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De Bybelsche Conferentie (1623) 

van Sixtinus Amama (1593 - 1629)

Kees Verdegaal

In de bibliotheek van het Nederlands Bijbelgenootschap 
bevindt zich een uitzonderlijk boek, de Bybelsche Conferentie 
van Sixtinus Amama, dat maar zelden op veilingen of in 
catalogi van antiquariaten te koop wordt aangeboden. 
Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het 
door de NBG-bibliotheek verworven.
De christelijke hebraïst Sixtinus Amama, professor voor 
Hebreeuws in Franeker van 1616 tot aan zijn dood in 1629, 
neemt in dit boek de Nederlandse versie van de Lutherbijbel, 
de Deux-Aesbijbel, onder de loep en behandelt uitgebreid 
de naar zijn mening foutieve interpretaties. Hij raadpleegt 
daarvoor de destijds gezaghebbende bijbelvertalingen en 
–commentaren, hetgeen reeds duidelijk naar voren komt in 
de titel van dit werk. Het functioneerde als voorwerk voor zijn 
herziening van de Deux-Aes. 

Bybelsche Conferentie, In welcke de Nederlandtsche Oversettinghe 
des bybels die eertijts uyt de Hoog-duytsche D. D. Lutheri int 
Nederlandtsch ghestelt ende tot noch toe in de Nederlandtsche 
Kercken gebruyckt is van Capittel tot Capittel aen de Hebreusche 
waerheyt beproeft ende met de beste Oversettinghen vergheleken 
wort namelijck met de Latijnsche van Pagninus / van Zurich / 
van Junius ende Tremellius / als oock de Fransche van Geneven / 
Hoogduytsche van Piscator / Spaensche van Cyprianus de Valera 
/ Italiaensche van Deodatus / Engelsche / etc. midtsgaders de 
Copyen van Biestkens ende Liesvelt. Tot aenwysinghe van de 
noodtwendicheyt der verbeteringhe deser Oversettinghe ende 
tot verclaringhe van vele duystere plaatsen met grooten arbeyt 
by een ghebracht door Sixtinum Amama Frisium, Professor 
der Hebreusche Tale in de Universiteyt der Ed. Mo. HH. 
Staten van Vrieslant, tot Franeker. t’Amsterdam  By Jan Jansz. 
Boeckvercooper woonende op ’t Water in de Pascaert  Anno 1623.1
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 Voorgeschiedenis
Nadat de dominicaan Sanctes Pagninus (Lucca ca. 1470 – Lyon 1541?) 
in 1528 in Lyon op verzoek van de humanistische paus Leo X de eerste 
nieuwe Latijnse vertaling van de Hebreeuwse bijbel na de Vulgaat 
van Hieronymus had gepubliceerd, ontstonden successievelijk allerlei 
bijbeluitgaven waarin de Vulgata Latina naast deze nieuwe vertaling werd 
afgedrukt. Dit gebeurde niet alleen in de zogenaamde polyglotbijbels van 
Alcala in Spanje (1514-1517) en Antwerpen (1569-1572), maar ook in 
beperkte edities als die van Immanuel Tremellius en Franciscus Junius, en 
die van Johannes Piscator. De laatste uitgaven publiceerden veelal tevens 
een herziening van de vertaling van Pagninus en lieten die vergezeld gaan 
van zogenaamde scholia, commentaren waarin de verschillen in vertaling 
en interpretatie min of meer uitgebreid aan de orde werden gesteld. Juan 
de Mariana, een jezuïet en een van de leermeesters van de latere kardinaal 
Robertus Bellarminus, publiceerde eveneens scholia in 1619, maar gezien de 
invloed van de contrareformatie werd daarin alleen de Vulgaat opgenomen, 
die sinds het Concilie van Trente voor Rome gold als dé bijbel.2 In al deze 
uitgaven functioneerden de scholia als wat later in de Statenvertaling de 
kanttekeningen zouden worden. De hierboven genoemde geleerden werden 
aangeduid als christelijke hebraïsten, omdat zij – na de lange donkere 
periode van de middeleeuwen op het gebied van kennis van het Hebreeuws 
– zich onder invloed van de renaissance intensief met de Hebreeuwse 
tekst van de Tenach en de rabbijnse werken die daarop betrekking hadden 
bezighielden.3

Al deze scholia, ook die van iemand als De Mariana, werden door de 
Statenvertalers geconsulteerd. We weten dit dankzij de manuscripten met 
de eerste versies van de Statenvertaling. De scholia worden geciteerd in hun 
zogenaamde notities die niet voor publicatie bestemd waren.4

In deze notities van de Statenvertalers wordt ook verwezen naar de 
Bybelsche Conferentie (1623) van Sixtinus Amama.5 Dit werk heeft 
eenzelfde soort functie als de traditionele scholia.

 Sixtinus Amama
Sixtinus Amama werd geboren in 1593 in Franeker, de stad waarin sinds 
1585 een universiteit gevestigd was. Over zijn komaf is verder niets bekend. 
Vanaf 1610 studeert hij Oosterse talen en theologie aan deze universiteit 
bij de in Oudenaerde (West-Vlaanderen) geboren Johannes Drusius.6 Deze 
had zijn enige zoon voorbestemd om na hem de leerstoel voor Hebreeuws 
in Franeker te bezetten. Toen zijn zoon in 1610 reeds op eenentwintigjarige 
leeftijd tijdens zijn studie in Oxford stierf, nam hij Sixtinus Amama bij 
zich in huis. Drusius voedde hem op als een eigen zoon met de bedoeling 
dat Amama hem later zou opvolgen. Na Drusius’ dood in 1616 werd 
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Amama professor voor Hebreeuws in Franeker. Later werd hij bovendien 
bibliothecaris van de ‘Hogeschool’. Gedurende twee jaar, in 1621 en 1628, 
was hij rector van de Academie.
Hij werkte verder in de lijn van zijn leermeester en verzorgde uitgaven van 
de Hebreeuwse grammatica die gebaseerd zijn op die van Johannes Buxtorf 
en Petrus Martinius en waarvan de eerste in 1625 verscheen. In hetzelfde 
jaar publiceerde hij onder de titel Coronis ad Grammaticam Martinio 
Buxtorfianam een reeks annotaties bij deze Hebreeuwse grammatica. In 
het voorwoord laat hij auteurs als Kimchi en Elia Levita alsook een groot 
aantal christelijke hebraïsten, onder wie Coddaeus, Buxtorf, L’Empereur, 
Cevallerius, Bertramus, Schindlerus, Drusius, Erpenius en Martinius de 
revue passeren. Het werk droeg hij op aan de hebraïst William Langton, 
doctor in de theologie aan Magdalen College in Oxford. Van de grammatica 
van Petrus Martinius had Johannes Drusius al in 1585 en 1590 uitgaven 
verzorgd. Amama voegde daar nu onder andere zijn op de rabbijnen 
geïnspireerde Consilium de Studio Ebraïco feliciter instituendo aan toe.
Een saillant detail van de Franeker geschiedenis is Amama’s voorkeur 
voor Meinardus Schotanus boven Johannes Bogerman als opvolger van 
de hoogleraar theologie Sybrandus Lubbertus, toen deze in 1625 stierf. 
Lubbertus gold voor Amama als een beproefd bestrijder van de reeds 
eerder genoemde vertegenwoordiger van de contrareformatie, de jezuïet 
Robertus Bellarminus, gespecialiseerd in Hebreeuws en rabbijnse bronnen. 
Was Bogerman niet anti-rooms genoeg? Bogermans vader had nog als 
rooms-katholiek priester gefungeerd. Of betrof het een persoonlijke vete?7

Amama gaf de eerste Hebreeuwse grammatica in het Nederlands uit in 
1627: De Hebreusche Grammatica ofte Taal-konst. Met verscheydene 
regulen dienstigh tot grondigh verstand des ouden ende nieuwen 
Testaments, ende verklaringe van vele duystere plaatsen. Alles tot dienste 
der leer - gierige Nederlanders in haar eygen tale gestelt door Sixtinum 
Amama, Professeur der Heylige Tale tot Franeker. t’Amsterdam, 
Voor Hendrick Laurens Boeckvercoper, 1627. De grammatica werd in 
Franeker gedrukt door de drukker Fredericus Heynsius en in Amsterdam 
uitgegeven. Het jaar daarop publiceerde hij het eerste woordenboek 
Hebreeuws-Nederlands: Sixtini Amama Ebreusch Woord-Boek. Tot 
dienste der leergierighe Nederlanders in’t Nederlandts ghestelt / om 
by de Ebreusche Taal-konst te voeghen. Voor Hendrick Lauwerensz. 
Boeckvercoper tot Amsterdam. Tot Franeker, Ghedruckt by Ulderick 
Balck / gheordineerde Boekdrucker der E.H.H. Staten van Frieslandt. 
Anno 1628.8

Amama heeft verschillende keren gepleit voor een nieuwe vertaling van 
de bijbel en zich in verband daarmee zelfs via Festus Hommius – een van 
de latere vertalers voor het Nieuwe Testament van de Statenbijbel – tot de 
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Staten Generaal gewend. Dit overigens zonder succes. In 1625 liet hij reeds 
een verbeterde uitgave van de Deux-Aesvertaling van het Oude Testament 
verschijnen met de nieuwtestamentische vertaling van Hermannus 
Faukelius uit 1607. In de marge van de oudtestamentische vertaling gaf hij 
afwijkende Hebreeuwse lezingen aan.9

Hij genoot internationale faam als hebraïst en oriëntalist en werd na het 
overlijden van de hebraïst en arabist Thomas Erpenius uitgenodigd om 
hem in Leiden op te volgen. De bestuurders van de Franeker Hogeschool 
wisten hem te overreden in Franeker te blijven. De Bazelse hebraïst 
Johannes Buxtorf senior en Amama werden in het derde decennium van de 
zeventiende eeuw als de belangrijkste hebraïsten beschouwd. In 1629 stierf 
Amama – op vrij jonge leeftijd – in zijn geboortestad, waar hij het grootste 
deel van zijn leven had doorgebracht.

 De Bybelsche Conferentie
De Bybelsche Conferentie werd in 1623 in Amsterdam uitgegeven. Uit 
de volledige, omstandige titel is duidelijk dat Amama een minutieus 
vergelijkend onderzoek had verricht in verschillende vertalingen, namelijk 
die van Luther, Pagninus, Leo Jud en Theodorus Bibliander, Tremellius 
en Junius, de Geneefse theologen Bertramus en Beza, Piscator, De 
Valera, Diodati, de King James-hebraïsten, alsook de door Biestkens en 
Liesvelt uitgegeven vertalingen.10 Amama wilde met dit onderzoek kritiek 
leveren op de Deux-Aesbijbel waarvan de eerste editie in 1561-1562 was 
verschenen. Het gaat daarbij om een Nederlandse versie van de vertaling 
van Luther.11 Belangrijk is dat Amama in de titel van zijn Conferentie 
zegt dat hij de vertaling ‘aen de Hebreusche waerheyt beproeft’. Hieruit 
mag men concluderen dat de namen die hij noemt in verband met de 
geraadpleegde vertalingen, naar zijn mening borg staan voor de hebraica 
veritas, d.w.z. zo getrouw mogelijk de Hebreeuwse tekst van de Tenach 
weergeven.
Typerend voor zijn houding is dat Amama zich expliciet afzet tegen 
bepaalde vertalingen, in niet mis te verstane bewoordingen. Zo is na 
de gehele oudtestamentische sectie een gedeelte opgenomen dat de 
volgende titel draagt: ‘Addities ende Verclaringen, waerinne oock eenighe 
dwalinghen en grove fauten der Luevensche oversettinghe worden 
aenghewesen.’ Hij zet zich hier uitdrukkelijk af tegen de vertaling van de 
Leuvense professoren.12

Kenmerkend voor de Bybelsche Conferentie is dat deze afwijkt van de 
‘klassieke’ scholia. Zo wordt er geen enkele vertaling integraal in afgedrukt 
terwijl dat wel het geval is in die van de bovengenoemde christelijke 
hebraïsten. De eveneens in de titel van Amama’s werk genoemde 
christelijke hebraïst Johannes Piscator heeft zijn scholia opgenomen 
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in een bijbeluitgave met – in twee parallelle kolommen – de Latijnse 
vertalingen van Tremellius en Junius, en die van hemzelf. In zijn scholia 
bespreekt hij de verschillen en verwijst hij naar allerlei andere bronnen 
zoals rabbijnse commentaren.13 Amama bespreekt in de Conferentie per 
boek – te beginnen bij Genesis en eindigend bij Maleachi – de voor hem 
relevante passages uit de gehele Tenach. Dit hoofddeel omvat zo’n 654 
pagina’s. Zijn selectiecriterium is niet altijd even duidelijk. Zo bespreekt hij 
bijvoorbeeld niet Job 3:8 waar de rabbijns georiënteerde vertalingen uit die 
tijd het Hebreeuwse liwjatan – ten onrechte – met ‘hun rouw’ vertaalden 
en niet met ‘Leviatan’.14 Job 3, toch niet zonder problemen, bespreekt 
hij überhaupt niet, terwijl van bijna alle andere hoofdstukken in Job wel 
plaatsen besproken zijn met uitzondering van het zeer korte hoofdstuk 
25 en hoofdstuk 35. Het aantal besproken plaatsen per hoofdstuk varieert 
sterk. Van de hoofdstukken 1, 2, 10 en 42 wordt telkens maar één plaats 
besproken, terwijl van hoofdstuk 6 zo’n 13 verzen de revue passeren en van 
hoofdstuk 34 zelfs 12 verzen worden behandeld. Gemiddeld bespreekt hij 
vier à vijf plaatsen van de hoofdstukken die hij behandelt.15

Illustratief voor zijn kennis en zijn werkwijze is de verwijzing in de 
‘Addities’ bij Genesis 30:30: ‘met de uytlegginge R. Mosis stemt David 
Kimchi oock over een. Siet oock Drusium op Habac. 3.5. De Sp. volcht 
Iun. Con mi intrada.’ Het betreft hier de interpretatie van het Hebreeuwse 
lerageli ‘voor mijn voet’ in Genesis 30:30 en leragelaw ‘voor zijn voet’ in 
Habakuk 3:5. De Deux-Aesbijbel vertaalt Genesis 30:30 als volgt: ‘ende 
de Heere heeft u gesegent voor mijnen voet.’ De verklaring wordt in een 
marginale noot gegeven: ‘Dat is / ick heb moeten loopen ende rennen 
door dunnen ende dicke / dat ghij soo rijcke wordet: mijnen voet heeft 
het moeten doen.’ In Drusius’ commentaar lezen we het volgende: ‘Ad 
pedes ejus] pedum vocabulo adventum significant, ut Gen. 30. Benedixit 
DOMINUS tibi ad pedum meum, vult dicere ad adventum meum. Vel 
est metaphora sumpta à regibus, quos antecedunt servi à pedibus sive 
anteambulones. David scholiastes exponit wesibato id est causâ ejus. Sic 
apud Mosen lrglj idem enarrat propter me.’ Met ‘David scholiastes’ ‘David 
de geleerde commentator’ wordt David Kimchi aangeduid en met ‘Mosen’ 
Nachmanides. Men is het erover eens dat de uitdrukking niet letterlijk 
maar figuurlijk bedoeld wordt. (Zie in de NBV Genesis 30:20: ‘JHWH 
heeft u sinds mijn komst inderdaad gezegend.’ En Habakuk 3:5: ‘Voor 
hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet.’ In het laatste geval 
kon in het Nederlands het woord ‘voet’ figuurlijk gebruikt worden.) De 
facto gebruikt hij hier het door hemzelf in 1627 uitgegeven commentaar 
van zijn leermeester op de Kleine Profeten: Ioh. Drusii SS. Literarum 
in Acad. Franekerana, dum vixit, Interpretis celeberrimi Commentarius 
in Prophetas Minores XII. quorum VIII. antea editi, nunc auctiores; 
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reliqui iv. Jam primùm prodeunt. Eiusdem In Graecam Editionem LXX. 
Conjectanea. Sixtinus Amama Edidit …16 Hij verwijst dus via Drusius naar 
het commentaar van de rabbijn Mosje ben Nachman oftewel Nachmanides 
(1194-1270) wiens interpretatie overeenkomt met die van de beroemde 
filoloog en commentator David Kimchi (ongeveer 1160-1235). Het 
betreft hier dus een typisch voorbeeld van indirecte rabbijnse invloed. 
Verder wordt met de afkorting ‘Sp.’ verwezen naar de Spaanse vertaling 
van Cypriano de Valera, in 1602 in Amsterdam gepubliceerd. Daarvan 
wordt – via de aanduiding ‘Iun.’ – gezegd dat De Valera de vertaling van 
de christelijke hebraïsten Immanuel Tremellius en Franciscus Junius volgt. 
De eerste editie van deze invloedrijke vertaling verscheen in Heidelberg in 
delen tussen 1575-1579. In de laatste twee decennia van de zestiende eeuw 
volgden verschillende uitgaven. De Statenvertalers citeerden met name de 
Londense uitgave van 1593.17

Een gelijksoortige behandeling ondergaat de overbekende crux in Ezechiel 
34:16, waar de Vulgata Latina ‘… et quod infirmum fuerat consolidabo, 
et quod pingue et forte custodiam; et pascam illas in judicio’ vertaalt 
en het werkwoord sjamar leest i.p.v. sjamad. De voor de hand liggende 
verwisseling van dalet en reesj komt geregeld in handschriften voor, zoals 
ook in de manuscripten van Qumran het geval is. De onterechte lezing met 
sjamar is gebaseerd op enkele Hebreeuwse handschriften, de Septuaginta 
en dus eveneens de Vulgata Latina. Ook de Willibrordvertaling uit 1975 
volgt nog deze lezing: ‘Het verloren dier zal ik zoeken, het afgedwaalde 
terughalen, het gewonde sterken, de vette en sterke dieren bewaren; Ik 
zal ze weiden zoals het behoort.’ Het gaat er evenwel contextueel niet 
om dat JHWH de sterke, vette schapen – beeld voor hen die niet de Tora 
onderhouden –- behoedt, maar dat die verdelgd worden. Amama behandelt 
het probleem als volgt: ‘wil ick bewaren.] Dat soude èsjmor zijn. Maar 
hier is asjmid sal ick verdelgen. Siet alle onse oversett. D. Luther is hier 
wederom van de oude Latijnsche verleyt. Door de vette ende stercke 
schapen verstaet hij de moetwillighe ende onghehoorsame / wulpsche 
menschen / die tegen den Heere achter uytstaen. Siet Deut. 32.15.’ Hier 
krijgen dus de vertaling van Luther en – impliciet – de Deux-Aesbijbel 
ervan langs: zij zijn verleid!

 Slot
Duidelijk zal zijn dat de Bybelsche Conferentie een Fundgrube is voor de 
behandeling van allerlei min of meer problematische teksten in de Tenach. 
Men vindt er een fundamentele interesse voor de veritas hebraica, maar 
tevens een duidelijke antipathie tegen zowel Rome als Luther en hun 
interpretaties van de bijbel. De Statenvertaler Johannes Bogerman beschikte 
over een exemplaar van het werk van Amama,18 terwijl het niet vermeld 
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staat in de veilingcatalogus van de revisor Franciscus Gomarus.19 (Dat 
laatste wil overigens niet zeggen dat hij daar niet over beschikt heeft.)
De Bybelsche Conferentie illustreert dat er grote behoefte bestond aan een 
brontekstgetrouwe vertaling van de bijbel. De Statenvertaling zal veertien 
jaar later in die behoefte voorzien.

Noten

1 Op de titelpagina treft men het motto ‘God bewaert in noot’ aan. Dit soort motto’s 

komen ook her en der verspreid in dit werk voor. Zo staat er boven het gedeelte 

van het boek Prediker ‘Deo gloria’. (Het boek Prediker draagt de dubbele titel 

‘Ecclesiastes De Predicker’, wat betreft de laatste duidelijk in navolging van de 

Luthervertaling.) Het exemplaar in de NBG-bibliotheek bevat diverse verkeerde 

pagina-aanduidingen: zo is p. 398 abusievelijk genummerd als 388. Onbekend is of dit 

in alle exemplaren het geval was. Een oplage werd in die tijd niet steeds in één keer 

gedrukt. Opvallend bij het NBG-exemplaar is dat een gedeelte dubbel ingebonden 

is.

2 Robertus Bellarminus (1542-1621) studeerde o.a. in Leuven en schreef daar zijn 

Hebreeuwse grammatica waarvan de eerste druk in 1578 in Rome verscheen 

onder de titel: Institutiones Linguae Hebraicae. Deze grammatica beleefde vele 

drukken. 

3 Een gedeelte van de gegevens voor dit artikel is ontleend aan C.M.L. Verdegaal, De 

Statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie 

voor de vertaling van het boek Job, Tilburg, Tilburg University Press 1998.

4 Zie voor uitgebreidere informatie over deze materie Verdegaal, met name 60-101.

5 Zo werd bijvoorbeeld in de notities van het Jobmanuscript van de Statenvertalers 

Amama zesmaal expliciet geciteerd. Wellicht weinig in vergelijking met andere 

bronnen (het Jobcommentaar van Joannes Mercerus 66 maal), maar duidelijk is in 

ieder geval dat het boek geconsulteerd werd. Zie Verdegaal, 193.

6 Voor verdere details over Drusius zie Verdegaal, 155-158.

7 Voor gegevens over de privébibliotheek van Bogerman zie Verdegaal, 178-181. 

Men treft er – naast de wetenschappelijke literatuur – o.a. missaals aan, wellicht 

afkomstig uit het boekenbezit van Bogermans vader.

8 Voor gegevens over deze publicaties zie o.a. L. Fuks & R.G. Fuks-Mansfeld, 

Hebrew Typography in the Northern Netherlands. Historical Evaluation and Descriptive 

Bibliography. Part One, Leiden, E.J. Brill 1984, 83 (nr. 120) en 84 (nr. 121). De auteurs 

van deze bibliografie geven bij beide werken als vindplaats alleen de Rosenthaliana 

(Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam). Van dit soort 

grammatica’s en woordenboeken zijn door het veelvuldig gebruik normaliter weinig 

exemplaren bewaard gebleven. Toch is het bijna zeker dat er in andere collecties 

exemplaren aanwezig zijn. Zo is van de grammatica bekend dat een exemplaar in de 

vorige eeuw via een antiquariaat verhandeld is.

9 Voor meer informatie over deze ‘reformatorische bijbel’ zie o.a. C.C. de Bruin en 
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F.G.M. Broeyer, De Statenbijbel en zijn voorgangers. Nederlandse bijbelvertalingen vanaf 

de reformatie tot 1637. Haarlem / Brussel, Nederlands Bijbelgenootschap / Vlaams 

Bijbelgenootschap, 1993, 180 e.v. In deze editie nam hij ook de aantekeningen van 

Giovanni Diodati’s Italiaanse bijbel uit 1607 op. In de bijbeleditie van Amama was de 

nieuwtestamentische vertaling van Hermannus Faukelius opgenomen, die uit 1617 

stamde.

10 Voor de uitgebreide titel zie boven aan het begin van dit artikel.

11 Zie noot 9.

12 De Latijnse vertaling verscheen in 1547 en de Nederlandse in 1548. Zie hiervoor 

o.a. T.H. Darlow and H.F. Moule, Historical Catalogue of the Printed Editions of Holy 

Scripture in the Library of the British and Foreign Bible Societies, Londen 1903-1911, en 

met name in deel II sub Latin 936-937 (nr. 6129) en sub Dutch 903 (nr. 3287).

13 De eerste editie van Piscators scholia dateert van 1612 en werd heruitgegeven in 

1644. In de titel van de Bybelsche Conferentie wordt alleen expliciet naar de Duitse 

vertaling van Piscator verwezen. Voor meer informatie over de scholia van Piscator 

zie Verdegaal, 155.

14 Zie Verdegaal, 202-205. De Statenvertaling – o.a. in navolging van de English Authorized 

Version (1611) – ‘hare rouwe’. (In het zeventiende-eeuwse Nederlands werd het 

bezittelijk voornaamwoord ‘hare’ voor het tegenwoordige ‘hun’ gebruikt. In latere 

qua spelling aangepaste edities van de Statenbijbel heeft men dit ‘hare’ veranderd 

in ‘hun’.) Bij de grondige revisie van de EAV werd ‘their mourning’ gewijzigd in 

‘Leviatan’. 

15 Zie ‘Het Boek IOBS’ 206-247. Voor het boek Job bespreekt hij in totaal 180 

plaatsen.

16 De rest van de titelpagina luidt als volgt: … & vacivis aliquot pagellis implendis 

addidit Epistolam prodromon ad Marinum Marsennum, Theologum Parisiensem. 

Amstelredami, Sumtibus Henrici Laurenti. 1627. Typis Frederici Heynsii Typogr. in 

Acad. Franekeranâ. Het gaat hierbij om een quarto-uitgave die naast de twaalf 

ongenummerde niet minder dan 1068 pagina’s omvat. Ook dit werk werd weer 

door de universiteitsdrukker van Franeker gedrukt, maar via een Amsterdamse 

uitgever te koop aangeboden, zoals bij Amama’s Hebreeuwse grammatica en 

woordenboek het geval was.

17 Bogerman bezat de Londense editie van 1585. Zie Verdegaal, 125.

18 Zie 13,89 in de Catalogus librorum, Reverendi, Celeberrimi, Doctissimique D. Iohannes 

Bogermanni … Lugduni Batavorum, Apud Franciscum Hegerum & Hieronymum de 

Vogel, 1638. (Het ligt nog steeds in de bedoeling dat deze veilingcatalogus door 

schrijver van dit artikel in de serie ‘Catalogi redivivi’ wordt heruitgegeven en van 

een uitgebreid voorwoord en van registers wordt voorzien.)

19 Zie E. Dekker, J. Knoop, C.M.L. Verdegaal, The Auction Catalogue of the Library of F. 

Gomarus. A facsimile edition with an introduction and indexes (Catalogi redivivi X), ’t 

Goy-Houten (Utrecht), Hes Publisher, 1996. De boeken van Gomarus werden in 

1641 geveild.
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