
Literaire werken van Richard Verstegen* 
 
Epigrammen (1617) 

• Neder-duytsche epigrammen op verscheyden saecken, soo wel te stichten, als den geest 
te vermaecken. Met genuchlycke epitaphien op d'overledene gedicht, waer deur dat de 
levende worden oock gesticht.   

 Mechelen: Hendrick Iaey, 1617 
  <Google books 

• Nederduytsche epigrammen ende Epitaphien: Van verscheyden persoonen en differente 
saecken, soo wel om te stichten, als den geest te vermaecken. Van nieuws 
ghecomponeert door R.V. Noyt te voren in druck uutghegaen.  

 Brussel: Jan van Meerbeeck, 1624 
  <Google books 
 

Gazette (1618) 

• De gazette van nieuwe-maren, van de gheheele wereldt. Ghemenght met oude 
waerheden… Hier by is oock ghevoegt eene wederlegginghe van eenighe onbequame 
Nederlandtsche spreuck-woorden.  

 Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1618 
  <Google books 

 
Characteren (1619) 

• Characteren oft scherpsinnighe beschrijvinghe van de proprieteyten, oft eygendommen 
van verscheyden persoonen.  

 Antwerpen: Guilliam Lesteens, 1619 
  <Google books 

• Scherp-sinnighe characteren. Oft subtijle beschrijvinghe van de proprieteyten oft 
eyghendommen van verscheyden persoonen. In desen tweeden druck veel vermeerdert. 

 Antwerpen: Guilliam Lesteens, 1622  
  <Google books 

• Aardige characteren, ofte geestige uytbeeldinge van hondert verscheide persoonen, voor 
deese in Brabant geschreeven door R.V. In dezen derden druk 't kromme Brabants door 
iemant wat verschaaft, en de vaarsjes op ieder character, (als te veel stootende) geheel 
uitgelaten, en weder andere, zoo veel lyden kan, in der zelver plaats gemaakt. 
Amsterdam: Hendrik Schelte, 1705 [bewerking door Dirk Schelte, met voorwoord] 

  <Google books; facsimile uitgave Roeselare: Uitgeverij den Wijngaert, 1984 

• Honderdt geestige caracteren, ofte uitbeeldingen van honderdt verscheidene personen. 
De vierde druk. Niet alleen verschaaft, en de versjes op yder caracter, als te veel stotende 
verandert, maar nog van zeer veel spelfouten gezuivert.  

 Amsterdam: Bernard Mourik, 1735 
  <Google books 

 
Wetsteen des verstants (1620) 

• Den Wet-steen des Verstants. Waer mede door verscheyden fraye proposten, wijse 
antwoorden, redenen ende sententien t'verstant vanden leser verscherpt woordt. 
Antwerpen: Guilliam Lesteens, 1620 

  <KB Brussel (VH 30.555A), Bib UvAmsterdam 

  
Medecyne (1625) 

• [De medecyne … teghen de droefheyt ende melancolie, vol cluchten… ende 
scherpsinnighe ghenuchten  

 (Antwerpen 1625-1626)] 
  <UBGent (enige ex, zonder titelblad); Google books 
 

 



Recreative beschrijvinge (1630) 

• Recreative beschrijvinge van de proprieteyten oft eyghendommen, van de differente 
soorten van ambachts lieden. Dienende in stede van medicamenten, teghen die 
melancolie.  

 Antwerpen: Abraham Verhoeven, 1630 
  <Museum Plantin-Moretus (A3790) 

• Recreative beschrijvinghe van de proprieteyten oft eyghendommen, van de differente 
soorten van ambacht-slieden. Dienende in stede van medicamenten, teghen die 
melancolie. Versiert met veerskens door Jacques Clouwens.  

 Antwerpen: weduwe Jeremias van Ghelen, 1642 
  <Google books 

 
Medicamenten (1633) 

• Medicamenten teghen de melancolie: gheleghen in seeckere vraghen en antwoorden. In 
eenighe kluchtighe ende scherpsinnighe rescontres. Ende in 't contradiceren van 
sommighe valsche ydele, ende onstichtighe Nederlantsche spreeck woorden.  

 Antwerpen: Hendrick Aertssens, 1633 
  <KB Brussel, Museum Plantin-Moretus (A2564) 

 
Exercitien (1641) 

• Exercitien van verstandt in varieteyt van scherpsinnighe epigrammen ende epitaphien. 
Eenighe tenderende tot stichtinghe, ende eenighe tot recreatie vande goedt-willighe leser. 
Antwerpen: Godtgaf Verhulst, 1641 

  <Stadsbibliotheek Antwerpen (C16065) 
 
* Ontspanningslectuur in het Nederlands (chronologisch volgens datum van de eerste editie), met 
uitzondering van de ‘historische/contrareformatorische’ publicaties. 

 


