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Herman Thieme (1770 Wesel – 1826 Zutphen) was in zijn geboortestad in de leer 

geweest bij een boekhandel. Hij kreeg daar vooral minderwaardig werk te doen, maar 

bekwaamde zich ondertussen door zelfstudie in Engels, Frans, Latijn en Grieks. Hij trok 

(te voet, naar verluidt met de viool onder de arm) naar Zutphen in reactie op een 

advertentie waarin gevraagd werd naar een jonge opzichter voor een drukkerij. Hij werd 

aangenomen bij A. van Eldik. Vier jaar later trouwde Thieme met Eldik's dochter en nam 

de boekhandel/drukkerij over. Hoewel Thieme er al boeken onder zijn eigen naam uitgaf 

werd pas in 1795 het complete bedrijf op zijn naam gezet, omdat hij voordien nog niet 

als meerderjarige werd aangemerkt volgens de toen geldende normen. Thieme wist het 

kleine bedrijf door te ontwikkelen en landelijke bekendheid te geven. Woordenboeken 

behoorden tot de meest succesvolle uitgaven. 
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Studententijd en personalia 

1 Vertalingen van Grieksche en Latijnsche schrijvers op de Latijnsche School 

Nederlansche? Staten en belijdenis boekje . 

2 Redevoeringen en toespraken uit studententijd en uit verblijf te 

Winschoten en Appingedam . 

3 Dictaten van professoren van Letterkundige en Juridische wetenschappen . 

4 Verzameling van stukken met betrekking  tot de aanstelling op het 

Gymnasium tot Student en van benoeming tot Rechter, ..... 

betrekkingenen tot verschillende commissies . 

5 Stukken betreffende Hiade . 

6 Felicitaties n.a.v.  benoeming tot Ridder in de orde van de Nederlandse 

Leeuw, 1887. 

7 Album van en voor de deelgenoten der vereeniging van oud-studenten bij 

de viering van tweehonderdvijftig-jarig bestaan der Akademie, 1864. 

8 Copy en aantekeningen van mijn dissertatie, van H.C.A. Thieme . 

9 Vragen behorende bij de dissertatie van H. C. A. Thieme . 

10 Gedicht voor Thieme bij zijne promotie van J. Marissen van Loon, 

Hoogezand . 

11 Proefschrift H. C. A. Thieme, 1852. 

12 Oratie van Alberti Christiani van Eldik Thieme . 

13 aantekenngen over allerlei onderwerpen en studies . 

14 Wetten van V.A.C.U.N.A. . 

15 Brieven 1850 . 

16 Diverse stukken en aantekeningen  . 
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17 Nutsrede 1859 . 

18 Brieven 1852-1865 . 

19 Programma, liederen, naamlijst reünisten van de viering van het 250-jarig 

bestaan der Groninger Hoogeschool, 1864. 

20-32 Literatuur behorende tot het archief.

20 Hubert Languet's Vindicae contra tyrannos, 1846 

21 Étude sur le XVIe siècle Hubert Languet, 1856 

22 Het Oostenrijksche concordaat beschouwd in het licht der 

geschiedenis, 1857 

23 Hand- en spandiensten, 1862 

24 Afdeling Appingedam van het genootschap van nijverheid 

gevestigd te Onderdendam: welke middelen kunnen worden 

aangewend om het geregeld schoolgaan der kinderen op de lagere 

school te bevorderen 

25 Bijdragen tot de kennis van het staats- provinciaal en 

gemeentebestuur in Nederland, deel XII p.21-38; inzake tolgelden 

26 Nieuwe bijdr. voor Regstg. en Wetg. Bijblad, 1866, Dl. XVI, blz 

577, volgg; inzake tolgelden 

27 Faillissement. Accoord. Borgtogt. / Mr. H. C. A. Thieme, 1857 

28 Bewijskracht der liggers ten aanzien van daarop geplaatste private 

wegen / Mr. H. A. C. Thieme, 1862 

29 Opmerkingen en meededelingen betreffende het nederlandsch regt 

/ H.C.A. Thieme, Appingedam, 1862 

30 Tolgelden als belasting beschouwd / H.C.A. Thieme, Apingedam, 

1865 

31 Geschiedkundige aanteekeningen omtrent het beleg van 

Groningen in 1594, benevens een uitvoering programma van den 

gecostumeerden optogt, 1850 

32 overdrukken uit o.a. de Opmerk en Meded. 1855-1862 


