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ruimte van reeden en havens bergen kon, was de tijd
gekomen om aan de begeerte van Delfshaven te voldoen
en den mededinger van voorheen als medewerker voor
de toekomst op te nemen in de groote gemeente, die
zich zoodoende eerst binnen haar natuurlijke grenzen
tot een stad van den eersten rang vrij zal kunnen ont-
wikkelen.

VEREERINGE VOOR HET PRESENT VAN DE
WERCKEN VAN ERASMUS.

Alsoo Pieter van der Aa, Boeckdruckker tot Leijden,
alle de wercken van den beroemden Erasmus in tien
volumina drukkende dat groote werck aen Burgermeesteren,
mitsgaders den Pensionaris en den Secretaris van Burger-
meesterskamer heeft opgedraegen en bereytz aen eijder
van de selve drie volumina van de selve cierlijck gebon-
den vereert, hebben Burgemeesteren goet gevonden tot
een recognitie aen de selve van der Aa toe te leggen
veertien hondert gulden te weten acht hondert gulden uijt
het particulier kasje van dese kamer, en ses hondert gul-
den bij ordonnantie van Burgermeesteren te behandigen
als het werck volmaeckt sal sijn, geen deel eijmand ge-
dediceert en de vereeringe van het gehele werck, op
gelijcke wijse als de drie volumina, gedaen sal sijn, en
datselve door den pensionaris sal geschieden ten welcken
eijnde de voors. somme op sijn naem ter wisselbanck
sal werden gestelt, en is by hem geschreven de missive
hierna volgende Actum den 21 April a<>. 1703, present,
alle de Heeren, dempto J. Beijer (1).

(1) In margine leest men: Den 23 April 1703 heeft den heer
Burgermeester J. Beijer met voor weten dese Resolutie is geno-
men, sig uaeder met de selve geconformeert.



Mijn Heer de Heeren Burgermeesteren hebben voor de
veranderinge der magistrature goet gevonden te disponeren
omtrent de recognitie UE: toe te leggen ter saacke
van de dedicatie en vereeringe van ses Exemplaren van
de wercken van Erasmus, wel aengaende de gemelte
heeren aen UEd* hebben toegeleijt een somme van veer-
tien hondert gulden albereijtz op mijn naem ter wissel-
banck gestelt, met ordere van die aen UEd* te behandigen,
wanneer het geheele werck sal sijn affgedruckt, geen deel
aen eymand anders wie het oock zij gedediceert sal sijn,
en ses exemplaren in Fransche banden even als de voorige
aen de heeren aen wie de dedicatie geschiet sullen sijn
gegeven. UE. kan dese missive als obligatoir bij sig
houden. Waar mede etc.

In margine leest men nog:
Dewijl de ses exemplaren compleet de heeren aen wie

het werk is gedediceert sijn ter hand gekoomen hebben
de heeren Burgermeesteren den pensionaris Horenbeecq
geordonneert de gemelte somme van veertien hondert
gulden aen den gemelten van der Aa te laeten toekoo-
men; wyders is geresol veert nog drie exemplaren sullen
werden genooten by de heeren S. Beijer, J. van Belle en
G, Coolbrand ten tijde van dese genoome Resolutie geen
Burgemeester sijnde geweest. Actum den i January 1707
present, alle de Heeren Burgermeesteren.

Den gemelten van der Aa heeft behoorlijcke quitantie
van de gemelte ƒ 1400 ontfangen te hebben, overgestiert,
welcke quitantie berust in Burgermeesterskasse, den 7
Januari a<> 1707.

Resolution en Disposition van Burgemeesteren van Rotterdam,
reg. 2, fo. 71, in het Archief der gemeente.


