
De Navorscher 

De historisch-topografische bibliotheek van het Gemeentearchief 
van 's-Gravenhage bezit een vrij uitgebreide serie zogeheten 
Blaauwboekjes, uitgegeven te 's-Gravenhage door Van der Ven, 
werkelijke naam Thomas Hendrik Willem Aepeker. Deze Blaauwboekjes 
zijn, voor zover mij bekend, verschenen van 1828 tot 1853. Elke 
aflevering heeft een andere titel, de boekjes bestaan uit 2 kater-
nen, tesamen vormend 16 bladzijden. Een groot gedeelte van deze 
boekjes is geïllustreerd met primitieve houtsneden. In het Gemeente
Archief van Den Haag zijn er alleen al ± 300. Onderwerp van de boek
jes is meestal het Haagse society-leven. 
In verband met onderzoek naar deze Blaauwboekjes en hun uitgever 
Van der Ven zou ik graag vernemen of iemand nog dergelijke boek-
jes kent. Indien dit inderdaad het geval is, zou ik deze Blaauwboek
jes, indien mogelijk, graag te leen ontvangen. Van harte houd ik 
mij aanbevolen voor verdere suggesties en/of mededelingen 
van uw kant inzake de genoemde Blaauwboekjes en hun uitgever. 

De gemeentearchivaris van 
Den Haag 

De schrijver A.J. Vitringa werd in 1827 te Harderwijk geboren als 
zoon van Capegius Lambertus Vitringa, burgemeester en notaris van 
Nunspeet, gemeente Ermelo. Hij studeerde in Amsterdam, Utrecht 
en Groningen. Zijn jeugd bracht hij door te "Harderijk, Nunspeet en 
elders op de Veluwe" en hij heeft zich "door privaatlessen en eigen 
studie voor de academie" bekwaamd, volgens het NNBW. Zeer geïn
teresseerd ben ik in gegevens over zijn jeugd en het onderwijs, 
dat hij heeft genoten. De familie Vitringa bekleedde een voorname 
positie in het noordwesten van de Veluwe. Het vermoeden bestaat, dat 
er nog archiefstukken bestaan met betrekking tot deze familie. 
Naspeuringen in de gemeentearchieven te Harderwijk, Deventer en Den 
Haag en in het Rijksarchief te Utrecht en Den Haag hebben wel het 
een en ander opgeleverd, maar slechts weinig biografische gegevens. 
Wie kan helpen? 

H. Waaijenberg 

Wie kan dit citaat thuisbrengen: 
"C' est une femme impayable et qui par son adres se 
eut fait mettre en prison les sept ages de Grèce". 

Marita Mathijsen 
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