Arnout Leers7, ged. 2 augustus 1698 te Rotterdam, koopman in wollen5) Fr. de Haes jr., "Liefdetranen gestort by de uitvaert myner eerwaarde grootmoeder,
Vrouwe Kornelia Brandt, laetst weduwe wylen den edelen agtbaren Heer Reinier Leers,
in zyn ed. agtb. leven regerend schepen der stad Rotterdam", in: De nagelaten gedichten,
en Nederduitsche spraekkunst, pp. 44-46.
Een gedicht van Kaspar Brandt bezingt een niet teruggevonden portret van Cornelia, geschilderd door Adriaen van der Werff: Kaspar Brandt, "Op de afbeelding myner zuster
Kornelia Brandt, door Adriaen van der Werf', in: Kaspar en Johannes Brandt, Poézy,
p. 183.
6) GAR, handschriftenverz. nr. 386 bevat een liefdesbrief van Frans de Haes aan Cornelia
Brandt, 6-10-1683, en enige gedichten van haarzelf.
7) Op 6 april 1908 werden bij Frederik Muller te Amsterdam twee niet teruggevonden
miniaturen geveild van Amout Leers en zijn vrouw Christina Uylenbergh. Vgl. Veilingcatalogus Frederik Muller 6 april 1908, nr. 1896. Fr. de Haes jr. schreef een gedicht op een
niet teruggevonden portret van Arnout Leers geschilderd door Jan Maurits Quinkhard:
Fr. de Haes jr., "Op de afbeelding van mynen oom Arnout Leers, geschilderd door Quinkhart", in: De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst, p. 131. Eveneens schreef
Fr. de Haes jr. een gedicht op het 25-jarige huwelijksfeest van Arnout Leers en Christina
Uylenbergh: Fr. de Haes jr., "Ter zilveren bruiloft van mynen oom, den WeledL Gestr.
Heer Arnout Leers, oudschepen der Stad Rotterdam, en myne moeie, Mevrouwe Christina
Uylenbergh, Heer en Vrouwe van Ameide en Herlaar", in: idem, pp. 170-176.
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en hoedemakersstoffen, directeur van de Levantse handel, kapitein der schutterij
en schepen van de stad Rotterdam, gest. aid. 29 juni 1766, tr. 3 oktober 1724
te Amsterdam met Christina Uylenbergh, geb. aid. 1708, begr. 6 januari 1780
te Rotterdam, dochter van Jacobus Uylenbergh en van Jacomina van Eyck.
In september 1745 werden Amout Leers en Christina Uylenbergh heer en vrouw
van Ameide en Herlaer.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia8, ged. 28 december 1725 te Rotterdam, tr. aid. 26 oktober 1746
met Diedericus Gregorius van Teylingen, ged. aid. 16 juni 1720, ontvanger
van octrooien en licenten, raad en schepen te Den Bosch. Uit dit huwelijk
twee kinderen: Theodorus, ged. 14 mei 1748 en Arnout, ged. 2 april 1750.
2. Arnout, volgt IV.
3. Jacoba, gest. ongeveer 1750. Ongehuwd'.
IV. Arnout Leers10, geb. 8 september 1731,1762 opgenomen in de handels- en
bankierszaken van zijn vader, 1764 schepen van Rotterdam, 1766 heer van
Ameide en Herlaer, gest. 13 maart 1785 te Rotterdam, tr. 24 juli 1759 te
Ameide met Maria Rebeca Callenburg Baartmans, geb. 27 september 1736
te Bloemendaal, gest. 26 oktober 1800 te Montfoort.
Uit dit huwelijk:
1. Arnout, geb. 16 oktober 1761 te Rotterdam, gest. aid. 25 oktober 1761.
2. Christina Jacoba, geb. 27 oktober 1763 te Rotterdam, gest. 17 juni 1833,
tr. met Johan Frederik Gobius.
3. Gerard Nicolaus, geb. 29 september 1765 te Rotterdam, gest. aid. 27 maart
1766.
4. Arnout, geb. 23 juni 1768 te Rotterdam, gest. aid. 14 augustus 1768.
5. Gerard Johannus Wilhelmus, volgt V.
6. Arnout, geb. 13 september 1772 te Rotterdam, gest. aid. 3 januari 1773.
7. Johannes, geb. 29 mei 1774 te Rotterdam, gest. aid. 1 jan. 1775.
8. Jacob Johan Nicolaas, geb. 25 maart 1776 te Rotterdam, gest. 18 december
1811. Ongehuwd.

8) Fr. de Haes jr., "Ter bruilofte van den Weledl. Gestr. Heer Mr. Didericus Gregorius
van Teylingen, raed en oudschepen der hoofdstad 's Hertogenbosch, midsgaders ontfanger
van hunner Hoog Mogenden convooien en licenten, enz. enz. en de weledelgeboren Jongkvrouwe, myne nichte Cornelia Leers", in: idem, pp. 123-131.
Op 6 april 1908 werd bij Frederik Muller te Amsterdam een niet teruggevonden silhouet
van Cornelia Leers geveild. VgL Veilingcatalogus Frederik Muller 6 april 1908, nr. 1897.
9) Fr. de Haes jr., "Op het schielyk afsterven myner nichte Jongkvrouwe Jakoba Leers.
Aen derzelver ouderen", in: idem, pp. 180-184.
10) Het Rotterdams Historisch Museum kocht in 1943 een portret van Arnout Leers,
gesigneerd door de Turijnse schilder Domenico Dupra in 1755. Vgl. Jaarverslag ¡Museum
Booijmans en Museum van Oudheden Rotterdam, 1942-1944, pp. 21-22.
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V. Gerard Johannes Wilhelmus Leers, geb. 7 februari'1771 te Rotterdam, graanhandelaar en jeneverbrander, later hoofdcommies bij het ministerie van eeredienst, gest. 18 december 1847 te Den Haag, tr. 20 november 1792 te Montfoort
met Maria Amalia Moltzer, geb. 13 december 1766, gest. 22 september 1848 te
Den Haag, dochter van Christiaan Moltzer en van Catharina Christina van Voorst.
Uit dit huwelijk:
1. Amout, volgt VI.
2. Christiaan, geb. 7 februari 1795 te Delft, administrateur der financiën in
Suriname, gest. 24 april 1852 te Suriname, tr. aid. 3 maart 1822 met Louisa
Andrea Elsa Hagedoom en tweede huwelijk aid. op 13 september 1848 met
Sara Geertruida Elisabeth Greeber. Beide huwelijken bleven kinderloos.
3. Catharina Maria Wilhelmina, geb. 21 november 1796 te Delft, gest. 18 juli
1881 te Den Haag. Ongehuwd .
4. Jacoba Cornelia Ciasina, geb. 28 februari 1799 te Delft, tr. met Jan Westendorp Jut, koopman in tabak te Amsterdam.
5. Joan Frederik Christiaan, geb. 31 maart 1800 te Delft, commies bij het
ministerie van eeredienst, gest. 5 september 1873 te Den Haag. Ongehuwd.
6. Johannes Louis Willem, geb. 28 mei 1803 te Den Haag, directeur van plantage in Suriname. Ongehuwd.
7. Maria Rebecca Jacoba Amelia, geb. 26 mei 1806 te Den Haag, gest. 11
september 1812.
8. Marcia Cornelia Maria Frederica, geb. 17 augustus 1809 te Amsterdam, gest.
5 april 1878 te Den Haag. Ongehuwd.
VI. Amout Leers, geb. 14 november 1793 te Delft, commies bij het syndicaat
Amsterdam, gest. 18 oktober 1870, tr. 23 mei 1833 met Johanna Jacoba Meyer,
geb. 23 augustus 1809, gest. 7 januari 1870. Gescheiden van tafel en bed op
22 september 1856.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard Johan Willem, geb. 3 juli 1834, gest. 16 september 1834.
2. Maria Amalia, geb. 1 oktober 1835, 1883 uit Amsterdam naar Utrecht
vertrokken.
3. Carel Corneos, volgt VII.
4. Willem Jacob Cornells, geb. 29 september 1838, luitenant-kolonel der Genie,
gest. 26 maart 1883 te Oenarang (Java). Ongehuwd.
5. Amout, geb. 17 november 1840, 2e luitenant der Genie, gest. 11 november
1862 te Soerabaja. Ongehuwd.
VII. Carel Cornells Leers, geb. 26 januari 1837, vertrokken naar Nederlands
Indie, aid. getrouwd.
Uit dit huwelijk:
1. Louisa, geb. 3 februari 1862 te Siak.
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2. Anna, geb. 11 augustus 1864 te Semarang, tr. met Jan Otto Karsten11.
3. Maria, geb. 23 augustus 1866 te Padang.
Heraldiek.
Reinier Leers voerde als wapen twee zwarte schuin gekruiste laarzen op
gouden achtergrond met in een blauw schildhoofd drie gouden sterren. Als
zodanig komt het voor op een kaart met de wapens van de schepenen van de
stad Rotterdam, aanwezig in het Historisch Museum Rotterdam, en in een
register met namen en wapens van schepenen, bewaard in het Gemeente Archief
van Rotterdam12. Ook zijn zoon en kleinzoon voerden dit wapen. Zoon Amout
had als Heer van Ameide zijn wapen vermeerderd met een hartschiid waarin
een ham is geplaatst13.

11) Anna Leers wordt in 1925 genoemd in het testament van Cornelia Petronella Sobbe.
VgL I.H. van Eeghen, "De Fundatie van den Santheuvel", p. 152.
12) Historisch Museum Rotterdam, catalogusnr. HvP 552; GAR, handschriftenverz. nr. 30.
13) VgL De Nederlandse Leeuw, 70 (1953), kolom 218, en: De Navorscher, 30 (1880),
titelblad van a u 4, en idem, 32 (1882), pp. 529-540.

RESUME

Dans l'histoire du livre le libraire-imprimeur Reinier Leers n'a pas retenu jusqu'à
présent l'attention qu'il mérite tant à cause de l'ampleur de son fonds que de
son rôle d'intermédiaire dans la République des Lettres. Si I.H. van Eeghen et
H.-J. Martin lui ont consacré quelques pages dans leurs livres respectifs: De
Amsterdamse boekhandel (t. I, pp. 100-102) et Livre, pouvoirs et société à
Paris au XVIIe siècle (t. II, pp. 748-753), Reinier Leers ne constituait pour
eux qu'un sujet d'intérêt secondaire. Au cours de l'année universitaire 19791980 un séminaire de l'Institut de recherches des relations intellectuelles entre
les pays de l'Europe occidentale au XVIIe siècle s'est penché pour la première
fois sur la maison Leers, de manière plus approfondie et un compte-rendu en
a été donné par H. Bots à l'occasion d'un colloque sur l'imprimerie néerlandaise {Documentatieblad Werkgroep 18e eeuw, 1982, no. 53-54, pp. 21-40).
Ayant participé à ce séminaire l'auteur de cette thèse s'est attaché dans la
suite à contrôler les résultats obtenus et à les enrichir par des recherches complémentaires dans des sources manuscrites et imprimées.
Pour d'autres maisons d'éditions qui ont fait l'objet jusqu'ici de travaux
approfondis, des archives plus ou moins complètes de ces officines ont pu
être dépouillées. C'est notamment le cas pour les études de Madame Van Eeghen
sur Jean-Louis de Lorme, de D.F. McKenzie pour le Cambridge University
Press, de L. Voet pour Plantin-Moretus, de H.-J. Martin pour le libraire grenoblois Nicolas et de R. Darnton et J. Rychner pour la Société Typographique
de Neuchâtel. Malheureusement en ce qui concerne Reinier Leers, de telles
archives n'existent plus aujourd'hui et pour parvenir à une étude plus détaillée
de ce grand fonds, il fallait donc faire appel à d'autres types de sources.
Dans ce travail après une synthèse d'ensemble qui en constitue le corps
même (pp. 1-135), sont présentés le catalogue des livres du fonds Leers (pp.
137-217) et des annexes (pp. 219-268). La synthèse part d'un bref tableau de
l'imprimerie dans la République des Provinces-Unies autour de 1680, puis elle
passe en revue les conditions avantageuses dans lesquelles Reinier Leers commença sa carrière de libraire-imprimeur (chapitre I, pp. 7-14). Ne reprenait-il
pas une maison d'édition fondée par ses parents, Amout Leers sr. (1616-1673)
et Jannetje van Berckel (1622-1694)? Au réseau de contacts existants avec
d'autres libraires et clients tant à l'intérieur qu'au delà des frontières des Provinces-Unies, s'ajoutèrent des liens privilégiés qu'il tissa avec son frère aine,
Arnout jr. (1643-1701), qui avait déjà quitté Rotterdam en 1667 pour s'établir
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comme libraire à La Haye, lieu de résidence du gouvernement. De la collaboration des deux frères sortirent plusieurs livres, notamment le Dictionaire universel de Furetière.
On trouvera ensuite (chapitre II, pp. 15-32) une évocation de la boutique
même de l'imprimeur; là les clients trouvaient livres anciens et récents de toute
la République des Lettres, des cartes et des estampes que Leers se procurait
par échange avec des libraires parisiens et avec la Bibliothèque du Roi. En
1709 au moment où Leers vendait son imprimerie, celle-ci comptait cinq presses
ordinaires et une pour les tailles douces. Π semble peu probable que ce matériel
ait été plus important dans les années précédentes. Pour l'exécution d'un
ouvrage, l'exemple du Dictionaire historique et critique de Pierre Bayle nous a
permis d'en reconstituer les différentes étapes, notamment grâce aux lettres du
philosophe lui-même. Au début, pour le premier tome (éd. 1697) la production
était en moyenne de trois à quatre feuilles par semaine pour un tirage de 1000
exemplaires; pour le second tome ce nombre s'éleva jusqu'à cinq à six feuilles
et pendant les deux derniers mois il y eut même dix feuilles par semaine qui
furent composées et imprimées pour un tirage double. En tenant compte de ces
chiffres et de ce que pouvait produire ordinairement une presse, on peut conclure que c'est seulement pendant les derniers mois que plusieurs presses furent
nécessaires pour l'achèvement du Dictionaire. D'autre part Leers répartissait le
travail de ses ouvriers en des tâches diverses en vue de la préparation de plusieurs
livres en même temps et à l'élaboration régulière de son périodique, YHistoire
des ouvrages des sçavans, de même qu'aux différents imprimés à l'usage local.
La reconstitution du fonds de Reinter Leers est le sujet du chapitre III (pp.
33-50). On y présente les difficultés rencontrées pour l'élaboration de la liste
des livres sortis des presses de Leers. A côté des questions habituelles des contrefaçons, des fausses pages de titre et de datations volontairement erronées, deux
catégories de livres présentent des difficultés particulières: les Leersiana sous
une adresse fictive et les pseudo-Leersiana. Comme plusieurs de ses confrères,
dans le cas des livres de controverse, il s'abrita derrière une adresse fictive,
le plus souvent "Cologne, Pierre Marteau" ou "Francfort, Frédéric Arnaud".
L'ensemble de cette production des libraires imaginaires procure aujourd'hui
encore bien des difficultés pour les attribuer définitivement à un libraire précis.
Cependant nous avons pu restituer à Leers avec plus ou moins de certitude
une vingtaine de titres porteurs d'adresses fictives (voir liste III). En second
lieur par pseudo-Leersiana on désigne des livres sur la page de titre desquels
figurent le nom de R. Leers, sans son aveu. Ce détournement s'explique aisément
par la notoriété du nom de Leers en Europe et jusqu'en 1730 des faussaires
utiliseront encore ce nom prestigieux, 16 ans après la mort du libraire rotterdamois. Le fonds de Leers se caractérise enfin par l'importance de ses éditions
originales (90) à côté de 5 traductions et 63 réimpressions. Parmi ces auteurs
publiés, les Français constituent une large majorité, non seulement des huguenots obligés à quitter leur pays (Jacques Abbadie, les frères Basnage, Piene
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Bayle, Jean Claude, Pierre Dubosc, Pierre Jurieu, etc.), mais aussi des catholiques
dont les opinions étaient controversées au moins en France (Antoine Arnauld,
Nicolas Malebranche, Richard Simon).
La politique menée par Leers dans la gestion de son entreprise fait l'objet du
chapitre Г (pp. 51-92). Y sont abordés successivement les contacts avec les
auteurs, les autorités, les autres libraires et les clients. Dans les relations avec
les auteurs, Pierre Bayle joua souvent un rôle d'intermédiaire. Arrivé à Rotterdam en 1681, il entra bientôt en relation avec Leers et dans les années qui
suivirent la plupart de ses livres furent imprimés par ce libraire. Grâce à un vaste
réseau de correspondance avec des savants dans toute l'Europe, Bayle était au
courant des nouveautés et ainsi il put souvent conseiller Leers à propos des
manuscrits à publier ou des livres à mettre en vente dans la boutique. Les honoraires qu'il recevait pour ce travail d'intermédiaire et de correcteur furent même
sa principal ressource après sa démission en 1693 d'une chaire de professeur à
l'Ecole Illustre de Rotterdam. En la personne d'Henri Basnage de Beauval, le
rédacteur de YHistoire des ouvrages des sçavans, Leers trouva un autre esprit
habile et bien informé qui, lui aussi, le tint au courant des activités de l'Europe
savante. Si les sources sont peu précises sur les rapports entre Leers et Antoine
Arnauld, certains faits laissent penser que le libraire avait de Γ "inclination"
pour le janséniste. Leers ne refusa-t-il pas de publier des livres opposés aux
idées d'Antoine Arnauld, ne l'invita-t-il pas à habiter sous son toit et ne caressat-il pas le projet de publier les œuvres complètes du janséniste? Certes la question
des privilèges pour les productions imprimées a eu moins d'importance dans les
Provinces-Unies où la liberté de presse était plus large qu'ailleurs. C'est seulement
pour se protéger officiellement d'une contrefaçon qu'un libraire était amené
à demander un privilège. Ainsi Leers demanda-t-il seulement onze privilèges.
Sauf dans le cas du Dictionaire historique et critique, les Etats de Hollande lui
accordèrent cette protection sans difficulté. Enfin la richesse de ses catalogues
et le prestige de son propre fonds montrent bien que Leers bénéficia d'une
position commerciale de premier ordre ce qui lui permettait souvent de prendre
une attitude ferme et indépendante dans les échanges avec ses collègues.
L'étude des relations commerciales avec la France occupe le chapitre V
(pp. 93-127). Ce commerce qui se pratiquait dans les deux sens, était plus
important pour l'officine rotterodamoise qu'avec aucun des autres pays européens. Cependant la fin du dix-septième siècle est marquée par des conditions
très peu favorables pour les échanges entre la France et les Provinces-Unies.
La censure des livres s'alourdit au pays du Roi-Soleil, où des publications entachées d'hétérodoxie entraient de plus en plus difficilement; d'autre part les
opérations militaires qui s'intersifient particulièrement entre les deux pays ne
favorisaient guère la circulation des livres et des idées. Aussi Leers dut-il dépenser des trésors d'ingéniosité pour maintenir ses contacts en France avec
libraires et clients. En même temps il lui fallait ménager les autorités politiques
de ce pays afin de conserver sa position privilégiée de fournisseur de la Biblio-
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thèque du Roi. Grâce à des documents dont il est fait état ici pour la première
fois et qui sont conservés dans les archives de la Bibliothèque Nationale, il a
été possible de reconstituer avec précision la nature même et l'ampleur de
l'échange avec cette institution royale, qui s'est poursuivi durant plus de dix
ans: d'une part le libraire envoyait à Paris des livres récents imprimés dans les
Provinces-Unies, en Angleterre et dans les pays allemands et Scandinaves et par
mesure de réciprocité il recevait des estampes qui provenaient du Cabinet du
Roi. Pendant une brève période Leers envoya même des livres nouveaux à
Jean-Paul Bignon, le directeur du Bureau de la Librairie.
Le dernier chapitre (pp. 129-135) évoque la vente de l'officine et ses conséquences. En effet en 1709 toute l'imprimerie avec le stock des livres était
achetée par deux Allemands, Michael Böhm et Gaspar Fritsch, pour la somme de
120.000 florins. Ce prix considérable obligea les nouveaux propriétaires à
s'endetter pendant de longues années auprès de Leers et sa famille. Après la
mort du libraire, survenue à Paris en 1714, sa veuve Cornelia Brandt, dut encore
s'occuper longtemps de l'exécution des clausesfinancièresde cette vente.
Le catalogue du fonds de Leers constitue la seconde partie de ce travail. La
liste principale (pp. 137-202) contient la description bibliographique des livres
dans un ordre chronologique; on a retenu comme critère dans son établissement
la présence du nom de Reinier Leers sur la page de titre d'un ouvrage ce qui
explique que les pseudo-Leersiana y figurent. Pour chaque titre la description
bibliographique est accompagnée d'informations sur d'éventuelles réimpressions,
des contrefaçons, des privilèges accordés, et des annonces dans les catalogues
de la foire de Francfort, aussi bien que de renseignements sur les dates exactes
de la publication. Ensuite dans des listes séparées (pp. 203-209) un classement
est donné en éditions originales, réimpressions, traductions et catalogues. Une
liste spécifique (pp. 211-217) répertorie encore les Leersiana parus sous une
adresse fictive.
Les annexes contiennent d'abord un inventaire chronologique de la correspondance de Leers (I, pp. 219-224). Ensuite sont publiées 41 des 190 lettres
repérées, i savoir celles qui apportaient la plus riche moisson de faits sur le
fonctionnement de l'officine (II, pp. 225-261). Enfin nous présentons une
généalogie de la famille Leen (III, pp. 263-268).

BRONNEN EN LITERATUUR

Niet uitgegeven bronnen
Bij de opgave van brieven wordt bij brieven van of aan Leers alleen de naam
van Leers' correspondent genoemd. Achter deze naam wordt het aantal brieven
vermeld, indien er meer dan één zijn.
Amsterdam, Bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen
des Boekhandels
Archief Luchtmans: boekverkopersboek 1697-1708.
Mss. personalia: brief aan Menage en van Spanheim.
Amsterdam, Gemeentearchief
Desolate Boedelkamer, nr. 885: 3-7-1697.
Doop-, trouw- en begraafregisters.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek
Hs.verz. B. 187: brief van Verwer; С 26: brief van G. Brandt; С 27: brief van
G. Brandt; K. 109: brief van Cuper; К 136: brief van Reland. II A 18: cata
logus boeken, schilderijen, tekeningen, printen, beelden, rariteiten van Vale
rius Rover.
Antwerpen, Museum Plantin-Moretus
Hs.verz. nr. 303: grootboek D 1703-1720; nr. 320: grootboek A 1681-1701;
nr. 601: brief van A. Leers jr. (1673); nr. 1082: Hollandse boekhandelaars
1694-1704.
Delft, Gemeentearchief
Doop-, trouw- en begraafregisters.
Den Haag, Algemeen Rijksarchief
Archief Hof van Holland nrs. 3059 en 3949.
Archief Staten-Generaal nrs. 3329 en 3353: resolution 1694 en 1704; nrs.
11205 en 11270: Franse registers 1694 en 1714.
Archief Staten van Holland en West-Friesland, nrs. 128, 130 en 138: reso
lution 1694, 1696 en 1704; nrs. 1635-1671: octrooiregisters 1683-1719;
nr. 2432: register 'saecken van Engelandt', 1683.
Heinsius-archief nr. 1239: brief aan Heinsius.
Den Haag, Gemeentearchief
Hollandsche Maatschappij voor Fraaye Kunsten en Wetenschappen, afd. Den
Haag: nr. 6/23: brief van Volder; nr. 6/43: brief van Cienius.
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Den Haag, Koninklijke Bibliotheek
Hs. verz. 72 С 27: brief aan Cuper; 73 В 37: brief van H. Basnage; 73 D 27:
brief van Hartsoeker; 110 G 28: brief van Cuper; 121 E 2: brief van Van
Almeloveen; 121 E 3: brief van Graevius; 121 E 4: brief van Perizonius;
130 G 28: brief van Cuper; 135 A 28: brief van P. Bayle aan G. Ménage.
Hannover, Niedersächsische Landesbibliothek
Leibniz Briefwechsel 739: brief aan Leibniz.
Kopenhagen, Det Kongelige Bibliothek
Ms. Thott nr. 1208: brieven van Janicon, De Larroque en De Valhebert aan
Bayle; nr. 1266: brieven van Toinard aan Graevius.
Leiden, Gemeentearchief
Gildearchief, nr. 113.
Leiden, Universiteitsbibliotheek
BPL 246: brieven van Van Almeloveen (2), van H. Basnage, van J. Basnage (2), van Graevius, van Ledere en van Reland.
BPL 885: brieven van Crenius (2) en van A. Leers.
BPL 1886: brief van J. Brandt.
BPL 2551: brief aan Gronovius.
L. 1004: brieven van J. Brandt, van Verwer en van Witsen.
March. 2: brieven van H. Basnage, van Clément (10), van Delaube, van Godefroy en van Lestevenon.
Pap. 2: brief van Passionei.
Pap. 15: brieven van Van Almeloveen, van J. Basnage, van Bayle, van Benoist,
van Bignon, van Bouhours, van Charlet, van Chèvremont (2), van Graevius
(3), van Gronovius, van Hartsoeker, van Helvetius, van La Placette, van De
Larrey (3), van Leibniz, van Luneville (2), van Marck, van Mattheus (2),
van Moonen, van Perizonius (2), van Snabelius, van Spanheim (2), van
Vitringa en van De Volder; brief van Fritsch aan Marchand en van Bayle
aan Huguetan.
Sem. Rem. Bibl. 82: brief van J. Brandt.
Londen, British Library
French add.mss. 4284: brieven aan Desmaizeaux (4); 4746: brieven aan
Devenant (2); 20538: brieven aan Rinuccini (3).
Oxford, Bodleian Library
Rawlinson letters nr. 114: brieven aan Smith (11).
Parijs, Archives du Ministère des Relations Extérieures
Согг. Politique. Corr. Holland nrs. 223 en 228.
Parijs, Archives Nationales
Série M nr. 767,1-8: recueils de quelques nouvelles journalières de la République des Lettres, 1698-1706, par Père Leonard de St. Catherine
Série Ol nr. 38.
Min. central nr. XLDC, 397 (11 dec. 1691).
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Parijs, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale
Mss. 1500: brieven van Bayle aan De Valhebert.
Parijs, Bibliothèque Nationale
Archives du Département des manuscrits Ancien Régime (AR), nrs. 18-20:
registres des livres acquis pour la Bibliothèque du Roy au 17e et 18e siècle;
nr. 21: liste d'estampes envoyées par M. Leers; nr. 53: listes et documents
relatifs aux acquisitions durant la direction de Clément, 1682-1710: brieven
aan Clément (52); nr. 54: livres imprimés, acquisitions et dons, 1685-1785:
brieven aan Clément (2).
Fonds français nr. 12771: recueil de lettres de Pierre Bayle; nr. 19206:
brieven van H. Basnage aan Janiçon en aan NN.; nr. 20052: brieven van
Clément aan l'Abbé de Louvois; nr. 21749: collection formée par N. Delamare sur l'administration et la police de Paris et de la France, no. CCV;
nrs. 21897-21901: registres des livres envoyés de la Douane à la Chambre
syndicale de la Librairie et Imprimerie de Paris, août 1697-1710; nr. 22582:
recueil sur des auteurs qui ne sont pas dans le catalogue de la Bibliothèque
d'Oxford par Père Leonard de St. Catherine; nrs. 24471-24472: recueils
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verhuisde hij met zijn ouders naar Deventer, waar hij aan het Geert-GroóteCollege in juni 1971 zijn middelbare schoolopleiding, gymnasium α, voltooide.
Zijn studie geschiedenis volgde hij aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen
en gedurende één studiejaar aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf september 1976 studeerde hij gedurende drie jaar aan de Université des Sciences Humaines de Strasbourg. In september 1979 verdedigde hij aldaar zijn thèse Les
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werkt hij parttime aan het Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen als
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STUDIES INSTITUUT INTELLECTUELE BETREKKINGEN IN EUROPA IN DE 17e EEUW,
NIJMEGEN (SIB-SERIE), UITGEGEVEN DOOR HANS BOTS
Studies of the Institute of Intellectual Relations between the West-European countries in the
17th century, Nijmegen (SIB-series), edited by Hans Bots
ÉTUDES DE L'INSTITUT DE RECHERCHES DES RELATIONS INTELLECTUELLES DANS
L'EUROPE AU XVIIe SIÈCLE, NIMÈGUE (SIB), PUBLIÉES PAR HANS BOTS
(ΑΡΑ-Holland University Press, Amsterdam & Maarssen) (ISBN 90 302 1000 I)
• * •
SIB-delen verschenen / Volumes SIB parus/SIB-Bände erschienen / SIB volumes published:
1. CoDstantijn Huygens (1596-1687): zijn plaats in geleerd Europa. Twaalf studies, bibliografie,
index. 1973. 503 pp, 3 pi. (ISBN 90 302 1001 X) (SIB 1)
2. Pieter Rabus en "De Boekzaal van Europe" 1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der
Uiteren ... 1974. 429 pp, 3 pi. (ISBN 90 302 1O02 8) (SIB 2)
3. L'Album Amicorum de Cornelia de Glarges (1599-1683). Publié et annoté pai H. Bots & G. van
Gemert. 1975. 229 pp, 1 pi, 40 reprods. (ISBN 90 302 1003 6) (SIB 3)
4. Henri Basnage de Beauval en de "Histoire des Ouvrages des Savana" 1687-1709... Préface en
français/Summary in English. 1976. 695 pp, 1 pi. (ISBN 90 302 1004 4) (SIB 4).
2 din /vols.
5. Henri Basnage de Beauval et "L'Histoire des Ouvrages des Savans": Index analytique et lettres
médites... 198.. (ISBN 90 302 1005 2) (SIB 5) en préparation /in voorbereiding /in preparation
6. Pieter Rabus (1660-1702), wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting... dooi J.J.V. M. de
Vet. With summary in English. 1980.470 pp, 7 pL (ISBN*90 302 1006 0) (SIB 6)
7. De "Bibliothèque Universelle et Historique" 1686-1693, een periodiek als trefpunt van geletterd
Europa. 1981.415 pp, 1 pi. (ISBN 90 302 1007 9) (SIB 7)
8. La "Gazette" en province i traven ses réimpressions, 1631-1752. Une recherche analytique ...
par G. Feyel. 1982. 464 pp, 56 pi, ills. (ISBN»90 302 1008 7) (SIB 8)
9. Le dernier voyage à Paris et en Bourgogne, 1640-1643, du réformé Claude Saumaise. Libre
érudition et contrainte politique sous Richelieu ... par P. Leroy. 1983. 282 pp, 2 pi.
(ISBN»90 302 1009 5) (SIB 9)
10. Reinier Leers (1654-1714), uitgever en boekverkoper te Rotterdam. Een Europees 'libraire'
en zijn fonds... door O.S.Lankhorst. 1983.313 pp,7 pi. (ISBN'90 302 1010 9) (SIB 10)

•
In de SIB serie verschijnen studies en monografieën over de Republiek der Letteren, de ideeëngeschiedenis en geleerden in de 17e en 18e eeuw (Verlichting). De nadruk ligt op de internationale
wetenschappelijke contacten en op de verwerking van nieuwe ideeën. De delen zijn voorzien
van documentatie, annotaties, bibliografieën en registers.
In the SIB series studies and monographs are published on various aspects of the Republic of
Letters, the history of ideas and on scholars in the 17th and 18th century (Enlightenment).
Emphasis is on the international scholarly contacts and the absorption and digestión of new
ideas. The volumes are documented with references, bibliographies, indexes.

Besteladres / Ordering address / Bestellanschrift I Adresse de commande:
APA
/
POSTBUS 122
/
NL-3600 AC MAARSSEN

/

HOLLAND

Leverbare
uitgaven.
Bibliografie, Bibliologie, Typografie, Paleografie,
Grafische kunsten, Facsimile uitgaven

(\B

AUDIN, M.: Les livrets
typographiques
dee fonderies
françaises
créées
avant
1800. Avec un supplément par E. HOWE: French
type
specimen
books...
P a n s 1934, London 1952 (The Library)/Rp 1964.
BEER, R.: Handschriftenschätze
Spaniens.
Bibliographische Uebersicht der Handschriftenbestände 616 spanischer Bibliotheken und
Archiven... Wien 1894/Rp 1970.
BOURCARD, G. : Les estampes
du XVIIIe siècle
de locóle
Guide-manuel de l'amateur... P a n s 1885/Rp 1969.

française.

BOURCARD, G.: A travers
cinq siècles
de gravures,
1350-1903.
Catalogue descriptif et annoté des estampes célèbres, rares ou
curieuses... P a n s 1903/Rp 1970.
BRANDT, G. & R. ANSLO: Pieter
Corneliszoon
Hooft,
"Oeez
vermaarde
man" (1581-1647).
Ingeleid door W. HELLINGA en P. TUYNMAN. 1969.
BROWN, H.F.: The Venetian
printing
press,
1469-1800.
An historical
study, based upon documents for the most part hitherto unpublished. London 1891/Rp 1969.
CLEEF JZN, P.M. VAN: Handboek ter beoefening
der boekdrukkunst
in
Nederland...
'β-Gravenhage
1844. Fotoherdruk, met inleiding en
registers... door F.Α. JANSSEN. 1974. Tweede, verbeterde oplage,
1978. With a summary in
English.
DELISLE, L.: Le Cabinet des manuscrite
de la Bibliothèque
Nationale (Impériale).
Etude sur la formation... c.800-1873, calligraphie, miniature, reliure... P a n s 1868-81/Rp 1969. 4 vols.
DELISLE, L.: Catalogue
des livres
imprimés
ou publiée
à
Caen...
1480-1556,
avec des notices sur les imprimeurs et les libraires...
Caen 1903-04/Rp 1969.
DELISLE, L.: Recherches
sur la librairie
de Charlee
V
(1337-1380),
roi de France...
et Inventaire des livres ayant appartenu à
Charles V et VI, et â Jean de Berry... Paris 1907/Rp 1967, avec
addition de descriptions des planches. 2 vols.
DICKSON, R. & J.P. EDMOND: Annale of Scottish
printing.
From 1507
to the 17th century, with descriptions of books printed and an
index... Cambridge 1890/Rp 1975.
DOE, J.: A bibliography,
1545-1940,
of the works of Ambroise
Paré
( 1510-1590),
premier chirurgien et conseiller du roi.
Chicago 1937/Rp 1976, with additions & corrections by the author.
DOES, M. VAN DER: Antoinette
Bourignon
(1616-1680).
La vie et
l'oeuvre d'une mystique chrétienne, précédée d'une bibliographie
analytique de ses éditions... 1974.

DUTUIT, E.: Manuel de l'amateur

d'estampes.

Introduction générale...

et les livres xylographiques... Dictionnaire... des graveurs
flamands et hollandais... P a n s 1881-88/Rp 1970-72. 6 vols m S.
EDWARDS, E.· Libraries
and founders
of libraries.
From ancient
times to the beginning of the 19th century. London 1865/Rp 1968.
EDWARDS, E.: Lives of the founders
of the British
Museum,
1570-1870.
With notices of its chief augmentors and other benefactors...
London 1870/Rp 1969.

ESTIENNE, H. (STEPHANUS II): The Frankfort

Book Fair...

1S74. Latin

text, edited and translated, with introduction, notes... by J.W.
THOMPSON. Followed by: Foire de Francfort,
publiée et traduite
par I. LISEUX... Chicago 1911, Paris 1875 & s.d./Rp 1969.

FAUCON, M.: La librairie

dee papes d'Avignon,

1316-1420.

Sa compo-

sition, ses catalogues, d'après les registres... des archives
vaticanes. Paris 1886-87./Rp 1969.
FRANKLIN, Α.: Lee anciennes
bibliothèques
de Paris.
Formations,
histoires, catalogues, documents... des origines au moyen âge
jusqu'au XIXe siècle. Paris 1867-73/Rp 1968. 3 vols.
FRANKLIN, Α.: Histoire
de la Bibliothèque
Mazarine et du Palais
de l'Institut (de France), 1640-1885. 2e éd, refondue et augmentée. Paris 1901/Rp 1969.
FRANKLIN, Α.: La Sorbonne.
Ses origines, sa bibliothèque, les
débuts de l'imprimerie à Paris... d'après des documents inédits.
2e êd, corrigée et augmentée. Paris 1875/Rp 1968.
FRIEDERICI, K.: Bibliotheca
Orientalis,
1876-1863.
Complete list
of books, papers, serials... on the history, languages, religions,
antiquities of the East. Leipzig 1876-84/Rp 1967.
GOLDSCHMIDT, E.P.: The printed
book of the Renaissance.
Three
lectures on type, illustration, ornament... London 19S0/Rp 1974,
with corrections.
GOTTLIEB,
Beitrag
leitung
Leipzig

T.: Bücher Sammlung Kaiser Maximilians
I, 1459-1519.
Ein
zur Geschichte der Wiener Hofbibliothek, mit einer Einüber älteren Bücherbesitz im Hause Habsburg...
1900/Rp 1968.

HAMILTON, W.: Dated book-plates
(ex-libris).
From the early 16th
century to the end of the 19th century... London 1894-97/Rp 1975.
HAMILTON, W.: French book-plates...
their makers and owners. From
the 16th to the 19th century... London 1896/Rp 1975.
HASE, 0. VON: Die Koberger,
1470-1640.
Eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in der Zeit des Überganges vom
Mittelalter zur Neuzeit. 2. Auflage. Leipzig 1885/Rp 1967.
HEINEMANN, 0. VON: Die herzogliche
Bibliothek
su
Wolfenbüttel,
1550-1893.
Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Büchersammlungen... 2. neugearbeitete Auflage. Wolfenbüttel 1894/Rp 1969.
HOBSON, A.R.A.: Apollo
and Pegasus.
An enquiry into the formation
and dispersal of a Renaissance library. With an annotated list
of "Apollo and Pegasus" bindings... 1975.
HOBSON, G.D.: Les reliures
i la fanfare
en France au XVIe
siècle...
Le problème de l'S fermé ($). Londres 1935, réimprimé, avec un
supplément par A.R.A. HOBSON. 1970.
HOOFT, P.C.: Alle de gedrukte
werken,
1611-1738.
Facsimile herdruk,
met korte inleidingen, uitgegeven onder redactie van W. HELLINGA
en P. TUYNMAN. 1972. 9 delen.
HOORN, W. VAN: As images unwind.
visual perception. 1972.

Ancient and modern theories of

JANSSEN, F.Α.: Over houten drukpersen.
Een studie van het bron
nenmateriaal met het oog op de reconstructie van een houten
drukpers... 1977.

OSCAR VON HASE

DIE KOBERGER
EINE DARSTELLUNG
DES BUCHHÄNDLERISCHEN GESCHÄFTSBETRIEBES
IN DER ZEIT
DES ÜBERGANGES VOM MITTELALTER ZUR NEUZEIT
MIT
KRITISCHEN UND BIBLIOGRAPHISCHEN ANMERKUNGEN,
EINEM ALPHABETISCHEN ORTS- UND PERSONENVERZEICHNIS UND
VERLAGSVERZEICHNISSEN DER KOBERGER
UND MIT EINEM ANHANG
ENTHALTEND DAS BRIEFBUCH DER KOBERGER
DRITTE AUFLAGE, MIT EINEM VORWORT VON HELLMUTH VON HASE,
DER ZWEITEN, NEUGEARBEITETEN AUFLAGE

* * *
*

Leipzig 1885. Neudruck, mit einem Vorwort von Hellmuth von Hase.
(8), 465, CLVII Seiten, mit Fig., und 5 Falztafeln.
Leinen, 8 ° , Schutzumschlag. (ISBN 9 0 6024 021 9)
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JANSSENS, U.: Matthieu Maty and the "Journal Britannique",
17501755. A French view of English literature in the middle of the
18th century... 1975.
KEYNES, Sir G.: John Ray (1627-1705), a bibliography,
1660-1970.
London 1951/Rp 1974, with additions and corrections by the author.
LE BLANC, C : Manuel de l'amateur
d'eetampee.
Contenant un diction
naire des graveurs de toutes les nations... Paris 1854-90/Rp
1970-71. 4 vols in 2.
LEWINE, J.: Bibliography
of 18th century art and illustrated
booka.
Being a guide to collectors of illustrated works in English and
French... London 1898/Rp 1969.
LIAS (semi-annual periodical). Sources and documents relating to
the early modern history of ideas. 1974... Volume I...
MINIATUUR, De іаатве
miniatuur... 1959.

—,

1445-1475.

Oe gouden eeuw der Vlaamse

MÜNTZ, E. & P. FABRE: La bibliothèque
du Vatican au XVe
siècle.
Contributions pour servir â l'histoire de l'humanisme...
Suivi de: La bibliothèque
du Vatican au XVIe siècle...
par E.
MUNTZ. Paris 1887; 1886/Rp 1970.
PALLIS, S.A.: An essay on Mandaean bibliography,
London 1933/Rp 1974.

1560-1930...

PéREZ PASTOR, С : Bibliografia
Madrileña,
1566-1625.
Descripción
de las obras impresas en Madrid... 1566-1625, con introducción,
documentos e índices... Madrid 1891-1907/Rp 1970-71. 3 vols.
PEREZ PASTOR, С : La imprenta en Toledo, 1483-1886. Descripción
bibliográfica... con introducción... Madrid 1887/Rp 1971.
PINTO DE MATTOS, R.: Manual bibliographico
portuguez
de livros
raros, classicos e curiosos. Revisto... Porto 1878/Rp 1971.
PLUQUET, F.A.A.: Dictionnaire
des hérésies,
des erreurs et des
schismes,.. Avec... un Dictionnaire des Jansénistes et un Index
librorum prohibitorum... publié par J.P. MIGNE. Paris 1847-53/
Rp 1969. 2 vols.
PONS BOIGUES, F.: Los historiadores
y geógrafos
arábigo-españoles,
800-1450.
Diccionario bio-bibliográfico... Madrid 1898/Rp 1972.
PORTALIS, R.: Les dessinateurs
d'illustrations
au XVIIe
siècle.
Soixante-quartorze études biographiques d'illustrateurs de
livres français... Paris 1877/Rp 1970.
QUENTIN-BAUCHART, E.: La bibliothèaue
Paris 1891/Rp1970.

de Fontainebleau,

1515-1589.

REDGRAVE, S.: A dictionary
of artists
of the English School. From
the Middle Ages to the 19th century. Painters, sculptors, architects, engravers, ornamentists... New ed. London 1878/Rp 1970.
RÖDING, J.H.: Allgemeines
Wörterbuch der Marine in allen (9) europäischen Seesprachen... Mit Bibliographie der Marine-Literatur,
Anhängen und acht Indexen. Hamburg 1793-98/Rp 1969. 4 Bände.
RODRÍGUEZ MARÍN, F.: Pedro Espinosa
(1578-1650),
poeta y filosofo
español. Estudio biográfico, bibliográfico y crítico...
Madrid 1907/Rp 1975.
ROSSI, J.B. DE: Bibliotheca
Judaica anti-Christiana.
Qua editi et
inediti... libri recensentur. Parma, Bodoni 1800/Rp 1964.

ROSSI, J . B . DE: Annales
hebraeo-typographici
1501 ad 1540. D e s c r i p s i t e t i n s t r u x i t . . .
ROSSI, J . B . DE: Historisches
steller
und ihrer
Werke...

веоиіі
XV et ab anno
Parma 1795-99/Rp 1 9 6 9 .

Wörterbuch
der jüdischen
SchriftL e i p z i g 1 8 3 9 , 1846/Rp 1 9 6 7 .

ROSSI, J . B . DE: De hebraicae
typographiae
origine
ас
primitiie,
s e u a n t i q u i s a c r a r i s s i m i s . . . e d i t i o n i b u s s e c u l i XV d i s q u i s i t i o
h i s t o r i c o - c r i t i c a . . . Parma 1 7 7 6 , E r l a n g e n 1782/Rp 1969.
SCHIFF, M.: La bibliothèque
du marquis
de Santillane.
E t u d e . . . de
l a c o l l e c t i o n de m a n u s c r i t s de don I ñ i g o de Mendoza ( 1 3 9 8 - 1 4 5 8 ) ,
h u m a n i s t e e t a u t e u r e s p a g n o l . P a r i s 1905/Rp 1 9 7 0 .
SCHNURRER, C F . DE (VON): Bibliotheca
Arabica.
Auctam nunc a t q u e
i n t e g r a m e d i d i t . T a b u l a . . . d i g e s s i t V. CHAUVIN. H a l l e 1 8 1 1 ,
L i è g e 1892/Rp 1 9 6 8 .
SCHOOK, C : Handboekje
voor letterzettere,
boekdrukkers
en
correctora...
1854-60.
F o t o h e r d r u k , met i n l e i d i n g en r e g i s t e r s . . . d o o r
F.Α. JANSSEN. 1 9 8 1 .
SCRIPTA ARTIS MONOGRAPHIA (SAM). A s e r i e s o f г а г е m o n o g r a p h s , c a t a 
l o g u e s r a i s o n n e s and s t u d i e s on t h e h i s t o r y o f a r t , t h e g r a p h i c a r t s ,
and a r t i s t s , from t h e M i d d l e Ages t o t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y , r e i s s u e d
i n r e p r i n t . 1 9 6 8 . . . Volume 1 . . . (ISBN 90 6025 100 8)
1. FRANKEN, D. i J . P . VAN DER KELLEN: L'oeuvre de Jan van de Velde,
graveur...
2. HéDOU, J . : NoSl Le Mire (1724-1801), et son oeuvre gravé...
Catalogue...
4. MEAUME, E.: Sébastien Le Clerc (1637-1714), et son oeuvre gravé...
Catalogue...
5. ANDRESEN, Α.: JOB t Arman (1539-1591), Graphiker und Buchilluatrator...
Katalog...
6. HéDOU, J . : Jean-Baptiete
Le Grince (1734-1781), peintre et
graveur..'.
7. LIPPMANN, F . : The art of wood-engraving in Italy in the 15th
century...
10. FRANKAU, J . : John Raphael Smith (1752-1812), English. . .engraver of
mezzatinta...
11. HYMANS, H.: Lucoa Vorsterman (1595-1675), graveur flamand...
Catalogue...
14. BRADLEY, J.W.: The life and works of Giorgio G. Clovio (1498-1578),
miniaturiet.
15. HAMILTON, E.: The engraved works, 1755-1822, of Sir Joshua Reynolds.
Catalogue...
17. SALOMONS, V.: Charlea Eiaen (1720-1778), 18th century French...
engraver...
19. FRANKEN, D.: L'oeuvre gravé des Van de Passe. Catalogue raisonné des
estampes...
STEINSCHNEIDER, M.: Drei Abhandlungen
über die jüdische
Literatur
dea
Mittelaltere.
I , A l l g e m e i n e E i n l e i t u n g . . . M i t t e l a l t e r s . I I , Zur
p s e u d e p i g r a p h i s c h e n L i t e r a t u r . . . I I I , V o r l e s u n g e n ü b e r d i e Kunde
h e b r ä i s c h e r H a n d s c h r i f t e n . . . 1 9 0 3 - 0 5 , 1 8 6 2 , 1897/Rp 1 9 6 5 - 6 6 .
TRIOMF van het Maniërisme,
De — .
t o t El G r e c o , 1 5 2 0 - 1 6 4 0 . 1 9 5 5 .

De E u r o p e s e s t i j l

van M i c h e l a n g e l o

VALLéE, L . : La Bibliothèque
Nationale.
Choix de documents p o u r s e r v i r
â l ' h i s t o i r e de c e t e t a b l i s s e m e n t e t de s e s c o l l e c t i o n s , 1 3 7 3 - 1 8 9 3 .
P a r i s 1894/Rp 1 9 6 9 .
WARREN, J . B . L . (LORD DE TABLEY): A guide
to the etudy of
book-platea
(ex-libris).
2 n d , c o r r e c t e d e d , w i t h a d d i t i o n o f an i n d e x . . .
M a n c h e s t e r 1900 & P l y m o u t h 1894/Rp 1 9 7 5 .
ZENKER, J . T . : Bibliotheca
Orientalia.
Manuel de b i b l i o g r a p h i e
t a l e , с . 1 5 0 0 - 1 8 6 0 . . . L e i p z i g 1846-61/Rp 1 9 6 6 .
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I
Het beeld van de geschiedenis van de Noordnederlandse boekhandel is
nog steeds op belangrijke onderdelen wazig; meer helderheid zal pas
worden verkregen, wanneer een aantal essentiële werkinstrumenten
beschikbaar zijn gekomen.
II
Bij het publiceren van de fondslijst van een uitgever is het nuttiger mee
te delen hetgeen bekend is over de totstandkoming van iedere uitgave
dan een minutieuze weergave van elke titelpagina te geven.
III
In 1705 schreef Reinier Leers aan Nicolas Clément, de onderbibliothecaris van de Bibliothèque du Roi: "Je croi que la Bibliothèque est très
défectueuse à l'égard des livres d'Angleterre, surtout des livres anglois"
(BNP AR 53, f.333). Deze zinsnede heeft zijn actualiteit tot op de dag
van vandaag behouden voor de Bibliothèque Nationale te Parijs.
IV
In de door O.S. Lankhorst samengestelde fondslijst der onder de naam
van Reinier Leers uitgegeven werken ontbreekt een nadruk van Abbadie's
Traité de la vérité de ¡a religion chrétienne (dl. I en II: Nouvelle edition,
revue, corrigée et augmentée, 1724; dl. III: Septième edition, revue,
corrigée et augmentée de cinq chapitres, 1720). Vindplaats: Amiens,
Bibliothèque Municipale: Th 7581 A 1-3. Deze omissie maakt nogmaals
duidelijk hoezeer de woorden van Goethe met betrekking tot 2i]nIphigenie
auf Tauris ook voor de bibliograaf van toepassing zijn: "So eine Arbeit
wird eigentlich nie fertig, man muss sie für fertig erklären, wenn man nach
Zeit und Umständen das möglichste getan hat".
(Goethe, Italienische Reise, 16-3-1787)

ν
De publicatie van een volledige catalogus der pamfletten in de collectie
Stuyt van de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek zal deze unieke verzame
ling eindelijk de aandacht kunnen geven die zij verdient.
VI
Het inbinden van tijdschriften zonder de bijbehorende omslagen is een
barbaarse bezigheid, die vergeleken kan worden met het bewaren van
brieven na het wegsnijden van het briefhoofd.
VII
Alleen al vanwege het nog steeds groeiende aantal vaktijdschriften voor
historici kan thans ook binnen de geschiedwetenschap het bestaan van
een current contents-blad meer dan ooit onmisbare diensten bewijzen.
VIII
De Nederlandse historici missen node een biografisch naslagwerk dat
de samenstelling van de bestuurscolleges in de Republiek inventariseert.
Voor een dergelijk werkinstrument kan als model staan: Michel Antoine,
Le gouvernement et l'administration sous Louis XV. Dictionnaire
biographique. Puis 1978.
IX
Het weglaten van deel 3 'Notes et références' in de herdrukken van
Paul Hazard, La crise de la conscience européenne, getuigt van minachting voor bibliografisch werk.
X
In pershistorische publicaties is tot dusverre ten onrechte het verschijnsel veronachtzaamd, dat gedurende de negentiende en in het begin
van de twintigste eeuw in Nederland het nemen van een abonnement op
een dag- of weekblad vaak vergezeld ging van het sluiten van een levensverzekering.

XI
De testamenten die in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw
werden opgemaakt, alvorens een reis werd ondernomen, bevatten ongekend veel materiaal dat als zodanig een duidelijker beeld kan verschaffen
over de motieven en de angsten voor het reizen in die eeuwen dan de literatuur over dit thema tot op heden biedt.
XII
Van de werkgemeenschappen binnen de Stichting Historisch Onderzoek
mag worden verwacht dat zij een actieve rol spelen in het totstandbrengen van de op haar vakgebied ontbrekende werkinstrumenten.
XIII
In de Straatsburgse kiosken zijn prentbriefkaarten te koop waarop met
vooruitziende blik wordt gesuggereerd dat men zich in 'la capitale de
l'Europe' bevindt. Gaat men echter af op de treinverbindingen vanuit
Nederland naar deze stad, dan waant men zich onderweg naar een
derderangs provincieplaats.
XIV
Dat het nagelaten werk van F.C. Terborgh, dat thans berust in het
Letterkundig Museum te Den Haag, pas in het jaar 2011 zal mogen
worden gepubliceerd, verdient tot dan toe berusting in het besef dat
'het wachten' een zo belangrijk thema vormt in het œuvre van deze
schrijver.

Stellingen behorende bij het proefschrift van Otto Lankhorst, Reinier
Leers, uitgever en boekverkoper te Rotterdam (1654-1714), Nijmegen
1983.
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