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“'S Gravenhaagsche” Stads-Almanakvoor het Jaar
...Bericht wegens de gesteltenisse der hooge
vergaderingen en collegien in 's Gravenhagemet de
benaamingen der leden daar in sessie hebbende, derz.
ministers en suppoosten ... mitsgaders aanwyzing
hunner woonplaatsen : voor den jaare ...Oudheden en
gestichten van Delft en Delfland mitsgaders van 's
Gravenhage, of: Beschrijving van de kerken, kloosters,
godshuizen ... vorders van de geleerde mannen die te
Delft of onder Delfland gebooren zijn's Gravenhageeen
berijmd verhaal met geschiedkundige
aanteekeningenCatalogus van de bibliotheek der
gemeente 's GravenhageS. Joseph ghetrouwen
advocaet in het leven, en in de doodtMessias zege-lied,
of 's Konings gangen in 't Heyligdom, vertoond in een
verklaaringe en toepassinge van den LXVIII.
PsalmGulden legende van den nieuwen S{t}. Jan. Dat is:
Kort verhael van den edeldom, deughden, ende
handelingen van meester Jan van BarneveltOudheden
en gestichten van de bisschoppelyke stadt en meyerye
van 's Hertogen-bosch, of: Beknopte beschryvinge der
steden en dorpen onder dat bisdom; mitsgaders
fundatien der geestelyke gebouwen, kerken, abdyen ...
als in de myerye gelegenDe graftombe van 's lands
zeehelden, C. en J. Evertszoon, hersteldJ. van Vondels
Hekeldichten, met aenteekeningen, uit 's dichters mondt
opgeschrevenThans merkelijk vermeerdert; verciert met
koperen platenInstructie voor den provoost-generaal van
's lands zeemagtProeven van Gods goedheid, 's
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menschen vryheid, en den oorspronk van het
kwaadderde deelHet gemeentebestuur van B. en
deszelfs secretaris S.theatraal voorgesteld in veertien
tooneelen's Werelds mooi- en lelykheit;mooi, of
aanmaaning tot alle fraaie leringen; lelyk, tot afschrik van
alle schandelyke zonden ...Groot placaatboek
vervattende alle de placaten, ordonnantien en edicten,
der ... Staten 's lands van Utrechtmitsgaders van de ...
borgemeesteren en vroedschap der stad Utrecht tot het
jaar 1728 ingesloten. Verrykt met allerhande edicten van
Keyzer Karel en Philips den tweeden, handvesten ... en
andere aanmerkelyke stukkenNaerder openinghe vande
manifeste, by de vier predikanten binnen 's HertogenBossche den XVI. May uyt-gegeven aen de
geestelijckheydt aldaer, teghens seecker cartel, den 14.
Iunij, by twee doctores tot Loven den voorsz: predikanten
toe-ghesondenEenige christelijke meditatien, gebeden
en danckseggingen om 's nachts, 's morgens ... te
gebruycken, mitsgaders by andere gelegentheden
...hierachter is bygevoegt de Reyse na Beth-El; te gelijk
gebeden en betrachtingeJ. v. Vondels Palamedes of
Vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aenteekeningen
uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk
merkelyk vermeerdertJ. v. Vondels Palamedes of
Vermoorde onnozelheit. treurspel, met aenteekeningen
uit 's dichters mondt opgeschreven. Den derden druk
merkelijk vermeerdertReglement op den wissel-wagen
van 's Hertogenbosch op Utrecht en vice versa, bij den
magistraat der hoofd-stadt 's Hertogenbosch
gearresteert den 23 Julij 1784S{t}. Niklaesgift, bestaende
in bevallike kodderyenBeschryving van s'Graven-Hage
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behelzende deszelfs oorsprong, benaming,
gelegentheid, uitbreidingen onheilen en
luisterTeregtwijzing betrekkelijk 's Rijks
zeewezenInstructie voor den opzichter over 's lands
werken te Delfzyl, en over 's lands post, paal, vlint en
ryswerken in het Fivelingo Quartier, ten zuid-oosten en
noord-westen van DelfzylReglement op het beplanten
van de Meyerye van 's HertogenboschReglement voor
het veer van Amsterdam op 's Hertogenbosch, vice
versaVerordening op het gebruik der haven en
Binnedieze binnen de gemeente 's
HertogenboschMorgenwandelingen door en in den
omtrek van 's-Gravenhage, of Schoonheden en
merkwaardige bijzonderheden betrekkelijk deze
residentieeene bijdrage tot de nationale lectuurBatava
Tempe, 't voorhout van 's GravenhageMet eene
omschrijving... door de leden van het genootschap
'Constanter' te LeeuwardenJ. van Vondels Hekeldigten,
met aanteekeningen, uit 's digters mondt opgeschreven,
nooit voor dezen gedrukt. Verciert met kopre platenBij 's
Konings begrafenis, Den 4den April 1849Register
gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de
staten 's lands van Hollandt, van alle die dachuaerden bij
deselve staten gehouden, mitsgaders die resolutien,
propositien ende andere gebesongneerde in de voirsz
dachuaerden gedaenS. Augustijns Vierighe meditatie[n]
oft aendachte[n]. En[de] die alleensprake[n] der siele[n]
tot God. En[de] dat ha[n]tboecxke[n] vand[en]
aenscouwingen Christi. Noch S. Bernardus deuote
aendachten. En[de] een boecxken van S. Ancelmus,
ghenaemt Die strale der Godlijcker Liefden, met
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sommighe van sinen ghebedenHet gewicht en de
waarde van 's menschen korten leeftyd op
aardevoorgesteld in eene vaderlandsche leerreden, over
Joh. IX vs. 4 op den avond van den laatsten dag des
jaars 1786De vijf-en-twintig-jarige ambtsbediening van
den heer S. Dassevael, gevierd den XII. mei
MDCCCXVOrdre aengaende de specien en gelden,
waer mede 's lands ongelden ende pachtingen moeten
worden betaelt's Werelds mooi- en lelykheit: mooi, of
aanmaaning tot alle fraaie leeringen, lelyk, tot afschrik
van alle schandelyke zondenin allerhande zedige
gedachten, historiën en fabelen voorgestelt, waar in de
dichter, de prediker, en alle andere menschen, van wat
staat of beroep zy ook zyn, iets zullen vinden, dat in
hunnen kraam dient's Lands geldelijke
aangelegenheidMemorie der twaalf Raaden in de
Vroedschap van 's Graavenhaage, ten betooge der
wettigheid hunner klagten over de vermindering van
hunne authoriteit en voorrechten
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