
Toelichting bij het bestand: Verzamelcatalogus UB Franeker 

 

Dit bestand is ontstaan tijdens het onderzoek dat resulteerde in het boek: Jacob van Sluis, The 

Library of Franeker University in context, 1585-1843 

 

De opbouw van het bestand is als volgt: 

Kolom A - algemeen volgnummer. De eerste 1000 nummers zijn ontleend aan de 1842-

catalogus; de nummers 1300-1400 aan de beide aanvullingen op de 1713-catalogus, met name 

het kleine academische drukwerk (vaak van de eigen Franeker universiteit); de nummers 

2001-4999 zijn ontleend aan de 1854-catalogus; de nummers vanaf 5001 zijn aanvullend op 

basis van andere catalogi, lijsten of kastcontrole, of aanwezig in Delft (vanaf 5801) of 

ontleend aan de veilingcatalogus van A.F. van Schurman (vanaf 6001). Nota bene: de titels 

vermeld in het tweede deel van de 1601-catalogus en verkocht in 1626 zijn niet opgenomen in 

dit bestand. 

Kolom B – verkorte titel en/of auteur van het boek 

Kolom C: jaar van uitgave. – Bij meerdelige uitgaven het jaartal van het eerst verschenen 

deel. 

Kolom D: jaar van uitgave. – Alleen een vermelding in het geval van meerdelige werken, met 

het jaartal van het laatst verschenen (of aanwezige) deel. 

Kolom E: plaats van uitgave. – Bij meerdere plaatsen van uitgave wordt de eerste van de 

vermelde plaatsen gehanteerd. 

Kolom F: signatuur. – Doorgaans het signatuur in de collectie van Tresoar; signaturen in UB 

Delft hebben de voorafgaande aanvulling Delft. De afkorting LS staat voor “Legatum 

Schurmannianum”, dus op enkele uitzondering na niet meer teruggevonden. De afkorting 

n.a. staat voor “niet aanwezig” in Tresoar. 

Kolom G: periode. – Indeling in 10 periodes overeenkomstig de tien overgeleverde gedrukte 

catalogi: 1601, 1626, 1635, 1644, 1656, [1691], 1713, [1749], [1781] en in combinatie 1842 & 

1854. Zie tabel 4.1 in het boek. 

Kolom H: verwijzing naar de 1601-catalogus, met nummers naar de uitgave in: Jacob van 

Sluis, De academiebibliotheek te Franeker anno 1601: De oudste catalogus ingeleid en opnieuw 

uitgegeven (Franeker: Van Wijnen, 2011). 

Kolom I: verwijzing naar de 1626-catalogus, naar de eerste letters van het trefwoord. 

Kolom J: verwijzing naar de 1635-catalogus, naar de eerste letters van het trefwoord. 

Kolom K: verwijzing naar de 1644-catalogus, naar de pagina en nummer geteld vanaf boven. 

Kolom L: verwijzing naar de 1656-catalogus, naar de pagina en nummer geteld vanaf boven. 



Kolom M: verwijzing naar de 1691-catalogus, echter naar de heruitgave en nootnummer: L.S. 

Wierda, Armamentarium totius sapientiae = Een arsenaal van alle wetenschap: De Franeker 

academiebibliotheek in de zeventiende eeuw (Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy, 2005). 

Kolom N: verwijzing naar de 1713-catalogus, naar de pagina en nummer geteld vanaf boven. 

Bij paginanummers tussen 500-599 is de verwijzing naar de 1749-catalogus (Continuatio), 

waarbij het paginanummer met 500 is verhoogd. Bij paginanummers boven 700 is de 

verwijzing naar de 1781-catalogus (Supplementum), waarbij het paginanummer met 700 is 

verhoogd. 

Kolom O: verwijzing naar de 1842-catalogus, naar de pagina. 

Kolom P: verwijzing naar de doorschoten exemplaren van de 1842-catalogus, met 

handgeschreven aanvullingen op deze catalogus, naar de pagina. 

Kolom Q: verwijzing naar de 1854-catalogus, naar de pagina. 

Kolom R: verwijzing naar de veilingcatalogus van de collectie Van Schurman (1849), naar de 

pagina voor de accolade en het volgnummer na de accolade. 

Kolom S: aantal titels. Meestal is dat één, maar bij een convoluut kunnen dit meer zijn. 

Kolom T: aantal banden. Titels die achter een andere titel zijn samengebonden in één band 

zijn als nul genummerd. Een meerdelig werk daarentegen kan één titel zijn in twee of meer 

banden. 

Kolom U: indeling volgens vakgebied, volgens tabel 4.2 in het boek. 

Kolommen V, W en X zijn voorfases van de indeling volgens kolom U, naar de catalogi 1842 

en 1854 

Kolom Y: formaat van het boek, dat getalsmatig is aangegeven: 2=folio, 4=quarto, 8=octavo, 

12=duodecimo, 16=sedecimo, pl=plano. 

Kolom Z: taal of hoofdtaal van de betreffende titel. 

Kolom AA: secundaire literatuur, indien relevant. 

Kolom AB: naam van de schenker, indien bekend, op familienaam gevolgd door initialen. 

Kolom AC: jaar van schenking of acquisitie, indien bekend. 

Kolom AD: codes voor  

Kolom AE: eventueel paginanummer bij vorige kolom. 

Kolom AF: diverse opmerkingen, bijvoorbeeld over inscripties van schenking. 

Kolom AG: binding, wijze van uitvoering, kan zijn l=leer, h=halfleer, w=witleer, 

p=perkament, 2p=halfperkament, k=karton, y=papier, z=zonder, m=modern; *=met opdruk. 

De backslash-\ staat voor herhaling. 

Kolom AH: stempel op de band. In het bijzonder de Franeker stempeling, blind of verguld. 



Kolom AI: sluiting van de band, met metalen klampen, leren veters of linnen linten. 

Kolom AK: bijzonderheden van de band, bijvoorbeeld supralibros. 

 

 

 

 

 

 

 

 


