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AANTEEKENINGEN.

Fragmenten van een Liedeboek en van een’
Reisbundel uit de XVIde eeuw. Het is bekend
dat men vroeger, in plaats van bordpapier,
tot vulling van lederen banden, dikwijl misdruk gebruikte: ongevouwen bladen van verouderde boeken, ook wel bladen uit oude
handschriften,
brieven en dergelijke, die dan,
somtijds aan elkander geplakt, op Bene hoogtc
werdenafgesneden.
M.cn vindt dit meest in
banden uit de XVIde
eeuw. Vroeger werd
bijna uitsluitend
tot vulling der banden hom
gebezigd; later werd het bordpapier meer algemeen.
Zoo vond ik in een folio-band van het laatst
der XVIde
eeuw, tusschen vele fragmenten
van oude schoolboeken, stichtelgke schriften
enz. (meerendeels te Antwerpen gedrukt, voor
1550), een blad van 16 bladzijden uit een zeer
oud liedeboekje,in
langwerpig
kl. S” formaat.
Het is in twee, of als de versregels zeer kort
zun,in drie kolommen gedrukt,met eene kleine
Duitsche letter. V66r het opschrift van ieder
lied staat een handwijzer.
De hoofdletter,
waarmede het lied begint, loopt in de twreede
1 door.
=Te hoofdletter, waarmede de volgende coupletten beginnen, is kleiner dan de aanvanpsletter van het lied, maar toch dikker dan de
gewone hoofdletter, waarmede iedere regel
begint.
Het wevonden blad heeft de signatuur: D,
D ij, D\i, D iiij. De late-2de
en 5de-8ste
bladz. z$u in hiar geheel gebleven, de overige
ter helfte versneden.
Bij vergelijking
met het Antwerper
liedboek van 1544, den herdruk
namelijk, door
HOFFIIIANNVOX
PALLERSLEEES
bezorgd van
het eenige bekende exemplaar terwolfenbutteler Bibliotheek,
bleek mi;i, dat de tekst van
mijn fragment
daarmede in de hoofdzaak
overeenkomt. De spelling is zeer verschillend,
zoo als straks zal blijken. Ook vindt men
hierbij de opschriften der zangwijzen, die men
niet in het genoemde Liedeboek aantreft.
Dl. VII.

mag

TUSSCHEN
OPLOSSEN.

ALLEN,

het Leggen.”

Het fragment bevat deze liedjes:
l”. De twee laatste coupletten van een lied,
hetwelk dus eindigt:
,,Wat schaeyt een woort verloren
Om niet sidy toch qnijt.”
Niet te vinden in het Liedeboek van 1544.
20. l)Een nieuliedeken op die wijse: Verblijt
v ghi Venus kinderen.”
(Begin:) f>Fortuyne
wilt v keren.” (Liedeboek van 1544. No. 46.)
3O. )lEen nyeu Liedeken op dye wijse, 0
doot aymi.” (Begin :) nFortune heeft mi verbeten.” (Ald. No. 47.)
4O. !jEen nyeu Liedeken op dye wijs,, 0
doot ay my.” (Begin:) nFortuyne wat hebdy
gebrouwen.”
(Ald. No. 48.)
5O. Een Lied, waarvan het begin is weggesneden, doch hetzelfde als ald. No. 49.
6O. j)Een nyeu Liedeken
op die wijse,
RijckGod wiesalickclaghen.“(Begin:)
j,Ghesellekcns van herten coene.” (Ald. No. 50.)
7O. r!Een oudt Liedeken op die wijse,aIsoot beghint.”
(Begin :) ~~Gheldeloos ghi doet
my pijn.”
(Ald. Na. 51.)
S”. IjEen nyeu Liedeken op die wijse, Als
alle die werelt in vruechden is, soe lijde ick
mi.” (Begin :) JjGhi ruiters gesellen van avontueren ,” (Ald. No. 52.)
9’. Een Lied, dat geheel is weggeeneden,
waarschijnlijk
ald. No. 53.
iO”. Een Lied, waarvan het opschrift met
let vorige is weggesneden, beginnende :
,,Ghi amoreuse gheesten
Hier in des werelts present,” enz.
Dit staat niet in het Liedeboek van 1544.
F3[etdoet ook verre voor de andere onder, getmgen o. a. de beide volgende (laatste?) coujletten :
,,Valsche minne moet versmachten.
Luystert ende hoort mi na
Als SICHHIEM ghinck vercrachten
JACOBS

dochter

DINA

Alsalcms ghi (ghinc) oock bedrijuen
DAUIDS

soen

ANON

Daerom dede hem ontlijuen
Sinen broeder AJBOLON.

;,
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wilt ghi niet zijn bedrogen
Soe gaet wijslic :k te ra
Dat toste SAMPSOM zijn ooghen
Die minne van DALIDA (Sic)
Soe ons die bofxkenleeren
Verstaet die rersden mijn
Si ginck hem z ijn hae; afscheeren
L^- L^._1’_ nL’l:^rl’Ende doen vinglmn
IKUI UK
JZUUMJU.

,I

Bundel van 1544.
(Naar den herdruk van HOFFMANN.)
LI.
v. Een oudt liedeken.
l.GHeldeloos ghi doet mi pijn
Al mijn vruecht doet ghi verdroogen
Ick soude so gaerne vrolijc zijn
2.

Woudt mijnen buydel ghedooghen.
Het was mi van te voren gheseyt.
Ick en wouder niet na hooren

Hadde ick een pennincxken wech gheleyt.
Dat machte ick nv oorboren. enz.
IQaar en wanneer kan het Liedeboek gedrukt zijn, waartoe mijn fragment behoort?
De hoofdletters hebben vele overeenkomst met
die van VA21 LIESVELDT, te Antwerpen, maar
ik denk niet, dat deze een rjamoureus” liedeboek gedrukt zal hebben, In den Index librorum prohibitorum van 1569 vinden wij vermeld: ~1 Liedtboecxkens. Gedruckt by JAN
VAN GHELEN (te Antwerpen), anno 1548.” Ik
ben niet in de gelegenheid mijn frag*ment met
een’ druk van PAY GHELEN van dien tijd te
vergelgken, maar het zou mij niet verwonderen, dat het met genoemd Liedtboecxken van
1548 identiek was. Nu is mijne vraag: zijn er
van dit liedeboekje nog exemplaren bekend,
en waar z$n die vinden? Of kent men nog
een ander liedboekje van denzelfden tijd, dat
met daP van 1544 (bij ROULAYS) overeenkomst
heeft?
In denzelfden band als het beschreven fragment, vond ik twee bladen in fol., ieder van
4 bladz., uit een ouden Reisbundel, in twee
kolommen gedrukt, met Duitsche letter. Het
eene gefol. ccclxv-viij, signatuur H H iij,
H H iiij , heeft tot bovenschrift: Die eerste
Historie FERDINBNDI CORTESIJ -vanden (bl.
3 van) nieuwe Hispanien. Het andere blad, zonder foliëring, signatuur RR R v, vj, heeft tot
bovenschrift: Vander Schipuaert - LODOUICI
VARTOXANS. Kunnen deze bladen ook behooren tot Die nieuwe Weerelt, vanc. ABLIJX (Antwerpen, bij JAN VAN DER LOE, 1563), of kent
men een’ anderen Reisbundel van dien tijd,
waaraan ze ontleend kunnen zijn?
P. A. T.

De voIgende liederen in mijn fragment, voor
de grootste helft weggesneden, zijnN”.55,56,
58 en 59 uit den bundel van 1544.
Wat nu de spelling betreft, ik durf niet beslissen, in -welke van de beide bundels die
ouder is. Men vergelijke en oordeele zelf.
Fragment van een anderen
bundel.
Een oudt liedeken op die wijse,
alsoot beghint.
GHeldeloos ghi doet my pijn
Al mijn vruecht doet ghi verdrogen
Ick soude soe geerne vrolíjck zijn
Woudt mijnen buydel ghedooghen.
Het was tii van të vooren geseyt

IC en wouder niet nae hooren,
Hadde ick een pennincxken wech geleit
Dat mocht ick wel oorboren. enz.

uitgeweken ten gevolge der herroeping van
het edict van Tantes, en van toen af predikant
te Rotterdam, deed het tweede deel van zijn
groote Werk over de Vervulling der Voorzeggingen, voorafgaan door eene Toespraak
Iuun
de Israëlieten. Daar hij in geheel deze
verhandeling eene krachtige verdediging gaf
,der ook bij de Joden overgeleverde leer aanIgaande het Duizendjarige Rijk, verscheen er
/
ten antwoorde op zijn Werk een zendbrief
,der Amsterdamsche Rabbijnen (of wellicht
van iemand die JURIEU onder dien schijn
wilde verdacht maken?), in welken zij den
/Christenleeraar op grond van deze hun beiIden gemeenschappelijk eigene leer
uitnoodigden, om tot hunne Synagoge, waar hij die leer
zou beleden vinden, over te gaan.” In eene
daarbij gevoegde noot schrijft de Iseer KOESEN: 1,Het is ons niet bekend, of JURIEU nog
nader op dezen zendbrief geantwoord heeft.”
De in ‘t Latijn geschrevene Zendbrief, als
dien de Heer KOENEN, bij ‘t schrijven zijner
Geschiedenis, voor zich heeft gehad, is ons
1niet bekend ; maar onlangs kwam ons, tege1Lijk met JURIEU'S Vervolg van de Vervulling
, der Prophetien, en een straks te noemen tel genschrift in handen: Brief van de Rabbinen
,der twee Synagogen van Amsterdam, aen MorP.
JURIEU, uyt het Spaens (?) vertaelt. Nuer de
Copie, gedruckt JOSEPH BTHIAS, tot Brussel (?)
5446, of Anno 1684,4O. 19 bladz. Wij lazen
daar echter niet hetgeen zoo even door ons
uit bovengenoemd geschiedwerk is overgenomen, Het waren gansch andere puntenvan wij Iaten daar ware of gewaande - overeenkomst, waaromtrent de zoogenaamdenabbijLosse Bijdragen tot de Geschiedenis der Jo- nen namens de Joden verklaarden in te stemden in Nederland. 1, JURIEU en de Zendbrief men, Ook vonden wij er geene uitnoodiging
der Amsterdamsche Rabb$‘nen, Opbl. 265 van in om tot de Synagoge over te gaan; tenzij
des Heeren H.J. KOENEX welgeschrevene, met men die zou willen zoeken in de woorden
goud bekroonde Geschiedenis der Joden in (bl. 3) : ))-4en ons geluck zal niets ontbreken ;
Nederland, leest men :
mijn Heer, indien p”y willet uwe Gebeden by
)i JCRIEU , voorheen Hoogleeraar te Xe&un ,
de onse in onse Synagogen komen voegen, om
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Eerst echter maakt hij gewag van den Brief
van de Rabbinen. Zie hier wat hij dienaangaande schrijft (bl.24 en 25): Ik en telle niet
onder de gene, tegens welke ik mij wil verdedigen, den Schrijver van seker blau Boekje,
zijnde een boosaardig schimpschrift ,onder de
naam van een Brief der Rabijnen gedrukt. Ik
verklare aan alle eerlose menschen van diergelijke soort,dat se hunne tijd verliesen,indien
se my hier door meinen te ontrusten, ofantwoorden af te persen, Self neme ik de moeite
niet om sulken slach van beuzelschriften, die
op hun voorhooft de merkteekenen hunner
verwerping dragen, te lesen. Echter heb ik
dit twee maal gelesen, vermids ik .van verscheide personen bericht had ontfangen, dat
Historische Bewysen, dewelcke betonen dut het het antwoord verdiende. Maar ik bekenne
Pausdom ‘t Antichristendom ìs.... Hier is by- dat ik niet en kan begrijpen van welke kant
gevoegd, de Verarzlwoording voor ‘t Boek van het de gene hebben aangezien, die meynden
de Vervulling der Prophetien, waar in de te- dat men het weerleggen moest. Want het is
genwerpingen, die tegen het zelve zijn gemaakt, een zamenweefzel, of van ongerijmde gevolbeantwoord worden, door de Heer PETRUS gen, ofvan valsche beschuldigingen die t’eeneJuRIEI?....
Uit het Fransch vertaalt door F. maal ongegrondt zijn. Ik soude de verstandiHALMA. Tot Utrecht... by FRA~~OISHALMA...
gen ongelijk aan doen, indien ik meynde dat se
M.DC.LXXXVIII.
Met privilegie. 4. Deze mijn hulpe van noden hadden om over dierVerantwoording, die wij niet in haar geheel, gelijke dingen verlicht te worden. De Schrijmaar wa&rvan wij slechts de 48 eerste blad- ver is een schurck wiens naam ik niet en
zijden voor ons hebben, vormt het elfde en kan, alleenlijk weet ik dat het een mensch
laatste hoofdstuk van den tweeden druk van van een seer gering oordeel, en van noch
de Vervulling der Prophetien, maar is ook af- geringer deugd is. Een eerloos mensch, met
zonderlijk uitgegeven, “op dat.,” zegt de ver- een woord; want eerlijke luyden zijn niet
taler en uitgever in zijn Bericht aan den Le- gewoon hunne zwarigheden, wanneerz’er
ser , >)die de eerste Druk hebben met deze eenige over de schriften van andere willen
Verantwoording ook mochten worden ge- maken, die hun niet aanstaan, op sulken wijs
diend.” Ze bestaat, als gezegd, uit twee hoofd- voor te dragen. Ik heb’er dan niet anders
stukken, waarvan het eerste, met het op- dan zotternyen in gevonden, die niet waarschrift: 2Vader Eevesliging der Verklaring uan dig zijn aangeroert te worden, of smaat-re‘6 XVIde Kapittel der ~Openbaringe ,” e n denen die men eedelmoediglijk verachten
dient in de eerste plaats ter wederlegging
moet. En ‘t soude my spijten dat ik’er eenige
van eene door een’ ongenoemd’ Godgeleerde wezendlijke zwarigheden in gevonden had :
geschrevene Verklaring over de Openbaringe want ik hebbe als met gestaafden eede verJOHANYIS, en tegelijkertijd van een Brief aen
looft op eenige sulke beuseI-schrifjens te antde Heer JURIEG, rueckende het Rijck JESU woorden. ‘t Geen ik met het lesen van dit
CHRISTI op Aerden,verhandeldt
in szjn Boeck
gewonnen heb, is dat my hier door de gevctia de Vervullinge der Prophetische Xchrifdachte is ontnomen die men mvindrukken
ten, door H. D., een nederigh ondersoecker in wilde, dat dit schimp-schrift &n een Goddeze heylzame verborgentheyd. Tot Utrecht, geleerde dezer Provintien, die in grote achby JOHANXES RIBBIUS... MDCLXXXVII. 4. ting is, en sulks verdient, gemaakt was.Want
38 ,bladz. (“). Dit hoofdstuk beslaat de bl. de Schrijver heeft noch verstands, noch be5-23. Het tweede hoofdstuk begint op bl. quaamheid genoeg om eenige achting te ver24, en heeft tot opschrift: Beantwoording van dienen. Echter hebben de gene, die geemeeenige tegenwerpingen, tegen het Boekvan deVerlijk tegen ‘t Boek=. de Vervulling der Provulling der Prophetien, ten aanzien uan ‘t Rijke phetien, of veel eer tegen den Schrijver als
JESU CHRISTI en de herstelling der Joden getegen het Boek zijn, getracht dit schimpmaakt. Dit hoofdstuk is, voor zoo ver wij het schrift hoog op te vijzelen, het alp aan te
konden nagaan, gewijd aan de wearlegging
prijzen, en daar benevens bestelt dat het in
van den zoo even genoemden Brie1 van H. D, ‘t Neerduyts is overgezet. Ik sal hun ‘t genot van dit kleyne vermaak gunnen, sonder
er hen op eenige wijse ter werelt in te storen,
(*) Deze brief ma8 door een’ te Utrecht wonend
Engelsch Edelman oorspronkelijk in ‘t Engelsch ge- en hun met hun beusel-schrifje daar laten.
achreven en ter overweging aan JURIEU toegezonden ; Alleenlijk sal ik’er byvoegen dat de Joden
hier ontrent beter gehandelt hebben als desc
later werd hij in ‘t Hollandsch en Fransch vertaald.
1"
te verhaesten de komste van dien waeragtigen Messias, dewelcke wy t’zedert soo veel
eeuwen met smerte verwagt hebben,” Onzes
inziens echter is zij er niet in te ontdekken.
Doch voor het mededeelen dezer opmerkingen hebben wij niet de pen opgevat. Deze
bijdrage heeft veeleer ten doel om het vermoeden van den Heer KOENEX, dat de meergemelde Zendbrief een gefingeerd schrijven /
was, te bevestigen en tevens te doen zien, dat
JURIEU dien, hoewel onbeantwoord, niet onqgemerkt gelaten heeft.
De titel van het bovengemelde Veroolg
luidt, behoudens eenige door stippen aangeduide verkortinge+ialdus: VervoZg van de Vervulling der Prophetzen, ofte Uitbreiding vun de
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Heeren die zich Christenen noemen tezijn.
Want de Joden schreven na Utrecht aan een
hunner bekenden, dat hy de Godgeleerden
dier plaatse, dewelke begonden te gelooven
dat desen Brief in der daad van de Rabijnen
geschreven was, onderrichten wilde dat sulks
valsch, en de Joden noyt in de zin gekomen
was, versoekende verder hun behulpzaam te
willen zijn tot het ontdekken des Schrijvers,
Gelijk se sich dan ook met het gezag der
Heeren Borgermeesteren van Amsterdam wapenden, om alle de exemplaren daar ter Stede
op te halen, Het welk se dan ook met groten
yver volvoerden.”
Zou er te Amsterdam in het Stads-archiet
ofin het archiefder Portugeesch-Israëlitische
gemeente een of meer op die zaak betrekking
hebbende stukken te vinden zijn ?
CHALOEDA.

Het gebed van Napoleon, noodig tot zaligheid.
De vraag omtrent St. NAPOLEOX, brengt mij
het volgende uittreksel uit den Catechismus hen
gebruike van al de kerken des Franschen

rijks ,

Amsterdam 1807, te binnen, dat ik vroeger
eens heb uitgeschreven, en mij voorkomt wel
een plaatsje in DE NAVORSCRER te verdienen.
)) Vr. Welke zijn de pligten der Christenen,
ten aanzien der Vorsten, die hen besturen,
en welke z$n in het bijzonder onzen pli.gten
jegens NAPOLEON den Eerste@, onzen Keizer?
A. De Christenen zijn aan de Vorsten,
die hen besturen, en wij in het bijzonder aan
NAPOLEON I onzen Keizer, verschuldigd liefde, eerbied, gehoorzaamheid, getrouwheid,
den krijgsdienst, de schattingen, bevolen ter
instandhouding van het rijk en van zijnen
troon ; wij zijn hem ook nog verschuldigd vurige gebeden voor zijne welvaart en voor den
geestelijken en tijdelijken voorspoed van den
staat.
Vr. Waarom zijn wij tot alle deze pligten
jegens onzen Keizer gehouden ?
A. Vooreerst, omdat God, die de rijken
sticht, en naar willekeur uitdeelt, door onzen
Keizer met gaven te overladen, zoowel in vrede als in oorlog, hem tot onzen Opperheer aangesteld, en hem gemaakt heeft den uitvoerder
zijner magt en zijn afbeeldsel op aarde. Derhalve is het eeren en dienen van onzen Keizer
hetzelfde als God te eeren en te dienen. Ten
tweeden, omdat onze Heere JEZUS CHRISTUS,
zoo door zijne leering,als door zijne voorbeelden ons zelf geleerd heeft, wat wy aan onzen
Opperhezr schuldig zijn : hij is geboren met
te gehoorzamen aan het bevel van CEZAR AUGUSTUS ; hij heeft den geëiscbten tol betaald,
en gelijk hij bevolen heeft, om aan God te geven, dat God toekomt, zoo heeft hij insgelijks bevoleqom aan den Keizer te geven, dat
des Keizers is.
Vr. Ziju er nog geene bijzondere beweeg-

*edenen, welke ons nog sterker moeten verJinden aan NAPOLEON deta Eersten, onzen
Keizer ?
A. Ja, want hij is degeen, wien God in de
moeijelijkste
omstandigheden heeftopgewekt,
om de openbare eeredlenst
onzerheilige voorvaderlijke religie te herstellen, en om de beschermer daarvan te zijn. Hij heeft door zijne
grondige en werkdadige wijsheid de openlijke
orde teruggebragt en bevestigd; hij verdedigt
den staat door zijnen magtigen arm ; hij is de
gezalfde des Heeren
geworden door Inzalving,
welke bij van den Opperpriester, het hoofd
der algemeene Kerk, ontvangen heeft.
Vr. Wat moet men denken van dezulken ,
die zich sari pligtverzuim jegens onzen Keizer
schuldig maken ?
A. Volgens den Apostel PAULUS, wederstaan zij de orde, door God zelven.gevestigd
,
en maken zich waardig der eeuwige verdoemenis.
Vr. Zullen de pligten, welke wij onzen
Keizer schuldig zijn, ons insgel$ks verpligten
jegens zijne wettige opvolgers, volgens de
vastgesteldeordeindestaatsregelingdesrijks?
A. Ja, zonder twijfel; want wij lezen in
de HeiIige Schrift, dat God, de Heer van
hemel en aarde, door eene beschikkin.g zijns
oppersten wils, en door zijne Voorzienrgheid,
de rijken niet slechts aan een persoon in ‘t
bijzonder, maar ook aan zijn geslacht geeft.”
A.J.VANDE&AA.

Gorinchemsche Mìrakel. In ABRAEAI
Leven der Doorluchtige Heeren van Arkei, en de Jaar-beschrzjiting der Stad GorinHet
KEMPS

cherm, bl. 62 leest men :
N Droeve klachten, bittere tranen, weinig
verschillende van~~a~~usweenen, zin op
vele plaatsen in ‘t jaar 1316 gestort, door den
grooten honger, geboodschapt bij een groote
vervaarlijke staart-star1 Doode
krengen ongekookt, waren lust der graige ma;en,menigbte
van Menschen, in Dorpen, Bossen en Velden
neer-geswijmeld,
dood, en straks gedompeld,
sleyne Kind’ren des Moeders borsten afge<naagd , dan den lesten snik gevende, nauw.iks soo veel om doode te begraven, kinderen
,er nauwer nood verschoont, voor der Moeleren mond-kost, Toen (de gemeyne Cronyk
ieyd 1315)) woonde te Gorinchem bij de Vis)rÜgp’ over de haven, op den noordhoek van
le Buroh-straat . een Godtvruchtioe wedue .
CLIZAB~TH HEN!3IRS, dese deyld’Omildelijk
laar koorn , gedachtig ‘t Vrouwken van Zomepta.

Eens over maal, komt een arme vrouw met
reele kinderen schreyende
van honger, sy die
Lan tafel geset, kost en drank vol op, haard
Dienstmaagd belast noch een schepel koorn
7oor haar van de Solder te halen, die mord ,
Vrou wij hebben niet meer dan drie schepel

Koorn in huys, als dat op is, wat Sullen wij
dan eten? Gaat in den naam des Heeren, doet
dat ik u beveel, God 3al ‘t versien, sprak de
Vrou , ‘t jong-wijf al knorrende na boven ;
Hoor, Gods wonder-werk, de deur opdoende,
den drangh van ‘t koorn dwingd haar acbterwaarts, 3y na beneden, de handen van een,
van blydschap geroepemen de Wedue, by een
Bode doen uytroepen door al de straten der
stadt, dat alle behoeftige, by haar milde deylingh hadden te bekomen : Groote hlydschap
voor velen. Sie hier nu een recht tegendeel,
binnen de selve stadt Gorinchem op den Korten-dijk , woonde een koorn-kooper , C)EROXTUS, o f GEnr?JK
geheeten, Rijk, maar soovrek
als de voorschreven Wedue mild. Desen den
duyren tijd siende aanstappen, s$n solders
vol Koorn, ‘t slot daar veur, d’inbeeldingh ,
hopen gelts voor Koorn, niet voorden Armen,
omGod&wil. Desen dwaasis bedrogen, Godt
opent syn milde bant, ‘t kooren wast en komt
soo overvloedig,dat een schepel Rogg’in plaats
van vijf Schellingen voor vijf grooten Tournois te bekomen was. GERINK sijn Solders
opent, ‘t koorn te koop, maar wat was ‘t, den
stank te groot, ‘t koorn onbequaam voor menschen of beesten-ment, in ‘t loopent water bij
nacht, schande voor den Gierigaart. Gelooft
ten vollen bij de aaloude Roomse-Kerk-gezinde, 300 ‘t de her-vormde in twijfel trekken
wy geven Godt de macht?
8. J. VA9 DER AA.

balk, die Steekt in uw eimen achterste?” enz.
Het schandaal. dat deze aldus verminkte
t.ekst te weeg bragt, laat zich begrijpen. In
weerwil dat FLAVIGXP. die nu door ECHELLEXSIS werd beschuldigd van goddeloosheid
en heiligschennis, zich te zijner verontschuldiging, “beriep op de laatite drukproeven,
waarin de fout niet voorkwam. niets moot baten, en hij werd verpligt ten einde zich &heel
te zuiveren van laakbaar opzet ten dezen, om
in het openbaar door een’ eed op de heilige
Evangeliën, zijne onschuld te staven. Sedert
was niets in staat om zijnen wrevel te bedaren tegen den drnkker,die hem deze ongelukkige poets had gespeeld. ,lIk herinner mij,”
zoo verhaalt CEIEVILLIER , l>dat toen ik FLAVIGNY eenigen tijd v66r zijn overlijden, over
het gebeurde sprak, zijn toorn alstoen op
nieuw ontstak, al hoewel er bijna 30 jaren
waren verloopen sedert de uitgave des bovenvermelden noodlot,tigen briefs.” (Curiosite’s
bibliographipues, Paris 1815).

Gedenkpenningen op den Admìraal Vernon
(vgl. VI. b1.161). Van de Vcrnonspenningen
bestaan vele varianten. Bij mij zijn daarvan
voorhanden 14 stuks, die onderling en meestal
ook van de vroeger opgegevene verschillen.
Ze zijn alle van weinig belang en aanzien en
worden gewoonlijk krmwagenspenningen genoemd, omdat zij niet op hoog gezag geslagen,
maar door eenen ondernemer of speculantgemaakt zgn. Zij houden ieder 35 à 38 strepen,
volgens den muntmeter van KLEMAN te AmZonderlilagecEruEfout.Eene der zonderlingste drukfouten, die ooit is gemaakt, is voor- ster&znna, behalve No. 1, die slechts 27 strepen
zeker die, waarvan FLAVIGNY, hoogleeraar heeft.
1. 1739. Voorzijde: Borstbeeld te halver
in de Hebreeuwsche taal aan het r)College de
France” het slagtoffer werd. In eenen brief, lijve ongedekt (meest alle hebben pruiken
dien hij in druk liet uitgaan ten jare 1648, op), links te zien met den degen in de hand,
tegen de Arabische en Syrische teksten van omschrift: Admiraal VERSOX took Porto Belle.
Keerzijde: De haven en forten en daarin
I) het boek Ruth,” dat door ABRAHAM ECHELen daarvoor 6 schepen, omschrift: With Six
LENSIS gevoegd was in de ,) Bible polyglotte”
van LEJAY, had hij den volgenden tekst van Ships only. Nov. 22.1739.
2. Zonder jaartal. Voorzijde : VERYOX ter
den Evangelist XATHEUS aangehaald: (&xtth.
VII)l,Quid vides festucam in oculo fratris tui, halver lijve,ongedekt en met den staf of degen
in de linkerhand. Omschrift: The British
et trabem in oculo tuo non vides ? Ejice priglory reviv’d by Admiral VEBWX.
mum trabem de oculo tuo et tune videbis ejihéerzijde: De havenkom, met de forten,
cere festucam de oculo fratris tui.” Op die
wijze wilde bij aan ECHELLEXSIS verwijten, waarin en waarvoor 7 Schepen, omschrift:
dat deze in scherpe woorden had gelaakt He toolc Porto Bello with Six Ships only , in afeenigefouten, die in de andere boekenvan dien Snede : By Fourage afad C’onduct.
bijbel waren ingeslopen,terwijlbij zelfer eene
3. 1739. Voorzzj’de : VE~XON ter halver lij ve
menigte in het boek van Ruth onopgemerkt als voren. Omschrift: mede hetzelfde.
Keerzijde, mede hetzelfde, doch iets anders
had laten voorbijgaan. Ongelukkig evenwel
voor FLAvraNYhad de drukker ofeen van diens van teekening en in het omschrift volgt nu
werklieden, na de correctie der laatste proe- 1 7 3 9 .
ven, hetzij uit spotlust, hetzg door onhandig4. 1739. Voorzijde geheel als voren.
heid, het woord ocrclo overal in den tekst verKeerzijde: De havenkom en forten, met 8
schepen in andere rigting liggende, het om vangen, door culo, waardoor zij FLAvrGW,in
goed Hollandsch overgebragt , deden zeggen : Schrift hetzelfde, doch in af’snede: Nov. 28
n Hoe is het, dat gij den stroohalm ziet m het 1739.
5. 1739. Voorz$de: VERXOX ten voeten uit,
achterste van uwen broeder, en ziet niet den
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met hoed op, voorhem ligt een man geknield
die zijn’ degen overgeeft, boven wien Dom
b’lass staat, en achter hem een schip, omschrift: the pride of Spain humbled by ad. VERNON, afsnede: lofwerk.
Keerzejde: Havenkomenforten, metsschepen, omschrift : He took enz. als voren, afsnede: NOP. 22,1739.
6. Zonder jaar. Voor.z$de: VERNOY. ten
voeten uit,met bevelstaf in de hand, ongedekt,
links te zien, achter hem de zee met een schip
en een fort, waarboven : a View of Fort Chagre, omschrift: The British Glory , enz. enz.
Afsnede, glad.
Keerzijde : Havenkom en forten als voren,
met 7 schepen, omschrift: He tooh, enz. als
voren. Afsnede : by Cournge enz. enz.,
7.1739. Voorzijde: V. ten voeten uit, ongedekt, met staf in de linkerhand, links ziende,
staande op een langwerpig vierkant, achter
ham een kanon en anker. Omschrift: The British Gloyy, enz. enz.
Keerzijde: Havenkom en forten met 9
Schepen. Omschrift en afsnede als voren :
Nov. 22. 1739.
8. 1739,Voorzgde:
V. ten voeten uit, regt.s
ziende, ongedekt, ‘t zwaard in de regter- en
staf in de Imkerhand, achter hem een schip en
vóór hem een kanon. Omschrift: the Britisla
Glory, enz. enz.
Keer-de: Havenkom en lofwerk onder
z?jne voeten. Afsnede: fort en 6 schepen, en
omschr.: who taak Porto Bel20 enz. Afsnede:
Nov. 221739.
9. 1739. Voorz$de: als voren, doch andere
teekening, en Keerzijde, mede als voren, doch
in ‘t omschrift: He took enz.
10. 1739. Voorzqde: Staande op het land
en vóór de zee, links te zien, ongedekt en staf
in de linkerhand, op den achtergrond een fort,
waarboven: .Fort Ckagre. Voorts een schip.
Omschrift: Adm. VERDOF took Porto Bello
with Six Skips on&. Afsnede: Nov. 22,1739.
Keerzijde: Havenkom, waarvoor en waarin
acht schepen; voorts stad en twee forten. Omschrift; He took Porto Bello with Six Skips
only. Afsnede: Nov. 22, 1739.
Nu volgen die van Curthagena.
ll. 1741. Voorzgde: V. ten voeten uit,
reuts te zien, ongedekt, met zwaard in de
re%erhand, den degen aannemende van een’
vo”or hem geknield liggenden man, wnarboven : Dom BJaass. Omschrift: The Spaniskprìde
pulld down by Admiral VERSOX.
Keerzijde: Havenkom, forten en de stad
met drie schepen, Omschrift 2 ‘crue (onleesbaar) British Heroe took Cartagena. Afsnede:
April 1741.
Deze penning zal wel de belangrijkste zijn,
want daarvan wordt melding gemaakt in
KömaRs &fuuz-Belustigung, ‘r. X111. p. 334,
die zemt: ) der Neuen Europcïischen Fama,
meldec im Th. LXXIV. p, 111.: Man habe

zu Pariss eine Medaille gezeiget, welche die
Engelländer gepräget haben sollen in der
Hofnung dasz sie Carthagena erobern wurden,
mit den Aufschrifft : The pride of Spain humbied by Adm. VERXOX, tkey took Carthagena,
April 1741. Wei1 aber die Sache anders RUSgefallen, so sagte man auch, dasz die meisten
Stücke dìeser Medaille waren in die Themse geworffen worden. Er wünschet dahero
eine dergleichen Medaille zu sehen, urn von
der Wahrheit dieser Relation uberzeugt zu
werden.”
NB. De mijne is zeer onooglijk en verroest, en ziet er uit, alsof zij in den Theems
gelegen heeft.
12. 1741. VoorzGde:
V. ten voeten uit,
ongedekt, links te zien, met staf in de linkerhand, staande op een voetstuk of grond,
achter hem de zee met twee en twee forten.
Omschrift: Admiral VERNOX tke preseruer
of his country.
Keerzijde : Het land van Jago, Philips, Bocachica en S. Jas., dat er op uitgedrukt staat,
voorts de zee met zeven schepen. Bovenaan:
Took Carthagena. Onderaan: 1741.
Deze wordt afgebeeld en beschreven m
KÖHLER, Th. X111: p. 353.
13. 1740. Voorzijde: V. ten voeten uit,
gedekt met hoed en commandostaf in de linkerhand, links te zien, achter hem eene stad,
land en drie schepen in de zee. Omschrift:
Admiral VERNQI vieu&g tke Town of Carthagenn. Afsnede: 1740. 1.
Keerzijde : ‘t Land van Carthagena, S. Jago
en S. Josep, dat er op staat,voorts in zee twee
schepen. Omschrift : The forts of Carthagenea
destroyed by Ad: VERNOZI, 1741.
Deze is mede afgebeeld en beschreven fn
KÖELER, Th. XIV. p, 433.
14. 1741. Voorz$de: V. ten voeten uit,
ongedekt, met het zwaard in de regterhand,
links te zien. Een kanon vó6r hem ; op den
achtergrond, een fort, waarbij Havanna staat,
en voorts een schip. Omschrift: ED. VERSOS,
Esq. Vice Admiral of the blue V. (is niet duidelijk te lezen.)
Keer#de : Vier schepen in zee, voor de
stad en de forten, Omschrift: VERXON conquerd Cartkagena (onduidelijk). Afsnede :
D. W. 2.
april 1.1741.
[De Heer VAN nzz LELIJ, te Hocgeween, deelt On8
mede, dat hij bezitter is van vier Vernonpenningen.
een gelijk aan bl. 161 , NO. 1, doch zonder schepen
in de haven, een aan No. V aldaar.Voorts eene VOOSzijde als beschreven is bl. 161 [welk NO.?] , keeraijde gelijk aan NO. 12 van D.W. Z., en eenevoorzijde: VERNON tenvoeten uit, eenen admiraalstaf in
de band. Aan zijne voeten twee liggende leeuwen.
Regts en links van VERNON eene figuur, ongedekt,
in een kostuum, gelijk aan dat van VERNON, die aan
de linkerzijde houdt eene lans in de regterhand. OW
der staat: Brave VEBNON, Ugle & Wenhuorth.De
keerzijde als bl. 16 1, NO. 11. - F REDERIK HENDRIK berigt, dat op zijnen penning (zie bl. 161, N’J. Iq
duidelijk staat: April 1. 1741. - Evenmin als het
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oordeel van D. W. Z. is det van C. omtrent deze
stukken gunstig. ,, De ellendig vervaardigde Vernonpenningen,”
zegt hij, ,,zijn het werk van den
eenen of anderen Londenschen knoeijer en nooit
van de. Engelsche regering uitgegaan. Dat die prullen om hunne zeldzaamheid gezocht waren, was ons
niet bekend, wel dat alle wetenschappelijke penningverzamelaars
zie steeds als uitschot hebben beOchOuwa.**]

VrZjdag. Onder oude papieren vond ik het
volgende, gedrukt op een groot kwarto vel.
Op het zeldzaana en wonderlijk Geval
van onzen zeer geliefden godvruchtigen
Eerste Erfstadhouder
van de geheele Unie
WILLEM KAREL REXRIK FRISO,
Prince van Oranje en Nassau &. &c. &C.
,,o Wonderlijk Geval ! dat elk wel mag onthouden :
‘t Was (a) vrijdag, toen ons Prins het tijd’lijk ligt
aanschouden ;
‘t Was (bj wr+fug, toen Hij nam tot Echte Gemalin?
‘t Juweel van Engeland, de schrandreKroon-Vorstm;
‘t Was (c) vrgdag, toen Hij werd tot Neerlands Hoofd
verkooren ;
‘tWas . (rl) _vriidag.
“. toen Hem werd een Helden-zoon
gebooren ;
‘t W a s (e) vrijdag, toen hij lag het dierb’re Leven af;
En ‘t was ook cf)w$dag, toen zijn Lichaam daald’
in ‘t Graf.

D. F.
[Onze medearbeider T. bezit eene plaat, voorstellende een grafnaald met ijzeren hek omgeven, daarboven in eenen krans, met gouden kroon gedekt:
,,Ter gedagtanìs vnn WILLEN CAREL HENDRIKFRISO

en

ANNA

V AN

BRUNSWIJK

LUNENBQRG.

Aan iedere

aijde vier cirkels boven elkander, in ieder eenen regel (in Ne. 2 twee) , zijnde de zeven laatste regels
van het rijm door D. F. medegedeeld, en daarenboven
deze twee:
Het was vrijdag toen hij stierf, betreurd van alle braven.
Het w.as vrijdag toen zij werd bij haren Prins begraven.
Onderaan : Fecit H. VAN VUGT.]

Zac~arias Wagenaer (Nuv. 111. bh 321:
Bebl. 1855, bl. cxxix). Hij werd in 1655
door de Hooge Regering van Batavia verkozen om de betrekkingen met den Chineschen
Keizer levendig te houden, tot dat de Compagnie nader besloten zoude hebben om een
gezantschap naar dien Vorst af te vaardigen.
Hij vertrok met twee geladene schepen, de
Schelvisch en de Bruinvis, in gezelschap van
(a) Gebooren binnen .Leeuzuaarden,
den eersten
September 17 ll.
(0) Getrouwt in Londen,
den 20 Maart 1734, met
ANNAVANBRLT~SWIJKLUNRXBURQ.

(c) Allereerste beweeging van ‘s Prince verheffing
tot Stadhouder, voorgevallen onder de Burgerwagt
te Ter Veere, ‘s nagts tusschen den 24 en 25 April,
en daar voor uitgeroepen den 25 dito 1747.
(d) Den 8 Maart 1748 in in ‘s Hage gebooren zijn
Hoogheid WILLEH
den V.
(e) Overleden in de Oranje-Zaal, den 12 October,

1751.

(f)BegralTen binnen Delft, den ivFebruarij

1752.

li

den koopman SCHEDEL, uit Bataviu, en kwam
na eene maand aan den mond der rivier van
Canton aan. Over zijne handelingen, de door
hem ondervondene tegenwerking en zijnen
terugkeer, zie men nader: Het Gezantschap *
der Nederlandsche 0. 1. Compagnie aan den
grooten Tartarischen Chan, enz. door SOAN
XIEUHOF, amst. 1670, lste gedeelte, bl. 25 en
verv.
D. F.
De zegelring van Jonkh. W. Blois, gezegd
Treslong (vgl. VI. bl. 233). In mijne verzameling bevindt zich een eigenhandige brief
van GUILLA DE RLOIS DICT TRESLONG, d. d.
~JTissi~zgues ce 23 Decembre 1587.” Aan dezen brief is bewaard gebleven het zegel, waarmede hij is gesloten geweest, zijnde een afdruk van zijn wapen, waarboven delettcrsw.
V. B., tusachen welke het helmteeken , zijnde
bene zzuaan, wier vleugels naar boven uitgestrekt zijn. Het wapen, welks kleuren niet te
onderscheiden zin, is overigens geheel overcenkomstig de daarvan gegevene beschrijving,
en het is, naar mij dunkt, met twijfelachtig, of
de bedoelde zegelring is bij dezen brief door
den schrijver gebezigd.
V. D. N.
Uittreksel uit den Comptoir-AZmanach van
Caspar Coolhaes. Onder de geschriften van
CAYPARCOOLKAES,~~ er een,dat ten titel heeft:
Comptoir-Abnnnach oft Journael op het jaar
MDCVI. enz. Amstelredam 1606. Elders is
daarvan reeds verslag gegeven (De Referent,
Bijblad 1856, bl. 101 volgg,). Sprekende
over de kerkelijke feestdageqgeeft COOLHAES
daarin een verhaal van verschillende gebruiken en ceremoniën, toen in de Roomsche
kerk in zwang. Van enkele zegt hij zelf in
zijne jeugd te Keulen ooggeturge geweest te
zijn. Daar dit werkje hoogst zeldzaam is,
meende ik welligt velen van dienst te kunnen
zijn, door die verhalen van COOLHAES, tot
nadere kennis dier tijden, hier mede te deelen.
IpDriekoningen. Bijna geen huys is er ofte
men verkieset dâer eenen coninck, die coninc
moet oock een coningin hebben, daer moeten
ooc dionaers van den coninc ende de coninginne zijn : canzeliers, raetsheeren ? kocke
ende kockenjongens. Dese alsoo vercooren
zynde, gaetet op een vreeten ende suypen aen,
bedryven alle onnutte vreuchde, lichtveerdicheyt, alle onnutte ende sotte clapperyen
tot der middernacht toe, ja altemets de.geheele nacht over tot den morgen toe. Dit is
de vrucht die se ontfanghen hebben, wt haerder valscher leeren predicatiën.”
tv Coppelkens ofte gesw.oren ofte verloren maendach. Des morgens vro rotten hun hier ende
daer jonghe luyden, diët also van joncheyt op
ghewoon zyn ende gesien hebben van hunluyden ouders, om op denselven dach alle
ydelheyt ende lichtveerdicheyt te bedryven,
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als of dieselve maendach van Godt verordineert waer om niet met allen goets maer veel
meer om quaets te bedryven, ja als of op dien
dach alle tucht ende soberheyt besiden moet
gestelt worden, ende alle ont,ucht, ydelheyt
ende sotternije aen derselven plaetse soude
moeten comen. Lopen daerom heen ende weder, sonder eenige schaemte voor Godt ofte
r-edelicken luyden, over de straten ende weghen, soo binnen als buyten den steden ende
dorpen, ende spelen of sy kinderen, jae veel
meer sotten waren ; sommige met knickeren,
sommigen met kolven, sommige met caetsen
ende sommighe den bal slaende met kocklepels, ende bedryven veel andere dergelycken
onnutte spelen ende sodtheyden, een yder na
aert endeg ewoonte syns lants, syner stadt ofte
dorps, daer hy wonende is. Welcks gedaen
zijude aen plaetse haers gebets ende dancksegginghe tot Godt , loopt men tot de weertshuysen, om te suypen ende te vreeten, ende
scheyden niet of sy syn dan vol ende vol, al
souden sy de gantschen nacht sitten, tot des
morgens toe.”
Haria lichtmis. Op dezen dag is de >Iceremonie van waskeersen in de kercke te brenghen, om de misse daer over te doen,ende
van de papen belesen ende ghewyet te worden. T’ghene dat CHRISTI ampt ende vrucht
is schryvcn sy toe desen waskeersen van hun
belesen ende met haren weywater besprenckt;
RIS namentlyc dat sodanige keertsen aengesteken zynde, den duyvel, donder, blixem,
hagel verdryven, ende alle ongeluck afkeeren
aal van die plaetsen ende huysen waer in sy
gebrant worden. Dat men se by de kraemvrouwen bernende, dieselve bevryen soude
van alle gespuysse der duyvelen. Dat men in
dootsnoden , den stervenden sodanighen bernende keerse in de handt gevende, ende den
geest opgevende ende roepende JEZUS! JEZUS!
die duyvelen om ende in het bedde des stervenden, op zyn ziele wachtende, wech souden
doen loopen, ende den goede enghelen plaetse geven, om de sielen te halen ende in het
eeuwige leven te brengen.”
,, 0 sotheydt boven alle sotheydt des werelts.”
hierbij.
Vastenavond. ),Vele mans trecken dan niet
alleen vrouwecleederen, endevrouwen manscleederen aen , maermismaecken hun verder
met momaensichten ende hebben harpen,
psalten, tamborynen, luyten, cyters, vedelen,
duytsche fluyten, pypen ende wyn in haeren
wel leven, ende sien niet op dat were des
Heeren, ende hebben gheen -acht op het geschapen syner handen.”
Asclrclag. ~JSY hebben assche van houdt
ghenomen , ende dieselve ghesiftet, hebben sy
in de kercke ghebracht, die misse daerover
ghedaa.n ende met bysonderen van hun selfs
VoegtCOOLHAES

erdichte woorden belesen, zeeckere cruytsen
metten vingheren daerover gheslaghen , hebben sy met weywater besprengt, ende alsoo
ghemaeckt tot een heylighe assche. Met dese
assche hebben sy na ghedauer misse alle diegheenen die voor haer op hare kniën quamen
sitten met onghedeckten hooft, een cruys voor
haer voorhooft ghestreken met haren duym ,
segghende in vreemde talen, die meest weynmh luyden verstonden : Memento quod cinis
es et incinerem reverteris. Dit alsoo ghedaen
ende hun luyden offerpenninck ghegheven
hebbende, waren ende werde noch huydens
daechs d’arme luyden ghepaeyt, als oft sy
groote boete ghedaen ende van Godt verghevinghe hnerder sonden hadden vercregben,
doch met deser conditiëu, dat, s y gheen vleesch
noch suyvel mochten eten tot paesschen toe,
ten ware dat sy verseghelde brieven van den
paus of der zynen daervan ghecocht hadden.
Verder dat sy in der vasten seeckere daghen
ghebiechtet ende daghelycs quamen misse
hooren, om offerhaude te doeqop die altaren
der papen.Van desen dach moet treuren ende
rouw draghen al watter is; oock haer lieve
houten ende steenen heylighen, staende versiert met rooden enz. laeckens enz. ende derghelyken costelycken rocken ende juweelen,
gulden ketenen ende vyftichen om haren hals ;
de vrouwenbeelden altemets nae der lichter
vrouwe wyse, de mannenbeelden met fluwele
mutsen met pluymen als de ridder SAXT JOBIS
enz. Dese beelden moeten alle treuren, hare
costelycke juweelen enz. worden hun uytghetoghen tot paesschen , want sy met treuren
moeten. Het costelycke roorhancksel van die
steeneu outaer wordt haer benomen ende een
slecht sIedt voorghehangen. Eenen crusifix,
in de hoochte voor den hooghen altaar, werdt
een linnen dveck voorghehanghen, dat men
het niet sien en mach, dan seer duyster door
het doeck. De paepen en monnicken enz.
moghen gheen costelyoke mesghewanten aentrecken, tot paesnacht toe. Dan verheucht
hem alles watter is ; die kloeken luyden overal, die orgheleu moghen weder speelen, die
heplighen werden ghecleedt , die altaren vertiert , dat groote laecken wechgenomen , ende
die paepen werden omhangen metten costelycksten choorcappen ende carschuffels.”
>IC verblinde wereldt ende naemdraghende
Christenen”, zegt COOLHAAS.
H.C. R.
(Wordt vervolgd.)
Zilveren anki. rr Caya &nlrndo leyt op 27gr.
en 4 min. Is het alder uyterste van de droogten in de canael van Bahama, die men aen de
reghterhant heeft te vreesen. Daer dighte bij
omtrent een mosquetschoot verlooren wy o n s
schip Sinte Domingo, des naghts omtrent ten 2
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uren, den 23 April 1668. Deese cay is nieí
grooter als een schip dat met de kiel omhoog1
leyt. Het Eylant Bahamu leyt hiervan verscheyden S. S. 0. 6 mylen in 26 gr. 40 min
en tusschenbeiden is ‘t al een vlackte van 3’/,
en 3 vadem, harde witte santpront. De Cuyc
de Lobos leyt omtrent in ‘t midden tusscher
beyden in ‘tGo 50’. En van Cayo Tumbado S
0. t. 8.3 mijl.
Wy scheyden den 21 dito van ons schil
i%et de schuyt en boodt 74 personen sterck er
lieten 38,000 stucken van aghten op den over
loop staen, die wy niet voeren conden endc
namen een sulvers s&uyt ofte baer mede ir
plaats van een dreggh, daer wy ‘s nachts VOOI
ten ancker lagen quaemen dien dagh nen Cay
de Lobos, soo groot als den LJam in ‘t rent
daer wy wat uytrustede en quaemen den 2;
dito aen ‘t Eijlant Bahama, van waer WJ
scheycle den 28 dito en stelden ons coers regh
S. sen en quaemen daetlyk in diep water el
duerden 12 a 13 mylen ; Doen quaemen wy 0 1
de placee van de Mimbres in 4 vadem en duer
den 12 uren. Doen quaemen wy op de placet
van Roques in 51/, veem en v~1 daer vervie,
len wy o p Cayo de Angilio des naghts en sint
ten ons sulvers ancker in de grondt en de
morgen synde den 2 May, doen wy ‘t wede
ophaelden, bevonden dat al twee strengen val
‘t touw doorgevyit was van ‘t schuren lang
de grondt. Van hier quaemen wy weder ir
diep water en duerde het aan de cayen toe
die aen de vaste cust van Cuba leggen ; ver
vielen by Crus del Padre en quaemen den (
Mny in de Matancas , alwaer wy ons eenig
dagen vermaeckten, en quaemen den 12 dltl
in de Havana wel te arriveren. Go& loff
U.E. Dwl, D~.L,RoELoFFz."
LABORAXTER.
-.

Het vinden van Oost en West. r,Gelezen dc
brieven van BEXEDICTO SCOTTO, Mathemati,
cus, woonende tot Parijs, die voorgeeft tt
hebben gevonden het Oost en West, daer by
hy oock sent een feuilla, synde het achtste
part van een globe, die dienstich soude weeer
tot de practijcque van de voorschreven syn inventie ; is geordonneert dat den voorschreven
brieff zal worden getranslateert, ende met de
feuilla ofte caert in handen gestelt worden,
aan HESSEL aEBRrTsz,~aertemaecker
van de
Gompe.endeaen COR?IELISJA~SZ,(LASTM~N)
Mc. Stierman van de Compe, op dat deselve
examineren den voorschreven brieff ende
caerte van SCOTTE ende deCompe. daervan te
dienen van advys.
14 Aug. 16.23.”
LABORAYTER.

Weinig bekende wpens van Nederlandsche
(Vgl. VI.bl.36,37). BEMMEL. Hier
dient bijgevoegd te worden, dat de rots van
sabel zijn. Vgl. Bijbl. 1855, bl. i.
Dl. VIL
geslachten

BEKJSICHEM (BOSICHEM), gesproten uit de
Graven van TEISTERBAXT, voerde volgens
VOET (*j : drie schuins afguende
Balken (Bandes) van keel op een goud schild, en ‘t wapen
van TEISTERBAyT als franc quartier.
BOEKHORST, BOU~KH~RST (VA~DER). Ook
is de leeuw getongd van keel. Vgl. GOUTEOEYES en VAL LEEUWEX.
BOTH. >jDievan CRAHOT geseyt BOTKENS,"
ivoeren, zegt DE ROUCIC (t)), jjd’argent, & trois

Chabots d’azur ; een$he voerden de gueules ,
andere de salrle, & trozs Chabots d’argent.” JAQUES CHABOTH, Schepen te Luik, nportoit
dor
i trois Chabotz de gueule” ; zie HEMRICOURT,
Mìroir des Nobles de Hasbaye, p. 25. In le
vrui Suppl. au Nobil. des P. B., p. 146, vindt
m e n : ~II%UTKExSpOPte d’a%ur à lu bande d’argent 9 chargee de trois poissons au naturel, posés
selon le sens de la bande: Armes parlantes de
sen nom.”
ERKELE~S.
VAN DIJCKE, Rec. Her&.,
zegt DE GROUF vun Erkelens, en geeft als wapen op : d’argent, à trois pelles de sable.
GELLICREM (GELLICUM): G’azur n deus
fasces bretessées et contrebretessées d’or. D&
ROUCK, Herauld, bl. 333.
HAAR, ‘t welk gezegd wordt af te stammen
van GODSCHALCKVA~~OERDEH, broedervan
HERIA~, vermeld in 1165 en 1186. Zie GOUTHOEVEy,p.20%
HAAR uit ARKEL gesproten: d’argent ù
deus fasces bretessées et contrebretessées de
sable. Zie 't wapen bij FERWERDA, en in het
Stamboek van den Friesschen Adel.
HENEBT : van goud, beladen met drie leeuwenkoppen arrachées van sabel, getongd van
azur. VAX WELEVELD, Hnndb.
HEXERT(JU~IUSVAX)
:Ecartel& len4als
CHATICLOZI. het chef gebroken met een’ bcuzu
naissant van sabel*, getongd en genageld van
keel. de stuurt ufourchu: 2 en 3 warti:
à dextre
L
van zilver, gezoomd van keel, beladen met zes
fasces van azur, à senestre van azur, beladen
met een puìntefeuille van zilver, het hart en de
ounten van goud; het chef van goud beladen
net drie merlettes van keel. Vgl. v. WELEV E L D , Handb.
STEEYHUIS. Een ander geslacht van dien
mam ~~eSprOtt?U Uit dat VanVAN DERHORST
fi) : d’argent, au chrvron de gueules, accompag,é d’un annelet de m&ae en pointe. Nobil. des
Pays-Bas, p. 184, 326. Zie ook Troph. du
3rab., To.m. II, p. 376, en SvppE, Tom. I.
;ivre VIL
UTENHAM~~
UTE~E~G, evenals VAYOVERGEVECHT, (de sable, à trois lozanyes d’argelti),
esproten uit WOERDEN, voerden beiden, volens UE ROUCK, a. w. bl. 333, d’argent à trols
zanges de gueules. VLIET, mede uit WOER-

(*) Beschr. van Culemborg,

(f) Herauid, fol. 334.

bl. 8;

($) VONSTEINEN,W~~~~~.GWZ~.,T~.I.

S. Sy,663.

a
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DEX,

voerde eerst

de gueules, à trok lozanges

d’urgent;

later, na de zamenzwering
tegen
Graaf FLORIS V, waarin ook ‘t Huis van
WOERDEN betrokken was, werden aan de hoeken der Zozunges knopjes toegevoegd, j,maar
GERRIT VANDERVLIET,
dieanno 1472 stierf,
nam weder aan te voeren het volIe wapen
van WOERDEN, te weten drie Rode Ruyten
op een velt van Gout.” v. LEEUWEX, Bat. IK
WYLIGH (WILICH), voerde ‘t volle wapen
van STEENHUIS (zie boven),waarnithet gesproten was, met dit onderscheid, dat het aan ‘t
cimier, zijnde de kop en hals van een’ draak
van ziIver, getongd van keeI,een klein schiidje, gelijkvormig aan ‘t wapenschild, gehangen had. Vgl. v. STEIXEX, a. w. Th. 1. S. 662
en Tab. 11, No. 1.
MO.
Guìllotìne (Vgl. V.b1.301,302

; VL bl. 41).

In de Hedendaagsche Hìstorie of tegenwoordige
staat van Groot Brittannie, te Amsterdam bij
ISAAK TIRION, 1755. dl.II.l, leest men op
bl. 303 en 304:
PIDe menigte van deze wollen stoffen, die
geduurig op de Raamen moesten hangen,
maakte, dat dit vlek (HaEfaa) ten einde het
steelen voor te komen, toen het eerst eene
Corporatie wierdt, het voorregt kreeg, om alle
Dieven, die ter waarde van dertren en een
halve stuiver hadden ontvreemd, te onthalzen:
waartoe men ‘er een,‘nedervallend
soort van
Bijl gebruikte, die door een Katrol werdt opgeheesen.
Het houten werktuig, daar dit mede geschiedde, is thans weg; alzo Koning JACOB 1.
in ‘t jaar 1620, de Corporatie dit voorregt
ontnam ; zijnde ‘er egter de steenen voet nog
van over.”
En in eene noot op bl. 304 leest men :
~~Aanmerkelijk is ‘t, dat wanneer, onder de
Regeering van deezen Koning, de Graaf VAX
MORTON, Regent van Schotland, door Halìfax
passeerde, en daar deze strafoeffening. zag,
hij een Modelliet nemen van het werktmg, en
dit overbragt naar zijn Land, alwaar de onthoofding nog op die manier geschiedt. Het
werktuig wordt daar de Maagd (the Muiden)
genoemd, om dat het in vele jaren niet gebruikt werdt, zijnde het hoofd van dien Heer
zelf’er eerstmedeafgezc;t;
hoewel hij daar door
zig. niet benadeeld vondt, indien hij op die
wqze moest sterven, als bevrijd zijnde van de
wreede en gebrekkelijke Afhakking, die thans
nog in Engeland plaats heeft.”
s. v. w.
[Dat de graaf van MORTON de eerste geweest is,
die in Schotland door middel der guillotine de doodstraf onderging, wordt door verschillende schrijvers
gezegd. Dat evenwel dat werktuig daar eerder in gebruik is geweest, vindt men uit vroegere Tresoriers
rekeningen van Edimburg aangewezen. Noten anà
Queries, October 1855. p. 318.1

VRAGEN.
1 , - Wapen von J. de Liefde. Bij een bezoek in de
groote kerk te Rolter&m, bezag ik den grafzerk van
den Vice-Admiraal J. DE LIEFDE. Boven het vers en
verdere triomf-symbolee vond ik het wapen zóó uitgesleten, dat de stukken niet meer te onderscheiden
waren. Hoe is dit wapen, en wie heeft het portret
van genoemden Vice-Admiraal in bezit, dat later
aan de kinderen van zijnen broeder CORNELIS DE
LIEFDEisovergeg=n?

v.

2. - Promo van C. de Liefde. Deze COBXELIS DB

had een’ zoon en driedochters. De zoon, JAN
naar zljnen oom, den Vice-Admiraal,
genaamd, huwde met WARIA QBOENRIJS, uit welk
huwelijk CORNELIS DE LIEFDE geboren werd. Men
vraagt met belangstelling, met wie deze COBNELIB DE
LIEFDE
is gehuwd geweest, en welk het wapen was
l
zijner echtgenoote’?
V.
LIEFDE

DE

LIEFDE,

3 . - Vicarcgoederen. Zon ook een der lezers iets
mede kunnen deelen over de vicariegoederen gedurende de omwenteling van 1795 en in de laatste tijden? Wie daarvan het bestuur had, en aan weIk collegie hij rekening en verantwoording moest doen?
Tot welk doel zij worden gebruikt, en of daarvan
oog het derde deel der zuivere inkomsten aan den
Staat wordt betaald? Spoedig antwoord zou zeer aanIenaam zijn.

K.
4 . - Cornelis Udemans. Voor mij ligt een werkje
groot 116 bladzijden, dat ik nog nooit op eenigen
Catalogus of bij eenigen schrijver heb aangetroffen.
D e t i t e l l u i d t a l d u s : Chartacea et song&oZenfa
Navis bellàca, in prora quidem rubrum belli, aed in
puppialbumpacis
si~numgsrens.P~o~sa~~ns: Prora
cubile mihi, ew mu5ì Puppis er??. CORNELIUS UDEMANNUS, Hujus chartaceae Navk Naupegus.
Medioburgi. Impreasit IIENFZDJUS SiUETIU8, Biblàopola, 1672.
kl. 8s. Het werk bestaat bijna geheel uit aanhaliugen uit meer dan80 oude Latijnsche schrijvers, benevens aanmerkingen blj hen. Wie was deze CORNELIS
UDEMANS?
Ik ken twee dichters van dien naam, vader en zoon. De vader schreef omstreeks 1640 ; deze
was een smid, dochook zeer ervaren in de Latijnsche
taal. De zoon was Notaris en bloeide ruim twintig
jaren later. Zie ERMERINB, Zeemosche
oudheden. Beschrijving van Vere, dl. 111. bl. 191. W ITSEN GEIJSBEEK schijnt slechts den zoon gekend te hebben, en
heeft ook eene zeer onvolledige opgave zijn; g;di;hten.
. . 6

is.

- Maximilianus Transylvanus.
Voor mij ligt
een klein boekje, 14 bladzijden groot, getiteld: De
Moluccis insulis , itemque aliis plura’bus mirandis , quae
novissima Castellanorum navigatio Serenissimi imperatoris Cwoli V aus@io susce~ta, nuper invenit:
MAXIPILIANI TRANBYLVANI adReverendissimwn Cordinalem
Saltzburgensem epistola
lectu perquam jucunda
Co2onias 1523, in 120. Het werd in 1733 uit de bibliotheek van den hertog DE LA VALxÈaE verkocht voor
10 francs. Wie weet mij eenige bijzonderheden aangaande den schrijver en de waarde van gt rije
mede te deelen?
. , .
Op eene
6 . -Vrouwen bij Reder$erskamers.
plaat uit het werk: Const-thoonende Juweel, voorstellende de Jntrede” van (naar ik meen) een der
Leydsche kamers ziet men vrouwen, niet L eoo als
bij anderen - mannen in vrouwekleeding, maar,
naar allen schijn, wezenlijke vrouwen. Zijn er nu
meer sporen van, dat vrouwen aan dergelijke op
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togten een werkzaam deel namen? Huurlingen werden daarbij toch wel niet gebruikt?
W. J. F.
r.- WilIem Goeres. Doctor. L. BOYME, zegt in
aljne Redevoering ter inwijding van het teeken collegie ,
enz. der stad Middelburg,
1778,8o. dat WILLEM oOEBICE was Doctor in de H. Godgeleerdheid, in de Medicijnen en tevens Boekhandelaar. Nergens elders
hebben wij kunnen vinden, dat hij Med. Doctor was,
en wij vragen dus, of L. BOXME met regt hem dezen
titel geeft ,en W~~~WILLEMQOEREE danzijne MediW.
sche studiën voltrokken heeft?
S.- Vertalingen in het Nederlandsch der werken
van Lord Byron. Onder de vele uitstekende dichters,
welke het büitenland gedurende de eerste helft dezer
eeuw heeft opgeleverd, ia er misschien geen, wiens
zangen meer sympathie en navolgingssucht hebben
opgewekt bij onze dichterlijke landgenooten, dan
Lord B Y R O N . H e t ia ons bekend, dat van sommige zijner grootere en kleinere stukken, door
dichters als: TEN KILTE, BffiETB, VAN LENNEP Hl
meer anderen, hongst verdienstelijke vertalingen qijn
geleverd ; maar ook een groot gedeelte zijner gedichten is vertaald door mannen, wier namen niet even
boog op den Nederlandschen zangberg prijken, en
wier vertalingen bij gevolg niet zooalgemeen bekend
zijn. Als een hoogscbatter v&n Lord BYRON, minder
als mensch, dan wel als dichter, wenschte ik mij eene
volledige opgave gegeven te zien van al zijne grootere en kleinere gedichten, welke in onze taal zijn
aangenomen als goede vertalingen, met aanduiding
der dichterlijke vertalers, en zoo veel mogelijk in de
volgorde, waarin de oorspronkelike
stukken voor.
komen in The complete works of Lord BYRON (1lh
etrated) , in one volume, with al1 the noles, io whiel
ik prefixed the life of de w* by JOHN OALT, Es p
paria: BAUDBY'~ european libr$ry, A.and W. G a tg
nanì and co. 1837, beneveneleraneldiug
der uitgeyer:
dier vertalingen, en aapwijzing der periodieke ge,
schriften, waarin de vertalingen der kleine stvkker
yan tijd tot tijd zijn opgenomen of geplaatst.
B. P.c. BTEIN*IETG-~.
9 . -velelbn op de kni& In het jaar 1502 kwan
de jonge hertog van Saren i n Gron<ngerland,
me
gevolg van edelen, ruiters, soldaten eng. Van A&
ard trok hi naar den Dam, alwaar hem de burger,
met kruisen en vaandels te gemoet traden en me
groote eerbewijzen inhaalden. g,ZU droegen altemaa
pellen op hare knieën, tot een teelten van overgevinge
waarop de hovelingen nit de Ommelanden in del
Dam wezende, hem mede huldinge en eedt hebbel
gedaan.” Zoo leest men in ‘t Beknopt ,Kronijkje
WI
Bron. en de Ommelanden enz. Gron. 1727, bl. 54
Vindt men meer voorbeelden vap dit pond;li;gi
. . .
brnik ?

J. T. en z$n &pen. Wie voerde een ge
yierendeeld schild i 1 van.... met drievogels vap....
,trp-ee eneen;4van.... met drie vogelklaauwen van...
twee en een ; 2 en 3 vap.. . . met een’ brandenden fak
&íel van... 9. Ikvind het gegraveerd op een zilverel
plaatje, gehecht op den band van een oud opschriji
boekje, terwijl ter andere zijde op een dergeluk plaat
je de letters J. enT. dooreengestrengeld, gegraveen
D . F.
Zijn.

: 1I -

- Penningplaat. De eene zijde vertoon
11’.
QHBI~TUB, een kruis met de linkerhand omvat houden
&, rustende op een geraamte, terwijl de Beilige Gees
(eene Duive) op Hem nederdaalt. Eene vrouw bied
Bern een’ békër aan, boven haar een engel, m e e
links drie vrouwen, van welke er eene een kind op de;

trm heeft, terwijl een ander kind bij haar staat; regts
)p den achtergrond een persoon, die met een zwaard
rnderen wegdrijft; alles in een groot gebonw met
rolommen en bogen.
Op c$e keerzijde ziet men op denvoorgrond een’
nan en eene vrouw, in de kleeding van het begin
Ier 17e eeuw,welke door een’predikant (?)met langen
haard in het huwelijk bevestigd worden j links en op
len achtergrond staande en zittende figuren, alles in
!ene groote kerk ; in het verschiet ziet men een orgel
net opengeslagen luiken, benevens de plaat van een
uwwerk.
Alles is zeer uitvoerig gegraveerd ; de plaat heeft
il/, Nederl. duim middellijn.
1). F.

ra.- Vers door Mr. Cornelis Liens. Onder het
lortret van bovengenoemden (zie XULLER, Catalogw
!nz. No. 3220s) is het volgende, nagenoeg’ onversaanbare vers geplaatst :
Jyt wesen siet, van die in wesen heeft beschreven
ileyn werelt, Mens echt syo, door opper-sin gedreven,
%in-vaerdich, open-recht, Lauriert styl, ruym rymdicht.
biel Min niet min, Natuer oneterflyck brengt int
licht,
3maeckt Hemel aerde vrucht met vreucht, vracht
hier dier Land nu,
Echt liefde,lyff,Ziel~geost,eeuwleveMyrthomrand
u.
Wens-dienst, vermaeck-profyt, nut nood u Nood blust
lust.
Hier, nergens el, t een-al erffonryst vist syn rust.
0. LIEN6.
Gaarue ontving ik biervan eene toelichting, bene’
ven6 nadere opgave omtrent den maker.
D. F.
23. F Graf van Willem van Blois van Treslong.
In VAN GRONINGEN0 Geschiedenis der Watergeuzen,
vindt men vermeld, dat onze echt Hollandsche Edelman TRESLONO gewoond heeft op het Huis te&ieten,
bij &eyden, en overleden is in 1504.
Nu wil ik vragen, hopende daarop naauwkeurige
en belangrijke antwoorden te ontvangen: Is hij op
dit huis te Ztcieten overleden? Waar is hij begraven?
Is de plaats door eenig- opschrift
of steen onderschei_
den? T.
[Hij overleed waarscl$ijnlijk te Noordwijk. Zie Nav.
VL. bl. 300.1

14.

- Wapen van M. IL Tromp.

Het geslacht
later TBOMP genaamd, voerde van
keel, met drie St. Andrieskruisen
van goud, 2 en 1
gesteld (zie Nav. 1. bl. 290). Dezer dagen echter
kwam mij in handen een portret van x. H. TBO~B
~~~~B.MONCOBNET
(zieanc~Ea8 portretten Gatal.),
dat ter regterzijde een’ krans en ter linkerzijde eetq
wapen heeft van . . . . . met drie flepkannen, 2 en 1 gesteld, gedekt met een’ helm en lambrequins.
Sla ik
cu BIZOT, Medalische
Ifivtorie op, dan vind ik op
bl. 207 eene medaille afgebeeld, voor@de: borstbeeld
van ld. 5, TROYP, keerzijde; eeu zeeslag, en daarbo.
ven een wapen van . . . . . met een keper van . . . . . en
een schildhoofd van.... .beladen met eene lelie; onder den keper en pointe een schip. Tenanten : twee
gevleugelde dieren met eeoe roset op het lijf. Ditzelfde wapen is te vinden in : Cntroerde
Nederland
door den lióningvan
E%ankrtjk
Amst. 1671.
Wie verklaart mij het verschil tusschen deze Wapens ?
T.
VAN

DER

WEL ,

l b . - f%jpen stellen. In COMMELIN, Bes&+
vinge van Amsterdum,
leest men op bl. 508:
,,Yeder, die in dit Rasphubs uit bevel ;*n den

Gerechte gebragt wordt, ‘t zij om dieverij, vechten,
pepen stellen, of andere oorzaken ,‘*
Moet men nu doorp&en stellen verstaan : Straatgerucht, Burengerucht maken? of wat wordt er mede
s. v. w.
bedoeld?
1 6 . - Paulus Rembrand van R;jn. Van waar de
bijvoeging van PAULUS, vóór dien van REMBRAND
V A N R I J N ? Altijd is dit voor een verzinsel van
Franschman of i)uitscher gehouden, die zoo WOUderlijk namen kunnen radbraken en niet schenen te
begrijpen, dat REISBRAND reeds een voornaam was.
Maar dit ook in ons Land op een’ Catalogus van
eeue publieke verzameling in de hoofdstad te vinden (*), deed ons vermoeden, dat daarvoor mogelijk
een nog onbekende historische grond bestond, die
nader verdiende onderzocht te worden. Want wij
kunnen ons niet voorstellen, dat in de stad, waar
voor weinige jaren, het standbeeld van den beroemden schilder, met zoo veel luister werd opgerigt, en
waar nog zulke kunststukken van hem aanwezig
zijn, men omtrent de namen der vaderlaudsche schilders vreemde Catalogici of Biographïën zoude raadplegen, of wel het maken van den Catalogus eener
openbare verzameling aan een’ buitenlander zoude
worden opgedragen.
Na de uitgave van het naauwkeurige werk van den
Amsterdamscheo Archivaris, Dr. P . S C H E L T E M A ,
over REYBBAND,
meenden wij, dat alle onzekerheid
over naam en geboorteplaats had opgehouden.
IC, v . 5.
12. - Pictgijzenbrug
en Jangijzenvaart.
Welken
oorsprong kunnen de benamingen hebben van de
volgende twee plaatsen, gelegen in den omtrek van
Haarlem, hoewel in verschillende rigtingen :
10. De Pietgijzenbrug
ligt tusschen Haarlem en
Leyden.
20. De Jangijzetlvaart en brugliggen in de gemeente
Bloemendgal.
Van waar de familienaam Gijzen?
W. J. E.
[Is Gijzen hier wel familienaam? Piet Gijren kan
eenvoudig PIET, de zoon vau GIJS, en JAN OIJZEN,
JAN, de zoon van GIJS geweest zijn, en het is ligt
mogelijk, dat GIJS, naar wien de brug over de Leydsche vaart genoemd is, en GIJS, naar wien de vaart
te Bloemendaal heet, twee verschillende personen
geweest zijn. GIJZEN zijn er nog al veel, en vroeger
waren er nog meer.]

18. - Familiewapens gevraagd. Welke wapens
voerden de volgende familiën : BAETS, VAN DER
BOON, VAN BREDA,OARLIER,COLTHOBF,VANCRUlJSKERKEN, GERLINGS,GROEN
(uit Alkmaar), KIP,LANSET,VANMEERTEN,MIJLIUS,
VAN OOSTEN DE BRUIJN
(uit ~aa&?m), OUWENS, RAEDT VAN OLDENBARNEVELDT en ROSKAM (uit Papendrecht) ?

VD.
1 9 . - Onbekend wapen. In mijn bezit is een met
zilver gemonteerd driekantig ijzeren cachet, op welks
eene zijde het volgende wapen is gegraveerd : cfcarte&, 1 en 4: een druiventros, en pal; 2 en 3: een
bootje, waarin een man gezeten is, op de golven drijvende, het schild gedekt door lambrequins en een’
helm de front, waaruit eene vlugt, en tot cimier de
druiventros van het schild.
Wie kan mij inlichten, aan welke familie dit waVD.
pen toebehoort?
(*) Catalogus der Schilderijen von het &!useum VAN
HOOP, te Amsterdam, No. 98. ,,pAULUs REMBRAND
VAN RIJN, schilderij bekend ouder den naam
v.m de Joodsche bruid.”

30. - Bocatìus
Pontanus.
BOCATIUS PONTANUS,
van Dokkum, kwam in 1636 in Indië, en was eenige
jaren in Siam werkzaam, om zich bekend te maken
met de wijze van het bereiden der indigo daar t.e
lande. Hij leverde hierover een verslag in aan den
Gouverneur-Generaal en Raden van Indië, in het
jaar 1643, die hem in dat jaar naar het eiland Formosa
zonden, om ten behoeve der Compagnie de cultuur
van die plant in werking te brengen, waarin hij
niet ongunstig schijnt geslaagd te zijn; althans de
Gouverneur-Generaal ANTONIE VAN DIEMEN schrijft
hierover in dato 15 Maart 1645, aan denGouvernenr
~~~P&~~~~~,ARNoLDHEussI~Ns:
,,Onswerdtgroote hope gegeven in corten op ‘t Eylsndt Formosa
merckelycke quantiteyt schoone Indigo geteelt sal
worden. Den oppercoopman PONTANUS heeft dat
werck onderhanden, ende schyot wel te sullen slagen, de monsters van daer ontfangen, worden emmers soo goet en deuchdelyck g’oordeelt , als d’Indigo Lahor ofte Byana; sulcx dat verhope mettertyt
de Comp’. competentie van ons cygen territorium
t’erlangen, ende haer middelen costy, als omtrent
Agra des te rycker omcommen sullen, ende in andere
waren mogen employeren, daer van ons den tyt_ wy_
ser maeckën sal.”
Stond hij in familiebetrekking tot den beroemden
geleerde JöHAxNEsIsAäCoSPONTANUS,
dengeschiedschri,jver van Gelderland?
LABORANTER.
-

21. - St. Nicodemu-s of Nàcomedes. In oude rekeningen komt de dag van den H. NIKODEMUS
voor;
ook wel van den H. NIROMEDES. Wanneer vielen
die dagen in? Zij staan niet op de lijst bij XLUIT of
andere van dien aard.
uin Plinìus
en Herodotus. Weet
2 2 . - Vertalatgen
iemand mi ook op te geven, of er goede Hollandsche
vertalingen bestaan van de Natuurbeschrijving
van
PLINIUS en de GescAiedenissen
van HERODOTUS? In
dit gevalzal men mij het grootste genoegen doen,
door mij de nieuwste overzettingen van die klassieken op te geven, met vermeldivg waar, in welk formaat en in hoeveel deelen die zyn uitgegeven.
Cs.
3 3 . - Aanrandztig van Cornelis de Wtt. In het
Ontroerde Nederland enz. staat: ,, Op den 21 Junij
1672, wierden beijde deze Gebroeders, op een en dezelfde tijdt, zijnde ‘s avonts omtrent 11 uuren aangerant, d’eene in den Hage (*), d’auder te Dordrecht,
alwaar 4 stoute gasten quamen kloppen, aan ‘t huys
van den Ruart van Putten: open gedaan zijnde, begeerden ze de Ruart te spreken, men antwoorde haar,
dat den Ruart onpasselijk, en dat het, behalven dit.,
geen tijdt was, om yemant zoo laat te komen spreken, zg dringen evenwel binnen, doch eenige van
de Domestijken lopen achter uyt, en halen eenige
borger-wachten van ‘t stadthuys, dat deze gasten gewaar wordende, wel haast dede verhuyzen, zonder
dat’er meer op gevolgt is.”
Nu vraag ik: welke waren die vier ,,gasten”, en
daar ik niet in Dordrecht bekend hen, was het huis
van DE WITT zoo digt bij het stadhuis, dat die ,, gasten,” welke dan toch wel het voornemen gehad zullen
hebben om den grooten man om te brengen, zich zoo
haastten om weg te komen?
QUAERENDO.

2 4 . - Zilveren beker te Vlissingen. De Eerw. J.
J. BRAHÉ maakt in zijne Vlissingsche eeuwvreugde
(1772) op bl. 34, gewag van

eeuezilverenvergulde

DER

(*) De bekende aanval op
enanderen.

VASDERGRAAF
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drinkrcbaal , die door de Hervormden gebezigd was
geworden bU het H. Avondmaal, dat zij reeds vódr
de verlossing der stad in een’kelder bij of op de groote
markt in het geheim vierden
Die drinkschaal was waarschijnlijk afkomstig van
een’ aanzienlijk persoon, en had vroeger eene andere
bestemming, gelijk men zou opmaken uit het borstbeeld van een’ vbesridder, dat er op geplaatst was.
Het opschrift: CHnmTus&e qweghf,cie daer dorst dte
come tot mi en drincke van dat water, dat CHBISTUB u
geft en ral in der evicheijt niel meer dorsten 157 1, schijnt
er Jater, toen men er een kerkelijk gebruik aan gaf,
op gegraveerd te wezen.
In 1772 werd genoemde beker, die aan den toenmaligen Burgemeester E. CLIJVER behoorde, nog gebezigdbij hetAvondmaal,datmen
omstreeks den 6den
April, den gedenkdag der verlossing van het Spaansche juk vierde. Zoo werd ook het tafelkleed bij de
eerste bediening te Vlissiflgen
gebruikt volgens QARGON, M’ulch. arcadiu, dl. 11. bl. 113, nog in het begin
der 18e eeuw te Ulrec.lt
bewaard. Zouden genoemde
stukken nog voorhanden e;n?
B”- P
25. - Coen van Oosteru$k. Ik vond, dat op den
11den van Slagtmaand 1403 Hertog ALBRECHT aan
COEN VAN OOBTEBWIJE en zijne huisvrouw CLEMEX~II,
Vrouwe van Sloten, die hij in vorige tijden zeer begunstigd had, vergiffenis en kwijtschelding van alle
,,breuken en misdaden” verleende.
Daar er niet gemeld wordt, welke die ,,breuker
en misdaden” waren, wend ik mij tot H. H. Navor.
schers, ten einde mij, wanneer men zulksmogt wetec
of in een of ander geschrift ontmoeten, dit mede tr
QUAERENUO.
deelen.
26. - findassieren. Bg de begrafenis der Vrouwe
Gouvernante op den 23sten Februarij 1758, kwam,
ook de Delfsche schutterij in de wapenen en warer
daarbij tegenwoordig de Rondussiers,zijnde schutters
welke ecne rondas of schild aan den linkerarm en er&
bloot zwaard in de regterhand droegen. Volgens der
berigtgevcr in de Ned. Jaerb. voor 1759, bl. 231 1
werd dit overblijfsel der oudheid alleen maar te Del&
en te ‘s Hertogenbosch gevonden.
Kan men mij ook iets naders aangaande dezf
krijgslieden mededeelen; welken rang bekleedden zij,
en is het gebruik tot aan de omwenteling van I 7 93
in stand gebleven?
‘pa---9.
VAN METEREN ver21. - Joris van Sleenmeulen.
haalt in het IVe dl. bl. 173, dat zekere JORIS STEENYEULEN in het ja& la73 binnen Ter Goes, twee echepen met tarwe deed laden en daarmede behendig
tusschen ‘s Prinsen schepen wist door te komen ; met
welke tarwe hij, na te Arnemuidcn
te zijn aangekomen, Middelburg en Arnemuiden
gespijsd heeft. Maar
bij zijnen terugkeer naar Ter Goes werd hij gevangen
genomen, en men vond vele geheime brieven bij
hem, doch ten laatste is hij uit zijne gevangenschap
ontslagen. Is er meer van hem bekend? Is de inhoud dier
geheime brieven bekend geworden en welke was die?
Deze vragen zoude ik zeer gaarne beuntwoord zien.
QUAERENDO.

28. - Pedro Dordogno. HOOFT geeft op blads.
869 op :
rrHier werd gevangen en gevierendeelt, in Lentemaant een Spanjanrdt genaamt PEDRO DORDOONO,
die, acht jaren te voren, de stadt had helpen oversallen en plondercn. Zijnde geoeffent in verscheijde talen > wild’ hij richeerst yoor een Cröuat doen houden,

rhans bekend’ hij, om den Prins van Oranje te vernoorden, herwaarts gekoomen te zijn; hebbenrle gewandelt oover dat stuk, met den Koning zelf, oft
mmers (zoo bij naa verklaarde) met zijnen geheuuchrijver; en met LA MOTTE in't reijzendoor G'revsingen."

Hiervan geeft VAN ~~@TEREN in zijne Historie, en
BARS in de ontstelde Leeuw en aer~ourde Adehar bijla woordelijk een eensluidend verhaal. Nu wilde ik
‘ragen, of het met waarheid gebleken is, dat hij of
net den Koning van Spanje, of met diens geheimchrljver zich onderhouden heeft, en of er nog meer
iit ziJu verhoor aan den dag is gekomen.
QUAEREXDO.

2 9 . - Dood van Tycho BraheI Men verhaalt, dat
le groote TYCHO BRA~É overleden is, ten gevolge
van het bersten van de blaas: aan de tafel des Kunings etende, durfde hij niet opstaan om aan eene
gewigtige behoefte te voldoen, en stierf. Is dar verhaal historiek? Wil iemand zich de moeite getroosten om ecnige inlichting dienaangaande mede te dcelen?
G. H .
TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
O P VROEGISRE ANTWOORDEN.

Rommelpot (T. bl. 156, vgl. bl. 216; 11. bl.
10, VL bl. 336 )
[Het Kommelpotslied in de stad Glon!ngeu en het
Westerkwartier
in gebruik en ons door G. HEBBES
medegedeeld, is nagenoeg hetzelfde wat Nav. 11.
bl. 10 gevonden wordt.J
P i n t , Syn~athetLsche geneeswjze
( T I . bl.
291; vgl. bl. 357; llijbl. 1855, bl. cxi; VL bl.
205, 270, 372). Nu DIGBY’S
Oratie over het
gebruik van het sympathetische poeder is ter
sprake gebragt, mogen wij niet onvermeld
laten het werkje, door den Groninger Hoogleeraar AXTOX
DEUSIXG daartegen geschreven,
en dat in 1662 in 12”. te Gronitzgen onder den
volgenden titel het licht zag: ~>A’ym~athetici
Pulveris examen : quo superstitiosu nc fraudib u s Cacodaemonis itnplicitc~ vulnerum et uberum curatìo in disturas , per ratiotrìs trutVaa,n ,
zd i p s a s n a t u r a e leges expenditur, sudversis
curae synhpatheticae
fundanhentis, ab Illustr~iss.
Conaite DIGBAEO necuot4 L).~.PAPINIcI et xon3-0
pOSìt~e,uUtOre

A?ITOXIO DEUSIxGIoetc.

Wij zien daar o. a. uit, dat de ridder
DIGBY zijne Oratie te Morrtpellier hield,
tijdens zijne verbanning onder CBOIWELLS
bestuur; dat LAUR. STRAUSS
deze Oratie uit
het Fransch in het Latijn vertaalde en boven-licn nog brieven, over die zaak aan DIGLIY
;erigt , in het licht gaf.
L. D. It.
Het Leydsche Gywzasiuru (11. bl. 342 ; vgl.
111, bl. 299, 333). Deze vraag beantwoord
zijnde, deel ik het oo:spronkelijke stuk, we-

gens de bouwing der nieuwe groote schr)ol
mede, ten einde daardoor aan te toonen c\c:n
oorsprong van de pacht, waarmede die school
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was bezwaard, en die aan Dr. J. J. DE GELDER in zijne Wetgeving over het lager onderwijc
binnen Leydenvan 1324-1796 onbekend was
(Zie aldaar bl. 9).
nWy priorinne ende gemeen couvent del
besloten nonnen remulierissen van Sinte hugnstinus oirde tot Sinte Marienpoel buten
Leyden, doen condt allen luyden dat wy on&
fangen hebben van Joncvrouwe LTJYTGAIR~
BOUDYN VAN SWIETENS weduwe,enenbriej
die sy ons voir Scepenen over gegeven heefi
goet eñ gans wel bezegelt ende ongerazeerf
inhoudende van woirde te woirde in formen
en manieren hier nae bescreven. Scout Scepenen en der Rade der Stede vBn Leyden, doen
condt allen luyden, dat wy by rade ende
goetduncken van der gemeene Vroetscap van
der Stede vercoft hebben ~QUDPX PAX ZWIETE% tresoryer te Hollant, die oude schele gelegen after an siin erve streckende voir wter
gyft Innges der stege after tot an die straet,,
die men totten hove gaet mitten gange alao
groot ende alsoe cleyn alst t o t BOUDYS'S
voirss. muer toe begrepen is, welcke schele
BOCDYN
voirs. gecoft heeft om viif hondert
Phs. burgoñ stilden , dair die nuwe schele
mede gecoft ende getimmert is, alsoe veer als
dat geit streckede op welcke oude score BOURYN voirs, hadde tot jairlixen renten twalef
pont hollants camans payments tsiairsl Dese
voirnoemde jairlixe renten siin overgeset op
te nywe schele, die gelegen is van derhofstege
streckende totaen WLLEI$VANALI$EMAREN
erve toe. Ooc mede hadde die Commandeur
van Sinte Pieterskerck te Leydev negen ende
twintich scellinge ende drie pennig goets
gelts mitten houde opt huus ende dat voirtyts stont dair nu die nuwe schele geset is,
welke voirss, renten mitten houde BOU~YN
VAN
ZWIETEX
nu toe behoren ende bliven
staende op tie nuwe scole voirss,
Dese voirss. renten snl men betalen aIIe
jair B0UDyXvA.V ZWIETBS voirss.cnde sinen
nacomelingen die een helft tot meye ende die
ander helft tot heiliger misse. E?i wy Scout
Scepen et1 rade voirss. geloven van der stede
wegen voirn, BOUDYN vAX zwIETEI voirn.
efi sinen nacomelingen desevoirn.oudeschoIe
eiï die twalef pont comans p?yments tsiairs
eñ die negen ende twint.ich scellinge drie
penning goets gelts tsiairs mitten houde
staende op tic nuwe schele alss voirss, is, te
yrnren jair ec dach alse recht is als men vry
huus, erve eiï renten sculdich is te waren.
Ende of tot eniger tyt dese nywe schele niet
goet geaoecb en wair dese voirss. renten an
te versien, 808 geloven wy BQuDYN voirss,
ende sinen nacomelingen dat op te rechten
ende te beteren, In oirkonde desen brieff hezegelt mit onser stede zegele. Ende WJIGERPT
VAN OESTGEEST eñ DIRC VAN OESTGEEST
WILLEMSZ Scepene in Leyden, hebben om

mede bezegelt mit onsen zegelen int jair ons
Heeren Buysent vierhondert een ende dertich
o p ten achtienden dach in Februario.
Ende want de deputaten van SintePieterskerck tot Leyden van desen voirs. renten jairlicx bueren sullen ten ewigen dagen vier pont
hollants comans payments ende die sangemeestren van Sinte Pieterskerck twie pont
Hollants comans payments al te samen alle
jair tot Meye,
Ende dat couvent van Poel sullen hueren
alle jair ses pont Hollants comans payments
ende negen efi twintich scellinge drie penning
goets gelts tot heiIiger misse, soe beloven wy
Priorinne en couvent voirs, den deputaten
ende sangemecsters voirs. desen brief te doen
als sys noot hebben sullen om dairmede recht
te spreken van horen renten ufzy des te doen
hadden tot eniger tyt mit voirwairden dat sp
ons desen VOIPSS. brief altyt sonder vertrec
weder geven sulIen.
In kennisse der wairheit hebben wy priorinne en couvent voirss, ons couvents zegele
hier beneden an gehanghen int jair ons Heeren duysent vierhondert seven ende uyftich op
ten een ende dertichsten dach in Martio.”
Het zegel is daarvan nog goed bewaard;
doch onder de bezegelingen van dat kloostey
komen betere exemplaren voor.
.,ELSEVIER.

sckeZ&apnen (111. bl.
6, Vr. 1X ; vgl. bl. 372 ; Bijbl. 1854, bl.xxxviij,
Ixii, Ixxxviii; 1855, bl. xxii i VI.bl. 109,206,
238,311). Onder de Nederlandsche spot- en
scheldnamen mogen nog genoemd worden
?iie over de volgende Geldersche en QveriJ:saelsche plaatsen :
&iasen is een schoone stad,
Met huizen en met wallen,
De Heeren steken ‘tgeld in de calt
En laten de stad vervallen.
Deventer is een koopstad,
Zutphen is een loopstad,
Lochem is nog wat,

Muar Borculo is een hondegat.
Bengel (*) e n .?Je@ena,
En RW& (t) achteran.
,.

I

LABORANTER.
[NO. 2 en het door & medegedeelde:
Zutphen is een stad,
Lochem is qog wat,
Maar Grol’is een handengat,

zijn slechts varianten van een reeds vroeger medege
deeld rijmpje.
Een saortgelijk versje voegt AUQUSTUE+
weten :
Amcroogen, hooge vest;
Legrswn is een kraaijennest ;
Langbroek
is een waterpoel,

Wjk is een k.kstoel ;
is een roode lap (sic) (
‘t Veen is een watergat.]
Rhenen

den meerre sekerheide willgn desen brief (*) &tyelo.

(t)

Ruaylg,

er bij I
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Philippus de Gruytere en Jan Dìemer (LIL
bl. 36, Vr. XXVI; vgl.IV. bl. 24-27 ; Bijbl,
1854, bl. xliv-xlvi, lxii, xciii). Uit al de antwoorden heeft men tot nog toe niet kunnen
opgeven, welke betrekking DIRK DIMXER bekleedde. Ik vond onlangs in het Protocol
van den Leydschen Notaris SILVESTER VAN
SWAXENBURG,
eene procuratie van Jonkhr,
DIRK
DINNER,
kapitein der Infanterie in
dienst van dezen Staat, op den Advocaat
RRAXDIJX,
ten einde de goederen voor zijneo
zoon, Jonkh. JAY DIMMER, verwekt bij wijlen
CATHARIXA
DE GRUYTER, dochter van den
Heer van Dirkslund, te reclameren.
Deze procuratie is van den loden Maart
1641, waaruit blijkt, dat JAX DIMMER toen
niet ouderloos was, maar slechts zijne moeder
verloren had.
Deze procuratie is door DIRK DINIYER on..ELSEVIER.
derteekend.
[In 1657 werden twee voogden over de kinderen
van dezen DIRK DIMNER aangesteld. NW. Bijbl,
~384, bl. xlvi.]
Spreekwijze: »SnaurGe” voor r)Schoonzuster”
(111. bl. 62, Vr. 42; vgl. IV. bl. 29; Bgbl.
1854, bl. xciv; 1855, bl. cxiii). Het is algemeen bekend, dat de namen, die bloedverwantschap of maagschap te kennen geven, tot
de oudste der taal behooren. Juist daarom is
‘t zoo moeijelij k tot hun’ oorsprong op te klimmen, Dat ze echter tot de oudste woorden
der taal moeten bchooren, ligt in den aard
der zaak. De oudste woorden eener taal toch
zullen wel die zijn, waardoor voorwerpen
worden aangeduid van algemeene behoefte,
van dagelijksch gebruikenz. Onder die woorden zijn te rangschikken de benamingen van
bloedverwanten. Maar ‘t is, mijns Inziens,
even duidelijk, dat eene taal, in hare ontwikkeling verkeerende, onmogelijk woorden kan
bezitten, waardoor de verschillende graden van
bloedverwantschap kunnen worden uitgedrukt.
Er zal t%n woord hebben bestaan,een grondwoord, een woord, waarmede de naauwste,
de innigste bloedverwantschap of maagschap
werdbestempeld, en dit woord zal later op bijzondere toestanden en betrekkingen zijn toegepast. Het omgekeerde, dat men namelijk
woorden zou hebben, die oorspronkelijk en
etymologisch de verschillende graden van
bloedverwantschap uitdrukten, - met andere woorden, die geheel verschillende denkbeelden terug gaven, laat zich niet slechts
moeijelijk denken, maar wordt ook bepaald
we&sproken door vergelijkende taalstudie.
Dit zal ook wel met het woord ~~s?aunr” het
geval zijn. Snaar komt in verschillende beteekenissen voor, die, als genoeg bekend,
geene mededeeling behoeven. Maar, waar ik
op wil neerkomen is dit, dat snaar oorspronkelijk wrouw of moeder in ‘t algemeen zal be-

teekend hebben, en dat men later dit algemeene begrip op hare bijzoudere toestanden
zal hebben toegepast. Deze bewering wens&
ik nu nader toe te lichten, is ‘t mogelijk, te
bewijzen.
BILDERDIJK (Geslachtl.
der Naamw.)
zegt:
>tSnaar wasvoorheen een eertytelvan de vrouw,
die de gemeene huishouding van des mans
ouders waarnam.”
Ik laat het epitheton ~~eertijtel”
geheel voor
rekening van BILDERDIJK ; want, volgens den
zamenhang, die er bestond tusschen snaar en
het Latijnsche nurus, komt het mij voor, dat
snaar niet slechts rjvoorheen” een eertytel zal
zijn geweest, maar wel bepaald vrouw of moeder zelve zal beteekend hebben, en later
schoondochter en schoonzuster.
Nurus toch (mid.-Lat,. nors), - een woord,
in de verschillende Romaansche taaltakken
terug gevonden, als: Ital. nuora; Spaansch
nue>*a; Port., Provenc. nors; Oud-Fransch
nare; Walach. norë, beteekent zoowel vrouiu
in ‘t aloemeen, als zuster en schoondochter.
Zoo is ‘t ook met het Grieksche uuóg, dat
niet slechts schoondochter beteekent, maar
in ‘t algemeen ieder, waarmede men door
huwelijk verwant is. Verder moet hiertoe
gebragt worden het woordjanitriq
dat, zoo
als bekend is, in het oude Latijn broedersvroutu, maar primitief moeder of vrouw beteekende, en het Sanskritischo woord bhugini.
Tusschen deze woorden - nurus, ruó<, janitrix, bhugini - bestaat een innig verband,
Maar er zijn nog andere woòrden, die in
de beteekenis van vrouw of moeder gebezigd
worden, ofschoon wij er die beteekenis in
den regel niet aan toekennen. Hiertoe behooren :
1. Virgo. Dit woord beteekent niet slechts
meisje, naaagd, maar meer algemeen iedere
vrouw. Het etymologisch onderzoek leert,
dat dit zeer natuurlijk is, want virgo is virago
(man&), staat alzoo gelijk met vira van vfr,
en met het Ind. paurî (vrouw), van naru (man).
Merk hier het verband met nurus op. (Vgl.
HAMAKER, Akad. Voorlez., bl. 239).
Zoo heeft V I R G I L I U S (Buccolica, eclog. VI.
47):
,,Ah, &go infelix, quse te clementia cepit!”
Hier beteekentvirgonietmaugd, maar vrouh.
2. Puella beteekentniet slechtsmeige,dochter, maar vrouw, op dezelfde wijze als puer
niet slechts kind, jongen beteekent, maar ook
een ongehuzad man. Beide woorden stammen
af van pu, dat is fu, púm (geboren worden) en
alzoo door middel van het suffix er en era,
puer enp”era (pueZZa). Zij zijn synoniem met
natus, nata.
Het bezigen van puella in den zin van getrouwde vrouw, en van puer voor een’ rgperen
leeftyd, komt onder anderen b$ V I R Q I L I U S
voor. Wij lezen namelijk(Georgicon LV.458):
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Jlla quidem, dum te fugeret per fluminrt pracccps,
lmmanem ante pedes hydrnm moriturapuella
Serwntem ripag aha nÖn vidit in herbá.”

titelvignet en een portret van den schrijver,
die zijne Annotatiërr opdraagt aan Prins WIL-

en Aeneidos V. 294.
,,Nisus et Euryalus primi,

Behalve eenige dichtregelen van J. CATS,
k omt hier ook voor een Latijnsch vers van

Euryalus forma insignis viridiyue iuventa,
Nisus amore pio pueri.” caet.

3. Nuter komt niet slechts voor in de beteekenis van moeder, maar ook van WOUW en
van gade. Het is eigenlij 1~ Duwmoeder ( Hoogd.
Mutter, Gr. p+t), en komt van den wortel
mu, even als mitter, matter, moeder, mutter
van de wortels mi en wu. l)c etymologie van
het woord leert, dat het in ‘t alpcmeen den
wortel of oorsprong van iets of bevntter beteekent. (Vgl. HANAKER, Anngeh. werk, bl. 205
wq.
Deze woorden bewijzen alzoo, dat men het
gronddenkbeeld van WOZLZU
heeft toegepast
op hare verschillende betrekkingen en toestanden . - Mij dunkt, dat men per analogiam mag aannemen, dxt dit. ook met snaar
het geval zal zijn, en al kan ik dit niet volledig bewijzen, zoo ligt ‘t, mijns inziens, toch
in den aard der zaak, dat dit zoo moet zijn.
Ten slotte teeken ik aan, dat snnarske hier
in Groningen gebezigd wordt in de beteekenis vuo sc~oonzusier.
C.II.SCRSEITIIER.

L EB1

ir.

C ASPARBARLAEGS.
In de Bijvoegsels en Aanmerkingen op het
‘Xde deel VRI~ WAGESAAKS VatZe/% ffistorie,

:ordt op bl. 86 gewag gemaakt van twee
echters van WILLEM HEERMAXS, in dertijd
chepen te Brielle. Zou deze ook tot de famie van FIIASCI~CUS behoord hebben ?
J. ROUMAS.
Goejanverloelle)lsluis
(V. bl. 4, Vr. V; vgl.
1. 172 ; Cij6l. 1853, bl. lxxxix ; VL bl. 273).
:ene uitvoerige, nnauwkeurige el), zoo i k
eloof, vrij onpa+lige beschrijving van
et voorgevallene aan de Gorjanverwel:nsluia, op den 28sten Junij 1787, vindt men
ok in het VIIde deel van de Beroerten in de
7ei.eanigde Nederlanden, van denjare 1800 tot
p den tegenzuoordíyen t$d (1788). Dit werk,
i 12 deelen compleet, is bij P. COXRADI, te
~?2?Ste?Y~0112,

en Y. VAX DERPLAATS, te ~~CW-

Ingen, in la&tgenoemd
jaar uitgegeven, van
relkeuitpave Ik een exemplaarbezit en gaare aan den belanghebbende voor een korten
ijd ten gebruike wil afstaan,
G.VA?ISAXDRIJK.

Egmondsche Handschriften (111. bl. 127,
Vr. 114; vgl. IV. bl. 104; @bl. 1854, bl.
cviii; 1855, bl. cxix). Op het Archief van
Lqden bevinden zich noch eenige documenten van de abdij van Egmond, waarvan de
opsomming hier te veel plaats zoude innemen.
Onder de rekeningen, op perkament aeschreven, is de oudste van A”. 1344, beglnnende met St.. Laurensdag. Opbl. 61 dier rekening wordt melding gemaakt van een verloren Evangelieboek.
Het juiste jaar van het verloren gaan van
dat EvangeIieboek was aan VAN WIJX niet
bekend ; de post luidt aldus:
Agnietendag!
1 (Een) man van Dordrechi
van den Ewangeli boec, die verloren was vi
,B. biHe’.wILLEnt VBXROLLAXT.
Ueze ROLLAXT
was Rentmeester van dc
godshuizen van Egmond. Het blijkt dus hier.
uit, dat het hoek toon reeds verloren was’
en welligt in dat jaar terug bezorgd, om 01
nieuw zoek te geraken.
In alle gevalle is er vódr 1314 een Evan,
gelieboek zoek geraakt. misschien hetzelfd’
boek, waaruit VM WI,J?I eene bijdrage heef
..ELSEVIER.
geleverd.
Franciscus Heerman en diens gulden &.no
tatiën (111. bl. 159, Vr. 149: vgl. IV. bl. 121
Bijbl. 1855, bl. xxxix; VI, bl, 338). Ik bezi
den 12den druk, uitgegeven te Amsterdam bi
JAS FREDSRICRSE STAM,1657,
meteen fraa

G. Oyier (V. bl. 271, Vr. 290; vgl. V.I. bl.
11, 339). Het is volstrekt zoo zeker niet, dat
Let blijspel: Don Ferdinand oft Spaenschar
gterrekgker, aan G(UILLAUMB), (waarom niet
VILLEN?)
OGIER moet worden toegeschreren, al schijnen WILLEBIS in zijne Verhandeing over de Xederduitsche Tael en LetterkunJe, opaiytelyk de Zuiclelyke provint2n der XeIerlanden, dl. 11. bl. 130, en wrrsE?r’ GEYSLEEK, in zijn B. A. c. R’oordenboek der $e~erlnntIsche dichters, geene bedenking gehad
;ehebben zulks te doen. WILLEM OGIEE was
:eeds in 1689 overleden,en eerst vijf en twin;ig jaren later werd de Don Ferdinand op den
Antwerpschen schouwburg vertoond. F. A.
SSELLAEKT stelt dan ook dit stuk opnaam
van ziine dochter BABBARA OGLER, de schrijfster van de dood van Clytus; Panthera, enz.
(Zie CeZgisclt &1uapurn, dl. IX, bl. 308.) Het
onder N”. 3, in A’nv. VL bl. 339 vermelde
kluchtspel Huet en Nïjd, is geen van de vroegcr vermelde SevenI1ooft-sondenonderscheiden stuk, en behoorde dus hier niet genoemd
te worden, zoo men niet tevens de titels der
overige zes, als Gramschap, Onkuischheid, enz.
opgeven wilde. Overigens werd ffaet enZ@
reeds in 1671 qdrukt, welke uitgave dus
vijf en vijftig Jaren ouder is dan die, welke
door den Heer E.C. 13. V. MJ, vermeld wordt,
2.
-
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Romein de Hooghe (V. bl. 343, Vr. 371; vgl
VL bl. 155, 246). Onvermeld in de vraa:
naar het in 1690 met hem te8naslerduna
voor
gevallene is de Memorie van Rechten bij Mv

BAKKER, Hooft-Ofjcìer der Stac
Haarlem, Ex OfJino doen maeken, en overgege,
ven aan de Ed. Achtb. Heeren Schepenen del
selver Stad, in de crimineele saak tegens ROMEIP~
DE HOOGE, etser aldaar. ,Met de Bylagen
daar.
toe spetterende. Am&, By JAN RIEUWERTSZ

ADBIAEN

1690,31 bladz. 4O.
Maar wd wenschen onzen beroemden etser n’iet alleen van zijne verkeerde zijde tc
zien beoordeelen, en wgzen daarom boven
z$ne kunstenaars verdiensten op zvne geschriften, en leeren hem b. v. yit zijn Spiegel
wan Staut, Amat. 1706, 2 dhr. 4O. kennen ah
een’ Warm’Nederlander,
die, is het dan ook 01
zijne wijze, den roem en de daden van het voor.
geslacht met ijver opteekende en voor het naL. D. R.
geslacht wenschte te bewaren.
Stads-Drukker enz.

Onbekende wapens )VI. bl. 43, Vr. 51; vgl,
bl. 190 en 340), Hetgeen t. 1. a. p. door Mo.
gezegd wordt ten aañzien der familie VAN
~AGIENJXGEX en de verandering van haar wapen, doet ook mij verklaren, dat mij van zoodanige verandering tot heden niets bekend
is. Zij is ook niet aannemelf’k, want moge
al door huwelek van V, d . met HOUTH:
wier moeder VAL BSOECKH!J~E!I was, dc
Friesche tak, thans de oudste van dat geslacht, met dieen de overige genoemde familiën vermaagschapt zijn, toch heeft er nooit
een huwelyk plaats gehad tusschen e e n
Y. W. en iemand van een dier namen, en
alzoo kon dan ook het wapen daardoor niet
veranderd worden. De naam van V,.W.kwam
voor in 1535 bij Arnhem, voorts te Amersfoort,
Utrecht en in den Briel, doch vooral te Dordrecht , alwaar die familie sedert vele jaren
tot den bandelstand
behoorde ; de grootvader
van de oydsten der thansalhar levenden,met
name JACOBV. w., was Med. Doet. en een zeer
geacht Geneesheer; hU had vele kinderen. De
,Frieschefamilie
van dien nasm,diezichthans
weder naar Groningen, Utrecht en elders heeft
verspreid, is insgeliks uit Dordrecht herkomstig, hebbende een en denzelfden
stamvader,
doch zi,j is eene ouder tak van d,at geslacht.
Gaarne zal ik de verdere bijzonderheden en de
verandenq van het bedoelde wapen vernemen; en vooral wat er van is, gelUk sommigen
beweren, dat het besla@ en wapen van V,W.
reeds in 1343 voorkomt, want ook daarbu ben
ik niet zonder belang. Het wopev v,an deze familie is van goud met een rad van sabel.
V. TI. N.
De Rab (‘VL bl. 44, Vr. 55; vgl. bl, 208 en
341). Het vraagstuk omtrent deze knaagdiezen, laat zich, mijns inziens, gemakkelgk oppl. VIL

lossen : Mus rattus is in de middeleeuwen tot
in Europa doorgedrongen, en Mus decumanus
in de XVlIde of XVIIIde eeuw uit Indadig
overgebragt. Wanneer er dus voor het eerstgemelde tijd rk sprake is van ratten, behoort men LFaaronder
Mus amphibius te verstaan, welke soort hoogstwaarschijS9k door
de aangehaalde uitdrukking 11G1is matin&
wordt bedoeld. De drie bovengemelde soorten
komen alle hier te lande voor, doch worden
over het algemeen onderling verwisseld en
beurtelings srat” of swaterrat” genoemd.
**
**
Wapens van ondmxdene geslachten (VL
bl. 44, Vrl 57; vgl. bl. 210 en 375). Tot toelichting aangaande het pslachtswapen DF.
XAN diene het grafschrifi, dat ik in de St.
Maartenskerk te Tiel vond: j>den 23sten Junij
1653 is in deu Heer ontslapen HEYLIKE DF
MAN,huysvrouwe
van RERBERTGERRETSEX
VAN
WE~TRIENEN."
Naast het wapen van
WESTREENEX
is dat van DE MAN uitgehouwen,
zijnde van.... met een’ halven klimmenden
leeuw van,,.,
J, H. J-A,

Boeken met meqschenhuid
ingebonden (VL bl,
94, Vr. 66). . ..R. R, vraagt, of er nog meer
dergel$ke curiositeiten bestaan. Iets soortgelgks ten minste vind ik vermeld in CHAMt+ap's Jwrnal, 11 act, 1856, waar men leest,
dat he$ vel van den moordenaar C H A R L E S
SMITH, die te $Vew %astle on Tyne, op den
3den December 1817 ter dood werd gebragt,
behoorlijk is bereid geworden, en dat op eene
boekverkooging in Mei 1855 voorkwam.
sLot 10. A most curieus and unipzce Book being
!heparticulars

of the Trial and Execution of
whp was hanged at New
7astle fo.r Murder, contuining a piece of h$
rkin tanned $0 leuther for thep2brpose.”
p-b..
3HARI,ES

SyITti,

Joa$&a Ambert (VI.b1.127,Vr.176). JOHAI+
zegt niet, wanneer ANBERT z&r geschrift
heeft gitgegeven, en bij BRUNET, Man&,
18$4, wordt het niet vermeld; welligt was
hg, ALBERT, LuitenantGeneraal der Armee,
Commandeur van het Legioen van Rer, die
in 1793 tot Divisie-Generaal werd bevorlerd, onder YOREAU diende, in wiens ongenade hij deelde, doch in 1313 weder zijne
liensten aanbood en door NBPOLEON werd
:n betrekking gesteld, waarin hg door den
Koning in 1814 werd bevestigd. Men zie
verder over dezen AMBERT, van’wiens letter:
rundigen arheid no*tzns aIdaar niet blijkt, de
!?&erae Histor, des t?ontemporains, Mons 1827,
V. D. N.
3
VES

.

Pltelvlggnet

der Beschjoi~

van Brielle (VI.

bl. 128, Vr. 185). Alhoewel men daarvan
geene verklaring in het werk -zelf vindt gegeven, welligt omdat het niet uitsluitend voor
dut boek, maar ook voor andere boeken aldus
of ewijzigd zal gebezigd zijn, zoo schijnt mij
tot1 de voorstelling vrij duidelijk toe, te
weten : de Geschiedschrijver, gezeten in zijn
boekvertrek, opteekenende al hetgeen hem
tot het schrijven der geschiedenis dienstig
voorkomt, en hem zoo door staal als land
daartoe wordt opgeleverd, terwijl de drukpel.8 gereed is zijne producten te ontvangen,
en de wgsheid en de geregtigheid hem ter
zijde staan, wanneer hij de wereId zal verIichten. Zoo zal ook de spreuk ongetwijfeld behooren te worden toe epast op den gezamentlijken arbeid van d%* rn het vignet voorgestelde
personen. Deze of soortgelijke verklaring zal,
dunkt mij, de eenvoudrgste en aanneeml$kste zijn, en van de waarheid, zoo ik vertrouw,
niet verre afwijken ; ik vrees maar, dat T. hier
zelf het beste antwoord zoude kunnen geven.
V. D. N.

en ‘t begin der XVHIde eeuw zoo vele peunen in beweging had gebragt, door en over
wien zoo veel inkt was vergoten. Beter echter slaagde ik in het opsporen van eene menigte andere, mij tot dus verre onbekende
stukken en geschriften, door en over den aan
‘t hoofd dezes genoemden regtsgeleerde, welke mij doordenHeer~.~~~~~~rnetde
meeste, hem eigene heuschheid uit diens rijke verzameling van pamfletten, zeldzame stukken
enz. ten gebruike werden afgestaan, waarvoor ik hem bij dezen opentlijk mijn opregten
dank betuig. En nu vind ik in de vraag van
den mij onbekenden T- n. eene ongezochte aanleiding tot het mededeelen van de uitkomsten mijns onderzoeks. Wel is waar is
dit uit hoofde van gebrek aan tijd en gelegenheid nog niet afgeloopen , en zijn alle mij
duistere punten nog niet opgehelderd, maar
met hetgeen ik heb kan ik ten minste een
antwoord op de vraag geven, terwijl ik mij
voorbehoud, om deze bijdrage later aan te
vullen met hetgeen verder aangaande den
meergenoemden MUYS VAN HOLY te mijner
kennis mogt komen. Ik vlei mij, dat het
volstrekte stilzwijgen, hetwelk ten aanzien
van een’ man heerscht, die eene zoo treurige rol in de regtsgeschiedenis van ons vaderland heeft gespeeld, de uitvoerigheid dezer mededeeling , welke de grenzen van het
bestek van dit Tijdschrift eenigermate overschrijdt, verschoonen zal. En nu, zonder verderepour-parlers,
ter zake.
NICOLAAS MUYS VAN HOLY, gesproten uit
het bekende aanzienlijke geslacht van dien
naam, was, blgkens het door hem zelven opgestelde en door mij, dl. VI. bl. 261, medegedeelde Kort vertoog van zijne afkomst (*),
een zoonvan~~~~~~,
die,in ruim75jarigen
ouderdom, in September 1698 te Amsterdam
overleden en aldaar in de Oude Kerk begravenis,envanAAaJE
KETELAAR. Zijnemoeder was nog in 1709 in leven, daar het in
dl. VL bl. 263 volgg. opgenomene request
aan den j,Edelen Achtbaren Gerechte der
stad Amsteldam,” gedagteekend
21 Junij 1709,
mede door haar was ingeleverd. Vermits
hij in dit Kort Vertoog verklaart, dat zijn
vader p)van zyne eerste jeugt” te Amsterdam heeft gewoond, heeft hij allerwaarschijnlijkst in deze stad het eerste levenslicht aanschouwd. Jaar en dag z&r ons echter onbekend, doch naar hetgeen in ‘t zoo even
gemelde request nopens zgn’ ouderdom wordt
gezegd, dagteekent zijne geboorte van het
jaar 1653 of 1654. Hij was gehuwd met ANNA
CATHARIXA GULDEWAGEX; doch het tijdstip

Nicolaas Muys va=oly (VL bl. 204, Vr.
330). T- n. vond in een door hem gekocht
boek de volgende inscriptie :
l)Dit boek geko& uit de bibliotheek van
denHeer Mr. NICOLAAS UUYS VANHOLY, die
dezelve met een bezadigt gemoed bij executie
heeft zien opveilen, om eene zaak, waarvan
de nakomelingen met meerder vrijheid zullen
spreken, dan die tegenwoordig leven. - Am,sterdum, den laten Maart 1707. - (Getee&end) JACOB VAN GAVEREX."
Zij gaf hem
aanleiding om te vragen : l”. wie Mr. N. MUYS
VAN HOLY was, en 2O. op welke zaak gedoeld
wordt ?
V66r geruimen tijd, alvorens mij bovenstaande vragen bekend werden, ~9s mij in de
Bibliotheek der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen een bundel met verschillende, deels gedrukte, deels geschrevene traktaten en stukken door en over N. MUYS VAN
EOLY in handen gekomen, meestal betrekking hebbende op de zaak, in de hier medegedeelde inscriptie bedoeld, de lektuur waarvan mijne belangstelling opwekte en het verlangen in mij deed ontstaan om den genoemden regtsgeleerde
nader te leeren kennen.
Verschillende encyclopedischeen biografische
werken, welke ik toen ging naslaan, lieten
mijnen weetIust onbevredigd:nochindeoudere woordenboeken, zoo als dat van KOK, enz.
noch in de nieuwere, als dat van NIEIJWENRUIS, het WoorcZenboekderZamenZeting,
wordt
denaam V~~~~~~~NICOLAASMTJYSVANFIOLY
aangetroffen. Niet gelukkiger was ik in het
(*) De eerste der twee vragen aan het slot dier
raadplegen van onderscherdene
historische mededecleeling
vervalt, gelijk reeds op den chnslug
schrijvers, bij wie ik iets hoopte te vinden vm NO. 9, onder de Lees-, Sch@f- en Dru&@uten
ie
nopens een’ man, die in ‘t laatst der XVIIde
aangewezen.
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van hun huwelijk kunnen we niet opgeven. I
Dat het voor 1685 of 1686 heeft plaats gehad,
is zeker; want op bl. 26 van een ten jare 1690
in ‘tlicht gekomen geschrift, getiteld : DeNyd
en Twist-Xucht nae ‘t beven ufgebeeldt (*), leest
men o. a. dat rjden Advocaat NICOLAES Muys
VAN HOLY.. . by alle menschen voor een infaeme Schurck wordt gehouden, om dat hy
sijn eigen Oom, omtrent vier jaeren geleeden,
voor Scheepenen van Amsterdam door een
publijck Playdooy, tot een Landsdief heeft
willen maecken.” De hier bedoelde oom (Mr.
DAMAS GULDEWAGEX,
Ontvanger te HaarleuAj
was niet zijn oom, maar die zijner vrouw,
gelijk wij lezen in de Missive vati Mr. NICOLAEB xuys VAN EOLY, Advocaet, sen den TIeer
Mr. WILLEII~ FABRITIUS, Oud Burgermeester
en Vroedschap der Stad Haerlem, althans Gecommitteerde Raed van . , , de . , . Staten van
Holland (4O., zonder titelblad, 8 bladz.), gedagteekend : Amsterdam, den 9den September
1690, bl. 2, welke plaats w$ hier overnemen,
omdat zij ons tevens met de aanleiding tot
het bedoelde proces bekend maakt en over
de zaak een gansch ander licht werpt dan het
medegedeelde citaat. 2) Tegens de borst is
het my,” dus schrijft MUYS, jjdat ik hier een
saek moet ophalen, die ik liever, sonder daer
oyt meer aen te denken, in een eeuwige vergetelheid gesmoort hadde, ik meen het proces
tusschen den Heer &.DAMASGL.LDEWAGEN,
wylen myner huysvrouwe oom, en my. Gyweet
het... dat de gemelde Heer GULDEWAGEX,
een somme van over de 27000 gl. uyt OostIndien, op sijnen naeme, doch voor rekening
van myn Schoonmoeder en andere vrienden,
overgemsekt, tegens onse dank wilde ontfangen; dat ik upt last van de selve myne Schoonmoeder, nevens den Heer &IATTHEO LESTEVEXOX en anderen geinteresseerden, my daer
tegen hebbe gestelt, te meer, alsoo de gedachteHeer GCLDEWAGEX,
tegens allereden, onder sich hield, de erfportie myner huysvrouwe in de nalatenschap van wylen de Heer
Burgermeester CORNELIS GULDEWAGEN, en
desselfs weduwe, hare grootvaeder en grootmoeder Zaliger. Hier over eenig misnoegen

?n vervolgens tusschen de Heer GULDEWA3E.Y en my woorden geresen sijnde, heb ik
hem, gelyk het bloedt gaende wordende een
mensch altyd geen engel is, een saek tusschen
vier oogen voorgehouden, tot welkers openaaer bewys hy naderhand, als aenlegger van
fenprocesse
my heeft genootdrukt. Ik hadde
wel gewenst, dat ik in die saeke een minder
leevig gemoet getoont, en hy meerder voorgichtlgheid gebruykt hadde. Evenwel heb ik
lijn Ed. noyt iets te laste eleyt, dan het gene
uyt de registers van deRe k enkamer van Hol!aud konde bewesen werden, en hem altoos,
300 voor als na dat de saeke eclateerde, aangeboden, onse differenten, onder willige conlemnatle van den Hoogen Raede te verblyven, aen drie Regtsgeleerden of Regenten by
hem selfs te kiesen. En sod de gemelde Heer
PULDEWAGEN
die presentatie niet heeft wilLen aenneemen; soo is de extremiteit, waer
toe die saeke naderhand is gekomen, my niet
te imputeren, noch het voorsz. seggen voor
een calumnie te houden, En heeft UEd. over
lulks geen reden, om my daerom in faveur
van den voornoemden Heer GULDEWAGEX, by
si& leven uwen boesemvriend, soo doodelyk
te haten: gelyk dat nochtans is de een$ste
oorsaek van uwe opgevatte vyandschap.
NICOLAAS WJY s VAN HOLY, die te Amsteräúm 170~ de Heeregraft over de Bergstraat”
woonde, oefende aldaar de regtspraktijk uit,
in welke betrekking hij verschillende geschriften het licht deed zien, over welke wij
straks gelegenheid zullen hebben te spreken.
Zijn ijver in die betrekking, gepaard gaande
met een stijf en onbuigzaam karakter ,berokkende hem talrijke en magtige vijanden, verkeerde voormalige vrienden in tegenstanders,
en werd later de oorzaak van zijn rampzalig,
maar onverdiend lot, zoodat hij zijne dagen
in eene harde en strenge gevangenschap elndigde. Van zijn vroeger leven, d. i. voor 1685
of 1686, is ons niet anders bekend geworden
dan het proces, hetwelk hij met zijn’ aan.gehuwden oom heeft gevoerd, en ook hrervan weten wij niets meer dan hetgeen pas
door ons is medegedeeld, Wel wordt in het
straks genoemde Nijd en Twist-Xucht t. a. p.
7 De vrijlangetite1 vsn dit schotschrift, hetwelk beweerd, dat hij jjoock om Echtbreuck, mitswij meermalen in dit opstel zullen vermelden, luidt gaders het maecken van, Pasquillen, en anin zi,in geheel: Ds Nyd enz. Zynde een waerachtig
d e r e Schelmstucken
, verscheydene
converhuel uan de woelinge en meentgvddige
Machinatien
heeft gehadt,” maar de waarheid
van eenige Regenten der Stadt Amsterdam, teegen de demnatien
Persoon, Eer, goede Naem en Faem van den Beer en
dezer beweringen vinden we nergens beHr. XDHEYN DE EOOGE > Commissa5-is
wn sijn xovestigd. Zy behooren
gewis tot die ongeninglijcke
Majesteit van Groot Britanjen, etc. en van
rijmde, vuile, leugenachtige en lasterende
de reedenen huer daer toe maueerende.
Met eenige reuitstrooisels, welke met eene onbegrijpel$ke
flectitn op de soogenaemde Memurie van Rechten,
stoutheid en onbeschaamdheid ongestraft en
die q teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven; onder een valsche Tytel en voonvendinge,
als in menigte tegen hem werden verspreid.
of de selve door den BCW' ADRIAEN BACKEB, Hoofd- Tere@ mogt YUYS in de aangehaalde ik%OJficier der Stadt Eaerlem, was geteekendt en overlive aan Mr. w. FABRITI~S, bl.a,eprekende
gegeeven sen de Ed. Achtb. Eleeren Scheepen aldaer.
Door C. R. (0) Theol. Propon. Utrecht, b ANTHONY van R. DE ROOGE. schrijven: »schoongenomen
hy... ook waarlyk soo verre àa genere demonecnouTEN,
Boeckverkooper, in de Korte sans-straet,
1690.40, (11) en 56 bladr.
stratìwo is geavançeert, dat het hem niet swaer
3”
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soude vallen, te bewysen , dat ik myn Vader
en Moeder vermoort hebbe; gelyk se alreets ,
om een etaeltje van haere geloofwaerdigheid
te geven, my in een hunner blaeuwe boekjes (*) voor een wees- ofte aelmoesniersjongen
hebben uytgemaekt, daer nogtans mgne ouders tot op desen hupdigen dag toe, beide in
levenden lyve syn.” Uit deze aanhaling blijkt
reeds, dat men niet ligtvaardig behoort te
z& in zijn oordeel over MUYS VAN HOLT, hu
het lezen der tegen hem in ‘t licht gegevene
strijdschriften, en niet alles voor goede munt
aan te nemen, water tegen hem werd uitgestrooid.
Het eerste ons bekende geschrift van 1.
MWYS VAN EOLY voert den titel: Middelen en
motiven om het kopen en verkopen uan Oost- en
West-Indische actien, die niet getransporteert

werden, mitsgaders ook die de verkoper ten dage
van den verkoop niet in eigendom heeft, als mede
optie partyen der actien, te bewaren met een
impost, ten behoeve van het gemeene Land en de
stad Amsterdam. 4’. zonder titelblad. 8 blz.
Achteraan staat zijn naam en: Gedrukt tot
Amsterdam 1687. De door hem voorgestelde

7 ve6r tegenspraak in: De Actionìsten voor eti
t egengesproken. Gedrukt tot Amsterdam 1688;
4 l”. J.L. en 19 blz. De schrijver daarvan heeft
1 liets anders gedaan dan de voormelde Consi-

&ratien op te nemen en hier en daar te bege)j met noodige Aanteekeningen.”
Al deze

; eiden

E Feschriften

zijn in een’waardigen en gepasten

1 toon geschreven, geheel verschillende van
( dien, welke in latere tegen MUYS
gerigte
I strijdschriften heerscht. Men vindt hier bij
le bestrijders van MUYS geen’zweem, dat zij
; hem van onzuivere bijoogmerken
en onedeIe

1 bedoelingen in dezenverdenken. JXt is echter
1 niet het geval in sommige later tegen hem
ttgeschrevene pamfletten, vooral in een, geti1 teld : Eenige aenmerckingen op een Schand&us
, ?n Faemroovendt Pas@, genaemdt Vi n di, :iae A m s t e l o d a m e n s e s ,
o f Contra, Spieghel
der Waerheydt, zonder plaats

)fjaartal(l690).
4O. 45 bl. Aldaar, bl. 18
dg. > wnrden hem de volgende beweegrede1 len tot het schrijven zijner Memorie toegelicht: ,jHy (MUYS) heeft voor dezen niet alI een heel sterck
gehandelt in Actien, waer aen
1 ly grnote schaede heeft geleeden; maer hy
andere Koopmanbelasting. wenschte hij, behoudens de noodige 1 leeft oock verscheydene
veranderingen, tevens uitgestrekt te zien op 8 chappen en waeren gekocht, en de selve weealle optie-partijen van traan, brandewijn, pe- lerom met voordeel getracht te verkoopen.
per, granen en andere waren en effecten, r>als I Jy en den Advocaat VERRIJN, met desselfs
zynde niets als schadelyke
practyken.” Toen 1 3roeder, de Predikant VERRIJN, en meer anhiertegen een anoniem geschrift het licht zag, d lere van desselfs familie, hadden eens met
getiteld : Relaes en Contradictie op de motiven, Inalckanderen geresolveert om geldt op te
rtemen, en al de Brandewijn op te koopen, en
om het koopen en verkoopes van Oost- en WestIndische actien enz. te beswaeren met een impost c le selve dan op een hooge prijs te houden, en
by de Heer N. MUYS VAN HOLY... onwetende 1 veederom met groot voordeel, of woecker te
voorgestelt, en daer en boven getoont waer in T rerkoopen. Sy hadden daer oock al heelverre
waerlyk IZollants intrest en welvaeren bestaande i n gegaen, en heel groote quantiteyten van
is (zonder titelblad, plaats of jaartal, (1687). 1 Brandewijn opgekocht; maer andere die de
4O. 16 blz.), werd dit door MUYS beantwoord e Inuif in de neus kreegen, schooten daer een
met eene Oplossing van de difficulteìten die by E Fendel voor ; en de Brandewijnen kort daer
eenige gemuukt werden tegens sekere Memorie, t hen, in plaatse van te rijsen, beginnende te
behelsende middelen en motiven enz. onlangs ( iaeleu , en sy haer geldt, buyten verwachtindoor den ondergeschreven uitgegeven (zonder ze, van nooden krygende, als wordende aen
en moeyelijck gevallen, door
titelblad. Achteraan : Gedrukt tot Amsterdam, I ;esproocken
1687. 4O. 4 bl.). Dit stukje lokte weer een ieese en gheene die galgen in ‘t oog begonnen
ander naamloos geschrift uit, gerigt zoowel I :e krijgen, soo moesten sy haeren &andewijn
tegen de Memorie zelve als tegen MUY s’ Op- voor een laeger Prijs verkoopen, als sy de
zelve eerst hadden ingekocht; waer door sy
lossing, en is getiteld: Consideratieti tot wederlegginge van de voorstellingen door... N. MUYS , clan al te mael kael Wierden.... Nae dat nu
LYIUYS VAN HOLY het handelenin Actiën,BranVAN HOLY, opgesfelt in zyne Memorie... ende in
zijn nader geschrift van oplossinge van de dif- ,dewijn, en andere waeren, eenige maelen achter malckanderen mislnckt was, en met hem
jiculteiten , die hy segt by eenige gemaakt te zyn,
tegens desebe Memorie, zonder plaats ofjaart. alles de kreefte ganck beghon te ghaen; soo
(1687 3) 4O. 12 blz. Deze Considerutien vonden vatte hy een geweldigen haet op teegen de
Koopers en Verkoopers van Actien, rnitsgmders teegen alle andere Koopluyden ; en over(*) Metname in: NieuwOpro~sop Parnarsus.Z+
snlcks teegen de heele stadt van Amsterdam...
de een verhael van de valsche Getu,ygen , die den Ad.
mmzetmX~s MUYBVANHOLY,
dooiordre van JACOBL soo practiseerde hy eenige Imposten, om de
BOBEEL , Hoofd- Ofjcier , .?n JAN HUYDEHOOPE+
Koopmanschap daer medete beswaeren..Maer
Heer van Marssvsen, Burgermeester der Stadt Amalsoo hy in deesen niet we1 tot syn voorneesterdum, heeft geworven, en met Stads geldt betaelt$
men kon koomen.. , . soo liet hy de andere
om tegetuygen tegen den Heer en Meester BOPEIN DE c
xiooez, Commissaris enz. 4O. zonder plaats, jaarti 1 Koopluyden vaeren , en beghon alleen teegen
de Actionisten te ageeren, trachtende het KOQ;
(1690) of naam des drukkers, 35 bladz.
(
1
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pen en verkoopen van actien te doen beewae.
ren met een Impost, en door haer Eed. Groo,
Moog. te worden aengesteldt tot Commissaris
Van het Koopen en verkoopen van Actien , 0,
tot Ontfanoer van dien Impost.”
Welk gevo1.g de pogingen Van tinys VA3
BOLY tot het UI stand brengen der door hen:
ontworpen belasting gehad hebben, vernemer
wij uit hetzelfde geschrift. Het spreekt vat
aelf, dat men hierbi in ‘t oog moet houden
dat het verhaal daaromtrent is voortgevloeid
uit de pen van een’ aan XUYS zeer vijandig
schrijver. Men leest daar, bl. 19 volg.: ,,. >jhJ
(Muts vAx HOLY) is daer oock om nae der
Haeg gegaen en heeft door sijn vleyery so(
veel weeten te weege te brengen by den Heel
Itsedt-Pensionaris FAGEL Saelr., dat de selva
hem het oor heeft geleendt, en die saeck ge.
proponeert ter Vergaederinge van de Heerer
Staeten van Hollandt en West-Frieslandt
Wner op gevolgtis, dat verscheydene Leeder
haere stem hebben gegheeven , dat men he
Koopen enverkoopen van Actien met een Irn,
post soude beswaeren , en den Advocaat SI,
CLAEs MUYS VAN HOLY tot Commissaris dael
van aanstellen ; maer de Gedeputeerden val
Amsterdam, hebben sich, in conformitd
vat
de Instructie van.. . haere Principaelen, hee
heevig daer teegen aengekant., en niet alleer
getoondt , dat ‘er het land niet veel by snud~
profitteren,en dat dien Impost niet het vierde
part so veel soude op brengen als PUPS VA?
EOLY den Heer Raedt Pensmnaris hadde wij:
gemaeckt; maer sy toonden oock dat he
schaedelgck voor de Sta& Amsterdam sou&
zijn, en de Commercy benaedeelen. 00~1
voegden de Heeren Gedeputeercien
van Am.
sterdam by haere reedenen, dat McYS VA?
HOLY niet meriteerde Commissaris van hael
Ed. Gr. Mog. te zin, of eenige andere offloie
het Gemeene Landt aengaende te bekleeden
maer dat hy veel meer waerdig was uyt he,
Landt gebannen te worden, seggende derhal
ven verscheydene malen in de vollevergaede.
a

*

ringe, Indi’eia ‘er ul een Impost op het Koopen el
Verkoopen vaa Actien wierdt geset en een Gom.
missaris daer toe moest wor&n
aengesteldt , dai
het dan een Eerlyk man moest zijn, en niet so(

eenschurck ~~~NICLAES MUYSVANHOLY.N~C
veel debatten en dispuyten over en weer, ie
die saeck eyndelijck blijven steecken, en
moest N. iUus3 vA4N HOLY Wederom uyt den
Haeg nae Amsterdam vertrecken, soo w& als
hy gekoomen was.”
Nopens de ontvangst, welke YTJYS VAN
HDLY
_-_-- te Amsterdam, na zijne terugkomst uit
den Haag, zoude te.beurtgevallelzijn , verhaalt het meergenoemde hoekje iets verder
(bl. 21) het vol&de: PIDe Acti%nisten, voor-

naemelijck de Jooden (*), die meest in actien
(*)In de bovengenoemde geschriften over den
Actie-handel is er sprake van de ,,Por tugeese Natie,”

handelen, hadden, terwijl hy in den Haag
wils, voorgenoomen en beslooten, om sich
daer over aen IUYS VAN HOLY te wreecken;
en om dit voorneemen te volbrengen hebben
een deel Jooden, nae hy met syn Haegsche
bot t’ Amsterdam was gearriveert, hem aengerant, en hem lustig slaegen gegheeven ; en
moogelijck souden sy hem doodt gemoffeldt
of in een Burgwal geworpen hebben, hadden
hem twee Stadts Dienders niet ontset en tusschen haer heyden nae sijn huys gebracht.”
De gesch.illen van Amsterdam met WILLEN
111 in 1689 en 1690 zin bekend. Zij gaven
de geboorte aan een heir van traktaten en
blaauwboekjes. Daaronder is er een, getiteld:
Spiegel der UTna?*heyd,
ofte t’ Samensprek+tge
tusschen een Armiaan endevroom
Patriot, waer
Enne krachtig vertoont ende bewesen word, dat
door de quade directie ende toeleg van eenige
Heerschende Regenten tot Amsterdam, ons land
in den voorgaanden, en desen Oorlog is inyeloickelt met Vrankryk. Gedrukt in ‘t jaar 1690.4O.

87 bl. Dit geschrift gaf aanleidinv
tot een
omstreeks den 20sten &art 1690% ‘t licht
gekomen vuil pamflet, tot titel voerende:

Vindiciae Amstelodamenses , of Contra-Spiegel
der Waarheàd. Vertoonende door een zeer $jn
Kristalijne glas eenige vlekken engebreken van
sommige Hollandsche en andere Provìnciaale
Bullebakken, welke gewoon zijn de Heeren Regenten van de stad Amsterdam met leugenen en
lasteringen te bekladden. Proborum est bene
facere,et maleaudire.Tot
Molqueren.Ry~~~~~~
TABES. A”.1690.40. 36 bl.,waarin o.a.som-

mige Haarlemsche,met hunne naamsinitialen
aangeduide Regenten, tot welke Mr. WILLEM
FABnxTIus(aangehuwde
neef van w. MuYsvAx
HOLY) behoorde, alsmede de bekende ROMEIN
DE HOOGE op eene scherpe wijze aangevallen
werden, In het daartegen verschenen, hierboven aangehaalde libel : Eenige aenmerkingen enz., zoo mede in later uitgekomen geschriften. wordt Onze XICOLAAS MUYSVAN
AoLYopentQk
als schrijverdaarvan genoemd,
terwiil hem ook het auteurschan
van andere
destij& verschenen, tegen WIL&M 111, de
stad Uaarlemen n. DEROOGE gerigte pamfletten werd toegedicht (*). Deze beechuldiJoodse Natie ;” terwijl in Relaee en
Conlradtitie, bl. 9, ,,de Joode YISQUITA” bij name
genoemd wordt.
(*) Deze zijn: 10. Drie iu ‘t begin van Maart
16ió achtereenvolgend verschenen Bekendlmaeckinof ,,Portugeese

gen. waarvan, naar ‘t schijnt, verschillende uitgaven
bestaan. Vóór mij liggen 3 bladen kl. fol., in plano,
zonder den zoo even genoemden titel, maar met de

respective opschriften : Eet Eerste, Twede en Uorde
Deel Van ‘t Leven en Bedryfvan

ALTO,

Alias RONEIN

rop Voorburgh,

DE

xmOGE.

ARCHICOBNIITUS

Au

Onderaan : Gedruckt

dicht by Rijswijck en Schevelingen

(*).

(+) VolgensEenige Aenmerckingen,
bl. 30, zouden
lie gedrukt aijn bij den Boekverkooper JOHAXNE#
~OECKBOLT, in de Gapersteeg te Amsterdam.
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ging w as gebouwd op de omstandigheid, dat
achter het hier in de noot onder No. 3 genoemde boekje: Vervolg van de Nieuwe Tydiige
enz. het volgende voorkomt: l)N. R. Ry het
volgende nieuws heeft men te verwachten een
pertinente memorie ofte notitie der beëdigde
verklaeringen , belegt over de gepleegde dieveryen
en schelmstukken van ROMEIN DE
HOOGE,~~~ mede het bewijs enz., in voegen als
hier vooren gemelt is. Vale.” Vermits nu inderdaadin’tbegin van Junij 1690bij detweede
uitgave van eene door MUYS VAN HOLY ten
behoeve van den Hoofd-Officier te Haarlena
tegen R. DE HOOGE opgestelde Memorie van
Eiterste regel na het opschrift van Zet Eerste Deel
: ,, Den inhoud daar van is, de verscheidene gepleegde Diefstallen van” Sna., en onder het tweede
der beide daarin voorkomende tweeregelige rijmpjes
leest men : ?,Item, niet langh geleden, heeft hp (a.
DE EOOGE) In een ordinaris in de Kalverstraat” enz.
,,De tweede Druck door hem selven gecorr$eert en
vermeerdert;” terwijl het geheel eindigt met het
woord : ,,hebben.” Doch in het straks te noemen
ROMEIN DE HOOGE Voor den Rechterstoel enz. is de
eerste dezer Bekendmakingen opgenomen (bl. 1 IlS), alleen met het opschrift Bekentmakinge, waarop
dadelijk volgt : ,,Tot Amsterdam, by . . . . . werd gedrukt, en staat eerstdaags uit te komen, het Eerste
Deel van ‘t Leven en Bedrijf” enz., ,, inhoudende
verscheide zijner gepleegde Diefstallen van Horologien” enz., en voorts den inhoud, nu en dan met
eenige andere bewoordingen van het voor mjj liggende exemplaar in kl. folio. De aangehaalde zinsneden : ,,Item - vermeerdert” komen er echter niet
in voor, terwijl op ,,hebben” nog volgt : .,,allen vertiert met fijne kopere Platen door een Discipel van
den voornoemden ARCKICORNOTUS gesneden, in Octavo. Segget voort.” -Als tegenhanger zag er eene
Bekentmaeckinge ‘t licht, beginnende aldus : ,, Tot
Amsterdam by JAN TEN HOO$N, Boeckverkooper tegen over ‘t oude Heere Logement, werd gedruckt,
en staet eerstes daegs uyt te komen, ‘t eerste Deel

van’tlevenenbedrijfvan
TEs,

alias

NICOLAES

ARCEICORNUTUSACT~ONIS.
MUYS VAN ROLY, inhoudende

verscheyde sijne gepleegde diefstallen” enz., opge.
pomen in Eenige Aenmerckingen,
bl. 23-25.

20. Nieuwe Tydinge uyt Pavnas.
Achteraan: Gedruckt in ‘t Juer 1690. 40. 7 blade.
30. ‘creruolg 2r~n de Nieuwe Tydinge enz. Achter
aan : Gedruckt
te ~ermep& (d. i. Amsterdam),
Naest de Drukke- van de gloeiende Priem met hel
bmsterdumse
utapen. Zonder jaartal. (omstreeks 2
April 1690). 40. 7 bladz.
4o. ROMEIN DE HOOGE voor den Rechterstoel va6 L
APOLLO, verdedigende zich wegens de snoods Misdaa.
den en vuile Lasteringen, welke hem in een zeker Ge.
schrifi, Geintituleerd
V i n d i c i a e Amsteloda.
men se u enz. Mitsgaders in verscheidene andere Pas
quillen te last gelegt worden. Tot Haarlem. By RO,
tiu~us AB ~~~o,inde
Venuabuurt, AO. 1690 (10April)
_.
4O. 37 bladz.
50. Aulieus , Bovelingh , A n d e r s Elof-Aieveliny
Anno 1690. 40. Met het titelblad 8 oneenommerdc
bladzijden.
Voorts de vier volgende mij onbekende :
a. Deductie teegen den Koning van En,qehndt
(WLL
LEM 111) ; b. Parnassen teegen Weefstad
(d. i. Haar
tem) ; Brief vyt Haerelem aen een miendt tamster
dam, en d. Yissìve van de Parnas, behelsende eenig
Gonsidsratien
over de confessie tian JAN HOL.

Rechten zoodanige verkIaringen als Bylagen

gevoegd waren, werd hieruit afgeleid, dat
ook het geciteerde Vervolg enz., alwaar de
uitgave eener Memorie met )lbeëdigde verklaringen” was aangekondigd, door hem was
geschreven, en strekte men de verdenking of
liever bepaalde te lastlegging ook uit op de
andere in de noot genoemde boekjes. Tegen
over deze beschuldigingen staat de ontkentenis van MUYS VAN HOLY in ziine MEsswe aan
vr.- W. FAnaITIus, waarin hij ten stelligste
let auteurschap van dergelijke libellen van
:ich afwerpt, en o. a. wijst op den stijl,waarn zij geschreven zijn, die volstrekt de zijne
riet is. En daar de eerste beëedigde verkla*ing tegen R. DE HOOGE eerst den 2dsten April
1690 was afgelegd, kon daarvan geen sprake
:ijn in een boekje, dat reeds omstreeks den
lden April bevorens was verschenen. Wat nu
le schrijver van het meer geciteerde 1TervoZg ,
net de aan het slot van zijn geschrift aangerondiude ))Memorie” met ITbeëdigde verkla:ingen” bedoeld hebbe, kunnen wij niet gisien.
R.
(Wordt

vervolgd).

Een Israëlitisch zinnebeeld (VI, bI. 222, Vr.
133). Bij de Israëlieten zijn vier zinnebeelden
.n gebruik, welke meestal op zarken worden
geplaatst, en deze zijn :
10. Twee hande@ voor hen, die als nakomeiingen van den Hoogepriester A&RO?r den naam
van Kohaqim dragen, en, in de Synagogen,
over het volk den zegen uitspreken met beide
SpgeheveGe handen, naar aanleiding van Num,
VI: 22-27,
Zo. Schenkkan en bekken. Alvorens opgemelde Kohunint (Priesters) den zegen rutspreken, worden hunne handen gewasschen,
door bediening der Leviten, of de nakomelingen van den stam LEVI. Daartoe bezigen
laatstgemelden eenen zilveren schenkkan en
bekken.
3”. Eene bazuin, aanwizende dat de over-

ledene de kerkelijke functie heeft waargenomen van de bazuin te blazen op de beide dagen van het Nieuwejaarsfeest.
en op het einde van den Grooten Verzoendag. (Zie Num.
xxlx: 1.)
4O. Een kistje met besnijdenisgereedschap,
aanwijzende

dat de

overledene was kerkelij-

ke besnijder.
Ditar alle opgemelde functiën erreposten
zijn, en doorgaans zonder eenige betaling worden waargenomen, zoo strekken deze zinncbeelden $ot eer der overledenen.
Men treft op de zarken nog vele andere
zinnebeelden aan, als eene afgebrokene roos,
op de zark eener jonge deerne ; een’geknotten
stam, op die eens jongelings, enz. ; doch deze
zijn algemeen. Ik ken er zelfs eene, waarop
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een kraambed is gebeiteld, als zinde de overledene kort na hare bevalling gestorven.
[Dezelfde uitlegging van het gevraagde zinnebeeld
V. W.]

gavenons-A,DENALEZER~US.

Robespierre of RoBer@erre(VI. bl. 222, Vr.
335). Toen de Koningin MARIA ANTOINETTA,

bij zekere gelegenheid, bij het uitstappen van
het rijtuig, een juweel liet vallen, raapte iemand dat, op en bood het de Koningin aan,
er bijygende: Ijles dames aimentlesrobes et
pierres, die persoon was ROBESPIERRE,~~~~
reeds bekend en gehaat aan het hof, zonder
echter daarmede
persoonlijk in aanraking te
z$n geweest.
Was zijnnaam nu~eweestROBERsPIERRE,
dan zou deze calembourg niets beduiden, en
de man zal toch zijn’ eigen’ naam wel geweK. K.
ten hebben.
Beul (VL bl. 222, Vr. 336). Het woord
beul, voor scherpregter, vertoont in de Ger-

maansche taaltakken weinig verschil, als :
Neders. boëZ, KodeZ; Eng. beadle ; Angels. @del,
beadel; Hoog& btittel; Zweedsch bödel; IJsl.
bodul; Deensch boddel; in het Fransch is het
bedeau. Het is eigenlijk zoo veel als bode,
dienaar, pedel, dat uit, bod.& bedel verbasterd
is; - vervolgens geregtsdienaar, een landsbediende, een scherpregter. Bij ons is de d
door de snelle uitspraak weggevallen.
Beul is zamengetrokken voor beudel, dat
nog voorkomt bij VONDEL, Helden Gods.
,,Oij wierdt beudel uwes zelfs.”
en Po@/, dl. 1. bl. 306.
rrUewetens
beutel,
vrees den Goddelycken wreeker.”
Bij dit beudel wijst KILIAAN we& op bodel,

ran het werkwoord bieden. Het luidt in het Angelsakisch bydel, in het oud-Hoogd. buLZ, in het nieuwloogd. bWeZ. In het Latijn der middeleeuwen maakte
nen er budellus, bedellus en bidellua van, welke vorh
nen weder het Ital. bidello, het Fransche bsdeau en
QIS pedel hebben opgeleverd.
De e of i in dit laatste woord heeft misschien ha‘en oorsprong in verwarring van het bovengenoemle van den stam bieden afgeleide zelfst. naamw., met
let oud-Hoogd. pi~il, oud-Noordsch bidia, van den
Itam bidden. De p zal, vermoeden wij, in plaats der
i getreden zijn, toen men het van het Lat. pes, pe;lis (voet) of van pe&m (staf), begon af te leiden.
BILDERDIJK schermt hier weder als gewoonlijk in de
ucht ; noch bui, noch betrken, is met beul verwant.]
Thomas de Rouck (VL bl. 122, Vr. 337).
[Eene drukfout, voorkomende @bl. 1855, bl. xcvi,
vaar LE Roux en DE ROUX staat, in plaats van DE
RouoK, gaf aanleiding tot deze vraag, waar0 LEJENDO ET BORIRENDO. A.J. Vti DER&, c. iA
w. DE RIVECOURT en de vrager zelf een dlezins veil

loend antwoord hebben ingezonden ; Mo. met de opmerking, dat een W ROUX bekend is als schrijver van
het,RecueiZdela nobZessedeBourgogne, Lìmbourg, etc.]

Staartnummers (VGL 222, Vr. 339). Er
is eigenlijk geen ander staartnummer dan de
9, en vermoedelijk heefi men het geluk toegeschreven
aan de geheimzinnige zamenstelhng van dat cijfer, als :
1 en 8 is 9.
2 - 7 - 9 .

- 3 - 9 .
L2-9.

8 - 1 - 9 ,
18. L- 1 - 9.

27. 2 - 7 - 9.

als z$n oorsprong. TERWEN, Etym. Iiandw.,
bl. 57. WEILAND, Woordenb., op het woord.
HOOGSTRATEN,

Zelf& naamw.,door

A.KLUIT,

bl.60. B. RUYDECOPER,~+~~~~,
dl.I.bl.87,
aanteekening.
Met het hier bijgebragte komt overeen, wat
BILDERDIJK, Vmkl.
GeslachtZ., dl. 1. bl. 68,
aanvoert. Daar wordt beul nog in verband
beschouwd met body (Eng. Zìgchaum),
in den
ein van ons Igk of dood 1igchaam. - en ook in
zamenhang met ons beuken als slaan, en met
bui, voor een 82ag,
enz. Zie verder t. a. p.
J. J. WOLFS.

Y. L. wijst ten antwoord op L. TEN EATE,
Beul. dl. 11. bl. 1 lS, die beul zamengetrokken acht uit
bodet, bodelen, beudelen, en zich beroept op het oude
bots voor beul. Bode1 (i. q. pedel) is, volgens hem,
óode; als carnifex bepaald bode van gerigtstraffen. W. D. S. herinnert ons het Zweedsche böddel en het
DeenscbeboddeZ. - W. DE R. deelt de verklaring van
c TUINMAN mede, die het wil afleiden van boollert ,
d. i. de man, die den bol, den kop afslaat. - Beat1 is,
eoo als in de meeste antwoorden teregt gezegd wordt,
seq,e namentrekking van bodel. Dit woord ia, door
~pi&lel van den uitgang el, gevormd van het deelw.
[A.

63. 6 - 3 - 9.
72. 7 - 2 - 9.

81. 8 - 1 - 9.
90. 9 - 0 - 9.
108. 1 - 0 en 8 is 9.
117. 1 - 1 - 7 - 9.
126. 1 - 2 - 6 - 9.
135.
1 - 3 - 5 - 9.
9n zo0 vervolgens.
Zoo bevat, het getal
27. 2 en 7 een 9.
set 9 vermenigvulligd , en dus 243 weder 2, 4 en 3 een 9.
weder met 9 vermenigvulliga, en dus 2187 weder 1 en 8 een 9.
en 2 en 7 een 9.
1it is met de andere cgfers het geval niet,
5.x 8 is
3 X 24 - 1%

3 X 192 - 1536.

2 en 4 is 6.
1, 9 en 2 is 12.
1, 5,s en 6 i.345.
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J OH. PH. SIPSTAN, gezaghebber van 1712o
f
3 X 5 is 15.
1 en 5 is 6.
1713,Landvoogd van 1713-1723 en in 1722
tot Raad van Indie benoemd.
5 x 15 - 75.
7 en 5 is 12.
3, 7 en 5 is 15.
J OH. FRED. GOBIUS , Landvoogd van 1723
5 x 75 - 375.
Het ia toevallig, dat men tot vergelijking - 1 7 2 8 .
JOZUA VAXHARSEWIJXEN,
idem van1728
de cijfers 5 en 8 nam, en deze cijfers gelijke
-1733.
r’eaultatengeven, doch niet als de 9.
DENALEZER.
JOHAN SAUTXJX. idem van 1733-1737.
ADR . HENDR. SNOUT, idem van 1737-1744.
JOH. GIDEON LOTEN, idem van 1744-1750.
T. Bleuet en D. Roelands (VL bl. 223, Vr.
C~RNELISROOSEB~~~I,~~~~ van1750-1751,
342). DAVID ROELANDS van Antwerpen,
Fransch schoolmeester en schoonschrijver te overleden.
JAN DIRR VAxCLOOTWIJK,idemvan 1751
Vlissingen, heeft uitgegeven : ‘t Magazin of ‘t
Packhu- der loffelycker Pennenconst, 1616, - 1 7 5 6 .
J. L. A. 1.
ROELOF BLOK, Gouverneur en Directeur
met x$jn Portret.
van 1756-1760.
CORXELISSINKELAAR,~~~~~~R 1760-1767,
Gouverneurs van Macasser (VL bl. 223,Vr.
DAVID BOELEN, idem van 1767-1771.
344). In het 2e deel derVerschillender&ren en
btgeva&% van S. ROoRDA VAE EIJSINGA, Amsterdam 1831 , vindt men op bl. 35 een lijst
der Heersn Landvoogden van Macasser, volgens
Do. F. VALENTIJN IJre dl. 2e st. en verder opgemaakt uit de aunteekeningen, hier ter gouvernementssecretarie
voorhanden.
. . . . . van 1607 tot 1707. N. VAN VLIET
Koopman, in 1638 vermoord. JOHAN VAN
SUIJDWIJK tot 1646. EVERT JZ. BUIJS van
1651-1654. ABRAHAY VERSPREET of,ronAx

PAULUS

GODEFR.

v.~.voo~T,idern

van

1771-1780, overleden.
BAREXD REIJKE, eerste gezaghhebber Gouverneur en Directeur van 1780-1790.
W ILLEM BETH ,TZ., Gouverneur en Directeur van 1790-1800.
PETRUS THEOD. CHA&, , idem van 18001808.
FBANçOIS VAN BRAABI,idem van 1808-1809.
JOH.CAESABVONWIBKERNAN, LuitenantKolonel, Kommandant civiel en militair van
DE BAVRA van 1655 tot 1665, Hij is ontvlugt
1809-1812.
naar Batavia.
Na de verovering van Macasser in 1669,
Gedurende het Engelsche bestuur:
Kapitein RICHARD PHILIPS: Resident en
door C.SPEELMAN:
JOH. VAN OPIJNEN, Onderkoopman van Kommandant van Februarg 1822 tot December 1814, overleden.
1669-1670.
MAXIMILIAAX
DE JONGH ,Voorzitter van
Kapitein w. H. WOOD, waaruemend Resident en Kommandant van Dec. 1814 tot Oct.
1670-1672.
DAvIn~AaTaonwER,idem van 1672-1676. 1815.
WIJBRAND D~BRELDEKOP, idemvan
Majoor P. H. DALTOX, Resident en Komm.
van October 1815 tot 7 October 1816.
-1677, overleden.
Kommissarissen tot de overname van heb
PAULUS DE BOCK , Opperkoopman, gezagEtablissement van Makassar van het Engelhebber van 1677-1678, overleden,
JACOB COPS, Voorzitter van 1678-16841,
sche bestuur.
PETRUS THEOD. CHASSÉ, ?'October 1816
overleden als buitengemeen Raad van Indië.
ADR. VAN DALEM, Opperkoopman en ge- tot 20 October 1816,
HENDRIK TII.ENIUS KRUIJTEIO~"F, Gouverzaahebber van 1684-1685.
WILLEX IIARTSINR, Voorzitter van 1685 ueur van 1816-1819.
WILLEN NICOLAAS SERVATIUS, idem vaR
-1690.
1819-1821.
FRAXÇOIS PRIXS , idem van 1690-1694,
JAN DAVID VAN SCHELLE, Kolonel Gouoverleden.
IZA&K VAN THIJE, Landvoogd van 1695 verneur en militaire Kommandant, 1821.
-1700, overledep.
HEXDRIK

COLLAART

VAN

LINPEN,Q~~~~-

koopman en gezaghebber van 6 Junij 1700
tot 12 Augustus 1700.
WILLEKCORNELISBEERXINCK,
Landvoogd
van 1700-1703.
WILLEM DE ROO , idem van 1703-1705.
JOH.JAC.ERBERFELD,~~.V~~ 1705-1710.
GERARD VAN THALLE,
idem vau 17101712, overleden.
JOHAW HARTENBERO, Opperkoopman en
gezaghebber van 7 Junijtot 9 October 1712.

[J$epe dergelijke lijst, insgelijks nitvA&c&te.
nomen en loopende tot J. F. COBIUS, deelde A. J.
VAN xma AA ons mede. 3. K. Yerw&t den vrager
II~IU denzelfden schrijver, en B. N. naar w. B. YAM
HO~V~,L, Tijd9chr.
voor Ne$l. Indië, 1854, October.]
Alva met een’ bril geld tellende (VL bl. 223,

Vr, 346). @enigentijd na het opgeven dezer
vraag, vond ik in het Gedakstuk van Ne&
Eands heldendaden ter zee,doorExG~~~~~T&
GERBITS, dl. 1. bl, 97, in eene noot: >jLnqq
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vna rax xaAm was een wreed en vermetel[
man, die gezworen had z$n haar en baard te !
laten groeijen, totdat hij den dood van de I
Graven RGMOSD en HOORNE zon gewrokenI
hebben. Na de inneming van den Briel, liet
hij eene groote schilderij vervaardigen, welke
hem en den Hertog van ALBA voorstelde, dienl
hU uit spotzucht een’ bril op den neus zette, ,
om den loden penning te zoeken.”
Dit kan misschien tut een bewijs strekken.1
hoe men de spotzucht van slechts e’&a man,,
aan een geheel volk kan toedichten, daar BIZOT zegt: Ijde Hollanders, die tot schetserg

teren t;jd, waarop zijn naam aldus voorkomt :
FLORENS a BERKENRODE. OngetwUfeld
dezelfde als die bl. 236 bij Vr. 374 vermeId wordt.
L. J.
Antoine Corran dit Bellerive(VI. bl. 233,Vr.
352). Mogelijk is voor PHILOQRAWXATOS
dienskig d e
mededee1in.g eener Albuminscriptre van CORRMU~, in mijne verzameling
voorhanden. (2. Nieuwe reeks van werken
van de Maats. der Nederl. Letterkunde, dl.
VIL st. 2. bl. 36). Inscriptiën van dien aard
zijn vooral voor bewerkers van Monographiën
belangrijk, omdat ze in een klein bestek veel
bevatten; geen’ twijfel aan de echtheid van
het handschrift overlaten ; meestal de gewone
handteekening
met bijvoeging van de eene of
andere bijzonderheid geven, alsmede juiste
vermelding van tijd, plaats, zin- of kenspreuk.

genegen .+n.”

Is deze schilderij nog in wézen,
vindt zij zich 1

en waar be-.
T.

Hel kasteel Loevestein (VI. bl.223,Vr. 848),
Kent QUAEREXDO
de geschiedkundige aantee.
keningen , betrekkelijk het slot Loevestein niet,,
welke in 1840 te Gorinc?iem zijn uitgekomen
en die wij aan de Heeren C. Q. B(OONZAIJER 1
en J. G. w. M(ERKES) verschuldigd zijn ? Hq
voege daarbij het iets over de oudste lotgc?vallei; 1
uun Loevestein, van den Heer 8. J. H. VAN DE6 1
&OOBDA in den Algem. Konst- elz Letterbodt ?
voor 1855. Iso. 30. bl. 238 en volgg.
C.&A.
[Xsar de genoemde Geschiedk.
Aan&.ek. verwijst1
ook J. L. A. 1.. A. J. VAN DER AC, v.O.en LE- .
OJSGDO

ET

Non si male nunc, et olim sic erit. Doctiss.
Viro JOH. CAES. Rhen.et.c. amoris ac benevoIentiaeSymbolum
scripsi.Oxon. 12 Jul. 1587.
ANTON.CORRANO

Hispcdensis.

Men ontwaarthieruit,dat indiencoaxA~us,
volgens PHILOQRAMMATOS,~~~~
voorstander
van het Grieksch WRS? hU nogtans van die
taal b$ zijne inscriptie UI het Album van JOHAN DE HEIJSER van Rhenm heeft gebruik
gemaakt.
Tot het geven vaneen fac$imiIQ der inscriptie ben ik overigens bereid.

SCRIB~NUO. COBBTANTER noemt nog de !

uitgekomene monogde over Loeuestein en Monnikenland, door PAN DA% VAN BBAOHEL.]

F.A.VANRAPPARD.
Egbertue &nilì~s[VT. bl. 233: Vr. 350).
Deze AEYJLIUC), eerst Predikant te Lisse, I

Joannes Carolus ~cxsens (VL bl. 334,
Vr. 353). Van dezen schrijver ben ik niet in
staat iets op te geven, wel van zun belangrUk
werk Antverpia Christo nascens et cresaens, dat
te wein-ig bekend is en toch, wegens de beschouwing der reformat.ie
en van den opstand
tegen Spqje, van het Roomsche standpunt,
opmerking verdient. Het verscheen in 1773.
De schrqver haalt meermalen STRADA aan,
maar geeft ook veel wat niet aldus elders gevonden wordt, Zoo leest men o. a. in het le
dl. bl. 4. Naamsoorsprong van Antwerpen; 91.
ketteryenvan FAUQIJELIN in 1106;97.Naamaoorsprong der gilden; 105,145, 146. de Heiligevoorhuid van CHRISTUS te Antwerpen,11 14
[een lievelingsonderwerp des schrijvers); 237;
WILLEM CORXELISZ.K~~~~~~~ om ketterij 4
jaren na zijn’dood verbrand, 1240; 239. Oorsprong der Begijnen, 1240; 272 en 273. Ketterijen te Antwerpen 1248: 305. ADRIAAN
van Utrecht (Paus) wordt deken te Antwerpen,
1514 ; 338. Geestelijke zusters mogen geene
Ijhondekens” houden. 2e dl. bl. 23en 24. De
lGasthuiszusters der arme vreemdelingen van
St. JULIAN beklagen zich over terughoudingen
verdonkering van goederen, haar behoorende,
1alsmede
over injuriën haar aangedaan; 2
Bullen van Paus CLEPEXS daartegen; 47.
4

kwam in 1604 te Lsyden en stierf aldaar in I
1610. Welligt was hij een zoon van THEODORUS AEMYLIC'S, die, nadat hij Pastoor geweest was, als de eerste Predikant bij de
Protestnntschs
gemeente te Oudewater in 1336 ì
wordt vermeld. Zie SOERMANS, Kerkel. Register VOOY Zai&Ijollnnd, bl. 49, 57 en 66.
V. D. N.
Egbertus Aemilius. Ik vind van hem anngeteekend,
dat hij als Proponent werd bevestigd i
te Lisse, in 1604 Predikant te Leiden werd en I
aldaar in 1610 stierf. Hij schijnt geen bloedverwant te zijn geweest van den Utrecht-.
schcnHooglecrnar
AXTHONIUS AEMILIUS, ei.
genlijk AXTHONIS XELIS genaamd, daar hc
niet voorkomt in de uitvoerige geslachtlijst
C.&A.
der familie MELIS.
IHet beGgtvan
TE8

AEMILIUS

D.

F.vIN

JIEYST Omtrent PGBEB-

komt hiermede overeen.]

Iiccart wan de Haarlemmermeer A”. 1531 en
1595 fV.T. bl. 233, Vr. 351). Er bestaat eene
kaart van RhynEand in 20 bladen, alsmede
eene van Schielond in 13 en van Delfinrl in 9
bladen, gemaakt bij FLORIS BALTIIAZAR,~~
de jaren 1610-1615. Zoo ik mij niet vergis,
bestaan er verkleiningen op één blad van laDl. vlr.
4

‘Vestigingderffarthuízers te Anlwerpen,1230;
55. Ketters onder de Begijnen, 1324; 58. Weder in hare eerhersteld; 59 en 60. Redenering
over de H. voorhuid, op eene brug in steen
uitgehouwen, waarover eene processie altijd
moest passeren, en den afgod PRIAPUS; 103.
Mirakel van een L. V. beeldje, 1348; de
wijnkelder van het kapittel vrg van accijns
verklaard, door het bijleggen der geschillen
tusschen hetzelve en den raad, 1386; 132.
Scheuring der kerk door 2 gelijktijdige Paueen ; graaf PHILrPs neemt daar deel In, Antw.
houdt zich onzijdig, 1392; 172-181. Weder
over de voorhuid, 1408; fundatie van een
gilde in 0. L. V. kerk ; 190. Onderscheidene
gasthuizen opgerigt voor looijers, ploters,
schippers, smeden, enz., 1418; 198,200,204
en 209. De eeredienst der voorhuid vervallende, wordt door zeer aanzienlijke lieden de
broederschap der besn$denis opgerigt, 1426 ;
204. Stichting der Hoogeschool te Leuven,
1427; 243. Misbruiken der vrijplaatsen en
decreet daarover, 14 Julij 1435; 250. Geld
opgebragt voor de kosten van het Concilie te
Bazel, 1439; 268. Nota wegens de boekdrukkunst; 356,Inrigting voor de Aalmoeseniersarmen, ter uitdeeling van brood, wijn, suiker
vleesch, lijkkisten en grafteekens, 1458 ; 3e dl.
bl. 111 en 112. Kostbare doos met reliquiën;
121. Een pastoor, sints zijn 3e jaar blind, om
$jn uitnemend zingen, tegen alle gewoonten
aan, geplaatst; 134. Ophouden van de pest,
de Leprozen-, Velt-en Ackerziekte genoemd ;
195en196. Drukken van breviers, zonder inachtneming der behoorlijke eenheid, waarvan
een te Antwerpen in 1496; 247. PHILIPS DE
6~~00~ E wordt Koning van Castilië, 7 Januarij 1505, sterft te BUrgos, 25 Sept,. 1506; zijn
hart te Brugge gebragt; KAREL V volgt hem
in ‘t Markgraafschap op; 249. AuterkronUkje in 1743 te Leydengedrukt;254. Loodjes om
bedelaara beneden de 18 en boven de 60 jaren
om den hals te hangen ; 259. Antwerpen zendt
geschut aan de ridders van ilfa2tha; 266. De
Bourgondische kreits afgezonderd van de
Rijks superioriteit; 321. Wijding van een
kruis op een’ kerktoren : 327 en verv.: Prediking van LUTHER t,egen de aflaten, de reformatie, openbare predikatien, beeldenstorm,
oproeren; 347, JACOBUS PRAEPO~ITUS, AUgustijner monnik, verkondigt LUTHERS dwalingen , moeijelijkheden daarover ; 349. zijne
herroeping voor duizende personen ; 352. en
notariëel ; weder gevallen en gevangen genomen zijnde, ontvlugt hij ; 361. vervolgens begint het bederf grooter te worden : het 4e dl.
vangt aan met 1523 en omvat, volgens de
voorrede, 44 jaren; daarin heeft de kerk, zegt
de schrijver, veel schade geleden, bijzonder
door de Lutheranen, omdat daaruit zoo vele
ketterijen zin voortgesproten, want naauweIijks waren zij eenlgzins verdrukt of verdre.

Fen,of achtervolgens kwamen de WederdoaIers, de David-Joristen en eindelijk de Calrinisten, die uit Frankr2jk gevlugt, de Nederanden overstroomden. Deze begonnen gewalende predikatiën te houden, eerst buiten ,
laarna binnen de stad, overvielen ten laatste
le kerken en verwoestten alle versierselen,
Qenden zich de kerken toe en bouwden botendien nieuwe, zoodat alles in de grootste
verwarring en ontsteltenis geraakte; voorts
rerbrandde de Moederkerk op den toren en
1 let koor na,en bij MAARTEN VAN ROSSUXLIS
t ,ijd 3 kloosters in de voorstad, niettegena #taande dit alles werd de kerk der verdreven
iugust,ijners , waarvan de Keizer bevolen
:rad de bouwing te vernietigen, op verzoek
ó ler burgerij begonnen, bekwamen de Begijr ken en Victorijnen, die hare gebouwen in de
F roorstad hadden gehad, nieuwe, en werden
e !en Dolhuis, een Maagden- en Jongenshuis
bpgerigt. Vele malen wordt gesproken van
; let verbranden van kettersche boeken, zond Ier dat de titels vermeld staan. Het bedoelde
verk van DIERCXSENS is in Mei 1854 verk ;ocht door C. v. D. HOEK~~ .Zeyden (bibliol
t heken MATTHES~~ V.ORDEX).
c. W.l3~UIXVIS.

Jonnnes Carolus Dierìcxsens. Volgens de
ijst der Beschrgvingen van gewesten, steden,
:nz. door Mr. J. T. B. N. te L. in den Vriend
Zes Vaderlands, werd het genoemde werk van
lezen Antverpia C. nascens, etc. per 5 saec.
uitgegeven te Antv. 1747-1763, in 6 voI. 8O.
Iet kan derhalve niet moeilik zin zulk een
Betrekkelijk nog recent werk in eene of anlerepublieke btbliotheek te vinden.
v. D. N.
Joanne Carolus Diericxsens. Het werkje :
j Recueìl des choses advenues en Anvers touchant
1 e fait de la Religion en l’an MDLXVI komt
1 roer op den Cictalogus MICEIELS , 1781, No.
: 157*, en de Nederlandsche vertaling in 1567
: gedrukt, op dien van Prof. J. w. TE WATER,
1 No. 2075; nlstoen voor f 5 verkocht. In het
lajaar van 1854, heb ik biJ den Boekhande; .aar J. L. c. JACOB te ‘s Gravenhage, naauw1 reurigafschriftpenomen vitn den titel enz. der
( ~orspronke@‘ke Fransche uitgave, naar een
( xemplaar destijds onder zijne berusting, en
waarachter gebonden was: Mandement et pu!&utiOn feite PUr XireJEHANDEIMYERSEELE
ChevaZier Seigneur de Boudrie, .l$scoutette ,
Bourgenaaiztres, Eschevins et Conseil de la Ville
il’ Anvers : le dernier jour d’ Aoust , ìl4LX VI.
J. L. A. 1.
Schwendi(VI.
bl. 234,Vr. 354).
(vrijheer LAZARUS VON), geb.in
1525 op het kasteel Schwendi in Zwaben, trad
weldra in keizerlijke krijgsdienst, en wist
zich te doen onderscheiden door Keizer KAREL V, die hem, na het uitbarsten van den
Lararusvan

~>SCHWENDI
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Smalkaldischen oorlog, naar Augsburg I I ven in de Bibl. Rehdàgeriana , ingelijfd in de
Straatsburg en Ulm zond, o m deze vrije rijksopenbare (Akademische?)Biblioth.te
Breslau.
steden te vermanen, dat zij den vrede zoude
In 1582, Kal. Aug. droeg aan hem Dr. JO,
bewaren, In 1546 belastte de Keizer hem met JAC. WECKER, Basileensis, Medicus Colmahet beleg van Gotha, hetwelk bukken moest riensis , zijn hoek op: de Secretis, 2ibri XVII.
voor zijne wapenen; in 1552 woonde hij het Basileae 1642, S”. (waarschijnlijk een herbeleg van 1Ciaagdelzbz~rg hij, als Keizerlijk druk). S. heet er: SVENDIUS, Baro in HohenKommissaris, eu daarna voerde hij in Hon- Eansperg, Dom. in Kìlchhofen, Burckheim,Freigarije, het, Keizerlijk leger aan tegen de Tur- burg etc. Caeeareae Majest. Consiliarius et
ken, Later werd hij naar de Nederlanden ge- Polemarchus. Meer dan 14 jaren had Dr. W.
zonden t en woonde den slag van St. Qzcentin
de gunst van S. genoten en was ook bij
(1557), en dien van Gravelingen (1558) bij, SCHWEXDI'S~~~~,JOANWILHELM,~~~
‘svaders
waarin de Pranschen geslagen werden. Hij dood gezien. Hij voegt er aan dezen laatste
onderscheidde zich bij deze gelegenheden we- een Latiinsch lofdicht bii.
der op de uitstekendste wijze, en rwerd in
Zijn portret, in houtsxede door A. STIJM of
1564, in Hongarije, bekleed mei het opperbe- STIUYER, met rooden inkt gedrukt, kniestuk,
vel over het leger tegen JOHAN SI~ISMUND met zinnebeelden, en een ruitergevecht in de
ZAPOLIA,
Vorst van Zevenbergen. In den aan- verte, groot, folio, is bij miJ. Het, is zeer zeldvang streed hij met, voordeel tegen dezen; zaam. Zie NAGLER, K-L. XVII. 363.
maar weldra zag hij zich beperkt tot een bloot
B. N.
[Een ander werk van L. v. S. wees V. n. N. ons
defensief stelsel. Hij zette den oorlog nietaan, met name: Discurs,ein Bedencken anannxxnr. 11,
temin voort tot in het jaar 1568, en sloot toen
von Rpgierung des H. Ram. Reiches und Freistellung
eenen wapenstilstand voor eenen tijd van 8 der Religion.]
jaren, De Keizer nam hem daarna met zich
Lazarus vaja Schwendi. Zie te zijner bate
naar den rijksdag te Rege~~sb~rg , alwaar hij eene
schuldbekentis van f 10,000, met vcrinderdaad niet vergeefs verschenen is. Het lot koop van erfelijke losrente daarvoor van
der Protestan ten toch ging hem zeer ter harte,
625, gehypothekeerd op het Bîldt in F’riesen op den genoemden rijksdag heeft hij hunne fland,
ten name van Iconing PHILIPS 11 ~18
belangen dan ook zoo veel mogelijk verdedigd, schuldenaar, verleden te Anttierpen den 16den
ten gevolge waarvan hun toestand in de Kei- Mei 1560, door de Hertogin van Parma, Rezerlijke erflanden onderscheidene gunstige gentesse en anderen, bij SCHOTAYUS, Geschied.
veranderingen onderging. MAXIBIILIAAX 11
Friesland in Tablino p. 91 en daaruit
benoemde hem tot rijks vrijheer. Later ont- van
overgedrukt, in ‘t Charterb. van Friesland, 111.
trok hij zich aan het woelig tooneel, hetweik
bl.325 volgg, Hij wordt in dit stukgenoemd:
hij tot dusverre betreden had, begaf zich op )>Onze lieve ende getrouwe Ridder, Raedt,
zijne goederen, en overleed daar in 1584. Hij Colonel ende Owerste van een Regiment
was een verdienstelik kr&sheld, die zich
knechten, Heer LAZARUS VAN
met den degen onderscheidde, en daarenbo- overlantsche
ZWENDI,"
W. W. B. te L.
ven ook het hart op de regte plaats droeg. Men
bezit, vnn hem ook nog een werk getiteld : de
bello contra Turcosgerendo
etc. Dresden 1576.”
Naam van den vertaler der aanteekeningen
Zie Algem. noodw. WoordenDoek, pag. 2858.
van Heemskercks Batavische Arcadia (VL bl.
J.BOUMAN.
234, Vr. 367). Welligt was de vertaler CAS[LEGESDO ET SCRIBENDOetlMONTOROS
Verwijzen PER VAN RAERLE, die, naar ikvermoed, de uitDasr BILDERDIJK, Gesch. des Vaderlands, dl. VII. gave van den tweeden druk V~~HEEMSKERKS
bl. 253 en 300. QUAERENDO,
wiens antwoord met
werk bezorgde. Men zie hierover wat ik desflat van J. BOUUIAN overeenkwam, voegde er later het
wege vdór 23 jaren aan mijnen vriend SCHOvolgende aan toe:]
TEL schreef, in de Bijdragen tot BoekenLAZARUS VAN SCHWENDI bragt EGMOND ook
zijn belang onder het oog van ‘s prinsen partij en Menschenkennis, IIe dl. 2e st. De Heer J.
tegen GHANVELLE te omhelzen, dewijl deze L.A. 1. beweert, in zijne bovenstaande vraag,
anvders alle gezag aan zich trekken zoÜ (BIL- dat de 3e druk der Arcadia, die van 1657,
met den naam des schrijvers is uitgekomen ;
DERDJJK, Geschzed, des Vaderl. Dl. VXZ. bl.
le Heer V, D. N. en ik hebben het tegendeel
258). Hij werd ook, even als zulks met vele
tijdgenooten plaats had, LAZARUS beweerd. Het voor mij liggend exemplaar
eijner
SCHWENDIUS
genaamd. Zijne gewone zin- lier uitgave (bij JAX JACOBSZ. SCHIPPER,
spreuk (zie E A U D A E R T , Apophthegm. Christzana 1657 in 12O.) duidt nergens dien naam aan.
oft Gedenkweerdige leersame ende aerdàghe Eerst op den titel van de 4e uitgave, X663,
vind ik dien naam vermeld. De Heer J. L. A.I.
spreucken, Amst, 1631, bl. 134) was: Jfulta
zou mij verpligten, door mCj den derden druk,
al%. nihil tibi.
indien de naam van HEEÄtfSKERK werkelijk
[Sk. permitte, condona, zegt MONTOROB.]
Lazarus van Schwendi. Van hem ziin 62 jaarin vermeld is, ter inzage te zenden. Ik
brieven, waarschcnlijk nog alle onuitgegeaal alsdan amende honorable doen. In den der4*
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ker... De markgsnooten
verkozen òfzelve deu
markenrigter, die bij hunne gewone vergaderingen voorzat, of de waardigheid was verbonden aan het bezit van zekere hoeve, hetzij
die van den aanzienlijksten edelman, hetzij
W.J.C.VAN
HASSELT.
de oudste hoeve in de mark, of zij was erfeGeslachten te Hardenvijk gevestigd (VI. bl. lijk in zeker geslacht.”
De voornaamste hoeve in de mark gelegen,
234, Vr. 358). Niet alleen te Harderqjk,
maar ook in andere Gelclersche steden, met die den naam van de geheele mark voerde,
name te Zutphen, woonden gedurende de mid- het eigendom van den aanzienlijksten edeIman
deleeuwen leden van verschillende adellijke daarin gevestigd, werd de havezaath. Hij,
eslachten. Men raadplege daarover o. a. de die daar eigenaar van was, kon trls het opf4 chepenslijst , voorkomende achter het be- perhoofd der markgenooten beschouwd worlangrik werk van Mr. R. w. TADAMA, Ge- den, meestal is hij, was hij ten minste tot op
die de mark en gronden heeft
schiedenis van Zutphen; daar vindt men reeds de verdeeling,
in 1321 den naam VAS IJSEREX, 1351 VAN doen verdwgnen. met het erfmarkenregterschap belast. Van het bekende mogen wij tot
DERWALLE, 1352 KREIJNCK, 1373 VANDER
het onbekende oordeelen en gelooven , dat de
CAPELLEN, welke geslachten, ten minste tot
Cian de verovering der stad door Prins MAU- edelman, die den naam eener mark of bunrtRITS
in 1591, met de VANDERYERSCHE'S, schap voert, de afstammeling is van hen,
die voormaals de aanzienlijkste edelen, de
SCRIlhlELPEX~ISCKS, SLIXDEWATERS,
VAN
DERVOERSTEI,BOERLO'S
en anderen, Ieden markenregters waren. De havezsath is op
der stadsregering waren. Zij allen behoorden vele plaatsen verdwenen, de heugenis er van
tot den ouden maar minder vermogenden is zelfs uitgewischt; in Zutphen, Z’wenthe,
bestaan er nog vele, op develuzve
adel,die, zich op hunne hoeven niet meer zeker Munsterland
achtende, sedert de magt der grafelijke en bijna geene. De oorzaak daarvan is niet
bisschoppelijke leenmannen zoo aanmerkelijk verre te zoeken ; dat gedeelte der Saksers,
was vermeerderd, in de steden de wijk hadden dat aan den Westkant van den IJssel woon. - Dat zij zich niet met den koopde, was eeuwen lang blootgesteld aan de vernielende invallen der Franken en Friezen ; de
iz?l?lebezia hielden is wel zoo nitmemaakt,
dat het on&dig is dit te weerlegg&, even- inwoners werden voor een groot gedeelte
min als dat zij daartoe door de tijdelgke aan- vernietigd en tot den staat der eigenhoorigwezigheid van den hertog of den graaf op heid gebragt; de Saksische gewoonten vereenig naburig slot genoopt werden. Zij, die vielen, de edeIen in den ondergang van de
in de brieven van de landsheeren onder de markgenooten medegesleept, hadden boven
de anderen geen aanzien ; welligt werden de
edelen als getuigen voorkomen, behooren
juist tot hen, welke zich niet in de steden ge- meesten hunner geheel verdreven en zochten
vestigd hadden, maar op hunne goederen hun bij hunne oostelijke naburen eene schuilplaats. De regtstoestand der marken veranhoofdverblijfhielden.
Maar nu de oorsprong van hun aanzien en derde ook door de overheersching; strijdig
hunne ma& WU moeten daartoe opklimmen met hetgene in het overige Saksenland plaats
tot onze garische voorouders, die zich niet heeft, hebben in de langs den IJssel gelegene
alleen aan de oostzijde van den IJssel neder- streken, de buurtschappen onder Brtintnaen,
geen
gezet hadden, maar ook de Veluwe bewoon- Voorst enz. uitgezonderd, de ghewaarden
den, en aan wier verblijf nog onze huidige meerder regt; elk, die zich m de bunrtschap
verdeeling van marken en buurtschappen te nederzet, is daardoor alleen medeëigenaar van
danken is. IjDe eenige en aloude vereeniging,” den gemeenen grond.
Reeds in de alleroudste tijden verdwenen
zegt de schrandere geschiedvorscher Mr. TAdus de havezathen, de hoeven der edelen in
DAMA in zijn boven aangehaald werk, )~WRS
die der marken.,. Aan de gezamenl$e mark- de mark, en het is niet te verwonderen, dat
genooten of gewaarden, de mannen die eene men zich na verloop van elf of twaalf eeuwen
waar of where hebben,.... de vrije grondbezit- zelfs niet meer herinneren kan, dat er ooit een
ters, verpligt tot den heerban, behoorden en :lot of zelfs een spijker gestaan hebbe. Maar
behoort nog de mark, hetzij die in bosch of sl is er geen spoor meer van over, de ARYHEMS,
DELESS, SPEULDE'S, ALLERS, HEERDE'S,
in heide bestaat. Naar onze zienswijze dagteekent dit regt van de eerste verovering of APELDOORYS, BOERLO'S en meer geslachten,
adel gereinbezitneming van den grond. Ieder edele of rrltijd tot den ouden Veluwsehen
kend, moeten wel degelijk gerekend worden
vrije Sakser, die aan den togt had deel genofnen, zette zich op zijne eigene hoeve of hof de afstammelingen te zijn der in die marken
neder, die door eene gaarde omringd bleef, wevestigde hoofden der Saksers. -Men meke
of, waar het voor de bebouwing geschikte zich van den toestand dier tijden toch geen
land overvloediger was, ook door eenen ak- verkeerd begrip; men denke niet aan den di:
den druk komt de narede., met de letters C.
Y. B. onderteekend,
die ln den tweeden, en
ook in den vierden en volgenden wordt gevonden, niet voor.
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ploma-adel , die van Iatere opkomst is. Eer 1
enkele maal moge in de eerste tijden der rnid, I
deleeuwen eens een geslacht als dat van EG
MOND, van rentmeester der abdg tot der 1
hoogsten trap van luister gestegen zijn, dc3
edelman was doorgaans van ouden stam, VOOI r
menschengeheugen reeds als tot de etelingi be. m
hoorende,
bekend geweest. De gewoonte del r
adelsverheffing
moet in latere tijden, dar
waarin men deze geslachten het eerst hoort
noemen, gezocht worden, iets dat den ouden
den Ur-Adel zeer tegen de borst stond, dit 3
zich tegen de indringers door de opzweringer1 en de kwartierbewijzen zocht te handhaven .
Q. X. Z.
Oene van W$sma, Grietman

van Dantuma. .

deel (VL bl. 235, Vr. 360). Ik weet de vraag :
van den Heer VAN DEB VEEY niet beter tt
beantwoorden, dan door voor zijn Ed. af tc 3
schrijven hetgeen omtrent hem te vinden ic 3
bij Jonkhr. Mr. H. BAEBDT VAN SYIXIA, in1
diens Nieuwe Naamlijst van Grietmannen >
Leeuw. 1837, met opgave der daar aangehaal. .
de bronnen.
IYOEYE VAX WYTSMA,
zoon van GERRIT
VAX WYTSMA, op Wytsmastate, te Birdaard
en DOROTIIEA VAWALBADA,WN gehuwd mer t
DOED, dochter van SIERK VAN DOSIA, Grietman van Hennaarderadeel, en SJOUK DOUMA 9
bij welke hij vier kinderen had (1). In dc
plaats van zinen schoonvader in 1570 in des. .
zelfs Grietenq opgevolgd zijnde, verruilde hijl
dezelvemet ROELAXDVAXACIIELES. Hij WBE I
in 1579 een van hen, die den Stadhoude
REWENBERG bg rekwest verzocht de Unie
van Utrecht te verhinderen (2). Als ijverig ,
Spaanschgezinde konde hiJ zijn ambt niei
behouden, maar verliet heimelijk zijne Grietenij (3), waarop spoedig zijne afzetting volgde, aij had de wijk naar Groningen genomen
en onderteekende
daar, met eenige anderen,
in 1,581 eenen brief aan sommige Friesche ,
Edellieden oeechreven, om hen over te halen,,
zich weder% ‘s Konings gehoorzaamheid te
begeven, onder belofte van hulp en bijstand
van VERDUGO te zullen ontvangen. Uit eigene beweging schreef hij nog bovendien aan
eenen voornamen man, wiens naam niet genoemd wordt, om hem te smeeken de Edelen
en boeren van Oostergoo over te halen tot het
benoemen van gevolmagtigden, om met VERDUGO te onderhandelen ; doch geene van beide pogingen had het gewenscht gevolg (4).
Hij staat op de lijst dergenen, aan wel>e, volgens het besluit van den 7den Jung 1580,
niet mogten worden uitgeleverd hunne goe(1)

UPC.

P. BUBM., FRqmb. HARINXMA DONIA,

Gen. 6. Stamb. v. A d e l .

(2)

WINBEMIUS, 630.
(31 TE WATER, Verb. der

(4j

SCHOTANIJ~,

Edelen, dl. 11. bl. 376.
bl. 89 1.

deren of bezittingen, daar zU heimelijk het
land hadden verlaten (1). en werd tweemalen! den 7den Julij en den 6den Augustus van
dat. jaar, ingedaagd, op straffe van eeuwigdurende verbanning en verbeurtverklaring van
goederen, om zich op de Kanselarij te Leeuwarden, wegens zijne voortvlugtigheid te komen verantwoorden (2). Hij is ten laatste
evenwel in het vaderland terug gekomen, en
op Wytsmustate bovengemeld, even als tijne
vrouw, gestorven, en in de kerk te Birdaurd
onder eenen blaauwen steen begraven (31.”
A. J. VAX DER AA .
J. D. en H. v.4~
[Naar dezelfde bron verwuzenL.
ROLLEYA,
er bijvoegende, dat, volgens het Stamboek

van den Frieschen Adel, OENE vm WYTBMA geboren

is in

1547 en overleden den 1Bden Julü 1599, en dst
zijne vrouw overleed den 3den April 1 SlS.]

Regels uit Hamconius (VL bI.235,Vr.361).
Deze rygels ontvangen eenig licht door de
opmerking, dat er St. Anthony Gasthuizen in
Friesland, te Leeuwarden, Bolsward en vol-

gens de randteekenin$.
van HAMCOXIUS, ook te
Dockum waren, terwgl er nog een zeer goote
drinkhoorn van 1397 uit Stnuoren in de verzameling van de provincie Friesland aanwe.zig is, waarop men leest: Desen hoorn hebben
doen maken de broeders van Sint Antonfa
Gilde MCCCXCVLT. Op een zilveren plaatje
beneden dit randschrift ziet men St. PETRUS
en St. ANTONIUS, de laatste met een varken
afgebeeld. Op den achtergrond is eene kapel.
De Antonii aediculue waren dus waarschijnlijk kapelletjes of kluizenaarswoningen ; geluk
St. AXTOXYIUB er zelf een bewoonde, en hoeda$g eene er ook voorkomt achter zijn beeldtems hij SCHOONBEEK, Geestelijke Orders,
p. 82, No. XLI.
J. D.
L.
Woonhuis van M. Hsz. Trtnnp (VL bl, 235,
Vr. 363). Op de vraag van D. F., die zeker
van Amsterdam spreekt, wil ik antwoorden
hetgeen ik weet. Voor eenjge jaren bevond
zich nog te Brielle het huls, bij de 8 ellen
breed, waarin TROMP geboren was, in het
Kolfslop hij het Maarlandsche
kerkhof, maar
dit is, zeer verouderd zijnde, door eene hoos
omvergeworpen, en toen is de grond gelijk
gemaakt en aan een’ tuin ter repterzijde getrokken, welke tuin het laatst heeft toebehoord aan wijlen den Postdirecteur w. P.
JONAS. Tuaschen het geboortehuis van TROIP
en eene andere woning ter linkerzijde, nu ge.
teekend Wijk 6 No. 11, is echter altijd een
tuin geweest, die bij de 6 el breed was.
Later, zegt men, heeft hij gewoond in
T) Charwb., dl.IV. bl. 160.
(2) Charte+b., dl. IV. bl. 178, 102.
(3) Stamb. van Adel.
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32.- Voorvaderen van Jacob Mogge. W i e
varen de voorvaderen van JACOB MOGGE, C;eiuwd met JACOBA VAN BRONERORST, dochter
ran ANTHOZTIE, opperhoofd des handels en
imbassadeur des Keizers van Japan, en HE-

de Nobelstraat, de straat van de Markt tot
aan de Varkensmarkt, aan de Oostzijde, tusschen het stadhuis en het Welleslop, welk
huis later heeft toebehoord aan den Heer
KRAIJENHOFF,
maar nu aan eene Weduwe:
-naast het hoekhuis van het Welleslop, waarin
Prins
WILLEMVANORANJE
in 1575getrouwd
ia. - Mogt iemand der Brielsche aanteekenaren, die dit lezen, hiervan iets nader en
naauwkeuriger weten, dan hoop ik, dat zij belang zullen stellen in het onderwerp en het
T.
zullen mededeelen.

iEXA STAVENISSE?

3 3 . - Verstap (.....). Met alle navorsching
leb ik omtrent VERSTAP niets anders kunnen
linden, dan dat hij te tellen is onder de verlienstelíjke Nedolandsche wiskundigen u i t
le XVIIde eeuw, die de beoefening dier we:enschap in zijn vaderland bevorderde. Uitroeriger berigten zullen aangenaam zijn,
J. C. K.

Brunswgksche
Rijksdaulder
(VL bl. 235,
Vr. 364). Ook wel genoemd de Waarheids
Rijksdaalder, is geslagen in ‘t jaar 1597, en
komt voor op den Catalogus von Penningen en
jlfunten van w. c. Eannx!., bl. 120, No. 2232,
waarvan de verkooping plaats vond te Amsterdam in 1842. Als ook op den Catalogus van
Penningen en punten van H. WESTHOFPF, JR.
bl. 245, No. 7245, insgelijks verkocht te AmstercZana in 1848. Eene beachrijving.,van zulk
een’ riksdaalder moet te vinden qn in ~llhDAI'S Thalercabizet, No. 1112.
Volgens opgave van een’ penningvriend
J, C. K.
aan
Brunswgksohe
ReEsdaalder. Deze ia geslagen in 1597 , en afgebeeld in Muntboek
van BERENT ARENT BEREXTSXA ,Leeuwarden
1631, bl. 135, Deze ia mede bekend onder
den naam van Episcopius-Daalder.
De reden
daarvan staat te lezen in: Predikati&
van
Mr. SIMON EPIPCOFIUS,
Amst. 1693, in fol.
p. w, z,
bl. 110, reg. ll.

34. - Genealogi& van Friessche familiëll.
ian iemand der HH. Navorachers opgeven,
uaar de Vervolgen te vinden zijn op de Gelealoy%a der Friesche fami& bij FERWERDA ?
X.
33. - Onbekende wapens. Welke zijn de
xapens der geslachten Mum, HUIS~IAN, TANYEN (Groningen), DE BLOCQ,
v.4x RHEDEN,
~~ROLIK,
en ia dit geslacht, VROLIK hetzelfde
tiSHILARIUS?
X.
3 3 . - Meermin tot wapen. Welke stad in
)ns vaderland had of heeft eene meermin met
sen’ spiegel in hare hand, tot wapen ? Was het
Purmerend? en nam dit later drie weerhaken
tls wanen ?
[Volgens VAN BANDWIJK, Beschr. van Purmerenle, bl. 16, had Purmerende vóór WILLEM EC~GAERT,
L

mn wvien de drie weerhaken afkomstig zijn, een kog.
;eschip tot wapen. Van een nog vroeger wapen wordt

VRAAGTEEEENS.
30. - Opschrift op het Vutikaan te Rome.
Op het paleis het Vatikaan te Rome staat met
gouden-letteren i
VICARIVS QENERALIS DEI INTERRIS.
De groote letters, als getalletters aangemerkt. maken te zamen het getal 666 uit.
Is hierover bij den eenen if anderen schrijver iets te vinden, in verband beschouwd met ;
Openb. X111: 18 en XVII: 9 en 18?
PERCONTATO&

Bl.- Werken over het tijdvak der Hervorming. De ondergeteekende wenschte, zoo mo.
gelijk spoedig, een antwoord te ontvangen 01
de volgende vragen :
19. Bestaan er van de schriften der overigc
Hervormers uittreksels, evenals Dr. LUTHER!
Fürstenspiege& door F. C. VAIY MOSER,
20. Welke werken leveren de prondigstf
beschouwing van den staatregterlijken
toe,
stand der onderscheidene landen van Europa
gedurende het tijdvak der Hervorming?
..
s. s.

5.

laar niet gesproken.]

i

1’

32. - J. M. Flenderus. FLEBDERUS is prclikant geweest te ‘s Gravemoer. Hij zond in
t licht een tractaat, getiteld: Gelderland onwinbaar, Dordr. 1732, waarin hij de onwinbaarheid dier provincie aantoont, in het leggen en verbeteren der fortificatiiin, van de
vestinuen of steden, door verscheidene dekkende?iniën,onvenaakbare
forten, enz. Gaar.
ne zou ik van adien krijgskundigen -1eeraar
meer willen weten.
J.C. K.
38. - Portret van J. F. Ringelbergius, Bestaat er ook een portret van JOACHIM FORTIUS
RJSGELRERGIUS, van Antwerpen, gestorven
in 1536, en schrijver onder anderen van een
werkje, dat den titel voert: De ratione studiz’
liber, en zoo ja, waar is het te vinden ?
DESSDERILJS.

89. - Vreemde munten. Weet ook iemand
mij eene opgaaf te doen van de munten, die tegenwoordig in de verschillende Staten vaq
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41. - J. Cep~rzhs, Zgn er ook meer bijzonderheden bekend van JOIIANXES CEPORINUS, dan men vindt in de Beschrijving der stad
Pronieé getal. Waarom heet een Bommel, van J. J. VAx HASSELT, ui@. 1765,
ge::- dat kan worden qobragt onder den bl. 187,188 en 190, waar hij vermeld staat
als de eerste predikant, die aldaar in 1566
vorm a+z, proniek getal.
het Evangelie verkondigd heeft, om de verDESIDERIUB.
volgin; onder ALBA te ontgaan, met 72 bur,
41. - Guaco. Is de naam ook bekend van gers de stad Bommel verliet en daarin teru-CI
den slaat; die, volgens de Vaderl. Letteroefe- keerde ten jare 1573, uit het Paltsgravenland?
ning, 1856, No. X111, Mengelwerk, bl. 646J. C. K.
651,in 1681,aan de Orinoco, in de bladeren en
de schors van den Guaco-struik het tegengif
4% - Godschalk Altitis. Ik wenschte van
tegen den beet zelfs der geele slang ontdekte, hem meer bijzonderheden te weten, dan dat
en de openbaring van zijn geheim door den hij licentiaat is geweest in de theologie, preLandvoogd van Caracas met vrgverklaring en dikant te Arnhem, en schrijver vm de Tuba
Gelrica, dat is Gelders trompet voor dezen geS. J.
jaargeld beloond zag ?
noemt Speculum veritcrtis, het spiegel der waar43.-- Servismeester. Op een’grafsteen in de heid, Arnh. 1644, bij JAN JACOBSZ.
St. Maartenskerk te Tiel, vond ik : ADRIAEN
J.C.K,
VAN RIRM~DIJK,
in leeven BorgerIn., 010.
49. - Cohier. Wat is de eigenlijke oorende Servism. binnen Tyel, sterf den 27 Novemb. Anno 1640. Welke betrekking was sprong en beteekenis van het woord kohier,
die van Servismeester? In 1618 was hij Uur- cahier of puohier ?
C. A. B.
gemeester, zie RISK, Beschr. van Tiel.
J.H. J-s.
50. - H. Paauw. Bestaat er ook een portret in plaat van den Hervormden Leeraar
4 3 . - Barthold Willem van den Heuvel. H. PAAUW (onlmgs te Breda overleden), den.
Van dezen persoon bezit ik een portret, door voornamen bewerker van de bevrijding van
T,
J. H. WIHIX, en medaillon, hem, volgens den Briel van de Fransehen in 1818?
randschrift, voorstellende op 39 jarigen OU5 1 . -C. Tromp en de Ryter. Is er ook
derdom (in het jaar 1577), met gewerkt kleed
en kleinen geplooiden opstaanden kraag. In iets bijzonders bekend van de verzoening van
den rand zlet men achter het jaartal eene CORNEIJS TROxp en DE RUYTER,dooron~en
Prins WILLEM LIL?
kan met twee handvatsels. Wie was hij ?
T.
I). F.
53. - Grafschrift van Lumey. Waar is het
44.- Hegenitius. Ik vind in w. EECK- volgende grafschrift, zonder naam of merk
BOPFS Geschiedk.
beschrijving van Leeuwarden, des dichters, te vinden?
dl. 11. bl. 97, in de noot, dezen genoemd als De Grave VAN DER YARK leit in dit graf begraven.
schrijver van een Itinerarium F’risio-Holl.,
Hij zwelgde menschenbloed, U gruwel! als eenraven.
L. B. ELZEVIER, 1630. Wie kan mij omtrent Hij is gestorven van een dolle hondebeet:
‘t Gaat wel sis d’eene hond die dol is, d’ander eet.
hem meer bijzonderheden mededeelen?
J. C. K.
Kent men nu den dichter ook?
T.
Ewopa gebruikt worden, met hare waarde in
DESIDERIUS.
Hollandsche munt?

1:

45. - Verveer. Kan iemand mij ook opgeven de voornamen van den Generaal-Majoor VERVEER; wanneer hij te Rotterdam
geboren is, en meer b$zonderheden uit zijnen
vroegeren levensloop, dan er vermeld staan
i n ‘ t Aanh. Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen in voce, bl. 83 verv.?
J. C. K.
4 6 . - A. n. viana. Wie WRS A. D. VIA‘IA,
die het portret gegraveerd heeft van w. VAN
o1RaI~n(~I~~~~~,Cuta~og.enz.N~.1309a)

?

Een?ge bijzonderheden omtrent laatstgenoemden, buiten hetgeen KOK, Vaderl. Woordenboek, van hem zegt, zullen medenange1). F.
naam zgn.

5 3 . - Eyl. Waterland. Zou iemand mij
ook kunnen opgeven waar EPL. WATERLAND
R. C. Pastoor IS geweest, en waar hij den
llden December 1574 is gemarteld?
F. RULLER geeft zijn portret op in zijn’
voortreffelijken Catalogus.
T.
5 4 . - Randschrift onzer munt. Wie weet
ma het een en ander mede te deelen omtrent
de geschiedenis van het randschrift onzer
muntspeciën ?
MAC.
55. - Rembrandt op het gymnasium. Onlangs las ik, dat een geloofwaardig schrijver
van REMBRANDT verhaalde, dat hij te Leyden
ter schole gezonden werd, en in het Latijn
onderwezen zou worden, ten einde later de
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Duld onzer lezers zijn ons echter te dierbaar, om dit
verzoek in te willigen : wij moeten hem wel naar de
bestaande en gemakkelijk verkrijgbare lijsten van
GLINDEBYAN en KLIBKEET verwuzen. Wil hll echter
Gjne vraag veranderen en haar uitsluitend bepalen
QUAERENDO.
tot ‘s mans prozawerken, dan zijn wij ten volle bereid onze kolommen daarvoor te openen. - Over
naam 11uccuro&eRe
poëzy, waarvan DESIDEBIUS
00. - Geschil binnen Leyden. Welk was 3en
le afleiding vraagt, raadplege hij DE NAVOXSCIIEB,
het geschil, waarom PHILIPS VAN WASSE- 11 IV. bl. 57. - De geheele geschiedenis van het
NAAR, JAN VAN HEEMSTEDE, DIRK VAN WASKaagsche
Bosch is uitvoerig behandeld in den Te-.
renw. Staat en daaruit overgenomen, maar tegelijkerSENAAR, WILLEM VAN ALKEMADE , enz. met
de burgers van Leyden handgemeen werden, :ijd tot op onze dagen voortgezet door A. J. VAN
An, in zijn Aardrijksk. Woordenboek, op het
zoodat de burgers onder hunne banieren op- DEB
woord : daar zal QUAERENDO antwoord op zijne vraag
trokken en het huis van FLORIS VAN ALPHEN vinden, terwijl zijne meening, dat hij ergens van een
bestormden ; over welk geschil Hertog AL- mislukten verkoop van dat bosch iets gelezen had,
waarschijnlijk ontstond uit een minder juiste herinBRECHT aan zijne gemalin de uitspraak liet?
nering van het gebeurde met dat bosch in 1576.
QUAEREXDO.
S. v. W. is nog eens teruggekomen op ons entwoord over de sage van den waterkelder iu het rasphuis
br. - Spijkenisse. Welk is het wapen der slbier (VI. bl. 223 en 224), waaruit tevens blijkt,
ambachtsheerlijkheid SpZjkenisse, in het land van waar de auteur der Nuits Parisiennes haar entQUAERESDO.
leende. Hij berigt ons namelijk: In de Nieuwe Reize
van Ptiten gelegen?
van IIIIBSON, na en door Itakën, vermeerdert en opgebeZdert met de aanmerkingen van ADDISON, uit het
qs. - N e e f v a n C . v a n Alketnade. Wie
Fransch, naar den vdfden druk. Utrecht 1724, leest
was de neef van CORN.VANALKEMADE, bij
men in dl. 1. bl. 19 (in een’ brief uit Amsterdam van
Dr. G. D. J. SCHOTEL. LsveR, gedrukte werken jen tosten December 1682, lees 1686) : ?,Deze weg
volgende, gingen wij in een van die hulzen (Raspen handschriften van 0. VAN ALKEMADE en P.
VAN DER SCHELLINQ,
Breda 1833, bl. 7, onder huis) alwaar men de jonge ligtmissen en kwaaddoentngtigd, en daar ze genoodzaakt zijn te werken.
de letters J. D. R. voorkomende, en welke Iers
Daar w m er een in een donkere kelder, alwaar hu
initialen door mij reeds elders zijn aange- gestadig pompte, of andersinta zon de kelder in een
L. D. R.
troffen ?
kwartier nurs vol water geweest zUn, en hij bij gevolge in zeer groot gevaar.”
Op bl. 20, in eene kantteekening, leest men:
,,Zedert de eerste druk van dit hoek, is het gebruik
VRAGEN DOOR H E T BESTUUR BEANTvan de pomp afgeschaft.”
WOORD.
Daar er nu door MISSO~P, die, zoo als ik meen, vra
naauwkeurig was, gezegd wordt: A;j zuas in de kelTot nu toe bestaat er in ons vaderland geen werk, der en @pompte, zou men mogen denken, dat hij zich
dat eenige overeenkomst heeft met ,,tAs black book,” daarvan overtuigd had. Ook de kantteekening, d i e
zoo stellig zegt, dat de pomp na den eersten druk is
in Londen uitgegeven, ‘t welk, volgens CIIAMBEBB,
afgeschaft, moet doen denken , dat de schrijver ten
Journal of popular literature, ar6 XXV. Febr. 16.56,
volle van het bestaan van een dusdanigen kelder is
p. 58-60, al dc namen en P.
erten van bankroeilers
en wanbetalers bevat. Het register van narigten, aan overtuigd geweest.
Als bijlage op ons berigt, dl. VI. bl. 360, over de
te leggen door de nieuwe maatschappij de Hundekwaarborg, zal er waarschijnlijk eenigzins op gelijken. Kleefsche duiten, wijst D. W. Z. naar Kupfeekabinet von J. c. RNINHARDT,
3 Th. Eisenberg 1827,
Dat het zumrte boek, waarvan indertijd onze opposiS’J., en berlgt ons, dat de duiten van 1670, 1677 en
tiebladen gedurig melding maakten, iets geheel an1679 in zijn bezit, alle het opschrift Du: Cliuioe
der8 was (zoo ‘t maar ooit bestaap hebbe), zal JOHANiragen .
HEB, zonder onze verzekering, buitendien reeds weK. v. S. las onlangs in eene der Hollandsche Staatsten. - Wat de vraag van denzelfden omtrent het
Couranten de aankondiging eener openbare verkooaannemen van een familiewapen betreft, verwi;jzen wij
hem naar het onlangs uitgekomen werk van onzen piug van een huis, met ,,daarachter gelegen en ver.
mede-navorscher RIETSTAP, die in zijne eerste afleve- beeld pak- of werkhuis,” en vraagt of dit Hollands&
is? Wij antwoorden daarop : neen. Heden beteekent
ring deze questie met het oog op naburige rijken beheel, +nj maken; waar het op personen ziet, eenen
handelt; inonsland mogen daaromtrent geene stellige
bepalingen bestaan, wij meenen, dat de heraldische gekwetste of zieke gezond maken, genezen; wmr
het op levenlooze voorwerpen ziet, iets dat gebroken,
wetten van het Duitsche rijk door den eehtep wapenliefhebber hier te laude als strikt verbindend be- gescheurd of op welke andere w&e ook verminkt is,
zoe./er in zijnen oorspronkelijken, ongeschondenen
toeschouwd worden.
srand brengen. Verheelen ZOU dus, volgens de inten.
Bedriegen wij ons niet, dan wordt Ds. B. VEBWEY
algemeen voor den schrijver gehouden van het werk : uive kracht van het voorvoegsel ver-, kunnen beteeUit het gedenkboek van eenen dorpspredikant. Win- keuen, geheel herstellen, xoo herstellen, dat er van de
deur, breuk of wat het ook geweest zij, pen spoor
schoten ‘1840. - QUAERENDO
kan het begeerde Lat,deer orerMij&. Daar men nu in de aankondiging,
tijnache opschrift te Vlissingen vinden in A. J. VAN
waar 8. v. b. van spreekt, wel niet bedoeld zal heb.
DER A&, Aardrijksk.
Woordenboek, op het art. YIFsbeu een pakhuis, dat vroeger in slechten toestand
hagen, bl. 775. - C. S. vraagt ons eens volledige lijst
van BILDEBIJIJKB
mrken, en wel ,, geene aanwijzing, was gewecEt , doch nu zoo opgeknapt, dat het zoo
goed als niruw was, maar een pakhuis aan het huis
waar die te vinden is, dewijl hij in zijne boekverzameliug geen werk over BILDERDIJK bezit, en hem vastgemaakt, hreft men daar iets anders ge!egd dan
men wilde zeggen.
cene andere boeken ten dienste staan,” maar de
f.
vst telye. De ruimte onzer kolommen en het ge-

lessen op de Leydsche Academie te kunnen
hijwonei.
Wie was die geloofwaardige schrijver, en
heeft hij zulks met grond bewezen?

Kleine heiligen hebben ook naagt.
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AANTEEKENINGEN.

Lijst
1734.
1736.
1742.
1743.

1747.
1755.
1762.
1774.
1797.

van bekende huwelijkspenningen
(Vervolg van VL bl. 260).
25 j. FREDRIK HELT en ALIDAST~CHERS
23 Julij.
25 j. FRANP,OIS VELTKAMP en JOHANNA SARA DABLING 16 Aug.
25 j. THOMAS SPRANGER~~JACOBAVANKAMERIJK
7 Maart.
50j. ANTHONIJVANDENBERGenMARRETJEKORT
19 April.
25j. JANVANESeB LEENAVAXBOCRELEN
20 Mei.
25 j. PAULUSROMBERTUS BEUCKENSen ANNA LUBELEY 20 Junij.
25j. GERRITMEIJNTSenE~LISABETH
VANDENBERG
9 April.
%j.

LEENDERT VAN DERMEULEN enCORNELIA
VAN
DENBERGH
%j. GASPARVANKINSCROTenSARACATAARINAVAN

DER 3IAST
1803. 25j. JACOBUS HANCOCK

Aanwezig bij

AZ.
AE.

19 Aup.
9Nov. J h . H.VANKINSCXOT.

en

GEERTRUY

RÖMER

ELISABET

1822.121/,j. H.H,VANHEECKERENVANRRANDSENRURG en A.

12 Mei.

M.STRAALMAN
25 Maart.
17 Maart.
1822.
W.A.A.P.?ELMAN
en H. S.ALEWIJN
1834. 5Oj. J. w. A. DE JONGE VAN CAXPENSNIEUWLAND
enC.P.MOGGEPOUS
14 Dec.
1854. 5Oj. JANRUTGERTSCHUJSDIER~IICATHARINAGEER1856. 50j. D~.F.J.vA~MAA~EN~~M.~~.VANDERMEERSCH
TRUYHISSINK
27Aprll.
12
Aug.

De bruiloftspenning, aanwezig bij E. C.
V. B.,VI.bl.258 vermeld op den 13den Junij
1747,ie van Mr. DAVIDREGULETH~~CHRISTXNAELISABETH LESTEVENON.- Opdeaanmerking van C. G. B., VI. bl. 259, antwoordt
D. W. Z., dat:op den onder hem berustenden
huwelijkspennlng
van P. VAN SCHOONHOVEN
van 1758, duidelijk eene L staat, en het derhalve de 50 jarige is. Die met 1786 zou dus,
indien er geen abuis plaats heeft,van het 60ste
jaar zin.
Uittreksel uit den Comptoir-Almanach van
CaeparCooEhaes(Verv.van
b1.7). r~Palmzondag.
Op desen dach comen die eenvoudighe luyden
met wat groene tacken van wilghen ofte dergelpcken in die kere; elc huys brenght zijne
tackenbesonder.Daer vinden sy dieghene,van
den welcken sy onderwesen souden worden
met Godes woort, bereyt met wywnter ende
eenen quispel, dien welcke een van hun, diens
buerte het dan is, seeckere woorden in Latyn,
over dese tacken.gelesen hebbende, besprengen met den qulspel, ghesteecken in ‘t wywater.”
r>Aan vele plaetsen hebben sy een gedaente
van eenen eael, van hout gemaect ende daer
op sittende een gedaente van eenen man, hetwelcke sy het beeldt CHRISTI te zijn noemen.
Desen houten esel becleden sy met swart fluwelen ofte ander lsecken, ende dat beeldt
wert omhanghen met een costelycke oorcappe, aen sommighe plaet.sen met gout, silver
ende costelijcke gesteente geparduert. Dese
esel op rollen staende, syn daer sommighe
mannen, meest van den besten derselver stadt
ofte dorp, toegheordineert om voort te trecDl. VIL

J.EANCOCK.
BOONZAJER.
BOONZAJER.
BOONZAJER.

ken. Aen sommige plaetsen daer eenige mannen waren die tot Jerusalem geweest zijn,
dien wort dese eere voor andere ghegundt.
Als nu dese mannen haer beste clederen aen
hebben om te trecken rondt om die kercke
ofte binnen de kercke, soo loopen die arme
blinde luyden op desen wech,ende elck werpt
zijn gheweyde groene tacken inden wech, dat
die esel daer over getrocken ende die papen
ofte monnicken met haren gheweyden voeten
daer over gaen. De papen ende schoolkinderen gaen voor den esel heen, ende.singhen,
doch alles in latijnschor talen. Die tacken
draghen ende bewaren sy ais een costelycke
cleynodie te huys, om in den noot te gebruycken, overmits sy hun wys hebben maken laeten, dat soodanighe tacken in ‘t vier gheleyt
ende eenen roock daer van ghemaeckt, den
duyvel doet wycken, het hnys oock bewaert
voor den blixem enz.”
~lveeil: voor Paschen. Dan moeten er vele
goeden werken gfdaan worden.Vooreerst behooren daartoe blechten,missen lezen en hooren enz.voornl bedevaarten doen tot Z’rier,
om onses Heeren rock te sien, of tot Aken, om
te sien onses lieven vrouwen hembt ende JOSEPHS broeck, of tot Geulen, om die h. drie
coninghen te begroeten, ofte sy (de priesters)
senden se elders heen,bynaest als men in HOE
Zandt doet den eersten dach van April.” Het
tweede goede werk is dat zij in hunne beste
kleederen komen tot het sacrement ohetwelcke sy met vyf woorden (hoc estenim corpus meum) in hun luyden missen maken
tonnen.” Het derde 17dat sy van woensdach
naemiddach gheenc clocken doen luyden tot
ap den volghenden saterdach, als sy een nieu5
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we voute ofte doopwater gemaeckt hebben.”
Het vierde zijn jade duystere metten, die sy
woensdaeche, donderdaechs ende vrydaechs
naemiddach singen, aengesteecken hebbende
derthien waslichten, van den welcken twaelf,
de apostelen, ende de derthiende MARIAM bednyt. Van desen keerssen blusschen sy deene
voor ende die ander na wtt tertyt dat sy alle
twaelf wt zijn; daerna draghen sy die derthienden bernenden in een besonder plaetse
alleen,” want ,,de twaelf apostelen zijn alle
aen CHRISTI gheerghert, maer M A R I A is in
haren gheloove bestendich ghebleven. Dese
keerssen wtgeblust ende die laet,ste we&
ghenomen zgnde, so begint de.ghemeene hoopen JUDAM te beschuldigen smgende : o ghy
armen JUDAS, wat hebt ghy nu ghedaen enz.
Daer nae slaen sy met den vuysten ende andere instrumenten op de banckcn als of sy
onsinnich waren.” Het vijfde goede werk is
,,dat in sommigher cloosteren, die apt, prior
oftegardiaen den monnicken de voeten schijnt
te wasscheu.” Het zesde is dat op goede vrijdag eene lange predicatie wordt gedaen over
het lijden v a n C H R I S T U S . aOm dese predicatie te doen wert een wtvercooren man vereyscht, die welcker metten tonghen can speelen ende die toehoorders, insonderheydt de
vroukens na zijn believen can lachen ofte
schreyende maecken.Want die welcke met
suchten, met cloppen voor zijn borst, met opsien na den hemel, met claghen van de bedroeffenisse MARIE ende haer hitterlyck weenen ende schreyen over haren soon, de vroukens ende eenvoudighe slechte manspersoonen can snchtende ende weenende maecken,
die is de beste passieprediker. Na desen dach
volgt paeschavont. Dan draegt men het water uyt de fonte op seker bernhout, cnde
steeckt ‘t selve hout aen, totten welcken, als
het houdt bijnae verbrandt is, die eenvoudige
vroukens ende die kinderen loopen, om een
stucken van ‘t selue hout ofte van den koolen
te hebben. Dit, gedaen zijnde, draegt men
reyn water weder in die fonte, alwaer clan
die priesteren comen metten schoolkinderen,
aenroepende alle heyligen. Daer nae ghebruyckt men veel verscheyden ceremonien
met geweyt sout te worpen in dit doopwater,
metten vingeren veel cruysen t.e maken over
dit water, met veel lesen, met blasen cruyswijse over dit water, met een groot wassen
licht, swaer zijnde omtrent twintich, dertich
pont (die paesckerse) dwelcke sy cruyswijse
trecken door dit water.” Hierna worden de
klokken weder geluid en begint de koster de
versierselen weder in de kerk te brengen.
H. c. It.
(Wordt vervolgd.)
Opschriften van kerkklokken (Nav. 11. bl.
281; Bijbl. 1853, *bl. xxv, xliv, Ixii, lxxxv,

;Ixviii ; 1854, bl. xxvii, lxxxiii ; V.abl. 130;
B$bl. 1855, bl. cxi; VI. bl. 197). In de Ko&dige en ernstige~0pschriften
enz., 3de uitgave,
Amst. 1846, leest, men de volgende opschriften van kerkklokken :
Op de brandklok te Haarlem (dl. 1. bl. 49).
ROELAND DE QROOT is mijn naam,
Tot Godsdienst ben ik bekwaam ;
Ik luide somtijds ten braode,
Of als ‘t zaam is van vijanden;
GERRETVAN~O~,
die mij goot,
CU, CCCC ende drie na Gods geboort.
Op eene slagklok van het halfuur te Haar!em (dl. 1. bl. 154).
Ter eere van BrAnIëN ben ik gegoten,
Toen CI3. CCCCLXXI werd gesproken ;
Wjnheer

CHRISTOFFEL

VIJLEIN

hielp mij besteden te

God wil zijne ziel verblijden ;

dien tijden,

HENDRIK WAAGEIERENS
heeft mij gemaakt,
God heb lof, ande wel geraakt.

li

Op de nieuw gegoten klok te Loosdrecht
staat (dl. 1. bl. 55):
k Werd van zes duizend pond, door ‘t Fransch geboeft tot gruis,
k Weeg zestien honderd nu, en dien op nieuw Gods
huis.
Op de brandklok te Gent (dl. 1. bl. 80).
Ikheete ROELAKD,
Als men mij slaat, dan is het brand :
Als men mij

luidt, is ‘t storm in Vlaanderland.

Te Oenkerk, op de klok Imago ï@aria (dl.
11. bl. 12).
MARIA ben ik geheeten,
Te Oe&erk opgehangen

;
Leken hebben mij gegeven,
HERMAN

mij goten heft.

s. v. w.

[De opschriften,door J. L. A. 1. medegedeeld,zijn
reedsvroeger
geplaatst.]
Weinig bekende wapens van ïVederlandsche
geslachten (VI. bl. 228, 229). ‘t Wapen van
WISCFI
(*), waarmede LIMRURG S T I R U M nog
quarteleert , is van go&, beladen m e t t w e e
leeuwen leopardés passants, van keel, l’un sur
~‘UUtW. Zie WELEVELD,
STIRTJ~X

e n L e s souu.

&%dl>. Op L I M B U R G

du monde,

Tom. 11. p .
533 seq. Dit geslacht had echter, volgens de
gedrukte Geneulogie van VAX LAER (t) , geene
gemeenschap met dat van dcnzelfden naam,
(*) Het ory geley, door Hertog REYNOUD
VAN
GELRE in 1409 SIaR
JAN en WILLEI
VANARKEL in
zijne landen verleend, werd gegeven ten byz$>a van
GIJSBERT VAN RRONKHORST,
Heer van Batenburgh
en dankold, Heer JOHAN DE WYENHORBT,
Ridder,
Hofmeester, Heer DIRK VAN WISSE, Senesckal
van
At-vm,en
REYROLDVANKOEVORDEN.
KEMP, a.w.
bl. 169, 170. Dat genoemde DIRK tot het geslacht
van WIBCH behoord heeft, is niet onwaarschijnlijk,

en is derhalve de opgave van F. N. (vgl. bl. 37), niet
als geheel onjuist te beschouwen.
(t)
V. STEINEN geeft een uittreksel dezer Gene&gk, in zijne Westph. Gesch. Th. 1. s. 1639-1641.

35
uit Thuringen
herkomstig, ‘t welk ‘t ander VAN GOOR, Beachrl’jv. van Breda, waar ‘t wadoor Q. X. 2. opgegeven wapen (*) voerde.
pen van GOVERT v. SLINGELANDT , Heer van
Beide zin in het bezit geweest van de heerde Lindt, voorkomt onder die der Drossaarden
lijkheid Lichtenberg, hetgeen welligt aanlei- van genoemde stad, en BALEN, fol. 1264,1285,
ding gegeven heeft om te vermoeden, dat het
1314, die echter verkeerdelijk de baren van
t%n geslacht geweest is. Lichtenberg kwam
sabel op zilver plaatst,
later door huwelijk aan VAx DER HOEVEN en 1
ROCKHOVEN, lees BOKHOVEN.
VAN LAER.
/ BOTTERSLOOT,
hield ‘t wapen van Arkel
Bij de uit CHATILLON voortgekomene ge- heel, mits aettende ee?a maat Botter in ‘t ailvere
slachten, zoude men nog kunnen voegen: ! veld. KEMP, Beachmjv.
van Gorinchem enz.
BLOIS VAN TRESLO?IG: als ~~~~~sl6,gebroken
1 bl. 22.
in den hoek met BLOIS of CHATILLOX; vgl.
DOUCK : ARKEL met den bastaardijbalk van
GOUTHOEVEN, fol. 209,Of, VOlgenS LEBLOXD,
sinopel (niet en bande) over alles heen.
Quart. Généal., gequarteleerd : 1 en 4 CHATILH O O C I I W O U D T : K I J F H O U C K in het eerste
LUX, 2 en 3 DAELLEM, en RLOIS van Botlaad:
vierendeel gevierendeeld van BEIJEREN , onemmanché d’or I$ de sable de 10pieces de l’un
der gevierendeeld (contre-8cartelé) van HECE Z’autre (d. i. BOTLAND), au franccanton de NEGOUWEX en HOLLAND.
CHATILLON: vgl. TE WATER, Adel. en Adelr.
KERVEXE:
van zilver met een boven en
Zeeland. Ook komt bij FERWERDA, Wapenb. i onder gekartelde faas van keel, met een’ regtTab. XLIV, een wapen voor van een geslacht 1 schen bastaardijbalk (filet en bande)van sabel,
VAN DER WAYEN,
't welkisals CHATILLON, j over alles heen.
het chef beladen met eene krab van keel, waar- j
KRANS : van sinopel, waarop een gouden
boven een barensteel van azur.
1 gekroonde vogel, met ooijevaarsbek, eengrooJEAN LOUIS DE BLOIS, geboortig van Ath,
ten kop, geen staart en uitgespreide vleugels.
werd in 1698 geadeld. zijn wapen was als
SURBIONDT:ZEVENDER,
het eerste kwartier
CHATILLON of BLOIS , het chef beladen met gevierendeeld van HENEGOUWEN
en HOLLAND.
drie rozen van keel. Zie NobiE. des Pays-Bas ,
Nog. vond ik (zegt Q. X. Z.) ergens, doch
p. 609.
, ik herinner mij niet waar, vermeld een geBEERDE:
CHATILLON het eerste kwartier ~ slacht van HESHERT,
waarvan de naam zeker
van
VARICK;DEVOICHTVANTUYL:
CHATILverkeerd is opgegeven. Het voerde het volle
LON, een voEe1 in het schildshoofd. In Frank- : manen
van ARKEL en had tot helmteeken
1
~$i%‘braken- TOCY en PURSAYE CHATILLOX
eene vlugt van het schild.
met vier merletten in het schildshoofd, SAINT
EUSSUM, wel te onderscheiden van dat van
PAUL
met eenen zwarten barensteel, even als
denzelfden naam, ook EUWSUM, EWSUY geH A E F T E N . Het helmteeken was de kroon,
naamd , dat voerde : parti, à dextre van keel,
waarop eene halve zwaan in natuurlijke kleur. & aeneatre vau goud, beladen met eene fasce van
MONCHIBLON
voerde van ainopel
met drie azur(*). Zie WELEVELD,
Handb. op LEWE
palen van bont en een gouden schildshoofd.van Nidde2stum ; F ERWERDA en ‘t Stamb. van
MAGSAC eindelijk van keel met twee palen den F’rieschen Adel.
van bont en een. gouden schildshoofd.
GREVENBROUCIT,~~~~~~
ook'tvollewapen
Uit ARKEL IS vermoedelijk ook gesproten
van ARKEL, zonder brisure (~~~DEHERCKEN‘t geslacht ERANDWIJK
VAN
BLOKLAND;
't
RODE, C’ollect,
de Tombes enz. p. 201,246,247;
wapen : d’argent, à deux fascea bretesaées &
LE BLOND, a. w. p. 106) ; doch welligt eerst,
contre-breteaaéea de aable, komt voor onder nadat de hoofdtak van den Arkelschen stam
die van de Heeren Schout, Borgermeeateren ,
uitgestorven was.
Schepenen enz. van Dordrecht bij BALEN. PJYMen raadplege over ‘t geslacht QUADT, V.
ENSTEIJN: ARKEL auJïfi[et de sablemia en bande;
STEPTEN, a. w. Th. 111. s. 514 ff., die ‘teen
zie GOUTHOEVEX, fol. 134, FERWERDA; 22Ste
oud Westphaalsch geslacht noemt, doch van
gen. ARKEL en ‘t wapen ald. Tab. XxX111,
geene afstamming uit ARKEL gewaagt.
en,naarik gis, DEHOOG: ARKEL~ZJJ%~~ d'or
In Jurispr. Heroica,part. 1. p. 195 komt
mis en bande (zie BALEX, fol. 1319) waren door ook MAESACKER onder de uit GENNEP gesprobastaardij uit hetzelfde huis oorspronkelijk. ten geslachten voor. Is ‘t onderscheiden van
KAW,(DEROUCK(N~~WU~~P.~~~)Z~~~KRANS)
datVtln?dUERACKER. 3
voerde volgens hem de baren van zilver op aiSCHARE~BERGB, niet te verwarren met dat
nopel. Eenigen uit ‘t geslacht SLINGELANDT , van denzelfden naam, ‘t welk voerde: d’or
braken ‘t wapen ook met eenfrane quartier
aux dew bandes de aable, au chef cousu d’arvan goud beladen met een pot van sabel. Zie gent chargé d’un bout de aable; zie DE HERC(*) ‘t Verschilt in zoo verre met dat in gen. Geneal.
beschreven , dat, ‘t geen hij perdrlx noemt, daar
tichen (leenwrikken) zijn. ‘Helmteeken : een leeuwrik essorant, van keel, acco& van goud.

(*) ‘t Stamboek v. d. Frieschen Adel kent het
hier omaehreven wapen en dat, ‘t welk op bl. 228 vut~
Nav. VI als dat van EUSBUY voorkomt, aan een en

hetzelïde
geslacht toe, doch brengt hiervoor geen enq
kel bewijs bij.
5*
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KENBODE,

t.

a. p. pag.

392,

%%;LOYEXS,

Rec. Herald. des Borgm. de Liège, p. 480;
noch met dat van SCHERENBERG, uit Frankenland herkomstig, en met dat van ZABELSTEIN eenerlei wapen : eine rothe Scheer ina goldenen Felde voerende ; zie SALFER, Prob. d.
Teutschen Reichs Adels, EL 287.
Mo. en Q. Y. Z.
Steenlijn en Waterglas. Tegenwoordig valt
de aandacht bijzonder op dit glasachtig vernis, dat brandbare voorwerpen onbrandbaar
maakt en waarvan de eer der uitvinding toekomt aan den Duitschen scheiknndige FUCHS.
Althans zoo lees ik o. a. in de Groning. Courant, 1856, No. 97. Toevallig dezer dagen
mijne adversaria doorbladerende, vind ik
daarin uit het jaar 1829, onder ‘t opschrift:
Steenlijm, ‘t volgende opgeteekend :
j,Onder de nuttige urtvindingen van onzen
tijd behoort ook debgzondere steenlijrn,die een
man te Karlskroon, i n Zweedsch Gothland, uitgevonden heeft. Deze steenlijm wordt van dc
gewone lijmstoffen, met een gering steenachtig bijvoegsel vervaardigd en heeft de zon- derlioge eigenschap, dat zij door geen nat
opgelost, maar daarin veeleer nog harder
wordt, dat zij in de lucht gedurig meer naar
steen begint te gelijken, en in het vuur niet
brandt, ten minste hetzelve zeer lang wederstaat. Men heeft zich van deze eigenschappen
door verscheidene proeven overtuigd. Zoo
kon onder andere een klein houten huisje,
dat van binnen en buiten met deze lijm bekleed of bedekt was, door de hevigste vlam
der daarin opgehoopte enaangestokene brandstoffen niet in brand gezet worden. Deze
steenlijm wordt ook nog des te meer aanprijzenswaardig , naardien ze niet duurder is dan
de gewone boekbinderslijm. Men kan haar
voor daken op de huizen gebruiken, dewijl
zij wegens hare ligtheid slechts eene dunne
dakschraag of balk vordert, zoo als dan ook
te Karlskroon bereids een lusthuis daarmede
bedekt is.”
‘t Blijkt, dat ten aanzien van ‘t veelgeruchtmakende waterglas, ook al de oude spreuk
van vader SALOMO geldt: >>Er is niets nieuws
onder de zon.” Aan den man uit Karlskroon
komt toch ongetwijfeld de prioriteit der uitvinding toe van eene onbrandbaarmakende
stof, zoo als FUCHS er dezer dagen eene vervaardigde, die hij waterglas doopte. ‘t Is billjjk , dat de onbekende Zweed die eere beboude en daarin alom erkend worde, ookalis
zijne steenlijm (naar ‘t schijnt) sinds lang op
den stroom der verget.elheid weggedreven.
Er wordt daarom naar den naam van dezen
Karlskrooner gevraagd. Zijn er ook chemici
in ons land, die daarop ‘t antwoord kunnen
geven ? Er mogt eens twee, drie eeuwen
later een even hartstogtelgke en hardnek-

kige strijd over ontbranden, ook zelfs door
geen waterglas te voorkomen, als ter zake
van COSTERS uitvinding tusschen Haarlem
an Maintz.
Letterkundige ster$jsten. In een tijd, als
den tegenwoordigen,waarin er haast geen dag
voorbijgaat, waarop niet een nieuw boek het
daglicht begroet, en ieder dorpsken bijkans
zijn auteur produceert in ‘teen of ander vak
van studie, is ‘t misschien niet ongepast de
volgende aanteekening weêr uit de vergetelheid op te diepen :
IjIn de Library Manual van GOODHUGHE,
vindt men de volgende berekening, allezins
moed benemende voor schrijvers, die naar
onsterflijkheid streven : van ongeveer 1000
boekdeelen, die in Engeland ‘t licht zien, kosten 600 den drukker meer dan ze hem opbrengen ; 200 leveren noch verlies noch winst
op : 100 worden met een gering voordeel gesleten, en de overige 100 doen ‘t geId in zijne
kas mildelijk toestroomen. 650 worden vergeten in den loop van ‘t jaar, dat ze zag verschijnen ; 100 sterven in ‘t tweede jaar; 150
in ‘t derde ; naauwlijks 50 bereiken ‘t zevende jaar; een 4Otal leeft wat langer, en wel
oiet meer dan 10 brengt het tot den ouderdom
van 20 jaren. Van de 50000 werken, die de
17e eeuw heeft opgeleverd, telt men naauwlijks 50, die heden ten dage nog gezocht zijn ;
en van de 80000, in de 18de eeuw verschenen,
hebben op zijn best 300 de eer des herdruks
verworven, en niet veel meer dan 500 worden
dezer dagen nog gezocht. En, van de vroegste tijdperken af, tot de 18de eeuw, zijn ons
niet meer dan 500 schrijvers, in alle talen en
bij alle volkeren bekend, die de vernielende
werking van den tijd hebben kunnen wederstaan .”
L.
Zonderlinge titels van boeken.
schreefeene lofrede op’t knoflook.
PHILANDER
schreef den lof der vloo.
MARCIANUS
GRAECUS te &ïaOpe geboren,
schreef eene lofrede op de rammenas.
CATO en CHRYSIPPUS schreven den lofvan
de kool ; PRARICUS dien van den brandnetel.
DEXETRIUS
van Constantínopel schreef, op
last zijns Keizers, een wijdloopigen foliant
over den valk.
ARISTO~XACHUS SOLENSIS
hield zich niet
alleen onledig met het onderzoek naar den
aard der vliegen, maar besteedde ook 60 jaren tot de gewigtipe nasporing: hoe vele
sprongen eene vloo in den tijd eener minuut
kan doen.
Van FR. NICOLAï bestaat eene verhandelinm
over de oudheid der pruiken ; ‘t zelfde onder:
werp behandelde PRANGO in 1665 reeds in
PYTHAGORAS
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zijne dissertatie
ques.
HADR.

de capillamentis vulgo perru-

Juwnsleverde

een vert,oog over den

kam (zoo vind ik aangeteekend, maar is ‘t
waarheid ?].
Prof. JOAOHIM te Nalle, schreef een boek
over den baard van keurvorst JOACHIM 1, dien
hij zeer schoon had gevonden.
Zeker Godgeleerde PLITT, te Frankfort
a/M., schreef breedvoerig over ‘t geloof der
kinderen. - Een Professor in de Regten
errrens schreef: over ‘t juristische etcetera.
OEr moet een werk in fo. van twee deelen
Zijn, van CASPABUS DORNAVIU,S,
onder den
titel: Amphitheatrum sapientzae poco seriae cet,.,
waarin nog honderden vreemdklinkende titels meer worden gevonden.
Behalve de welbekende Donderdag der
goddelooren van vader VAX NIEL, m;oet er een
stichtlijk boeksken zijn, dat den tltel voert:
Klisteerspuit voor verstopte zielen. -Kent een
der Navorschers dat ook ?
E. B.
De Roosegaerden
van den bevruchten vi*ouwen
enz. In het Nieuw Archief voor Nederl. Tccalkwade, verzameld door nr. DE JAGER, dl. 11.
st. 3. bl. 311 en volgg., komt voor een stuk
van den Heer J. H. HALBERTSMA, over Vroedkunde, Vroednzeester,
Vroedvrouw. In dat zeer
lezenswaardig stuk maakt hij melding van
het bovengenoemde boekje in de volgende
bewoordingen : rjlk bezit nog een oud boekje, waaruit alleen (3) ik in staat ZOU zijn alles
te bevestigen wat ik tot hlertoe gezegd heb.
Het is getiteld : Den Roosegaerde van den bevruchten vrouwen. Ghecorrigeert ende Vermeer.
dert wt die boecken van die expeerste schrijt,ers,
enz. 12’. zonder jaar of plaats. Mijn exemplaar is niet compleet, doch heeft reeds 128
bladzijden. Het ziet er voor een geschrift
van dien tijd nog al wetenschappelijk uit;
althans de verschillende plaatsingen van het
kind in den uterus worden door een twintigtal ruwe, maar toch nog al goed geteekende
houtsne&plaatjes aangewezen ; zoo ook een
leuningstoel, om er in te bevallen.” En verder: ,,Ik weet niet of dit boekje veel bekend
.‘, Zeker behoort het tot de geschiedenis
“r vroedkunst, die voor ons land nog ontbreekt,, en het leert den taalvorscher Nederlandsche woorden kennen, die alleen in een
vroedkundig werk kunnen te pas komen en
dus elders vergeefs gezocht worden.” In
mijne Bibliotheek heb ik hetzelfde boekje.
Mijn exemplaar is geheel compleet en heeft
niet alleen een register over het geheelemerkje, maar ook nog als toegift eene lijst van
cruide in Zntine eñ in dzbytsch. De laatste bladz.
geeft wel niet aan het jaar, wanneer, maar
toch de plaats, waar het boekje is gedrukt,
Ik lees daar : Ghedruct tot Leyden. By miJa?r

wonende op die hoygraft. Eñ m?rl
sabe te coepe vinden tot Amsterdam. By HEN+
RICK AECBERTSZOOX
wonende, In den Gulden
Szj’bel. De reden, waarom ik voor$ hier van
dit werkje melding maak, is, dat het oudtijds
onder de geschriften over de vroedkunde in
trek schijnt geweest te zijn, daar mijn exemplaar, dat behalve het register enz. 84 fol.
(168 bladz.) telt, eene andere editie is, dan het
exemplaar van denHeer RALBERTSJIA. Zulks
is mij gebleken en uit den tekst Bn ook uit de
plaatjes, Van deze laatste telt mijne uitgave
slechts 16. Onder deze echter komt ook de
bovengenoemde leuningstoel voor. Ook de
paginering verschilt: wat bij H A L E E R T S M A
op fol.12 staat, staat bij mij op fol. 13; fol. 53
bij hem, is bij mij fol, 60 enz. Tot eene proeve van tekstverschil, al moge die dan ook
niet groot zijn : mijne uitgave heeft op fol. 13:
ivaer ist dat den arbeyt lange duert, soe sal
men die vrouwe goeden wijn te drincken gheven,
ende tsop van capoenen, van hennen, van sneppen, van phasianen, ende eyerë laten suypen.
Hen sul haer aock teten gheven tullen van hanen
ende men sul neerstelijck toe sien, datse nyet
vermoeyt en worde, ende geeft haer in die slincker hant eenen steen geheeten Magnes, dye yser
1za hem treckt. Voor de vallende ziekte wordt
in mijne uitgave aanbevolen (fol. 59): Afen
sul hem (het kind) ooc aen den hals hangen pioni koornen (IIBLBERTSXA leest, maar
misschien is dat eene schrijf- of drukfout,
proouicomen; korrels van de pione bloem is
duidelijk, maar wat zijn proouicomen?) añ wortelen, t. w. van dezelfde bloem, dye vergadert
z$n int brekë der manen. En is meer Iloot so
geeft hem driakel. - Daar mijne editie dus
eene andere is dan die van den Heer HALBERTSMA (ik houd mijn’ druk omstreeks van
het jaar 1550 en voor ouder dan den zijnen)
blijkt daaruit, dat het boekje in zijn’ tijd is
gewild geweest, en zal door hem, die nog eens
eene geschiedenis der vroedkunst voor ons
land schrijven zal, niet over het hoofd mogen
worden gezien.-De Heer HALBERTSMA
heeft
nndcrscheiden proeven uit het boekje bijgebragt - en onder deze behooren ook de zoo
3ven afgeschrevene - om aan te toonen dat
3e geneeskunst, toen het boekje opgesteld
werd, nog in hare windelen lag. De dwaaste
:n gekste hulpmiddelen worden er met den
neesten ernst in aanbevolen. Er komt echter
lok menige goede en behartigenswaardige
wenk in voor, zoo b. v. ‘t geen gezegd wordt
>p fol. 44 : Die moeder sal haer kit selve suigë
mde gheen ander vrouwen laten szlighë, soevarre
xlst moghelijck is. Want der moeder melck is
.len kinde ghet$ckformich
ende bepuame, eñ
lheeft hem veel voefsels, aengesien dat gelijck is
den voetselen, die t?cint in der moeder lichaem
aehadt heeft. Dat kit is oock veel williger ~ä
iegeriger, zijnre moeder melck te suighen dan
MATHIJSZOö,
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ander vrouwen met&,
melck is hen gesonder.

wandt zijnre

moede?

Zijn er misschien nog meer nitgrxven

l& Rosegnert

P

van

J.R.F,IT,EBS ROCB.

VRAGEN.
.

69. - Werk van H. Cannegieter. 1-1. VAN WIJN
meldt in zijne YerhandeEi?~g
ocer de bellen ( Werken van
de Maatschapp$
der Ned. Letterkunde,lIl. IV. bl. 6),
dat H. CANNEQIETER te Arnhem, hem #en werk van
hem had laten zien” (bevattende) rreene schoone verzameling van middeleenwsche
oudheden”, en hg
voegt daarbij rydie wij wenschten dat eensmet den
druk mogen worden gemeen gemaakt.”
Wie mij omtrent de tegenwoordige verblijfplaats
van dit werk aanwijzing, of slechts hulp tot opsporing er van, mogt kunnen verleenen, zou niet alleen
mij,maar der lvetenschap zelve eene bijzondere dienst
bewijzen. Hoe belangrijk toch die verzameling moet
zijn geweest, blijkt nog nader uit hetgeen VAN WIJN
t. a. pl. daarover verder aanstipt, wanneer hij het
vergelijkt met soortgelijke werken van HONTFAUCON
L.J. F. JANSSEN.
en Campus!
-1

66. - Lithugrafie.

In welk in onze taal geschreven werk wordt de beste handleiding gevonden tot
het bekomen eener volledige kennis vau het werktuigelijke der steendrukkunst?
-8.

6 1 . -Jacob Appel. In het bezit zijude van drie
schutdoeken en zijstukken voor een tooneel, vervaardigd door JACOB APPEL in 1776, vraag ik ecnigr
inlichtingen omtrent dezen schilder. Genoemde
schilderstukken stellen voor :
No. 1. Een bosch.
,, 2. Eenlandschap met waterval.
3. Een landschap met boerenwoning.
set tooneel, waartoe zij behooren, ia een groot rno.
del, geheel vervaardigd van eikenbout, met alle toe,
behooren : het scherm alleen ontbreekt. Gesloter
zijnde, stelt het den voorgevel van een gebouw voor
Is er van het bestaan van deze schilderstukken iet;
bekend, en voor wien zijn zijporspronkelijk vervaar
D. G.
digd?
62. - BeZfiied.
Welke is de etymologie van di
woord, dat, gelijk bekend is, in Be&ë den stads
toren beteekent en de daarin hangende alarmklok
waarmede de burgers bij brand- of oorlogsgevaar o
andere belangrijke gelegenheden werden bijeenge
roepen. In het Frans& heet deze toren be/@oy
later door assimilatie beflroì, soms ook wel eens ber
J?rol, hetgeen aan de verwisseling der vloeiende let
ters 1 en T zal toe te schrijven zijn. Do CANQE houd
dit woord voor eene zamentrekking uit bel-e@oz,
omdat deze klok meestal door haar luiden slecht
schrik in de gemoederen verspreidde. Deze afleidin]
is echter meer vernuftig dan waar, want terwij
men niet begrijpen kan, hoc uit belfroy beZfried ont
stond, is het omgekeerde etymologisch zeer verklaar
haar. In het oude Fransch wordt de klank ied of e
veelal tot oz’ verzacht, zoo verandert het Latijnsch
fides in foi, credere in croire, videre in voir, eveneen
het Duitsche Gottfried in Godefroy, belfried in bel

froi.

De oorsprong moet dus in het Germaansch gt
vonden worden, en zoude dan kunnen zijn bel (klok:
fried (vrede), in den zin van de overheid, die den vee

bc aoaarf.
Het oprigten van zulk een’ klokkentoren
W ‘as toch een der eerste privilegiën, aan eeue stad in
di e middeleeuwen gegeven Men vraagt nu, of vrede
ir 1 dezen zin meer voorkomt, want die klokken let!rlijk voor vredeverkondi.qers
te houden, is met de
istorie moeiljelijk
overeen te brengen. Men denke
echts aan het opschrift op den Roeland te Gend:
{{inen naem is Roeland, als ick cleppe dan is ‘t brand;
Ils ick luyde, dan is storm Zn Ylaenderland.
Waar vond men oudtijds deze torens? Mij zijn
lechts bekend de thans nog bestaande te Gent,
3rngge, hórf+ìk, Yperen, Dowaay, Atrecht, Doorik, Bergen en Namen, alle in Zuid-Nederland ge:gen.
PHILOGRAWMATOS.
- Casparus
Grevinchovius.
Wie was deze
:l!iter van het: Grondel&%
Bericht van de Dolinen der Nieuwe Lutherschen
voornaemlìjc
opghekomen
a de doot der eerweerden Doctoren der Theologie
).MARTINILUTHERI ende D.PHILIPPIMELANCHTONI~,
let korte wederlegghànghe lof dìenste van allen toegheanen der Augsbordscher Confessi ende nae de waereijt des H. Euanyelii
ijverende. Rotterdam. Voor
ELIX VAN SAMBIX, in den Bibel opt Steyger, 1611.
Zie MULLER , Bibl. van Pamphl.,
No. 376)? De voorede draagt reeds de dagteekening 12 Aug. 1605, en
e schrijver noemt zich daar Knisster ecclessiae Rofzrodami. Noch bij BRANDT , noch bij KOK of GLASIUS
onden wij eenige melding van dezen Predikant,
Tien het, blijkens zijn geschrift, geenszins aan kenlis of geest ontbrak. Wij vermoedden eerst, datbij
Ie vader zoude zijn des beroemden NICOLAUS GRE~INCHOVIUS, maar vonden nergens de ouders vao
lezen bestuurder der Remonstrantsche broederschap
opgegeven. Zoo de opgave van GLASIUS juist is, dat
IICOLAAS in 1601 Predikant te Rotterdam werd, dan
noeten er toen in die stad twee Predikanten van den:elfden naam geweest zijn.
PHILOGRAMMATOS.
6 4 . - Geslachtsverschil in het Hoog- en Nederluitsch. - Verandering uan hef geslacht door verloop
;an tijd. Het Hoog- en Nederdnitsch zijn twee dochers eener zelfde moeder ; etymologisch moeten dus
iezelfde woorden in beide talen hetzelfde geslacht
lebben,tenzij dat men in de oude taal, wier geslachtslitgan,gen veel duidelijker dan die der tegenwooriige qn, van hetzelfde woord twee verwante vormen
van verschillecd geslacht, kan aanwijzen, in welk geval het mogelijk is, dat de eene vorm alleen in den
eenen taaltak, de andere slechts in den anderen is
blijven voortleven. De Heer p. LEENDERTZ, wsz. heeft
in dit Tijdschrift (VI. bl. 12) het pleit over het geslacht van dienst eoo volledig beslecht, dat daarover
voortaan wel geen twijfel meer kan bestaan ; uit het
bestaan der beide vormen dionust en dionuati, is mij
tevens gebleken hoe dàens6 in het Hoog- en Nederduirsch mannelijk, verdienste
daarentegen vrouwelijk is. Nu wilde ik gaarne weten, of het aan deze
reden is toe te schrijven, dat rijd, maan, nacht, zand,
enz. in het Hoogdnitsch een ander geslacht hebben
dan bij ons. Daar in ons hedendaagsch Nederduitsch
het verschil tnsschen het mannelijk en vrouwelijk
geslacht niet meer gehoord wordt, zoude ons gebruik hierin verkeerd kunnen zijn, maar dit is niet
waarschijnlijk bij het zand, noch bij nacht en ~c:i;,
waar de algemeene zegswijzen des nach~~ en ten tydc
duidelijk voor het mannelijke geslacht pleiten.
Met het woord tijd is het echter opmerkelijk, dat
het oudtijds ook vrouwelijk gebruikt is, blijkens de
spreekwijzen in der tijd, mettertijd. Bewees ten t{idd
niet evenzeer voor het mannelijk geslacht, men ZOUde kunnen denken, dat even als bij gohdienst, ook
hier de Latljnsche mythologie in het spel was ge-

39
weest en dat de gedachte aan BATURRUB en DIANA,
de woorden lijd en maan van geslacht had doen veranderen. Maar bij vele woorden is het geslacht veranderd; zoo was hart oudtijds vrouwelijk (ter /harte
nemen) ; eveneens hert gelijk blijkt uit HENDRIK
MANDE, We hert begeert der fonteynen
(w. YOLL, JOIi.
BRUGMAN, dl. 1. bl. 310),
WEILAND verklaart pegel voor mannelijk, terwijl
peil altijd onzijdig is. Nu is echter peil hetzelfde
woord als pegel, zijnde de klank eg in ea’ veranderd,
even als in zeB (Hoogd. Segel), ei (Eng. egg), regen
(Eug. rain), hagel (Eng. huil), en als in zeiden, Zeiden, Leyden, voor zegden, Zegden, Lugdunum, enz.
WEILAND geeft buis alleen als vrouwelijk op; in
de beteekenis van ronde pijio (verwant met bus, buks,
büschel) en in die van schip, wil ik gaarne gelooven,
dat zulks goed is, maar het kleedingstnk wordt in
Gelderland ten minste altijd onzijdig gebruikt, en ik
geloof, dat men dit zoowel onzijdig behoort te gebruiken, als het compositum wambuis. (Wat beteekent hier echter was P)
Gaarne wilde ik nu weten, of al deze onregelmatigheden in jhet gebruik der geslachten etymologisch
uit het Oud-Hoogduitsch kunnen worden opgelost,
of dat ons gebruik is af te keuren.
PHILOGBAXMATOB.
-_

uan doos. Dit woord komt,
6 5 . - Etymolog<s
zoo ver mij bekend is, in de verwante talen niet voor;
de Duitscher heeft Btischel of Sehachtel,
de Franschman boife, wat met dit eerste woord wel een en dezelfde etymologie zal hebben. Nu is mij de gedachte
ingevallen of doos niet komen kan van het LatijnschGrieksche dosis, in den zin eener bepaalde hoeveelheid van iets, vooral van geneesmiddelen, in welken
zin het zoowel b$ ons, als bij de Duitschrrs, Franschen
en Engelschen wordt gebruikt. Gelijkt eene soort van
doezen naar de stof, waaruit zij gemaakt zijn, des
cartons; kan niet even zoo eene andere soort genoemd
zijn naar hetgeen zij gewoonlik bevatten ? Dan zoude het woord doos oorspronkelyk alleen voor pillendoezen gebruikt zijn, en eerst allengs ook op andere
soortgelijke bewaarmiddelen zijn toegepast. Nu wilde
ik gaarne weten, of deze afleiding ook anderen aannemelijk voorkomt, en of in dit geval men niet evenzeer dozen alspersonen moest spellen?
PHILOGRAMPAT08.

66. - Is de afschuwel~ke
verg2ftiger
von den
Nachtmaalswijn
te Zurich in 1776, door Luvater ontdekt? Onder de leerredenen, bij eene bijzondere gelegenheid uitgesproken, hebben die van LAYATEII, op
bevel der hooge overheid, na de ontdekking der vergiftiging van den wijn des H. Avondmaals te Zurich
in 1776, gehouden, eene treurigevermaardheid verkregen, De eene is getiteld : De booswicht zonder
voorbeeld en z[in lotgeval, voorgesteld in eene leerrede
over F’sah XXXVII: 10-15, door JOH. CASP.LAvaTER,predikant
te Zurich, den 29 September 1776.
Op bevel der hooge Overheid, b;j gelegerbheid
von de aldaar gepleegde gruweldaad, door het aergtytigen vcsn
den Wijn des heiligen Avondmaals,
in den nacht e66r
den algemeenen L)anlc-, Vast- en Bededag.
Uit het
Hoogdtritsch door GEOBGE NEBE. Te Amsteldam, bij
de Wed. P. J. ENTROP. Zonder jaartal. - De andere
draagt tot opschrift: JOHAN CASPARLAVATER'B, predikant te Zurich, Tweede leerrede, gehouden bijgelegenheid van het vergiftigen des heiligen Avondma&wij,, in den nacht v66r den ‘algemeenen Dank-, Vasten Bededag, over Nahum 111: 1. Nevens een historisch verhaal van deeze nooit gehoorde gebeurtenis.
Naar de eenige echfe Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. NEBE. Te Amsteldam,
bij de Wed. P. J. ENTROP, 1777. - Achter deze tweede leerrede vindt men een vers, getiteld : De nog niet

ontdekte Booswicht, en aan het slot van het Hìstorisch verhaal van het vergiftigen des Avondmaalstoijns,
leest men : ,,E?et is te hoopen dat de dader ontdekt.
en eene met ulle bewijren voorziene Historie van dit
ongehoord geval opgesleld en gemeen gemaakt worde.”
Ik heb steeds in het denkbeeld verkeerd, dat die
gruwelijke booswicht niet is ontdekt geworden. Doch
onlangs over LAVATEE en de bovenvermelde leerredenen sprekende, werd mij verzekerd, dat die snoode
boosdoener door LAVATERS physionomische kennis
zonde ontmaskerd en aan de straffende geregtigheid
overgeleverd zijn. Is dit zo00 -Wie kan mij daaromtrent eenige inlichting geven?
EVERTB.

60.-Eetie koepelkerk op de Botermarkt te Amsterdam. Van de groote prent, voorstellende: ,,de
gansche Botermarkt met al luzre bedrijvigheid en de
daaropgeplaatste kerk,” door den Heer c. w. BRUINVIS, in den VIden Jaargang, bl. 356, vermeld, bezit
ik een exemplaar, proefdruk vóbr alle lerter.
Gaarne wenschte ik te weten : wie de teekenaar ,
graveur of uitgever van deze rijk gesroffeerde
prent is? Hoe het onderschrift van den letterdruk
luidt? Door welken architect het plan voor de bouwing van eene koepelkerk op de Botermarkt te Amsterdam is ontworpen? Op wiens kosten dat werk
zoude ondernomen en volbragt worden? En om welke reden daaraan geen gevolg is gegeven?
EVERTS.
-

69. - De Nehalennia
op Ilpenstein. Op het slot
Ilpenstein, gemeente Ilpendam, vindt men een’
graauwen arduinsteen, zijnde eene afbeelding der
Heidensche Godin NEHALENNIA, welk beeld biij de
droogmaking van den Purmer, ten jare 1623, in dit
meer gevonden is. Daar men, zoo veel ik weet, in
ons vaderland alleen op het eiland Walcheren sporen
vindt van de vereering dezer godin v66r de aanneming van het Christendom, vraagt men, hoe dit beeld
in den Purmer kan gekomen zijn.
G. v. S.
6 8 . - Provincialismen. Men vraagt naar de afleiding der volgende woorden, die in Noord-Holland,
noordelijk gedeelte, in de landtaal gehoord worden i
coverei-en (in finantie vooruitgaan) , casuzoeel (toevallig) , verbouwereerd (ontroerd , ontsteld) , snaar
(schoonzuster) , zicA vergrieselen (zich ergeren), een
merijtje
(een poosje), zikeneurig
(kniesoorig) , in
zwang (in gebruik), wapeling (zeepsop), schapreljoen
(patroon, waarnaar een kleed gemaakt wordt), aG
temets (somtijds) , krupsies (ziekelijke ligchaamsgebreken).
G.v.S.
[Over schapseljoen
, hetzelfde als het Groningsche
schampeljoen,
en koeverwen, zie men VL bl. 182,
over snaar, VIT. bl 15. Amerijtje is van avemarijlje
en beteckent zooveel tijd als er noodig is om een Ave
lilaria te bidden. CasueeZ en zikeneurig
zijn het Fransche casuel en chicaneur. Krupsies zijn corrupties.
Zwang is van den verl. tiJd van zu&qen: in zwang,
dat is in zwaaijende beweging komt een voorwerp,
wanneer het als het ware zich van den eenen mens&
oaar den anderen voortbeweegt, wanneer de een na
flen anderen er zich van voorziet en er gebruik van
maakt, of eene handelwijze, wanneer die van den
eenen tot den anderen overgaat, dat is algemeen begint nagevolgd te vinden. Aan ons in zzang komen
beantwoordt het Franscbe entrex en vogue, eig. in golvende beweging komen.]
ZO. - Adellijke geslachten onder de Israëlieten.
Naar aanleiding van het door A--i. medegedeelde
( V I . b l . 331), vraag ik, hoe stammen ~AESO
DEPINTO en mA880 DA CoeTA uit de familie LOPEZ
~~~sso,toegegeVen dat DEPINTO~XIDACO~TAS~~C~~~

aangenomen moedersnamen zouden zijn? - De familie su~8fi0 alleen is ‘nooit in den adel van Nederland opgenomen, evenmin als DE PINTO en DA
cofwn, wel LOPEZ 80~6~0 (*). Teweten BOSES VAN
JERONIMO L~PEZ SudsSo in 1818, DIEGO LOPEZ auABSO in 1821 eu ANTONIO LOFEZ SuASSo DIAZ DA
FONSECA in 1831 , als afstammende van Don ANTONIO
LOPEZ SUASSO, Baron VAN AVERNAS LE GRAS, in
Braband
door KAREL 11, Koning van Spanje, den
3den Januarij 1676 gediplomatiseerd.
Uit welken
van die drie stammen nu ~~~860 D E PINTO en suA850
DA COSTA, en met welk regt laten zij dan den naam
LOPEZ weg en voegen er DE TINTO en~AcosTA bij?
Het willekeurig weglaten en aannemen van familienamen toch is verboden.
c. & 8.
pl. - Prent van 1673. Ik heb een prentje, wsaryan ik - ja wel eene verklaring kan uitvinden, maar waarvan ik gaarne de ware beteekenis en herkomst zoude vernemen. De plaat is 1 palm hoog en
1% palm breed, en heeft tweemaal het jaartal 1673.
Het midden vertoont eene tafel waarom 8 personen,
en waarop kaas, vruchten en eene bierkan. Links
zit een boer, rookende , met de hand op eene ronde
kaas waarop VII staat, op den bank van den boer
staat: ,,de fransman.” De 6 andere beelden zijn 3
heeren, 2 dames en I soldaat. Achter den boer is nog
eene tent, waarin 2 personen kaas bergen, en wasraan een vierkant uithangbordje met ecne kaas en het
opschrift : r?in kas 1673.” Op den vool,grond is tegen
de tafel een ruim vierkant wit gelaten, alsof daarin
de titel of verklaring der plaat had moeten staan. Gaarne zou ik vernemen, wat en van waar yt y;t. . .
je is.
rz. - Beschrijving in de ridderschap. Op bl. 57
van het Handboek der wapenkunde door den Heer J.
B. RIETSTAPleestmen:

,,Wel is waar stonden de Inlandsche familiën van
den ouden adel in hooge achting en werden zij in zoo
verre staatsregtelijk erkend, dat zij ridderschappen
vormden, wier afgevaardigden aan het staats- en gewestelijk bestuur deelnamen; doch zij genoten dat
privilegie eigenlijk niet als edellieden, spant het regt
van zitting in de staten-vergaderingen als afgevaardigden van de Ridderschap was verbonden aan het
bezit van eene zoogenaamde riddermatige hofstad of
havezathe , ‘t geen ten gevolge had : aan den eenen
kant, dat de leden der doorluchtigste geslachten uitgesloten bleven, wanneer zij geen dergelijk goed bezaten ; en aan den anderen kant, dat personen van
mindere afkomst als vertegenwoordigers van den
adel optraden, na door koop of erfenis in het bezit
gekomen te zijn van een riddermatig landgoed.”
Zou de Heer RIETBTAP willen medeelen in welke
Provincie aan eenen niet-adellijken, bezitter eener
(*) Loraz SUASSO is het eenige Israëlietisch geslacht, hetwelk door den Koning der Nederlanden is
erkend als tot den Adel te behooren. Er zijn ja nog
twee Israëlitische Nederlandeche adellijkegeslachten,
SALVADOR en TEIHEIRA
, doch beide zijn niet als zoodanig erkend, maar tot den adel verheven, en wel
heteerstein
depersoon van BIoSES SALVADOR~~ 1821
en het tweede in de persoon van ISAAC TEIXEIXA JR.
in 11317. De SALVADORS en TEIXEIRA'S,
die dusniet
van deze personen afstammen, behooren niet tot den
Nederlandschen adel. Vele Portugcesch-Israëlietische
familiën worden gezegd van ouden adel te zijn. Indien dit zoo is, hoe komt het dan dat slechts &e is
erkend? Zouden de overige haar adel niet kunnen
bewijzen, of zouden zij te nederig of te trotsch zijn om
erkenning te vragen? Of is het geheele beweren van
haar adeldom slechts een bluf?

.idderhofstad of havezethe, vbór 1795 zitting in de
ridderschap verleend werd? Tot nog toe meenden wij
lat, afgescheiden van alle andere voorwaarden, de
adeldom dit sine qua non was. In de graafschap
Z&$en waren er buitendien acht adellijke kwsrtie*en toe noodig. - Op de veelurne behoefde men geene
aavezathe te bezitten ; eene zeitere hoeveelheid lands,
in hetzelfde ambt gelegen, was daar eene vereiuchte
tot beschrijving. In Holland, Utrecht, Overijssel,
Drenthe moest men edelman zijn ; in Zeeland, Frieslund en Groningen was de zaak op eenen anderen voet
ingerigt. Welke Provincie bleef er dus over?
Q. X. Z.
PS. - Van der Eese van Gramsbergen. Van dat
geslacht, dat gevierendeeld voerde 1 en 4 een kruis
van keel op een veld van goud, 2 en 3, drie ballen
van keel op een veld van goud, zijn mij bekend ALEID
VAN DER EESE,
in 1477 huisvrouw van den ridder
ARET

VAN HESSEN. - A GNES

VAN

DER

mm van

Gramsbergen en Wittenstein,
vrouwe VAN DER EESE,
gehuwd ~~~VINCENTIUS,ZOOU
van WILLEM,verdre.
ven heer van Buren, Bosiwchem
en Doelmond en VAN
ERMGARDT,
Gravin van der L+pe; hij stierf kinder.
loos in 1505, zij leefde nog in 1514 en werd in het
leenopgevo1gddoorREIJNALDVANCOEVIRDEN.
VAN DEK EESE, heer vnn Gramsbergen, gehuwd
met. . . . . VAN BAECK; hunnedochter, JUTTE OfAG.
NES

genoemd, vrouwe van Gramsbergen, huwde in

1450met~~~R~VANUL~~,z00nvan FREDRRIE,~~~~
van C'lJteDvanJOHANNAVANBAECK.

Wie weet meer van dit geslacht, dat reeds in de
I 5de eeuw uitgestorven schijnt geweest te zijn ? Kan
iemand, die inzage in de leenregisters van Gelderland
heeft , niet zeggen wie ‘in de 14de en 15de eeuw met
ge Eese bij Almen beleend zijn geworden ?
Q X.Z.
04. - Penning op Willem ZZZ. Wie zoude mij
kunnen opgeven de gelegenheid waarop en het jaartal waarin de navolgende zilveren penning geslagen
en waar die beschreven is.
De Voorzijde vcrheeldt het gelauwerd borstbeeld
van WILLEIII 111, tevens Koning van Engeland, met
,dit omschrl%:
Gulielmus ZII dei gra.
De Reerz$de stelt eene stralende zon voor, wsar.
1 boren de woorclen :
Non devio.
H.
H.
r6. - Pwning op Willim ZZZ cn J!aria. Hetzclf.
de vraag ik ten aanzien van een’anderen penning.
De Voorzyde
verbeeldt het gelauwerd borstbeeld
van WILLEM 111, met het omschrift :
Gulielmus ZZZdei gra.
De kéerrijrie stelt voor, het borstbeeld zijner echt.
genoot MARIA 11 met het omschrift:
Maria 11 dpigra.
Bij VAN LOON, Nederlandsche
Hi~to&pennìngen
,
vind ik Dl. 111, 1689, bl. 428, No. 6, een met mijn
pcnningje vrij overeenkomend exemplaar, de grootte
brengt mij echter in de war, daar dit pcuningje en
het Sub. NO. 1 vermelde, slechts de grootte van een
cent hebben.
H.
H.
1672. Oulangs werd
r;6. - Leidschepenningvafr
in eene sloot nabij Schngen
een gegraveerde gouden
penning gevonden, die, eerst voor weinjge stuivers
werd verkocht, later op ruimf2o innerlijke waarde
geschat en vervolgens voor de helfi meer geweigerd.
Voorzijde : Een gezigt op de stad Leyden; beneden 4
wapenschildjes, elkander bedekkende f waarschijnlijk
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yan de 4 burgemeesters ; omschrift: ,,niZ cura nilvs
cjvium plus labor.“Kcerz$de: Eenine menschen liggen
biddende. achter een’ dijk geknield, waarvoor.?erdronken land (0). Omhoogeenehalve zon,met wolken
en regen, beneden, op een lint: 1672. Omschrift:
Lpydam tueturhostes quipluviispremit. Waarop doelt
deze penning? 1672 was geen eeuwgetljde van het
beleg ; of was het een verbond.+, bemoedigingspenning iu dat benaauwde jaar?
Cl. W. 13.

.NNA DIARIA

FF. - De Voornsche boeren en C. de Witt. In het
1 e deel van de Beroerten in de Vereenigde
Nederlanden van 1300 tot op den tegcnw. tijd, geschetst ter waarschuwing van de burgsrs en leden ualt Kegeering. Te Amsterdam bij CONRADI en fe Barlingan
by VAN DER
PLAATB,
1787, bl. 135, vind ik opgeteekend over
1672, dat ,,de boeren van ‘t land van Yoorne wel 6
dagen na den Buwaart (CORNELIB
DE WITT)
gezocht
hadden, met het oogmerk om hem dood te slaan.” Dit verhaal komt mij zonderling voor, want alhoewel
CORNELIB DE WITT Ruwaard was v8n den lande van
Putten, zal hij toch wel te Dordrecht, als Burgemeester dezer stad, gewoond hebben. Hoe zouden nu toch
boeren uit Voorne door Putten naar Dordt gaan om
ZOO iets te doen ! Is daarom het verhaal wel waar? Zou iemand mij ook den schrijver kunnen opnoemen
v’an dit werk in 12 deeler. ?
T.

nagistrnat in ‘s Eage aan het cbllegium pharmaceu-

PS. - Twee zilveren vergulde bokalen of bekers.

VAN ALKEMADE en VAN DER SCEELLINO
, Nederlands displegfigheden
enz. dl. 11. bl. 501, vinden wij
gewag gemaakt van eenen zilveren vergulden bekel
van den Graaf VAN BUU.REN , waarop de gevangenne.
ming van den Hertog van Saksen wordt voorgesteld, ,
,,door NAXIYILIAAN VAN BOUKGONDIE
aan de stad Veert
gegeven op uitgedrukte voorwaarden, dat hij het gebruik behield voor zUn leven ; en dat dezelve naover.

In

lijden van hem,MAXr~~LIAAN,zOUde gegeven worden,

door de Executeurs van zijnen uitersten wille, aan I
de Burgemeesteren der stad Veere, op deze voor.
waarde, dat dezelve daarop zouden doen graverenL
aljne wapenen en dezelve t’ zijner liefde, en eeuwige]
Pedaotenisse OD het stadhuis bewaren , zonder dezelve
ooit ?e mogen* verzetten , verkoopen’ of belasten op ,
verbeurte van denzelven kop ,” alsmede bl. 504 van :
,,de zilveren vergulde kop, door Vrouw JACOUA , Gravinne dezerLanden, aan de SchutterWe der Stad Goudo
geschonken, nevens zeker inkomen-, om maandelijks
of jaarelijks denzelven, als ze de wapenschouw en
wunonoeffenina deeden, ie gebruiken , welke kOD tot
opdezen dagtoe, volgens het getuigenis van ToarJ~IZRGIIIJB , in zijne Goudsche Arkadia, nog in wezen
en Van dit gebruik zoude zijn.”

Kan iemand mij ook zeggen :
10. Of die beide bekers nog in wezen zijn? Zoo ja,
20. Waar? Zo0 niet,

30. Ofvan denbeker,aan de echut.terij te Gouda geschonken, ergens eene afbeelding voorkomt, en waar
die te vinden is?
Vanden beker, ~OO~NAXIMILIAANVANBOURGO~‘DIE

aan de stad Veere geschonken, bestaat eene zeer
fraaije afbeelding in koper, in het werk: Pcegtige inhuldiging van Z;jne Doorlugtigste
Hoogheidt WILLEM
HENDRIK FRISO ; Finse van Oranjeen Nassau,
enz. en.z. enz. als Markgraaf van Verë op den Isten
.J&ì des {aars 1751. Ten verzoeke der Ed. Aotb.
Hee;en Regeerders desar stad, uit egtestukken bescireven door ANDUEAB
ANDRIESGEN, JAKS.
Predikant te
Vere, Amsterdam 1751, bl. 37.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik, om op
nieuw dringend de aandacht te vestigen op de vragen,
door mij geplaatst in DE NAVORBCHER~MI
1854, bl.
7 en 102, en nader aanbevolen in hetzelfde werk van
1856, bl. 139, betrekkelijk bokalen of roemers van
D l . VII.
KAREL

h BCHI~RMAN,
A NNA ROEBB~R~ en 31Arti~
ffiSSRLSCI3ADE.
Elke bijdrage, die onderwerpen betreffende, OP
welke cc;jzë mij ook toegezonderi
, zal mij aangenaam

n vereerend zijn, terwijl ik mij daardoor ten hoogte zal verpligt gevoelen.

Mr.

L.

G.

VERNEE.

FB.-ìkfithridatium
en Tlreriaca.In denNederlandche MercuriusvoorOctober
1768,leest men :,,Volgena
!en aloud gebruik en privilegie van de Ed. Achtb.
icum aldaar vergund, zijn de toebereidselen tot het
naken van de Mithridatium
en Theriaca zoo verre in
Fereedbeid gebragt, dat de inspectie daarvan op den
!3sten October door den gedeputeerden heer Burgeneester, benevens de stads Doctoren en vervolgens
loor eenigeleden van den magistraat; alsmede eenige
volgende dagen door een ieder gedaan is.”
Werd de bereiding dezer middelen destijds zoo ui;erst gewigtig geacht, of bestonden er soms andere
eedenen waarom zij onder het toezigt der regering
Itond?
?“-‘f*
80. - Drie oude bokalen of bekers. Kan een der
Heeren

Navorschers mij ook mededeelen , of de drie

volgende bokalen of bekers nog in wezen zijn? Zoo
ja, waar en bij wien? Zoo niet, of er afbeeldingen
,en

beschrijvingen van bestaan en waar die zijn te

vinden ?
10. De gouden bokaal, door de Staten van Eolland en West-Friesland geschonken aan CORNELIS DE

WITT. Zie VAN ALKEYADE en VAN DER SCHELLING ,

Nederlands Displegtighcden, dl. 11. bl. 506, en E.VAN
DER HOEVEN, Leven en dood van J. en 0. DE WITT,
hoek
11. bl. 192.

20. De gouden kop, door de Staten van HoZland
en West-Friesland, aan den Admiraal DE RUYTER.
geschonken. Z i e VAN ALICEMADE en VAN DER SCHELLING, Nederlands disple.qt<qheden.
dl. 11. hl. 507. en
G BRANDT, Leven va&~Ë
RUYTER, bl.609.
. ~-9. De zilveren beker van BREDERODE. Zie LE
BRAKCQ VAN BERKHEY,
Oud Hollandsch
Vriendschap,
bl. 50 en 174.
Op welke wijze ook, zal iedere mededeeling of
aanwijzing, tot het bovenstaande betrekking hebbende, mij ten hoogste welkom zijn.
Mr. L. G . ~ERXÉE.

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN,
l’aalkun&ge vraag (verv. van VI. bl. 386).
1 Cn het begin der XVde eeuw werden dp6 en gi
1 log bijna op dezelfde wijze gebruikt als vroe1 ger. Bij onzen besten schrijver uit dien tijd,
1 DIRC
( iere

FOTTEB,

spreekt

de

mindere

den

meer-

altijd met gi aan. Zoo een bode tot OR1 PENNES, 1. 2919, BALOTIDES, eene dienstbode
t .ot FOLKAS, 11. 1490, XIRTOUS, de wagenaar
t ot

P E L O P S , LI. 2752,
7 rerkleed, tot ACHILLES,

ULYSSES,

als koopman

11.2925, NEPTANABUS

t ,ot de koningin O L Y M P I A , 11.3098, de voed8 ter tot MYRRHA en haren vader, koning CI5 IYRAS, 111.720 en 736, ARLAJIOE‘J tot zijnen
k :oning ORFAEN, IV. 1142, SABIXA tot den kotot haren vanling, 11.1911, HYPERMYESTRA

d ler DANAUS, IV. 1071, eene dochter tot hare
n aoeder, IV. 1239. - De meerdere tot den
ti
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mindere &: God tot EVA, IV. 741, VENUS tot
den dichter, 1.102, ORFENNES tot den bode, I.
2925, de koning tot SABINA, 11. 1920, PELOPS
tot MIRTOUS, 11.2757, ORFAAX tot ARLAMOEN,
IV. 1136, EECUBA tot PARIS, 1.3052 en verv.
(U komt hier BQnmaal voor), JACOB tot HUREN,
111. 812, TOBIAS tot zijne dochter,IV. 898,
DANAUstOtHYPERMNESTRA,IV.
1065.
Gelijkensprekenelkandermeestalmetgiaan.
Echtgenooten altijd, 11.531,900,3237,3654,
3682, IV. 1169,2085, behalve 1.2076, waar
OENOxEPARISzijneontrouwverwijt,enIV.715,
waar DAVID vertoornd totMIc!HAL spreekt. ZwaKers zeggen gi, 11.3592, zoo ook vrienden
en vrlendinnen,
11. 3385,4013, IV. 1995. Eene vrouw of een meisje wordt door eenen
manofjongelingmetgiaangesproken,I. 1199,
11. 2684, 2968, 3244, 3568,3710,4050, IV.
1721, alleen zegt PYRAMUS tot THISBE du, 11.
1080 . - Waar eene vrouw of een meisje eenen
man of jongeling aanspreekt, vindt men du,
wanneer op hartelijke, vertrouwelijke wijze
gesproken wordt, b. v. 11.211, HERO tot LEAXDER. Ook in het gewone gesprek mag! indien het geene personen van aanzìenlgken
stand zijn, het meisje du gebruiken, zoo als
dit 1.738 geschiedt. De jongeling antwoordt
daar niet; maar had de dichter hem laten antwoorden, hij ZOU hem zonder twijfel gi, niet
du, hebben laten zeggen, even als wij dit b. v.
vinden Esop. fab. 62. De achting, die men
aan de vrouw verschuldigd was, vereischte
dit. Vandaar ook, dat, onze dichter, waar hij
de vrouw of het meisje aanspreekt, gewoonlijk gi gebruikt, hoewel er hier en daar een du
onder loopt, b. V. 1. 1735,1873, maar waar
hU den man aanspreekt, altiJd du, 1.1887, II.
2470. - PHILLIS tOtDEMOPHON,I. 416, ARIADNE tot THESEUS,I
1587, en LAURIXA tot
den regter, IT. 3423, spreken verwijtend en
derhalve met du. Ook SCYLLA tot mxos, 1.
2301, gebruikt dit pronomen: want ofschoon
zij eene koningsdochter is en MIXOS een koning, de gruwelijke misdaad, welke zij gepleegd heeft, in het belang van MINOS en in de
zekere verwachting, dat die hem aangenaam
is, doet haar spreken met eene gemeenzaamheid,welke zich over alle beleefdheidheen zet..
Overal elders, waar een jongeling of man
door eene vrouw of meisje aangesproken
wordt, gebruiken de laatsten gi, 1.846,1205,
2654,2962,1X. 2690,3352, 3696. - De hertog van Bourgondië en de ridder, 11.492 en
VV. en PELIAS en JASOX,
1.630 en vv., allen
personen van hoogen stand, spreken elkander
met gi aan.
Niet lang daarna vinden wij reeds eenen
geheel anderen stand van zaken. In het Mysteriespel, door WILLENS uitgegeven in het,
Belg. Museum, 1845, bl. 59 en volg. en door
dien geleerde tot het jaar 1444 gebragt, vinden wij bijna overal gi. Alleen waar God tot

menschen spreekt, komen du en gi beide voor,
maar zonder dat er eenige reden is waarom
het eene of het andere gebruikt wordt. Voorts
wordt, gi gebruikt vs. 213, waar EVA tot het
serpent spreekt,en VB. 132, waar het blijkbaar
eene fout is, daar LUCIFER overal elders Nijt
met gi aanspreekt. Eindelijk staan dijen dijn,
vs. 1276,1323,1683,1693, om den wille van
het rijm voor gi en UW.
Mag ik naar dit eene werk oordeelen (ik
had geene gelegenheid er meer uit dien tijd
na te zien), dan begreep men omstreeks het
midden der XVde eeuw in de zuidelijke Nederlanden het onderscheid niet meer,dat vreeger tusschen du engigemaakt werd. Het, was
nu zoo verre gekomen, dat men overal gi gebruiken kon en gebruikte. Du leefde nog wel
voort,, maar was reeds verouderende. Men
gebruikte het slechts nog nu en dan,waar
men op gemeenzamen toon of tot zijne minderen sprak, maar dan‘ gewoonlijk met gi afwisselend, of wanneer het een geschikt rijmwoord aanbood of om andere dergelijkereden.
In het noorden des lands vinden wU het
weinig later even zoo. In de vertaling der
Gesta Romanorum, een Hollandsch werk, voor
de eerste maal uitgegeven in 1480, en,zoo het
schijnt, niet veel vroeger gemaakt, wordt gewoonlijk gi gebruikt. Du komt nog wel hier
en daar voor en zelfs schijnt het nog op eene
enkele plaats, alsof de vertaler begrijpt, waar
CZ%, waar szj gebruikt moet worden. Doch
meestal gebrnikt hij ze door elkander. ‘Tot
zene proeve het vo!gende uit cap. 175 : I~DU
hebste gedaen dat In u was, ende ick dat in
my was. Du hebste my betoent alle menschelicheit ende barmharticheit dat, tu moch3te ende ic hebdi wederom ghegheven al dat
in my was. IC heb u venijn ghegheven” enz.
Eene halve eeuw later volslagene verwarring. In de Souter Liedekens (eerste uitTave, An tw. 1540) worden dzA en gij beide gebruikt, dikwijls in dezelfde rede, onverschillig of er tot God of tot eenen mensch gespro-

ken wordt, b. v.:
Ps. IV.

In dy Heer mi1 ik rusten
Mijn hoep mijn toeverlaet.
Want 9hy my hier, o Heere,
In bysonderen hope stelt.
Ps. x1x.
Dijns offers moet de Heere soet
Altijt ghedachtich mesen.
L$n offer vet en daer toe goet
Moet zijn van hem ghepresen.
Godt gheeft u na crijns herten gront
Alle dinck tot zijnder eeren,
Al uwen met tot alder stont

Dien moet hy confirmeren.
Wij zullen ons verblijden seer
In dijnre salicheyden.

Van nu af sterft du langzaam weg, en de
pogingen, die aangewend werden om het in
het leven terug te roepen, waren, gelijk men
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denken kan, vergeefsch. .Eene zoodanige werd
beproefd door den vertaler of de vertalers
van den zoogenoemden BiJbel van Deux Bes.
In het voorberigt van de eerste uitgave van
dien Bijbel (Enlbden 1562) zegt de drukker,
dat LUTHERS
vertaling meestal getrouw ge~nld is. ,,Doch is in dese Nederlandsche
G~&&$inge wat nieuws, tot des neerstigen
Leesers nut, behulp en voordeel grootelijks
dienende, Te weten, ten eersten, dat dese
Woordekens Du ende Dy gebruykt zyn alomme, waar niet tot veelen, maar tot eenen
gesprooken we&, en de Woordekens Gy
ende l7 nergens gebruykt zijn, dan daar niet
tot eenen, maar tot veelen gesprooken werdt”
enz. Zie LE LONG, Boekzaal der Nederd. Bijbel, bl. 720. Maar zoozeer was du reeds verouderd, dat dit een uit het Hoogduitsch overgenomen misbruik geacht werd. In het voorberigt van den nadruk Emden (Frankfort)
1564 lezen wij : ,,Dat den Oversetter gemydt
heeft daar onder te mengen, de vreemde
Hoogduytsche
of Oostersche Termen en manieren van spreeken, als du bist, du salst, du
en ,&t’, enz. In de tweede echte uitgave,
Embden 1565, is men dan ook tot het gewone
spraakgebruik teruggekeerd. Wij lezen daar
omtrent in het voorberigt : ,,Dewyle ik ir
den jaare 1562 desen Bybel met groote on.
kosten ende grooten arbeydt uytgaan later
hebbe, waarin ik buyten onse gemeyne wyse uar
spreeken, sommige woorden gebruykt hebba
om onderscheydt in der spraake te maaken
ende te bewysen ten grooten behulp des Le,
sers, waar dat de H. Schrift tot veelen, ofte
tot een alleen spreekt. De welk dus Zange ij
alleonse.NederlandscheBijbelenniet

aangemerk

is;--d’welk nochtans in anderen Taalen, docl
insonderheit in de H. Schrift, neerstelyk all’
tydt geobserveert geweest is: Ende dat rn:
alle dit, niet tegenstaande mynen arbeydl
my qualyk vergolden wordt, ende van veelel
wedersprooken is, ende by de sommige, son
der alle recht ende billykheit, buyten mynel
weten ende willen, onderstaan hebben m:
denselven Bybel nadrukkende, te verbetere,
(so zy meynen;) soo ben ik ten laetsten daa
door bedwongen geweest, den selven mynel
arbeydt selve rn de handt te nemen,ende daar
in de gemeyne wEjse van spreeken

te volgez

Doch soo hebbe ik, ;waar dat soude meuger
eenige twyffelinge vallen, ofte de H. Schril
pan een ofte tot eenen, van veele ofte tot vee
len spreekt, dit onderscheydt gebruykt, t
weten, tot eenen, U ofte Ghy, ende tot veelen
Cfhy-lieden of U-lieden. Doch niet alomme
maar alleenlyk daar het weerdich ia aange
merkt te worden ; ofte daar eenige swarichei
wesen machte, opdat ik, soo veel m my is, to
de H. Schrift af noch toe en deede.” Zie ~1
~;ONG, t. a. p. bl. 732.
In den Byencorf van MAnNrx(eerste uitgave

.569), wordt niet dikwijls in den tweeden
,ersoon gesproken, maar waar het geschiedt,
s het nu gy, dan du, dan weder beide door
!Ikander. Zoo b. v. bl. 122 (der uitgave van
,644). 1~0 PETRE, ick hebbe voor u mhebeden,
,p dat u gheloove niet en ontbreeckeq”B1.232,
laarentegen : ,,Ick heb voor dy ghebeden , dat
?$n gheloove niet en verga.” Bl. 132 : ,,O Alaachtige Godt, wilt doch gebieden, dat dec
loor de handen des heyligen Enghels, gedraren worde tot aen uwen hoogen Altaer.” Bl.
164: ,,Den Heere uwen Go& srtlstu aenbidlen.”
InzijnePsalmberijming(lsteuitg.,Aatwerp.
1580; 2de uito., Middelbura 1591) is het anlers. Voor datwerk staat eeie Wae&chouwinge
aan den Christelijken lezer, waarin hij de aannerkingen weerlegt, die hij verwacht, dat er
,p zullen gemaakt worden. Onder anderen
verwacht hij, dat sommigen hem ,,in ettelijcke
manieren van spreken, die eenichsins onghewoonlijck schijnen te zijn, berispen” zullen,
of zoo als hij het in de le uitg. duidelijker uitdrukt: nDe sommighe sullen ons ooc willen
berispen van wegen der wyse van spreken
die wy in dese onse oversettinge hebben alomme gebruyct, stellende in plaetse vau ghy
ende u (dwelck hedensdaegs meest in desen
landen ghebruyckelijck is, als men eenen persoon alleene aenspreeckt) de oude ende ongewoonlijcke woorden van d2c ende dy.” Hij
verdedigt zich op de volgende wijze: ,,Alleen
daerinne hebben wy een weynich afgetreden
van de wyse van spreken, die nu heden ten
daghe meest gebruyckelijck is in dese Nederlanden, als dat wij hebben willen het onderscheydt houden, tusschen de wijse van spreken diemen tot eenen persoon alleen gebruyct
ende tusschen de ghene diemen gebruyckt tot
velen: stellende in de plaetse van dese by namen ghy encle 91 (welcke hedens daegs in dese
landen meestendeel gebruyckelijck
zijn als
men eenen persoon alleen aenspreect) dese da
en dy”enz. nEnde hoewel het metter tijt,alsoo
doir een seer quade gewoonte, van smeeckende pluymstrijckinge, ingebroken is, datmen
wanneer d’een d’ander aenspreeckt, dit onderscheydt geheel achterlaet: ende oneygenthjck
gebruyckt het getal van velen : Nochtans is
sulx in het schrijven ende boecdrucken,
daer
dese smeekinge alsoo geene plaetse grijpen en
mach, menige tijden ende eeuwen altijd ongeschendt ende onverandert gebleven, als datmen in alle geschrevene ofte gcdruckte boecken het onderscheydt vau den getaele altijts
ghehouden heeft. Ja over dertich so veertich
jaren herwaerts in alIe de boecken,daer
men de
kinderen uyt plach te leeren lesen,en gebruyckte men anders niet dan du en salst ofte sult niet
stelen, du en salst niet dooden, du en salst geen
overspel doen, ofte stele niet, doode niet, en doe

geen overspel ende dierghelijcke , ghelijckmen
6*

by de oude Vlaemsche oversettinge van noëTIUS, ende in vele gebede boecxkens , ja oock
in boecken van fabelen ,cluchten ende leugenboecken als S. FRANCISCUY Wgngaert, ESOPUS
fabelen ende andere sagen merckelijck
sien can. Ende alle de Bybels diemen over
veertich ofte vijftich jaeren gedruckt heeft,
soo wel in Rrabandt ende Vlaenderen
als in
Hollant ende vrieslant, honden noch deselve
wyse van spreken onverbrekelijck : als00 den
bijbel van LIESVELT tot Antwerpen gedrukt
int jaer 1532 ende die van JACOP JACOPS sone
ende MAURITICS YEMANTS sone, tot Delft in
Hollandt gedrnct , int jaer 1477 den thienden
Januari, ende ontallijcke andere copijen , soo
oude als nieuwe merckelijck getuygen. So dat
seer onlancx dit leelijck misbruyck ende confusie van getalen in de H. Schrift heeft beghinnen iu te breken. Ende noch sonden wy
geen groote swaricheyt gemaekt hebben, om
den ghemeynen man, die heden ten dagegewent
is anders te hoaTen, te gerieven, ten ware dat
wy gantselijcke niet en sagen, hoemen Godes
heylige eenicheyt (die met smenschen smeeckelijcke woirden niet en can verciert noch
verhoogt worden)eenichsins conde nytdrucken
oft te kennen geven dan met dit ondcrscheet
des getaeIs van eenen ende van velen. Jae wy
achten datmen Godes eenige ende onvergeselschapte hooge Majesteyt ende eenvondich
enckel wesen, niet en can met het getal van
velen uytspreken, sonder grooten laster ende
vercortinge zijnder eeren, welcke hy niemant
mede wilt deelen. Daerom ist dat alle andere
vremde natien als Hoogduytschen , Francoysen, Italianen, Spaegnaerden , Engelsehen,
Schotten, Polaken, ende andere meer, die allegelijck soo wel als wy,d’een den anderen aensprekende niet en willen seggen, du oft dg,
in het getal van eenen, maer in het getal van
velen segghen , ghy , u oft uwe liefde oft genade
om d’ een den anderen te vleyen ende te smeeken, nochtans houden dit gebruyck onverbrekelijck, dat als sy God aenspreken ofte bidden, sy nimmermeer anders en gebrnycken
dan het getal van eenen nlleene, seggende: Du
bist, du helst, du wilst, achtende SUICX, als de
waerheyt is, dat Godes eere daerinne ghelcghen is, datmen hem voir een eenvoudich
enckel wesen alleen bekenne. Nademael wy
dan nu het getal van eenen niet anders en
konnen uytdrncken, ende dat de gene die also
kittelachtige ooren hebben gehadt, dat sy het
woirt van du , dijn, en van hebst, bist , zalst ,
en diergelijcke niet en hebben kunnen lijden,
nochtans in stede van dien ons geene andere
wijse:en hebben weten te verdencken ofte voort
te brenghen, maer ten contrarie hebben hacre
gebreckelijckheyt genoech te kennen ghegeven, als sy geen ander onderscheyt tusschen
het getal van eenen ende het getal van vele
wetende te vinden, hebben liever gehadt de

onbequame verdorvene wyse van spreken’der
Spaegnaerden van zos otros,ende vos otros, nae
te volghen, seggende in stede van ghy, ghylieden, ende van wy, wy lieden, dan dat sy.
souden haere oude natnerlijcke beqname ende
eygene duytschemoider spraecke wederomme
aennemen, om sick met goede duydelijcke.
woirden van du ende dy te behelpen (welcke
nochtans oock nuin vele Provinciën van herwaerts-over , als in Gelderlandt, Vrieslandt,
Overissel ende laucx der Oostersche zee he-*
nen tot aen Dantzick toe, ja oock selve noch
in vele plaetsen van Hollandt ende Zeelandt
gebruyckelijck sijn) wie sal ons met recht
tonnen straffen, dat wy aen tgene dat goet
ende van onsen vaderen van oudts hercomen
is, gehouden hebben, om God sijne eere te ge+
ven ende in goeden duytsche de meyninghe
des H. Gheestes eygentlijck ende duydelijck
uyt te drucken ?”
Zoo spreekt MARXYIX in de Waarschouwinge
voor de 2de uitgave. In die voor de eerste zegt
hij voor een deel hetzelfde. Dáár echter beweert hij, dat de menschen van ivoor tsestich
ofte tseventich jaeren niet anders en hebben
ghesproken noch geschreven (insonderheit
sprekende God aen) dan du ?bebst, du bist”
enz. In dit laatste heeft hij ongelijk. Wij
hebben gezien, dat reeds vroeger gi veel meer
gebruikt werd dan du. Wat hij in,J 591 zegt,
dat voor 30 of 40 jaren in Bijbels, schoolboeken en andere schriften niet anders dan du
gebezigd werd, mag waar zijn ten opzigte der
schoolboeken (ik ben met die werkjes niet bekend), maar er zullen omstreeks 1550 of 1560
wel zeer weinig andere boeken geschreven
zijn, waarin dzb of alleen, of meer dan gi voorkwam. Die, welke hij noemt, zijn van vroegeren tijd. Zoo b. v. de vertaling van noi~r~us
door JACOB VILT (deze zal toch wel met den
naam van oude Vtaemsche overscttinge bedoeld
worden), die in 1462 begonnen en in 1466
voltooid is. Even onjuist is wat hij omtrent
de bijvertalingen zegt. Want het du in den
Bijbel vals Deux Aes, 156%, was wal nieuws,
derhalve g$’ reeds sedert gernimen tijd ook in
bijbelvertalingen in gebruik. Van de twee,
welke MARZTIX ten voorbeelde noemt, was de
eene, de zoogenoemde Delfsche Bijbel reeds in
1477 gedrukt en nog vrij wat &oeger vervaardigd. De andere. den Liesveltschez~ R~?hal.
kan ik op dit oogol;blik niet naslaan ~t&~~
het is toch opmerkelijk, dat ik op de eenige
plaats, die ik vergelijken kan, namelijk Hand.
111.6, aangehaald door YPEy, Gesch. der Ned.
tale, dl. 1. bl. 390, lees: j)ick en heb silver
noch goud, mer dat ick hebbe dat gheve
ick u.”
Dat in dien tijd, het laatst der XVIde eeuw,
du weinig meer voorkwam, getuigen ook de
schrijvers der Twespraeck, uitgegeven door de
Amsterdamsche kamer l?b liej’d btoeyende-( le
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uitgave 1684) )>Mcrckt ook” zeggen z;j (bl. 85
der uitg. van 1649) !ldatmen de twede persoon
int enkel getal nu ter tyd zelden ghebruyckt ,
maar inde plaats van du minnest enz. ghy mint
zerrohende. ende moeten dees volghens int
Ve%oudighe ghy luyden mint zeggen; ‘t welck
de taal verkruepelt ende die van haar cieraat
berooft. De Heer van St. Akdegonde heeft
hierin-in zynen ghedruckten Zouter zpn vlyt
betoont: ende meer andere hebben ‘t selve
wel eertyds ghepooght te beteren, maar hebben luttel gevordert, zo quaden beest ,is qua
ghewoonte.” Men vindt du bij schrijvers van
kort voor of na 1600 zelden mèer, en waar
men het nog vindt, b. v. bij SPIEGHEL, daar
is het enkele malen en in gevallen waar zij op
andere plaatsen g$ gebruiken. Nog eene poging om althans den verbogen naamval van
du en het possess. dyn weder in te voeren:
werd wat later door a. DE BUBER’P beproefd,
In de Waarschouwinge v66r zijne Psalmen,
Leyd. 1624, zegt hij: »Gelik de Heilige
Schrift uw ende dijn, mitsgaders u ende d$
onderscheijdelick gebruikt, so ben ik genoodsaakt geweest ‘t selve te volgen, doch hei
woordeken g$ voor du, hebbe ik behouden
om redenen, daar van ik in mijne voorredt
openinge gedaan hebbe.” En die reden i:
deze: tIdat het woordeken dt6, ‘t welck sijnc
Ed. (dat is MARNIX) doorgaans gebruijckt voel
gpj, om de hardigheid des g~volgs u y t dc
Wederduytse tale t’eenemael ugtgeroeid sijn.
de, seer qualick heeft wederom konnen ingevoerd worden, te meer dat onse tale een’ VIJandinne is van alle hard-vloeiendheijd.” Die
poging evenwel mislukte geheel en al; niemand, voor zoo verre mij bekend is, die DE
HUBERT
hierin navolgde.
Ter Dordsche Synode van 1618 werdin
de zitting van 24 November de vraag behandeld: j>Of in alle die plaatsen, in de welke van
Godt gesproken wordt, in den tweeden persoon en ‘tgetnlvan een, neb ‘t exempel van ander& natiën, zal moeten uitgedrukt worden door
‘t Nederlandsche woordeken du, ende desgelijks de Nederlandsche woorden van de
tweede persoon in ‘t getal, als van een, daar
op slaande, dan of het beter zoude zijn, dat
men de aangenomene manier van spreken behoude?” Doch )>vnn wederzijden verscheidene argumenten bijgebragt zijndc, is met
meerderheid van stemmen beter geoordeeld
te zijn, dat in die plaatse het woordekeghy,
nu gebruikelijk, behouden worde; dewijl dat
zelve nu, nogtans bij alle de Nederlanders,
door eene oude gewoonte in ‘t .getal van een
gebruikt wordt; en voornamelyk, omdat de
Nederlandsche woorden des tweeden pcrsoons, in ‘t getal van een, die op het woordelien dij responderen, nu over lang buiten
gebruik geraakt zijn, en een ruw, onaangenaam en ongewoon geluid
den Nederland.

schen ooien geven.” LE LOTG, t.. a. p. bl. í’91.
Bu en dijn, waar tot God gesproken wordt,
vinden.wij nog in sommige der gedichten van
HUPGRENS, in het eerste boek zijner Korenbloemen. In andere gedichten van hetzelfde
boek gebruikt hij gzz en uw. Onder die waarin du en dzjn voorkomt, zijn sommige voor
de uitgave van den Stntenbgbel gemaakt. Of
er ook onder *gevonden worden van lateren
tijd, weet ik nlct.
Na HUYGHENS heb ik du en dQ+n nergens
meer aangetroffen.
P.LEE?IDERTZ,WZ.

ANTWOOBDEN.
Werken van F. Ridderus (VL bl. 235, Vr.
368). Over hem zie men K. J . R. VAN HAR DERWIJK , Naaml@st en Levensbijzonderheden
derRotterdam&hePredikanten,
bl.41 en volgg.,
alsmede SCHOTEL , Kerkelgk Dordrecht, dl. 1.
bl. 411, 465, en dl. 11. bl. 282, en GLASIUS ,
Godgeleerd Nederland, dl. 11. bl. 174. De
list van ‘s mans geschriften vindt men op de
~U~~~~SkX
Van ARRENBERG,NOORDBEEK
en
NOURIK.

LEGENilOETSCRIBENDO.

[Naar dezelfde werken wordt de vrager verwezen
door v. O., J. L. A. 1. en J. C. K., door den laatsten bovendien naar Vervolg op WITSEN OEYSBEEK,
Biogr. Woordenb., dl. 111. bl. 18, J . BCAELTEYA,
Volksgebruiken b;j het vrijen en trouwen, bl, 219, eu
Beknopt Biogr. Handwourdenboek.
Zutphen, bij A.
E. 0. VAN SOUIEREN, dl. 11. bl. 668.1
Werken van .F. Ridderus. Ter voldoening
aan het verzoek van T. volgt hier eene lijst
der werken van F. RIDDERUS,VOOPZOO verre
mij die bekend zijn :
Voorbeeld van een waar Predikant, go.
Weegschaal des Heyliydoms, 4O.
Sevenderlei Gezigterl over het I/ijden van
CHRISTUS,
Amst. 2 deelen, 4’. Welk werk
3en’ derden druk beleefde.
Worstelende kerk door allerlei Dwalingen en
Ketterzjen. Utrecht, 8O.
Drieweeksche Voorbereyding of Sarnet&spraak tuSscher8 NARIA, MARTHA efi LAZAZUS, Amst. 8O.
Bloedspiegel der Religie of Xort en Beknopt
Uuy-Martelaarsboekje,
wanria alle de byzolliere gevallen en ontmoetingen van de Martelaa*en, en byzonder haare laatste woorden worder
rerhandeld, by toyze van Sumemsprank. Amst.
?,O., waarvan éen-vijfde druk bc&at.
Mensche Gods. Hoorn 1658.4o.
Xstorisch A, .& C. Amit- i&i* 8O.
Nuttige Tqdkorter. Rott. 1664, 2 dln. 120.
Nodige Tijdkorter
in Oorlog en Vreede. Rolt.
1667, 8*.
Apollos of vernntwoordinge van de Leere der
Yereformeerde
Kerke. Rott. 1670,4 din. 4O.
Dag boven dag. Rott. 1670, 12O.
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Hàstoriesch Doop- en Avondmaal, Amst.
1672. S”.
Historisch Mensch. Rott. 1672.12’.
De Historische Fransman, Engelsman,
Spanjaart (gepast op de onderdrukte staut van
ons Vaderlant), Hollander en h’erk-Spiegel.

Rott. 1673,4O. waarvan in 1739 een tweede
druk verscheen.
De dolende Herder, 1673.8O.
Schrifluurlzjk
Licht. Rott. 1675,5 din. 4’.
Proces voor God tegen Allerlei Atheïsten.

Rott. 1678. 2 din. 8O.

Trappen des Heitigdoms, 1679. 8o.

Beschaamde Christen overtuygt door het Leven der Heydenen. Amst. 1679.8O.
Over verscheiden Texten. Amst. 1681.4’.
Over den Catechismus. 1687.2 dln. 4’.
Leven van JEZUS caaIsTns.Amst.1714.8°.
De yodsalige SARA en eenige brieven. Amst.
1715.80.
Huysoe$ening.
Amst. 1715; de dertiende
druk, 1743.
Wegwijzer naar den Hemel. AmSt. 1716. 8O.
Historiesch Sterfhuis. 4de druk. Leyd.
1737.8O.
Den Christelijken Feestdag. Amst.1739.8O.

Reis-Discours tussen een Burger, een Student en een Reyziger op het verscheynen van de
Comeet-Sterre.
Amst. 1744. 8O.
Doop en zaligheit der Christen kinderen.

Levd. 1738. Amst. 1745. S”.

De eigenschappen en groote aangelegentheit
van een Opperbevelhebber zoo te waater als te
Lande, in>$den van Oorlogs Dienst, in deeze
tijdsomstandigheden, doormengt met o$merkenswaardige voorbeelden der ba’den, in Saamenspranken gesteld. Amst. 1747. 8’.

Ook deed hij zich kennen a1S beoefenaar
der Nederduitsche
dichtkunst door zijne
Huysgesangen, en een in der tijd veel gerucht
gemaakt hebbende: Priesterlijk
BruiloftsBedde, Geheiligt door nuttige gedagten, en alzoo
bereid voor den Eerwaardigen, Godtsaligen

zeer geleerden Ds. CARCLUS URSIYUS, Predikant in Helvoetsluis, en de Eerbare Deugt- en
Zegenrijke Juffr*ouw CLARA BENTIUS, ‘t Samen getreden in den Echten staat op den 26
November 1658, te Leyden, waarin hij alles,

zijnbeschreven in VAN LOON,Nedd &#Oriepenningen, dl. 1. bl. 155, 85 en 157, met
meer anderen. Zij zijn nog voorhanden en
in verzamelingen van penningliefhebbers te
vinden. - Van die op bl. 85 aldaar beschrepen, komen er voor, die in afbeelding of omSchrift onderscheiden zijn. - Ook van die op
bl. 148 bestaat er BQn van dezelfde grootte,
doch de voorzijde geeft het borstbeeld van
PnrLrPS links te zien, en het omschrift is:
En tout$delle au Roy, en onder het borstbeeld
het jaartal 1572 ; de keerzijde: den bedeltaxh
met twee handen, tot omschrift: Juspsa
norter la besace. - Van onderen staat het
C. G. B.
/aartal 1566.
Brielle, de grondsteen der Nederlands&
vrijheid (VI. bl. 236, Vr. 370). Brielle heeft

oom andere eerebelooningen uitgereikt, dan
b$~osr~xEasUu~, Nationaal Gedenkboek, bl.
263, voorkomen, en wel eene zilveren plaat,
met oogje, om te dragen, waarop gegraveerd
staat, aan de voorz$de:
Zie daar dan ~0~8 Gij brave held
Dit stek word U ter hand gesteld
Voor Uwe deugd en dapperhijd
Zoo duidelijk ten toon gesteld (*).
Wg binnelootsen van den Brie1
Wij geven het U met hart en ziel
En dat Gij het nog lang dragen mag
En draagt het tot U laatste dag.
De keerayde heeR een schip afgeb$eld,

waaronder staat:
Dit schip hier ter neer gesteld
Tot eer van Onze Oude held
Wij binnelootsen van den Brie1
Yereeren U dit met mast en kiel.

Den 1 Desember 1813.
XONIJNENBURG maakt melding van elf&pperen op het fort, bl. 214, welke een eerebhjk
hebben ontvangen, doch daarop staat : Dupuesne, 4 Dec. 1813, doch heeft mede: pow
moed en vaderlandsliefde, zoo als de door hem
afgebeelde van Brielle is. Dergelijke in alles
eenerlei, zijn mede uitgereikt aan die van
en met: ‘s Hertogenbosch, 26 Januarij 1814.
C. G. B.

wat bij een huwelijk voorvalt, vergeestelijkt.
Jan Pieterss. DOUW (VI. bl. 236, Vr. 371).
Dit stuk is mede opgenomen in de Neder- Bij COLLOT D'ESCURY, HOU. Roem, dl. VI. St.
duitse en Latijnse Keurdigten, bijeen verzamelt 1. bl. 28, en WAGEXAAR, VaderZ. Historie, dl.
door de Liefhebberen der oude Hollandse VryXIV. bl. 96, zal men het een en ander vinheit. Rotterd. 1710, waar men het bl. 352- den van hem. Bij ABROUDE en ARRENBERG
355 aantreft, gevolgd door eenige spotdich- vindt men eene opgave zijner werken. Z&
ten (bl. 356-368).
Praktzj’k des Landmeters schijnt hij met J.
Mede vindt men verzen van hem voor de SENS geschreven te hebben. Ik bezit een porwerken van den Predikant JACOIWS
BORStret van hem, fol. form., gegraveerd door een’
TIUS en andere zijner tijdgenooten.
onbekende, met het adres van EVERT VAN
A. J. VAN DER AA .
SWIJ?JEN,
en een vierregelig Hollandsch
vers,
Het is zeer zeldzaam.
W.
Penningen op het hefen van den tiendenpenning (VI. bl. 235, Vr. 369). Deze drie stuks

(*) Staat er ookgespreid

wwíYJIJR.
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Jan Pietersz. DOUW. Hij was een der vie:
landmeters, die in 1608 den ringdijk van dg
Beemster legden. De andere waren Mr. LU,
CAS JANSZ. SI%, van Amsterdam, AUGUS.
TIJ?I BAS, van Alkmaar, en Schout REIJER
van Warmenh&en.
c. M’. B.
[Hetzelfde deelde J. BOUHAN ons mede.]
Zonderling gebruik omtrent lijken van ver.
moorden (VL bl. 236, Vr. 372). De oor

sprong hiervan is in het oude Germaanschc
regt te zoeken. Het lijk des verslagenen moes
voor het gerigt gebragt en vertoond worden
waarna men het de regterhand afhieuw. Dar
mogt men den doode begraven en metter doo.
der hant klagen, als of de geheele doode mar
daar tegenwoordig ware. Hoe daaromtren
in Zuid-Holland voor het gerigt gehandeh
werd, zie men in het Charterboek van VA>
MIERIS, dl. 11. bl. 29, en VAN DER WALL
Handvesten van Dordrecht, bl. 115. Om duf
het corpus delicti steeds te hebben, werd dc
hand van iemand, dien men vermoedde vermoord te zijn, afgehouwen en wel bewaard
In eene keur van Kennemerland, geconcipiëerc
in 1587, vinden wij Art. 23, dat geene inge.
zetenen eenige drenkelingen of die van menachenhanden of bij ander ongeval ter dood gebragt waren, zouden mogen vervoeren, verbergen of begraven zonder consent van ,den
Baljuw, na eerst geschouwd en gevisiteerd tc
Zijn ; mits dat de voors. BaiUiu of zijnen Xubsti-

tuyt cd sulckepersonen de hant niet en sul afhouden, gelijck men in oude tijden plach te doen
Zie het Groot Privilegie en Hantvestboeck vaB
KennemerEandt, van w. (3. LANS, bl. 163.

***
[Men zie daarover nog, zegt *+*, J. VAN OUDEN.
UOVEN, Beschrijvinge van Zuyt-Hollandt, bl. 466, en
0. VAN LOON, Alouds regeringowijze van Holland,
dl. 111. bl. 264.
P. F. yegilin van Claerbergen (VL bl. 236,
Vr. 373). G. DE WAL, in zijne Oratio de clar;s Frisiae Jureconsultis, vermeldt de volgen-

de verzen van hem :
1. Een Grieksch gedicht aan ANT. SCHULTIXC toegewijd, nadat deze zijne redevoering
&jurisprudentia&TULLIICICERO?IIS,in

1702

had gehouden, Het gedicht is achter die Oratie
te vinden.
2. Een Grieksch gedicht voor LAME. BOS,
toen deze in 1704 het Hoogleeraarsambt
in de
Grieksche taal en oudheden te Franeker aanvaardde.
3. In Pacem Elegia. Leov. 1713. 4O.
4, Elegia in funere SICCOYIS à GOSLINQA.

Leov.
Oratio

1731, 4’. Ook te vinden achter de
funebris, door

WESSELISG

op

dezen

grooten

Staatsman gehouden, in 1732 t,e Fra-

neker gedrukt (*).

5. Een zoo het schijnt nog ongedrnkt gedicht of parodie op het scherpe hekeldicht op
de reis van W. C. H. FRISO, in 1733, naar Engeland, hetwelk men aan PETRUS BURYAN toekent. D E W A L had het van W A S S E N B E B G H
ontvangen,dievan P. F.VEGILI~ VANCLAERBEBQEN getuigt:

Castaliam - enixus in arcem
Nasonis 80k~S aequiparare modes.
J. D.
[~.VANROLLEHA VerW&t inSgeluk# naar het genoemde werkvan~~ WAL.]

Karel Verlove es z;jne Heilige Lofzangen
(VL bl. 236, Vr. 375.) Ter helfte der 17de
eeuw bestond te Amsterdam een dichterenbent, die ten huize van JAN ZOET vergaderde,
en als de Rederijkerskamer de Wijngaardranken, onder de zinspreuk: Liefde boven al,
bekend is. Zij heeft uitgegeven; Parrtassus
aura ‘t IJ, of Kon&Schoole
ter deugd, ontslooten en geopent door voorstellinge van vyftien zinrijkke, en zielroerende Vraagen, benee-

ven deszelfs Beantwoordingen, Gedaen bij verscheiden Liefhebbers der eedelle Poëzie, te8
Huyse en door beleyd van JAN ZOET, Amsterdammer. t’ Amsteldam, by JACOB BENJAMIN,
Boeckverkooper in de Warmoes-straet, in ds
Druekery. Anno 1663. (164 bladzijden in 4O.)

Van dat genootschap was, blijkens dat werk,
KAREL VERLOVE,
of gelijk hij hier steeds genoemd wordt VERLOOVE, een der werkzaamste leden. Van de 15 vragen heeft hij er 14
beantwoord, en daarvan 5 malen met het gevolg dat hem de eerepalm werd toegewezen.
Naar dien op de l%de vraag, door hem zelven
opgegeven, was hQ natuurlijk niet geregtigd
mede te dingen. Even dikwerf behaalde JACOB STEESDAM, van Wien 12 antwoorden
zijn opgenomen, de overwinning. De overige
leden, waarvan sommigen ook van elders bekend, anderen daarentegen mij onbekend zijn
Sn misschien verder de aandacht verdienen,
waren alphabetisch gesteld: J. P . BEELDHOUWER, TEWIS DIRCXSZ. BLOK,ARENTVAN DEN
BOSCH (die een’ tijd lang te Emden vertoefde,
:n van daar een gedicht overzond), HENRIC
~RUSO, PIET REI?U',FRED.VAN
DENHEUVEL,
PAK0 KASIKJS, THEUNIS ALBERTSZ VAN DER
LAAY, A. LEEUW, P.VAN RIXTEL,LAURENs
ICHUILERUS (= Lieft standvnstigj, CLAAS
IEEP, JAX STAATZ,P.VERHOEK,
F.VERLoo
= Constantia in Foelix), L. VISSCHER (= Leeft

-TG eze Elegia herdenkt BABTHOLO

OOUXA VAN
onderde

HJRYANIA in een htijnSCh vers, tevinden

Terzameling Veterum in Frisia Nobilium Carmina,
Ichter de Naamrol der Raden van het Hof van FrieJ-

‘and, 1742,bl. 120. De h'legiaisook herdruktin de
FrisiaNobilia,Leeuwarden1755,p.106-111.
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DIRCK
ZOUTYAN
(bij letterkeering
=Num Tuos),~. ZOUTD~ANJUNR.(= Insorge
walig); terwijl nog sommigen der genoemden,
of ook anderen, schuilen onder de zinspreuken , Schout haat en nzjl, &Namaals volkomen,
Ik leer eerst, Fidem spiro, In verbo spero, LUdentio studio, of Ick leef in de bladeren. D e
spreuk van JACOB STEESDAM WRS: Nochwaster, die vin KARELVERLOVE: Elk speelt z$n

vro?ik),

rol.

Daaruit rijst nu wel het vermoeden op, dat
VERLOVE
Amsterdammer was, gelijk
hij zeker eene plaats onder de Amsterdamsche
dichters, al zij ‘t van den derden rang, inneemt; maar er volgt nog niet volstrekt uit,
dat hij te Amsterdam hebbe gewoond. Immers
001~ HENRJC BRUXO vinden wij onder de leden
der kamer ; en deze was Prorector aan de LRtijnsche school te Hoorn, waar h;j in ‘t begin
van 1664, en dus weinige maanden na de uitgave van de bovenvermelde Korist-Schoole,
overleed.
S. J.
Karel Verlovs en zijne Heilige Lofzangen.
In de Naamlijst der Doopsgezinde Schrijvers
en Schriften, komt ook KAREL VERLOVE voor,
en worden zijne werken opgenoemd, dezelfde
als de Heer EVERTS vermeld, benevens 1) Vel.scheyde gsdigten opBooken.“Het vermoeden kan
dus grond hebben, dat. zijne lofzangen bij eene
der Amsterdamsche Gemeenten in gebruik zijn
geweest.Wij zijn onbekend met die Lofsangen;
doch kunnen nog mededeelen, dat VERLOVE
een vriend was van JAN ZOET, in wiens werken een paar verzen ter Verjaring van VERLOVE, dien ,,zoëtvloeinde Digt.er” voorkomen,
en waaruit w$ vernemen, dat hij den 4den
Augustus 1633 geboren is. Ook moet er een
afbeeldsel van hem bestaan, immers ZOET
heeft daarop de volgende regels:
KAREL

Dit’s ~~~~~,diezijngeestaan~~~L~ekan~~~~~~~~,
Enmetz~nluite,
aan% IJ, AFOLLO’B harpverdoove,
Terwijl hii ieder streeld, als hij liefkoozend kweeld ,
Hoe dat hier elk Cju rol met lust om winning speeld.
VERLOVE leefde nog in 1674, blijkens het
grafschrift door hem op ZOET vervaardigd.
H-g.
[S. J. berigtte ons later hetzelfde omtrent VERportret, en voegde er bij, dat in den dichtbundel van JAN ZOET de volgende gedichten van K.
VERLOTE
vooikomen: Grafschrift op P. RIXTEL,
Grafschra$ op JAN ZOET en Klinkdicht op JAN ZOETS

LOVE%

Tooneelspel, Eel en Hemel.]
Karel Verlove en zijne Heilige Lofzangen.
In den Catalogus der Bbliotheek van de Maatschappoij der Nederl. Letterk. te Leiden, vindt
men dl. 1. bl. 210 verscheidene Treurspelen
van hem vermeld.
LEGEXDO

ETSCRIBESDO.

Nicolaas Dedel (VL bl. 236, Vr. $76). EIDEDEL werd geboren den 26sten Jan.

COLAAS

1597, hij was de 5de zoon en het 9de kípd
van Mr. WILLEM JOOSTEX DEDEL, bewind-.
hebber der 0. 1. Compagnie te Delft en van
YDA BRuIJNSdr. VAN DER DUSSEN; hijwerd.
ien 17den Mei 1616 student te Leydelz, later
Advocaat voor de Hoven van Holland en ver-:
volgens Hoogleeraar in de regten te Leyden.
Hij trouwde, volgens mijne aanteekeningen,
den 28sten (niet den Sden) Julij 1630 met
MARIA DIRRsdr. VAN BLEISWYCK,
en hadbij
haar driekinderen: DIRK, MARGARRTHA en
GERRIT,
allen jong gestorven. Behalve de,
door ..R. E. vermelde JOHAN en WILLEM DEDEL,
had NICOLAAS nog drie broeders: Mr.
JOOST, Schepen te ‘s Gravenhage, mum en
JACOB, jong gestorven : en vier zusters.
De in 1815 tot den Nederlandschen adel-’
stand verheven Heeren PIETER SAMUEL en
s~~o*Iox
DEDEL
zijn afstammelingen van
den jongsten broeder van Prof. N I C O L A A S ,
WILLEM
genaamd, Griffier van den Hoogen
Raad, met Have van Holland, Zeeland en
jtesifi-iesland.
De grootvader van NICOLAAS
en WILLEX DEDEL WN JOOST WILLIGMSZ.
DEDEL , genaamd P O R S M A X , in 1573 Burgemeestcr te Leyden, die aldaar den llden
Mei 157: is overleden. De Heer ..R. E. zal in
de archieven van Lpyden omtrent de familie
DEDEL
hoogstwaarschijnlijk meer bijzonderheden kunnen vinden, dan daaromtrent te
vinden zijn in de Analecta Hislorica de HADRIAXO

SEXTO

van CASPARUS

BuRMASNUS.

De geslachtlijst toch der familie DEDEL,iII dat
werk voorkomende, schijnt mij voor vele
verbeteringen vatbaar. Ik herinner mij dat,
eenige jaren geleden, een werkje over Paus
ADRIAAN bij BOSCH te Utrecht het licht zag,
waarvan mij de juiste titel is ontgaan, maar
waarin vele bijzonderheden omtrent de familie DEDEL voorkomen.
C. &A.
Wupenbordmet
acht kwartieren te Enkhuizen
(VZ. bl. 237, Vr. 381). Ik kan dit wapenbord,voor een gedeelte althans, uit mijne verzameling Alba Amicorirm
verklaren.
Het is van een der kinderen van CORXELIS
DE GLARGES, &4gent van H. H. M. in Frankryk en Resident te Calais, (zie zijn Album
beschreven in de Nieuwe reeks van werken van
de Maats&. van 3’ed. Letterk. Dl. VII. st. 2..
bl. lO3-107), gehuwd aan SARA PARRET.
Het hoofdwapen is dat van DE GLARGES,
dus ook het eerste ter linkerzijde.
Het 2e van WILLEXIJNE COOPER (moeder
van CORXELIS), van IXnGelsche
afkomst.
Het 3e,gevierendeeld,ls 1 en 4 van STAEL en
2 eu 3 van UYTWYCK Of VUYTWYCK,ZOOzks

het mede geschreven wordt, grootmoeder van
CORXELIS van vaderszijde.
Het 4e van de moeder van WILLEMIJ~E
600~~~ , mij tot dus ver onbekend.
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De kwartieren ter regterzide :
Het le van PARRET, zoo als het mede in
het Album voorkomt, zijnde van PIETER PARRET, overleden den 7den Junij 1658.
Het 2e van diens huisvrouw GHYSBAR.
TA

VAN

SUIJERBEECK, overleden den

F. A.VAXRAPPARD.

[C. G., die het wapen voor dat van CORNELIS DE
MONTIQNY DE GLARGES zelven houdt en de kwartie
ren aldus verklaart: links 1. DE GLARGES , 2. COOPER,

4.

UYTWIJCE,
SASBOUT ; regt8: 1. PABBET, 2. auY.
~~~~BE~~=,~.cHABTELAIN,Q.
DECORT , voegter
bij:
,,Het wapen
SASBOUT is van sabel met drie bloc

van

men van goud, 2 en 1; wat dus wil zeggen met een
gevierendeeld keper nu cheffretttf, verklaar ik nieí

te begrijpen.

Hoe dat wapenbord te Enkhuizen komt, wenschte
ik wel te weten, ook weet ik niet waarom het wapen
van Haarlem van onderen het bord versiert, waar.
schijnlijk is hij te Haarlem geboren den 12den Julij
1599.]

P. van S&veren(VI. bl. 238,Vr. 384). Zonder dit stellig te durven bevestigen, komt het
mij als zeer waarschijnlijk voor, dat de Koevordsche Predikant P. VAN STAVEREN de
schrijver geweest is der doorl3.C. D.v.W,
opgegevene werken. Ueze toch zijn alle in het
licht verschenen in den tijd, dat’die heeraar
moet geleefd hebben.
Behalve de opgegevene werken,vind ik nog
van hem vermeld: Be stemme Gods ugt den
Hemel, 1683, b”. over de Iste Sendbrief van

JQHAWES.
Amst. 1702,4’. - Lgkpredicatie
over de Dood van F. BOMBLE. 4’. v Lgkpredicatie over tEeDood van ~u~uS.8'. - Doodder

Opregten. 8’. - Op ‘t Synode te Haarlem, 8O.
yuar?oeZs Predicutie. tl”. ,De vijf laatste gei

schriften vind ik ~1~66, zonder opgavevan
jaartal of plaats yan den drukker.
9. J.VAN DERAA.
P. van

&Wren.

Een

PETRUSREIXIERSZ.

waarschijnlijk te Amsterdam
geboren, was in 1657 Predikant te Middelie,
in 1661 te Maassluis, in 1664 te Leyden; hij
stierf den 3den Julij 1683. Zijn jongstezoon
REINIER VAN STAVERE~, was successivelijk
Predikant te Oosterwijk, Edam en Leyden, en
zijn oudstezoon, JWVAX STAVEREN,~~ 1686
te Nooddorp, in 1695 te Alkmaar en in 1703
te Amsterdam.
Of bovengemelde P. VAX STAVEREN de
schrijver der door E. C. D. v. W. vermelde
werken is, is mij onbekend.
C.&A.
VAN

WJLLIS,KORNELISVAN

ren,Dichtlievende

KOEVORDEN

ennnde-

Ledigheid. Rott. 1731.

Isten

December 167 1, beschreven zoo als het in hei
Album wordt afgebeeld.
Het 3e schild heeft natuurlijk betrekking
op PARRET; het 4de op SUIJERBEECK,~~~~
zijn aan mij tot dusver onbekend.

3.

VAN DER AA, verkocht te Arnhem van
den loden tot den 2lstenFebruarij 1851, komt
op bl. 107, onder No. 327* voor: ARXOLD

ROBIDI~

A,J.

VAN

DER

AA.

Meugebut (VL bl. 238, Vr. 387). Mezcgebet
is zij, die uit nood of verlegenheid, in de
plaats van eene andere tot eene bruiloft of
eenige andere vrolijke partij wordt gevraagd.
Hoezeer ook de Noordhollandsche schoonen ten platten lande doorgaans niet ongenegen zijn tot het bijwonen van vrolijke partijen, zoo als Bruiloft, Kermis enz., zoo hebben zij toch over het algemeen een’ zekeren
we&rzin in de Meugebet van een ander te zijn.
In geval zi ter bruiloft of ter kermis gevraagd worden door iemand, die juist niet
al te zeer naar haren smaak is, denken zij
al ligt: voor ditmaal is hij mij goed genoeg,
ik ben nu al vast in de gelegenheid dat pretje
b’J te wonen. Doch indien zij ontwaren dat
de vrijer reeds bij eene andere, die hg eerst
gevraagd had, is afgewezen, dan verwekt dit
doorgaans tegenzin, en men weigert dan niet
zelden, omdat men geen meugebet wil wezen,
J.BOIXAN.
T

ae geest van Staf ‘(VI. bl, 238, Vr. 388),
Zekerlijk heeft OLTYANS met dezeuitdrukking
den geest van d’tavo willen aanduiden. Van
STAVQ, naar wien Xtavoreo zoude genoemd
zijn, is weinig of niets bekend. Hij schijnt
een heiligdom aldaar gehad te hebben, en uit
de omstandigheid, dat ST. NICOLAAS als beschermheilige zijne plaats innam, kan men
?pmaken , dat hij als een beschermgod, een
beheerscher der elementen vereerd werd. Zie
onze Koophandel derFriesen en de aldaar aangehaalde bronnen bl. 51-57,59-63, waar
E, Ç. D. v. W. de literatuur van dit onderwerp zal vinden.
J. D.
L.

STAVERE‘J,

hrornelis van Koevorden (VL bl. 238, Vr.
$85). Op den Catalogus van boeken, bijeengeb&gt door wijlen mijnen broeder Mr. a. P. E.
Dl. VIL

Parapbies (VL bl. 254, Vr. 390). Ik heb

qens

gelezen, dat een Engelsch reiziger in
de jaren 1760 en
t 770 van daar teruggekeerd, te Londen wanlelde met een groot zonnescherm, zoo als
men dit veelvuldig ziet afgebeeld, dat hij
;evens tegen den regen gebruikte. Dit vond
spoedig navolging. Reeds omstreekshetlaatstgenoemde jaar, weet ik biJ echte overlevering,
werden twee Hollandsche Jufvrouwen, die,
n het Westland wandelende, er zich van beliendeqdooreen boerinnetjeverzocht: nmagik
,nderge groene hemeltje meêgaan ?” De vooruitan.g in de gedaanteverwisselingen der para?lules en parasols, te beginnen met de vieP
voet lange wandelstokken van deze laatste,
Perzië, HANWAY, tusschen
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kon een aardig artikel opleveren voor een geL. J.
illustreerd mode-tijdschrift.
[De vrager vond na het inzenden zijner vraag iets
omtrent de parapluies, in een pas uitgekomen werkje: Adversaria , lectuur voor iedereen, ‘s Grav. bij
a. DE OEU~. Daar komt o. a. het volgende voor:
r>In het jaar 1750 (dus vroeger dan L. J. opgeeft),
was zekere JONAS EANWAP
de eerste, die in de straten van Londen een regenscherm boven zijn hoofd
hield, dat door hem op zijne reizen in het Oosten gebruikt was. In 1778 werd zekere lakei JOHN
~~~~~~~~~uitgejouwd,omdat hij met een uit Spanje
medegebragt re@nscherm , langs de straten van Loriden wandelde. Hij hield het echter volgens zijne mededeeling drie maanden lang vol, totdat het Yolk ophield op deze nieuwigheid acht te slaan.”
Schoon door dit kleine opstel eenigzine uit den
droom geholpen, houdt D. B. V. H. zich tochvoor
verdere berigten aanbevolen en zou nog gaarne willen weten, of de parapluies sedert 1778 in Engeland
in gebruik gebleven zijn; in Nederland zijn ze, meent
hij, veel later gekomen. Zoo veel later evenwel niet
als hij meent, gelijk uit het door L. 3. medegedeelde
blijkt.]

Govert Flink (VL bl. 254,Vr. 391). Steller
van dit antwoord heeft het verhaal in den
Volks-Kalender van GIJBIT& voor 1855 niet
gelezen, doch te oordeelen naar hetgeen D. J.
VAN
HEYST
er van mededeelt, moet dat verhaal eene vertaling of navol$g zijn van een
armzalig sprookje van s. HENRY BERTHOUD,
in de Musée des families, Jaargang 1839, en
in dat vrij zekere geval mag v. H. het er voor
houden, dat hem eene vertelling van Moeder
de Gans is opgedíscht, waarvan de historische
gronden wel te zoeken, maar niet te vinden
zgn.
Hoe slordig en ligtzinníg vreemde schr&
vers in het algemeen met onze zeden en geschiedenis omspringen, ergerlijker en bespottelijker dan deze BERTHOUD heeft het niemand v&ór of na hem gedaan, noch durven
doen. Wie er zich nader van overtuigen wil,
doorbladere de eerste Jaargangen van het 1Musec‘, waarin hij de naamteekening S. HENRY
BERTROUD
meermalen zal terug.vinden
onder Hollandsche Novellen, zoo curieus en
potssierlijk (zie o. a. zijn Johanna de Leeuwardeenl)

als ze hem ooit onder ‘t oog zijn

gekomen. Onder die Novellen is de j>Govaert
Rinck” niet van de minst belagchelijke,
dermate dat de onkundigste femlletonschrijver
zich schamen zoude zoo veel anachronismen
in een kort bestek terug te geven, of zoo brutaal gebeurtenissen en personen bijeen te
voegen en te verwarren, die nooit de minste
gemeenschap met elkander gehad hebben.
FLIYK
werd in 1616 geboren en MAURITS
stierf in 162.7. FLNK was derhalve nog een
kind toen de Prins reeds bij zGn’ vader, den
onvergetelijkelijken zwijger, ter ruste gelegd
was ; niettemin brengt BERTHOUD die belde
figuren in aanhoudend contact; hij laat, waarom niet !! den jongen schilder, Gavre (een níe-

;ig Brabandsch plaatsje) door middel van turfschepen (turven te GavreI) bij verrassing inlemen en hem ter belooning de hand erlangen van f>Jufvrouw
MAAS," de dochter van
senen schatrijken bewindhebber der Oost[ndische Compagnie (altijd te Gavre !), welke
aewindhebber
op zijne beurt over het paard
getild wordt door Prins MAURITS, die hem
nieuwe concessiën voor de Compagnie toezegt. . . . . Voegen wij nu bij dien onzin den
scherpregter,
die altijd onder den generalen
staf van den Prins aanwezig schijnt te zijn,
3m den eersten den besten burgerman, die zjjn
svondlampje niet tijdig genoeg uitblaast,
stantepecle op te knoopen, dan zullen er wel
geen verdere staaltjes noodig zijn om D. F.
VAN REYST te overtuigen, dat de Volks-Kalender zijne lezers bij den neus genomen heeft.
Immers, hoe uitgestrekt de magt en de invloed
van den Stadhouder ook waren, en hoe ruimschoots MAURITS er ook gebruik van maakte,
voor eene eenvoudige polltle-overtreding-werden ook in die strengere tijden de goede heden
niet met den strop gestraft.
MARS.

[A. J. VAN DER AA, J. C. IT. enD. F. verwijzen
denvrager naarde levensbeschrijvingenvanI?LINH,
bij
HOUBRAKEN, IMMERZEEL en P. SCHELTEMA. Aemstels
Oudheid, dl. 11. F LINK genoot veel vriendschap vau
JOAN ~IAUBITB VAN NASSAU, vandaar misschien dat de
schrandere novellist, die deze beide MAIEUTBEN niet
van elkander wist te onderscheiden, hem met onzen
stadhouder in aanraking brengt, Omtrent hetgeboortejaar van den schilder schijnt men het niet een8 te
zijn; behalve 1616 worden ook 1610 en 1615 al8
zoodanig opgegeven.]

Frank Floriezoon~n Arkel (Vl’. bl. 254,
Vr. 392). Als schrijver heb ik in der tijd hooren noemen Mr. JACOB VAX LENXEP. Hij kan
het zeggen of het zoo is.
C.&A.
Geslacht van Bielefeld enz. (VL bl. 254,Vr.
393). Het Nederlandsche geslacht VAN HALNAEL rekent zich afkomstig van een’ jongeren zoon uit den huize VAX FIALMALE, in
Braband. I>eZe,FRANÇOIS

VAX HALMALEge-

naamd, behoorde tot die talrijke uitgewekesen, die in de XVIde eeuw, om de geloofsvervolgingen te ontgaan, genoodzaakt waren
lun vaderland te verlaten. Later schijnt hij
Gich bij de watergeuzen gevoegd te hebben;
lij was althans
._ bg het innemen vRn den Brie1
:egenwoordig.
Eenige zijner afstammelingen hebben zich
;e Wezel nedergezet, zoo ais mij blijkt uit het
I’rouwre-ister der stad ..Dordrecht. waar ik
let navoliende
huwelijk gesloten vind.
))1629 syn getrouwt op attistaë van stad
Amsterdam JAXJACOBSVANHALMAEL vanwesel, jongmctn, en HESTER VAX MOLLEM, mede
van Wezel;” terwijl ik onder de personen, die
bij het begraven van Burgemeester DE VLAYIXG VAXOUTSHOORN,
ín 1628tegenwoordip
waren, Jonker JACOB VAX HAL~AEL, van
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hu$s” waren ujjtgelaten.
Terstont gingh den
roep, dat ROSAEUS die Catechismus had doen
drucken, ende de nu verhaelde woorden voorbedachtelick doen uijtlaten, om met het begeeren van mijn huije niet te schijnen ghedaen te hebben teghen ‘t expres verbodt
Godte, gheliJck de luijden seiden. Dit gerucht ghestroijt zijnde, wilde ijder een die
Catechismus hebben, en noemde men die den
Catechismus van ROSAEOS. Maer men dede
ROSABEO daer in notoir onghelijck, alsoo hu
van dat drucken niet en wist, ende de Haegsche drucker ghevolght had eene copie voormaels tot &&edam ghedruckt, in de welcke
die woorden : Ghij en sult niet begeeren uws
JoRannes Vollenhove (VL bl. 254, Vr. 394). naesfen huijs, ook bevonden wierden uijtgheDB Heer VAN DER VEEN kan eene korte le- laten te sijn bij abuijs. Dan ROSAEUS moste
vensschets van den Haagschen Guldenmond dese blame des volcx opbrassen, alleen om
vinden in ‘t Tijdschrift : de Evangeliespiegel, dat hij soo noode uijt mijn huije wilde.”
Zie ook Archief voor Kerkel. Geschiedenis,
Jaarg. 1853, bl. 46 en volgg. Ook moet er
een opgenomen zijn in de Vuderl. Letter- dl. 1X. bl. 524 enz.
J.C. K.
oefeningen van 1827, No. 4 en 5, en in den
A. M. Cerisier (VI. bl. 254, Vr. 397). AN Overgss. Almanak voor 0. en L., 1842, bl. 58.
Verder zijn eenige bizonderheden aangaande DRÉ MAIJRICE CERISIER, overleden in 1828
hem medegedeeld in de opdragt v66r den te Châtillon-les-Dombes, waar hij in 1749 ge3den druk van VOLLENROVE'S Heerlijkheid boren was, is onder onze landgenooten met
lof bekend als de schrijver van eene uitvoe*
der Rechtvaardigen, van de hand van JOAN
ARNOLD
LANGERAK.
Ook raadplege men de rige Nederlandsche geschiedenis, getiteld ;
opdragt van den Kruistriomf aan den Burge- Tableau de 2’hisfairs des Provinces Unies, in
meester van Zwolle, door VOLLEXHOVE zelven
10 deelen, te Utrecht in 1777 tot 1784 ge?
opgesteld. In MOONENS Poë,y (uitgave van drukt, waarvan ook eene Nederduiteche ver1700, bl. 540) vindt men een Zegegang op de taling, door den Predikant P, LOOSJES, AZ,
bezorgd, in 1781 tot 1787 in het licht ververovering van Eoeverden, uit 1673, die’aan
schenen is. Woordenboek der ,Zamen@ving , bl.
VO~LEXROVE
is opgedragen.
[De vraag is insgeluks beantwoord door J?gK
317.
v. o . , A.J.v. D. AA en J. L. A.I., die beh&
[LEQENDO ETB~RXBENDO verwijst naar Biographie
naar de bovengenoemde werken verwüzen naar FIT- UPriverselle, t. XIV. p, 177 en &onst- en &etterbode,

Wezel, vermeld vind, In het begin derXVIIde
eeuw hebben zij zich in Amsterdam gevestigd,
alwaar tot op dezen tijd nog afstammelingen
aanwezig zijn, bg wie men wel nadere inlmhtingen zal kunnen verkrijgen.
Het wapen van dit geslacht is van keel,
bezaaid met billettee van goud en beladen
met een’ leeuw van hetzelfde.
A. E. 1.
Geslacht van Bielefeld enz. SAUMAISE port,e
d’azur a un chevron ondé d’or, accompagn8
de 3 glands de meme, 2 en chef, 1 en pointe.
VAN EECKEREX, d’argent a 3 sosee de gueuH. M.
les, 2, 1.

OEWBEEII,
Biogr. Woordenb., NIEUWENBUIS,
Woordenb.,Woordenb.der
Zarne~le~~ ,SIEQEZBEEK,
Ge.&. der Nederl. Jjetlerk. bl. 17+- I76.1
SEN

De Catechismus van JZoseus (VL bl. 254,
Vr. 396). Wat er van dien Catechismus zd
kan het best door den man beschreven worden, op wien de zaak betrekking scheen te
hebben. J, UYTENBOGAERT
was uitlandig,
zijne goederen verbeurd verklaard, ook zijn
huis in ‘s Hage, en nu ontzag zich de Predir
kant H.RDSAEUB niet, om bij den Prins en de
Staten aan te houden, tot het vrij gebruik
van dat huis, waarin hij zoo menigmaal gastvrij onthaald was, ‘t welk hem in 1625 geIukte, Met deze gebeurtenis stond de omstandigheid in verband,welke den zoogenoemden Catechismus van ROSAEUS , t.ot het ouderwerp van allerlei gesprekken maakte, waar?
van ons UYTEXBOGAERT dit verhaal geeft, in
zijn Leven, kerkelijke bedieninghe ende zedighe
verantwoordlngh, enz. 2de druk, bl. 382. VjBelachensweerdt is, dat omtrent dese tijdt (1630)
een Catechismus uijtquem in den Hage ghedruckt, in de welcke de woorden van het 10
ghebodt ; F> GhQ’en sult niet begeeren uws naesten

Biogr.
der Nederl., dl. 111. bl. 295 -297, en

1828.dl.II.bl.50; A.J.v. o.Aanaarzijn

Woorden&

biedt den vrager, indien deze het werk niet ter inzage
weet te bekomen > een afschrift van het artikel CEBIY
3;ER

ML]

A. M. cerisier. Oordeel van

PIETER

PAU-

omtrent hem. In een eigenhandigen
brief aan den boekhandelaar B. WILD, te
Utrecht, gedagteekend @age d! 8 Nov. 79
(1779), zegt deze van hem :
~Het 4e pl. van ‘t 7’abkazr Reeft my zeer
wel aangestaapt. De Heer CERISIER~~ misschien
LUS,

de eerafe.Franschman,
die zig van onze constitutie eenig gqed denkbeeld begint te vormen;
doch ik wenschte, dat hy zich met zoo veel pam/Zets niet ophield.”
--d,

GesZacht van den zster (VL bl. 254, Vr.
400). A. M. L. kan zijnen weetlust gedeeltelijk bevredigd vinden in FERWERDA'S Ne,
derlandach Geslacht-, Stam- en Wapenboek,
waarin echter ook hier, even als op meer
plaatsen van dat werk, klaarblijkelijk fouten
schuilen. Het wapen, zijnde dat van het grafelijk geslacht van BENTHEIM, gebrokon met
eenen scbildsrano van zilver, wljet de afstam7.
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ming van zeloen aan en de verwantschap met
,het Uverijsselsche geslacht van RUTENBORCH.
Zie hier die wapens :
BEXTHEN: van keel, beladen met negentien besans van goud, 4,5,4,3, 2, 1. - Helmteeken: eene kroon, waaruit rijst een halve
man van natuurlijke kleur, gekleed van het
schiId, eene spitse muts van keel, geboord van
goud op het hoofd.
VAX DEN CLOOSTER : BENTHEIM gebroken
met eenen schildsrand van zilver. Helmteeken: eene wrong van zilver, keel en goud,
waarop een pot van goud, uit welk vijf pluimen van sabel te voorschijn komen.
RUTENBORCH : VAN DEN CLOOSTER, gebroken met acht leliën van sabel in den schildsrand . - Helmteeken: eene kroon, waarop een
koker van zilver, uit welke vijf pluimen van
sabel te voorschijn komen.
WeetiemandnogmeerBentheimsche,Overijsselsche en Drenthsche geslachten, die een
dergelijk wapen voeren ?
Een wapen van RUTENBORCH
is mij ook
voorgekomen, dat van geheel anderen aard
was, t. w. van keel, met negen ruiten, 5, 4,
van sabel. Helmteeken: eene kroon, waarop
eene achteroverhangende spitse muts van
keel, geboord van hermelijn, geknopt van zilver en gepluimd van goud.
Q. X. Z.
[v. D. v. B., H. M. en X. verwijzen ingelijks naar
FERWERDA.
H. M. geeft als wapen op van keel met
20 besans van goud, 4, 6, 4,3, 2, 1. Een afstammeling van dit geslacht, zegt v. D. v. B. , denkelijk
in garnizoen op Loevenrtein
overleden, is in de kerk
te Brake2 begraven onder eene zark met wapen.]
Geslacht van Coevzn (VI. bl. 255, Vr.
401). De befaamde RUDOLF, Slotvoogd van
Coeverden, zegt A. N. Z., en maakt het beter
dan VAN KAMPEN in zijne Verkorte geschieden.
der Nederlanden, biJ welke ellendige en onoordeelkundige compilatie nog velen blijven
zweren en die, daar zij in veler handen is en
nog dagelijks gelezen wordt, eenen hoogst
onaunetigen invloed on de kennis van onze
toch zooOzeer verminkte en partijdig geschrevene geschiedenis des Vaderlands uitoefent.
.VAN KAMPEY noemt hem toch: de belhamel.
Hem, ten onregte Slotvoogd genoemd ; hem, den
dynast, den edelen Heer (nobilis vir) van Coeuerden, diein openlijken oorlog tegen Bisschop
OTTO VAN DER LIPPE was., wiens naam door
de schitterende zegepraal, m de moerassen van
Ane behaald, zoo beroemd is geworden, den
magtigen vijand,dien men niet dan door trouwbreuk meende te kunnen bevechten (immers
bisschop WILLEBRA~D , de opvolger van OTTO
ontsloeg den Graaf VAN GELRE en den Heer
VANAEMSTEL
vande aan RUDOLF gedanebelofie), wien men niet anders dan door het
schandelijkste verraad meester kon worden,
om hem op het rad te doen sterven, een belhamel te noemen !

Coevorden en Drenthe, oorspronkelijk vrij,
edel goed, onmiddelbaar aan het rijk leenroerig, werd het naderhand aan den bisschop
van U&ecU. Hoe groot echter de rijkdom
dier Heeren was, bewijst de navolgende oorkonde, waarvan het begin hier medegedeeld
wordt.
PIIk SWEDER VANHEKEREN,
ghehieten van
RECHTEREN, Amptman to Covorden ende in
Drenthe, make kunt allen luden, dat voer
mi ende voer Gerichts lude byr na beschreven ghecomen is tot Cooorden int gericht ende
bekende, dat he met beraedenen moed ende
voersyen upgedraegen had, ende droegh daer
up mit sinen vryen moetwill yn tegenwordigheyt ende tot behoeff des Eerwerdigen in
Gode Vader ende Heren, Heren F R E D E R I C S
VAX BLANCKENHEIX
Biscop tot Utrecht, myns
lieven ghenedighen Here, spne nakomelinge
Biscoppen der kerke en des Gestichts van
Utrecht, tot erfliker besittingen ende tot ewigen dagen dat Huus ende de Heerscap van
Coverden,
met allen horen tobehoeren ende
verteech daer claerlicken up en up al1 aenspraeke en thoseggen, die hye off syn alderen
aan Covorden gehadt hebben, ende die hye off
syn naecomehnge daer aen hebben mogen.
Ende desghelyx quam BEWALT V A N COVORDE.Y
tot Hulsfoerde, ende droegh daer
up voer die Etten ende voer dat ghemeyne
Lant van Drenthe in thegenwoordigheyt ende
tot behoeff myns ghenedigen heer ende syns
Ghestichts van Utrecht, als voerscreven is,
dat nlinghe Lant van Drenthe mit alle sinen
toebehoren ende verteech daer aff claerlicken ende van alre aenspraeken ende toeseggen, die hie ende syne nacomelinge daer
aen hebben moegen, alse te samene voer ene
seker summe gelt, als voer vyftien dusent
gulde oelde guldene Franckrichsche of Keysers schilde van golde ende van ghewichte
gherecht , die hem aen gheliken payment daer
voer aen ghereden ghetelde gelden vol1 und
alle betaelt ende overghelevert were, den lesten penninc mitten yrsten. Beheltlyc denselven REYNALT sinen eruen ende naecomelingen
alsuIcke erffnisse ende guederen , die syn alderen ghecoft hebben ende die niet en hoeren
tot de Heerscap van Covorden: ende diemet
synre moeder mede gaere ghecoft syn, als hyr
nae bescreven staet. In den yrsten (hier volgt
de lijst van die goederen) enz. . . . . nae inholt
der soenen, die die HooggeboorenFurste, myn
lieve Here, die Hertoge van Ghelre ende van
Gulyck ende Greve van Sutphen, den Godt
ghenedich sy , tusschen minen ghenedighen
Heren van Utrecht vorscreven aen die enen
syde,ende den selven REYXALT aen die andere
syde, als hie des mechtig van beyden tsyden
ghemaeckt was, uytgesproken ende gherecht
heeft, enz. . . . Gegheven in den jaer ons Heren dusent vier hundert ende twee des dinxe-

daghen na beloken Paeschen, dat was de;
vierden dages in Aprille.”
De zoen, waarvan hier boven gesproker
werd, was gesloten op den 14den Mei 1397
REYXALT
VAN COEVERDEN
had blgkens da
stuk daarin o. a. tot bondgenooten verschei.
dene leden van hetgeslacht van BROYCKHORST
JOBANVAN HOMOET,DERK VANWISCH,HER
MAN VAN SCHONERBEKE,BERENTVAN REDE
WILLEM DE ROIDE, HERBIAN VAN HERSTEI,
ROBERTVAXTOUTENBURCH,GERRITVAXDEI
REINHYX,DIRKVAX
BERLO,ARENTVAN ZEL.
LAER,EVERTVAXDEROYE,JOANDEKISTER
VAN
DODINGWEERDE
en anderen
De oorlog schijnt door REYNALT niet gelukki;
gevoerd te zijn geweest en koet.te hem zijnc
Heerschap Coeverden. De Hertog van Gelre
de bemiddelaar, geeft hem even als aan der
bisschop, den titel van lieve neef.
Het adellijke geslacht V A N C O E V E R D E N
dat, in de Ridderschappen van Zutphen, Over
ijssel en Drenthe beschreven is geweest, stam,
de af van die voormalige dynasten van Coe.
oorden. Thans is het, als zoo vele - wij zou.
den haast zeggen de meeste - oud-adellijk1
geslachten van h’ederland, vervallen en val
magt en aanzien beroofd.
Het wapen van Coeverdea is van goud, be.
laden met drie arenden van keel. Helmteeken
eene vlug! van sabel, zegt WELEVELD. Ik her
zoo vrij dit voor niet waar te houden: de kleu.
ren van het helmteeken, moeten met die var
het schild overeenstemmen, en nergens vinc
ik daar het sabel in. Beter schijnt het mij tt
eijn, zoo als ik het in eenen kwartier-staa,
van opzwering voor het stift te Bedbur hel
gezien, waarin de vlugt van keel was.
Geheel overeenkomstig met het wapen var
Coeverden is dat van Echten: van goud, beladen met, drie arenden van azuur. Helmteeken
eene vlugt van sabel, dat ik voor foutief houd
Het eenige verschil, dat men in die beidti
geslachtwapens aantreft, is dat der kleuren.
en hunne stamverwantschap blijkt daaruil
klaarblijkelijk.
Welke Drenthsche, Overijsselsche of Bentheimsche geslachten voerden nog meer de
drie arenden ?
Q. X. Z.
HENDRIK

Verhandeling over Vollenhove (Vl. bl. 255,
Vr. 402). De Geschiedkundige Verhandelingen
over Vollenhave ‘en deszelfs omstreken, 72 bl.,
zijn in het jaar 1831 bij J. J. TIJL te .??&UE
gedrukt, maar niet in den handel gekomen.
Het zijn voorlezingen van den Heer J. A. Baron DEVOS VAN STEESWIJIC, toen dezestaatsman als ambteloos burger op zijn landgoed
nabij Vollenhove woonde, opG.estcld in de jaren 1811 en 1512, en in byeenkomsten der
afdeeling van de Maatschappij tot ATut uan ‘t
*-te*
Algemeen uitgesproken.
’
[Hetzelfde deelt A. J. Y. D. AA mede.]

Ivapen van .Maeimiliaan van Egmond (VL
bl. 255, Vr. 403). Op het gemeentehuis te
Veere, wordt nog altijd de prachtige zilveren
beker bewaard van MAXIXILIAAX VAX EGXoXD, Graaf van Buren, in 1851 door MAXINILIAAX VAN BOUGOXDIE aan de stad Veere
ten geschenke gegeven (zie DE KANTER en
DRESSELHUIS, De Provincie Zeeland bl. 159).
Op de binnenzijde des deksels heb ik het wapen van MAXII&ILIAAX VAN EGMOXD aldusgevonden :
EcartelB 1 en 4 EGMOND, d'or & six chevrons de gueules ; 2 en 3 BC'REX, de gueules à
la fasce brétessée et contrebr&ess8e d’argent;
surle teut LJSSELSTEIJS,~'~~ àlafasce de sabie, au sautoir échiqueté d’argent et de gucules de deux traits.
Het schild wordt gedekt met eene gravenkroon, en is omhangen met de orde van het
gulden vlies.
De beschrijving van het wapen kan men
ook nqg vinden in J. J. CHIFFLETII I&gn.
getiilitza epuitum Aurei J’elferis, Antv. 1632.
P-PEv. D. v. B. deelt dit wapen mede uit de ZTisloirs
de la toison d’or. In het wapen van EQPOND , dat hij
chevronnk de doure pièces noemt, merkt hij op dat de
twee eerste stukken e>ah’ ouverfes a la cime zijn. Hij
vervolgt : Heaume : couronne d’or. timbre : un chapeau rond en pointe de sable, compost? de feuilles de
laurier entassées l’une sur I’autre. Hachements d’or
et de gueules. J
-.
Geslacht van Eijchelberch genaamd Hooftman (VI. bl. 255, Vr. 404). In het 2de deel
van J. SCHELTEMA, Peter de Groote bl. 125,
lees ik: l>Volgens een staatstuk wns GILLES
VAN

EIJCHELENBER~

gezegd

HOOFHAX,

de

eerste Nederlander die de zeevaart van Archange1 heeft opgedaan, en den handel op
ïWoscou gestabiliteerd. Hij woonde vroeger te
Antwerpen, almaar hij Schepen was en een
zeer vermogend koopman. Hij was Heer van
CLeedaal, Stovers, Artslnar en Kouwenstein.
Vertrouwd vriend van Prinsw~~~~%IIvoor
en in 1572, deed hij zich kennen als een ijvcrig voorstander der goede zaak, en verhuisde
naar Amsterdam. Hij kocht, een buiten te
BZoemelatla&; in de geschilderde glazen van
een koepel aldaar was in ‘t begin dezer eeuiv
zijn wapen nog te zien.
Het wv:Lpenvirn

HOOF&fANiS:

eenzilverveld

beladen met een ossenkop van sabel, met gouden hoornen.
In de groote kerk in den Haag, zijn twee
zarken met 8 qunrtiercn, de eenc van vAs
XISPEN, deandere van ZOETE DE LAHE,op
welkehetwapen
van-HOOFMAN
GEERTRUID HOOFMAN,
geb.

voorkomt.

9 Sept.1609,
overl. den 7den Mei 1658, trouwde te Amgterdam met ASRAHA~I ALEWIJY,~~~ loden
Dec. 1630.
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SIJXTJE
JOOSTEVANGIJZEN.
G~~~~~voerde
op een veld van sinopel, 3 stappende vogels
van goud, boven elk een los kroontje van
goud.
ELISABETH HOOFMAN,
de vermaarde dichteres, geh. met PIETER KOOLAAKT, was geb.
den 23sten Febr. 1664 te Haarlem, dochter
van J~~~THOOFMA~~~SARAV~~A~ER~X~I~~.
JACOB HOOFXAN A“.1723,geh,met CATN.
VAN DIEPENBROEK,
(mijne overgrootouders).
JOOST H~OF>IAN en SARAV~NARIER~XGEI
hadden nog twee zoons, WILLEN en CORXELIS,
de laatste geb. 28 Nov. 1672.
GILLES
VAY
EIJCHELEXBERG
genaamd
~ooFaAA~,lietna:

AXXA, trouwdel.Marquis IIORATIOPALLAVICHO. 2. OLIVIERCROYWEC,
Ridder.
CORXELIS, overl. 11 Maart 1632.
GILLES.
MARGARETHA, trouwde N.
RANDENR~DE
VAXDERAA.
BEATRIX trouwdeA91599
PRILIPS LAETS
DE LAKE, Heer van Villers; zij stierven beide
A”. 1634.”
Q. v. U.
[Volgens H. M. voerde EIJCHELBERCH genaamd
: gevierendeeld, 1 en 4 van keel met drie
eikels van goud, 2 en 1; 2 en 3 van zilver met een’
stierenkop van sabel.]
HOOBTMAI

i

Adellijke titels van Jhr. J. C. W. Fííbrieius
van Lijenburg (VL bl. 255, Vr. 409). JOHAN
CARELWILLENFABRICIUS
van Lijenburg werd
in 1828 tot den Adelstand met den titel van
Jon,khem verheven. De titel van Bnrcua is hem
nooit verleend, en die van Prg’heer in onze
staatsregeling onbekend. Men noemt uit courtoìsia nog vrijheeren,
de eigenaren van voormalige vrije Heerlijkheden; gelijk men Heeren van die of die plaats noemt, de eigenaren
van voormalige dagelijksche of ambachtsheerlukheden. Eigenlijke Vrijheeren of Heer
ren van eenige heerlijkheid zijn er bij ons
thans niet meer. wel eigenaTen oftitularissen
van voormalige heerlijkheden,
c. & &
Flater (VL bl. 255, Vr. 420). Bij WEI,LAKD
z o e k t men dit woord te vergeefs. B ILDER DIJK heeft het in zijne VerkE. Geslachtlijst
opgenomen, omschrijft het door breuk of gebrek en leidt het af van wleter. Zie aldaar,
In de lijst van Groningsche woorden, in Dr,
A. DE JAGERS Taalk.Magazijn,
dl. 11. bl. 335,
komt het mede voor. Hier leest men:
nFZater, misslag, fout. Een geleerde wil,
dat het woord verwant is aan falen ; hiervan
het freq. faleren, met inlasschitg der t, fulteren, en door omzettingsateren.
Dr. DE JAGER teekent er bij aan, dat deze
verklaring, zijns inziens, de voorkeur boven
BILDERDIJKS afleiding verdient.
De geachte vrager moge nu zelf het antJ. J. WOLFS.
woord hieruit opmaken.

Grafschrift te Lnvenhnm (VL bl. 255, Vr.
411). Of dit te vertalen zij :
Quod fuitesse, quod est, quod non fnit esse, quodease,
Esse quod est, non esse, quod est, non est, erit esse?
ESSE is de eigennaam van den man, onder

den steen begraven. Bijgevolg quod csse,
quod est = wat, ESSE geweest is, dat is hij
nog, namelijk een Christen, een braaf man,
een mensch , of wat hij dan ook moge geweest
zijn. Quod non fuit esse, quod esse = wat
ESSE niet geweest is, dat is hij na, namelijk
dood. Esse quod est = ESSE is wat hij is.
Non esse, quod est, = ESSE is niet, wat hij is,
namelijk hij schijnt dood, maar is niet dood :
hij leeft nog, ook na den dood. Non est, erit
esse = ESSE is nu niet op aarde, maar hij zal
zal zijn; hij zal eeuwig leven.
V.BR.
[Dat e9se, zoo als v. BR. meent, een eigennaam ia,
kan wel zijn. Zijne oplossing echter van het raadsel
kan de ware niet zijn, daar hij quod een paar malen
neemt in de beteekenis van id. Wij hopen, dat hel
eenen of anderen Navorscher gelukken mag eene betere te vinden.]

Geschiedenis van Steenwijk (VI. bl. 255, Vr.
413). In de opgave van plaatsbesohrijvingen,
door B(ODEL) N(IJENFIUIS) medegedeeld in den
Vriend des Vaderlands, dl. VIII. No. X1. bl.
891, komt voor:
i. w. LANIUS DoCCUS(oO~UJIE~SIS?)d~~
bdege&nge, besettinge ende ontsettinge der stad
Steenwyck, in Sticht van Overijssel. An. 1580,
beg. 18 Oct. endig. 23 Febr. 1581. (z. pl. van
druk) 49
2. P. BROUERUS(RROOWER), Brevisnurratio, Orat. liga& de liberatione Urbis Steenwp
censis, in Xransisulam’a sitae, Dav. 1581.4’3.
LEaEXDQETSCRIBENDO.
‘t GesZacht deMepsche(VI.bl, 256,Vr.414)?
Het geslacht DE FEPSCHE behoort tot die Chnmelsnder adellijke geelachten, welke vele leden gehad hebben, die de aanaienlgkste betrekkingen bekleedden, zoowel in de gtedelijke
regering van Groningen, als in die der Ommelanden.
In 1596 was JAN DE MEFSCHE op den Ham,
L,id der Provinciale Rekenkamer.
In 1610 was met die zelfde betrekking bey
kleed EVERHARDDEUEPSCHE, welkein
qlmede gecommitteerde wegens de kloostergoederen geweest is.
.
In1639 W&SJANDEMEPSCHE
gedeputeerde Staat wegens de Ommelanden, en BIDDO
DE MEPSCHE, lid van het krijgsgerigt.
In 1669 was JOHAN DENEPSCHE,
gecommitteerde wegens de Ommelanden bij de Generaliteits-Rekenkamer.
In1679 was GERARDDET~EPSCHE
Curator
der Gronitger Akademie.
In het Janrlijksche aanhangsel van QOQp
K ENS Groninger Regerfngs
Almanak, vindt men’
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onderscheidene leden van dat geslacht opgenoemd, met regeringsambten bekleed.
OD onderscheidene wanenborden van Ommel&der geslachten, in eeni$e kerken aldaar
nog voorhanden, vindt men in de kwartieren
veelmalen het wapen van DE YEPSCHE. Wat
dat wapen betrefi, zoo verwijzen wij onzen
vrager naar de beroemde kaart van de Onamelandew van de Heeren w. en F. COEYDEES
VAN HELPEN, alwaar dat wapen voorkomt,
ziJnde van goud, gesneden van sabel, met een’
boomstam, waaraan vijf wortels, de boomstam in het bovenveld van keel, de wortels in
het onderveld van zilver, benevens eene keurige afbeelding van het in echt ridderlijken
stijl gebouwde slot ten Ham,onder Loppersum,
in 1623 aan dat geslacht toebeboorende. Verder Gze hij den Almanak van ‘t Departement
Leens der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen van 1839, alwtlar hij zal zien, dat op het
huis te Faun een lid van dat ges!acht heeft
gewoond. Ook op het huis Takkenborg, bij
Garmerwolde, moet dat geslacht gebloeid hebben, terwijl men in de kerk aldaar onderscheidene grafzerken vindt, welke de namen
en wapens van DE MEPSCHE dragen.
Voor zoo verre ons bekend IS, is dat geslacht in mannelike linie uitgestorven , en
het huis tesa Ham en Tukkenborg in de XVIIde
of XVIIIde eeuw afgebroken.
Eene genealogie der DE MEPSCHEY plagt
onder de archieven van het huis te Middelsturn
voorhanden te zijn, opgesteld door gemelde
Heeren COENDERS VAN HELPEN ,en denkelijk
nog te bekomen bij de Douarière LEWE VAN
MIDDEESTUX, woonachtig te Ouderkerk aan
den Amstel.
D.D. V.D.??.
Modde van GompeTVI. bl. 256, Vr. 419).
Men zie de werken van G. A.BREDERO, en
we! zijn’ Stommen Ridder, alwaar deze dame
in het laatst van het 2de bedrijf voorkomt.
Mogelijk is de spreekwijze: Het is eene XODDE
VAN GOMPE~, hieraan ontleend.
v. M.
Hennebert en de gebroeders(?) van Ham (VL
bl. 266, Vr.420). Dat VAN GRONINGEN niets
heeft opgegeven van hetgene hier T. omtrent
HEWEBERT meldt, en waarvoor hij T. dankt,
is alleen omdat hem PERS, Verwurde Adelaar,
niet bekend was. Evenwel gelooft hij, dat
wat het laatste deel van dit verslag betreft,
de berigten van PERS niet juist zgn.* Dat
HENNEBERT
eerst zich met andere watergeuzen tot een admiraalschap vereenigde, is zeer
wel mogelijk, doch dat de Graaf VAN DER
MARK,I[I plaats van HENNEBERT, om meerder
aanziens wille van den Prins tot opperhoofd
over de vloot was verkozen, en wel nadat
Koningin ELISABETH den geuzen hare havens had ontzegd, dus zeer kort v66r den

den lsten April 1572, is niet waarschijnlijk.
Admiraal over de vloot derwatergeuzen was,
sedert den loden Au.gustus 1570, de Heer
VAN LUXBRES,
en zqne onderbevelhebbers
waren de Graaf VAN DER MARK,LAWELOT
VAN BREDERODE ~~ADRIAANYENNIXCK.
De
twee laatsten evenwel hadden hunne aanstelling eerst van September 1572. Van HENNEBERTS bevelhebberschap heb ik nergens iets
gemeld gevonden, schoon het niet onmogelijk
is, dat hij onder den Graaf VAN DER MARK
eenig gezag over zijne mede-kapiteinen heeft
uitgeoefend.
ENTENS VAN ~PENTIIEDA wasdevice-Admiraal van LUMEY, en door hem zelven aangesteld. Doch wat beduidt de uitdrukking
in dit artikel: setschippers die tolvrg waren,
waarmede de watergeuzen worden bedoeld ?
Het eerste begrijp ik. De vaderlanders die
zelve nieL ter zee konden varen, rustten schepen uit, stelden er schippers op, en deze konden met regt setschlppers heeten, maar wat
is dat tolvrij? Kan het ook beduiden, dat z$
zich bij uit- of invaren met geene tollen of
lasten bekommerden?
v. GR.
Hennebert en de Gebroeders (3) van Ham.
MEINARD VAN HAM schijnt tot het geslacht
der VAN HEEMSTRA'S
behoord te hebben,
afstammende van zekeren ABBE HEEMSTRA,
vetkooper Edelman, die zich in 1421 met
der woon uit Friesland begaf en te Groningen noderzette (zie WESTENDORP, dl. 11. bl.
379). Onbekend is het, in welke familiebetrekking tot hem stond een andere A B B E
HEEMSTRA,
in den Ham wonende met zijne
echtgenoote BIJYER, BIJNA of BEI?dA en kinderen. Deze echtgenooten werden in denHam
geplunderd en van alle kleinoodiën beroofd
door ZekerenGroninger burgeraEINE VOELE,
daarvoor doodgeslagen door R O E L O F V A N
XWSTER, Heer van Ruinen en Ruinerwold,
Slotvoogd van Koevorden en Drost van .Drenthe,buitendien reeds den Groningers niet genegen, ook ten gevolge zijner verwantschap
met eene adellijke familie, wier leden,vroeger
uit Friesland geweken, alle als vijanden van
Groningen beschouwd werden ; zie den Drentschen Volks-Almanak voor 1850, De Geschiedenis vat& Koevorden enz. enz., door den Heer
P.S.VAX DER SCHEER, bl. 48 en 49.
ALBE REEMSTRA van den Hum en zijne
echtgenoot hadden een’ zoon, MEBCKE VAN
HEEXSTRA, en oenen anderen, SAPPER VAN
HEE~LSTRA
genaamd. Ook hadden ZQ eene
dOC!hter,BA1VYNAVW HEBXSTRA, gehuwdaan
bovengenoemden ROELOF VANMUNsTER,diede
ouders warenvan JURJEX VAN BIUX~TER,~~~
IBetDIEINERTVAN DENHA8f,ZOOdSE.BENINGA
inzijne HistorievanOost-Friesland
hem noemt.
bevelhebber van Hertog KAREL VAN QELDEX

geweest is.
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~~ENCEE~ANHEEYSTRA van denHam,
dien
ik voor denzelfden persoon houd als YEYXERDT

rekt worden; en dan vreemde taai voor inlandsch duimkruid achterlatende.
20. Door de lang~urip besta& hebbende
VAY HAM VOlgen SCROTANUS, MEIXERTVAX
DEXHAMVOl~enSBENI~GA,MEINARDVA?iHAN
oude wetten, wetgevmg, corpus juris, enz. in
volgens DE NAVORSCHER, komt onder den de Latijnsche taal.
3O. Door het geven van onderwijs in vreemnRamVanMESCKEIIEEMSTRAVOOT tZieSCI%Qde tongvallen op de hoogere en lagere scholen.
TASUS, B. 16, bl. 553), als bevelhebber van
Hertog GEORG VAN SAKSEX, bij de belegering
4O. In het overnemen van uitvindingen ui*
van Ap&nga&m. Na de inname dier stad vreemde landen met de daaraan gegevene
benamingen.
heeft de Hertog den 4den Augustus 1514 sin eigenaardige
d’ omstaande rïnck van de voornaemen ende
5O. Door den velen omgang+ met vreemde
des gantschen Heyrs sich selven eerst den rid- volkeren, ten gevolge van bloegenden handel,
derlgcken riem aenghedaen , dasr nae HEN- en de slimheid om zich daarbij zoo verstaanDRICK VAS BRUNSWYCK ende meer dan 30 baar mogelUk voor hen te maken.
adelijcke personen, zijnde onder desen RELEF
C. G. B.
ende w~~~~~~~,ghebroeders van ELSCb5 ende
MESCKEHEEYSTRA.('
Tooverformulieren (VL bl. 267, Vr. 422).
In het Groot Placaat en charterboek van Men vindt bij C. VAN LOOX, Hist. metallique
FriesZand,dl.
111. bl. 288 en volgp. komtMEXdes XVII Prou.. tom. 111. D. 91, eene afCKE PAX HEEXSTRA voor in het &traCt Uit
beelding van ‘t aangeduidde k&ereb plantje,
&n aanbreng van Dongeradeel, Westzijde van in slecht Latiin. met eenige onverstaanbare
Paesens ; alsmede in dat van de kloosterlanteekens, gevolid door eenigi woorden in slecht
den in dezelfde Grietenij gelegen, aangegeven Hoogduitsch. Volgens VAN LOOS zouden ze
in 1511. Sldaar lezen wij LyoesensLantheemoeten beteekenen : Pater principium sapìenren TAKE en MEXCKEHEYSTRA,OO~~~N~~lias, filius unigenitus, spiritus saneti Sacramento,
gens TAKE en MEXCKEHEEJISTRA;
op bl.283 ic demc eins de deddce ope hop stekhn ab. Amen.
vindt men, onder Foudgum , ~~EYNERT HEX0 Pere principe de la sagesse, fils unique,
STERA.
par la sanctification du saint esprit, c’est avec
MEPXERT VAN DEXHAP schreefen lietzich
esperanee que je vais mettre le feu i% ceci.
Koning der Schoppen noemen. Zoude zulks Amen.
ook in nnvoIging geweest zijn van PIER HEENTe regt merkte een HoogIeeraar aan, in
STRA of VAN HEEMBTRA,
die bekend is onder zijne dankrede op ‘t ontzet van Groningen in
den naam van Groote of Lange PIERRE zich
1672: rfde Bisschop van Munster geen kans
Koning van l+iesEand,Hertog van Sneek,Graaf
ziende de stad te winnen met den bijstand
van Slooten, VsiJheer van Hindeloopen, Kapi- van SIMOX ~~~~~~,heeftz$netoevlu$penotein-Generaal van de Zuiderzee liet noemen. men tot SIMON ISAGYS.”
Ookhij,broedervan N. VAX HEEMSTRA,Welke
J. C. H.
de moeder was van WIERD en WATZE, beide
[D. W. Z. verwijst don vrager voor dezen penning
in de Friesche geschiedenis voorkomende, be- naar dezelfde plaats van VAN LOON , en voor tooverof gelukspenningen in het algemeen naar VAN LOON,
hoort tot een’tak der familie VAN HEENSTRA,
Penningkunde, bl. 137-144.1
in het werk der Heeren VA‘3 I~ETTEVA en VAN Hedendaogsche
Tooverformulieren. T. zal daaromtrent de
x~~~~~~:Starnboekvan den Frieschenvroegeren
en lateren adel niet opgenomen, en tot welken noodige inlichting kunnen ontvangen in den
Gron. Volks-Almanak voor 1839, bl, 157 en
tak ook zullen behoord hebben FOPPE DOECKES
volgg... Het tooverformulier echter, zoo als
HEENSTRA
en WILLENDOECKES HEEMSTRA,
het bg hem wordt gelezen, verschilt een weiin 1545 voorkomende onder de edelen uit
Oostergoo, die (zie H'INSEMIUS, 514) de resolu- nipvan dat, hetwelk in den Almanak gevonden
tie onderteckenden, om do vrijheid en de pri- wordt. Hij vindt aldaar ook nog meer soortDOLFJE.
vileg& des Innds te beschermen, en protcs- -gelijke
- bezweringplaatjes.
-~
.
teerden tegen het betalen van den eenentwin[Den inhond van het bedoelde stuk in den Gron.
Volks-Almanak. deelde E. C. D. v. W. ons vrij uittigsten penning met dat gevolg, dat door hun
aanhouden, eerst door de Gouvernante en voerig mede. Hij verwijst verdernaar VEITWËBER,
Sagen der Vorzeit, Th. IV. S. 53 u. 54, en Mr. 9. PHlater door den Keizer, hel land van dien last 0. v, D. BEROH,, Proeve van een Woordenboek der Ne.
is ontheven geworden.
derl. &fy!holoyze, bl. 342 en vv.]
THEODOBALD.

De grondlegging der NedeTtandsche vmyheid
bl. 267, Vr. 421). herdacht (VI. bl. 267, Vr. 423). T. schijnt
Hoe komen wii aan zoo velestadhuiswoorden? niet bekend te zijn met het op bl. 233 door
l”. Door h>t bezoek, waarmede wij van V. D. N. aangehaalde Dankoffer van Dr. C.
tijd tot tijd, door vriendelijke naburen, nolens CLEIJN, bij het 200jarig gedachtenisfeest, dan
volens, bezocht worden, en welke bezoeken toch zou hij op de vraag : ofer een 50 en een 150
soms wel eens wat lang naar onzen zin ge- jarig feest geweest is, in die leerrede, bl. 50,
Stadhuiswoorden
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het antwoord gevonden hebben. Aldaar leest
men :
>)Heeft men nu honderd jaar geleden Act
eerste eeuwgetij van onze verlossmg binnen
deze stad, onder anderen ook met openbare
Leerredenen , gebeden, dankzeggingen en
klinkendelofzangenplegtig gevierd- - ZOUden wij het dan nu niet doen.”
Achter die Leerrede zijn niet minder dan
acht dichtstukken en een Latijnsch vers.
E.A. P.

al8 de wonden aan CORNELIS DEBRUIN, den
aanvaller van DE WITT toegebragt , moesten
nalaten ? Zie verder hierover Bijvoegselen en
aanmerkingen op WAGENAAR'B Vaderlandsche
Historie, 14e dl. bl. 53-55, door M’“. VAN
WIJX c. s., en het M. S.~~~P.BUR~AXXUS
SECUXDUS , aldaar aangehaald,
Cornelis de Bruin. CORNELIS DE BRUIN,~~
aanvaller van JOHAN DE WITT , was koopman
in granen en officier der schutterij te ‘s Cra;venhage, engehuwd ~~~SUSA~~AHE~DRIKSZ.
Daar echter de schilder en reiziger CORNELIS
Stalen pennen (VI. bl. 267, Vr. 427). De DE BRUIN eerst in 1052 geboren, en dus tijschrijver van dit antwoord is een oud leer- dens den aanslag slechts twintig jaren oud
ling van den Heer J. PROVILY, kostschool- was, een leeftijd, op welken men, zoo wij meehouder te IJsselstein. Hij bezocht de inrigting nen, nog geen officier bij de schutterij kon
van dien Heer omstreeks 1846. Hij herinnert zijn, is deze omstandigheid alleen, onzes inzich zeer goed, dat te dier tijde de gebruikte ziens, reeds genoegzaam om te doen blijken,
stalen pennen, steeds aan genoemden kost- dat hij niet dezelfde persoon met den aanranschoolhouder moesten worden ingeleverd, al- der van DE WITT was, zoo als hij dit dan ook
vorens de leerlingen nieuwe konden bekomen. overal buitenslands, waar men ex hem voor.
Unze geachte leermeester stelde in die inle- hield, met een geschrift uit zijne geboorte-.
veriyg groot belang: welligt kan deze een- plaats bewees. Daar hij echter niet bewees van
voudige opgave INDAGATOR bij zijn belangrijk een ander geslacht te zijn,houden wij het voor
onderzoek van eenig gewigt zijn, en deze me- niet onwaarschijnlijk, dat hij, zoo niet een
dedeeling andere belangstellenden tot nadere zoon, dan tach een bloedverwant van den
DISCIPU4US.
graankoaper geweest is.
opgave uitlokken.
Penning met de letters H. 1z; (VI. bl. 268,
Vr. 432). Dit zijn penningen uit den winkel
van HANS KRAUWIR te Neurenberg, die bij de
penningliefhebbers op eene zeer geringe waarde worden geschat, daar zij op geene geschiedenissen geslagen zijn, en zeer weinige kunstwaarde bezitten, zie VAN LOON, Inl. bl. 157.
Men vindt ze ook met de letters W. L.,
zijnde deze uit den winkel van WOLF LAUFER;
VANLOOX, ib.Zij bestaan mede in geel koper, en de latere kleinere zoogenaamde pachtjes-penningen
zijn de opvolgers van deze.
C. G. EL

Van der Kemp en ~Brussel

(VI, bl. 269 t
440). FREDERIKADRIAASVANDERKEJIP
was in de onrustvolle tijden vódr 1787 Doopsgezind Predikant te Leyden, en ten zeerste de
zaak der Patriotten toegedaan, zoodat hij wekeliJks den mantel en de bef met de mantering van Kapitein bij het in 1786 te w$k
bij Duurstede opgerigte korps Groene Jagers
verwisselde. Bij de inneming dier laatste
stad door de Pruissen in 1787, werd hij gevangen genomen en van daar eerst naar
Amersfoort en vervolgens naar Utrecht overgehragt, waar hU ruim vijf maanden op den
[Hetzelfde meldden ona LEQE?ZDO ET SCRIBENDO, BaTenberg
gevangen bleef. Toen werd hij
J.C.K., D.IV.2. en EVERTB; de laatste met bijge!
echter niet geslaakt, eer bij eenen bo:gtogt
voegde opmerking, dat HANS ERAUWlR in den Cats van omtrent f 49,000 gesteld had. Hiertoe
Zoous van P. SMIDT VAN GELDEB, dl. 11. NO. 7368,
echter niet in staat, werd deze som door zijnen medegevangene
I&!APRIAANDENIJS,~~Cornelis de Bruin=.
bl. 269, Vr. 438), committeerde der burgerij te Wgk bij DuurHet is nog altijd min of meer twijfelachtig, of slede, tot borgtogt gesteld. Wat er verder
van hem geworden is vinden w$ niet vermeld,
CORNELIS DE BRUIX, koopman in granen, ofVan hem zien het licht: Zewang aan de
ficier der schutterq,
echtgenoot van SUSANNA
RENDRIKSZ., en die in ‘t Koppel paarden te vrtJe Friezen bij gelegeraheìd van het inleveren
*s Gravenhage woonachtig was, niet dezelfde van een Protest tegen de bepaalde Convoyen,
persoon is geweest ~~~CORNELISDE BRUIN, Leyden, 1780.8O.
Aanmerkingen op de verklaring der Unie van
den reizirrer. Waarom heeft deze, die zich aoo
vele mo&e heeft gegeven om bijne onschuld Utrecht, van Mr. P. pACLua, in X Elneven,
te bewijzen, niet in zijne verweering het ge- Le den, 1781.3 stukk. 8O.
k Eftal kerkelijke Bedevoeringen,
Leyden ,
tuigschrilt van de ingezetenen van den Haag
doen afdrukken, op welk stuk hij zich zoo na- 1782. S”.
Het gedrag van Israël en Rehabeam, ten
drukkelijk beroept? Waarom heeft hij niet
spiegel van Volk en Vorst, in eene Leerrede
aangetoond, dat aan zijne regterhand geene
likteekenen te vinden waren van dien aard, over 1 Kon. XL1 : 3-10. Leyden, 1783. 8O.
Dl. VIL
8
Vr.
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Leerredenen op Bedestònden, Leyd.

1783.80.

Magazij, van stukken tot de Militaire Jurisdictie betrekkelijk van 1487-1783. Utrecht,

8 deelen.
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Historie der admissie in de Ridderschap van
Ovemïssel van Jhr. J . D. VAN DER CAPELLEN.

Le@“. 1785.
Hij schijnt in 1816 nog geleefd te hebben,
hoewel hij toen sints lang geen Leeraar bij de
Doopsgezinde gemeente-6 Leyden was, althans toen kwam in het licht:
F. A. VAN DER KEYP, Redevoering ter gedachtenis der verlossing der Nederlanders
van de Fransche dwingelasadij. Amsterdam,

1816.80.
THEODORUS VAN BRUSSEL werd in het jaar
1748 Predikant te Zuid-Polsbroek bij Schoonloven, doch werd in 1775, waarschijnlijk om
de in áe vraag gemelde reden, afgezet en vestigde zich vervolgens te Amsterdam, waar hij
in het licht zond: Aanhangsel tot LUDOLF SKIDS
Schatkamer der Nederlandsche Oudheden.
Amst. 1778. 8O. Als schrijver van de destijds
veel gerucht makende Diemer- ofwatergraafmeersche Courant, werd hij in 1783 door den
Fiskaal van het Hof van Justitie in ‘s Gravenhage gedagpaard;
doch men vindt niet vermeld wat hiervan het gevolg geweest zy.
A. J. VAN DER AA.
[Men houdt VAN DER HENP voor den schrijver van
den bekenden Brief aan het volk van Nederland,in
1781

uitgegeven.] -

Het gebied der geschiedenis (VL. bl. 269 ,Vr.
441). Al loopen wij ook niet weg met elken
nieuwen vorm, waarin men te dezer dagen
zijne meeningen uitdrukt, en wU het daarin
eens zijn met S. s., zoo gelooven wij toch van
hem te moeten verschillen in zijne afkeuring
van: udit behoort reeds tot het gebied der geschiedenis”, wanneer van eene zaak gesproken

aak te kennen te geven. Niet het toekomende of
egenwoordige, zegt hij, maar alleen het verledene
behoort tot de geschiedenis,en in meer beperkten)&,
lechts dat wat.geheel
voleindigd, wat afgedaan la.]

Zeet (Vr. bl. 270, Vr. 442). Of dit woord
!lders van een zit- of ligplaats van schepen
gebruikt wordt, weet ik niet; maar wel, dat
nen in Rotterdambij dedeurof trap eene soort
ran open of beschoten kamertje in vele huizen
leeft, dat men voor spreekkamer gebruikt en
len naam draagt van : de zeet of het zeeGe.
E. A. P.
Op de $esch z@n (VI. bl. 295, Vr. 443).
leze spreekwize zal wel afkomstig wezen
ran de drinkebroers, wel te verstaan: van de
enevermannetjes, hetzij particulieren, of, zoo
ds in vroeger jaren, de soldaten op de wacht
lie, wanneer zij lang bij eene kaars gedroncen en kaart gespeeld hadden, ten laatste die
n de pijp ziende branden, het eindje daar uit
lamen en op de leeg geschonken flesch plag#en te zetten, om zo0 d0ende nog eenige minu,en te kunnen spelen.
200 zegt men van iemand, wiens fortuih
E ceruïneerd, die bijna ten einde raad is: ,rhij is
C )p de flesch.”
s. v. w;
Op de$esch zijla. Zou deze spreekwijze niet
f )ene andere lezing zijn van op sterk water
I staan? Men zegt immers van iemand, die op
i .s , namelijk cbe zijne goederen er heeft doorI zebra@: hij staat op sterk water, hij is nu een
1nul, een niets in de Maatschappij, een levende
( loode en kan nu wel op sterk water. Daar het
zetten op sterk water in flesschen geschiedt,
i houd ik het er voor, dat de spreekwijze op de
j Resch zìjva, eene variatie is van op sterk water
staan.
G. v. S.
[D. F. VAN HEYST

1teekend

meent dat het oorspronkelijk be-

zou hebben: hij heeft alles op de flesch ge.

zet, in den drank doorgebragt.]

wordt, die haar beslag verkregen heeft. u GeMeletìdes (VL bl. 295, Vr. 445). Misschien
schiedenis”is naar onze meening,wat geschiedL wordt in dat spreekwoord gedoeldopM~~~is. Men kan ook van het genegeschiedt als TIDES, van wien LuCITJS APULEJUS, een platovan geschiedenis spreken en van het-gene ge- nisch wijsgeer en schrgveruit de tweede eeuw
schieden zal. Maar, inderdaad geschsedenis is> na CHRISTUs,melding maakt in zijne Apotogia.
het eerst, wanneer het is geschied. IpHet ge- D~~MELETIDES komt daar voor als een dwaas
bied der geschiedenis strekt zich”ja wel I,ovel . of gek, wien men alles wijs kon maken. Was
alle tijden uit, zoowel de tegenwoordige ah 3 hij ook een pruimer en graantjespikker over
trerledene
en toekomende”; maar de laatstt! zijne maat? Misschien vindt de Heer HARBEwordt toch eerst geschiedenis nadat het ge. BOMIEE zulks ook wel aangeteekend
bij den
schied is. Wij gelooven met S. s. dat men kar 1 genoemden APULEJUS.
DOLFJE.
blijven gebruiken, rjafgedaan,
voorbij, geëin.
digd, en dergelijke, maar vinden : ydit behoor t
Onderteekening van Casper Coolhaes (VL bl.
reeds tot het gebied der geschiedenis” tocl 1 295,Vr.446). Ik gis,dat deletters C.C.W.H. s.
niet verwerpelijk, maar elpenaardig om e: r zullen moeten beteeken CASPERCOOLHAES
W.
mede uit te drukken, wat men er tegenwoor, m H . . . . soon. Zijn nu soms de voornamen van
dig doorgaans mede te kennen geven wil.
CASPARS
vader aan den Heers.c.~(~~Ct~)
s. s.
bekend, dan zal hij daaruit kunnen opmaken
[D. B. VAN HEYBT keurt even als S. S. deze uit.
of mijne gissing juist is.
drukking goed. Hij beschouwt haar als eene 6oor1 t
8. J. VAN D E R A A .
van scherts, een deftigen vorm om eene alledaagschf
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[In de levensbeschrijving van c. COOLEAEB door den
Eeer EL 0. BOGGE, komt de naam von zijn’ veder niet
voor. J
Jeugd van Cornelis Tromp (VL bl. 295, Vr.
447). Hij werd geboren te Rotterdam den
9den September 1629. Zijne moeder was DINA
DE BAAS. Zijn leven is in ‘t Fransch en Nederduitsch, maar zeer gebrekkig. beschreven,
tijnde gedrukt in den Haag in ‘t Jaar 1694, in
duodecimo.
Die dit werkje bezit,kan er misschien meer
MONTOROS.
van zeggen.
vitte Cornelisz dett (VI. bl. 295, Vr.
448). In de Verhandelingen en onuitgegeven
stukken betrejènde
de geschiedenis der Nederlunden, door Mr. J. C. DE JONGE, De2f 1825,
heeft die geleerde (Dl. 1. bl. 137-214) eene
bvensbeschrijving van WITTE CORNELISZ DE
WITT
(niet DE WITTE) geleverd, waarbij hem
vele ongebezigde staatsstukken, allein Bijlage
1 opgenoemd, alsmedede korte Levensbeschrijving van DE WITT, door diens schoonzoon
WALTER BREEMAN
VANDERHAQEN,
Burgemeester van Brielle, na zijnen dood in het jaar
1662 vervaardigd, tot bouwstoffen hebben geA.J.vAN DER AA.
diend.
[MOHTOROS
verwüst
den vrager naar BBANDT,
Leven van DE mwrm, fol. 31 en v. en Leven en daden
der doorl. Zeehelden, bl. 575, 576.1
H. H. Tromp (VG, 295,Vr. 449). Zie
over hem: BRANDTS Leve?6 van DE RUIJTER;
AITZEMA , Zaken van staat ea oorlog, dl. 11 en
111; VAN DEX BOSCH, Leven der doorluchte
zeehelden, en COXXELIN, Leven en bedrgf van
P?-kSFREDERIK

HENDRIK.
MONTOROS.

C. van Nieuwstad=. bl. 295, Vr. 450).
‘8Mansnaam WaSCoRNELISVANNIEUWSTADT,
dien hij ,volgens de gewoonte van zijnen tijd,
in NEOSTADIUS veranderde. Men zie over hem:
ALHEBIADE en V.D.SCHELLING, Besc7brijv.der
&ad Brielle, d1. 1. 101; FOPPENS, Bibl. Belg.
p, 215 ; J. SCHELTEMA, h’taatk. Nederl., dl. 11.
bl, 154,en het uit deze schrijvers zamengesteld
levensberigt in het Beschrijv.Biogr.Woordenb.
van Nederland, Zutphen bij VAN SOMEREN, in
voce. De bekende Rot,terdamsche Predikant
WIJNANDUSVANNIRUWSTADT

W&¶

eellzijner

nazaten.
Op de Biblioth. der Maatsch. van Nederl.
Letterk. te Leyden, zie Catalogus lste Bijv. bl.
60 komt voor:
nutriusque Hollandine, Zeelandiae, Frisiaeque Curiae decisiones ; item tract. de feudi Hall. Frisicique occidentalis origine et
successione; net non Curiae feudalis ejusdem
Provineiaeobserv.feudisticarum
decades sex.
Acc. de pactis nntenuptialibus obss. et deciss.
aact. c. NEOSTADIO. Edit. Nov. Hagae Com.

1667.4°.THierin vindt men al z;jne werken
bij elkander. Afzonderlijk zijn uitgegeven de
Curiae Holt. Zeeland. et W. Ftis. decisimes.
L. B. 1617, ib. 1644, eene Hollandsche vertaling daarvan, Leyden 1627, Rotterd. 1655,
le drie andere werken te zamen L.B. 1620.
Op twee daarvan vervaardigde H . DB
C~ROOT Latijnsche gedichten. Zie zijne Poëmat@, &gd. Bat. 1617. 8O. bl. 291 en 292.
Voorts vergelijke men Mr. P. BORT, í!'ractaa;t
van het HolZand8che Leenrecht, dl. 1. cap. 1,
No. 8 en 46 ,cap. IV.NO.2, die NEOSTADIUS
zijne kortheid verwijt, waardoor hij somtijds
duister is.
[Volgens mededeelingen YM LEQENDO ET BCUIBENDO, 3. C. K. en Dr. aöaarrrr ]
Lceve moukens (VI. bl. 295, Vr. 453). Dit
te Goes, naar het schgnt, verboden geld kan,
onzes bedunkens, geen ander geweest zijn,
dan het zoodanige waarop IARIA, de Moeder
des Heeren, in dien tijd (1546) bijkans uitsluitend de lieve vrouw genoemd, afgebeeld was.
In Holland en Zeeland sloeg men dusdanige
munten nooit als Grafelejk geld, maar men
vindt munten met de lieve vrouw o. a. van de
Heeren van Vianen; in Gelderlandvan de stad
Nijnlegen (afgebeeld in VAX DER CHYS, de
Munten der Heeren en steden van Gelderland.
Haarlem, 1853) enz.
C.
Wczvorscher (VI. bl. 296,Vr.459). De vraag
is wel een weinig onnoozel. Een Navorscher,
iemand die iets navorscht,-dat woord is buiten twiJfe1 mannelijk. Maar de Navorscher is
een tijdschrift, welks titel onverbogen blijft;
men leest in ylde flavorsoher”, d. i. in het tijdschrift van dien naam, even als in f>de ‘s Grauenhaagsche Nieuwsbode”, schoon het woord
bode manneliik is. Zoo zou men ook snraakkunstig zui& zeggen : ndeLetleroefen&g
van
deze maand heeft eene beoordeelin- van . . .”
Doorgaans schcijft men dan ook, h&ij : in de
Nc<v., hetzij ; in )jde Nav.“, hetzij : in ; de Nav,
S. S . zal toch den spraakregel wel kennen,
dat, wanneer het woord als woord genomen
wordt, men niet op het geslacht let, maar
alles onzijdig wordt, b. v. in dezen volzin;
nvroeger droeg NAPOLEON 111 den titel van
President, nu dien van Keizer; en dut Keizer
beduidt iets meer dan het President van vroeger, even als het Keizer van zijnen oom meer
dan het Consul, waarmede deze zich vroever
moest tevreden stellen.” S. s. zal toch zet
zoo eenvoudig zijn, dat hij hier vrqagt : President , Keizer, Consul, zijn toch mannelijk ?
v. 0.
[Van hetzelfde gevoelen zijn zes andere mede&
kers. C. W. B. zegt, dat men schrijven moet: van ds
Navorsther , ,,om-dezelfde reden waarom men, van
logementen sprekende, zegt : in de Hollandsche
tuin,
in de mode Zeeuw, namelijk omdat het artikel een deel
der benaming zelve uitmaakt.” I)r. RöMaa, ,,omdat
t(*
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wil te kennen geven, dat men spreekt van een geschrift, de Namn-scher
geheeten.” E. A. P. en QUAERENDO, ,,omdat men ñiet spreekt van een’persoonof
Van eene hoedanigheid,maar
van den titel eens maandSchrifts, dat DE NAVOnsCriERheet.”
S.S., ,,omdae hier
alleen den titel vsn hettiidschrift wordt aangewezen,
en niet een persoon, die navorscher is.” A. J.VAN DER
AA, ,,omdat dit de titel van een boek is, en men
dien gewoonlijk niet verbuigt. Zoo leest men ook
altijd op de schouwburgberigten : voorstelling van de
schoenlapper en.de rentenier, niet van den, even als
men in het Fransch zegt : on dannera une représentatjon de le tartuJè , de lesfemmes savantes, niet du
taftuffe, enz.” - Het antwoord van J. J. WOLF& die
er anders over denkt, laten wij volgen.]

men

Navorscher. Men schrijve van den Nuvorscher. HetTijdschrift heet Nuvorscher, en het
lidwoord de wordt dus verbogen, als bij een
zelfst. naamw. van het, mannelijk geslacht behoorende. - Verbuigt, men het hdwoord niet,
dan meent men, dat de naam van het werk is
de Nuuorscher, en dan zegt men ook zekerlijk
altijd: in mijnen de Navorscher of in dezen cie
Navorscher heb ik het gelezen; zoo ook ik zal
uwen de Gids en hunnen de Aardbol laten inbinden. Het spreekt nu van zelf, als men deten Navorscher, hunnen Aardbol enz. zegt, men
het bepalend lidwoord ook verbuigen moet.
J. J. WOLF%
[Wij hopen later op deze vraag, die ons niet zoo
onnoosel toeschijnt, als v. O., terug te komen.]

Xriakspeare
ì9~ Holland (VL bl. 305, Vr.
462). Den steller dezer vraag meen ik te kunnen VsrW~Zen,VOOreol'S~naarDENAVORSCHEB
zelven, dl. IK bl. 90, omtrent de vertalingen
van SHARESPEARE in het Nederduitsch sedert
1770; terwijl hij, aangaande de vraag of de
Engelsche dichter reeds vroeger hier te lande
narrevolod werd, hetgeen daarover bekend is,
vegzamgd kan vinden in den Algemeene Konsten Letterbode, jaarg. 1854, bl. 12 ; jaarg. 1855,
bl. 42 en 90 ; en jaarpr. 1856, bl. 2.
Over de zoogenaamde Engelsche komedianten op het vaste land, komt een berigt voor in
hetzelfde blad, in het numJrDvanV2t S;p. . .,.
tember 1: 1.
Drie penningen (VI. bl. 306, Vr. 466). DE
eerste is afgebeeld en beschreven in VAN LOOX~
Nederl. Historiepenningen, d1.I. bl. 265. Dezt
penning ziet op de Unie van 77trecht.
De tweede is beschreven in VAN ORDES:
Handleiding van Nederl. Historiepenningen,
onder No. 1108, op
schrift: Neme siet

A”. 1611, en

heeft tot om.

uwen Coninck en doet di5

boet af. Aan de andere zijde is een kandelaar
tusschen twee hoofden, en heeft dan : dernaes
aees, noos, nessen Gulde, zoo ten minste bij mij
en dan van 1612 of 1632 (onduidelijk).
Een ander of dergelijke wordt dCár mede
beschreven op A”. 1608, onder Na. 1101.
Men meent, dat deze penningen Braband.
.sche Coterie- of Confreriepennmgjes zijn.
Nog een dergelijke van A”. 1575, ook 1576

mder No. 8 14, heeft des Gulden van NC~Z&US
?n LeZjfebber der Neusen; doch dezen houdt
nen voor een’ spotpenning, waarover imen
ran opslaan en vergelijken VAN DER VYNCKT,
Nederl. beroerten, dl. IK bl. 69.
De derde is de zoogenaamde A. B. C. leg-,
iel- of speelpenning, te Neurenberg vervaariigd.
Een dergelijke wordt, afgebeeld en beschre
ven in VAN LOON, Hedendaagschepenningkunde
bl. 156; er bestaan onderscheidene soorten
van.
D. w. z.
[Omtrent den eersten dezer drie penningen, verV+~LEGENDOE~!
VANLOON.]

KWBENDO

naardezelfdeplaatsvsn

Muzijkinstrument (VL bl. 306, Vr. 468).
Wanneer is men begonnen duoos, trioos en
quartetten
voor verschillendeinstrumenten te
schrijven, en welke zijti de oudste, die thans
bekend zijn ?
Op dit eerste lid der vraag, had ik mij gevleid N0USIKOPHILOS vollediger te kunnen
inlichten, maar vond thans in de mij ten dienate staande werken niet meer, dan ik hierbij
mededeel.Welligt
komt van andere zijde meer
of beter, of kan ik later zelf nog bijdragen. rn de Histoire de la Musique par Mm. DE
B A W B ( Paris, 1823 ) vindt men bl. 172
het, navolgende: ~BALTAZARIN, qu’on appeLait en France de Beaujoyeuz, egt le premier
violoniste fameux dont il soit fait mention. 11
fut amen8 du Pidmont a la reine CATFII$RI~E
DE

M~DICIS, par le mar&hal

DE BRISSAC

en

1577. A cette époque, la musique instrumentale prenait un grand accroissement en ItaZz’e..
Les instruments avaientdtd
introduits dans les
roncerts, afin de renforcer la voix dans l’ex&
cution du madrigal; et lorsqu’il arrivait qu’nn
chanteur venalt a manquer, un instrument le
remplaçait. Bientat on Bcrivit des parties instrumentales dans les madrigaux et dans les
messes (*). On appelait ces parties concerto,
quoiqu’elles ne fussent que des
ments aux psaumes et motets;

accompagne-

car le concerto
purement
instrumental ne pnraît pns avoir
existé avant l’dpoque oti brilla COBELLI: plusieurs Bcrivains
en attribuent lïnvention &
TORELLI son contemporain, mais sans aucune
bonne autorit& Quant aux sonates? les premieres dont on a connaissance son t composées
pour deux violons et une basse, p3r FRAXCESCO TURINI
organiste, qui le3 publia en 1624.
Mais CORELLI est le premier qui ait laissé de

vrais modeles dans ce genre.” En verder bl.
179: nDè3 qu’il avait exi& dela musique purement

instrumentale,

une

carrière

ferm&

jusqu’alors se trouvait ouverte aux compositeurs, et l’art ne devait pas trarder % s’enrichir
(*) MONTACINE
dit qn’ en 1580, lorsqu’il alla en
Italie, les messes dans la grande édlise de Vérone,
étaient accompagnées

par des orgue et des violons.
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d’une foule de productions au& neuves que
varides. Le premier morceau pour quatre instrumens dont il ait BtB fait mention, est un
qUatUOr

de GREGOR10 ALLEGRI,l'aUt'Xlr

dU

fameux Miserere. Ce quntuor est Bcrit pour
deux violons, un alte et une basse, et le p&re
KIRCHER l’a inser8 dans sa Dgusurgia, ouvrage
qui a paru en 1652. Cependant l’époque &
laquelle le trio, le quatuor et le quintette prirent un caractbre fixe, est cehe ou brilla BOCHERISI."

Men ziet, de questie is vr;j wel ontwikkeld, Ik had echter in andere werken nog
nadere en meerdere opgaven verwacht te vinden, wat niet het geval was.
Het komt mij voor, dat o. a. nader bescheid
over deze questie zal te vinden zijn in een
paar werken, door BRE‘TDEL vermeld in z$n
Geschichte der Mus~/c, Leipa. 1852, maar die
ik beiden niet bezit. Het zijn: C. F. BECKER,
die Tonwerke des 16ten und 17ten Jahrhun&rts (Leipzig, Fleischer 1847) en Gesclziclrte
der Hausmusik(Leipzig,
FEST’scheBuchhandlung.
1840.)
W. J. F.
PsalmwTjzen
(VL bl. 306, Vr. 469). Even
als met de vorige vraag is het mij met deze
gegaan. Het is mij niet gelukt, naar mijne
verwachting. afdoende en officiële berigten op
te sporen. bene belangrijke bron nogtnns is
mij gebleken te zijn het werk, getiteld : Kerkelgke Historie van het Psalmgezang der Christenen, door JOSUA VA?4 IPEREN (Amsterd. bij
Wed. LOVERINGH en ALLART, 1777) 2 dln.
in 4O. Daar dit werk niet zeldzaamis, en
te meer, daar hetgeen daarin betrekkelijk
het onderwerp der vraag voorkomt, zoo uitvoerig is - het beslaat in het lste deel bl.
97-150, met muzgkbijlagen - heb ik gemeend er niet uit te moeten afschrijven. Is
echter NOIJSIKOPIIILOS niet in de gelegenheid
het langs anderen weg te bekomen, dan wil
ik er mij mede belasten, het uit mijn exemplaar voor hem te doen uitschrijven. Eene
aanmerking slechts: de naam van den daar
voorkomenden Franschen Musicus, die zich
zeer verdienstelijk ten opzigte der Psalmen
gemaakt heeft, is niet CLACDE GUIDOMEL ,
MaarCLAUDE GOCDINEL.

W. J. F.
Leerdam tegen zijnen ondergang gezuaarschuwd (VL. bl. 806, Vr. 470). De leerrede
over MattiL. XXIII: 37 is den 22sten Julij
1787 uitgesproken te Leerdam door JOHANNES
CLAES~PI,
Predikant aldaar. Zie over
hem de artikelen vm CHALOEDA en vanN.
B. in Nav.'s BZjl>l. 1853, bl. Ixiv en xcix.
In de leerrede wordt gedoeld op het oproer
te Leerdam, op vrijdag den 6den Duld 1787.
Het was van gelijken aard als de oproerighe-

den, omtrent denzelfden tijd te Tiel, Bommel,
Gekdermatsen, Tricht en CUtenborg voorgevallen. De bijzonderheden er van worden vermeld in een boekje, in lP”., 64 bladz. groot,
getiteld: Bericht bevattende een echt verhaal
van het voorgevallene te Leerdam, bgzonder op
den 6den Julij 1787. Door JOHANNES CLAESSEX, Kerkleeraar aldaar. Waarop volgen zal
een Leerrede, over Mattk. X~yIII: vs. 37, uitgesproken den 22sten van Hooimaand. Door
De>bcelfden,
1789 (zonder naam van plaats
of uitgever).
De 20 eerste bladzijden van het boekje zijn
gewijd aan de ontwikkeling en verdediging
van des schrijvers jtpolitieke belijdenis. De
bl. 20-88 bevatten bijzonderheden omtrent
de twisten tusschen de Patriotten en Prinsgezinden te Leerdam, van October 1786 tot
Julij 1787; het verblijf der Prinses te Leerdam, v66r en na hare aanhouding, op den
28sten Jun$ 1787, te Goejanverwetfensfuis;
het bezoek door JOH. CLAESSEH en zijnen
ambtgenoot bij de Prinses afgelegd, enz. Op
bl. 39 volgg. wordt een uitvoerig verhaal gevonden van het oproer op den 6den Julij
1787, toen bij meer dan 35, in het Bericht genoemde, der patriotsche partij toegedane burgers geplunderd is of de @azen In.geworpen
zijn. Het Bericht is, voor de kennis van den
toenma!igen toestand te Leerdam, niet van
belang ontbloot.
Te midden van het oproer bleef CLAmsm
buiten op de bank v66r het huis zitt.en, tot
des zaturdngs morgens half drie ure, toen
men hem !>met steenen begon te werpen,
waarvan een en andere raakte,” wat hem
deed besluiten om liever !jzijne glazen ten
prooi te laten, dan voor zijn huis, zoo al niet
gedood. ten weinigsten gekwetst te worden.”
Naauwelijks washij in”huis gegaan, of zijne
glazen werden verbrijzeld, men drong door
de ramen binnen en-” nu volgde plundering
en vernieling.
Blijkt hieruit, hoe onverschrokken CLAESSEN was, het blijkt niet minder daaruit, dat
hij, zondag den 8sten Julij , den Drossaard,
die hem van zijne predikdienst wilde verschoonen, verklaarde in staat te zijn zijne
dienst waar te nemen, mat hij ook ‘s avonds
deed, predikende over Ps. LXXVII: 14.. Bij
het te dien tijde te Leerdam gebruikelijke ),op
orde in vervolg” zingen der Psalmen, was toevallig juist de beurt aan den Vloekpsalm
LXIX: 3de pauze: maar CLAESSEX veranderde dit en liet Ps. I.XXVII zingen.
Ofschoon het Bericht, blijkens het slot, den
2den Auuustus 1787, en dus onder den nog
verschen%druk
van het gebeurde, geschroven is, is het toch met gematigdheid gestchl
en geeft getuigenis van christelijke gezindheid. Zijn de geplunderde patriotten met name
genoemd in het Bericht; CLAESSEX heeft met
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opzet nagelaten de Prinsgezinde aanstekers
van en medewerkers in het oproer te noemen,
om &oor zulke lijst de geslachten niet te helpen teekenen.” Sommigy der drijvers zijn
nogtsns niet moeijelijk mt het BerZcht te raD. B......K.
den.
[Onze medearbeider EVEBTS bigt ons, dat hij
bezitter ia van een exemplaar dezer leerrede, Amst.
bij P . DEN BENQBT, 1787. waarin, als voorberigt, het
Echt verhaal enz., dat 58 bladzijden beslaat.]

Synonymen (VI. bl. 307, Vr. 478). In handschrift bestaat een werkje over de Nederlandsche Synonyma van Mr. Q. DE FLISES, met aanteekeningen van BILDERDIJK, dat de boekerij
der Koninkl. Akademie van Wetenschappen bezit, Ook vindt men iets over de Synonymen in de Nederl. Spraakkunst van J. C.
WEIJERMANS
(Bijvoegsel, bl. 1-41)) alsmede
in G. C. MULDER , Nìeuwe Nederl. Spraakleer.
Te Dordr, 1848, bl, 300-361.
J.J. WOLFS.

Lanc@weel
te Mechelen (VL bl. 308, Vr.
479). Ik ben slechts in de gelegenheid de voorgestelde vraag gedeeltelijk te beantwoorden,
dewijl Vlissings Etedenslusthof niet in mijn bezit is. De Schudt-kiste der philosophen en poëten
enz. is een foliant van bij de 400 blz. Behalve
particulierekamers, van welke het blasoen niet
genoemd wordt, waren te .ïlfechebn in 1620
tegenwoordig
:
1. De Maria-crans van Brussel, die schrijft:

Minnelgck accoert. 2. DeVioliervan Antwerpen,
rutjonsten verzaemt. 3. De Goutblome van Antwerpen ; groijende in deuchden. 4. De Ol$ftak
van Antwerpen ; ecce gratia. 5. &foijses bosah,
of de vierighen dooren va?b ‘s Hertoogen-Bosch;
in viericnezj’t groeij’ende. 5. Catharijnisten binnen ‘s Hertoghen-Bosch ; wilt trouw oorboren. 6.
Jonghe Lauwerieren van ‘s Hertoogen-Bosch.
7. Jennette tot Liere. 8. De Goutblamme van Vilvorden ; niet sonder Godt. 9. Christus oog7ten tot
Diest; Christus ooghen doorsient al, 10. Het
Terwen bloeìsel tot Aersohot. 11. Halle, zonder blazoen. 12. V$I de vlasbloem in Helmont.
13. Jonghe vreughden-blomme tot Berghen op
Zoom ; mijdt en lijdt. 14. t' Heijblomken Turnhout. 15. Mol1 met blazoen en ‘t merkwaardig

onderschrift:
Hol-lansche Bijbel susters wilt lathen varen.
Den Gelen verleijder QOlMARUS vol qu’aij leerep ;
Want door hem sij dij Duijvels trouwe ceeren,
I
Rieckende lithmaten vijanden des heeren.
Sander veel Geloovens.

16. Die Bremblomme van Ghele; al met deK
tijt. 17. Arendonck ‘t heglich Groijt-selle; WI
vreucht en vlijt. 18. Brugghe He$ighen Gheest,
men werck is hemelick. 19. Barbaristen tot Ass&e. 20. Goutblomme Tergouden; wt ionster
begrepen. 21. Balsemblom van Haestricht; vro.

ael@ck strEjt alt@. 22. Wcngaert cancken tot
Yaerlem ; liefd boven al. 23. Wtte 4ngiren tot
!laerlem; liefde baert vrede. 24. Oraengi lelie
ot Leyden ; in liefde groeijende. 25. Goes Narlus-blomme ; minne baert solaes. - Het werk
indigt met een treurspel: SorphijTe en cl+

irine, van JAN THIEULIER, &lVerSmi&"ende
leken der Peoene binnen Mechelen 1620, en
en Esbatement van vier personagien: Dron‘keu CLAES, felle GRIET, EEYN de duivel,
geester
STEVEN.
Ghecomponeert in April
Anno 1620, bij den Facteur RENDRICK FAIJI)HEBBE, die voor devise schrijft : Selden rust.
J. C. K.
Aanvulling der geslachtsl$st te Water (VI.
L308, Vr. 480). De plaats, waar SARA VAI
IIDDELHOVEN,
na het overlijden van haren
chtgenoot WILLRM TE WATER, op den 26sten
Kaart 1764, is verbleven, is niet door mij geponden, evenmin als de datum van haar overijden.
Daarentegen vind ik opgeteekend : >,Den
9den December 1831 is te Leyden overleden,
nijn oom WILLEN TE WATER, in den ouderlom van 67 jaren, was Emeritus Predikant.”
LABORANTER.

Opschriften vangraven(VI.bl.308,Vr.
483).
Xet beloofde werk, door LE FRANCO VAX
~ERKHEY
aangekondigd, is de vertaling van
~IURETEN, Collectie Monumentorum, hetwelk
rerschenen is onder den titel: Gedenkstukken
n j’?ederla?td, enz. door TIYARETEN, vertaald
m vermeerderd, uit het Lat$?a. Het lste deel
gehandeld Delft, uitgekomen in 1777, zonder
laam van vertaler; het 2de deeI bevat Schereningen en ‘s Gravenhage, uitgekomen in 1778
m het 3de deel, lste stuk, Dordrecht, uitgeromen in 1781, Het 2de en 3de deel, 1st~
stuk vermeerderd en vertaald &)OrA, F(RESE).
Het lste en 2de deel is versierd met een aan;al platen, afbeeldende de gedenkstukken,
graftomben, ena. in de kerken van genoemde
plaatsen. Het 3de deel, lste stuk is zeldzaam
;e verkrijgen.
B. J. A. M.
[Eet door A. J. VAN DER AA ingezondene zal on.
jer de vragen geplaatst worden.]

P. van Sorgen (VI. bl. 308, Vr. 486). Hij
was Student in de Theologie te Utrecht. HiiY
mogt zijne studiën echter%iet
voltooijen en
overleed den 25sten Maart 1677. Lijn voornaam was PHILIPPUS. Er bestaat ook nog een
rijmvers van hem, onder den titel: Dichtkun-

dige Zielezangen, ook van onderscheidene andere
Zang-lievers, met een aanhangsel van dezelfde
materialen, Waarvan reeds in 1679 te Utrecht

bij WILLEM CLERCK een herdruk in twee deelen, 1 Zo. het licht zag. Het is geheel in deu
geest van dien tijd geschreven, en kan met de

producten Van .Baron v.4x

ARNHEM

en con

sorten in wansmaak wedijveren.

[Hetzelfde berigtten A. J.

VAN

2.

DER hen

EX BCEIBENDO,~~~ verwijzing INLP
op WITBEN GEYBBEEEB Woordenboek,

en 176.1

LEQENDI D

het Aunhangsr !Z
dl. 111. bl. 17, 5

VRAAGTEEEENS.
81. - Verkiezing der Bisschoppen va:
Utrecht. Het is bekend, dat de Bisschoppel
van Utrecht ten minste tot de helft der XIM
eeuw door de geestelijkheid en het volk, doch il
vervolg van tijd alleen door de v@f kapittel
van Utrecht gekozen werden. Men wensch
den juisten tijd dier wijziging te weten, me
opgave der bronnen, waar zulks te vinden is
AUGUSTUSr

89. - Inktbereiding. Wat y*-‘p. van dj e
inktbereiding in de XVde eeuw (Nav.VI. bl .
332)mededeelt,
doet mij vragen : wat bij erva ”
ring is gebleken het eenvoudigste en beste voor’
schrift te zijn ter verkrijging van bijzonde r

awarten schrz@nkt.

,-

‘PB-P

83. - Zegels van Gelre. Welk wapel 1
vindt men op de oude zegels der Graven el 1
Hertogen van Qelre :
a. In het begin der X111& eeuw ;
b. Omstreeks 1300 ;
J. T. G.
c. Kort voor 1371?

8 4 . - A. Havermans. Wie weet eenigc
bijzonderheden mede te deelen van ADRIAAP
HAVERMANS, Griffier der Baronnij van Brede
en schrijver van : Kort begrip en berigt van dl
hz’&& van Brabant, Leyden 1652,4O.?
J. C. K.
SS.- J. Fz. Verzzj’l. Wie weet meer var
den schilder JAN FRANSZ. VERZIJL, dan J
WALVIS, in zijne Beschr@ing der stad Gouda, I
dl. 1. bl. 335, van hem mededeelt? Hij bezocht Frankrijk en Italië, en stierf te Gouda
ten jare 1647, terwijl er in ‘t Aalmoesseniers
huis aldaar een groot regentenstuk J”; zge
. . .
hand hangen moet.

89. - Twuivm. Wat beduidt dit woord?
Vele plaatsen in Noord-Holland zijn dus genoemd. Men spreekt het op allerlei wijzen
uit, en soms klinkt het als ‘t Waaivèr. Te St.
Pancras vindt men de Twuiverweg en te Langedijk eene familie VAN TWUIVER.
C. W. B.
8 8 . - Graftombe van Ph. van Almonde.
Wie heeft deze marmeren tombe ontworpen ?
wie heeft ze vervaardigd ? Tegelijkertijd vestig ik nog eens de aandacht op Vr. 173 en 180
van den vorigen Jaar.gang. Alles wat over
VAN ALMOXDE handelt IS mij welkom.
T.
89. - Adriaan’Tzg. Kan iemand mij
iets zeggen van ADRIAAN TEERLING, den kundigen Brielschen Priester, die eene Kronzj’k
van de Heerlijkheid Voorne en het Burggraafschap Zeeland tusschen Bornesse en Heydensee

moet geschreven hebben, doch die niet is uit;
gegeven ?
T.
8 0 . - Een geadelde Rietveld. V66r eeniae
jaren heeft in een onzer Vaderlandsche Tijdschriften een gedicht gestaan, inhoudende
dat, in vroegere tijden, er brand was ontitaan
in een kasteel, waarin zich een Jonkvrouw
bevond, die met levensgevaar door zekeren Heer RIETVELD uit de vlammen gered is,
tot helooning waarvan hij of tot den adelstand verheven is of eene andere onderscheiding genoten heeft.
Gaarne wenschte men te weten, in welk
Tijdschrift en welk jaar genoemd gedicht
voorkomt?
M. G. R.
9 1 . - Een vreemd r@pje. Uit mine kindsche dagen herinner ik mij het volgende rumpie wel eens van mijne grootmoeder gehoord
te hebben :
De I<oning van Pruissen had een rok,
Dien WOU hij den Prins vereeren:
De Prins, die heeft er hem voor bedankt ;
Hij zei: ,,Hij had nog wel kleeren.”
wie kan mij zeggen wat dit rijmpje eigen-

ijk beteekent, en waarop het zinspeelt?
F.F.C.STEINNET2,

82. - Palen in Oost-Indië. Bekend is
86. - c. Rotcasius. W. TE WATER gewaagt in zijne Historie der Hervormde kerke 1 let, dat de afstand van de eene tot de andere
wordt berekend,
te Gent, enz. in 't bericht aen den leezer (on1 plaats in Oost-IndiSbijpalen
gepagineerd)
bl. 4, van eenen CAROLUS ROT- f :n dat iedere paal 20 minuten is. Nu vraag
QASIUS of ROOTCASIUS, van Aerdegburg,
als i k: wat is de oorsprong dier palen? en waar-

Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Leyden. En nu vinde ik dien naam noch bij SIE&NBEEK,

noch elders vermeld. Die er meer

van weet dan J. C. K., deele zulks per
VQRSCHERmede.

NA-

C ,m heeft men voor een <aal 20 minuten, en
r liet de gewone verdeeling van het uur, b. v.
1 5 minuten genomen ? Bestaat daarvoor eene
a,fdoende reden ?
adr.L.67. VERN$E.

verbuigingsletter is niet t maar d. Oorspronkelijk
luiddehet praeteritum strandede.
plantede.
De laatste
WOORD.
der beide consonanten is dus door de eerste geassimileerd. In gelijke dwaling verkeert hij ten opzigte der
vorming van het verl. deelw. Ook hier is de verbniZeer onwaarschijnlijkishet,
dat JACOBSIMONSZOON
DE RIJK in betrekking van bloedverwantschap
zou gingsletter d niet t. Gestrand en geplant staan dus
gestaan hebben tot den Leuvenschen Pensionaris ROK- voor gestranded en geplanted, en men heeft dezelfde
assimilatie als in het praeteritum. Zijne vraag derLAND
DE RIJKE . Om er zich nader van te overtuigen
slaT.de Vaderl. Letferoefeningen 1806, Mengelwerk, halve, of het dan niet eene ongelijkmatigheid is. dat
men in den verl. tUd strandde en plunfte,doch in den
bl. 361 volgg. op, waar hg het geslachtregister der faverbogen naamval van het verl. deelw. gestrande en
milie DE R IJK zal vinden, en vergelijke DE NAVORgeplante schrijft, kunnen wij niet anders dan met ja
BCHER IV. bl. 242; B;jbZ. 1855, bl. xlvii, vooral ook
beantwoorden. De oorsprong dezer onregelmatigVI. hl.llO.Uit die b.ijdragenblijkthet,dunktons,dat
het geslacht YAN DER GRACHT (gezegd DERIJKE) uit heid komt ons voor de volgende te zijn. V66r de
Vlaanderen afkomstig en misschien nog verwang was XVIIde eeuw volgde men in zijne spelling de uitspraak. Waar aan het einde der woorden eene d door
88II
HDRERT BI, PIETER DE RIJCKE (Zie O.a. GAILeen’ anderen consonant voorafgegaan werd, moeat
LARD, Zn@ de la Belgique, p. 20, 28, 40, 133) maar bovendien eene verwantschap aan te nemen deze ds t worden uitgesproken. Zij werd daarom ook
met een Leuvensch geslacht, eenig en alleen op den als t geschreven, b. v. yeloofi (laudatus), gekent, v&
ant. Waar dt (voor det) aan het einde stond werd in
klank van den zeer algemeenen naam af, komt ous
de uitspraak alleen de t gehoord en derhalve deze
niet verkieslijk voor.
De rraag naar den oorsprong van het woord pan- ook alleen geschreven, b. v. wint, h8ut (tenet). Instofil~arade kan LAQE reeds behandeld vinden in on- gelijks schreef men geachte, geplante, gestrande, omdat men deze woorden uitsprekende slechtsééne t of d
zen eersten Jaarg., bl. 23, 53 en 102.
In dapk ontvingen wij de teregtwijzing van EEN hooren liet. En zoo bleef men schrijven. Nn vindt
men praeterita van werkw. op d en t bij onze ouden
SUBINAB~ER,
op ons antwoord, Vide Jaarg. bl. 128,
ten ‘aanzien der succade, dat n. 1. de succade de ge- ook wel dikwijls met enkel d en t geschreven, b. v.
antwoorde, voede, doch in dit opzigt bleef men hen
conflj te schil is van den suqade-appel (Ci&us medica
niel volgen, maar voerde de dubbele den t weder in,
a~sso), en niet bereid wordt uit meloen- of kanteomdat men nog zeer goed wist, dat men eigenlijk beloepschillen. (Vergelijk H. c. FOCRE , Lijst derplanhoorde te zeggen plontede
en strandede. Nog vóór
ten, welke in de kolonie Suriname gekzoeekt worden,
twintig jaren leerde men onze schoolknapen het
in het TbjdschrZft
voor de Wis- en Natuurkundige
Wetenschappen, uitgegeven door de 1 ste klasse van het werkw. achten aldus vervoegen: onv. verl. tijd, ik
achtede of achtte enz.
ZConinkl. Nederl. Instituut.)
Van A. E‘. ontvingen wij de volgende vraag:
Prof. D . H. GAUBIUB was ten derden male Rector
Magnificus der Leydsche Hoog.eschool in 17 74. Zie *Kan er reden voor gegeven worden, dat men, toen de
Werken der Maatschappi
van Letterkunde, nieuwe z in onze taal meer algemeen in gebruik kwam, deze
letter niet, gelijk in het Hoogduitsch voor den scherreeks, dl. VU. s$. 1. bl. $13. De penning waar +H pen, en de 8 voor den zachten klank bestemde, maar
H juist op de tegenovergestelde wijze voor de schernaar vraagt, is dus geslagen op b,et tweede eeuwfeest
pe uitspraak de s, en voor de zachte de z bezigde?”
dezer Hoogeschool.
Wij antwoorden, dat de z in het Hoogduitsch eene
VB.laSiII SCiiILLEEB~On CUrlOS:
geheel andere plaats bekleedt dan bij ons. In die taal
Ich schiinge
komt zij reeds in de oudste ons bekende stukken voor
Den Arm urn dich, suf meinen Armen trag’ ich
en vervangt er de aspirata th , die ook in sommige
Durch eine teufelvolle Hölle dich!
Friesche en Engelsche
woorden denzelfden klank
lass
mich
deiuen
Engel
seyn.
Jagekregen heeft, ofschoon men in laatstgenoemde taal
Hoewel hij het zoo vindt in drie verschillende uit- die woorden met th blijft schrijven. In het Nederlandsbh had men geene behoefte aan een letterteeken
gaven, en derhalve aan geene drukfout kan denken,
en schroomt SCHILLER van dwaling te beschuldigen; voor de plaatsvervangster der th, want die plaatsvervangster was de d, \vaarvoor men reeds een letvraagt, hij toch, of hier niet had behooren te staan
dein Engel. Wij antwoorden, dat SCHILLER hee!t ge- terteeken bezat. Onze s en z drukken tweederlei
schreven zooals het behoort. Wegens den accusativus uitspraak der tandletter uit, die men in de oude Duitmich. moet deinen Engel in accusativa staan. IMen zie sche talen niet kende. Deze bezaten alleen de s.
Onqe z is eene vreemdeling, waarpchijnlijk uit ZtaliP
QRIIX, Deutsche Gramm., T. IV. S. 128 u. 599.
herwaarts overgekomen. Eerst werd haar nn en dan
PEILOQRAMXATOS
zegt: ,,Terwijl men den onvolm.
yerl. tijd der ongelijkvl. werkw., wier stam op d of t aan het begin der lettergrepen de plaats der s gegund,
zonder dat men zich evenwel hierbij aan eenen beeindigt, steeds met dd en tt spelt,en daardoor zoowel te
d of t des stams, als de t van den uitgang (die bij de paalden regel hield. Langzamerhand kwam zij meer
werkw. op d eindigende door assimilatie in d veran- in gebruik, en toen de grammatici begonnen de spelling aan vaste regels te binden, bestemden zij de z,
dert) haar regt behoudt, spelt men het verl. deelw.
welke men toen reeds algemeen als eene tot ons alin de verbogene vormen slechts met ééne doft. zoo
phabet behoorende letter beschouwden, om den zaohzegt men stranden, verl. strandde (voor strand-te),
deelw gestrand (voor gestrandet) verbogen gestrande teren, de 8 om een harderen klank uit te drukken,
(voor gestrand-te), planten, plantte, geplant, geplante en bepaalden zij, dat de z gebrpikt moest worden aan
(voor>lant-te,
geplantet, geplant-te). Is dit niet eene het begin der lettergrepen, wanneer een klinker of
rtngelijkmatigheid?
Aan het einde der woorden tweeklank volgde, met eenige uitzonderingen evenschrijft men in onze taal geenen dubbelen medeklin- wel, de s, wanneer in dat geval een consonant volgde, of de voorgaande syllabe van hetzelfde woord op
ker; maar waarom verwaarloost men in den verbogen
vorm de tweede den t? De Hoogduitschers zijn hier- s eindigde, en aan het einde der lettergrepen.
Op zijne andere vragen zullen wij A. F. in ona
in consequenter, die gestrandet, geachtet, gepjanzet,
schrijven. Moeten wij dan niet in den verbogen volgend Nommer antwoorden.
Bij vergissing kenden wij, Jaarg. VL bl. 392, aan
naamval schrijvengestrandde, geplantte?” Wij moeten
vooreerst PHILOGRAMIMATOB doen opmerken, dat hij o. VAN HARLF, het luimige dichtstukje : de Nederlandschs &ql, enz. toe, dat v. LODBJES tot auteur had.
zich ten opzigte van het ontstaan van dentegenwoordigen vorm van ons zwakke praeteritum vergist. De
VRAGEN
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ieder wat van de stokvìschvellen.
AANTEEKENINGEN.

Uittreksel uit den Comp2oìr-Almanach
van
Caspar Coolhaes (VCPV. van bl. Si). Paschen.
eAen veel plaetsen is het ghebruyck, dat
van de kerckenmeesters zeeckere mannen
bestelt worden, die hun presenteeren in plnet6e der duyvelen, ende uwe kercke presenteert
die voorburgb van der hellen. In dese voorburgh soude die martelaar ABEL met zyne ouders , ja alle vromen lieden, patriarchen ende
propheten zyn, die tot op CERISTUS als onder
den gewclt des duivels ghevnnghen zyn gheweest. Voorder is daer een van den papen,
monnickcn ofte canoncken, diewelcke de persoon des Heeren presenteeren soude. Die
comt, verselschapt zynde met anderen zynen
medebroederen ende schoolkinderen, hebbende eene vaene in zyne hnndt, waer met hy
stotende is op de deur van der kercken,singende in latyn dcse woorden van Psalm XX IV,
Aperiteporfas etc. Dner rnsen onmenschelick,
die welcke binnen de dayvelen presenteeren,
maer als dese pape aenhout met stoten ende
kloppen op die deur, soo antwoorden sy binnen met helschen ghemneckten stemme vraghende wederom in latyn: @s est iste rex
gloriae .7 soo mltwoort die ghemaeckte CH RIS TUS: nominus I)cus Sebaoth , ipse est rex gloriae. Dese duyvelen nu, als verschrocken synde voor eenen sulcken coninck der eeren,rae6en ende tieren hoe langhrr hoe meer,” Dit
wordt eenige malen herhaald ; dan !lgnet die
deur wyt open ende die duyvelen verliesen
lIaer. Dan is dner sulck doordringhen van den
papen, schoolkinderen, vrouwen ende mnnnen (die haren slaep ghelaten hebben om sulck
een apenspel te sien) dat deene over de ander
heen tuymelt, ende sommige hun altemets
niet weynich en quetsen. Dit dus ghedaen
6ynde is daer een sulk gherascn in der kercken van’t singhen der papen ende scholieren,
van ‘t spelen der orghelen, van ‘t roepen en
singhen!
C~imsTus is opgesianden ,
Van der marter alle,
De3 sullen wy alle vro syn,
CURISTLM wil ons aller troost syn,
Ryrieleison.
~1s ditniet,“zegt COOIJIAES, r>eer~,guychel
speel, soo en weet mk niet wattet is.
?>Aen sommighen plaetaen hebben sy opghericht in eener manieren van een tente
(docbin’t viercant)met swartlnecken omhangen, dwelck sy noemen het graf cI-IRIsTI. Hier
werden dry van de schoolkinderen, die een
cleyne ende helle stemme hebben, in vroumencleederen gecleet, die welke de dry MARIA
presenteeren, die wtgin.gen om CHRISTCM te
salven. Tot Colcn inCapltolio (so sy ghenoemt
wort van gheleerden ; sint Meryenkerclr van
den ghemeyne man, ende is een clooster van

Pl. VIL

jonckvrouwen van adel), heb ick in myner
jeucbt ‘t solfde sien doen dry van den clooster
joncvrouwen. Daer is oock een hoec van die
kerck alwaer een specery cooper sidt om zyne speceryë te vercoopen , ende stoot vast zyn
lrrnydt in synen hellen klinckende vysel, alwaer dcse MARIëx komen die speceryë copen,
endc elck heeft eenen silveren cop, ende comen tot dat graf toe, om ~IIRISTUN te salven.
Int dwelc twee andere schoolkinderen gheordonneert zyn, in witte kleederen, presenteorende de enghel godes. Dese vragen singende:
pzlaot ~ZUXWZS? Sy weder antwoordende singhen: Jesum van Nazareth. Die van binnen
singhen : Xurrexit, non est hit etc. Alsdan is
dat spel volendet.”
He~nelvanrtsdag. r)Aen seer v e e l plnetsen
hebben sy op desen dach haer houten CRRISTUX, hebbende in zyner hant een triumpvaen.
Tot desen hebben sy ook eenen hemel van
hout ende stenen gemaeckt , met een leye ofte schaliedack, opdatter gbeen reghen ofte
snee mogen invallen. Dese JESUS heeft zyne
enghelen die hem ghelyck syn. Dese engbelen , baer touwe van boven uyt haren hemel
afgelaten hebbende om hem vast te maken,
soo heeft hy beneden ooc zyn enghelen, die
hem dienen ende wel vast maken dat hy niet
en valle. Daer toe heeft hy noch twee enghelen (papen in witte kleederen) oock heeft hy
zyne apostelen. De enghelen van boven uyten
hemel siende dat die kere vol volcx is: beginnen sy vast te trecken aen de touw, om haren houten CHRISTUM te hebben in haren hemel. Syne apostelen staen vast met haren
ooghen opsiende nae haren meester ende nae
den hemel daer in hy varen sal. Dit also aensiende comen daer twee mannen, als twee
ncefkens (so men se noemt) en als onversiens
daer gecommen zynde beginnen sy te singhen:
vi?*i Galilei etc. (Act. 1. 15). Dese JESUS nu
in zynen hemel zynde, werpen zyne enghelen
van boven af bloemen, tacken van groenen
mcye, oock van het-ghebacken missebroot.
Daer siet men dan een wonder spel van dat
jonghe volk , die welcke toeloopen, waer sy
sien dat dese dingen vallen. El& is neerstich
om ‘t selve te grypen, vallen over een ander,
quetsen ja slaen altemets malcanderen om dit
hemels broot. Midler t,yt singhen die papen
ende schoolkinderen, die orphelen spelen.
Daer is duysent vreuchden met dese Hemelvaert.. . , In desen wercken nu gerust aynde
gaet men te huys eten, drincken ende den nnemiddach om een kuycrken, altemets om een
pintken te drincken. Die yverichsten gaen
den naemiddach in die vesper, sommighe oock
mede in die compleet, waer wt Sy weder komende te huys meten 6y 60 veel,als sy wisten,
toen sy daer inginghen .”
Pinkster. )>Op desen dach hebben sy haren
houten h. Gheest,uyt een blocxken gemaeckt,
9
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groten,

wel verstaende dat de voors. Mr.
alvoren t principael were te beginnen
tot een prouve zal wercken , een stuc van een
elle in t vierkant, daerinne comen zal volgens
t patroon, de schermutselingen aen den Leydsendam, de slach aen de Voorwech en houc van
de Zoetermeerse meer, en dezelve prouve opgewrocht hebbende, zal hy die Burgermi.
leveren, om jegens t patroon gevisiteert te
werden, voor welcke prouf hy mede betaelt
zal werden, twaelfgulden , ende indien Burgermeester en Gerechte t zelve bevinden gcwrocht, achtervolgens t patroon, zoe zal Mr.
JOOST tprincipael were bij de handt nemen
en opwercken , daertoe hem alsdan onder béhoorlycke zeeckerheyt een somme gelts op te
handt zal werden gegeven, mer deselve prouf
anders bevonden zynde en niet conform t patroon ten genougen van Burgermeest’. , so zal
t principael were ongewrocht blyven en het
jegenwoordige contract.. . . doot en te niet
zyn, en ia de voorn. Mr. JOOS op ter handt
gegeven zes gulden door P'. CORXELIS DE

in ,der gedaente eener duyve, denwelcken sy
oock met een touwe aflaten, altemets wat optrecken , dan weder aflaten, doch altoos swevende tusschen haren hemel en het choor der
papen, ter tydt toe dat sy hare ghesangen voleyndt hebben. Als dan schieten sy een levendighe duyve door het gat ende trecken subytelicken op haren houten h. Gheest, werpen
oock dan door t’ selve gat, bloemen, groenen
tacken ende missebroot. Dit gedaen synde
help God wat rasens, tierens, krytens wert
dan ghehoort van die jeuget. Sommige loopen
nae den bloemen enz. Die groote jongens loopen om die duyve te vanphen, derwelclren die
vederen gecortet syn dat sy hier of daer sitten
blyft. Nae die welcke dan die jongens climmen, danderen met mutsen, hoeden ende derghelycken nae haer werpen, dat sy nootsneckelyck van d’eene plaetse op dander is vliegende, totdat sy ten laesten op de aerde moet
vallen. Alwaer dan hot jonghe volck heenloopt, elck een zyn best doet om die duyve te
hebben, tot dat die sterckste met dese duyve
wech gaedt ende se koocken of braden laet.”
H, C. It.
(Wordt vervolgd.)

JOOST,

AAES."

Het blijkt uit de verdereresolutiëqdat
Mr.
op den 24sten April 1587 de bedoelde
proef had geleverd, en dus aan het voltooijen
van het werk kon beginnen, waarvan voor
de Schepenen van DeQ? een contract is gemaakt op den 3den April 1587.
Hij bad voor dat werk in 1588 reeds ontvangen f 264, terwijl op den 24sten April
1606, aan de kinderen van wijlen Mr. JOOST
een bewijs gegeven is, dat aan het contract
voldaan is geworden.
Dit tapijtwerk werd sedert dien tijd, bij
gelegenheid van promotiën, in het Akademisch gebouw opgehangen ; doch omstreeks
1635 nam de Regering een besluit om dit niet
meer te doen plaats hebben, ter oorzake dat
de studenten zulks begonnen te beschadigen.
Dit tapijtwerk is ook merkwaardig wegens de kleuren der vlaggen op de schepen,
waarop men duidelijk de Hollandsche vlag
herkent.
JOOST

!Fapijiwerk, voorstellende het ontzet van Leyden, A”. 1574. Op het stadhuis van Leyden
wordt nog een tapijtwerk bewaard, voorstellende het ontzet dier stad in 1574, waarvan
men de herkomst niet met zekerheid wist te
bepalen, ofschoon het in 1824 vertoond is geworden bi de viering van het vijfde halve
eeuwfeest dier belegering (zie CatalogzLs vun
Oudheden enz. betrefende
het beleg en ontzet der
stad Leyden , bl. 38,39 j.
In de Gerechtsdugboeken der stad, fo1.A. bl.
524, leest men op den 24sten Febr. 1587 het
volgende over dat werk :
>J Zyn CLAES ADRIAE‘TSZ. Burgermeester,
Mr. YSAEC CLAESZ. Schepenen en JAXVAN
HOZ~T gecommitteerd van die van de Gerechte
dezer stede, onder t behagen van de voorx
Gerechte overtomen en verdragen rnit Mr.
JOOST JANS LAXCKEERT,

baSCOUter(b~WCOU-

tier?) tapytsier, wonende tot Be@‘, als dat
de voorss. Mr. JOQST, op en volgens t patroon
twelc bij HAZTS LIEFRIXG is geteekent en hi
Burgertneesteren en Gerechte vertoont heeft,
en zulx tselve tot toste en lasten van der stadt
zal werden gemaect, en vergroot zoo van t
principael were als van lysten, voor de stad
van Leyden zal werken, een stuc tapyt inhoudende de geschiedenis van t ontset dezer stede
en dat hy t zelve zal merken van$jn saijetgaern, volgens t monster twelc hy Borgcrmeesteren heeft vertoont en daervan hy een
streng opt Raedhuys der stadt Leyden zal laten, en zal alle cie vlnmrnen en t vuyr 2% voors.
tnpyt tonnen wercken van goudt , endat de vierkante elle zo wel van de lysten als van t principael were, om twaelf gulden van veertich

..ELSEVIER.

I

Schorsing derpredicatien te Leyden,A0.1567.
Beschrijving van Leyden leest men
op bl. 555.
>jDen 18den Aprille op een Vrydach doen
nam de Preecker oorlof.
l)Den2Osten opeenen Sonnendach,preeckte
hij noch eens om dat het volck rumoer maeckte, ende men hadde 10 weecken in t nieuwe
huys buyten gepreeckt (zie over deze kerk
NAP.VI. bl. 287).
Hetgeen daar gezegd wordt, vindt bevestiging In eene Rekenzng van het weekgeld, dat
de burgers van Leyden moesten opbrengen,
die door den Secretaris JAN PAN HOUT is geschreven, waarvoor hij 3 B 10 p ontving.
BijORLERS,
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Men leest op bl. 64 dier Rekening :
l,Alsoe op den twintichsten Aprilis Anno
voors. (1567) de predicatie van den geenen
die hem zeijden van der Gereformeerder ReZigie te wesen, cesseerden en ophielden, en
eenighe quaetwilligen die tot geen ander dingen dan tot beroerten en tendeerden, HUPCH
VAL BANCKE~ gedreycht hadden doot te slaen
en zyne huysinge te ruyneren en bovendien
de predicant van die voors. Religie gedwongen hadden op t stoel te gaen , soe hebben de
Burgermeestren om alle seditie die ter oorsaecke voors. zoude hebben mogen opcomen
te precaveren, de personen die alsdan de
dachwacht in de poorten hielden, ‘s nachts
opt Stadthuys Iaeten wacht houden, daer voiren hemelx belooft is een dachgclt - facit 2 E
17 &”
NB. Als wachtmeester komt voor Mr. AYDRIES ALLERTSZ. (in het eerste beleg, A”.
1573, gesneuveld).
. . ELSEVIER.
Een marteïhar des geloofs, A’. 1539.In het
crimineel vonnis-register van Leyden, komen
vele vonnissen voor van hen, die zich hadden
laten herdoopen ; als voorbeeld dient het volgende :
x Alsoe WILLEH EY‘TOUTSZ.
van Burni?&czhorn en ANTHO‘IIS
JASSZOON
van Aemsterdum,
of hoe hy gevangen anders genoemt mach wesen, buyten pyne en bande van ysere opentlickeu voor Scepenen geconfesseert en bekent
heeft, herdoopt te zyn en quaet gevoelen te
hebben van de heyligen eerwaerdigen sacramente des Outairs , oick daerby persisterende,
zulcx dat hy volgende deplacaten der K.Mat.
onsen aldergenadichsten Heere , verbeurt
heeft zyn lyf en goet, mysende dairomme Scepenen als dat die voirs. W ILLEM en ANTHOYIS
om saecken voirss. verbeurt heeft zyn lyf
ende goet, en geexecuteert sal worden mitten
zwaerde ende zyn lyf gestelt te worden op
een Rat en zyn hooft op een staeck.
Actum den XX Dec. A”. XVcXXXíX.”
Met dezelfde bewoordingen werden twee
vrouwen, JAWETGE~MATEIYS van Medemblik
en GEERTRUYT PJETERSdr. van Hoorn, Veroordeeld om te worden )Y verdroncken
en gcëxecuteerd mitte water ,” in d. 20 Dec. 1.5Y9.
. . ELSEVIER.
Leydens toestund in 1588. De stad Leyrlen
had in 1584 en 1585 buitengewoon veel moeten opbrengen ter bestrijding der oorlogslasten enz. De regering doet hiervan rekening
aan de Staten van Holland, waarvan de nsnhef aldus luidt :
Reeckenìnghe van de Burgermeestren en
Regierders der stadt Leyden , dewelcke zy
doen den Heeren Staten van Hollandt van de

IYeeninghen
ende quotisatien hier naervolgende, daerop die voorss. stadt van Leyden is
gestelt ende gerepartieert, die van wegen der
Voors. stede uyt eenen zonderlingen yver ende
goede genegenheyt die zy tot de vorderinge
jnde hant.houdinghe
van ‘t gemeene beste
gefurneert
ende opgebracht zyn geweest, niet
Legenstaende dezelve stadt van Leyden daerinne verre boven haer vermogen is gestelt,
;elyck zy daervan t allen tyden deur hunne
gedeputeerden ter dachvaert geschiet, als dese
Volgende en gelycke repartltlen voor handen
zyn geweest, hebben doen protesteeren ende
verclaren , zoo zy als nogh iterativelicken
zyn doende, de volgende quotisatien te zeer
hooch exorbitant ende niet langer draechbaer
te zyn, voos een stadt van Leyden, daer de
hooftneringhs van draperie eenighe steunsel
van dezelve, voor vyftich, tzestich ende langer
jaeren herwaerts, gestadelijcken vermindert
afgeloopen ende tot niet gecomen is, endezulcx
maer een lantstadt is geworden, midden in
‘t landt ende gheen commoditeyt hebbende
van de zee of eenige rivieren, behalve dat
de zelve stadt deur hare twee belegeringen een zoo langhen tyt geduyrt hebbende ,
en deur de armoede en ellende by hare borgeren overgecomen
en geleden, gans uytgeput geworden ende tot zulcken verloop ende
t achterheyt gecomen es, dat zy qualyc middel heeft haer zelven in wezen ende nootelicke getimmerten te onderhouden, veelmin
haere schulden ‘te betaelen , als die ter zaecke
van hun achterstallige renten in verscheyden
plaetsen ende oorten, groote schade vanarrestementen ende d i e r g e l y c k e commernissen
hebben moeten lyden ende daermede ooc dagelicx gedreycht werden, hierby gevoucht
dat de Borgerye der voors. stede van honger
ende pest die geduyrende twee belegeringen
voor meer dan het derde part is verminderd,
in vougen dat deseIve stadt voor eenighe jaeren geheel gedepopuleert
zynde, van poorten,
muyren, brugghen, straten, platen geheelicken
verviel, ooc jegenwoorlick voor de meeste
paert wert bewoont by vreemdelingen, uyt
Brabccnt , Vlaenderen
en andere quartieren
verdreven, en drie vierde parten van dewelcke
200 arm zyn, dat zy de behulpelicke hundt
ende onderhout van aelmissen zyn behouvende, zyn (de) t laetste iiij pa(e)rt van dezelve
zeer weynich coopluyden of luyden van vermogen, maer meest lieden die hun nlleenlicken
generen mit haerer handen nrbeyt , ende jegenwoordelic mits het ophouden van de navigatie ooc neeringloos zitten, dewelckezulcx
in de geroerde contributien
ende quotisatien
of geheel niet of ten minsten zeerweynichmogen werden gestelt, hierby gevoucht dat de
voors.stadtvan
Leyden, van allenouden tyden
zeer bewoont is geweest mit arme lieden ende
bedelneren, die aldaer van al!en canten pla9*

gen toe te Ioopen, mits de groote aelrnissen (“) uitvoer gelegd. Ik onderstel, dat dit, de laatste
diede Couventen daeromtrent, zonderlinge de persoon is geweest, die in ons vaderland deze
gruwelijke behandeling heeft ondergaan; doch
twee abdyen van Rynsburch ende Leeuwenhorst weeclix pla-gen te geven, dcwelcke zoo welligt zijn er Navorschers, die mij kunnen
die jegenwoordehc ophouden, uyt oorzaeckc mededeelon, dat er ook nog later dergelijke
dat de goederen van dezelve abdyen by de barbaarschheden zijn vertoond.
edelen aengeslagen ende geoccupeert zyn ,
P-‘9.
zonder een pennic voor de armen te Ineten
verstrecken, blyven de goede borgeren en inKeur over Krnamvrouwenfeesten(vgl.VI.bl.
newoonderen van Leyden mit het onderhout 304). Als eene bijdrage tot het daar uit eene
van de overgeblevene te meer behrst, alle Leidsche Keur van 1445 medegedeelde, dat
twelc cl’ oorzaecke is gheweest de voors. van te Zierikzee omstreeks dien zelfden tijd (in
Leyden, t,ot allen vergaederinghen om gesta- het jaar 1450) is »overclragen, datniemandt
dich duyrende middelen hebben geroepen, voortaen eten en sal tot vron\ven die in kintsdaeruijt de nootelicke lasten van de oorlogc beddo leggen, ten sy dat die vrouwen drij
ende vorder lantszaecken mochten werden weecken oud [kraams] $11, en dat met, niet,
gevonden, ende t maeutlicxe cort oppebracbt, meer geselschap dan met acht persoonen en
ernstelic begerende dat hierop, daer en zulx dat op eenen dacb, by eenre boete van xxvii
des behooren zal mach werden geleth, zynde p en die sal men verinnen efi betaelen alsden ontfang van de jegenwoordige Rceckedan van gesceltzegge” (sic. )
ning (daervan de voors. van Leydejz mits dev. 0.
sen, maecken en houden, als schuldenaers) ,
verdeelt aen drie cappitt,elen :
Woorden te Krommenie in gebruik (v$, VI.
-41s le van ommegeslabl. 232). Eene lantaarn wordt niet alleen
gen penningen, zonder besloof, maar ook slons genoemd ; klìppige belofte van restitutie . . . a 10.070 B 16 p 6 d. schuit heet de zoodanige, welke hard, maar
2e. Van ommegeslagen
niet broos is; een goed verzeg, is een goed
penninteqmetbelofte van
voorgeven ter verschooning. Toe wordt soms
restitutie. . . . . . . . . * 7500 %
als onnoodig stopwoord, soms in den zin van
3e. Van omgeslagen
tegen gebruikt: N HG keek toe het raam uit; hzj
penningen metbelofte van
zzt toe den tufel an.” De boeren in ~~~oord-Ho~rbstitutte ende genot van
landmaken onderscheid tusscheu de verwantinteresten. . . . , . . . a 46.372 !+? 10 p.
schap van neven onderling en ten opzigte der
----e
63.943 £ 6,9 6 d.” broeders en zusters hunner ouders ; dezulken
noemen zij oom- en peetzeggers ; aIzoo het
In weerwil van dezen toestand in het be- Frnnsche coztsin en neven.
gin van 1588, bragt Leyden in korten tijd bij
[Op dezelfde wijze als toe te Krommenie
wordt le
wijze van leening der Burgerij in Augustus (mat
geheel hetzelfde is)in onze schrijftaal gebruikt in
van 1588 op eene som van f 11.326, tot af- ien veñrtere uit en dgl. Oom- en peetaegger hoort men
wering van de Spaansche Armade, waarvan in een groot deel van Noord-Ifolland, slop (beter
ook eene afzonderlijke rekening voorhanden ~100) en 6eurzen (zie V1. bl. 232) behalve in de
ook in Waterland. Onz een oksie gaan ,
isvan SI~O~THOMASVA~SW~RTE~, die met Zaanstreken,
beteekent niet alleen, zoo als VI. bl. 232 gezegd
de ontvangst belast was.
wordt , sterven , maar ook Aaauw vallen. Alleen te
..ELSEVIER.
Een 6randstapeZ in 1773. Onlangs WRS CT
in de Ill. London News sprake van den laatsten persoon, die in Engelandop den brandstapel het leven verloor. Indien ik mij nog wel
herinner, is die straf in ons destijds meer beschaafd vaderland nog ‘langer in zwang gcbleven, want ik vind opge teekcnd, dat in
1.773 zeker BEREXT EVERTSE, oud 29jaren,
wegens brandstichting vooral on12 schaapskooijen veroordeeld is, om na een weinig geworgd te zijn, levejzcliq te worden verbrand,
welke straf op den 24sten Julij van dat jaar
op de heide nabij Arnhem werkelijk is ten
(*) Zie over dezen giften : Katwijksche en Raj’nOudheden , door ADR. PARS en Mr. P. VAN
DER ~cHF,LLIHG,A~. 1745, b1. 343.
burg.s&

Krommenie, voor zooverre ons bekend is, gebruikt
men het werkwoord kusten van werklieden, die hetgeen zij gesponnen ofgemevenhebben naar de fabriek
brengen, en nan de vLei .z;jn , d. i., op den tril zijn,
heen en weer loopen.]

Krijgsvolk in het tu!.fschip wan Breda, 1590
(vgl. VL bl. 100). In een merkje dat tot titel
heeft: Batavise Romeijn; ofte alle de voornnemste Helden-daden, Rìdderlijlce fegten en
listige Oorlogs-vonden, in Veld- en Zee-slagen,
over&ningenvanstede~a
en scAepen,eninandere
gelegentheden , 65 de Hollanders en Zeeuwen
verricht, zedert denjare 1492 tot 1661, door
PETRUS DE LASGE te Amsterdam, anno 1661,
leest men op bl. 66: ))De voornaemste volvoerders waren Hopman HERAUGIER, Hopman JAX LOGIER, lleVCn3 JAX DEFERXEZ,
(verder, bl. 69, FERXEZ), Luijtenant YATIJS
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GERARDDEPREIJS, Schildt-knaep,
de soldaten waren,al jonck, dapper, stout,onbevreest en dacr onder weinige gebaerde.”
Op bl. 69 leest men: JFHERBUGIER heeft
‘s nachts ten elf uren, zijn soldaten, in naem
des Allerhoogsten, tot uijtvoeringe van ‘t
werk aengemoedigt, belastende den schipper
te pompen , en kreeg zijn volk uijt ‘t schip,
zonder weten van de bijstaande wacht, dat
deijlenqe in twee hopen ; d’ eene hoop onder
de Hopmnnnen LAMBERT en BERNEZ , beval
hij na de haren in ‘t zuijd-westen te trecken ,
en hij selve met d’ander langs ‘t wapen-hu&,
na een wacht hij de poort na de stadt.”
Op bl. 108 wordt melding gemaakt van
Hopman LOGIER PIETERSZ. ais bevelvoerder
van een schip bij een gevecht voor Sluis, in
Bloeimaand 1603.
Op bl. 119 vindt men nog vermeld Hopman LABBERT HEXDRICKSZ. Of IdOIJ LAMBERTSZ. in een zee-gevecht voor Duinherken,
den llden van Slagtmaand , anno 1605.
Welliut zijn beide laatstgenoemden dezelfden. die deelgenomen hebben in den aanslag op’Breda , met het turfschip.
s. v. w.
[Later voegde de Heer S. v. W. hier het volgende bij.]
HELDT,~~

Na mijne vroegere opgave is mij in handen gekomen een, slechts op ééne zijde bedrukt blad papier, staande de belegering van
Breda door de Spanjaarden in 1624, bìj wijze
eener Courant uitgegeven en gedrukt bij
CLAESJANSZ.VISSCFIER, te Amste&am.
Bovenaaqin het midden ziet men een klein
langwerpig vierkant vak, waarin de vesting
Breda en plaatsing van het Spaansche leger
is aangewezen, Daar rondom leest men, in
kolommen afg;edeeld, vooreerst eene plaatselijke beschrijvmg van Breda en daarna letterlijk het volgende :
,,Anno 1590 den 4. Meert werdt Breda
verovertvanprince MAURITSVAXXASSAUWEN
door een turf-schip daer in verburgen lagen
68. mannen, onder ‘t beleijdt van Capiteijn
CHARLE~DEHERAUGIERE,C~~~~~~~~L.~XBERT
endecapiteijn JEANDEFERXEZ."

Eindelijk volgt eene beschrijving van het
beleg en de vorderingen der vijanden, en ten
slotte dat men in de stad veel nieuwe werken
maakte, jpdaer door menighen armen soldaet
wat verkovereert , winnende alle pachten
hoofi voor hoeft 25 en 30 stuijvers.”
s. v. w.
Canard. Men weet wat de Franschen door
Canard verstaan en herinnert zich no,o den
canard à la Tartare, die voor een paar jaren
de Parijzenaars zoo blij maaktc. Minder bekend is, hoe het woord aan die beteekenis
komt. De Belgische letterkundige XOREERT

CORNELISSEN,
in
Gent overloden,

1850 op 8Ojarigen leeftiJd te
bedacht, om de dwaze en
leugenachtige bcrigten, di& gedurig metgroot
vertoon van peleerdheidindedagbladenvoorkwamen bespottelijk te makeñ de volgende
historie, die ten bewijze dienen moest van de
groote vraatzucht der eenden. Van twintig
dezer dieren, binnen dezelfde besloten ruimte
geplaatst, doodde men eene, hakte haar met
veeren en al in zeer kleine stukjes en wierp
haar zoo aan de negentien andere voor,
die haar in weinig tijd schoon opaten, Men
nam daarop eene van de overgeblevene negentien, deed haar hetzelfde lot ondergaan en
ook zij was spoedig in de magen der andere
eenden bzgraven. Zoo ging men voort totdat
er eindeluk BBne eend overbleeqdie bij gevoig
de overige negentien verslonden had en dat in
een ongelooflijk korten tijd. Dit verhaal, op
geestige en levendige wijze verteld, maakte
opgang en werd door eenemenigte dagbladen
in alle landen van Europa overgenomen. Het
was reeds lang vergeten,toenheteentwintig
jaren uit Amerika weêr naar Europa overkwam, met een aantal nieuwe toevoegsels
voorzien, 0. 8. van een verslag van geneeskundigen, die de laatst overgeblevene eend
hadden onderzocht en bevonden, dat de slokdarm van het dier vrij wat geleden had, Ten
tweeden male maakte men zmhnu vrolijk over
de eendenhistorie en het woord canard werd
sedert dezen t$d gebruikt om een leugenachtig verhaal te kennen te geven.
Doopboeken. Het is een vreemd verschijnsel, dat de doopboeken der Gereformeerden,
hier te lande, over het algemeen niet eerder
beginnen dan met a”. 1620-1621; men heeft
dit wel eens toegeschreven aan verwaarloozing der Registers op vochtige plaatsen in de
kerken ; doch het blijkt uit het doopregister
van Leiderdorp, dat men de kinderen in de
kerken wel doopte, doch dat de ouders van
het kind daarbij niet altijd tegenwoordig waren, zoodat de predikant onbekend bleef
met de namen der ouders.
Het gevolg daarvan was, dat de synode in
1620 besloot, om behoorlijke registers te doen
houden, waarin de namen van het kind en
van diens ouders werden ingeschreven.
De doopboeken der Gereformeerden bepinnen te Leyden ook met 1621, ofschoon men
dáár het voorbeeld der Waalsche gemeente
had kunnen volgen, wier registers met 1599
beginnen. In Middelburg zijn zij vroeger aangelegd, terwijl men zegt, dat te Utrecht in de
Domkerk oudere doopregisters voorhanden
zijn, dan die op het stadhuis, bij den Burgerlijken stand, doch dat die het licht niet mogen
eien.
Doch waar zijn de Roomsche doopboeken
zebleven, die aan den storm van 15G6 zijn
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ontgaan ? Men heeft mij verhaald, dat die aIle naar België zijn gebragt, en bij zekere
congregatie te Gend bewaard worden ; het
ware te wenschen, dat hierover opening van
zaken gedaan mogt worden.
Uit Leuven heb ik extracten ontvangen uit
de doop-, trouw- en doodregisters in a”. 1545,
ten bewijze dat dáár alles beter is bewaard
gebleven, dan in Noord-ivederland.
Niet minder is men verwonderd over de
doodregisters, die ook hier laat beginnen
(Legden a”, 1600), want aan het begraven
waren kosten rerbonden ten voordeele der
Kerk,eene reden om daarvan behoorlijk annteekeningente houden, die nu gemist worden.
Volgens aanteekeningen van 1626, was er
een Doopboek van Soeterwoude, beginnende
met a”. 1580, zoodat men het er voor houden
mag, dat gebrek aan eenheid of voorschriften
aanleiding heeft moeten geven, dat die registers hier te lande over het algemeen niet
vroeger dan 1621 beginnen.
..ELSEVIEB.

BZaauwesteenen(vgl.VI.bl.298).Als
toevoegsel op het door S. P. L. medegedeelde, dient,
met betrekking tot lVgmegen, dat aldaar de gewoonte bestond, mogelijk nog, om bij begrafenissen rondom zekere zerk op de markt te
gaan,wanneer
de schuldeischers van den overledene het regt hadden om beslag te leggen op
het lijk en zich togen de ter aarde bestelling te
K.
verzetten.
Wilhelm TeZE (vgl. 1. bl. 17,34,35,71,259

en 323).
[W. J. F. maakt onze lezers opmerkzaam op het
berigt in den Komt- en Letterbode vm 7 Jnnij 1856,
waar eeneKronijk uit de XVde eeuw vermeld wordt,
die van w. TELL spreekt.]

ter toegelaten is, dat ze oZye in hare camirkens zouden mogen gebruicken
tot laste van
den collegie, ende wy dagelyx by experiefitie
bevinden, dat zulx niet alleenlijck voor de
boecken ende kameren onreijn, maer oock
hare personen zeer ongesont is, zoo dat de
pituita die zy uyt den monde ende neuse afwerpen, als door den roock geinfecteert synde, meestendeel peck swart bevonden word.
Dat het den Ed. Heeren Curateurs endeBurgemeestren gelieve te disponeren, dat elck
Bursael neffens de olie, ten minsten vierponden kaerssen voor de geheele winter mach toegeleyt worden, op dat dezelve ter bescheydenheyt van den Regent, door den Sub-%gent ondertusschen als tot een ververschinge
onder den voorss. Bursalen wytgedeelt moge
worden.
2. Dat de Heeren Curateurs ende Burgemeestren gelieven te letten, op ‘t maken van
een karcker ofte gevangenisse, ende van yseren
boeyen omme zomwylen (des noodt gevende)
te gebruyken naer uytwysen ende eysch der
wetten.
3. Als00 nu wederom door de Hoochloflycke Victorien die den almogenden Godt zyne
Excellentie ende Heeren Staten gegeven heeft
occasie gepresenteert wort , omme eenich apecimen te thoonen des voortgancs onser Bursalen, dat de Ed. Heeren gelieven, zal nu
oock toe te laten datter etlycke exemplaria
orationum en carmina Epinicorumgedrukt werden op kosten van den Collegie gelyck te voren gedaen is geweest.”
Deze memorie draagt geenen datum, doch
moet zijn ingeleverd tusschen 1599-1617.
..ELSEVIER.

Bokalen der stad Leyden. Volgens eene
-Memorie of Lzj’ste van gZasen de stadt Leyden
toekomende ende onder bewaring van Jufr.
VAN TOL gesteld, bezat die stad in het midden
der 17de eeuw de volgende bokalen :
1. nEen groot glas in een doos waeròp gesneden staet : God behoede Leyden.
2. Nog een in een doos, daerop staet : Het

Een versterkingemidde2
in 1756 (vgl. Vl. bl.
35).In een werkje dat tottitel heeft: Nouveuu
RecueiZ des Secrets et Curiositez rares et Nouvslles des plus admirables e$ets de Ia Nature
par le S;, D'ENERY. Suivant Za Copie de Paris,
à Leyde, chez PIERRE VAN DER AA, 1688, Z i b e r t a t i s e r g o .
3. Nog een kleyuder. Buyten tyts, zyt niet
leest men op bl. 277 :
l,Prenez quantit8 de limaçons, & leur fai- wys.
4. Nog een kleynder daerop geschildert
tes vuider leurs mousse, puis les faites secher.
& les reduisez en poudre delide, delaquelle staet: de Pryheid en de Vrede.
5. Nog een met L u g d u n n o Batavorum
vous ferez un pain, duquel un homme, avec
un morceau, peut estre huit jours sans man- daerop.
6. Een Kelck met een decksel, daerop geger.”
s. v. w.
- schildert staet: de Vrienden vriendelijck.
7. Een dito met een decksel, Het LibertaDe Bursalen in het Staten-Collegiete Lqden.
In eene memorie, die de Pensionaris van Lq- tìs ergo.
8. Nop een dito ongeschildert.
den, Mr. NICOLAAS VAN ZEYST, aandeCura9. Een boteltje daerop staet Go& behoede
toren en Burgermeesters moest overgeven,
Leyden.
komt het volgende voor:
10. Een glase schotel, daarop gesneden
1. r~A1soo by HH. Carateurs ende Burgermeeatren,
den Bursalen dese verledenawin- staet ;
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Zoeckt gy de rust in u te sluyten ,
Verstroy 26 selven nopt daer buyten.”

Niet meer op het archief voorhanden.

..

ELZEVIER.

VRAGEX.
@3,-

een werkie

Thdâtre
,

OD

d’honneur. Ik ben in het bezit van
welks Franschen titel staat : Théatre

d’honneui
disHeros , qui ont sacr@f leurs vies pour
la Republique
de Hollunde?
où l’onvoit graver, sur le
cuivre, les Tombeaux magngfipues qui ont &ré dreasez en
leur honneur, et leur8 epitaphes. De eigentlijke titel

ontbreekt er aan. Het beslaat 56 bladzijden druks in
gr. 80. en bevat, behalve het standbeeld ter eere van
ALVA , hetwelk aan het einde staat, veertïen af beeldingen van tomben,ter eere van Nederlandsche staatsmannen en zeebelden, met de beschrijving en opgave
der opschriften daarvan. Het zal mij bi,izonder aangenaam zijn, indien iemand rnü den schrijver van dat
werkje weet op te geven.
A.J. VANDEEAA.
Se.- Petty en Pond. Kan men door middel van
dit tijdschrift mij ook teregt helpen, wie geweest ia
C~EORQE PETTX? Zijn portret in folio, zwarte kunst,
ia van een zeer joüg rüenscb, in het kostuum van de
17de eeuw, met een’ hoed onder.den arm.Voorts verlangde ik hetzelfde te weten aangaande een ander,Mr.
POND, het portret is in quarto, bruin. Het kostuum
van dit zal nitdeze ofhetlaatatdervorige eeuwwezen.
Beide portretten waren op de auctie van den Heer
BOXYAN in één koop met eenige portretten van schilders, muzijkanten, zangersentooneelepelers:
beSby. .
den zij ook tot één van dezulken?

wis.

wechius.

- Walraven

van Haeften en GodescalcusSte-

Ik heb voor mij liggen een album, dat toebehoord heeft aan WAL%~%N VAN BAEFTEN , Heer
van Haeften, Hertuijfm enz. Dat album bevat de
inscriptiën,zinspreuken
en sierlik geteekende wapen8
van een groot aantal personen, meestal tusscben de
jaren 1580 en 1590, enkelen iets later, en voor het
grootste gedeelte behoorende tot de adellijksteenaanzienlijkate familiën van 0x18 land. De meeste inscriptiën zdn gemaakt te Keulen en te Pont à Mousson in
Lotharingen ; waarnit is op te maken, dat de jeugdige
bezitter in beide plaatsen aan de aldaar gevestigde
Academiën gestudeerd heeft, Dit wordt bevestigd
dooreeneinschrijvingvan
GODESCALCUSSTEWECHIUS,
Heusdanur
, Professor aan de Akademie te Pont à
itlousson (zie beneden) , wiena portret ook daarbij gevoegd ia, en die behalve een Latijnach achtregelig
gedicht, op eene daartegenoverstesnde bladzijde rune
zinspreuk : Sors altera praesto , en onder zijn wapen
(zunde een gekroonde klimmende leeuw van sabel op
een veld van zilver) het volgende geschreven heeft :
Nobillsso Generosissimo adolescentì D. WALBALNDO
AD EAEBTEH
, Bno in lTaej?en, Herwijnen, etc. dis-

cipulo suo. GODESCALOIJS BTEWECHFJB
F. C. Anno 1 5 8 5 .

Heushus,

Naar aanleiding van het bovenstaande worden gevraagd levensbijzonderheden van 1. WALRAVEN VAN
~AEFTEN en 2. van zijnen leermeester GODE~CALCUE
STEWECHIUS.

Omtrent eerstgenoemde is den bezitter van het album nietsbekend, dan hetgeen boven i8 medegedeeld.
In de Beschryvinge
der stadt Heusden, door
OUDENHOVEN,
(Amst.
1743) 2de druk, bl. 186,
komt onder de geleerde mannen voor :
JACOB

VAN

,,GODTSOEALCU5

STEUWICHLUS

(&)

fliStOriCU8

en

fiilologus in zijn leven Professor, eerst in de Acade-

mie, van &nt a Mousson in Lo&aringen en daarna be
%-ier, daar hij in of omtrent den jare 1584 overleden
is, was een man van wegen zijne groote geleerdheid
en geleerde schriften zeer vermaard en zyn daarvan
in druk enz.”
Daar wij nu rondom het genoemde en voaraaker
hoogatzeldzrme portretje (H. GOLTZIUB fccit)’ lezen :
GODEBCALCUSSTEWECHIUS
Annoaetatis
XXXII.AO.
1583, zoo blijkt daaruit, in verband met de medegedeelde inscriptie, hoe de ware spelling van ‘a mans
naam is en ook, dat hij in of ometrecka 155 1 geboren
is; en uit het jaartal 1585 der inschrijving, dat, het
jaar 1584, door VAN OUDENHOVEN genoemd als dat
van zijn sterven, foutief’& en eindelijk, dat zoo wij
geloof mogen hechten uan het door Dr. RIPRXANB
(Connpectus
Onomasticon Litterarium, p. 8j opgegeven jaartal van zijn sterven 1590, bU alzo0 in den
ouderdom van 39 jaren overleden is.
Alle mededeelingen, die het boveastaande kunnen
aanvullen of verbeteren, zullen in dank word& aangenomen.
LEGEND0 ET BCBIBENDO.
86. - Spotpenning op den Paus en de Kardinalen

van 1541 en 1543. Onder de spotpenningen op den
Paus en de Kardinalen, zonder jaartal uitgegeven,
doch volgens VAN MIEEIB (Hitiorie der Nederlands&
Vorsten, dl. IH. bl. 110 en v.) gealagenin 1545, tijdens de onderhandelingen over het honden van eene
algemeene kerkvergadering te Trente, vindt men in
den Catalogus van P. SYIDT VAN QELDER, dl. 1. No.
380 en 381 vermeld en beschreven tcee epotpenningen van dienzelfden aard, de een met het jaartal 1541
de andere met MDXLIII.
Daar ik niet in ‘t bezit ben van ~08. APPEL% Repertorium zur Münzkunde, waarheen de genoemde
Catalogus mij verwijst, zal het mij zeer aaegenaam
zijn, indien men mij zou willen eenige inlichting
geven, aangaande de bedoeling van de voorscbrevene jaartallen 1541 en 1543.
EVEBTB.
80. - Gouden en diamanten bruilofl. In NederZand is, ik geloof, algemeen aangenomen, dat de souden bruiloft wordt gevierd bij de u#ftigste verjaring
van een huwelijk. Dit gebruik schijnt in andere landen echter gewi zigd te zijn. Althana men vindt in
the Illustrated 1 ondon New8 van 19 Jnlij 1856, bl.
56, dat de vorst van Schaumburg Lippe kort te voren
zijnegoudenof deveertigsteverjaring van zijne bruiloft
heeft gevierd, en dat hij nog krae genoeg was, om
welligt zijne diamanten of de v@igste verjaring van
zijne bruiloft te kunnen vieren.
Nu vraag ik: is de berekening van veertig jaren
door geheel Duìtschland
en ook in anderelanden aangenomen ? Welke is de grondslag dier berekening ?
Wanneer viert men in Nederland eene diamanten
bruiloft?
PHILO-INDICUS.
8 8 . - Mr. Gentiaen Efervet.

Bestmjders van den

Bijenkorf(verg. VI. bl. 76,222 en 381). Op bl. 222
noemt Dr. AREND onder de bestrijders RERVET. Ue
Bijenkorfwas echter reeds hoofdzakelijk gerigt tegen
sen werk van HERVET : Sentbrief aan de afgedroaelde
van ds H. Roomsche Catholycksche Kercke. Nuis her
Geer mogeluk, dat EEBVET andermaal de pen ter zelfverdediging heeft opgevat, maar ook, dat men hier
jen door ons opgegeven Sentbrief voor eene bestrijiing heeft aangezien. Wij herhalen dus het door ons
,p bl. 76 gevraagde, zijnde tot dusverre nog niet betntwoord.
1 Wie waS Mr. GENTIAEN RERVET, en watiser
van dezen persoon bekend?
2. Wie kan den volledigen titel van bovengenoemien Sentbrief en iets naders omtrent dat werkje mededeel- ?

,
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3. Heeft HERVET
werkelijk den BiJencorj bestreden, hoe luidt dan de titel dier bestrijding?
Dr. AR END geeft verder als bestrijders op JOANNBS
DAVID en DAVID VAN KORTRIJK
; uil den door ons op
bl. 76 volledig medegedeelden titel der bestrijdin-g
van JOANNES DAVID VAN CORTRYCI<E(W~~~ merkje
in ons bezit is), vermoeden WU, dat Dr. AREND bij
vergissing één persoon in tweeën gedeeld heeft.
Eindelijk vragen wij nog eene opgave der titels van
de werken, der door Dr. AREND opgegeven bcstrijdingen van J*N OVENS en J. N. WEISLIA~EN.
Van dezen laatste kennen wij den Vreet vogel ofie
sterf (verschenen in het Hoogduitsch in 1727 of
1728, in het Holland& vertaald en uitgegeven te
Bnlwerl>en bij B. JOURET ‘1741), maar mij doen opmerken, dat in het register van dit werk noch ALDEQONDE, noch MARNIX, noch Bijenkorf te vinden is.
V. QAILLARD vermeldt nog in zijne InfEuence exerc4e par la Belgique sur les Provìnces Unies, p. 137,
eene Katholieke Bijenkorf, door J. cocus te Leuven
uitgegeven. Gaarne vernamen wij ook omtrent’deze
bestrijding iets naders.
PHILOQRAMi\lATOS.

SB.- Het afdringen van de Beurs. Tusschen de
jaren 1820 en 1830, heb ik het tweemaal bijgewoond,
dat er een beursganger YMI de Amsterdumsche Groote
.of Koopmansbeurs werd afgedrongen. Dat afdringen
geschiedt door den persoon geheel te omsingelen en
hem, onder het verwijten zijner laakbare handelwijze,
tot aan een der uitgangen van de Beurs te schuiven
en daar af te zetten.
Weet iemand mij ook te zeggen , of dat reeds eene
oude gewoonte is? Of zij door langdurig bestaan, als
het ware, gewettigd is? en of die gewoonte te Rotterdam en elders almede bestaat of bestaan heeft?
s. v. w.
100. - Zee-hopman Vroom. Zijn er van dezen
hopman ook eenige levensbijzonderheden bekend? In
de Uitsteekenste
digtkunstige werken door JAN ZOET ,
Amsterdammer enz., bl. 58, leest men :
Op de Zee-hopmannen, die het lijkkleed droegen 6cr
Begraavenis van den Zee-hopman VROOM.
De helden, die op zee, het lijf niet durven waagen,
Die agt men hier bekwaam om ‘t lijk-kleed na te
draagen.
En in eene noot: ,,Als ik de hopmannen dit voorlas, gaf een derzelver mij een snfflet , waarvoor ik
hem bedankte, en zeide nooit zulk loon voor een vers
genooten te hebben.”
J. C. K.

lol.- Aland in de Oostzee. Wat is de kraoht
en beteekenis der voorvoegsels in Mand, 0 land,
Uhland, Oeland, Eiland, zoo ook in Atrecht, Utre&,
U-bach (in Limburg)? Wij bedoelen bier vooral de
voorsylben: A, 0, U, Oe en El’. Wij voegen er
ook nog be : het Y en Y-stad, en zagen die lijst ook
gaarne door nog andere woorden, ook op den kli.ier
- .
E , Ee aangevuld.
lofz. - Drossaert van ‘t Wedde. Op de afbeelding van de belegering der stad Legden, in de bescbrijvina door J.ORLERS,lees~mendenfUnen
der
Kapiteinen in het Spaansche leger, die in de schansen
om de stad het bevel voerden; bij het versterkte Leyderdorp staat: hier lach ds Drossaert van ‘t Wedde.
Wie was deze, en waarvan was hij drossaard? Ons i
is neen ander Wedde bekend dan in de Provincie Groningen, en wij kunnen moeijelljk aannemen, dat toen
een Groningsch Drossaard in het Spaahsche leger ,
onder dien titel, bevel zoude gevoerd hebben. Wij

houden het dus voor een’eigennaam, daar er eene familie van dien naam bestaan heeft.
K. v. S.
103. -Jacob en Johan de Vos. Van eerstgenoemde bestaat een gegraveerd portretje door J. H.
WIEBIX. wiens naam op een boekenplankje met het
jaartal 1578 te lezen is. Het onderschrift is:
Imago JACCBIMARIIDE
vos ae 33;hij werd dus in
1545 geboren. Ik dacht, of hij tot de verbonden Edelen behoord konde hebben, daar hij om den hals een
breed lint draagt, en hieraan een Geuzenpenning
zou hangen, die echter in zijn buis verborgen scheen;
bij TE WATER, Hist. van het Verbond der Edelen
vind ik hem niet genoemd. In den hoek bovenaan
ziet, men zijn wapen , waarvan het mij niet is gelukt
de kleuren op te sporen, het is 6cartel8.
1 . Een schuinsche balk of bande,waarop drie klimmende leeuwen.
~.A~~BROECKHOVEN,COU~~:~
.Eenloopendeleeuw.
2. gedwarsbalkt.
Het hartschild of Surtout , fianc/&6, twee vossen
onder en boven.
Cimier: een zittende vos.
Ik heb dit wapen nergens aangetroffen, dan in
L'ESPIIOY,
Noblesse de Flandres, Liv. II., onder de
wapens der Regering van Gend, t. w. JEAN DE vos ,
Chevalier , 1540-1562.
Premier Eschevin (pag.
561.896).

P&z& DC vos, Escuier, 1575-1576. Prem.
Esch., (pag. 917419).
JEAN DE vos. Escuier,fils de Messire JEAN Chevalier, 1605-162.1. Prem: Eachv. Inan. 963. 993.1
JEAN DE vos, Escuier, Seigneur de HeiÏebánt.
Prem. Eschev., 1623, (pag. 996).
Wie wasdeze JACOB NARIUS DE vos?
Bij deze gelegenheid wensch ik nog eens terug te
mogen komen op eene vraag, vroeger (Nav. V. bl.
163, Vr. XC.) door mij gedaan, doch waarop nog
geen antwoord is ingekomen, betreffende zekeren
penning op welks eene zijde gegraveerd is een wapen
met een’ gekroonden Engel (P) boven een muur met
het randschrift: JOHAN DE vos Anno 1607. H.- De
keerziide is gestempeld: een geharnaste arm met
zwaard, met de spreük: Pugno-pro
patria 1619, tot
randschrift.
K. v. s.

104. - Eerste Standbeelden. le het ook bekend,
voor wien en waar het eerste standbeeld is opgerigt ?
Ik bedoel alleen voor menschen 1 het is zeker. dat de
eerste beelden voorstellingen van Godheden ieweesr
zullen zijn. In het Leven van IIILTIADES,dOOr
0. REPOB
vinden wij, dat het voor hem eene zeer groote eer was,
om op de schilderij waarop de slag van Marathon
werd afgebeeld, vooraan onder de tien aanvoerders
geplaatst te worden. In het leven van CHABRIAS,VB~
dienzelfden schrijver , vindt men, dat er een standbeeld voor hem werd opaerizc. Dus was reeds eene
eeuw na MILTIADEShetoprlgten van standbeeldenvoor
mensahen gebruikelijk. Ennu vraag ik ook: zoudcn
de Grieken reeds ten tijde van IUILTIADES
standbeelden hebben opgerigt? Enisdit het geval goweest.
dan was het voor hem voorzeker nog groote;eer, al
hoofdpersoon op eene schilderij gcpiaatst te worden,
dat de heldendaad van het gansche volk voorstelde.
dan door het steen of metaaïvereeuwigd
te worden. ’
AU. . . ,

QUAERENDO.

los- Leicester. SCIILOSBEB zegt in het 18de
deel zijner Algenz. Geschiedenis, dat de Graaf van
nog bij den leeftijd
, LF.ICESTER
tweede huweli.jk sloot. Dat dit

zijner eerste vrouw een
ZOO is heb ik nergens
kunnen vindeü , wel vond ik bij VAN METEREN: ,Hlj
heeft een zoon Yau zijnen naam ROBERT DUDLEY nagelaten, geteeld bij eene DOUGLAB , Dogter van Lord
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wtt.t,tAM EAWARD , &lmiraal en Kamerling van de
Koningin RLIZABETH , welken hij in zijn testament
ruklijk begiftigde, en sijnen bastaard noemde, hoewe1 hij nogthans naar de geschreven Regten wettig
gehouden werd. . . .” Hieruit blijkt nu geenszins dat
hii een tweede huwelijk aangegaanheeft
; maar zoade
men mij ook kunnen opgeven, welken geschiedschrijver SCHLO~SE~C
hierover aoonde
kunnen geraadpleegd
hebben ?
Ook zeet SCALOSSER
: ..Deze volstrekt oneeschikte
man bragizìjnen eerst &ntigjarigen zoon,denGraal
VAN WSEX. mede naar Nolland.” Noch bii HOOFT.
noch bij vÁn XETEBEN , noch bij WAQENAÁR, noch
bij BILDERDIJK, noch bij AREND, beb ik dit terugge.
vonden, Doch wel vond ik bij VAN YETEXEN , dl. V,
bl. 224, dat LEICESTER
huwde met ,,de Gravinne VAB
ESSEX, daarbij hij won eenen zoon, die jong stierf.’
Wie zou dit kunnen en willen ophelderen en be,
wij zen, dat of VAN METEBEA of SCHLO~SEB hier ziel
QUAERENDO.
vergist heeft?

TOELICHTINGEN
OP

VROEGERE

EN-TEREGTWIJZINGEN
ANTWOORDEN,

Rommelpot (1. bl. 156, vgl. bl. 206 ; TI. bl,
10; VL bl. 336 : VIL bl. 13).

[De geachte inzender vau een fragment van eer
rommelpotslied, dat te Goes nog gezongen wordt:
merkt er bij aan, dat er een paar regels onzin in voor
komen. Wij hebben er meer van dien aard in geven
den en maken om die reden zwarigheid om het te
plaatsen .]

Het Vuderlandsch
A. B. Boek voor de Nederlandsche jeugd (1781) (1. bl. 315, vgl. 11,

bl. 168 en verv.) In den Uden jaargang van
dit tijdschrift, bl. 169, uitte ik den wensch,
nog eens een exemplaar van genoemd werkje,
waaruit ik voor nu meer dan v$f en vijftig jaren de letters leerde, magtig te mogen worden. Aan dien wens& is? dank zij der heuschheid van den Mede-Navorscher, den Heer
H. C. S. v.W., voldaan. Ik heb hetlieve, nuttige en keurige boekje op nieuw herlezen, en
het heeft hermneringen
, aangename en weemoedige, uit de dagen mijner kindschheid, die
jnistnlet in een’kalmen en rustigen tijd plaats
had, verlevendigd. Die herlezing en mijne
liefde voor dat boekske nopen mij den indruk,
dien het berigt van L. J. (Ir. bl. 169) bij somm i g e l e z e r s v a n d i t tijdschrift

SomS

zoude

mogen hebben opgewekt, en welk berigt der
toenmalige redactie voor een Anathema van
de zijde van de vredesvrionden tegen eenen
herdruk bevreesd schijnt te hebben gemaakt,
weg te nemen. L. J. zegt. t. a. p., dat de om-

schrgvingen bij de plaatles, o$ den toenmaligen geest door den Amerikaanschen
onafhankelckheids-oorlog
aangevuurd, welligt niet zonder
invloed gebleven zijn op sommigejeugdige harten,
toen men zoo ij,erig in de weer was, vrijkorpsen
op te rigten. Lk verklaar, dat eene aandachtige

ker1ezin.g van het werkjemij geen’grond voor
dat berlgt heeft opgeleverd. Overal wekt het
dec;g$;F tot eerbied voor God! Onderdanìg.
.

beid aan de gestelde magtenf Liefde voor het
Vaderland / Liefde voor onze naasten ! Warme
gehechtheid aun deugd en Godsvrucht f

Lees b. v. op de letter E. :
,,Eendrugt

is onze eerste Deugd, is 01.18 dierste pand:
uDaar door bloeit elk Huisgezin,en het gantecheland.”

Dat op letter B. wordt gesproken, dat yfalle
kinderen van wat stand ook, zoo vroeg als mogelijk is moeten Ieeren, dat zij ook aankomende Burgers en Burgeressen zijn,” lag in de ganeche.gesteldheid
en geest der toenmalige Repubhek. Overal, vooral in Holland, bestonden
schutterijen ; op vele plaatsen, bepaaldelijk te
Amsterdam, hadden die schutterijen grooten
invloed op de keuze der Regering. Soldaatje,
of liever burgertge spelen, was nog in mijne
kindschheid meer dan thans, onder de beschaafdsten van den lande, het geliefdste spel
der knapen. Die nog voor meer dan 40 jaren
zichdeeersteweekderAmsterdamschekermis,
envooral
de Amsterdamsche beurs kan herinneren, zal het u kunnen zeggen, hoe de Ameterdamsche knapen, zelfs uit demeer gegoede
klasse, zich met snaphaan (sic) en sabel, met
trommel en fuit in het openbaar vertoonden :
en dit was nog sterker in de vorige eeuw. Maar om tot ons A. b. boekje terug te komen:
behalve bij letter B. wordt er bijna nergens
anders op wapenhandel gezinspeeld, en daar
luidt het ook nog maar alleen :
,, Burger, gij beschermt de stad. Stel hierin uw eer,
,,Dit moet ieder Burger doen,ook de grootsteHeer.”

en vervolgens: 1) Elk, die in eene Stad woont,
en er bijzonder toe behoort, de grootste Heer
zoo wel als de mindere Man, is een Burger van
diestad . - Elke stad is als een groot Huisgezin, waarin ieder arbeidzaam en vreedzaam
moet leeven en alles willig doen of laaten, wat
le wetten gebieden of verbieden.”
~1 Daarenboven moet elk Nederlandsch
Burger altijd gezind en bereid zijn om zyne
Stad te helpen beschermen. Daartoe moet hy
zich van zyne jeugd af aan, zoo veel mogelyk
le, oefenen en bekwaam maken.”
1) Alle kinderen, van wat stand ook, moe:,en zo vroeg als mogelyk is, leeren dat zij
)ok aankomende Burgers en Burgeressen zijn.
De lust om met het snaphaantje te speelen,
noet in de knaapjes aangekweekt worden.
De meisjes moeten vermaak scheppen in zulk
:en spel te zien.”
+In het plaatje wordt een deelvan hetSmiterdamsche
Stadhuis en van den Dam ver)eeld. Eene Compagnie Burgers trekt er op,
3ejon;etjes leeren doen zo als hunne vaders.)
Men ziet, er wordt hier slechts gesproken
ran Burgers, bestemd voor stedelijkebescherninb. En wie de burgers van de vorige eeuw
Leeft gekend, weet dat het geene mllrtairen
varen; daarenboven,in sommige steden, b.v.
10
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in Amsterdam, waren geene garnizoenen. De
bescherming van de rust was dus geheel alleen (eenige weinige stadsoldaten, te Amsterdam stoepjes genaamd, uitgezonderd), aan de
burgers zelven overgelaten.
Zoo als ik zeide, te vergeefs zal men in het
boekje naar andere opwekking tot wapenhandel vinden. - En kan nu de aangehaalde
plaats, in verband tot de zeden van den tijd,
waarin het werd geschreven, den ongunstigen
indruk, van welken ik boven sprak, wettigen?
Nog iets. In het werkje wordt de onderwijzer hier en daar verwezen naar het nader
onderricht. L. J, zegt wel, dat hij dat nader onderricht noch in den jaargang der Letteroefeningen van 1781, noch in de twee volgende
vindt aangekondigd ; maar ik vraag : 1s aan
niemand iets omtrent dat nader onderricht beC. & A.
kend ?
Draveman (11. bl. 156 ; vgl. 111. bl. 261 en
VL bl. 372). De azijnmakerij van den Heer
BUZE te Haarlem behoorde vroeger aan een’
DRAVEMAN.

Nederlandsche
spot- en scheZdnamen( 111. bl.
8,Vr. 1X. v$: bl. 372 ; Bijbl. 1854, bl. xxxviii,
lxii, lxxxvm; 1855, bl. xxii; VI. bl. 109,
206, 238, 311; VIL bl. 14). Onder deze rubriek zou ook kunnengebragt worden het volgende Yersje, uitdrukkende het naturel der
Bergers

van

Zeelands

zes stemhebbende steden.

Drie Zierikzeënaars, twee advocaten.
Drie Tholenaars, twee soldaten.
Drie Goessenaars, twee bonlny (in de boerennering).
Drie Veerenaars, twee Nassanluy.
Drie Middelburgers, twee cooplni.
DrieVlissingers,tweestroopluy(opdenvijand
ter zee).

Indien ik mij nog wel herinner, komt het
voorin A.UYTTERSCHOUT,Ledige
uren.Vlissingen, 1711.
P- ‘Pm
[Het komt, volgens S. v.W., ook voor in de
dige en ernstige opschriflen, dl. 1. bl. 11.5.)

Kod-

Staatkunde van het kerkezakje (111. bl. 293,
Vr. 141; vgl. IV. bl. 146; Bijbl. 1855, bl,
xxiv enV1. bl. 271).Volgens
een verhaal van
den Heer SELS , voorkomende in een der ,YederE.Volks-Almanakke~~,getiteld
: Twee broers,
werd het door den Heer A. J. VAN DER AA
genoemde liedje gezongen in het jaar 1666,tijdens den oorlog met Engeland.
D. G.

Van Leeuwen (IV. bl. 293, Vr. CXLIII
vgl. V.bl.201). Mr. NICOLAAS WILLEM VAS
LEEU~EX,
geb. den 22sten October 1694
Veertig in Rang te Leyden 1729, Sepen 1732
Burgemeester 1751, Raad ter Admiraliteil
te Amsterdam ; trouwde den 3Osten October
1731 ALIDA VAN BANCIILM, geb. den 13den '
Januarij 1698, (dochter van NICOLAAS VA> i

Hebben
,erwekt 3 kinderen :
1. PETROXELLA
VAN
LEEUWEN,
geb. den
isten Januari 1733, stierf den lsten DecemIer 1 7 3 8 .
2. CATRARIXA
VAN
LEEUWEN,
geb. den
ìden Maart 1734 ; trouwde den 27sten April
.756 Mr. CORXELIS VAY TOL, geb. den 17den
lanLX%I-t 1730 ,ZOORV&RVINCENTVANTOL en
‘Rn SUSANNA DECXUYT.
3. Mr. NICOLAAS VAX LEEUWEX, geb.den
!den November 1734.
Zie FERWERDA'S Wapenb. (Amst. uitg.) 12e
!n 13de gen. VAX DA&
Welligt hebben de nakomelingen van Mr.
:ORBELI~ VAN TOL voorn.. het moederliike
Rapen bij ‘t hunne gevoegd, en zal dit zeiel
nisschien
later aan de familie VAN LEEUWEN
gekomen zijn. ‘t Kan zin, dat mijne gissing
balt, doch ‘t is uit des vragers gezegde kwaijk op te maken, of de familie VAX LEEUWEX
enkel het wapen van VAN TOLL, of wel de
Napens van VAN TOLLen VAXLEEUWEN, in
:en schild vereenigd, heeft gebruikt.
Dat er in Rusland een Graaf VAN TOLL in
tanzien geweest is, blijkt uit het volgende in
1856 te Leipzig uitgegeven werk van TEDR.
v. BERNRARDI
, getiteld : Denkwürdigkeiten aus
riem Leben d. Kaiserl. russ. Genera& w. d. Infanterie CARL RIUEDRICH Grafen VON TOLL.
MO.
Stichter van het kasteel Roozenburg (V.bl.37,
Vr. XXVI, vgl. bl. 225). In DE HAVORSCHER
van 1855, bl. 37, vraagt P. A. T. eenig nader
1 Derigt omtrent den stichter van het kasteel
Rosenburch , hetwelk vroeger onder Voorscho!en heeft gestaan, doch sedert Ian en tijd is te
qiet geraakt. Er is slechts een ml4 del om aan
lien vensch volledig te voldoen, namelijk de
ontsluiting van den schat der Arohieven van
het geslacht der Heeren VAN WASSEXAAII.
Doch het zal wel tot de nimmer te vervullen
wenschen bebooren, om dit, voor de geschiedenis van ons Vaderland uit de middeleeuwen zoo belangrijke Archief voor onze
kennisneming geopend te zien. Met de uìtgebreide bezittingen van dit magtige huis, in
het jaar 1525, door huwelijk van eene erfdochter van WASSEXAAR aan den Prins van
Ligne overgegaan, is dit Archief naar Brussel
verplaatst, en mitsdien onder de voor ons
verlorene bescheiden aan te schrijven; ofschoon het nut door het beslacht van DE LIGNE daarvan te trekken, zëer gering kan zijn.
De alom bekende beoefenaar onzergeschiedenis H. VAN ALKEXADE heeft in zijnen tijd
wel eene poging aangewend, om daarvan inzage te verkrigen , maar schijnt het niet verder te hebben kunnen brengen, dan het bekomen van eene lijst der toen voorhanden zijnde
1 stukken, waaruit echter niets wezenlijks was
te putten. Er blijft dus niets over dan de hulp
,AX!HEM~~PETRONELLAVROMAXS).
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een leen geweest van het huis VAN WASSENAAR,
en uit dat geslacht oorspronklijk, waarvan de
stichter eerst van het jaar 1200 dagteekent.
raadplegen.
Die zyn echter duister en verward, door Er zal dus geen’ twijfel bestaan om den luatstde gelijkluidendheid der namen, waartoe de genoemden Heer JACOR VAN WASSENAAR,
lettersteen (volgens VAL DER HOUVE door zOOnVtlnDIRKVANWASSENAABenBERTAVAN
TEIJLINGEN, voor den waren stichter van Roden Heer ADRIAANVAN IJLEM in hetjaarl617
in dat huis geplaatst) veel aanleiding heeft senburch te houden, en dat voorts dit domein
gegeven. Die steen vermeldt, dat dit kasteel door zijne dochter JACOBA, gehuwd met SIvan Kosenburch is gebouwdomstreeks hetjaar MON VAS BEXTE~ aan haren zoon JAN VAN ao1200 door JACOB van Wassennar,
Ridder, SE~BURCH is overgedragen.
s. P. L.
broeder van den Heer VAN WASSENAAR, Burggraaf van Leyden. Wanneer men bij hem den
titel van Heer van Wassenuar weglaat,welke
Xchoonschrijvers
(V. bl. 39, Vr. XXXVIIT;
toen nog niet bestond, - dan kan het overige vgl. bl. 179, BijbE. 1855, bl. xcii, clii, VI. bl.
geloof verdienen. Want er leefde omstreeks 241). Nog vond ik de volgende kalligrafische
dien tijd een Burgkastelein ELrnfAND, die een’ werken :
broeder had, ~~~~~genaamd,gehuwd
meteene
1. ‘t Magazin oft PackJx~ys der lofelycken
dochter van den Heer VAN WOERDEZI, over- Penneconst vol subt.yle ende lusti.qhe Trecken,
leden omstreeks 1225 of 1226.
Perckenbeelden, enie figuren van %enssen,
van
Deze JACOBVANWASSENAAR,
zegt VANDER beesten, vogheis , ende visschen ende noch meer
HOnvE,heeft
eene dochter nagelaten, JACOBA dan Hondert onderscheyden gheschriften vergenaamd, die gehuwd was met SISION VAN tiert met dwaersche Capitalen , Oraculen ende
BENTEJ. Hij verkeert hieromtrent in eene gulden sententien alles totprofijloeffeninghe
ende
dwaling, die hem is toe te geven, maar on- spore der constlievende gheesten ghepractiseerd
verschoonbaar is te achten voor S.VAY LEEU- door DAVID ROELANDS, van Antw., franpoyWEN, welke in zijn Batt. 111. op de eene plaats sche schoolmeester binnen Vlissingen , Anno
dit overneemt, terwijl hij op een ander blad 1616.
eene daarvan geheel verschillendeleziug aanHet werk is in gsoot 4O. en de voorbeelden
geeft ; volgens hem heeft Heer JACOB , hierbo- ten getale van 73, beslaan ieder twee bladven genoemd (behalve G-IJSBERT, die kinder- zijden.Verder vindt “men er zijn portret in (beloos is overleden),slechts
édn’zoon nagelaten, schreven in MULGERS Catalogus, No. 4542).
DIRK, welke den naam van BOCKEL heeft aan2.Een werk in breed 4O.met 17 fraaije voorgenomen, en de stichter was van dat geslacht. beelden van AMBROSIUS PERLINU,ongepagiDe genoemde Heer JACOB kan dus TLZ% voor neerd. Op een daarvanstaatonderzijn’naam:
de stichter van Rosenburch aangenomen wor- I) 13 Julij 1682, Amsterdam.”
den.
D.F.
Meer geloof verdient s. VAN LEEUWEN in
zijn schrijveqdat JACOB,~OO~ van~~~K,den
Tijdrekenkundìge
formule (V. bl. 133, Vr.
tweeden Heer van Wassenaar, die gehuwd
LXXVIII; vgl. VL bl. 177). De door den
WasmetBERTOLAOfBERTA VANTEYLINGEN,
Heer ~.~~~~~~N~N,openbaaronderwijzerte
in 1271 bij een’ strijd tegen de Westfiiezen
gesneuveld, het hoofd van Rosenburch is ge- Rhenoij , gegeven form les voor de eerste en
weest. Deze Heer JACOB VAN WASSENAAR, verdereeeuwen (bl. 178 B waren goed, indien
geen broeder van den Burggraaf van Leyden mensteedsdennieuWenstijlgevalgdhad,maar
(het Burggraafschap was toen nog niet% het aangezien dezeeerstin1582 ingevoerd werd,
geslacht VAN ‘VYASSENAAR, maar in dat VAN ZOO kunnen zü niet dienen om te berekenen op
welken dag van die eeuwen men l” Maart
KUYK), had eene dochter, JACOBAgenaamd,en
schreef, Alleen voor de eerste eeuw van anno
zij was gehnwd mets~MoN VAN BENTEN, uit
welk huwlik z;jn geboren : 'IVILLEM genaamd 1 tot en met 99 is de eerste formule goed,
m + ‘/& m + 3, waarbij door m wordt
DE WALKANOIJE,JAN
VAN R~~ENBURCII en R =
&&!0BVANROSENBURCII.
7
~ANVANROSI&N$URCH
wasgehuwdmet... aangewezen, om redenen door denHeer VAN
WIJSEN
vermeld,‘het
cijfer der twee getalen WonGIJSBRECHT.
QJSBRECHT VAN ROSENBURCH
won eene merken van eenig gegeven jaar, die aan de
dochter, die Vrouw van Leijenburch werd, en regterhand overblijven, indien men het cijfer
huwde metan~N~VaN~~~~~~,~M,vanwien van het eeuwjaar afzondert.
De bijvoeging op bl. 179, wordt 125, in
dit domein opde ~~~~~~N~,voortsophet.geplaats van 124, omdat het jaar 100 is geres2achtv~N DE WAAL ,daarna op STALPERT,
en verder op ADRIAAN VANIJLEI, diehetin kend geworden een schrikkeljaar te zijn, alsmede de volgende ronde eeuwgetallen. 1617 liet verbouwen, is overgegaan.
Dit kasteel is totkort v6ór het jaar 1600 Stellendenu, volgens den Heer v. WIJNEN,
van

M.VANDERHOUVE
WEN. in te roepen, en

en SIMONVANLEEU-

hunne mededeelingen te

10*

-
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het ronde eeuwjaar = S,dan wordt de alge- is onjuist; het bewijs, door den Heer OVERmeene formule voor anno 100 tot en met 1582 BUN (VL bl. 3) geleverd, dat l”. Januarij A”.
aldus :
1 Zaturdag was, doetbedoeldeneerstenMaart
m+*/,m+3+6S;-voor
R. =
kennen als Dingsdag.
7
Het zal wel niet noodig zijn, om tot betoog
de jaren 1583 en later tot 1699 trekt men
van het bovenstaande aan te voeren, dat eerst
10 afvan den teller; - voor 1700 a 1799,ll;
met den N. S. de ronde eeuwjaren, door vier
- voor 1800 tot heden, 12.
De rest gelijk 0 zijnde is vrijdag, 1 geeft deelbaar in hunne getalmerken, zoo als 1600
zaturdag, 2 zondag enz. - Wil men, dat de 2000 enz., bepaald als schrikkeljaren zijn
rest 1 zijnde zondag aanwijst, dan vermin- aangewezen, bij uitzondering der andere
dert men den teller met de eenheid ; dan is 2 ronde eeuwjaren, daar met den 0. S. alle
eeuwjaren schrikkeljaren waren, en dat het
maandag enz.
Het aangevoerde op bl. 1’78 (regel4 van verschil, ‘t welk te verbeteren was in 1582, tot
onderen) dat l”. Maart A”. 1, Donderdag was tien dagen heeft doen klimmen.
Zoo men een tafeltje voor den lsten Maart van verschillende eeuwjaren verlangt, zoo is
de formule :
Voor A”.
1 t.ot
99,700 tot 799 en 1400 tot 1499 R = m+ ‘Jc m +3
7
n
n
100 1) 199,800 I> 899 u 1500 >I 1582 R= m + */, m + 2
7
m f í/b m + 1
3,
»
200 n
299, en 900 tot 999
R =
n

n

300 n

399, n 1000 U 1099

n

n

400 n

499, n 1100 )l 1199

n

,B

500 n

599, n 1200 1) 1299

n

»

600 n

699, n 1300 n 1399

U

n

1583 n

1599

n

n

1600 n

1699

>,

n

1700 )1

1799

n

n
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m = Cm
7
m -l- ‘/, m f 6
R =
7
R m+V&m+5
=
7
m + I/, m + 4
R =7
m + ‘1, m f 6
=
R
7
m+i/4m+5
R=
7
R=

R=

m + ‘Ja m + 3
7

R=

m + ‘lb m + 1
7

M.A. v. D. K.
JVàZZem Km! (V. bl. 190. Vr. 150; vgl. bl. In den namiddag omtrent ten vier ure,
258 en VI. bl. 21 en 139). Onder de toelichwerd het lek van den Schout-bij-Nacht in de
tingen op vroegere antwoorden,heeft de Heer groote sloep gezet, waarin de Kapitein VAN
J.BRAKEL de goedheid gehad nog eenigenadeHALN, de eerste Luitenant VAX ~~~,benere bijzonderheden mede te deelen omtrent den vens mijn persoon (c. DE JOW) zich mede
Schout-bij-Nacht KRuL.Daar hij echter zegt, vervoegden. Men overdekte de kist met een
VLblS40,dat zijne nasporingen in het Archief Prinsevlag, waarop de degen en scheede in
van het eiland Xt. Eustatius vruchteloos zijn kruis werden gelegd. De andere Officieren begeweest om een bewijs te vinden van zijne gaven zich met eenige Heeren in eene kleine
ter aarde bestelling aldaar, en Mevr. de wed. sloep en zoo voeren wij, gezamentlijk, met
RUIINELS
hem nop eenige
bijzonderheden langestatige trekken, tot op zijde van hetEndaarvan heeft medegedeeld, die zij zich gelsche Admiraalschip, alwaar wij dobberenuit hare jeugd herinneren kon , laat ik de bleven lisgen tot meest alle de Kaniteinen
hier de begrafenisplegtigheid
volgen, zoo van de oo&&hepen in hunne sloep& achals die ons 1s medegedeeld door den Heer ter ons waren, waarna w$ in statie, achter
c. DE JONG, toenter tijd als Luitenantdienen- elkander, naar den wal roeiden. Intusde aan boord van ‘s lands schip van oorlog schen woeijen de wimpels onzer sloepen ter
Mars, onder bevel van bovengenoemden halverstok, alsmede de vlaggenvan ons schip,
Schout-b&Nacht.
hoewel verkeerd geheschen, behalve de
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Schout-bij-Nachtavlag. Geen der Engelache
schepen had de beleefdheid de hunne te toonen. Zoodra de statie haren aanvang nam,
begon men van ons schip zestig minuut-sçhoten te doen en van het Fort Oranje een gelijk
getal, met gelijke tuaachenpoozing. Aan land
komende, vonden wij eene tallooze menigte
aanschouwera en een detachement, bestaande
in een voornaam gedeelte van de bezetting, in
de wapenen. Onze groote roeijers in hunne
montering, namen de kist op, en acht Hollandsche Luitenants ter zee hielden de slippen der vlag. Vódr het lijk ging de helft van
het detachement, er achter de Heeren Kapiteinen Grave VA$ BYLAXD en VAN HALM,
toen eenige Heeren van den Raad, daarop
twee Engelache Kapiteinen en eenige Ofíicieren en vervolgens de Holkandsche
kooplieden en koopvaardijschippers ; de trein werd
door de andere helft van het detachement
besloten. In deze orde wandelden wij den
berg op. Hier werd de kist van de schouders
der roeijers af-en door Hollandache schippers
overgenomen. Intuaachen bliezen de muzikanten treurtoonen en de trommeqmet zwart
floera overtrokken, sloegen droevig. Met deze
militaire eerbewijzingen werd het lik tot
aan den grafkelder gebragt , waarin alle de
hier afgestorvene Gouverneurs hunne stille
en sombere ruatp!aats vinden , en daarin
neergelegd. Op dit zelfde oogenblik deed het
geheele detachement drie salvo’s , waarna
men uiteen ging. Wij bedankten den generaal VAUGHAX en wandelden toen gezamentlijk naar het huis, hetwelk de Admiraal
RODNEY
betrokken had, aan wien wij mede onze erkentenis betuigden voor de eer,
den gesneuvelde aangedaan.
K. v. S.
IWlem XmE. Hoewel de Heer A. J. VAY
DER kA zegt CRULL enniet E~uL,zoo betwijfel ik zulks zeer, daar men in werken van
dien tijd zijn’ naam meestal met eene K gespeld vindt, even zoo in het werk van den
Heer DE JONG, die wel denkelijk daarmede
bekend zal geweest zijn, daar hij als Luitenant
onder den Schout-bij-Nacht diende. - Ook
op medailles vindt men zijn’ naam KRUL gespeld, en niet altijd zoo als de Heer v. D. AA
opgeeft. Ook onder de portretten van hem is
de spelling zoo als die door J. W. is opgegeven (*).
Zie hier nog een vierregelig vers op hem.
Hier rust de dappere KRUL, dieop de RUITER'S spoor,
Door liefde voor het land en vrijheid wierd gedreven
En die, uit laagen staat tot hoog gezag verheven,
Ook ‘t leven als die IIeld voor ‘t Vaderland verloor.
B. B.
Consolato de2 mare (V. bl. 214, Vr. 200; vgl
VI, bl. 388). Zeer volledig is hierover DE
schrijft KRULL in 'tvignet var
vervaardigde grafschrift.
Aanm. van den Corrector.

(*) BILDERDIJK

het doorhem

Codigo de las costumbros maritima8
le Barcelona, volgarmente libro de consulado,
:onel texto Limosin(het Spaansch-limosinache
lialect der XlVde en XVde eeuw), glosarios,
rppendice de Leyos de Espa%. Madrid, 179 1,
Co. Uit den Catalaanachen tongval kwam de
1aatiliaansche
vertaling in het licht te Vaencia 1539, 4O. Ook voor de Italiaansche
landelsstaten,
kwam het Consolato del mare
.n gebruik. In het Nederlandach is het met
ten gedeelte van den Catalaanachen tekatuitgegeven, Bmst., 1’723,4O. Maar de handel en
scheepvaart van het Noorden volgden de Zee?APNANY,

*egten van Wìsbuy en der oude Anzeesteden ,
Am&. 1693.4O. Men vindt daarin ook OP

lonnantiën van Keizer
PHLLIPPuSII.

KAREL

v

en vau
L. J.

ArkeZ (V. bl. 247,. CXLVII; vgl. bl.
318. VL bl. 43, 242). Zonder ons te willen
inlaten omtrent het noodzakelijke of ontijdige der alooping van de Groote Kerk te GOrinchem , en onverschillig of het nieuwe gebouw en het orgel zeer goed aan de gemeente
en aan ten minste 20,000 bezigtigers bevallen (!)
hopen wij toch de vraag, door SINON in NAV.
V. bl. 247 gedaan, nog eens te mogen aanroeren, al is het dan ook dat er het vernielde
niet meer door is te herstellen. De graven
zijn omgewoeld, wij zouden haast zeg& geschonden, de zerken zag men bd menigte om
de kerk hoog opgestapeld liggen, en zij werden naderhand. zoo wii meenen.
verkocht.
Dit laatste heeft zeker Gele beminnaren van
geschiedenis en oudheden leed gedaan, daar,
ongetwijfeld, door die handelwijs, veel wetenswaardig? is verloren gegaan. Ook willen
wij niet twisten over het metamorphoseren
van predikstoelen in archieven-kasten, maar
zagen die toch liever in den oorspronkelijken toestand behouden, en vinden het ook
jammer, dat het koperen koorhek (al was het
dan van het jaar 1720) moest verdwijnen.
Maar wij rakelden deze vraag op, omdat,
nu ruim een jaar geleden, in een der kelders
van het stadhuis te #orinchem
fragmenten
eener marme tombe gezien werden, welke
daarna van daar schijnen te zin verdwenen,
zonder dat men ons wist te zeggen, waar zij
:
gebleven waren.
Wij weten niet, of het de tombe van de
Heeren VAN ARKEL of van een ander geweest
is, maar wel dat zij verdiende bewaard te
z$n gebleven, en w$ kunnen niet begrijpen
waarom deze uit de nieuwe kerk moest geweerd worden, waarin ook de oude zerkën,
voor zooverre zij niet gebroken waren, hadden kunnen gelegd worden.
Wij schreven dit alleen in de hoop, zoo er
nog iets van mogt overig ziJn, er dande aandacht on te vestigen. en besluiten met den
wena&,~ater in’t <e&ol,omeerdereoplettend-

heid en mindere overhaasting bij het sloopen

r
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Geldersche geschiedenis veelvuldig voorkwam.
In dit jaar heeft men in de provincie Groningen insgelUks deze wet weder opgerakeld,
omdat aldaar de gewoonte weder was ingeslopen, kinderen geslachtsnamen bij den
doop te geven, en moeten daarover interessante processen bij de regtbank van Winschoten en het Hof van GToraingen
aanhangig zijn.
Een der regtsgeleerde lezers van dit tijdschrift zal hierover misschien meer kunnen
berigten.

of vernieuwen van oude gebouwen moge
K. v. S.
plaats hebben.

Geslachts- als doopnamen (V. bl. 294, Vr.
317; vgl. VL bl, 86, 146,244, 278). Over het
handhaven der wet van1 LGerminal betrekkelijk het voeren van ongewonedoopnamen, kan
ik now mededeelen, dat hierover v6ór eenige
jaren s Gelderlaandeen proces gevoerd is tusschen een’ Burgemeester en een’ vader, die
zinen zoon BOAXERGES HEIMEE wilde noemen, en welke laatste het geding. won , daar
hij bewees, dat de eerste naam m den Bijbel
gevonden werd en dat de tweede in de oude
Het slot Moyland b$’ Calcar (V. bl 344,Vr. 381.VI. bl.l57,283,339).
de geslachtsopvolging van sommige bezitters van Moyland.
ROELANDHAQEDORN. Heer vanMouland.huwt...v~~?

JANVAN

fI366.

1365

wtmet WILLEMVANAEMSTEL.

met

AEYBTEL ELIBABETHVANAEMBTEL,
in1337
beleend, m. DERK VAN WIBOH.

<
AGNEBVAN

WISCH in 1414 metMo,$and
8.1. m. 1 JOHANDE-COCQ
VAN OPYNEN m 2.PETER VANCULENBORGt144á.

beleend. Ob.

Ziet hier de namenen

EGEBEN.

”

M=RIETWACIEDORN,

PEILOGRAhtMATOS.

met Xoylund

AL E I D V A N
AEHSTEL~.LUDOLFVAN
BCHONEVELD
genaamd GRAESDORP.
Y
MATTHIAB
SCHONEVELD,
LUDOLFVANBCNONEYELD
gend.
VAN
genaamd GRAESDORP. huwt N.
GRAEIDORP, huwt QERÉERICH
VAN
SOMBREF.
Verkoopt in
VAN RODTHUIZZN.
1456 Moyland ~~UZEYFFART
VANXULLENHART.
EL IS A B E T H
VAN
SCHONEVELD,
gend. GHAESDORP
m. ZEYFFART
VAN ZULLENHART. Hij koopt

Moyland in 1456.

/
CLARA

VAN

ZULLENHART,

Vr. van Moytand

m.

1. OTTO VAN WYLICH

h_-

m. 2.

JAN VAN

7

GYYNICB.

ANNA VAN GYMNICH , in 1500 en 1523 met%oyfand
beleend, m. DIRK VAN WICHÈ%.
/
ANNAVAN~ICHEDE,~~. v.Moyland, ~.DIDERIKVANBRON~XHORST~~BATENB~RG,H~. van Anholr,t1549.
DIRK VANBRON&ORBT,
JACOB

VAN

BRONCHHORBT

Hr.van A~hoZt

/

JOHANJACOBVANBRONCKHORST,

/

ELISABETH
C~QENITJS

VAN

Hr. YEUI

BRONCKAORST,

Anholt
en

en

Moyland

JZoytand

t1589.
DRACHENFELB.

$1558

huwt ELISABETH,

Hr. van&fylen
Hohenzollern-S~gmarànge~.
Vr. van Meylendonck

huwt

en Moyland

ELISABETH VANNOYELLEB.

erve

VAN

YYLEIDONCH~II

Gravin&

IACLEOPHA

.
m. PHILIP Prins van Croy. t 1681.

-

Hertog van Croy, Hr, v&n .llyZendonck en Moylcznd t 1702 8. l., huwt JULIANA Gravin van
den Berg.
Q. X. í-5,

Opschrift op een’ steen (VL bl. 31, Vr. 23;
vgl. bl, 186). Bij de Katholieken, althans op
de dorpen in Noord-Braband, wordt een zelfmoordenaar, nu men op de kerkhoven be-

graaft, nimmer op, maar steeds buiten het
kerkhof begraven. Topn men in..de kerken
begroef zal het even zoo geweest zyn.
Welligt is bewuste steen daar geplaatst tot
een afschrikkend voorbeeld.
s. v. w.
[Wij gelooven niet, dat in dit geval een steen met
zoodanig opschrift in den kerkmuur zou zijn ingemetseld .]

Onbekende wapens (VL bl. 43, Vr. 51; vgl.
bl. 190, 340). Ter 1. a. pl. vraagt Q.X. 2.
naar het wapen van VAN YFIJCK. Deze vraag

kan hij beantwoord vinden op bl. 316 en 356
van hetzelfde deel van DE NAVORSCHER.
J. T. G.
[Naar dezelfdebladz. verwijzen wij W.

D.

R.]

De rat (VI. bl. 44, Vr. 55, vgl. bl. 208,
341 en VIL bl. 17). Het is mij, na nader ern-

stig onderzoek, tot mijn leedwezen, niet mogen gelukken de uitdrukking van zekeren beroemden dichter : n’t Licht vervangt het duis-

ter” op onze ratten-questie toepasselijk te
verklaren.
Het eenige wat ik ter ophelderingnogmeen

te kunnen en moeten doen is te verwijzen tot
de woorden : Rot en Muizen, voorkomende in
het 4e en 5e deel van CHOMELS Huishoudel$k
Woordenboek en voorts naar de uitvoerige
monographie over het yeslacht der Muizen, van
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onzen landgenoot, den Heer A. BRANTS, voor
zoo verre men namelik in de gelegenheid zal
zijn van het laatste gebruik te kunnen maken,
daar het mij niet bewust is, dat dit geschrift
in den handel voorkomt en ik het slechts bij
name ken, doch aan welks belangrijkheid niet
mag worden getwijfeld.
0. MEETH.
W a p e n s van onderscheidene geslachten (VL
bl, 44 ,Vr. 57: vgl, bl.210,375;VII. bl. 17).
GODEFRIDUS

&tUSSCHELARDDEBOXGARDE

maakt zijn halve hof te Niederbolern voor 100
mark leen aan GODFRIED VA N GULIK, Heer
van Bergheim, 1330. Het wapen is hier drie
hoefijzers (LACO~BLET,
Urkundenbuch).
Q. X. Z.

Xint Napoleon (VL bl. 108, Vr. 156; vgl.
bl, 317). Ik herinner mij, dat ik, een aantal
jarengeleden, gelezen heb (in welk werk weet
ik ook niet meer te zeggen) eene bgzonderheid
.uit de jeugd van Keizer NAPOLEON 1, hierin
bestaande :
Toen NAPOLEON BONAPARTE zijne eerste
communie zoude doen, en ziju’ voornaam
noemde, of die genoemd werd, zeide de Bisschop : Jt Je ne counais pas ce Saint ,” waarop
de jongeling dadelijk ten antwoord moet hebbeu gegeven : &‘est un Saint Corse.”
Waarschijnlijk heeft dit voorval v66r of
met zijne komst op de school te Brienne plaats
gehad, en zal St. NAPOLEON op den Corsikaanschen kalender welligtgevonden worden.
B. F.

hout, met zwart fluweel van binnen bekleed:
gelijk hetWapen
dezes helds ook gezien word
in wit marmer, in een cirkel, uitstekende even
boven de gemelde zwarte steen van het opschrift, zijnde boven overdekt met een zeer
groote Zeeschulp,met zijn randen naar boven
uitstekende, omringt met eeni.ge vendels, kanon, enz. boven welke Verclersels, met de
tanden naar om hoog zig verheffend, uitkomt
een Neptunus drietand, van wit marmer.”
V. ALKEMADE en V.D. SCHELLING, Beschr2j’v.
van de stad Briele en den Ilande van Vooru,
bl. 54,55, aant. (8). Zie ook XORS Woordenb.

op ALXONDE (PHILIPS VAx),dathijin’tjaar
1646 in den Brie1 uit een aanaienl2jk bekend
geslacht geboren was. nZijn leeven, dat altoos
roemruchtig zal herdacht worden, heeft hij,
die zoo veelmaal den dood als in den mond
geloopen had, in zijnvaderland meteen vreedsaam sterven geëindigd, den 6den Januarij
1711,op zijne HofstedeHauswijk,
bij Oestgeest,
in den ouderdom van 66 jaren en 10 dagen.”
RP.

A.Stellingwerf enz.(VL bl. 136,Vr.l99,vgl.
bl. 322). Zoo als reeds t. 1. a. p. is aangemerkt,
zal de wensch van D. F. moeilijk kunnen
worden bevredigd,indien hij van de bedrijven
der door hem genoemde zeehelden iets meer
wenscht te vernemen, dan in de door MARS
aangehaalde werken te hunnen aanzien te
vinden is. Naardien echter, gelijk reeds te
regt is gezegd (zie VL bl. 241, kol. 2)) alles
wat tot het leven of de lotgevallen van een’ beroemd’ man behoort, al mogen het kleini-heden schijnen, ontegenzeggeï;ijk
belang inboeAZmonde(VI.bl.127,Vr. 173;vgl. bl.317). zemt, zoo wil ik, als daartoe in de gelezenHet geslacht, waaruit de Luitenant-admiraal heid zijnde, eenige bijzonderheden m”ede”aeeFILIPS VAN ALMONDE
gesproten was, behoort len , ,bctreffende het graf van KORTENAAR, en
hoogstwaarschijnlijk le huis in destad Brielle. zijne daarin begraven overledene betrekkingen.Vau dat graf in de Groote of St. LAURENS
Onder de Bailjuwen dier stad en den Lande
van Voorn, ontmoet men in 1657 PIETER en kerk te Rotterdam, gelegen in den trans van
in1724 ]MT.WILLEMVAXALMO~TDE;
onderde het choor onder No. 244, waarop men steeds
met welgevallen de waardige Tombe aanBurgemeesteren: in 1645,1648,1650,1656,
Schouwt, en het onverbeterlijk grafdicht van
PIETER VAN ALMOXDE; 1654, 1666, JOHAN
BRANDT , de ReEdt der Maes verminckt , enz. alVAN ALXONDE; 1685,1691,1694,1701,1715,
ADRIAAN
VAN
ALLMONDE;
1702, 1709, Mr. tijd met genoegen herleest, vindt men aangePIETER
VAN
ALXONDE;
1723, Mr. WILLEM teekend, 1)dat hetzelve stond ten name van
STEIJXEW,en door dezen werd
VAN
ALMOXDE;
onder de Raden en Vroed- JAAS JAYSZ.VA?T
verkocht aan de weduwe van saliger de Heer
schappen: in 1679, ADRIAAN VAN.ALXOSDE;
1694, Mr. PIETERVAXAL~ZOXDE;~
715,Mr. Admiraal EGBERT MEESE KORTENAER, volWILLEM VAN ALYOXDE
;onder de Pensiona- gens transport dd. 10 Dec. 1668; voorts, dat
rissen in (7) Mr. ADRIAAN VAX ALMOXDE; on- 3ARTHOLOmus CORTENAER, eenige nap&der dezeeheldeqaldaar geboren,den
Admiraal ten zoon van de weduwe voornoemd, dit graf
PHILLPSVANALMONDE,
Degraftombe, te zij- xansporteert bij donatie,beide de kelders, zar<en, of begraafplaats, en bijbehoorende
tomner eere opgerigt in de St. Kntharinnkerk,
dool’ zijns broeders zonen PIETER en WILLEM 38, met hare ornamenten en ijzer hek, etc.
Pan de publieke kerk der stad Rotterdam, bij
VAN ALXONDE, jjverbeeld een zeer cierlij ke, en
konstig gehouwe Grafnaald, van fraai gea- acte Notarieel 29 October 1710, mits voorderd en verscheidentlyk gekoleurd marmer ; waarde dat hij transportant, na zijn dood er
boven op den top van welke vertoond word in moet begraven worden, tot zijo eigen of
kosten, mits dat kerkmeesteren
hetwapen, Schild, en Bord des Admiraals, in erfgenamen
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zullen moeten ofdoen alle zoodanige kosten
als anders, die tot 29 October daarop zijn gevallen of verloopen, Rotterdam 18 December
1’710.” De Notarieele acte lag in kerkmeesters kamer in de geldkas.
Blijkens het Register van begaving, werd
den 15den Febr. 1704 daarin begraven CATHARIXA
ARENS WOLFF, wed. EGBERT MESSE,
100 jaar oud; den 23sten Maart 1711 BARTHOLOMECS CORTEXAAH, 70 jaar; daarna bleef
dit graf gesloten, totdat het in Mei 1750 werd
verkocht aan den Heer WILLEM HOOFT of ‘T
ROOFD, Luitenant-Admiraal van Hollund
en
West-Vriesl., onder zekere conditiën.
In de voorhanden Doodboeken staat vermeld: CATHARIXA ARIENS VAN D E R WOLFF,
wed. EGBERT MESSE (KORTEYAER) den llden
Februarij 1704, hondert jaren, betaald f 31.7.
BARTHOLEBIEUS

CORTENAAR

van

Delf, 20

Maart 1711 betaaldf30 en f 30.
Zoodat het. geslacht van den zeeheld, even
als dat van VAN BRAKEL,, gelijk wij vroeger aantoonden (zie VL bl. 146), zeer spoedig
en wel in zijnen eenigen zoonnA~TH0Lo~~EUS
ConrENAbu in 1711 zal zijn uitgestorven.
Nader hopen wij terug te komen ook op
het geslacht VAN NES, en eenige verschooning in het midden te brengen ten behoeve
der Rotterdammers tegen het verwijt, hun
door IVIARS gedaan.
V. D. N.
Andreas Win& (VL bl. 137 ,Vr. 211; vgl.
bl. 325). Er bestaat op de afbeelding van
wIxrus,door VISSCHER, een gedicht van VONDEL, te vinden in zijn Poëzy, dl. 1. bl. 575, en
aldus luidende:
Op den Heer

AXDREASDIONYSZOO?rWISIuS,

Zijne Zaersche Majesteit van Ruslants Comnrìssnrìs en Moskous Olderman.
De kroon ven Moskou, steil en hemelhoogh gerezen,
En ven den beer begrimt, die goude starren draeght,
Heeft WINUJS tot heer Bevelheer uitgelezen,
Den Oldermen , die zulks ALEXIB oogh behneght,
Door zijn oprechtetrou, det hy hem ven zijn stranden,
Der Zaersche Majesteit ten dienst, den last betrout.
Neer.8 Gmvenhaeoh
den stoel der zeven vriie Lenden.
In schijn gelijkie kunst zijn wezen bie; ontvout.
Dus leeft de man, die ‘t recht der Russen trou verdaedight,
Maer anders als zijn Zaer hem weder begenadight.

bl.326). DIRKUYTTEXBROUCK teLeydenden-

kelijk dezelfde als DIERICK WTTEXBROUCE
rhxszoon, geb. 1526, gest. 1596 den lfden
Januarij. Deze werd Veertig te Delft, 1548,
Schepen,l562,Weesmeester,l567,Burgemeester, 1575 -1588. Zijn vader, JAN DIRK RARPERS
UYTTENBROUCK,
was almede Burgemeester en zijn grootvader, DIRK HARPERSZ
UYTTEXBROUCK,
Schepen en Thesaurier te
Delft. De opgave van D. F. zal gewis, niet
Leyden, maar Delft moeten zijn. Het wapen
van dit geslacht ziet men meermalen op de
Wapenkaart van Delft.
Hetportretvan
DIEDERJCKUYTTENBROUCK
ofschoon
hem voorstellende in wapenrok,
waardoor MCLLER denkelijk hem krijgsdienst
toeschrijft, zoude ik eerder beschouwen als in
verband staande tot eenige stedelijke gewapende of schutterlijke dienst, daar hij op 22
jarigen leeftijd reeds in betrekking te Delfz
was.
V.D. N.
Johannes Ulaeus (VI. bl. 138, Vr.219; vgl.
bl. 342). Van dezen bestaat nog eene soort

van staatkundig hekeldicht : Nieuwe-modische Oorlog, of Mars in conjunctie met de vreede
voorgevallen in 1701 en 1702. Zie het bekende
B. A. C. Woordenboek der Nedertandsche
dichters van WITSEN GEYSBEEK, dl. V. bl. 414.

26.
J. W. Uberfeld (VL bl. 138, Vr. 220; vgl.
bl. 342). Wordt een geleerd koopman enoemd,die vele jaren een voorstanderwas d er
zoogenaamde EngeIbroedere te Leyden, alwaar hij overleed den 19den Julij 1731, oud
zijnde 72 jaren. Door hem is bezorgd geworden de uitgave van BÖHM'S (niet BömIER'S),
GICRTELS en meer andere schriften. In de vorige eeuw waren van hem nog eenige duizenden Brieven en Handschriften bewaard.
V. D. N.

Liedjes op van Speyk en het gebeurde in 1830
(VI.b1.159,Vr.227;vgl.bl.343).Teraanvulling
der antwoorden opb1.343,diene het volgende :
Aan H. LW.: dat het meer dan waarschijnlijk is dat de Heer T. V A N D E R W A L L E SYBOUTS
zijne verzameling niet tot eene belangrijke hoogte heeft urtgebreid ;
Aan CONSTAXTER: dat de verzamelingdoor
Het is intusschen niet wel mogelijk, dat Mr. c. P. E.ROBID~ VAX DERAA nagelaten
deze ANDREAS WISICS, die in 1653 Olderman zeker eene buitengewoon rijke, maar in geenen
van Moskou was en naar Holland gezonden deele eene nagenoeg volledige was, daar ruim
werd, om kruid en lood te koopen, dezelfde 200 nummers, die in mijne collectie aanwegeweest is met den theoloog, die 53 jaar later zig zijn, aldaar ontbraken: dat die verzamemeteene nog veel ingewikkelder zending be- ling niet bestond uit 1650 groote en kZeinere
last werd, Vermoedelijk is deze laatste zijn banden, maar wel uit zooveel groote en kleine
zoon, of nog waarschijnlijker, zijn kleinzoon stukjes, en eindelijk dat ze in veiling is aanJ.VAN LEXSEP.
gekocht voor la Bibliotheque des Represengeweest.
tants de Bruxelles ;
Jacob Duym, enz. (VLbl. 138,Vr. 218; vgl.
Aan IIENRI : dat het ondoenlijk is eene lijst
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van alle de stukken van dien tijd over te leggen, maar dat de ondergeteekende, zijnde nu
de eenige bezitter hier te lande van een!, de
volledigheid nabij strevende verzamelq,
gaarne alle die inlichtingen wilgeven,die zullen verlangd worden.
N. T.
[J. A. N. en L. berigten hetzelfde wat betreft den
verkoop van ROBIDÉ v. D. AA'S verzameling. De
laatste noemt twee werkjes, die op de lijsten in de
Vriend des Fuderlunds
ontbreken, namelijk : Daine
au Rei, eene verdediging door dat legerhoofd van
zijn gedrag in Augustus 1831, enmu~~ NJORT, den
Belgiske Revolution. Kjobenhaven,
1831. Toen de
vraag gedaan werd, kenden wij de lusten, in het genoemde Tijdschrift voorkomende, niet. Nu wü daarmede bekend zijn geworden,achten wij het nutteloos,
hier eene nieuwe lijst te geven. Wij kunnen daarom
de toelichtingen van QUAERENDO
en LAGE niet opnemen. Alleen titels van stukken, in ds Vr. des Vad.
niet genoemd, rekenen wij, dat voor den vrager en
andere onzer lezers van eenig belang zullen zijn.]

Joannes Falckenberg (VL bl. 159, Vr. 230;
vgl. bl. 343). Men zie over dezen monnik, ook
~~~JACOBITARE
SAXOHIA en Doctor DE PRIJTEYIS genaamd, die zich eenigen tijd te Kampen heeft opgehouden : DLUGOSSUS, Hist. Polonic. Leipzig, 1711, ook ECRARD, De scrip-

toribus ord. Dominicor.

FABRICIUS

Biblioth.
V. D. N.

Balthazar Moucheron enz. (VL bl, 159, Vr.
231; qgl. bl. 344).Van zilver, beladen met eene
in ‘t modden doorgesneden lelie van azuur, komt
in het Nobiliaire de Normandie (*) voor als ‘t
wapenvan MOXCHEROX.N.MOXHEROY werd
den 7den Junij des jaars 1667 in zijnen adeldom bevestigd, met den titel van Ecuyer ,
Sieur de Hautierrys, Messiere,Corbin, Baulloy.
Vermoedelijk behoort ook Mr. NATTH. DE
MOXCHEROX,
in 1643 Burgemeester van den
MO.
@iel, tot dit geslacht.
Oorsprong van den n a a m Rengerskerke (VL
bl. 159, Vr. 233; ugl. bl. 345j. Typen de bewering der Redactie : r>De verklarq van het
tweede deel van den naam” - I<erke - 1) door
v. 0. medegedeeld, is zonder eenigen twijfel
verkeerd,” - moet ik opkomen. Het woorddeel Kerke in e$ennamen van plaatsen, bepaald in Zeeland, IS van kerk, ecclesia wel degelijk onderscheiden, zoo als overtuigend bewezen

is

door

AR

UTRECHT

DRESSELHUIS,

t. a. p.,die vermeldt, dat in de chartersgesproken wordt van Coudekerke, Biggenkerke, Ecclesia St. Marine (Mariekerke) . . . pugenkerke,
Ecclesia Jacobi(St JacoDskerke)enz. En onder
die plaatsnamen, welke in het latijo met . . . .
kerke , en niet Ecclesia tle . . . . worden aan(+) Fait et Dras&, sur la Recherche de Mrs. les
Intendents depuis 1’Année 1666, et Executé pnr JACQUEB LOUIS CHEYILLARD
Fils, Genealogiste, et se
yend k Paris chez I’Auteur.

Dl. VIL

geduid, behoort ook juist Rengerskerke. Het
s dus nzonder eenigen twijfel verkeerd”, te
ceggen: vRengerskerkebeteekent
niets anders
Ian do kerk van RESGAR." En hoe men nu
overigens over de afleiding van dat in ‘t La,ijn onvertaald gelaten kerke oordeele, - eene
rcclesia wordt er zeer zekerniet door bedoeld.
v. 0.
[Wij vinden in het door v. 0. aangemerktevol-

strekt geen reden om aan kerke in Rengerskerke eene
mdere beteekenis dan die van ecclasia toe te kennen.
Indien het door een voldoend aantal voorbeelden bewezen kan worden, dat sommige namen van Zeeuwrche dorpen op ke&e in oude stukken altijd onvertaald gelaten, andere daarentegen door ecclesia vertaald worden, zouden wij dit eerder aan eene andere
oorzaak toeschrijven, deze namelijk : dat in de eerstgenoemde b. v. Hugenkerke, Rengerskerke het eerste
deel der zamenstelline. wanneer dit een eigennaamis.
den naam van den s&hter der kerk te kenn& g&ft:
even als in de namen der Friesche dorpen Tie,jerk ,
Oenkerk, Roodkerk
(d. i. Roordakerk], Ludinyakerk
enz.,eenvoornaamof familienaamgevonden wÖrdt,dat daarentegen in die dorpsnsmen , waarin kerke
oudtijds door ecclesia vertaald werd, de naam voorkomt van den Heilige, aan wien de kerk was toege.
wijd, als Marienkerke, St. Jacobskerke
enz.]

ANTWOORDEN.

Het geslacht van Noordinghe (IV. bl. 160,
Vr. 148). Op deze nog onbeantwoorde
vraag kan ik geene inlichtingen geven wat de
leden aangaat, die te Weesp en te ‘s Gravenhage voorname betrekkingen bekleed hebben;
slechts kan ik melden, dat de Advocaat JOHAN VAN NORDIMGEX metzijn'cenipen zoon,
J.VANNORDIXGEY~~J~~~~,~~~ N.PAIE gewon-

nen, ten jare 1656 te Alkmaar aan de Lange
Nienwesloot,opden hoekvandelombardsteeg
een Provenhuis heeftgesticht voor 4 oude mannen van de R. C. (waartoe hij zelf behoorde)
cn evenveel van de Gereformeerde godsdienst,
gewoonlijk jrhet Huis van Achten” genoemd.
c. W.BRUIXVIS.

Nioolaas ïkfuys van Holy [vervolg van bl.
18). Van deze Memorie, waarbij R. DE IIOOGE
werd beschuldigd van godslastering, diefstal
en kwetsing der goede zeden, werden op last
van den Hoofd-Officier van Haarlem 24 of%
exemplaren gedrukt; twaalf voor hem om zich
daarvan in regten te bedienen, en de overige
om drie drtgen na de afzending der voor hem
bestemde exemplaren verspreid te worden.
Volgens de verklaring des drukkers kwam er
toen zoovcel navraag om, dathij ze moest
herdrukken. Deze kopy, 4 blz. in 4O., heeft
titel noch bijlagen, alleen het opschrift: Menorie van Rechten by Mr. ADRIAEX BAKKER,
Hooft-Ofjcier der stad? Haerlem , exofficio
Ioen maeken, en overgegeven aen de Ed. Acht.
Ueeren Scheepenen der selve Stadt, in de crìmizeele saak tegens ROXEIB DX HOOGE,~,!~~~&
11
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.

daar, en achteraan den na-tm des genoemden
Hoofd-Ofliciers en: t’ Amsterdam na de Copye
van JAN RIEWERTSZ., 1690. By een ,tNB.”
wordt berigt, dat ade beëdigde verklaringen
by de vorenstaande Memorie vermelt, sullen
mede met den druk gemeen werden, soo ras
de Drukker Copye daar van sal bekomen
hebben.”
Eenigen t$d v66r deuitgave dezer Memorie !
was R. DE HOOGE door den Hoofd-Officier op ,
negen door dezen ingebragte punten van beschuldiging voor Commissarissen van Schepenen gehoord ; doch dat verhoor schiint zonder ge;olg te zijn gebleven. Vreemdzag dus
de regering van Haarlem, die DE HOOGE zeer
genegen was, op, toen z$uit het opschrift der
haar nu ook bekend geworden Memorie vernam, dat haar die was overgegeven, terwijl
zij van zoodanige overgave niets wist. De
zonderlinge houding van den Hoofd-Ofiicier
gaf niet weinig voedsel aan deze bevreemding
en versterkte den ongunstigen dunk, welken
zij van dien ambtenaar had opgevat, In drie
dagen was hij niet ten raadhuize verschenen , en op den vierden dag daartoe uitgenoodiga, wendde hij ongesteldheid voor. Eindelqk nogmaals tegen den volgenden dag ontboden en met het misnoegen der regering bedreigd, ,wrscheen hij op den vijfden dag. Op
de hem toen gedane vragen, of hij de Memorie
geschreven en geteekend, of last tot het drukken en publiceren daarvan gegeven had, antwoordde h$ontkennend.Nader ondervraagd,
Ijof hy ‘er gantsch gheen kennisse aen hadde,,
en niet wist door wie datse was neschreeven.
gedaen drucken, en gepubliceert?, gaf hij te
kennen PIdat sulcks was eeschiedt door den
Advocaet NICLAES MUYS %AN HOLY, t' Amsterdum ; en dat hy Officier, nae dat hy den
Heer R. DE HOOGE te flaarlena voor Commissarissen van Scheepenen op neegen Articuls
hadde gehoort, en noch beesig was met informatie ieegen ‘hem te doen, & gegaen by gemelde YUYS VAN HOLY, om dat hv eehoort
hadde, dat de selve verscheydené
Ëaecken
tot laste van den Heer DE HOOGE wist.”
MUYS VAN HOLY had hem hierop te kennen
gegeven, zulks niet te mogen doen zonder
voorkennis van den Hoofd-Officier van Amsterclam, van wien hij deze informatiën had ;
maar dat hg hem eene Memorie daarvan
zoude ter hand stellen, waarmede hij Officier
genoegen had genomen. j>Daer op- was ge.
vol& dat MUYS VAN IIOLY hadde onzestell
de nu gepubliceerde Memorie, en de s&Ge sen
hem Officier hadde laeten sien, en gesegt, dal
hy die wilde doen drucken, alsoo den HoofdOfficier van Amsterdam 12 exemplaren daer
van wilde*gedruckt
hebben, en dat hy ‘er by
die occasie noch 12 meer van wilde laeter
drucken, om aen hem Officier (van Haerlem
te geven ; en dat ‘er niet meer als 24 var

zedruckt souden worden ; want dat hy, als
Ile 21 souden gedruckt zijn, voorts de lettres soude doen disturbeeren ; maer verklaerde hy Hoofd-Officier (van Haerlem,) dat
de Memorie die MUYS VAN HOLY sen hem hadde laeten sien, anders niet was geweest als
het gros of de substantie van de nu gepubli,ceerde Memorie, en dat ‘er niet hadde voori
gestaen
de Tytel, Memorie van Rechten” enz.
Ijen dat ‘er oock niet achter hadde gestaen de
conclusie, noch den naem van hem ADRIAEX
BACKER,byformevan

onderteeckeninge.Ver-

klaerende verder, dat het drucken van 24 en
genden van 12 exemplaeren daer van aen hem
LIfficier, vervolgens was geschiedt, maer dat
hy, de 12 exemplaeren te Haerbm ontfangenle, met groote verwonderinge en resentiment
nadde gesien, dat MUYS VAN HOLY sulck een
Hoofd of Tytel (als boven gemeldt) voor de
Memorie hadde gesteld& met een conclusie op
ie naem van hem Hoofd-Officier, en dat hy
ien naam van hem Hoofd-Officier , by forme
ran onderteeckeninge, daer achter geset hadle; en ,sulcks alles buyten ordre en weeten
ran hem Officier; dat hy Officier daerop hadle geraedt-pleegt met den Heer Advocaet
IAES, te Haerlem, en dat, nae dat hymet dien
Seer hadde
gedelibereert, en overwoogen
vat hy in die saeck soude doen, ge-arresteert
vierdt dat men die saeck stilleties sonde lae,en berusten, tot dat de Heer VALCKENBURG,
?ensionaris van Haerlem, die doe ter vergaeleringe van haer Eed. Groot Moog. was, uyt
Zen Hueg sonde zijn gekoomen, met wien men
rerder wilde raet-pleegen wat daer in te doen
tondt; dathyofficier ondertusschen... tot sijn
;roote ontsteltenisse heeft gesien, dat de Menorie, so als se aen hem was gesonden, met de
roornoemde Tytel, conclusie en onderteeckelin.ge, overal by de Boeckverkooperspublijc:elgck wierdt verkocht ; dat hy daer op daeLeliJck was gegaen naer Amsterdam, by MUYS
TAN HOLY, den selven vraegende waerom hy
lulck een Tytel voor aen de Memorie hadde
resteldt, en sulck een conclusie, met de naem
7an hem Officier, daer achter geset? dat
KUYS vAX HOLY daer op hadde geantwoort, te
lebben gedacht dat hy Officier de Memorie
wilde overgeeven aen de Heeren Scheepenen,
?n detse dan so hadde moeten weesen, dat hy
lfficier daer op aen MUYS VAN HOLY hadde
gevraegt, waerom hy de Memorie dan hadde
gepubliceert? dat MUVS VAN HOLY daerop
hadde ge-antwoort, sulcks te hebben gedaen
omdat hy van hem Officier gheen bescheydt
kreegh op het senden van de 12 exemplaren,
en dat hy niet beeter hadde geweeten of hy
Officier had de selve al overgegeeven aen de
Heeren Scheepenen derstadt Haerlem, dat hy
Officier daer op, heel misnoegt zijnde, van
Amsterdam nae Haerlem was vertrocken;
dat
hy al eerder op het stadthnys soude ziJ11 ge-
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koomen en dit aen haer Eed. Achtb. bekende
gemaeckt hebben,maer
dat hy onder weegede
Koortse haclde gekregen,en
dat hem die eenige
daegen t’Huys hadde doen blyven” enz. (*),
Bij een den 30sten Mei 1690 gearresteerd
en den volgenden dag afgekondigd plakkaat,
verklaarde de regering van Haarlem, o.a.
,,dat de Memorie van Rechten, gedruckt nae de
copye tot Amsterdam by JAN RIEUWERTSE ,
Stads Drucker, tegens RONEYN DE EIOOGE . . .
is een valsch libel ; als zijnde noyt by den Heer

Hoofi-Officier deser st,ede .geteyckent
ofte
daer van oyt in Rechten gedlent” (t). Lij gelastte tevens den uitgever der Haarlemsche
Courant om in het nommer van 1 Juni eene
desbetreffende annonce op te nemen, welke
bekendmaking eenige dagen later in de Uttiechtsche Courant werd herhaald. Hierop verscheen, na voorafgane aankondiging, den
9den Junij de tweede uitgave der Memorie
met de Bylagen daartoe spetterende enz. (*); onder welke bijlagen voorkomt een Bericht van
den Stads-Drukker (te Amsterdam) aan den
Leser, gevolgd door twee brieven van den
Hoofd-Ofíicier van Haarlem aan MUYS VAN
HOLY, in d. 15 en 21 Blei, waaruit overtuigend blijkt, dat de Hoofd-Officier UAKKEB te
zijner verontschuldiging niets dan onwaarheden had voorgedragen en valschelijk eene
blaam op het karakter en de goede trouw van
MUYS VAN ROLY had geworpen en dat de Memorie, in den vorm waarin zij was verschenen
benevens al hetgene daar verder mede had
plaats gevonden, door hem was goed gekeurd
en met zijne toestemming was geschied. Daar
wij ons voorstellen om,naar aanleiding der in
RE NAVORSCHER voorkomende vragen en mededeelingen omtrent R. DE HOOGE later in
een bijzonder artikel opdezen terug te komen,
zullen we thans over dit incident niet verder
uitweiden. Alleen willen wij nog melding
maken van de geschriften, tegen of ten gevolge van de Memorie in ‘t licht gekomen, voor
ZOO
verre die ons bekend zijn geworden: laq
De

Nyd en Tw’st-Sucht

: 2’. &im;neele

Actie,

(*) Dehier voorkomende bijzonderheden en citater
zijn getrokken uit de Crimincele Actie die. de Eed

Achtb. Heeren VOR de Regeeringe der Stadt Haerlem
en de Heer Mr. R. DE HOOGE. . . . ryn hebbende, en,
als het haer belieft, kunnen institueeren, teegen det
Heer Nr. A. BMCKER , Hoofd-Officier der Stad,
Haerlem, en feegen desseus Compliceen.
Waer by tc
geltj’ck wordt aengeweeaen de Actie van de Eed. Moog,
Heeren van den Hoove van Hollandt, teegen gemeld
Heer Hoofd-OjFcier, en alle ciessejls Meede-standerd
in ‘t selve delict; voornaemelijck teegen den Heer Mr
J.BOREEI., Hoojd-OfJcier der Stadt AmsterdamZnd
pl ofjaar (1690). 4O. 48 blz. -. Dit boekje, waal
R. DE BOOGE metwarmte in wordt verdedigd, ia me,
veel bekwaamheid en gematigdheid geschrevenen dc
schrijver onthoudt zich van alle scheld- en lastertaal
(*) Dit plakkaat komt in zijn geheel voor op hl,
52 en volg. van De Nyd en Twist-Sucht.
(t) Zie den volledigen titel hiervoren, bl. 17, kol. 1,

3O. Nieuut Oproer op Parnaesus, en do. Copye
duthenthgck van de Liquidatie van Reeckeninyes tusschen den Heer JACOB BOREEL, Hooftyfficier der Stadt Amsterdam, MICHIEL BOCX ,
Notaris en Clerck van gemelde Hoofd-Ofjcier
7b Mr. NICOLAAS MUYS VAN ROLY ; weegens
ten uytgaef der gelden geëmployeert in het omloopen der Getuygen tegen ROYEYX I)E HOOGE,
5edert den 2den February en 4den Juny 1690.
9etrocken uyt het Boeck van den eersten Clerck
m dito BOCX (zonder pl.ofj.4°.7 blz.).Ofeen

loor

blijkens aankondiging in de
van den 12den Junij 1690,
lit te geven Debat werkelijk het licht gezien
lebbe, is mij onbekend.
Voor MUYS VA$ HOLY was datzelfde jaar
n een ander opzigt hoogst merkwaardig ; op
crond eener, gelijk later bleek, valsche beichuldiging van Majesteitsschennis, werd hij
let voorwerp van een geregtelijk onderzoek:
Een omstandiqverhaal daarvan vindtmen in
:en hem zeer vyandig geschrift, getiteld: VerJolgh op het Zeedig Ondersoeck nae de
Zeedenen van de teegekwoordige onlevallenin
Engeland etc. (*), waaruit
net ons vergund zij hier het een en ander
DE HOOGE,

Rrechtsche

Courant

(*) De wijdloopige titel van dit boekje luidt verIer: Waer in beweesen wordt, dat ‘er niet alleen in de
Provincie van Hollandt menschen woonen. die schuldig
zyn aen de onlangs ontdeckte Conspiratie in Engeland,
!eegen haere Majesteyten; maer dat oock heel waer&ijnel$ck is, dat het gemelde complot in dit Landt eerst
is gebrouwen, en dat de Bisschoppen en andere quaede
Te-intentioneerden
in Engelandt, daer toe zyn opgerockent en aengemoediqt
door eenige , die in seeckeregroote
Stadt van . . . Hollandt, aen ‘t roer der Regeeringe
ritten. Zynde hier by gevoegt eenige Rejectien op de
Prostestatieoj Verdeediginge des Aerts-Bisschops van
Canterbury ene. teegen
het zeedàg ondersoeck,
(zonder plaats ofjaart. 40. 40 blz.). Het geschrift,
waaraan het ten zoogenaamden vervolge strekt, is
een in 1690 te Londen uitgekomen pamflet, waarvan mij twee verschillende vertalingen bekend
zijn ; de eene voert ten titel: Een zedigh ondersock , na de redenen van de tegenwoordige ongevallen in Engelant, en wie die gene syn , die de
Fransche Vloot in ‘t Canaal op de Engelsche Kustgebracht hebben. Na de copye tot Londen voor R . BALDWIN ens.Rotterd.B.aos,
1690.4O. 27 blz.; de andere:
Zeedig ondersoeck, noopende deoorraak der tegenuoordige ongelukken zn Engeland; aanwijzende wat voor
luyden het .Gjn, diede Fransehen hebben aangemoedigd,
om met haare vloot in ‘t Kanaal te verschynen. Waarbg
gevoegd is de Memorie, die de Jacobiten aan den Franschen Koning hebben gepresenteerd. Uyt het Engelsch,
na de copy van Londen enz. dmst. J. BROERS, 1690.
40. 2.4 blz. en (de Memorie, welke er met afzonderlijken titel en paginatie op volgt) 11 blz. - Tegen het
Zedig onderzoek schreven de Aartsbisschop van Canterbury en eenige andere Engelsche Bisschoppen een
verweerschrift, dat ook in het Hollandsch is overgebmgt , welke vertaling getiteld ia: Verdeediging des
Aarts-biyschops en verscheidene andere Bisschoppen,
tegen de betictitigingen
en lusteringen, door den Aüiheui
van ‘t zedig onderzoek op haargeworpen. Uithet
Eooelsch . . na de copwe tot Loltdon.aedrukt bv JADAYiö; > 1690. 40. 4 bla.”
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mede te deelen . - Op den 26sten Junij ver- int Engels sonde doen translateeren, en noch
voegden zich twee niet in den besten reuk
staande personen (*) ten huize van R. DE HOOGE te Haarlem en verhaalden hem, dat MUYS
VAN ROLY hun had geopenbaard, ,,dat hy een
Dessein hadt om den Koning van Engelandt
den Graef van Portlandt en R. DE ROOGE in
een slagh te ruïneeren, en oock tot uytwerkinge van dat Desseyn raedt en assistentie
van haer beyden hadde versocht,” alsmede de
wyze, hoedanig hy dat voornemen wilde ten
uitvoer brengen. Zij verklaarden wijders
voornemens te zyn naar Engeland over te steken en vervolgens naar Ierland, alwaar de
Koning zich toen bevond, om dezen met het
tegen hem gesmeede plan bekend te maken,
maar dat zU het noodig hadden geoordeeld om
er eerst hem, DE HOOG!, van te verwittigen,
ten einde hij de noodige voorzorgen zou kunnen nemen ter voorkoming of afwering van
het ook hem bedreigende onheil. Toen DE
HOOGE
hun hierop onder het oog bragt, dat
zij zich evenzeer strafschuldig hadden gemaakt, dew$ zij de zaak niet dadelijk aan de
Staten van Holland hadden geopenbaard,
gaven zg voor zulks nagelaten te hebben uit
vrees voor de magtige bescherming, welke
MUYS VAN HOLY te Amsterdam van den Burgemeester HUIDECOOPER, medelidderstatenvan
Holland, en van den Officier J. BOREEL, genoot,
waardoor zij zich zouden blootstellen aan
hunnen haat en wraakzucht, terwijl zij zich
veiliger achtten onder de persoonlijke bescherming des Konings. DE IBOOGE besloot
hierop zelf naar ,s Hage te reizen en den Staten de zaak te openbaren. Maar, vermits zij
geene getuigen bij hun onderhoud hadden
willen toelaten, wilde hij zich vooraf van
deugdelijke bewijzen verzekeren, en tevens
hunne afreize naar Engeland beletten. HU
hield zich dan, alsof hij hun plan volkomen
goedkeurde, beloofde hun met goeden raad te
zullen ondersteunen en hun aanwijzingen en
brieven voor de personen te geven, aan wie zij
zichin Engelandwenden moesten.Den
volgenden dag kwamen ziJ dan we& te zijnen huize
om nader over de zaak te spreken, alwaar een
door hen niet gezien, maar achter eene groote
in hetzelfde vertrek geplaatste schilderij met
twee getuigen verborgen notaris hunne mededeelingen opteekende, die hun DE HOOGE wist
te ontlokken. Zij verhaalden o. a. dat DIUYS
VAN HOLY ,,gevraegt
zijnde. . . door wat middel hy den Koning enz. in een slag wilde ruïneeren ? Soo seyde hy tot antwoordt dat hy
de Memorie van Rechten, met al de Bylaegen,
(*) De eene heette HEETOG , en was voorheen Advocaat te Rotterdam, doch thans te Amsterdam ; de
andere, F.PEDRO DE COHEN. ,,die voor deesen een Jood
is geweest, en eenige jaeren geleeden in Engelandt,
daer hy eenigen tijdt heeft gewoont, een Christen is
geworden ; woonende nu in ‘s Gravenhage, en zynde

geboortig van Amsterdam, alwaar Qjn moeder noch
woont.”

een deel Attestatien sien te krijgen, tot omtrent 50 toe; welcke Attestatien hy seyde in
Engelunt meer effect te sullen doen,als hier . . .
en alle die Attestatien in ‘t Engels getranslateert zynde, dan soude hy daer by maeckeu
een Deductie, die hy heel t$n teegen den Koning soude opcieren, en meede in ‘t Engels
getranslateert zijnde, senden aen den BISschoppen, de Bisschoppelijcke
Clergie, mitsgaeders aen den Lordts, Eedelen en anderen,
dre teegen Koning wILLIA3I zijn: in welck
schrift, of Deductie, hy seyde te sullen bewysen, dat de Koning en de Graef vanportlandt
grooter Atheisten waeren als R. DE HOOGE ;
dat de Koning, selfs sonder Religie ziJnde ,
sich oock hier te Land altijdt hadden bedient
van de goddelooste menschen, en de gheene,
die sonder eenige Religie of deugt zijn, tot
groote Ampten en digmteyten
verheeven, en
dat dienvolgens de Engelsche Natie wel kon
oordeelen wat staet sy mochten maecken op
de woorden en beloften van den Koning, en
hoeclaenig hy.. . de Bisschoplijcke Kerck, Ordres en Rechten soude beschermen en handb
haeven, etc., noemende hy YUYS VAN HOLY
den Koning een Hondt, de verderver van deesen Staet, en een Vyandt van de Stadt Amsterdam; gebruyckende verders noch veel andere vilipendieuse en lasterlycke woorden
teegen sijn Majesteyt” enz. ,,Seggende verder
teegen de HERTOG en COHEY soo ghy in dit
werck eenige dienst kunt doen,3 sal op geen
20,000 guldens aenkomen” enz. Voorts: ,,door
sulck een Deductie, die ick met soo veel Attestatien, allen in de Engelsche Taal getranslateert, sal oversenden, sal ick het vol&, de
Geestelijckheydt , en grooten van ‘t Rijck,
waervan verscheydene
alreets heel misnoegt
sijn, teegen den Koning opmaecken, en doen
mutineeren , terwyl hy in Yerlandt is ; en als
de Koning geruïneert is, dan kan niemandt
ROMEYNDEHOOGE
helpen.,,
Na afloop van hun onderhoud, zeideuu
HOOGE, dat hij de brieven en andere zaken,
welke hij hun naar Ierland wilde meegeven,
gereed zou maken, en zij derhalve drie dagen
later terug zouden komen. Onderwijl vertrok hij den 28sten Junij met de attestatie
van den Notaris naar den Haag, en vertoonde die aan de Gecommitteerde Raden. daar
de Staten van Holland op den 24sten Junij
tot den 18den Julij op reces waren gescheiden. De Gecommitteerde Raden oordeelden
deze zaak van zoo groot gewigt, dat z$ het
onraadzaam vonden om daarmede
tot den
18den Julij te wachten, weshalve zij dadelijk
de Heeren VANDENROXAERT, FABRITIUS~~
BLEYJWIJCK
naar Haarlem afvaardigden om
de beide aanbrengers in verhoor te nemen.
Op deu dag, dat deze ten huize van DE HOOGE
bescheiden waren, den YOsten Junij, kwamen
de Gedeputeerden daar mede aan, namen daar

85

beiden in verhoor, deden hen vervolgens in
Anthony van Diemen (VL bl. 296,Vr. 458).
verzekerde bewaring nemen en buiten toe- i Lie over hem: Vies des Gouverneurs Generaua
gang stellen. Toen nu de beschuldigers van 6 WX Indes Orientales,par DUBOIB, Haye 1763,
MUYS VAN HOLY bemerkten, dat z&! strafbaar
1.116, waar hij vermeld wordt als jjnatif de
waren en hunne ontdekkingen hier te lan-: I%ylenbourg où son Pere Btoit Bourgemaistre
den zouden moeten doen, verzochten zijF !t son ayeul maternel du nom de HOEVENAAR
eene akte van impuniteit, onder belofte als-’ ( ?onseiller.” - Z i j n portret is er mede te zien.
dan alles te zullen openbaren. GecommitD. W. Z.
[Hetzelfde deelt D, F. VAN EEYBT mede uit VAN
teerde Raden kwamen hierop ten tweeden
malen naar Haarlmn , namen de gevangenen FAMPEN,( Gesckied.der Nedetl. buiten Europa?) en den
des Inder 1848-1840, p. 378. -B. deelt
een tweede verhoor af, en legden hun dc Woniteur
ms mede, wat in de Vier des Gouverneurs etc. omattestatie van den Notaris voor, welke zij ;rent VAN DIEYEN voorkomt. Wij vinden daar echter
voor waarheid verklaarden en begedigden.
urngaande zijne familiebetrekkingen, behalve het
Verdere ontdekkingen weigerden zU echte1
3cor D. W. Z. aangeteekende, alleen dit, dat hij kinderloos stierf en dat VALENTIJN zijne weduwe ANNA
te doen voor en alleer zU de verzochte aktt
AALBT eerst laat hertrouwen met GYSBEBT VAN
bekomen hadden. De deputatie van H. E VAN
DEnHOLACKenlUtermet~NsTANT.HetlaBtSteiWa~.
Mag. vertrok hierop naar Amsterdam, waal MARIA (~~~~ANNA)VAN
~~~~~,weduwevan A.VAN
4, volgens den schrijver van het Vervolgi DIEMEN, trouwde den Gden September 1646 met CABEL
op het zeedig ondersoeck, drie uren werd op
CONSTANT, zie Nuu. VL bl. 1651.
gehouden, ten einde JIUYB tijd te geven on 0.
zekeren Notaris HOECKEBACK,
van wiel n
Historie der Nederlandsche oorlogen van
men zeide, dat hij de Deductie tegen den Ko Everhard van Reijd (VL bl. 308, Vr. 484).
ning voor MUYS in ‘t Engelsch vertaald zoU WAGEXAAR zegt (dl.VI. bl. 180), dat in 1604
hebben, te waarschuwen en de hun compro de partij tegen den vredehandel werd vermitterende geschriften te doen verdwijner1. sterkt door de omtrent dezen tijd (1604) in ‘t
Toen men dan ook het huis van genoemde n licht gegeven Historie derï’federl. oorlogen van
Notaris doorzocht, vond men niets. De Ge i- EVERHARDVANREIJD;~~~~~$
daarentegende
deputeerden wilden ook MUYS VANHOLY in Bibliografen (0. a. IYE WIXD, in zijne Bibliverzekerde bewaring doen stellen, ten eind e otheek) de eerste uitgave tot 1626 brengen.
hem met zijne beschuldigers HERTOG en CC I- De vraag is : hoe dit te vereffenen ?
HEN te confronteren, maar hiertegen zou zit’ h
De lofwaardige stiptheid van WAGEXAAB
de Hoofd-Officier BOREEL verzet, krachti D in het aanhalen zijner bronnen, maakt het
voor hem gepleit en alles aangewend hebbe n steeds gemakkelijk zijne gezegden tertoetse te
om de gedane ontdekkingen verdacht e! n brengen. Ter aangehaalde plaatse beroept
krachteloos te maken. De Commissie van hij zich op de Annales van HUGO DE GROOT
Gecommitteerde Raden vertrok hierop we& P (Amst. 1657, fol.) Lib.XIV. p. 458. En wat
naar den Haag, en men beraadslaagde daa,r lezen wij daar? aProdiit per eosdem dies
om HERTOG en COEEX derwaarts te laten ko
(anno 1605) FRAXCISCI RHEDANI, viri doctismen en hun de verzochte akte te verleenen 1. simi et in republic8, cum honore versati, deque
Hiertoe werd besloten. Den laden Argus
eadem etiam res gestas patrio sermone scritus werden zij naar’8 Hage vervoerd en voo r bendo bene meriti, liber, sed scriptore mortuo
Gecommitteerde Raden gebragt, die hen ont ab amicis vulgatus, qui vetera novaque et
sloegen, onder belofte van op het eerste op
Austriacae domus et Hispanorum maletbcta
ontbod te verschijnen. Dat hiermede de zaal k referens et quam infida principum in populos
voor hen nog niet afgeloopen was, zullen WI el foedera, praesertim quos Pontifex perjurii
straks vernemen.
religione exsolveret, par periculum ReformaTegenover de ontkennende verklaringel 1 tis et Romanensibus ostentabat: net alium
van MUY~ en van den Notaris HOECKEBACK quam vincendo exitum.” - Men ziet, dat DE
gaat nu de schrijver van het meergenoemde3 ,GROOT zich in den voornaam van Y.REIJDT verVervolgh op het zeedig ondersoeck voort; met tt ? vergist, maar men ziet tevens, dat hi hier van
beweren, dat er verscheidene personen zijn , ‘wee geschriften spreekt, te weten van het
dieverklaarden, MOYS met HARTOG en COHEX k boek, waarop hij eigenlijk doelt, en van een
op de door hen opgegeven tijden in gesprek te a ,nder werk over de Geschiedenis der oorlogen,
hebben gezien, en weer anderen, die oogge- vaarvan~.~~~~~ ook(ettim)schrijver
was.Met
tuigen waren van de bezoeken, welke MUYS i let eerste bedoelde DE GROOT stellig de in
en H O E C K E B A C K elkander gebragt hadden, 1 605 gedrukte : Trouhertige vermaninghe aen
Volgens hem is dan ook de eerstgenoemde h et Vereenichde Nederlandt, om niet te luysteren
zeker schuldig aan het hem ten laste geleGde
n a eenige ghestroyde ende versierde Vreed-ArGrimen Zaesae Majestatis e n zamenspannlng
t iIculen enz. Ghedruct in 1605,22 bl.Van deze
met den Hertog van CLAREJDOX , die toen m b‘rochure of pamflet, wordt de volledige titel
den Tower gevangen zat enz.
medegedeeld in de hoogst belangrijke Biblio(Wordt vervolgd).
1;ieek van PamjEetten, Tractaten enz., uitgege-
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ven door den Heer FBEDEBIR MULLER, bl. 72
No. 544, waar de Heer P.A. TIELE aanteekent,

in Drenthe, HENRICUS SLATIUS, gewezen Predikant van Bleuwijk, eenen der zaamgezworenen tegen het hZVen van MAURITS,YI’inS van

dat in het voor hem liggende exemplaar de
Oranje, aanhield, en nog in hetzelfde jaar manaam van den schrijver met de hand bijgeschreven is, als : EVERARD VAN REIJD.
joor te Koevorden werd, en GERARDUS DE
WAQENAAR,de TrouhertigeYermaninghe
niet BLAU, Advokaat van het hof van Friesland.
nZijn wapen bestond in een veld van azuur
als het werk van E. VAN REIJD kennende,heeft
bij vergissing de geheele plaats van DE GROOT met eenen ossenkop
en twee eikels, alles van
en dus ook het Prodiitper eosdena dies, op de goud. Tot helmstuk een arm met een zwaard
Historieder NederZ. oorlogen van E.VAN REIJDT van zilver. Zie PICARDT, Antiquiteiten van
Drenthe, bl. 444 en 450 ; Levensbeschr. van
toegepast. - Overigens is deze geheele Trouhertige Vermaninghe woordelijk ingelascht eenige voorname mannen en vrouwen, dl. V. bl.
door VAN METEREN ap het jaar 1604, bl. 523 221; BOSSCHA, Nederl. Heldend. te Land, dl.
r. tot bl. 527 vso. (uitg. 1635 fol.), waar VAN 11. bl. 194 ; Drenthsche Volks-Almanak, 1838.
METEREN zegt: j)Dit is het geheel boecxken
bl.191; ( S U R U L L E R T O T P E U R S U M ), Dekrijgssonder af ofte toedoen.”
bevelhebbers van Nieuwpoort, bl. 38, uit oude
EindelUk: Er is geen de minste twijfel aan, aanteekeningen
aangevuld.”
of de eerste uitgave van de Oorspronck ende
In de hoop, dat het bovenstaande levensvoortganck van de Nederlantsche Oorloghen, berigt van QUIRYN DEBLAU (nietDE~~~auw),
beschreven door wijlen EVERHART
VAN REIJD ,
hetwelk in mijn Riogr. Woordenb. der Nederl.
is die van Arnhem 1626. De tweede is van voorkomt, A. M. L. van dienst. zal kunnen
1633, mede te Arnhem gedrukt. Voor beiden zijn, heb ik het voor hem afgeschreven. Wat
staat het privilegie, het eerste van 1625, het de door hem bedoelde predikatie aangaat +
2de van 15 Febrnarij 1633.En allesafdoende daarvan is mij echter niets bekend.
is het voor beide geplaatste Extract uit het
A. J. VAN DER AA.
[LEQENDO
ET SCBIBENDO verwijst naar dezelfde
Testament van WILLEM LODEWIJK Graaf van
Nassau van den lóden Julij 1617, waarbij hij schrijvers, en bovendien naar FERWEBDA, in de Geaan

JOHAN

en

FREDERIK VAN DE

SANDE

het

nealögie van

DE BLAU.]

HS. van VA N REIJDTS Historia legateert om
Hartman Gauma (VI. bl. 309, Vr. 492).
het in het licht te geven. WILLEM LODEWIJK Wat VAN LENYEP in De voorn. Geschied. van
stierf in 162 1,
w. M* z.
Noord-NederZ.
meldt, heeft hij òf uit mijne
[Wij voegen hierbij,dat het groote werk van ILVAN
Watergeuzen, bl, 51 volgg., ofuit de schrijvers,
EEIJD in de uitgave van 1626. bl. 718, besloten wordt
met deze woorden: ,,Den 25 Februarii anno 1602 uit welke ik deze berigten ontleend heb, TE
sterf binnen Leeuwarden in Vrz’eslanl EVERHABD V AN WATER, Verb. der Ed. dl. 11. bl. 410,411;
REIJD,
Authenr deser Histori , indien ‘t Godt be- maar vooral uit JO. CAROLUS, De Rebus Bil-

lieft badde eeps langheren levens weerdigh, ten eynde
hy die beschrljvinghe der navolghenden Geschiedenissen met ghelijcken stijl ende oordeel hadde moghen vervolghen. Ende om dat die selve Autheur
mede gheschreven heeft seker vermaninghe aen het
Vereenighde Nederlandt, in den jare 1605 op onbekenden naem ghedruckt, wordt die selve oock hier bij
ghevoeght,” Die vermaning volgt dan ook bl. 719634. - D. B . . . . ..E zal uit het geplaatste antwoord
zien , dat zgne gissing onjuist was.]
Quiryn de BZnuuw (VL bl. 308, Vr. 487).
~QUIRYN of KRYN DE BLAU, ook wel QUIRYN
DE BLABEU.,
geboren in 1555 in Overijssel, was

Kapitein IU dienst van den Staat, en bevond
zich als zoodanig.in het beleg van Steenwiyk

in 1592, waar hg door eenen steenworp gekwetst werd. Ook den slag bij flieuwpoort
(12 Julij 1600) woondehij b&even alshetbeleg van Ostende en onderscheidene andere

zware expeditien, en werd wegens zijne vrome
en lojlicke feiten, in 1602 aangesteld tot Gou-

verneur over de militie van Koevarden, waar
hij den 4den April 1633 overleed.
,,Hij liet bij zijne echtgenoote
ANNA
HARDENBERG
kinderen na, van welke wU vermeld
vinden twee zonen, WILLEN DE RLAU, die in
het jaar 1623, Wachtmeester tijnde, te Rolde

laei in Frisiagestis, p. 20-23.CAROIJJS is de

eigenlijke en, zoover mij bekend is, de eenige
bron en eene zeer goede. Hij was ProcureurGeneraal van den Hove van Ftiesland, wegens den Koning PBILIPS 11, en een vriend
van VIGLIUS VAN AYTTA. Een staaltje van
de poëzij van HARTMAN GAUMA heb ik uit
CAROLUS overgenomen in de Gesch. der Wutergeuzen, bl. 391 volg. Deelgenoot van de
daden van HARTNAN was ook zijn p;g
WATZE Of VALERIUS.
.
[nr. Römm verwijst naar hetgeen te vinden is bij

Dr. E . J . DIEBT LORGION, Bes&. der Rerkherv.in
Friesland, wiens bron ook het genoemde werk van

CAB~L~B geweest is.]

Leven van Willem III(VI. bl. 31O.Vr.497).
Het leven en bedrijf van WILLEM 111, 1694,
2 deeleu,
VAN

DEN

4O. is geschreven door LAHBERTUS
die vele zijner werken met de

BOS,

initialen L. S., beteekenende LAIBERTUS
SYLVIUS

> Uitgaf.

8. J. VAN DER &&

Jan van Immerseele, Ridder (VI. bl. 310,
Vr. 498). JAN, Heer van ImmerseeEe en Ameyie, Ridder, Markgraaf van Antwerpen, Dros-
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saerd van Rrabant, Stedehouder-van het Hertogdom Limburg, was de oudste zoon van
OODFRIED, Heer van Immerseele, Wommelgena
enz., bij MARIA, dochter van LEOX, Heer van
Crainhem, en behoorde tot het geslacht van
IJERE, gesproten uit de Graven van Aerschot.
Hij is tweemaal gehuwd geweest, 1. met ALEYDEDE
COCR
van Ophem.2.
met YARIA
VAN
MUYSEN, die in 1437 weduwe was, en
liet bij de eerste na: CATHARIZTA, Vrouwe van
Immerseele en Wommelgem, gehuwd met WINAND VAN RODE in ‘t land van Valkenburg.
Vgl. BUTKEXS, Troph. de Brab., tom. 11. pag.
42-45, Généal. de la Fana. de LIERE; TE WATER, Verb. der .E?delen, 2de stuk, bl. 499 e. v.
De Heerlijkheid Bockhouen werd, bij opene
brieven van den 17den Febr. 1640, door Keizer FERDIXAND 111 tot een Graafschap verheven,tengevallevsn E N Q E L B E R T V A N L I E R E ,
Heer van Immerseele,Wommelghem,
Loon enz.,
Burggraaf van Aelst, oudsten zoon van DIEDERIK , Heer van Immerseele , Loon, Baron van
Bockhoven, bij MARIA VAN RENESSE. Zie Nobil.
des P. B., pag. 255; Suppl. aux Troph. de
Brab. torn 1. pag. 365; Noord-Brab. VolksAlmanak voor 1843, bl. 99. De Heerlijkheid
Immerseele werd in 1686 tot een Burggraafschap verheven, ten gevalle van WILLEN RAYMOND VAN DE WERVE, Heer van Vremdyck en
Immerseele. Zie Suppl. auz Troph. de Brab.,
torn 1. pag. 489 ; ‘t Nobil. des P. 8., pag. 544 ;
Listes des Tìtr. de Xobl.
Het wapen van LIERE was: d’argent à 3
jleurs de lis au pìed coupé de sable. Nobil. des
P. B., pag. 256; LE ~~~~~,Quart.GénéaL
pag. 106.1,Puttershoeck
heeft lange jaren ghevoert tot een wapen,drie swarte opene Lelien,
op eenen Silveren Schilt,zijnde het wapen van
Lier.“v~~ D.EIJcK,CorteBeschr.enz
van zuytHOU., bl. 41. Zie ook ‘t wapen van WILLEM
Baron VAN LIERE, Heer van beyde de Katwyken, ‘t Zant , Karrais etc., bij VAS GOOR,
Beschr. van Breda, voorkomende onder die
der Drossaerden der Stadt els Lande van Breda, op ‘t jaar 1735.
MO.

milienamen’ mogten worden aangenomen,
doch dat zij,die bekende namen of voornamen
hadden, die zij altij,d gedragen hadden, al
ware het dat die afgeleid waren van steden,
die mogten behouden.
3O. Dat de door den vader of bij gebreke
van dezen, door den grootvader van vaderszijde aangenomen naam door al de kinderen
zou worden gevoerd.
Bij het tweede werd de &mjjn, in het decreet van 18 Augustus 1811 vermeld, tot den
Isten Januari 1814 verlengd.
Bij het, derde was voorgeschreven:
l”. Voor diegenen onzer onderdanen,welke
tot hiertoe nalatig zijn gebleven, om overeenkomstig het decreet van den 18den Augustus
1811, eenen vasten geslachtsnaam aan te nemen, en in plaatse daarvan eeuen veranderlijken bijnaam zijn blijven voeren, wordt op
nieuw een termijn van zes maanden opengesteld , binnen welken zij gehouden zullen zijn
zich eenen vasten geslachtsnaam te kiezen, en
daarvan bij den ambtenaar vau den burgerlijken stand van derzelver woonplaats de vereischte verklaring af te leggen, in voege als
bij hetzelve decreet van 18 Augustus 1811,
en met bijzondere inachtneming van hetvoorgeschrevene bij art. 6 is bepaald, waarvan de
stipte nakoming mitsdien bij deze op nieuw
wordt aanbevolen.
20. Na den afloop van den termijn, bij het
vorig artikel gesteld, zullen de nalatigen tegen hetzelve te dier zake vervolgd en gestraft
worden, met de straffen en boeten bij de wet
van den 6den Maart 1818! Staatsbl.NO. 12
bepaald ; met gelijke straffen en boeten zullen
gestraft worden elk en een iegelijk, die zich
in stede van den door hem aangenomen of gevoerden geslachtsnaam, in publieke of onderhandsche akten en geschriften, of in zijne
openbare betrekkingen, eenen veranderlgken
bijnaam mogt geven ; en zulks onverminderd
de meerdere straffen, daartoe termen zijnde,
teo‘en de misdaad van valschheid of andere
m$drijven, bij het wetboek van straffen voorgeschreven, of naderhand verder voor te
Geslachtsnamen verpligtendgemaakt (VI. bl, schrijven.
310, Vr. 499). Ongetwijfeld! Men zie l”. het
3O. De ambtenaren van den burgerliJken
decreet van 18 Augnstus 1811 (0. a. te vin- , stand en andere plaatselijke
m. . of administrative
.
den in de bekende verzameling van FORTUYS, authoriteiten, van welke het mogt komen te
dl. 11. bl. 245) ; Zo. het decreet van 17 Mei blijken, dat de bepalingen, bij het voorgaande
1813 (zie FORTUYY, dl. 111. bl, 327); 3O. het ! eerste artikel vastgesteld, niet, mogten zijn
besluit van 8 November 1825, Staatsblad in acht genomen, of dat strijdigemet
dezelve
mogt zijn gehandeld, zullen verpllgt zijn daarNo. 74.
van aan de oflicieren bij de regtbanken aanBij het eerste cvas o. a. bepaald:
gifte te doen, ten einde tegen de overtreders,
l”. Dat zoodanige personen uit het voorovereenkomstig art. 3 te procederen.
maligeKoningrijk Holland, die op dat oogenz.
blik nog geene vaste familienamen en voor[Een ander onzer medewerkers, na op de wet van
namen hadden, binnen é&l jaar na de afkon11 Germinal , an. X1, gewezen te hebben, voegt er
diging van dat decreet, zoodanigen naam en
het volgende bi.i :]
voornamen moesten aannemen.
Ten gevolge van deze wet koos nu ieder
2O. Dat de namen van steden niet alsfa-
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deren zal nog wel de een of ander in leven
kunnen zijn.
8. J.

een’ naam. Eigenaardig is het, dat vooral
vele Israëlieten, die veelal hoogheid en
pracht beminnen, zich KEIZER,KONIXYQ,PRIIS
of HARTOG noemden, vanwaar men nog heden in de laagste klassen eene ont.elbare massa dier hooge waardigheden aantreft, Toen
ontstonden ook vele wonderlijke varanen,
waarvan ik mij eene anecdote herinner, mij
dikwijls door mijn’ vader, toen Secretaris van
den Maire van Sneek, medegedeeld. Op het
stadhuis kwam een boer, die gelast werd
een UUR aan te nemen : t)Wat is dat voor een
ding, een van?” luidde de vraag; >,wel een
familienaam,zoo als ik heetOLIEvxER~(spreek
dit uit op zijn Hollandsch) antwoordde de
Maire.aNoem mij dan ook oLrRvxER.“,,Neen,”
zeide de Maire, die op zulk een gelijkheid van
naam niet bijzonder g!steldscheen, r>dat mag
niet, dien naam heb ik al.” )~Nou, dan maar

Ceslachtlqsten, verzameld en opgenuaakt door
C.van Rgckhuizen (VL bl. 327,Vr. 505). Het
manuscr+pt van RIJCKHUIJSEX is op de Academische Bibliotheek te Leyden en voor Genealogie en Heraldie allerbelangrijkst; het bestaat,naxr ik mij herinner& zeven folio deelen. De namen der geslachten op te geven, die
er in worden gevonden, is mij niet wel mogelijk, maar zeker zal Mo. zich den tijd niet beklagen aan de kennismaking met dit werk
besteed.
K.

OLIEVIJF."

Deze wensch werd vervuld.
PHILOGRAMXATOS.
-

Tonnebreker
(VI. bi. 326, Vr. 500). Zou
lonnebreker
niet eene zinspeling zijn op de
menigte tonnen met koopmanschappen, die
aldaar gebroken worden om aan het ,qroote
debiet te kunnen voldoen ? De Tonnebreker is
dan symbolisch de wel beklante winkel.
C. &A.
Zegel van een onbekende@ 1773 (VI? b1.327,
Vr. 501). Het door den peer D'~RMIJN beSchreven wapen, behoort aan het MiddeJburgsch geslacht van MEIJSERS, dat, behaIve
eene nog levende ongehuwde dame, geheel is
en vroeger aan aanzienlijke
uiteestorven,
MiPddelbnrgscbe familiën geparenteerd was.
pet wapen is eigenlck: het veld azaur en de
figuren gbud.
fnf&---;rber~““ce;
verwijst omt?entdeze
, . . .
Familie Tromp (VI. bl. 327, Vr. 502).
[Reeds vroeger, t. w. in onzen tweeden jrargnng ,
bl. 26, werd deze vraag naar afstammelingen of verwanten van het geslacht TROMP, waartoe onze admi&n behoorden, gedaan. C. & A. antwoordde daarop
(zie 111. bl. 12) dat, volgens de geslachtlijst van Mr.
R.~AN HL~MSRERICRZ.
,de familie WYBS uitgestorven ,maar, waarschijnlijk twijfelende aan de juistheid dier
opgave, zond hij eege tweede vraagouerdit onderwerp
in, die wij onder NO. 502 plnatsten en waarop wij na
ten antwpord ontvingen :)

In mijne kindtichheid heb ik te Amsterdam
eenen schoenmakersknecht gekend, met name
PIETER WILLEXBROEK,
die in huwelijk had
JAARTJE TRt)MF,van AEk,maar. Deze eenvoudiae vrouw Btelde er prijs op,zich eene afstammelin<r van de Admiralen TROXP te kunnen
noem&, en zocht daarmede gunstig op hare
kinderen te werken. In 1817 heb ik dit hnisgezin echter uit het oog verloren. Van de kin-

/

I

Phileleutherus
Timareten (VI. bl. 327, Vr.
506). In mijn bezit is een exemplaar der COL
lectio monumentorum, op welks titel achter de
woorden PHILELEUTHERUM TIXARETEX,
met
eene oude hand geschreven staat THEODORUM
JAXSSOXIUM AB ALMELOVEEX. Vóór op het
schutblad staat geschreven door den Heer 3~.
TYDEMA~ : 0In tìtulo scrìytum est , collectorem
fuisse THEODORCMJANSSONIUX
&B ALWELOVEEX , quod verosimile videtur ; imo, forsan ipsius ALMELOVEXII manus, qua passim librum
:n mayinibzbs paginarum SuppleVit et correxit.
Misschien kan deze aanteekenino J. L. A. 1.
)p den weg helpen.
- F
c. P. L.

Leven van Joh. UZjtenbogaert (V.I. bl. 327,
Vr. 508). In mijne uitgave van J. UIJTEXBO:AERTS leven, kerckelijcke
bediening enz. 1646,
!de druk, vinde ik op bl. 161 een met zes regels bedrukt strookje papier vastgemaakt, en
sluitende op de woorden: I)Dit seggen nam
ck in achtingh (namelijk dat hij geld trok van
Ien Koning van Spanje), om de aensienelickleijdt des mans, die ‘t haddegeseijt, ende was
;eresolveert nizer &npen hier om te reijsen ,
mde mij aldaer tegen den selven WITTE in te
stellen, ende hooren wat bewijs hij hadde:
S!laer VOSCuYL, doe Predicant aldaer (diemij
lit had aenghedient) badt mij met gevouwen
landen sulcx niet te doen, uijt vreese van in
s mans ongenade te vallen, om dat hij veruocht hem groot quaet te doen,” Op ‘t genelde strookje leest men : YJDit segyhen nam
i i ck in achtingh, om de aensienelickheijdt des
’ nans, die ‘t hadde gheseijdt, ende was geresolveert naer Campen hier om te reijsen , ende
nij aldaer teghen den selven WITTE in t.e stel.en , ende hooren wat bewijs hij hadde: Maer
le persoon, (die mij dit had aengiedient) ver;ocht mij sulckx niet te doen, UlJt vreese van
! i n ‘s mans onghenade te vallen, om dat hij”
:nz. Het gansche verschil tusschen deze regels, - behalve hier en daar de spelling, bestaat daarin,datindeeerSteUIJTE?JBOGAERT
i*den naam van den aanbrenger noemt, en in

de tweede niet. welk belang J.L. A. 1. hierbiJ kan hebben, zal hij zelf? best weten.
J.C. K.
Prof. van Beeck Calkoen (VZ. bl. 327, Vr.
51%). Dit stokje is, zoo als vrij algemeen bekend is, van de hand des Hoogleeraars J. HERISGA, EZ. Het handelt meest, zoo niet, bijna
uitsluitend, over den Christelijken geest en
het vroom gemoed van v. B. C.
v. 0 .
[Ook s.s.,6. J. V.D. AA en~r.RöMERnoemeR
IIERIIQA als schrijver van dit werkJe. A. F. voegt er
bij, dat de Bijlage daarop, die Y. B. C. als Christenwijsgeer kenschetst, afkomstig is van Mr. D. J. VAN
EWIJCK van Oostbroek
en de Bildt.]

Schryver der. voorrede vnn Yon.dels Poëz$
(VI.~~.SS~,V~.~~~).I~G.B~AND$S Leven van
VOXDEL achter het 2de deel van diens Poezg,
4’. uitg., bl. 54 en 55, zal J. L. A. 1. ontdekken, dat hij nooit een positief antwoord op
zijne vraagzalontvangen,wantdaar.staat
o.a.
geschreven : >~Als in 1647 het 2de deel van
VO‘IDEL’S Poezq te Rotterdam te voorschijn
kwam, met eene voorrede die zijn dicht wel
prees, maar hem over zijne verandering in de
godsdienst, - met een ruwe hekel overhaalde. Inzonderheid had de voorrede het geladen
op GRQTIUS testament, bewerende dat de
dichter in ‘t bij een stellen en vertalen van dat
boeksken niet ter goeder trouw had gehandeld. Het uitgeven van dat 2de deel, als behelsende verscheidene gedichten, - die de
dichter het liefst had gesmoord, viel VONDEL
smartelijk ; met name de voorrede, wiens
schrijver hij wel gaarne had geweten, en daar
hij vergeefs naar riedt. De Heer PIETER DE
GROOT,
HUGO'S
zoon, was lang bij hem verdacht; daarna hield hij ‘t ook op anderen,
zonder den ryten man te kunnen vinden. Het was een Jongeling van 20 jaren, dien hij
kort te voren op verkeert aanbrergen, te onr.egt en scherp had bekeven, en die dat ongelgk, door een ander gaande gemaakt, met
zulk eene voorrede had willen wreken. Maar
ik weet,“zegt BRANDT, >jdat hij tot meer jaren
gekomen, en de zaak van achter inziende,
aau verscheidene vrienden ook aan VOYDEL
zelf heeft betuigt, hoe leed ‘t hem was dat
hij zulk een’ vermaarden man zoo schendig
had doorgestreken.”
J. C. K.

B~grafenisvanVondeZ(VI.b1.327,Vr.515).
F,en van de veertien dragers kan men genoemd
vinden in de 1<od&ge en ernstige opschriften,
op Luifels, Wagens, Glazen, Uithangborden en
andere Tafereelen, door JEROEX JEROENSE,
derde uitgave, Amst. bij II. ~IOLENIJZER,~~~~.
Men leest op bl. 137 van het 2de deel :
sAan 11. SWEERTS, toen hem eene medalje,
voor het dragen van J. VAX VONDEL waarop
ZjnEd. beeltenis stond, vereerd werd.
Dl. VIL

schoudersenin’t
hert,
‘t Is billijk, dat aan U zijn beeld geschonken werd.”
8. v. w.
Glj,s~~~a~s,die~~~~~~droegop

Grafschrift op Mznus Dorpius (VI. bl.
Vr. 516). Het ~~~~ERASMUS
opdezen
vervaardigde grafschrift, vindt men bij M IRAEUS Elogia Belgica. Het luidt aldus:
327,

MARTINIIS ubiterras reliquit DORPIGS,

Suum orba partumjetparens Hollandia;
Theologus ordo luget exstinctum decus;
Trìstes Camoenae, candidis cum Gratìis,
Tantum patronum lacrymìs &siderantj
Lovaniensìs omnis qpplorans schola
Sidus suum requirit; 0 mors, iuquiens,
Crudelìs, atrox , saeva , iniqua , et inuida,
Itan’ ante lempusjlorìdam arborem secans,
Tot dotibus , tot spebus orbas omnium
Suspensa vota3 Premile luctus impìos;
h’on peràit ille , vivit, ac dotes suas
hknc tuto habet, subductus aevopewino:
Sors nostra flenda est, gratulandum
est DOBPIO
Haec terra servat, mentis hospitium pìae ,
Corpusculum,
quod, ad canorae buccinae
Vocem , refundens optima reddit$de.

c. P. L.
Grafschrìft op Gr2rafDirk IV (VZ. b1.328,
Vr. 517). Het bedoelde grafschrift ia te vinden in LEONIS MonachiEgmundeasis
Breviculi,
uitgegeven door ANTONIUSMATTIIAEUS
achter zijn Chronicon Egmundanum seu Annales
Regalium AbbatumEymundensium. L.B. 1693.
4O. Het komt daar voor op bl. 252 en betreft
zoo wel DIRK IV als zijnen broeder en opvolger FLORIS 1. Het luidt aldus :
Epitaphium istorum duorum Comitum
Hollandiae.
Ecce jacent fratres, regni spes, gloria patris,
Regni stirpe sati vermibus esca dati
Belle magnificus prior horum THEODORICUS
Hostibus in patriam, jure negando viam,
Per caprae sidus dum Janus volveret Idus ,
Caesar erat fomes, quod cadit iste comes.
FLORENB

,flosflorum

.FLORENTI~S alter eorum

Splendidus eloquio , viribus, ingenio
Morte viri flendas quarto decimoque calendas
Junius axe gerit, dum comes ense perit.
Destructor mortis vitae reparntio fortis
Raptos valle soli collocet arce poli.
Van dit werkje van den fifonnik LE0 is cene
vertaling te vinden, achter de Kronijk vanE’gmond, .,, vertaald door VAN HERK en G. ICENPIIER. &/cmaar 1732.4O. Zie er voorts over
DE WI?ID, Bibl. der Nederl. Gesch., dl. 1. bl.
58 en 513, waar op het belang van dit geschrift van LE0 voor de geschiedenis der Hollandsche Graven gewezen wordt.
W;j hebben het grafschrift hier in deszelfs
geheel medegedeeld om aan QUSERENDO te
doen zien, waaruit de door hem te re@ opp"emerkte vergissing in den sterfdag van DIRK
IV gesproten is. I~IRK IV overleed stellig den
14den Januarij 1049. Maar zdn broeder en
12

90
opvolger FLORIS overleed, volgens ditzelfde
grafechrift, den 14den der Kalenden van Jung (dat is den 19den Mei 1061). Dit hebben
sommigen, misleid door de eenheid van het
Grafschrift, verkeerdelijk op DIRR IV toegew. M. z.
past.
Staet te Haerlem, enz. (VL bl. 328, Vr.
518). Haarlem lag in Kennemerland,Vrieshnd,
later West-Vrieslandgenoemd, lag op de grenzen. - De beteekenis is dus, naar min inzien, deze: Haarlem is zoo nabij Vriesland gelegen, dat, zoo gij aldaar op ‘t Zand (thans de
markt) staat, gij wel eene koe in Vriesland
kunt wernen.
C.&A.
[J. J. B: acht, dat dit nog gemakkelijker kon geschieden, omdat FriesZand zich ook over de stad en
het gebied van Haarlem uitstrekte.]

was de zaak van )jIverde Vullenmarkt”gezond.
Maar waarom dat alles hier? Eenvoudig
om bij het zoeken naar een antwoord op het
laatste gedeelte der vraag, aandacht op 23
December aan te bevelen.
H. M. C. v. 0.
[Het antwoord van C. P. L. spreekt slechts van
jaarmarkten, en kan dus niet dienen om den weetlust
van den vrager te bevredigen. - Wij herinneren H.

M. C.v. O., dat in onzen IIIden jaargang bl.

257,

wel
niet geheel zal voldoen, maar waar& hij toch zien
iets over Ivercfe VuZlemnar& voorkomt. dat hem

zal, dat die markt ook in andere dan Middelburgsche

Almanakken aangeteekend

staat, en dat er een ven-

lenmarkt mede bedoeld wordt. Eene markt van gevolde lakens ksn trouwens het woord niet wel be-

teekenen.]

Penning op Maria Louiza van 1759 of 1765
(VI. bl. 334,Vr.530). Alzoo het No. 2944 van
Zee met een’ vogez. bl. 328, Vr. 520)
den Catalogus WESTEOFF, door mij in der tijd
Eene zee met een’ daarover vliegenden, en tol gehouden is voor No. 351 uit het Vervolg op
helmteeken een rustenden vogel (adelaar), ie VAN LOOS, en toen door den Heer BLIKYAN
ook het wapen der aanzienlyke Zeeuws&
te Amsterdam gekocht, kan die Heer welligt
familie ERMERINS, die onder meer andere be- of tusecheu beide partijen uitspraak doen of
roemde mannen ook heeft opgeleverd Mr,
aanwijzen, dat noch ‘t Vervolg op VAN LOON,
raANçors
ERXERINS,
Quartierdroet, later noch de Catnlogus WESTROFF verkeerde opgaLanddrost en Lid der Provinciale en Gedep, ve gedaan hebben. De een geeft het jaartal
Staten van Zeeland, Ridder der orde van den 1759 op, de andere 1765. In het T$idschrift
Nedcrlandechen Leenw, en Commandeur van van v. D. CHIJS, dl. II. bl. 505, wordt de pende Orde der Unie.
X.
ning gebragt tot 1754, tegelijk met No. 334
uit het Vervolg op VAN LOOX, die de echte of
Vullenmarktte Die*(VI. bl. 328, Vr. 521) zoogenaamde Maryke moai is.
De vraag onderstelt de waarschijnlikheid
De penning bij WESTHOFF was van zilver,
eener van ouds beroemde ~~vullenmarkt” te en die in het Koninklijke kabinet van goud;
Diever. Haarbeantwoorden kan ik niet, maar waarom het onderzoek wordt aanbevolen, of
wel zeggen, dat zij miJ doet denken aan iets ! dit soms ook eene andere of gewijzigde afwaarop mijn letterkundige vriend, Mr. S. DE beelding kon zijn.
WIXD te Middelburg, mij voor eenige jaren opmerkzaam maakte. Hij vroeg in mijn jaarTTTapen van het geslachlMeijer (VI. bl. 335,
boekje NeY&enniu (1848, bl. 266): r>Wat is Vr. 532). De in het blazoen van deze familie
in de Almanakken de Iverde Vullenmarkt!
voorkomende gouden gesp is rond. De tong,
den 23sten December ?” Ofschoon aandacht van dezelfde dikte als de gesp, is geplaatst en
ook op andere oude Almanakken is aanbevo- pal, in haar verlengde zijn onder en boven
len, weet ik niet, dat de aanwijzing in andere uitspringende hoeken,in den vorm van trapedan oude Middelburgeche gevonden is. Eersi
ziums met de kortste evenw$igezijde,welke
zij gezegd, dat Mr. D. W. bij j)Vullen” dacht
even breed als de tong is, buiten aan de?.gesp
aan gevolde lakens, ik aan veulens van paar- aangebragt, en croix etaan twee dergelyken.
den. Wie beeft gelijk? Voorts, dat wij ook Het schild is wijders gedekt met de Jonknog na latere gedachtenwisseling in het on- heerskroon. Helm, geplaatst en tiers, gezoomd
zekere gebleven zijn aangaande PjIverde”, het- van goud, getralied van vijf stukken van hetgeen Mr. D. W., hoewel neigende om den zelfde. Bourlet (wrong) van goud en sabel.
oorsprong in Zeeland te zoeken, verklaarde Cimier : 3 pluimen parti van goud .en sabel en
niet vooreen plaatselijke benaming te kunnen 3 korenaren van sabel fruite’e van hetzelfde
houden.
en goud. Lambrequine van goud en sabel.
Indien nude vraag van J. L. A. 1. ten ant.
M.
woord kre.eg, dat de Vullenmarkt te Diever
[Jhr. c. II. YF.IJER gaf ons de beschrijving van het
in vorige tgden bijzonder beroemd was en op wapen, zoo als die in de brieven van adeldom der faden 23eten December plaats had, dan zonden milie voorkomt, Dat wij ter plaatsing aan het bovenantwoord, dat uit eene even goede bron voort
Mr.‘D. W. en ik om die ééne D niet weigeren staande
comt, de voorkeur gaven, was,omdat daarin de gesp,
te berusten in de alzoo gegevene verklaring let onderwerp der vraag uitvoerigerbeschreven wordt.
van )lIverde”,en als het antwoord tevens tue- De vraag, door Jhr. C. H. M. aan zijn antwoord verschen de lakens en de jonge paarden besliste, jenden , zal iu ons volgend No. eene plaats vinden.]
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Pennì~g

aan Groninger Etudeenten

uitgereikt

(VL bl. 335, Vr. 534). De gouden penning
van f 110, beschreven onder No. 5, is niet de
studenten-penning, kan echter evenwel als
vereering aan WICHER WICRERS
uitgereikt
zijn. Daar het geschrift eerder eene notitie
dan getuigschrift schijnt te zijn, is het wel
waarschijnlijk eene verkeerde opgave van lateren tijd. De Studentenpenning is op bl. 102
afgebeeld. Er bestaan er met en zonder binnenrand op de keerzijde. Zie Catalogus VAN
QELDER,dl. 1.N'. 2525.

D. W. Z.

3,000,OOO guldens gelost had, voor welke som
de Engelsche Koning JACOB Ize wederom den
Staten uitleveren wilde.
QUAEREXDO.
Dragen van’ een hond(V1. bl. 359 ,Vr. 542).
Den 29sten December 1792 heeft de Heer Mr.

C.G.HULTYA~,diealsGouverneurvan NoordBrabant overleden is, te Arnhem in het Genootschap Prodesse conamur, eene verhande -

ling over deze en andere dergelijke straffen
voorgelezen. Zij is geplaatst in de Bijdragen

tot de Geschiedenis enz. van Noord-Braband,
door Dr. C. R. HERMANY, dl. 11. bl. 516, en
het zal hier genoeg zijn, den Heer P. N. der-

Welke is de oudste stadvan Holland t (VI.bl.
+** .
335,Vr. 535). De stedeT%ardingen,die.nietopwaarts te verwijzen.
[Een ongenoemde verwijst naar P. NIEUWLAND,
hield den naam van stad te voeren, is welligt
do oudste. Zij ligt nog op dezelfde plaats als Letter-en Oudheidkundigeverlustigingen, dl. 1. - D.F.
HEPST wijst verschillende plaatsen uit het Oude
van ouds, ofschoon z$ zich verder uitgestrekt v.
Testament aan, om te bewijzen dat de honden toen ter
heeft en de tegenwoordig bewoonde grond tijdinhet Oosten algemeenveracht werden. WU meemisschien de buitenzijde der oude stad is. Zie den dat dit hier niets afdoet, omdat de hond in het
blerkwaardigh.

der stede Vlaardingen,bl.xxxiv

en xxxvi achter de Handv. Octr. PrZvil, aan de
stede Vlaardi?zgen, ‘sGravenh. folio 1771. Zie
medebl. xxvi-xxxiv."I.~~.~~~~~~~inzijne Nederlantsche Republycke, Arnhem 1615,
zegt bl. 149 ? Hoewel dut dit (Vlaerdingen) nu
ter tyt maer een opene vlecke en is : soo is het
nochtans gehouden voor d eerste en outste stadt
van Hollandt.” Hetzelfde getuigt M. ZUERII
BOXHORN, Theatrum sive Hollandia comit. et
urb. descrip. Amst., fo. 349. De Dordsche Hee-

ren ontkennen de vergane grootheid van
Vlaardingen ook niet. Zie Beschr. der stad

Dordrecht door J. SMITS JzN. en
SCHOTEL. .Dordr. 1811. dl. I.
was Flardingen zelfs nog in 1604
belang dan Dordrecht, want” enz.

Dr. G. D. J.

bl. 180, ,Iook

van veel meer

- Waar die
Hoeren DIRK 111 als Markgraaf van Vlaardingen noemen, zal dat moeten zGn DIRK IV.
Eertijds sterk in vesten, zouden deze tot den
muurbouw
van Delft meest gebruikt zijn.
R. DE HOOGHE, Spiegelvan Xtaet. Amst.1706.
dl. I. bl. 160. Oude steenen later nog gevonden, bl. 236 enz.
L. D. R.

[W.D. R. schijnt te weifelen tusachen Dordrecht en
hoewel het laatste nog dorp wna toen het
eerste reeds den rang van stad bezat. Y~ILOQ~AMXATOS zegt, dat ,wanneer
de vrager bedoelt, welke stad
als stad de oudste is, het antwoord moet zun Dordrecht, doch dat zoo hij bedoelt welke stad als plaats
de oudste is Leyden, het Lugdunur der Romeinen, het
wint. Wij zouden echter zoo stellig niet durven verzekeren , dat Leyden en Lugdununr op dezelfde plaats
te zoeken zljn.Wlj houden het met L. D. R. en raden
den vrager MENBO ALTING maar te laten rusten en liever eensnatezienv. D.BER~H, M’iddelnederl. Geographie, bl. 159-1611,
den Briel,

Lossìng van het Pandschop van 1585-1616
(VI. bl. 335, Vr. 536). In 1616 trok de Engelsche bezetting weder uit den Brie& Vlissingen en Rammekens, nadat men, door het beleid
van OLDEXBARXEVELD,
die drie steden voor

Oosten geheel iets anders is dan bij ons. Daar leeft hij
in het wild, bij one is hij huisdier.]
Ittersum (V.I. bl. 359, Vr. 544). Het heylige
goet tot Ittersum drofg zeker dien naam wegens zijne bestemming, t.w. armengoed te

zijn, dat wat in eene andere Overijsselsche
mark de Goedeswhare to behoef der armen of
de whnre tot de hildige dracht genoemd wordt
(verg. de stukjes des Heeren SLOET, over de
mark vanwoolde, in den Overijsselsche Almanak
voor 1838, bl. 108). De naam Ittersum zelf
laat zich best uit Itters-heim verklaren, heim ,
hoeve of hof van ITTER(*)(~~~ Oudduitschen
eigennaam ITHERI of, daar deze bij GRAFF,
Sprachschatz, 1. 1 4 8 , sIechts vragenderwcs
vermeld wordt, ITHART). Van dat hof schrij-

ven zich waarschijnlijk de ledenvan’t bekende
geslacht van ITTERSUM,~~ zullendandenkelijk van ouds de mark- of holt-rechters in die
marke geweest zijn , gelijk de Heeren van
Twìckel en Keppel het elders waren. Zoo er
hier of daar nog oude cedullen of andere stukken betrekkel$k die mark schuilen, of onder
de papieren van een der Heeren van Ittersum
bewaard zijn, is de zaak ligt tot zekerheid te
brengen.
V.
[De markt &swm, zegt F=HILOQBA~~&~ATOS,
is ge-

legen in Zwollerkerspel. In deze marke stond oudtijds
eeñe havezate van d’enzelfden naam, thans een si&
lijk modernbuitenhuisvsndenHeer
PNOPIUS. - Het
was, zegt *** eene bezitting van de abdij van Essen,
wier goederen in Overijssel heil;ge goederen genaamd
werden.Men
zie hetcharter van 1363 zelf, atgedrukt
bij RACEB, Oaerijss. Gedenkst., dl. VII. bl. 237. De
afleiding van den naam, door V. gegeven, is naar 0116
oordeel de ware. Het eerste deel daarvan kan even
goed Ithard als Itheri zijn. I&hardesheim werd van
zelve tot Ittereum. Dat hët van het Angelsaks. ytter,
een otter komen zou, zoo als *** meent,gelooven wij
niet. De ags. y zal wel nagenoeg als onze u uitgesproken zijn. Bovendien behooren
namen van plaat(*) Ook in ‘t Duitsche Etters-burg bewaard.
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sen in ons land van Angelsaks. oorsprong, zoo zij er
zijn, zeker tot de groote zeldzaamheden. Eindelijk is
in dé plaatsname< op urn het eerste deel der zamenstelling in den regel een eigennaam. - PHILOGRAXMATOS vergelijktltterbeek,
gehuchtin het graafschap
Bentheim, en de dorpen Rteren, Zttervoort , Neeritter
en Opitter. De laatste drie zijn aan de beek Ater gelegen, en hunne namen hebben dus blijkbaar eenen
anderen oorsprong.]

Joan Nanning (VL bl. 359, Vr. 547). Hij
was R. C. Priester te Buitenveldert , werd geboren den loden Augustus 1689 en everleed
den 29sten Sept. 1761, oud 72 jaren. Zijn
portret is bij FREDERIK MULLER, Catalogus,
No. 3805. Hij onderscheidde zich als een geleerd man, vooral als een niet ongelukk.ig beoefenaar der poëzij. Onder z;jne gedichten
hebben de door A. M.L. genoemde Lofzangen
den meesten opgang gemaakt. In 1765 kwam
van hem in ‘t licht : Feest- en anderepredikatiën,Amst. 10 dln. 8O. Zie cLAsIns,Godgeleerd
Nederland, dl. 11. bl. 567.
LEGENDOET

SCRIBEXDO.

[Hiermede komt overeen mat Dr. nönza , Z , en D.
F. VAF REYST ons mededeelden, behalve dat laatstgenoemde 1686 als zijne geboorteplaats noemt.]

J. Moulin (VL bl. 360, Vr. 548). Behalve
de vertaling van den Macbeth, heeft deze ook
die van den Othello en den Storm van SHAESPERE uitgegeven ; bovendien een stukje over
SRAKSPERE~~~~?ZA.VANDERHOOP
Jn.getiteld,
en een eerste deeltje Bibliografische Aanteekeningen (beide bij VAN HULST te Kal?jpen).
Als parodie op BILDERDIJKS schimp- en
vloek-trant gaf hij den Rotsgahetiden
Rekelzang en een opgerakelde Navonkeling uit. Hij
plaatste voorts met zijn’ naam enkele gedichtjes ia den Muzen- en andere Almanakken,
en schreef ook veel, met of zonder naam, in
een en ander Tijdschrift, o. a. in het Athenaeurn, Tgdschrfft voorWqsbegeerte enz. - F. Z.
kan over hem en zijne verdiensten ook nog de
Nekrologie vergelijken, hem in No. 28 van den
Kunst- en Letterbode dezes jaars gewijd.
[Dr. xö%mR noemt eene inleidingen aanhangsel op
de vertaling van den Humlet door ROORDA VAN EYSINGA , en een stukje over den voortgang der zedel$ke
hchaoina des menschdoms in den Rec. o. de Rec. 183 1.
NO. 2 enU3, vgl. Catal. der Maatsch. v. Letterk., dl.
1. bl. 183, dl. 11. bl. 7.1

Hollandsche boeken vertaald (VL bl. 360,
Vr. 549). Tot grondslag voor hetgeen door 73.
bedoeld wordt. zal de lijst kunnen dienen. die
voorkomt in de Vader;. Letteroef. 1831.‘N”.
111 en IV.Uit latere dagen zullen de bouwstoffen waarschijnlijk eerst verzameld moeten
worden.
S. J.
[Op dezelfde lijst maakt H. M. C. v. 0. ons opmerkzaam. Wij zullen er gaarne een vervolg op geven, indien onze medearbeiders ons bouwstoffen helpen aandragen.]

Bolstra, Hattinga, Hania (VL bl. 360, Vr.
550). Over MELCHIOR BOGSTRA handeltuitvoerig A. J. VAN DER AA, Biogrqhisch Woordenboek der Nederland., dl. 11. 2 st. bl. 806.
LEGENDOETSCRIBEXDO.

Bolstra, Hattinga , Hania. Eenig antwoord
op deze vraag kan zich voor mij alleen bepaIeRtOt HATTINGA.
WAGENAAR (dl.

XX. p. 63) zegt: Ijde Prins
van Oranje,die zig, omtrent dezen tijd (1747)
te Breda bevondt, liet zig aldaar ook onderrigten van de gelegenheid van dit gewest
(Staats-Vlaanderen), door Doctor WILLEM TIBERIUS HATTINGA, die er oplast des Raads van
State, eene naauwkeurige kaart van gemaakt
hadt (Notul. Zeel. 27 Julij, 2 Aug., 16 Sept.
1745, bl. 332,341,412).”
Uit IZAAC TIRIOZTS Hand-Atlas blijkt, dat
gemelde Dr. WILLEM TIBERIUS HATTINGA~~
den jare 1747 en 1748, Med. Doctor van
‘s Lands en leger Hospitaal op het eiland
Zuidbeveland
was, van welk eiland hij op order van Z. D. H. WILLEM C. H. FRISO, Prins
van Oranjeen Nassau, eene kaart opnam, door
TIRION
in 1755 te Amsterdamuitgegeven. Ook
nam hij eene kaart op van het eiland Tholen
in hetjaar 1744, eveneens door TInIo,vte Amsterdam A”. 1753 uitgegeven.
Uit de genealogie van het geslacht HATTINGA (welke in ‘t bezit van den Heer w. c. HATTIXGA RAVEN te ‘s Gravenhage is, en waaruit
ik vroeger een uittreksel nam) blijkt, dat
WILLEM
TIBERIUS
IIATTIXGA
tot grootvader
had ABDIAS HATTINGA, geboren te Sneek A”.
1664, en in 1694 te Leeuwarden gehuwd met
IIARIA THIELENUS of ~~~~~~x,weduweDoDIINICUS ACROONVANBUIIA.

Uit die genealogie blijkt tevens, dat Dr.
TIBERIUS HATTIXGA
in 1786 is gestorven en gehuwd is geweest met ANNA MA RIA
COUTRP. Uit dit huwelijk werden DAVID
WILLEM

WILLEM

CARELHATTINGAeIlANTHONYRAT-

geboren, ook beiden Ingenieurs, die,
zoo als uit TIRION blijkt, op order van w. c.
H. FRISO, Prins van oranje en Nassau, kaarten hebben vervaardigd van Schouwenen Duiveland A”. 1752. van de eilanden Noord-Beveland, Wolpharisdijk
e n Oost-Beueland A”.
1751, van het eiland Walcheren 1750.
Uit bovengenoemde genealogie blijkt tevens, dat DAVID WILLEM CAREL HATTINGA
gehuwd is geweest met CHRISTIIA SUSANNA
GAILLARD.
Uit dit huwelijk werd de laatste
afstammeling van dat geslacht geboren, met
nameJonkvr. ANNA WILHELMIXA IIATTINGA,
gehuwd (naar ik meen in 1790) met den Heer
JAN WORXERUS RAVEX, destijdsInspecteurGeneraal van ‘s Lands zeewerken en regerend Burgemeester van het hooge en lage Sas
van Gend. -Bij diensoudsten zoon, den Heer
~.C.HATT~GA RAVEXI~'S Gravenhage, zullen waarschijnlijk meerdere inlichtingen omTINGA
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trent de Ingenieurs HATTISGA te rerkripen
zijn. Zoo ik mij wel herinner, zijn in diens
bezit geheele foliant-Manuscripten dier Ingenieurs. Ook bij Ds.w. 8. HATTINGA RAVEX
Rem. Predikant te Zevenhuizen, zijn stukker
aanwezig op die Ingenieurs betrekkelijk
waarvan ik nog kort geleden bij dien Heel
copyen heb genomen,welke betreffen WILLEP
TIBRRIuS,DAVIDWILLEM
CAREL enAx~H0xI
HATTIXGA, en zijn eigenhandig onderteekent
door Prinses ANNE (1753), den Hertog var
Brunswijk (1760), WILLEX CAREL IZEXDRIB
FRISO, Prins van Oranje en Nassau 11747)
WILLEM Grave van Nussau (1748) etc. ; docl
twee stukken vooral zijn merkwaardig dool
de handteekening der beroemde mannen dit
ze versieren, t. w. de Doctorale Bnl var
w. T. HATTINGA ,geteekend door BOERHAVE
en een eiaenhandig briefje van den grooter
sterrekunzige DE LALANDE aan een’ der HATTINGAAS, welks inhoud wij hier tot slot letterlijk laten volgen :
al J’ai recu Monsieur avec beaucoup de satisfaction et de reconnaissance, le plan doní
vous avés bien voulu me faire le sacrifice :
c’est à .regret que j’ai acceptB un présent qu’
vous & couté autant depeine; mais jel’emporterai dans ma patrie comme un témoignagt
de l’urbanitd hollandoise et des talens distin.
gués qu’on y trouve.
&t.) DE LA LANDE
J. W. L. R.
172574
s
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Gevraagde geslachtwapens (VL bl. 360, Vr ‘.
!jjl).Men vindt die vanV.VEExen SCHRASSER: P
op de Utrechtschs Wapenkaart ; van BOGAER: c
op de Kaart der wapenen der edele en aensien,
lijke geslachten van het Souverain Graefschal 9
van Zeeland. HOOGSTRATEN is van keel me t
eene bande van zilver, waarop drie schelpen vat 1
azuur; het wordt gevonden op de kaart van der
Alblasserwaard. De overige hebben wij nie, t
gevonden, sommige er van ziJu echter ge.
IK. v. s.
makkelijk op te sporen.
Gesworen of verzworen Maandag (VL bl.
360, Vr. 553). H. C. R. zal hetgeen hij zich
niet herinnert vinden in DE XAVO;;C;;;~~V.
. ..
.
bl. 70, vlg.
Beeldstormerij in den Brie1 (VI. bl. 360,Vr.
554).In den Tegenwoordige staat der Vereenigde
NederZ., dl. V. bl. 328, leest men :
,,Men had’ er, in ‘t jaar 1566, de Hervormina. reeds aangenomen. De Beeldstormerij
en de Predikaatsiën der Hervormden waren
‘er zelfs, door de Regeering, begunstigd geweest, waar over naderhand NIKOLAAS VAN
ZANDIJK, Baljuw, en KORXELISHENDRIKS,
Burgemeester, bij een vonnis des Raads van
Beroerte van den 20sten Oktober des jaars
1568 > ten Lande uitgebannen waren gewor(Sententiën van ALVA, bl. 155, enz.)

Dit Ban-Vonnis betrof in ‘t geheel vier en
tagtig persoonen, die niet alleen uit den Brtek’
gelgk sommigen (W.HOIJER
bij ALKEMADE,
Briel, bl. 123) schijnen te kennen te gevent
maar uit den Brie1 en Heenvliet voortvlugtig
waren. In hetzelve wordt zekerenHUGO
ICWI~rJxszoox, KORVINK ~13o~Iszoox
en JAN
TIJSZOOX, benevens anderen,te last gelegd, dat
zij, op den Aschdag des jaars 1566, in de Rederijkers Kamer,op ‘t Stadhuis, bij een gekomen zijnde, na ‘t zingen van Psalmen, op de
wijze van straatliedjes, het Missaal, den Kanon der Misse en vier beelden van 8. ROCAUS,
aldaar gebragt om voor ‘t geweld der beeldstormers beveiligd te zijn, na ‘t uitspreeken
van een spotvonnis, op ‘t vuur geworpen en
verbrand hadden. Zie de Sententiën van ALVA
enz. bl. 158.”
S. v. W. en W. de R.
[Dr. RöalERverwijst
insgelijks naar de aangehaalde
plaets der Sententiën van ALVA.]
-

-

Huis wan Witte de Wit (VLbl. 360,Vr. 555).
Het huis; waar W I T T E CORNELISZ . DE WIT geborenis, staat 10 min. zuidwaarts van Brielle,
op den Zuerlandschen
dpjk. Voor eenige jaren
werd het in eigendom bezeten door de landbouwster JANNETJEDEBAAW, weduwe JAXDE
RAAT . Misschien is dit nog wel het geval.
A. J. VAN DER AA .
De Brielsche Rederijkerskamer(VI. bl. 360,
Vr. 557). Uit het vonnis, den 20sten October
1568 over eenige Brielenaren en Heenvlietenaren, namens den Hertog van ALVA uitge+
sproken, blijkt, dat de Bnelsche Rederijkers
(van de Vreugdebloem 3) toen hunne vergaderplaats hadden op het stadhuis en eene kapel
met toebehooren ; dat hunne Dekens toen waren CORVI~CK THOSISZ. en JANTHIJSZ. endat
zij bij den beeldenstorm gansch niet op den
achte:grond van het woelige tooneel gebleven
zijn (zie IY~ARCUS, Sentent. bl. 158 vlg.).
Dr. RöI4ER.
Het kasteel Oosterlmjk (VL bl. 360,Vr. 560).
Het kasteel Oosterwijk, weleer Elterwgk of
Eterwijk genaamd, ligt aan de westzijde van
Leerdam in Zuid-Holland, volgens sommigen
()p Stichtschen bodem. Het dorp en het kasteel
1werd gesticht door FOP VAN ARREL 11, tusEgchen de jnren 996 en 1008. Het was eenige
c eeuwen het eigendom der Heeren VAN ARKEL,
(iie ook den titel van Heeren wan Oosterwijk
Toerden ; doch in lateren tijd is het menigma; en van Heeren veranderd. Zoo viel o. a. in
11348 KOEXRAADVAXOOSTERWIJK,
strijdende
I aan de zijde’ van Graaf WILLEX, in handen
1 ran JAY VAX ARKEL! Bisschop van Utrecht,
vaaruit, dunkt mij, blijkt,dat JAN VAX ARKEL
1 ;oen althans geen Heer van OosterwLjk was.
C.A.BOOXACKER.
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rt Geen dezemedewerkeroverde afbeeldingenvan
het kasteel berigt , komt, even als ‘t geen D. F. vdl
HEYST vermeldde, met het volgende ven B. overWl.]
Het kasteel vmo Oosterwijk. Indien men de
geschiedkundige waarde van een kasteel wil
afmeten naar gewigtige gebeurtenisseu,
die
daarop zijn voorgevallen, of bekgeringen,
welke het ondergaan heeft, of beroemde personen, die er hunne dagen in hebben doorgebragt , dan behoort dat van Oosterwgk niet tot
de merkwaardigste, want er is weinig of niets
van bekend.De gewone bronnen deelen slechts
mede, dat dit Oostenvijk, Eterurijk of Elterwzjk,met het dorp van denzelfden naam, voormaals eene bezitting WRS der Heeren VAN AI+
KEL (SLICHTEXRORST, Geld.Gesch. 8e boek,
bl. 194), later van den Heer SPLIXTER PAN
HARGEN
en naderhand van Jonkheer WILLEM
VANLIER, Heer vanOosterwijk,Ambachtsheer
van Berkenswoude, Ambassadeur in Frankryk enz. Volgens de beide afbeeldingen van
RADEMAKER, 1640, was het een aanzienlijk,
hoog gebouw met 2 torens, te midden van een’
vijver, terwijl ook de voorpoort tusschen 2
ronde torens was gelegen, zoodat het geheel
eene deftige vertooning maakte. De afbeelding door E. ROCHMAN en eene latere van H.
SCHOUTEN geven daarvan eene goede vooratelling,en volgens dezen zoude ik dit aanzienlijk slot en om den bouwtrant en als eene der
weinige dergelijke overblijfselen van vroegere
eeuwen merkwaardig genoeg achten, om de
voorgenomen verandering tot eene pastorie
niet met te roekelooze hand te doen en daardoor oud en nieuw jammerlijk zamen te lappen.
B.
Merkwaardig grafschra$

VRAAGTEEKElrlS.

108. - Regtspraak bij het klimmen der zon.

In de 16de en 17de eeuw werd er bij ons
steeds regt gesproken: by het climmen der sonne
volgens anderen: by het opgaen der sonne; was
dit een bepaald voorschrift? Zoo ja, wanneer
en door wien is het gegeven, en uit welke beweegredenen?
J. J. B.

lOV.- Eerste stoomwerktuigen in Nederland. Wanneer en waar is het eerste stoomwerktuig in ons land ingevoerd?
J. J. B.

los.- Het is beter een myg gegeten, dan

leeg gezeten. Vanwaar dit spreekwoord ?
E...s.

103. - Suikerkollen. Waarom geeft men
onder het zoogenaamde bruidssuiker aan de
gesuikerde amandelen dezen naam ?
E...s.
110. - Dogen van Venetie en Genua. Waar
ergens zijn te vinden volledige lijsten der
Dogen van Venetie sedert 1733 (tot dien tijd
toe vindt men ze bij MORERI) en der Dogen van
Genua, tot dat deze waardigheden hebben opgehouden te bestaan, met den tijd van de
aanvaarding hunner waardigheden ?
B.

11% - Edamsch genootschap. Wat is er
bekend omtrent het Edamsch genoots;ha~,~
in de vorige eeuw bestond?
.
.
112.- Mr. J. H. Swildens. Wat is er
omtrent dienRegtsgeleerde
meer bekend, dan
hetgeen wij vinden in het IIIde dl., bl. 217
van het vervolg op het Biographisch Antholo-

(VI. bl. 367, Vr.
op den weg te kunnen
helpen omtrent het *grafschrift
rn de West- gisch en Critisch Woordenboek van Xederlandrnìnster-abdij.
Hostreck beteekent daar voor- sche dichters?
C. & A,
zeker niet Oostenrijk, maar HAASTRECRT , en
de qualificatie van Dukes is een gevolg van
113. - Spreekun.ze: Schorri Morri. Mebluf of van onkunde. RUTGER, zoon van JA- nigmaal hoor ik zeggen, als men het allergeCORVANHAASTRECHT,
vertrokindentijdvan meenste en slechtste volk wil aanduiden : het
HENDRIK VIII, uit de omstreken van Utrecht
is schorri morri. Is dat eene Joodsch-Duitnaar Engeland, alwaar zijne nakomelingen sche spreekwijze en wat zegt het eigenlijk ?
nog in de graafschappen Kent en Worcester
s. v. w.
bloeijen. RUTGER zal zich hier te lande JA00~s~. genoemd hebben, overeenkomstig den
114. - Slot te Vierlingsbeek. Hoewel de
doopnaam van zijn’ vader, en dit in Engeland gissing van PARIXGET, Beschr. van de stad
hebben vertaald in JAMES ; althans zijne af- Grave enz., dl. 1. bl. 38, dat er op een kasteel
stammelingen hebben dien familienaam aan- te Vierlingsbeek, nabij de Molenbeek, zoogegenomen, en tot dat geslachtzaldein hetgraf- naamde vierlàragen of oorlpes geslagen zouden
schrift genoemde ridder behoord hebben. Zij zijn, geen’ grond heeft (zie A. J. VAN DER AA,
voerden in Engeland tot wapen : in zilver twee Aardrijksk.
Woordenb. dl. X1, bl. 684.), is
beurtelings gekanteelde roode dwarsbalken, het toch buiten twijfel, dat aldaar een kasteel
en een’ gekroonden helm waarop eene uitko- heeft.gestaan. Welken naam droeg het ? Wanmende rood gebekte zilveren zwaan.
neer 1s het gesloopt ?
s. v. w.
J. B. R.
113. - Abdg van Marienweerd. Ean een

562). Ik geloof

SIMPSON
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der H.H. Navorschere
mij ook op.geven, ofhier
of daar eene afbeelding van dit klooster te
Dr. RÖYER.
vinden is?

een gebogen tak9 Of had die familie een ander
wapen?
J. D.
L.

116.- Bezegeling door Graaf FlorU II.
123. - Henri de Bruitzma. Was HENRI
Genoemde Graaf overleed ten jare 1121. In DE BRUITZYA, die bij opene Brieven van ‘t
mgn bezit is een afschrift van een stuk van jaar 1681, tot de ridderlijke waardigheid verhet jaar 1129. Het voert o. a.: nSignu florenheven werd (*), uit een edel Friesch geslacht
tii comitis Hollande.” Bleef% Graven wedu- gesproten ?
we, PETRONELLA, als voogdes over den minNAPJUS, Beschr. van Sneek, noemt onder
derjarigen Graaf DIRK, dat jjsigntï” gebrui- de geleerde munnea, die deze stad heeft voortDC:RöXER.
ken?
gebragt :
RINGNERUS
BRUITSMA,
Genees-heer der
1lI. - Jacobus Hot&. Wie kan mij Republyk van Mechelen een man van groot
eenige levensbijzonderheden mededeelen van verstand, gelyk zyne schriften van hem geJACOBUS HOVIUS, van wien ik een portret betuigen die nog aldaar voorhanden zijn, hij
zit, gegraveerd door C. VAN DALEN? *Het jaar leefde 1630.
MO .
D. G.
van zgn overlijden is 1674.
as.- Giddeke.Vanwaar is deuitdrukUS.
Onbekend
-graveur. Wie was de king of het spreekwoord : hij maakt daar een
graveur van het portret van DE RUIJTER, giddeke van ?
voorkomende in BRANDTS Historie van DE
C. G. B.
D. G.
RUIJTER?
12s. - PimpeQaarsch.
Watis d;tlGfdcg
118. - Petrus van Musschenbroek. Be- van dit woord?
. . .
staan er van dezen Leidschen Hoogleeraar
portretten, uitgenomen de gravure door J.
130 a - Geld ter leen aangeboden aan de
ROURRAKEN?
D. G.
Staten van Friesland. In 1686 bood LE NOIR
DE YOXFRETON met eenige zijner medgezellen
120. - De stervende. Van wien zijn de aan de Staten van Friesland een kapitaal van
regels :
een mihoen aan, tegen den toenmaligen iri0 oorzaak van mijn ZIJN, zie op uw schepsel neder;
terest (WEISS, Hist. des rej. prot. de France,
Gij eischtnw gift terug, ik geef ze u, dankbaar, weder. II. p. 22-23). Welke was die interest?
Mijntaakis zwaar geweest in deze rampwoestijn.
Vergeef wat ooit mijn hart, uit zwakheid, heeft mie‘t Is Goddelijk te vergeeven,
dreven.
‘t was menschelljk zwak te zijn?
s. v. w.

121. - Hij stuurt zijn kat. Vanwaar dit
spreekwoord ?
DAVID.
*

122 . - Graveelig.Wat
l,Graveelig” ?

beduidt het woord:

QUAEREXDO.

13a . - Franschepredikanten b$i den Prins
van Oranje in 1686. Ook vond ik in datzelfde
werk: ,lLe Prince dOrange attacha a sa personne deux predicateurs de l’Eglise de Paris,
dont les noms Btaient celebres parmi les protestants.” Welke waren deze beide predikanten en wat is er omtrent hen bekend ?
QUAEREXDO.

G.J. RIJK.

123. -Jan Kalebas. Zoo zeat men wel
eens voor eene onbekookte rekening. Vanwaar die uidrukking ?
G.J. RIJK.
124. - WaDen van Koevorden. Welke is
de beteekenis van dit wapen ?
G.J.RIJK.

[Het is vanazuur meteen kerkportaal,daarin
regts
een bisschop en links St. JORIS den draak doodende,
alles van goud. Gedekt met eene gouden kroon.]

12&- LavendeZdoos.
- Wat beteekent de
zegswijze yldat is een uit de Lavendeldoos”,
omietsantieks, ouderwetsch aan te duiden?
126.- Wapen van Arend van Dorp. Was
het wapen van Jonkheer AREND VAN DORP,
de verdediger van Zierikzee in 1575 en 1576

132. - Lieve vrouw ten Bra. TEERLING,
Priester te Oostvoorn, zegt in zijn manuscript,
dat er eene Kapel van onze lieve vrouw tun
Bra te .Rrielle geweest is. Weet iemand ook
wat dit ten Bra is ?
T.
133. - Petrus Haak. Bestaan er ook
levensbeschrijvingen en volledige opgaven
der werken van den Godgeleerde P E T R U S
RAAK, die geboren is den loden Octob. 1747
en gestorven den 27sten Julij 1824, en die
Predikant met den titel van Hoogleeraar te
Amsterdam is geweest ?
T.
(*) Zie Nobil des PapBas,
tres de Nobl., Chovuliers enz,

p. 34, 40.

p. 518. Li<vtes des TiBrux., 1784, 1847,
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*34. - Speyert van der Eyk, Zou iemand
mij ook eene volledige opgave van de werken
van S P E Y E R T vAx
DEREYK
knnnen geven?
Bestaan er ook levensbeschrijvingen van
dezen Leydschen Hoopleeraar ?
T.
1 3 5 . - Vierde vrouzu ~6778 Witte
JjCtt. Hoe heette de vierde vrouw
CORSY.

de 2de
TER DE

Cowz.. cie
van WITTE

DE WITT?& ISte. Was ANNA DE WITT,
HJLDEGOZTDAVAXGOCH,
dc3de HESNEESTER, die in 1654 overleed.

Hoeveel kinderen heeft hij nagelaten, en
waar zou ik al de namen van die kinderen
T.
kunnen vinden ?
138.- De kogel is

door de kerk. Van-

waar deze spreekwijs ?
13r . - Ik geef den boomgaard op - voor :
Ik kan het voorgestelde raadselniet oplossen.
Vanwaar deze spreekwijs ?
138. - Dat is een hitje’s reis = dat is
een buitenkansje. Vanwaar dit Zeeuwsche
spreekwoord ?

VRAGEN

DOOR HET BESTUUR BEANTWOORD.

De door T. bedoelde plaats is: Mirum est, Mio
uictitare le, tam vilz'It&3,PLAUT.~?!f~~.
Glor.II.3.50.
J. J. B. vraagt waarom de naam van reventer ge-

geven wordt aan een gedeelte van het tegenwoordige

Burger- of Roode weeshuis te Groningen. Reefter of
reven!erishet
middeleeuwseh Latijnsche refectoriotm,
dat is de plaats waar de monnikkenzich met spijs en
drank verkwikten (se re/&YeDanl),
de eetzaal. Vertrekken, die de naam van reventer dragen, vindt men
dan ook alleen in gewezene kloosters ofin gast- of
weeshuizen en dergelijke gestichten, die reeds voor
den tijd der hervorming bestonden.
Dat ko>ntiaZiekrtntltit,waarvan E...s den oorsprong
en beteekenis wcnscbt te weten, is hetzelfde als dat
komt scheef uit. Men behoorde te zeggen $&eknntiy,
d. i. volgens KILIAAB, non quadratus, angulos rectos
aut aequales non habens. Het subst.~aZirkant, waar
dit adject. van afgeleid is, betcekent,volgens denzelfden angulus non aequalis, non quadratus aut rectus.
Wij vermoeden, dat GUICCARDIFI in de woorden,
ons door S. v.W.medegedeeld,
zich vergist. Niet aan
denKeizer, maar aan de stad Luik betaalde&i?plegen
eene jaarluksche schatting, bestaande, niet zoo als
GUICCARDINI zegt, in cene ,,handtschoen vol pepers”,
maar in een paar valkeniers handschoenen van wit
hertsleder en twee pond peper, ,,unne paire de grang
gans de falkonniey de blan cerf et deux livres de poivre,” te leveren acht dagen na Paschen. Onder die
voorwaarde waren de Nijmegenaars tolvrij te duik.
Sedert wanneer dit plaats had wetenwij niet, maar in
1388 was het sedert eenigen tijd niet meer geschied,
werd het door Bisschop ARNOLDYAN
~ooxaxwedcr
in gebruik gebragt, en 29 Januarij 1522 werd dc tolvrijheid der Nijmegenaars te Luik onder die yoorwaarde bevestigd door eene verklaring van de reger;ing van Luik daaromtrent, te vinden in SUETIUS,

Handvest. o. Nijmegeri, bl 171-174. Vgl. SWJZTIL~
Chronijk
2). Nijmegen, bl. 84 en denbladwijzer a.h.w.
Luik.
,.Een onzer geleerde etymologen zegt, doorn beteekent eigenlijk boom, b.v. in Apeldoorn,fiellendoorn,
IJzendoorn, misschien ook Doorn en Doornik. Maar
nu vertaalt hij dom-Zoh
door doornbosch, waarom dan
niet boombosch? Waardoor kan zulk eene inchnsequentie geregtvaardigd worden?” Op deze vraag vad
S CR. antwoorden wij het volgende. Wij vinden in
dat gezegde van Mr. L . PH.O. VAN DBNBEXGH (deze
toch wordt blijkbaar bedoeld) geene inconsequentie.
Het Oudhoogd. dornloh beteekent doornbos&. Het
eerste lid van deze asmenstelling is dom, Goth. thnutnus, Oudsaks. en Angels. thora, ons doorn. Maar
Apeldoorn en IJzendoorn hebben eenen anderen oorsprong. Het eerste heette in de Pste eeuw Apaldro,
het laatste in de 1 lde eeuw Isendrn,en wanneer nu
S CR. in aanmerking neemr, dat het Oudnoordsch
apaldr, Angels. upuldre, Oudboogd. apholtra appelboom beteekent (vgl. NAV. VI. bl. 168), en dat er
nog verscheidene andere boomnamen zijn met dienzelfden uitgang (zie b. v. GRAFF , V. 440) twijfelen
wij niet, of hij zal zijne beschuldiging van inconsequentie intrekken.
D. Q. zal hetgeen hij omtrent het kasteel te Matenes. verlangt te weten, vinden in den Schiedamschcn
Almanak van 1839 en het Aardrijkrk. Woordenboek
van v. D. AA , dl. VIL bl. 728 en verv.
G. E. J . RIJK vraagt waarom men den naam van
Weesper-Studenten geeft aau varkens. Wij herinperen
hem, dat Weesp in vroegeren tijd vele brouwerijën en
geneverstokerijën bezat, en dat, ten gevoige van den
overvloed van varkensvoeder, welke zoodanige fabrieken opleveren, in den emtrek dezer stad vele van
die dieren gemest werden. Sjofel (niet sjoveZ), waarnaar hij vraagt, ix Joodsch-Duits&,
verbasterd van
‘t Hebreeuwsch sjaSeeE,laag, gering, dat in den Azke-

nazischen of Syrischen tongval sj,fa luidt.

A. F.vraagt, waarom men uitspreekt vier, veertien,
een en veertig, r;jf, @jiien, een en v;jftiy, zes, zeven,
maar feertiy, fifliy, sastig, een en sestiy, seventig! een
en seoentig,enwaarom mentachtig zegt, niet achtlg.In de oude Duitsche talen werden de tientallen van
70 af anders gevormd dan die van 20 tot 60. In het
Oudsaksisch, eenen taaltak zeer na aan den onzenverwant, werd voor 70 en de volgende tientallen de syllabe ant gevoegd, en zeide men antsibbunta,
antahtoda
enz. Zonder twijfel was het in het Nederlandsch even
zoo, maar in deze taal bezitten wij geene stukken oud
genoeg om er voorbeelden van te vinden. De t van
dit ant bleef over in tachtig en tseventig, Toen men
in zeven en zeventien dezachte z begon te gebruiken,
bleef men evenwel tseventig zeggen, omdat de zachte
z na de harde t zeer moeijelijk uit te spreken is, en
later toen in schrift en uitspraak de t van tseuentig
wegviel, ging men wel zeventg schrijven, maar bleef
toch de eerste letter van dat woord als s uitspreken.
Waarschijnlijk heeft men in navolging van tseuentfg
en tachtt$ ook tfeerlig, tfcjtiyen tsestig gezegd, boewelde t hier niet op sijne plaats was. Omtrent Ises%
is dit zeker, er bestaan voorbeelden van. Deze t
maakte, dat v en z in f en s orergingen. Vandaar ook
een en sesfig. Dat men nogthans een e% wertig, een en
vi$iy bleef zeggen, zal wel hieraan zijn toe te schrijven, vooreerst dat de tvoor veertig en v&/tiy niet zoo
dikwuijls gebruikt werd als voor zestig, ten anderen,
dat ende toen nog niet tot en geworden was cn de f
achter de d, in een endfeertig en een eadfifiiy, bijna
niet uit te spreken is.
QUAERENDO
zal voor de eerste GereformeerdeGomeenten in dc Zwid-ïVederZanden
en hare zinnebeeldige namen met vrucht de uitnemende verhandeling
in ‘t Archief van Prof. KIST kunnen raadplegen.
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AANTEEKENINGEN.
Uittreksels uit vonnissen in het jaar 1707,
teyen zoogenaamde Heidenen en dergelijk gespuis in Nederland geveld.
1. &??&?&e van RENDRICK CARELSE,L'?Z de
wandeling genaamt den Dominé van de Godloosen, geexecuteert voor den Stadthuyse t’Utrecht,
den 22 January 1707. (Te Utrecht gedrukt,
~~JAC.VAN
PooLsm, 1707.) HENDRICK CARELSE, in de wandeling genaamd den domin
vin de Godloose ofte Rqckeloosen, geboren
te West-Cappel, 34 jaren oud, heeft zijn leven met landloopen en vagabonderen gesleten..... In November 1707 heeft hij zich begeven met zijne vrouw Ijin seeckere schuer,
staende omtrent een uurtje van Scherpenseel,
alwaer sy gevonden hebben eenige soogenaamde Heydens. Het uonsteert dat hy... aan destlve voorgeslagen en met haer geconstateert
heeft, om aen seecker huys in ‘t Ganderbroek,
bewoond wordende door BRAXD HEYDRICKSE
en TRYNTJE RESDRICKSE testeelen...dathy
tegensde voorsz. Heydens gesegt heeft: t)kom,
ick weet een goed huys daer veel geld, silver,
wolle en linnen is, laet ons de luyden aldaar
handenen voeten binden: insgelijck dat sylieden te samen op dien voorslagh des avonds
daer na toe syn gegaen, met sigh nemende touwen om delieden te bindemsacken om het goed
(aldaer te steelen) in te pncken, mitsgaders
een pistool om te meer schrik te geven. Ende
sen ‘t voorsz. Huys gekoomen zynde, dat een
van hun lieden een eat in de Wand heeft zebrooken en daer do& is in ,gekropen, m&gaders de deur geopent heett; dat hy gevangene, nevens de verdere complicen, daer op ’
ten agterhuyse ingegaen P nde, een kaersse
die sy mede gebragt had %en, aen een vierslagh opgestoocken ende tot in de keuken, ,
daer RRAID HENDRICKSE en sijn vrouw tc
bedde lagen, gekoomen zijn, roepende: Sa. ,
sa, geeft u gevangen, wy sijn Vransche Deserbeurs, geeft de sleutels over of wy zullen u I
doodschieten. - Dat of wel den meergemeldc
Boer seyde, Ag ¶$n HeelTen daer is mij,
goid, ende de Boerinne hwer de sleutel gaf
eenige van hunlieden echter met de daer tof
nledegenoomen touwen, die huyslieden df
handen en voeten op t’ bedde gebonden heb.
hen en den Boer 2 Silvere knoopen uyt syr
Hembt ontnoomen, terwijl de Gevangen VOOI
t bedde stond. Dat hy Gevangen en zynt
complicen vervolgens met de sleutel de kas.
ten geopent, dner uyt verschepde kleederen
linnen als anders gehaelt en inde voornoem.
den sacken, beneffens eenigh Kooper en Tir
gcpackt hebben.
Dat hij Gevangen met de mfergemelde cona.
pI+en, het daer by niet latende, de tafel ge.
dcckt, daer aen gaen Aten, en brood, botel
met bloedbeplinghe , welcke sylieden aldael
Dl. VIL

t Is een goedschutter, die altzj’d
in ‘t wit schief,
hadden, gegeten hebben, en tegens
@ Fevonden
Cten Boer geseyt : Rept u niet ; wy hebben daer
rlach meer Cameraets op schildwacht staen,
e !n vervolgens wel gegeten hebbende, met de 3
Ecepackte sacken zyn weg gegaen, dreygende
len Boer en Boerinne, dewelcke sy alsoo ge:Ionden lieten leggen, seggende dat sylieden ,
Iaer noch twee uren omtrent blijven souden,
;let huys in brand eouden steecken, indien sy
f!enigh gerugt maeckten. En waer op hy Ge7rangen met sijn Complicen weder na de
t Schuer, daer sy van daen gekomen waren, en
1 rare vrouwen en verder geselschap verlaten
1 ladden, gepaen zijn... het goed verdeylt,“enz.
Vonnis: de koord, 22 Januarij 1707.
11. Sententie by den Ed. Hove Provincinel
tan Utrecht, den 29 January 1707 gqronunci?ert tegens WILLE31 FRAxSz, ah+as MEI,IADE~.
IOtUtrecht,by JAC.vANPADDEXsURG,1707.
Als00 WILLEM FRANSZ, alias MELIADM, oud
by do 70 jaren, geboortig van Valckenburg, by
Mastricht... bekent... heeft, dat hy Gevangen
heeft gelopen onder de soogenoemde Heydenen, ende dat hy met groote troupen, contrarie de iterative placaten van de Ed. Mo*.
Heeren Staten deser provincie is gekomen Er
, den Lnnde van Utrecht, ende aldaer boven
het Hïlys ter Heyde, ingenomen hebben de
Roere schueren ende tot laste van de goede
,opgesetenen vanden selven Lande, geleeft
van den roof on bedelsnck. Dat hy gevangen
met nog twee andere syne medegevangenen
(en soo genoemde Heydenen om dier gelijcke OOPsaecken, ende dat gestolen Goederen by hun
waren bevonden, by Haokfort sijn geapprohendeert geworden. ende daerover tot Zut2@en sijn Geschavotteert, Gegeesselt ende Gebraudmerckt, mitsgaders gebannen geworden. Dat hy heeft geloopen met fameuse
Moordenaers, Dieven en Vagabonden. Dwt
hy gevangen iu geweest in Emderland, in het
geselschap van eenige soo genaemde Heydenen,
ende daer onder gekent heeft IIAEYTJE, die
eene byloop hadde. Dat hem gevangen door
den opperste van die Heydenen toese.gginge
gedaen was, dat hy soude hebben tot sgne byloope de byloop van de voornoemde HAENTJE,
ende daeromme met aljn kennis en bewilliging is beslooten geworden de voorn. HAENTJE te verdrincken in de Eems. Dat de voornoemden Opperste aen Land blijvende, hy
gevangen met drie andere van sijn Complicen
den selven HAENTJE, die zy te vooren droncken gemaeckt hadden tot dien eynde hebben
gebracht in een Roey-schuyt, hem daerinne
op een stoel settende. Dat hy gevangen daermede van land is afgestoocken ende de sclmyt
geroeit heeft. Dat deselve syne complieen
de voornoemde HAENTJE van de voorsz. stoel
hebben afgelicht., en buyten boort in het water gesmeten. Dat deselve HAESTJE nog weder boven quam ende eijne~handen boven het

kater opsta& dog dat hy gevangen ende
syne complicen hem hebben laten verdrincken. Het welcke sijnde een Horribele Moord,
daerinne Hy gevangen het meeste belang genomen heeft, om dat hy soude hebben de
bijloop van de voornoemde HAENTJE, ende
derhalven op het vigoureuste ende naer merite
behoord te worden gestraft. Soo is ‘t :
Vonnis : het rad, het ligchaem naer ‘t Zeyster Zand te voeren om op een rad gestelt te
worden, 29 Jannarij 1707.
111. Sententie by den Ed. Hove Provìnciael
van Utrecht, den29stenJanuary1707gepronunneertjegenSCOR‘JELISJAllSZ,UliUS
JEREIUAS,
(Tot Utrecht by JAC. v. PADDEXBURG, 1707).
Alsoo CORIELISJAXSZ, alias JEREMIAS, oud

.

omtrent32 jaren, geboortig van Amsterdam....
bekend heeft dat hy gerangen synde by Sententie van desen Hove op den 21 February
1705, ter cause hy tegens de placaten van de
Ed. Mog. HH. Staten deser Provincie onder
de naen van soogenaemde Heyden was gekomen
in den Lande van Utrecht, is geschavotteert ,
gegeesselt, midsgaders voor den tyd van drie
Jaren in den Tucht-hnyse deser stad geconsigneert gevonden, gelyck hy oock te vooren,
omme diergelycke oorsaeke ende violatie van
bannissement tot Thiel is geschavotteert , gegeesselt ende gebrandmerckt. Dat hy Gevangen in zyn voirsz. confinement sittende, by
occasie dat eenige mede soo-genaemde Heydeden op den huyse van Hasenberg gevanckelyck
waren gebr+, den Hove hadde te kennen gegeven, dat hy gevangen tot laste van eenige
van deselveGevangenen hoog-gaende enenorme Feyten sonde weeten t’ ontdecken ende
Justitie aan te brengen, ophope van daer door
verligtinge van syne geïmponeerde straffe te
sullen erlangen ; d@ hy gevangen verscheyde
van de voornoemde gevangenen.... hadde beswaert met moord, huysbraeck, diefstal en
andere sware delicten ; dat hy gevangen naderhand bekend heeftoEsIXG
JURRIAEXS, mede
gevangen t’ onrechte van twee Moosden, ende HANXIBAL, insgelycx mede gevangen van
twee Huysbraecken,mede t’onrechte beschnldigt te hebben en wel specialyk den voornoemden HAWXIBAL
met een Huysbraeck by
SchoorZ, die hy Gevangen selfs heeft helpen
perpetreeren. Dat hy Gevangen hebbende gelopen met fameuse Moordenaars, Dieven en
Vagabonden is geweest onder eenige van die
slag en soo genaemde Heydenen tot ses in t getal, met oock eenige Vrouwen; Dat sy komende uyt Drent van Dalen naer Emmen, hy Gevangen als doen twintig Jaren oud was ; dat
deselve vrouwe? aldaer verblyf hadden genomen in een ledig huys; terwyl de Manspersoonen waren gegaan in een Herberg ; dal
daer onder was eenen DIRC~ ; dat sy luyden
denselven DIRCK in syn Gevangens presentie
oadden droncken gemaeckt met opset er

roornemen, gelyk hy Gevangen gehoord ende
resien hadde, dat onder haerluyden wierd beIloten om den voornoemden DIRCR in t voorsz.
edigh huys om hals te brengen;datden avond
revallen synde, de opperste van gesegde Moorlenaers en soo-genaemde Heydenen syne melecomplicen geboden hadde om te gaen hud
lingen doen in ‘t geseyde ledige huys, en soo
remand weygerde mede te gaen, dat hy die
loor de kop soude schieten, hebbende twee
Leladen Pistoolen by hem ; dat by Gevangen
len voirs. DIRCK, die droncken was, by den
,rm uyt de voirsz. Herberggeleyt heeft tot by
le voirez. ledige Huysinge, als wannneer twee
‘an de voornoemde ses Heydeneu hem DIRCK
pder by een arm vattende in ‘t voirsz. ledige
~uys op de gront by ‘t vuer geset hebben, besstende de voorñ Opperste deuren en venters te sluyteqgelyck hy Gevangen mede heeft
ielpen doen: dat het als doen 10 uren in den
#vond was, als wanneer den voornoemden
~IRCK het vrouw mensch,wesende syn byloop,
Fierde afgevordert, om aen een ander van
escyde ses over te geven ; dat hy DIRCK daer
egens eenige woorden gebruyckte, daer op
en voort Opperste hadde geseyt : Maeck hem
apot: dat hy DIRCK van twee derselven mansbersoonen wierde vast-gebonden en door eenen
lie syn byloop wilde hebben, twee steecken
net een Mes in syn Lichaem wierde toe gebracht, daer af hy aenstons dood bleef; dat
1y geduerende ‘t selve feyt hy ‘t vuer hadde
;estaen , ende daernaer in ‘t selve huys een
:uyl hadde helpen graven, waer inne het dood
ichaem van den voornoemde DIRCK in een
leecken gewonden ende genayt, was gedomlelt ende begraven geworden ; dat voorts hy
Tevangen de schildwacht heeft gehouden by
let doen van de huysbraeck by Schoorl door
;wee mede soo-genoemde Heydenen, dat sy
;wee deuren opgebroocken hebbende, aldaer
ladden gestoolen Vrouwen-rocken en schor;en, oock eenig Linnen, dat sy ‘t selve in drie
packen hadden verdeelt ende yeder van hun
:en pack gedragen, daermede sy Wierden gexpprehendeert en tot Petten gevangen geset;
jat sy aldaer acht dagen hebbende geseten
snde de geruchten guende, dat sy hangen souien, deselve door middel van een breeck-yser,
iat sy te voren by haer gehad hadden ende
loor een Dienaer van de Justitie haer weder
3ynde overlangt, de boeyen of ketenen van
hunne handen ende beenen hadden weten 10s
te krygen , en also uyt de gevanckenisse waren geeschappeert; alle het welck syn abominable feyten, bestaende in Huysbraeck, valse
getuygenissen ende Moord enz.
Vonnis: het md, het dood lichaem te vervoeren naer het Zeyster Zand.
IV. Sententie by den Ed. Hove Provìncìael
van Utrecht, den Idden February 1707, gepronuncieert~‘egens BOUDEWYNJA?~SZ.~~~U~FRANB

JANSZ.

oock HAXYNIBAL.
(Tot Utrecht by JAC.
PADDENBURG, 1707). Alsoo BOUDEWYS
JANSZ., alias FRANS JANSZ. oock HANNIBAL ,

VAN

oud inde 50 Jaren, jegenwoordiggevangen op
den huyse van Hasenberg.... bekend heeft, dat
hy voor desen nog eenmaal alhier voor den
Hove in hegtenisse is geweest, ter cause hy
met groote Troupen, 900 Mans, Vrouwen als
.Kinderen onder de naem van Heydenen of Egiptenaers gekomen was in dese provincie,
contrarie de iterative Placcaten van de Ed.
Mag. Heeren Staten desen Lande, ende alomme door den selven Lande hadde gelopen,
gevagebundeert en gebedelt tot onverdraeglycken overlast van de goede Opgesetenen aldaer; dat oock onder deselve troupen waren
bevonden breeckysers en andere instrumenten
om schueren, deuren en vensters te kunnen
forceeren ; dat hy gevangen over de voirsz.
misdaden op den 8sten JuIy 1699 is geschavotteert, strengelyck Gegeesselt ende ten eeuwigen dage uyt de Stad, Steden ende Landen
van Utrecht, midsgaders uyt Holland, Zeeland
ende J$rest-Vriesktnd is gebannen geworden.
Dat hy ongeacht deselve correctie het voorsz.
bennissement heeft gerioleert ende directelyck daer tegens aengaende wederom met
vrouw en kinderen onder meer andere troupen
van de soogenaemde Heydenen is gekomen in
dese Provincie, en met de selve ten platten
Bande eenige dagen verblyf genomen hebben
in Sch neren van de H-uysluyden aldaer; dat by
hem gevangen in deselve schuer waerinne hy
de laetste mael is geapprehendeerd gevonden
syn een ruyters p&tÓoî met scherpgeladen,
en krnvt op de pan : item een scherpen Yseren
beytel.“Dai hyGevangen de naemdraegt van
Luytenant onder de soogenaemde Heydenen,
dieven en moordenaers , dat hy Gevangen gestoolen Goederen verborgen heeft op Acqf~oy
ten huyse en in bewaringe van WILLEY RYCKEY; dat daeronder is geweest een Reys-sack
met gemaekt,Silver,
bestaende in een silvere
ChocolaetPot, twe silvere Beeckers, seven silvere lepels, een silvere kom , een Beugeltas
met een haeck, nog een Beugeltas en meer
andere Goederen. - D a t hyGevangen quaestie heeft gehad met eenen TOLMAN, mede een
soogenaemde Heyden t o t Robeeck in het Twent
in seeckere Herberg aldaer; dat hy Gevangen
ende den VOOrn.TOLMAN uvt deselve Herberoe
yeder naer syn Qunrtier gongen ; dat hy Gzvanoen kort daer sen met svn Snaphaen. die
hy expres met scherp daerioe geladen hadde,
gekomen is in het Luys, alwaer den voornoemden TOLB~AN was. Uat hy Gevangen syn
Snaphaen heeft aengeleyt, den Haen overgetrocken ende hem TOLMAN daermede in syn
buyck omtrent de Lies getroffen heeft, waer
van hy kort daeraen is komen te sterven.
Vonnis : de koord, het lichaam gevoert nael
het Seyster zand en aldaer gehangen aen d<
(nalge, 12 $‘ebr, 1707,

V. VL Sententien by den Ed. Gerechte &r
stad Rhenengepronuncieertjegens AELTJE CORNRLIS,a~iUSPIERLEPOMP,mitsgadersHILLETGE
coRNELrS,alias PrERLEPOmP,geexecuteert binnen Rhenen den 4den April 1707. (Tot Utrecht
by JAC. v. PADDENBURG 1707). Deze beide
vrouwen, geboortig van Eede en Barneveld
Op de Veluwe, omstreeks 49 en 41 jaren oud,

hadden van der jeugd afgaan »vagabunder&n
3 sip0 geassocieert met een groten troep faaeuse SoogenaemdeHeydenen
of Landlopers en
soudieven alSSe: CHRISTIAEN DE VRIES ; WILLEN DE STUDENT > LOUIS DE SPEELJIAN,
KEES
FAN JAERSVELD, RYCKEN GERRIT > JACOB DE
HAES, SAUL POTH alias JAC OB BIERVAT, DANIELDE VOGEL,LAURENS DEN HEXDEN,KLAES
DRIE POND
van Antwerpen, JAN DE WAEL,
SWARTE JANTJE )” enz.

Ter zake van kindermoorden, medepligtigheid aan een aantal huisbraken werden beide
veroordeeld om met een pop (teeken van kindermoord 3), boven het hoofd gesteld, geworgd
te worden, terwijl de doode ligchamen op een
rad met een knuppel daar aanhangende, teo toon
gesteld moesten worden.
Men ziet uit deze miJ tot nu toe onbekende
vonnissen, dat de Staten van Utrec?tt wel redenen hadden om hun plakkaat van 10 Febr.
1707 (VAN DE W ATER 1. bl. 708).te doen uitgaan.
Een der laatste sporen van het verblijf der
Heidens in ons Vaderland,vondcn wij onlangs
bij AUBING, Vervolg op Velius. Den 16den Mei
1754 werddoor de Heeren van het Gerepte te
Hoorn een plakkaat uitgevaardigd, waarbij
o.a. jlaan alle landloopers of Heldenen of anders genoemd gelast wordt aanstonds te vertrekken uit deze Provincie en de districten
onder Hoorn gelegen.” Tot grooten overlast
hadden zich eenigen tijd in die strekeqvooral
in de Beernster, Heidens opgehouden,
J
.
1,.
Uittreksel uit den Compioìr-Almanach
van
Caspar Coolhaes (verv. en slot van bl. 66). Sacramentsdag. DOP desen dach worden de straten overal met groenen gras ende bloemen bestroyt , te beyden zyden van deae selve stra-

ten, worden groenen meyen gestelt. Elck
hu s brengt boven ten venster uyt, ofte op
le Beren chmmende maecken sy sen die mueren vast, haer beste juweelen, tapisseryen,
coetelicke lakens. Sommige hangen wt coslycke gheschilderde tafereelen.Haer processie
wort aldus gehouden. Eerst comen aentreden
twe ende twe cleyne meyskens, dragende elo

paer een berrie, waer op een Jezusmanneken,
een Marienbeeldtken of dergelycken beeldtken vastgemaect is. Daer op volghen groote
meyskens, elck paer ende paer, op’tschoonste
gecleet, hebbende elck v a n haer besonder

popkens. Waer op verder volgen, vier ende
vier groote houbare vrystere, elck eene ghera*

D.
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smuckt al3 of sy die bruyt souden zyn. Dese
dragen elcken vier een -geschilderde ofi met
taplssery behangen berrie waer op een beeldt
van MARIE, sanct ORSEL, of dergelycken sanctinnen, op het allercostelicste verciert; singhende altemets : CHRISTUS is opgestanden
enz. Koningin des hemels enz. Elck vryster
heeft eenen vryer haer ter zyden gaende, met
eenen schoonen stock met eene yseren vorek
daer aen (in manieren der vorketten, die men
ghebruyckende is als men een musket wil
gaen afschieten). Dese vorketten weten sy
cruy3wyse t,e legghen onder die berriën om
de vrysters te ontlasten, Stilstaende stellen
sy die vorketten onder die berrie, dat die
vrysters rusten moghen. Verder griet voor
elcke sanctinne een spel, hetsy metter luyten,
citers, vedel, pipe, sackpipe (meest doch by
den boeren), trommel of duytse fluyt. Nne
desen volgen die gilden of (so mensein Duytslant noemt) gaffelen. Hier heeft elcke gilde
haren eyghen patroon, denwelcken vier van
den broeders draghen op hare schouderen,
voorgaende altoos eenen trommel mette Duytsche pype. Die visschers dragen Sanct PETER, die timmerlieden Sanct JOSEPIX, die smeden Sanct LOE, die schilders Sanct LUCAM
etc., als men doet dner men eenen dooden
totten begraeffenis wilde brenghen, doch op
die wyse der soldatenenderuithers met pypen
en trommelen. Nae desen volghen die schoolkinders, elck een hebbende een hoetken van
bloemen, sommighe seer costelick gewrocht
van allerhandecoleuren van zyden, ende witte
choorrocken. Na desen volghen die papen
sorterende onder dieselve pnrochiekerck;
deene heeft eenen arm van desen ofte genen
sancten ofte sanctinnen,d’ander een been, die
derde een schouwerblat, doch alles in silveren vaten besloten. Sommige dragen van
silver gemaeckte monstrantiën ; waerin sy
hebben verscheyden heylichdom van ‘t h:
cruys; van den doornen croon, van den pylaer, van die gheessel, vandt h: graf, sommige
van onser lieven vrouwen melck, van haren
rot etc. Nae desen comen er veel wnskeersen, die schalmeyen, trompetten etc., waerop
die coster volgt met zynen bellen ende cimbalen. Naest desen volcht die pastoor ofte
een ander van die voornaemste papen derselven parochie met een seer costelyck coor‘cappe omhanghen, hebbende ten beyden zyden gaen die beste van der stst ofte des dorps,
die welcke beyde met dieselve coorcappe bedeckt werden. Deze ondersteunen den pape
zyn elleboghe, dat hy niet moede worden
machte zynen Godt te draghen. Wanneer
dese priester voorby gaet. so vallen alle menschen op haere kniën , slaen op haer borst,
kermen ende suchten. Na desen volcht een
groot getal van volk, geleydende desen haeren Godt in syn kercke. Dit aldus gedaen
synde wordt die hoochmisse gesongen.”

»Tot íhelen dragen sy jaerlicx desen Godt
rondt om die stadtmueren. Tot desen haeren
feest verkie3et een eerbaer wyse raedt der
stadt jnerlickx twee ridtmeesters, van den
welcken elck een opbrengt hondert twee ofte
drie welgeruste paerden, die welcke op den
dach ‘s morgens omtrent seven uren voor den
dom verschinen. Oock wert den gilden ernstelick ghebooden dat sy haer op den voorghenoemden dach moeten laten vinden, elck
een in syn weer ende waepen. Dese in ordeninghe staende komen eerst een groot ghetal
van moniken, elck eene met haer besonder
cruys ende vanen, daerop volghen de domheeren met haren God, daerna volgheu die heeren burghemeesters ende een eerbaer raedt
der stadt. Alsoo gaen sy midden door de gcwapende burghers, door die nieuwe gas ende
slaen ter rechterhant om, gaende langs den
ryn tot sen beyen thoorn. Daer gaen sy te
veldewaert in over die steegraften (een plaetse om to wandelen). Dese geestelycke omgaende, ryden de twee ritmeesters met hunluyden compagnie tot &nct Severyns poorte
wt in ‘t velt, om buyten der stadt wel te versien datter niemant soude moghen incomeu
om desen godesdienst te verstueren. Binnen
der stadt wert goede wacht van den burghers
gehouden. Midlertyt gaen dese moncken enz.
voort, altemets eens singhende, tot dat sy
wederom aen den Ryn komen. Dan komen
de ritmeesters weder terEyghelsteyn poorten
in ende ryden nae den Dom toe. Die burghers voeghen hun oock wederom in de nieuwe gasse,stellen haer in ordeninghe ende laten dese processie doorgaen totten Dom toe.
Dese weder in den Dom ghecomen synde, singen die papen te Deum laudamus etc., ende als
dan die hoochmisse ghedaen, ende op den orghelen ghenoech ghespeelt is, gaet el& een
weder te huys.”
Geboorte van Johannes den dooper. N Sommige maken malcanderen wy dat die son
‘smorgens opgaendeop desen dach van vreuchden springt en danst, setten eenen emmer
met schoon water in de son, als dan die son
daer in glinstert, wie men ooc siet aen alle
wanden als ofte sy springende was, so menen
die arme eenvoudige lieden dat die son haer
verheugt van weghen der gheboorte JOIIAxNIS . Sommige maken hun wys dat die dauw,
vallende op den morghen van S. Johansdach
een kostelick medicyn sy om alle crauwagie
te reynigen. Waerom veel rycke den dauw
‘s morghens vroo doen vergaderen, spreydende een zaerte lynen doecxkens over het bedouwde gras, druckende het doecken uyt in
eenen reynen pot ende waschen haer daer
mede. Die ghemeyne man vrouwen kindederen loopen int gras, ontcleyden haer ende
wentelen hun int natte gras.
Aen sommige plaetsen in @qtsZundt,
besonder op den dorpen loopen de vryers metten
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vrysters die ghnndtsche nacht om van huys
tot buys singende ydelicke liedekens, daertoe
ghemaeckt, om drinckgelt op te beven, dwelck
sy op den S. Johansteeat verdrincken, endc
hun alsoo vrolick maken met der gheboorte

(Onder de stukken van het Staten Collegie
op het archief van Leyden voorhanden.)
..ELSEVIER.

Klagtbrief
wegens bedevaarten enz. te Wilsveen, A”. 1654.11 Wy OndergeschrevenMr. JO,)Dit geschiedt int ghemeyn dat die jonghe HAWES HEYNSIUS, Schoolmeester te Wilsveen
vryster eenen grooten hoet van bloem eide ende JAN VANDER LIXDE ,mitsgaders HEYNsyden doen maken, met cooperen vliuters, DRICK MAERTEYSZ. VAX VLIET, alleledemadie sy op allen straten om booch doen han- ten der gemeynte JESU CBRISTI, en woonende
ghen , niet alleen desen dach om die avontsdicht by de Capelle van Wilsveen, attesteren
stonde onder den selven opgehangen hoet te eFi getuygen mits desen waerachtich te zyn ,
sinten ende te dansen; maer vervolghen ‘t dat omtrent deselve Capelle sroote bedeaaert
sel;e veel weken nae malcanderen. Tot wert gedaen van depapisten, die geduyrichlyck
Ceden vervolgt men ‘t selve tot op der lesten by dage en by nachtc, oock somtyts des sonJuly. Alsdan verbranden se op alle straten daghs onder de predicatie en principalycken
den roosen crans, houden als dan dantsen om voor eñ na de vrouwendagen insondcrheyt
‘t selve vier, dwelc die kinders ende jongelie- voor eñ na vrouwen lichtmisse, en hemelden doen. Die oude gaen tot malcanderen vaerte, rontomme deselve Capelle hare superhier ofte daer in een huys ende maken hun stitien plegen, met daeromme te cruypen op
vrolick met goeden bier, wyn ende derge- hare bloote knyen, hare ave marye aldaer te lesen, hare offerhanden te doen, tot welcken
lycken .”
Maria hemelvaart. 1r0p desen dach bren- cynde aen de Capelle-deur een bos gestelt is.
Getuygen wyders dat deselve afgoderyo in
ghen die vroukens groote bossen ofte tacken
van alsem, byvoet, notenboemen, ende ander geenderley wyse door den Baillu van Iz&z.derghelycke van wilghen ende kruyderen land geweert wert, maer dat se haren vollen
tsamen gebonden, elck eene in haer prochie loop heeft, ende in plaetse van af te nemen ,
kercke, ende laten sy van den papen wyijn.”
dat deselve dagelycx accresseert eñ toeneemt;
ja dat de papisten soo stout zyn dat S C die van
Zegel der Leydsche Universiteit. IyBurger- de Religie bespotten en uytlagchen , eiï haer
meestren der stad Leyden ondergeschreven, in haren godsdienst soecken te verstooren,
ordonneren mits desen CLAES DIRCX VAN gelyck het gebeurt is, dat seeckere papist zyn
tegen yemand van de HeMOXTFOORT Rentmr. van de Universiteyt der broeck afstryckende,
voors. stede te betalen sen banden van CLAES Zigie seyde : rjleest dien brief, daer sult ghy
GYSBRECRTSZ. VAL CAMPEX, goutsmit, een meer in vinden, als ghy in de Capelle van usomme van zesentnegentich ponden van veer- wen predicant sult gesticht werden,” dat S C
tich groten vlaems tpont, en dat over en in niet alleen haer bedevaert met groote licentie
betaling van het maecken van t grote zegel der aldaer plegen, maer oock dcselve gepleecht
voors. Universiteyt , mitsgaders voor het zil- hebbende, den Schoolmeester aldaer groote
ver by hem daertoe gedaen, ten gewichte van overlast soo nu soo dan doen, vallende in zyn
acht onchen, zeventieta ingelsclren, welcke zegel i school, eñ soeckende hem met gowelt dneruyt
hy op huyden aen handen van Burgermeeste dryven, en zijn schoole in ruine te helpzn;
treu en gerechte der voors. stede overgelevert Dat oock specialycker de Heere VAV DE~ B03
omheeft, omme aen myn Heere den Rector der een van de Heijmraden van Delftland,
voors. Universiteyt weder te werden behan- trent twee jaren geleden, hebbende de toorts
dicht eu bij zyn Ed. in t stuc van zyn of&& op zyn lyf, en een bedevaert willende doen
omtrent deselve Capelle, de school-vrouw , in
gebruyct (te werden).
Ende mits tot dezen overbrengende quitanabsentie van den Schoolmeester, met gewelt
den sleutel vande Capelle afgedwongen heeft
tievanvoors.VASCAlPEX,ZUlleU hem gelycke
XCVI f. in haren uytgeven geleden werden. gehad, en als de schoolvrouw daerin weijgerAldus gedaen en desen by ons Secretaris ge- achtich was hem den sleutel te-geven, dat hy
teeckent op ten XXV Juny XVoLXXIX.
haer met zyn degen dreypde, en alsoo binnen
Ten bevele van tiurgermeester get. de Capelle tomende aldaer zyn afgodendienst
bij mij,
gepleegt heeft; al’t welck voors. is,wy bereyd
J.VANHOUT.
zyn met eede te bevestigen. T’ oerconde desen
I& ondergeschreven bekenne mitsdesen get. tot Wilsveen op huyden den XXlX Mey
ontfangen te hebben de voorn. zessentnegena”. XVI vier eii vyftich.
~~r.JOHAY~ESHEYXSIUs.
tich ponden van veertich grooten, t stuc geJAXVAXDERLINDE.
reecbent.
Actum den lí’den July XVcLXXIX.
HEY~DRICK XAERTENSVA‘TVLIET."
Bij mij,
(Uit de Registers der HeerZjkheden v,tn
CLAESGHYSBERTZ VAX CAMPEX."
Leydelz.)
. .ELSBvIEH.
JOHAXNIs.>t
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Verschillende
Mercurius van

.

Zezingela

in

den

Hollandsehe

1654 (vgl. VL bl. 332). In mijn
exemplaar van den HOU. Mereunus 1654,
gedrukt te Haarlem bij PIETER CASTELEYN,
~Anno 1675, dus eene latere uitgave, hebben
geene overplakkingen plaats gehad. De NAY.
VL bl. 332 aangehaalde noten zijn de volgende, hier voorkomende op bl. 38.
1. n Dit wierde als00 tot een pretect genomen”, enz. enz.
2. r)Dit was tot d’ Equipagie van de Franse
Vloot onder ‘t gesagh van Dut DE GUJSE,"
enz. enz.
Dit zijn dus beide de overgeplakte in het
exempl. van de Heer D. F. op bl. 47.
3. Op bl. 40. » Onderdanen serroen wij, om
datse het pressen nog snbject syn:‘enz.a
4. Op bl. 40. r>De Geunieerde Provintien
te bemachtigen, enz.”
Hier heeft men de oorspronkelijke noten
behouden.
Eindelijk staat op bl. 43. >rDen Heer ChnrVorst van Rrandenbnrgh heeft insgelpckx
deaen wytluftigen Brief aen haer Heg. Mog.
de Staten Generael geschreven.”
Zijnde dit dus weder het overgeptakte.
J.l%OUMAX.

Joumaatemtrreize
naar Oost-Indienop qm,
1614-1615. &ort verhael sangsgewpse gestelt op de wys van den 6den psalm ofte schoon
Eieff wilt myn troost geuen, van de principaelste plaetsen, daar wy in ‘t varen naer OostIndien gepasseert ende geweest syn , mitsgaders eenighe dingen op de selffde voyagie geschiet, door JOHAN BOTH VOLCKEXSZ. van
Utrecht. Is lyden geduZdich.Opgedraegen aen
JOHAN DIRCKSEX
LAM van Hoorn, Commandeur, oppercoopman ende mede Raedt over de
Oost- Indien, aen boort van ‘t schip genaem t
‘t Wupen van Amstelredam.” (H. S.)
De vloot,onder de bevelenvan den genoemden Commandear JOHAN DIRCKSZ. zorgesteld, vertrok den llden Mei 1614 uit Texeel
en ankerde den 2den December 1615 voor
Bantam. Onder de plaatsen, door hem aangedaan, behoort ook een eiland op de Westkust
van Sumatra, Mintaow, Mintaon, Mantan of
Matana genaamd, gelegen op Oo 5’ Z.Br. en
98O 1’ 0. L. van Greenwich en waaraan door
hem de naam Amsterdam werd gegeven (*).
Tot eene proeve van den dichttrant vanonzen Journaalhouder, Iaten wij hier eenige verzen vo@n,die op de benoeming van dat eiland
betrekkmp hebben.
VersIJS 244 .
het ancker deedt men vallen rt),
Tusschen twee Eylants wallen;
(*) Beschrijmng van de Westkust van Sumatra,
Bijdrayen roer Lonrl- Taal- en Volkenkunde van Ne$l.
Indië, dl. 111. bl. 106.
(t) Augustus 1615.

Seer frap op rijftich vaem.
Ons Commandeur met vercloecken ,
Voer selffs een Dlaetse soecken
Voor ons sieckei

bequrem.

Vers No. ~Fo.
Dan’& is schap en dommagie,
Dat in soo schoon bosscbagie,
Niet anders is te wen;
Want sonder wint te vreesen,
Men in de bay mach weescn,
En vrylick slaepen geen,
Vers No. 261,
Ons Commandeur en Heere,
Die deedt het nomineeren,
‘t Eylant van Amsterda~n;

En docht ons oock bequame,
Dat men user syn E. naeme,
De bap soudt heeten Lam.
IS er ook grond om te vermoeden, dat deze
JOHAN BOTH VOLCKENSZ. van Utrecht behoorde tot de familie van PIETER BOTH van
Amersfoort,eersten Gouverneur-Generaalvan
Neerl. Indië, die op zijne terugreize naar het
Vaderland in 1615, bij het eiland Mauritius
zoo jammerlijk om het leven kwam ?
LAEORATTER.

HoUun&Ae namen in het Domesday Boek.
over hetDomesdayRookiupenoegaezegci(YAv.
[V. bl. 92, SijOL. 1854, bl. cviii,xAv. V. bl. 87,
Bijbl. 1855,bl. cxviij), dat hierniet behoeft heraaald te worden. WIJ maken hier opmerkzaam
)p het werk van HENRY ELLIs,welks titel luidt:
A genera1 introduction to Ilomesday Book, ao:ompanied by Indexes of the tenants in chief and
rndertenants at thetime of the swvey; as wel1 as
>f the bolders of lands mentioned in Domesday
lnterior to the formation of that record. In two
volumes. Printed by command of his Majestg
King WILLIAM IV. 1833. Na eeneinleidinw

)ver dien naam en den tijd der vervaardigin:
ran dit register (geëindigd in 1086), over de:
oorsprong en inrigting, de betrekkingen vau
personen en landbezit, maat en munt, terri;oriale indecling, oude gebruiken en histolische bijzonderheden, voor zoo ver het een en
rnder doorhetDomesdayB& wordt toegelicht,
volgen lange lijsten van grondbezitters en gebruikers, zoo ten tijde van WILLEM den Verlveraar als van EDVARD den Belijder. Deze
,ijsten zijn belangrijk OQ de namen die er QP
voorkomen. Zij toonen het naauwe verband
tan , dat er was busschen de Anglo-Saksische
bevolking van Engeland in 1086 en vroeger,
:u die van onze streken.
Uit het Charterbaek van BOXDAM, van LA:OMBLET en anderen, kennen wij de eigenoamen van ingeoetenen in Gelderland en in
ien omtrek van de achtste en negende eeuw
If, en deze komen met die in Engeland over.
:en, Zij zijn dàár, gelijk hier, veelal zamengesteld met adel, bald, bold, god, gorm enz. en
likwils letterlijk dezelfde. Zie hier eenige
lit de menigte : ~BBO t AWEB, ALFGEP, &u-
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WARD,ALBRIC,BAGO,BOSO,BRU~HAR,FREDEBERT,FOLHARD,FRODGER,GERBOD,GERID,
GEROX,GER~UXD,GODIX,GRI~IBOLD,EVERWIX,HEREWARD,LAXDRIC,
NARCHARD,OTHBERT, OVO, RAVEXWARD,REQIXALD Of REINALD,RODGER,SIGER,
SAXA, THIETRALD Of
THETBALD,ULSI,WALBERT,WALO,WALRAVEX,WARMU~D,WIBERT,WIFEL.WIGER,WILBOLD erlz.í%lf3zietmen
inGOERTHenGUERD

140. - Sergeant-I&joor of Wachtmeester te
Luxemburg. Een mijner voorvaderen was in het be+n der vorige eeuw Majoor bij het regiment Zwitrers vau TSCHABNER, en werd, bij acte van den Qden
runij 1714, door de Staten-Generaal der Vereenigle Nederlanden aangesteld als Sergeant-Majoor of
Wachtmeester over het krugsvolk der vesting Lurenburg. om van wege de Staten aldaar te gebieden.
Ik wenschte te weten.welke betrekking dit in eene
irontiervesting als Luxemburg in dien tijd was?
Jonkh. O.H.MEIJER.

den tegenwoordigen, nog gebruikelijken Gelderschen naam GEURT, vergelijk NIJHOFF,
Bijdr.III.bl.69.0nder de namen van personen,
die aan eenen Nederlandschen oorsprong doen
denken, komen voor: ADAM DE LEXT, LEFO

1 4 1 . - Steven en Wìgbold van der Does, Heeren
van Noordroijk.
STEVEN VAN DER DOES, Heer van
Nuordmoijk,
werd in 1610 gemagtigd tot de verandering der regering in Alkmaar. Zie WAGENAAR, dl.

(Dodewaard), GIFFORD
DE
DRAITOX (Drztien), GOISFRID DEWESTBROC,
~~G~DEH~SDE~E(H~~~~~~),HUGODEB~SCH,
G.DEBERcH~~~.~~~
deneipennaam LEOMER,
die in het Donaesday Book gemeld staat, schgnt
onze oude pagus Leomerike (de Limers) te
DE

DODESWURDA

kunnen afgeleid worden. De bevolking was
van denzelfden stam. Britanni Anglicos Saxones ex proximis Germaniae littoribus conduxerunt praesidio affuturos. BLOXDUS
FLAVIUS
*** .
Dec. L. IK.
[De overeenkomst der ‘namen in het Domesday
Book voorkomende met die, welke men in oude Nederlandsche oorkonden aantreft, heeft niets bevreemdenda. Onder alle volken van Duitschen stam treft
men dezelfde namen aan. Alleen komen sommige
meer bij het eene, andere meer bij het andere volk
voor. Zoo vindt men b.v. zamenstellingen metThor
bij de Noordsche volken zeer dikwijls, bij de overige
IMtsche volken zelden. Dat de naam GOEETH en
C+UEBD in het D. B. dezelfde zou zijn met den in GelderZnndnogveelvoorkomenden~~~~~
gelooven wij niet.
Merkwaardig is het, dat men hier menschen aantreft
uit plaatsen, wier namen met die van Nederlandsche
overeenkomen. Het zou voor de geschiedenis niet oubelangrijk zijn te onderzoeken, of hier inderdaad
plaatsen, in .XederZand gelegen, bedoeld zgn.1

VRAGEN.

139. - Paschasius Turcq. In de Boekzaal voor
December 17S8, bl. 725, komt voor een levensberigt
van JACOBUS NICOLAUS TUPCQ, laatst predikant te
Bergen op Zoom, die de zoon was van FRANCISCUS
rnscQ, mede predikant aldaar, en de kleinzoon van
JACOB TURCQ, Cntvunger en Rentmeester der geestelijke goederen ter laatstgenoemde plaatse. JACOBUS
NICOLAUB TURCQ begaf,zich in 1702 in het huwelijk
met JOIIANNA TuRCQ, dochter van den Raadsheer
TURCQ, die gesproten was uit het oud en aanzienlijk
geslacht van dien naam, waaruit onder anderen afkom,$~~~~PAECHASIUSTURCQ,
die tijdens debelegering
van Bergen op Zoom door SPINOLA in 1622, Bnrgemeester was en de stad zoo treffelijk heeft beschermd.
Tot dus verre de Boekzaal. Al de geschiedschrijvers, die ik over genoemd beleg heb kunnen raadplegen, verzwijgen zijn’ naam, en ik vraag derhalve, of
iemand in staat is meerdere berigten te geven omtrent het aandeel, dat PASCHASIUS
TURCQ in de verdediging van Bergen op Zoom in 1622 gehad heeft,
terwijl alle mededeelingen, die men omtrrnt hem en
eUn geslacht geven kan, welkom zullen zijn.
LEGEND0 ET EICRIBENDO.

X.bl. 22.
WIQBOLD

VAN DER DOES, Heer van Noordwijk,
zijn zoon, was Kolonel, Gouverneur van Sluis, en
volgens WAGENAAR, dl. X111. bl. 193, een dergenen
aan wien in 1666 de zorg voor het onderw@ aan
Prins WILLEM 111 was opgedragen.
Zoo iemand omtrent beide mannen eenige nadere
mededeelingen kan doen, houden wij ons meer aanbevolen.
LEoENDOETBORIBENDO.

1 4 3 . - Trecht-plaatsen of Overtogten. Zie hier
eenige Trechten of Overtogten in ons land en elders,
als: Atrecht, Barendrecht, Dordrecht, Haastrecht,
Kieldrecht , Loosdrecht
, Midrecht, Moer- of Moordrecht , Ossendrecht , Pcrpendrecht
, Pendrecht
, Slìedrecht , Utrecht (Ul-trajectum) , Wieldrecht, Woensdrecht, Suin-, Zwin- of’ Zu+drecht, om te zwijgen
van Richt en Maastricht. Wie helptmij de voorvoegsels : A, Baren, Uor, Huas, Kiel, Loos enz. verduidelijken, en de lijst ook verder aanvullen?
sen.
143. - Octrooi aan Pusschier Lammertiin ver-

leend.

In 1595 vond PASSCHIER LAMMEnTIJN,‘binnen
Alkmmzr,
zoo wordt gewoonlijk verhaald, de kunst
van damastweven uit en verkreeg daarop octrooi van
‘s LandsStaten. Uit oripinele stukken bleek mi,i, dat
PASQUIER LAIUERTIN , damastwerker, ,,nu woneñ
tot haerlem,” den 5 Maart 1607, met Burgemeesteren van Alkmaar eene overeenkomst trof, ,,om zijn
woninge eiï residentie” derwaarts over te brengen,
,,:eS zijn handtwerck ei? conste” daar uit te oefenen,
waarvoor hij, op zekere voorwaarden, een renteloos
voorschot van f’ 3000,- en eenige vrijheden zoude
genieten; den 7den Junij passeerde hij daarronr
quitantie. Ter bevestiging zijner uitvinding lag hij
drie bewijsstukken, v&n de jaren 1601 en 1606, van
de waardijns te Haarlem en van 5 daar wonende, van
Kortrijk herkomstige damastwerkers over. Woonde nu LAJ~MERTIJN tijdens zijne uitvinding te Haarlem of te Alkmaar? Zulks kan uit het oc!rooi blij.
ken, even als uit dergeldke gebleken is, dat de aardrijkskundige BLAEU een Alkmaarder en geen Amsterdammer was, hoewel sotnmigen nog voortgaan
het tegendeel op te geven. De waarheid dient ook
in deze meer te wegen dan plaatselijke voorliefde.
C. W.BRUINVIS.

1 4 4 . -R. ~%cq. In de St. Janskerk te Gouda
las men onder het wapen van den zeekapitein ROENELL v~ncg, het volgende zinrijke bijschrift:
,,VLACQ
Vrankens schrik, ontarmt! die storv,
Tdon dees zec-leeuw6 asch vermorv.
Een Held die noijt verwinnaar kon
Voor dat hij alles overwon.”
Volgens J. WALVIS, Beschrijving der stad Gouda,
dl. 11. bl. 49. Is dit merkwaardig gcdenkstuk vsn
den dapperen R. VLACQ ook aan den wapcnstorm van
1795 ont,snapt?
J. C. $.
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145. - Het

schild ran Kenau Husselaar.
In
Reize door Europa enr , dl. V.
bl. 472, vindt men vermeld, dat bij, gedurende zijn
verblijf te Rot~dum, den 5den Maart 1774, bij den
zoon van den BurgemWSter GEVERS, in diens verzameling van oudheden, mogt aanschouwen ,, het
schild, hetwelk KENAUW
HABE>ELAAR(~~~)~~~~ heldhaftige vrouw te ffaarlem, van zijne familie, toebehoord heeft : het is van gedamasceerd ijzer gemaakt,
verguld, met beeldwerk voorzien en met groen fluweel gevoederd.” Bestaat dat schild uog? Van waar
de familiebetrekking van OEVERS met K. BABBELAAR ?
J. C. K.
8. J.

In Gelderland.
BERQ de Rylcste,
BRO~KHORST
de Edelste,
RAAR de Oudste,
WIJCH de Stoutste.
In Frankenlund.
SEIKSHEIMER die Aeltste.
BHENHRIMER
dieStöl:ste.
GRUMUACHER
de Reichste.
SECKENDORF
die Heiste.

B.JÖRNsTäHLB

146. - Mierop. In de Histoire
de I’AKenatz’on,
Enyayere, et Vente des Seiyneuries, Dol»aincs $ Jurisd&ons du Buchd de Brabant, de Lier boury, 8s Pays
d’outie-&feuse
Recueillie p a r bfessire JACQUES L E
ROY Chevalier $ Libre Baron du S Empire, &c. (*),
atsat f’. 41:
LINBoURoETQUARTIERD~OULT~RE*MEUSE.
BEUWAL,
SIPPENAKEN,
HAGRN THOENEN,
SRNMICH, KIEROP &GIEVELT ont eaté vendu le 27 Janvier
1644 B 1’Agent PASSIN DE L*ABBAY& pour son Gom-

mand, moyennant la somme de - - - 10000. (t)
Men vindt den bedoelden tak van het geslacht
CUYCJC, dan eens van &!ierop, en dan weder vau A’isrop toegenaamd.
In de Costuymen van St. t%denrode
ende haeren
redoute (§), staat Art. 3 :
,,Resorteren aldaer tot Rode te hoofde in alle ma.
terie vau Leeringhe ende Appellatie onder die Schepen van Rode, ende Leenmannen van Peelandt. die
van San, ende Brogel, Schijndel, Erp, Vechel, Gem.
de, Aerlebeeck , Ryxtel, Lieshoul, Baeckel , Boirne I
Lyrop, Tonyerle, Nuenen,
Gerzoen ende Nederwet&en.”
En aan het slot der Artikelen :
Resort van St. Oede Rode.
Stiphout.
Son,
Lieshoudt,
Broghel,
Baeckel,
Schyndel,
Doirne,
ErP,
Vechel,
Ww
Liemde,
gTezcJe,
Aerlebeeck,
Gerwen:
Byxtel,
Nederwetten.
Valt bier aan eene drukfout te denken, of was
Mo
Lierop en &&rop eene en dezelfde plaats?
.

Mo.
- Wapen v a n h e t g e s l a c h t v a n Lewerouaen.
l? Ce kan mij het wapen van dit geslacht oppeveu?
V 'OlgenS mij gedSne OpgWe, WSS YARGARETHAVAI
L ILWEZOUWEN
(LEWEZOW ?)
gehuwd met HIERONIUS VAN INHOFF
[geb. 1606. + 1668), en waren zij
?l ? grootouders van den Gouverneur-Generaal van
n;'eêri.Indië,ans~ans
WILLEM VAK
IYHOFF. In het
! zùschenb.
dergräj. Häuser voor 1853, vind ik LOUISE
V( DI LEVETZOW, geb. 23 Get. 1794, weduwe vau den
i n1 1841 overleden Graaf ADOLF CHRISTIAAN
ULRIK
Y. AN RASSV.WITZ,
en in de 24 Junij 1tW1 te Leipzig
eveilde Samml. von Autographea,gedeeltelijk
nage18 ten door den Vrijheer VON HOGGUER, te Bayreuth,
J., Pro/.
01 ) NO. 478, een’ brief in 4O. van LE~EZOW,
u. Direct. d. Anlig.-Cob. in Berlin. dd. Bertin, 21
J r<li 1818. De naamsovereenkomst doet mij verondc:rstcllen, dat laatstgenoemden mede uit het bedoeìdc: geslacht gesproten waren.
F...z.

148.

- Burbara van Juckema.
BARBARA v*R
is omstreeks 1667 te Haarlem in de groote
k erk (welke vroeger de middelkerk schijnt. genoemd
!G eweest te zijn) begraven, in het achtstë grif, onder
ec SI’ steen met haar wapen: eene gouden ster, eene
eiilveren halve maan en eene gouden lelie onder
c!1 lkander op azuur. Is deze steen nog aanwezig, ‘en
N at staat er, buiten het wspen, nog op? Volgens
el en’ brief,in mijn’bezit, schijnt het wel, dat zij Abdis
V an een klooster te Baadem is geweest: is hier ook
ic :te vun bekend?

149.

Jl UCKEMA

H.VANROLLENA.

Van een zilveren
150. - Duit vun Bolland.
uit, met denleeuw in den tuin, is de keerzijde, waar
:1 Iollandia en het jaartal gestaan hebben, glad geIJ laakt, en daarvoor in de plaats gesteld en gegrnv eerd tusschen twee tak$ie-mt oranjeappels er aap:
niet te schilik ‘t sy uyt kan,
of glas, of vat;
gedenkt ik heb
daar eens, eeu
Proefje v*n

14r.- Adel-Karakteristiek.
derstaande,
kend?

meer

spreekwijzen

Zijn er, behalve onvan dien aard be-

In Holland.
de Edelste,
WASSRNAAR
de Oudste,
E G MOND
de Rykste,

BREDERODE

ARKEL

gM”as*
. .
Rrn dit zinspelen op een politiek evenement., in de
aren 1748 of 1787 voorgevallen? Maar wie is dan
M. S.? Of zoude het slaan op een’ burger van Deven‘er, die, voor zijne deur staande, door een’ dronken
roldaat zwasr in den hals gekwetst werd, en het echter nog.levend er van afbragt? Zie Nederl. Jaer.
boeken, April 1748, bl. 280 Zijn naam wordt daar
niet vermeld, doch wist men dien, dan was het misgchien
opgehelderd.
1). w. z.

dS StOUtde.

(*) Het exemplaar in mijn bezit, is zonder plaatl
of jaar en zonder naam van drukker of uitgever,
doch in BUSOHINQS Aardrijksbeschr~ujvi,
dl IV. st
V, staat bl. 1056 in de aanteekening, dat dit werl
eerat te R+seZ gedrukt werd in 1716, en later uitge
geven teHrusse1,
bij SIMON T'SERSTE~ENS.
(t) Ladicte Vente se fera en livres ou florins di
quarante gros monnoye de Flandres la livre, ou dl
vinpt sols Arthois chascun florin.... Art. 11 des Con
drt.‘Yle l a vente.
($) Te vinden in de Codtuymen ende Usanticn de r
Hooft-Stad1
erde illeyeryz van ‘s Hertoge~BosscAs:.
‘s Hertogeubosch 17 17.

101 - Spet van Lady Tearle. In sHRRrDA~‘s
The School lor fhmdd noemt Lady TEARLE,OD&~
hare avondvermaken, toeu zij nog een landmeisje
(the daogbter of a plain country rquire) was, dat zu
met den Gurate POPE JOAN speelde. Het is duidelijk,
1

dat het eene eenvoudige en onschuldige tijdkorting
voor haar en den dorpsprediker was. In The BrilO&
Theatre {Leips. 1828, p, 684), zegt de noot tot opheldering : ,,a game at cards.” Ik vind het niet vermeld in The aparts and pastimes oJ” the people of
England,
by J. BTHUTT, (Lond. 1832), bl. 323-338,
noch op den Index, en vraag daarom : wat is het?
L. 3.

152. - Kortstaart-paarden. Wanneer is deze
verminking in gebruik gekomen? Dagteekent het
van vroeger dan uit de helft van de voorgaande eeuw,
toen het, even als thans een span van tweeërlei haar,
tot den bon ton behoorde? De benaming angliseren
kenmerkt de afkomst. De fat, in SHERIDAN'S School
for scundal, - in 1777 het eerst vertoond - in zijn
epigram op Lady BOTTY CARRICLE, die met haar
duodecimo Phaeton in llydepark was omgevsllen ,
geeft aan hare hitten ,,zulke korte pooten en lange
htaarten!” Intusscheo, waar is het eerst het VOOIbeeld gegeven ; welk deel hebben daaraan de FrieL. J.
sehe harddravers?
1 8 3 . - Rabauw. In de Ongeluekige Voyagie van
het schip Rataviu, uytgevaren onder ‘t beleydt van den
E. FKANçoxs PELSAERT
enz. te Amst. (zonder jaartal),
leest men op bl. 13 :
,,Gp dit zijn voornemen (t. w. van den hoofdmisdadiger) dan dagelijcks toeleggende ; heeft hij hem daer
toe tot raets-lubden en mede-hulpers dese naervolgende Rabauwen u$verkooren.”
Op bl. 15 staat : ,,Daenoe dan 22 van de oolijckste
Rabauwen uljtverkooren hebbende.”
In de Koddige en Ernstige Opechq’sen
van JEROEN
JEROENSE,
dl. 1. bl. 27 leest men :
,,Ik
Ik
Ik
En toen

zag rabauwen, die rabauwen zochten,
zag rabauwen, die rabauwen kochten,
zag rabauwen, die rabauwen aten,
ik hen wél bezag, waren ‘t meest procureurs
en advocaten.”

Dat bij het qabauwen zochten , kochten en aten” de
rabauw-appel bedoeld wordt is zonder tegenspraak ;
maar waarom heeft men den naam van eene appelsoort
aan schelmen gegeven (hetzij verre van mij dat ik met
de zoogenaamdegeestigheid van bovenstaand rijmpje
instem) of die van schelmen aan appels? Welke is de
ware beteekenis van dat scheldwoord?
S.V. w.
154. - Joh. de Vouw en Volmarin. In de Gesch.
der Vaderl. Schilderkunst door a. YAN EYNDEN en&
VAN DER WILLI GEN , dl. 1. bl. 113, wordt maar ter
loops melding gemaakt van JOHANNES DE vouw, als
een kunstig meester in ‘t vervaardigen van horologiekassen en kabinetten, als een bouwkundige, bij wien
schrandere meesters nog moesten komen leeren; als een
ervaren
meetkundige,
naauwkeurig
kaartteekenaar
en een ongemeen landschapschilder. Uit PAE BPAANS
Beschr. von Rotterdam, zonder eenige levenebijeonderheden. Dit is ook het geval met VOLMABIN,
die op
bl. 114 slechts als bataille-schilder vermeld staat.
Beiden verdienen nader bekend te worden en tot die
bekendmaking is welligt de een of ander NavorJ. C. K.
scher in staat.
1 5 5 . - Barend wn Hctckfirt. Niet lang geleden
is te Arnhem bij I . . NIJHOFF en zoon van de pers
gekomen het tweede stukje van ,,het voornaamste uit
de Geschiedenis von Gelderland aan jonge lieden verhaald, door P. NIJHOFF ,” een werkje, dat een schat
van wetenswaardige bijzonderheden bevat en niet
alleen voor jonge lieden, maar ook voor volwassenen,
als eene belangrijke bijdrage tot de kennis der Gelderscbe Geschiedenis kan beschouwd worden.
Dl. VII.
A

Bl. 307 staat te lezen: ,,BAREND -VAN H~CKBORT
was, als vele bevelhebbers van dien tijd, een gelukzoeker. In zijne jeugd had hij een’ blinden muzijkant
:ot geleider gediend,was toen leerling bij een’ schoenlapper en eindelijk soldaat onder Hertog KAREL geworden.”
Ik kan dit niet gelooven.
Het geslacht van RACKFORT , dat tot stamhuis de
havezathe van dien naam onder Vorden, thans aan
het geslacht van WESTERHOLT
behoorende, had, werd
altijd tot den ouden Bntphenschen adel gerekend. GERARD,HENDEIK~DDIRK VAN EncEvoERnEhielden
in den strijd tusschen de HEKERENB en BRONCKHORSEEN de zijde der eerstgenoemden ; GERARD hield op het
kasteel te Sinderen bii Voorst, dat hij zijnen oom WU.LEM VAN BINDEREN
had afgenomen, den oorlog nog
na den slag bij Tiel vol ; JACOB YAN HACKFOQT en
zijn zoon GIERRIT bezegelden met de Zutphensche ridders denverbondsbrief van 14 18, GEERIT en JACOBUSbroeders VAN HACRFORT dien van 1436. - GERRIT
was heer van Vorden,
JACOB van Ijlaekfort ; de laatste
was getrouwdmet I.UTGARDVANILAESFELDT,
dienbij
in 1467 tuchtte. Zijne zonen waren JACOB , Heer
van Hackfort en Derick, de laatste gehuwd met AQNESVAN HAEFF. -J A K O B trouwdemet MAROARETA
VAN E SSEN , Vrouwe van Horren, dochter van HEERICK envandGx~5
V A N REEDE. Zij leeftnog, als weduwe, in 1504. JACOB en EAROABETA
hadden twee
zonen : HENDRIK , gehuwd met PARIAVANMUNSTIIR
en onzen BAREND of BEENT. Aan HENDR IK werden hij
magescheid van 1504 toegekend het huis te Vorder<,
half Medler en twee deelen van de Wyrsche, aan BERNT
het huis te Dackfirt , half Medlsr en één deel van de
Wyrsche. Zijne vrouw was YAEGARETA,
dochter van
KENRICK
EGMONT
genaamd VAN BAECK en yan
AGNE S KREYNCK , uit welk huwelijk twee dochtersverwekt zijn, waarvan JACOBA met GOOMENVAN
RAESFELDTen AGNES met EVERTYANHEKEREN,
Heer van
Rode& en Nettelhorst
gehuwd is.
Dit alles bedenkende, nagaande dat BEBENT VAN
EACEFORT
uit een aanzienlijk geslacht gesproten en,
blgkens het magescheid, niet van aardsche goederen
ontbloot was, zou men al ligt kunnen veronderbtellen,
dat het verhaal zijner omzwervingen, als leidsman
van eenen blindenmuzljkant
en als schoenlapper, niet
meer dan een sprookje diende geacht te worden.
Wie weet er meer van?
Q. X. Z.
VAN

106 . - Henegouwen Beijerbergen van der Moor.
Gnverminderddearistocratische
lengtevandennaam,
leefde deze familie toch slechts in gering bedrijf en
aanzien onder Haarlem eu Llillegom, en moet in ‘t
begin dezer eeuw uitgestorven zijn. Indien,gelijk men
zegt, het wapenbord van dat geslacht in de kerk van
BiETillegorn
voorhanden is, voor of door welk lid en in
welk jaar is dat bord aldaar dan opgehangen, en hoe
ziet het er uit?
MARS.
15T. - Het Pereboompje. In het begin der vorige eeuw behoorde, zoo ver ik heb kunnen opsporen,
de voornaald (voorhoofdnaald, voorhoofdhaarnaald,
pootheersteker, Pereboompje) niet tot het hoofdsiersel der vronwen onder de landlieden, altans niet in
Noord-Holland; zelfs vdór 60 jaren kende men die
ook niet op het laudeluk dorp, waar ik mijne opvoeding genoot. De pooten van het oorijzer stonden toen
veel meer naar achteren, terwijl de zijnaalden v60r de
pooten kwamen, gelijk dit onder Zuid-Hollandsche
boerinnen en elders in ons Vaderland nog gebruikelijk is. Thans leggen de zijnaalden onder de kap en
mhter de pooten van het ijzer bijna als verborgen,
m doen derhalve als sieraad weinig nut; -terwijl
)ver het voorhoofd de voornaald in eene horizontale,
)p sommige plaatsen ook in eeue schuinsche rigting
igt. Toen het dragen van dit voorhoofdsiersel in ge.
14
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bruik kwam, noemde men het een Pereboompje, en
zou het eerst in gebruik zijn gebragt door zekere j ufvrouw PPREBOOX , die, of door branding of door verzwering, een leelijk likteeken op het voorhoofd gekregen had, en door zulk eene voornaald dit zocht te
bedekken. Deze dame zou, eoo men wil, in het begin
der vorige eeuw te Purmerende gewoond hebben;
doch ofschoon het geslacht van PEREBOOM in de vorige eeuw tot de aanzienlijkste familiën te dezer stede
behoorde, heb ik gedurende mijn lang verblijf alhier
den naam dier dame niet kunnen opsporen, althans
niet met zekerheid, want die er voor opgegeven werd,
is bij nader onderzoek gebleken, het niet geweest te
zijn. Ik ben daarom op de gedachte gekomen, dat zij
welligt in eene andere naburige stad of een aanzienlijk dorp gewoond heeft, vermits het geslacht van
PEREBOOY
in Waterland zeer verspreid is, en vraag
ik duslangs dezen weg, of iemand mij ook met rekerheid den naam dier dame zou kunnen opgeven : wanneer zij leefde, waar zij gewoond heeft en wat de oorzaak van het bekomen likteeken geweest is.
G.YANBANDWIJK.

lbS.- Xoord-Hollandsche
woorden. Wie wil zoo
goed zijn, mij de afkomst op te geven van devolgende woorden, die in Noord-Hollands noordelijk gedeelte gebruikt worden : zangerig = zoodanig aangebrand, dat de spijs daardoor onaangenaam ruikt en
smaakt; klammen
= kibbelen, krakeelen ; stoep =
stuursch ; hoopstoops = hals over kop ;&sjes = straks;
kuin = in hupsche houding ; schootjen = vrijen ; spooken = stoeijen, ravotten; kullen = foppen ; werschieten = verschrikken ; penl = moes, spijs uit planten
of vruchten toebereid ; grabbelen = het aangezigt en
de handen wasschen ; spijn = spijskast, op sommige
plaatsen noemt men de spijskast het roer ; loof = moede ; mulder = eene binnendeur, deur tusschen twee
kamers ; look = wervel ; epper = proper; gnokken =
hunkeren om een stukje; nesch = laf; mnm = zog;
mpmmen = zuigen; poot =voorhoofd ,vandaar pootheersteker voor voorhoofd-haarnaald , voornaald, pereboompje, zie de voorgaande vraag.
G. v. S.
TOELTCHTINGEN
EN TEREGTWIJZINGEN
OPVROEGEREANTWOORDEN.
Rommelpot (1. bl. 156; vgl. bl. 216; 11. bl.
10 ; VL bl. 336 ; VIL bl. 13,73). In Zutphen
zingt men op Vastenavond, terwijl men met
de foeKepot omloopt, behalve de elders reeds
medegedeelde regels, nog de volgende stanzaas :
Vasten avond die komt aan,
Als de meisjes vroeg op staan,
Dan gaan zij voor den spiegel staan.
Moeder, zit mijn kapje wel:
Komt mijn liefje niet aan tafel?
Dan slaapt hg in mijn armen niet.
Dan komt FLORIS JANSEN,
Die zal op de foekepot spelen
En de gek zal dansen.

Op Palmzondag loopen de kinderen met
groote krakelingen, versierd met zwaantjes
en palmtakken, houden die op eenen stok en
zingen steeds door :
Palm,
palmpaschen,
Hoe rijk, hoe rijk!
Hadden wij nog een zondag,

Dan hadden wij een ei.
Een ei is geen ei,
Maar twee ei is een Palmpaasch-ei.

Gedenkpenning op Jan Gìdeonsz van der
(1. bl. 224; vgl. bl. 336;II. b1.41,103).
3nder de grafschriften in de Oude kerk te
Amsterdam, vond ik het volgende in den
loorderomgang van het hooge choor :
Burght

Hier

leyt

begraue

JAN GIDEONBZ VAN
BURCI~, in syn leven

Schout-by-Nacht.
Obyt den 18 Juny

16.7.
Van het voorlaatste cijfer is alleen over
een gedeelte als het oog eener 6, doch zonder het minste spoor dat er iets meer bij behoord heeft’. Moet men het jaartal aannemen
1667 te zijn, dan moet V A N D E R B U R G H T
reeds vier dagen, nadat hij de vloot wegens
ziekte verlaten had, overleden zijn. En is
het 1687, dan is het vreemd, dat men den
naam van den Schout-bij-Nacht na 1667
niet meer genoemd vindt. Wie vult in bovenstaand grafschrift het jaartal aan?
D. F.
De staatkunde van het kerkezakje (111. bl.
164, Vr. XCV; vgl. IV. bl. 146 ; Bijbl. 1855, bl. xxiv; VZ. bl. 26 ; VII. bl. 74). >)Aldaer
[te Bo&erdam) wiert ons deze tijdingh (de
dood van Prins WILLEX 11) seer mildelijck
in d’ Arme-Bus gegeven: en onder andere
wierden eenige stucken Gouts neffens dit
gedicht bij de Diakens onderpraedicatie vergadert :
De Prins is doodt.
Mijn Gaef vergroot,
Noijt blijder Maer,
In tachentigh Jaer.”
AITZRXA,

HersteldeZeeuw.
J.L. A. J.

Het ge$acht van Jacob Simonsz.de Rijk (IK
bl. 292,Vr.CLVII; vgl.IV.b1.24& Bzj’61.1855,
bl.xlvii;VI.bl.llO,l74,240).InNAv.VI.bl.l74
worden gevraagd genealogische bgzonderheden van personen,wier namen,aldaar vermeld,
op eene grafzerk zijn uitgehouwen. Welligt
kan daartoe dienen hetgeen ik van die vond
opgeteekend: ABSALONCLAASZ
trouwt GEERT
JACOBSDERIJKE;ELISABETHABSALOXSVAN
DERVEERtI-OUWt
28Lb531616 WILLEMRAAP,
ADRIAANSZ. ex MA R I A CLOCK, nat. 1585;
BIARGARIET RAAP,nat. 1628,trouwt16n$aart
1655 met ROMBOUT IIUDDE IIEXDRIKSZ
ex
CLARA NIJ~;GRIRT RIJKE~II JACOB BLAAUW,
wier dochter, ANNA JACOBABLAAUW,~~OUW~
1 5 7 8 , den 2-lsten Nov., CORXELIS H O O F T ,
P~ETERsz.~~JANXETJEBOERI~,IIEXDRIK~~~.

Hij was Burgemeester te Amsterdam in 1588.
V. D. N.
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Ferdinand Freilìgrath’(IV. bl. 159 Vr. 135 ;
vgl. V. bI. bl. 22; BijbE. 1855, bl. 1 ii). Aan
den Heer LAGE dient tot narigt, dat ieen stuk,
getiteld : Bloemenwraak (getrouw naar FREILIGRATR),
te vinden is op bl. 105 van den
Leydschen Studenten-Almanakvoor hetschrikkeljnar 1848.
Welligt interesseert den Heer LAGE de lezing van een artikel FREILIGRATH, te vinden
in de Histor. Pol. Blätter, van PHILIPS ‘en
GDIDO GOBREs, jaarg. 1844, dl. Ii. bl. 556.
D. . . . ..n.
Be H. rok van Trier (IV. bl. 224, Vr. 193;
vgl. V. bl. 75). Over dit onderwerp zijn niet
onbelangrijk de Hist.polit. BZätter van PHILIPS en GUIDO GOBREs, 1844 en volg.
D. . . . ..n.

De NiezeZ enz. (V. bl. 30, Vr. 1; vgl. bl.
173; Bijbl. 1855, bl. lxxxix). A. AARSEN
schrijft omtrent de afleiding van dit woord
af eenige woorden uit c. VAN DER VIJVERS
Geschiedk. Beschr$ving van Amsterdam, waarin deze beweert, dat in de streken van Rees,
Anholt enz. den naam van Xezel aan boomgaarden gegeven wordt. Dit beweren is blijkbaar eene dwaling. Steller dezes heeft zich
wel opgehouden in die streken, en meent
de verzekering te durven geven, dat aldaar
nimmer uitsluitend een boomgaard niezel
genoemd wordt. Anholt ligt aan den IJssel
(ouden), aldaar genaamd den IesseZ (contr.
Niesel, Nissel). Langs deze rivier hebben de
inwoners van dat stadje veelal tuinen, boomgaarden of heidegronden liggen, en wanneer
nu een Anholter zegt: ik ga naar den (of mijn)
Niezel. wil hij daarmede niets anders aanduiden, dan dat hij een bezoek gaat brengen aan
zijn grondst,uk, hetwelk aan den Niezel (IJssel) ligt, hetzij tuin, boomgaard, weide enz.
D. . . . ..n.
&&erZ&en(V.bl. 63,Vr. 34; vgl.bl.181).
Zoude het niet te kennen geven dat iemand
brommig, knorrig en lastig IS ? Sippen heb ik
dikwijls hooren bezigen in den zin van : znniken, zeuren. Ook zfgt men wel van jonge
meisjes : zij iS eene Sip.
D......n.
voorstelling in een’ Almanak (V. bl. 100, Vr.
LXIV; vgl. bl. 299; VI. bl. 78,175). Bij het
vroeger vermelde omtrent de afbeelding van
den invloed der hemelteekens, gestarnten ,
op ‘s menschen ligchaam , voeg ik deze aanteekening op een gezegde in The double dealer
van w. COSGREVE, dat in 1694 gespeeld werd,
,,shall not you and 1 make an almanac together ? - Your ladyship has made me the man
in ‘t already.” Act. V. sc. 1. - >j MO~RE’S aZmanac has got a very curieus woodcut of a

man marked
planets that
the face and
physiognomy,
of wounds.”
CONGREVE'S

‘with the different signs and
govern the different parts of
body, according to ARISTOTLE'S
and he thus appears to be full
De zinspeling was derhalve in
tijd voor iedereen duidelijk.
L. J.

Geslacht Graes (V.bl. 128, Vr. 109; vgl.
bl. 283 en VL bl. 241). Dit geslacht bestaat
nogin Munsterland. Zekerevrouwev~y~~axs
bewoont als eigenaresse het huis Diepenbroek
bij Bocholt in Westfalen.
D . ..*..ll.
Graven van GrtiveGV. bl. 160, Vri 144 ;
vgl. bl. 233, VL bl. 18). Zie ook over de Graven van dezen naam, en vooral over de Gravin VAN WIJRBEN, hunnezuster en de bekende
bijzit van Hertog EBERHARDLODEWIJE, van
Wurtemberg, de Lettres et me!m. du Baron Z>E
PÖLLNITZ (3e Edit. Amst. 1X37), Lettre XP
et XVI.
MO .

ZwitserscAeKotirei(V.bI.222,Vr.CXXXVII;
vgl. bl. 292 en VI. bl. 24, 142). Mij zijn de
galmen der heu-jongens in de graafschap Zutphen nooit zoo onverstaanbaar en zoo wanluidend voorgekomen. Ik heb in de streken van
Breedevoort en Aalten, niet verre van Borculo,
die jongens altijd hooren roepen : Alleli, alla,
DERK-JAN (of een andere jongens- of meisjesnaam, naarmate de jongen wist wie digt bij
hem was) allo, kom hier alzo, gaauw an alio,
alle& al10 - een deuntje, altijd op dezelfde
wijs gezongen.
D . . . . ..n.
Potdoof (V. bl. 239, Vr. 257, vgl. bl. 313).
Kan deze spreekwijs ook afgeleid worden van
de ketelmuziek, waarbij veelal, behalve kac
tels , ook potten in gebruik zijn ?
D . . . . ..n.
[Wij gelooven het niet. De eenvoudige verklaring, dl. VI. bl. 313, door V. D. N. gegeven, houden wij voor de ware.]

Trzjn van Hamburg (V. bl. 319, Vr. 341:
vgl. VL bl. 94). In Mr. E. D. RINK, Beschr.
van Tiel, Bijvoegsels, bl. 70, vind ik melding
gemaakt van eene andere WATARINA PETERS,
die den 15den November 1656 te Tiel werd
geapprehendeerd, waarop zij verclaart van
Hamburg van daan te zijn, en naijster van
haar handwerk, 9 weken alhier in het land
geweest te zijn, ende doen zij 20 jaren oud
was met een getrouwt man doorgegaan te zijn,
tot Lubeck in apprehensie genomen te zijn,
ende aldaar gegeselt, gebrandmerkt ende een
oor afgesneden te wesen tot Hamborgh ook een
brandmerk gecregen
te hebben, van gelijke
te Dantzích omdat van gestolene goed mede
genoten hadde;
ook nu verleden saturdach
tot Gorcum gegeselt en gebrandmerkt, omdat
14 *
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sij aldaer een hoet met een hemhd gestolen
hadde; bekent bij JESSEKE SPLENTERS omtrent 6 à 7pont gaarns gestolen te hebben.”
Zij werd daarop te Tiel met drie roeden
gegeeseld, en voor ythaer leven Ianck uut de
stadt Tyel ende Sandtwcck
gebannen.”
JACOBUS.

Cochenille (VL bl. Ç2, Vr. 74, vgl. bl. 212
en 376). Ofschoon ik geene inlichtingen kan
verschaffen OtntK!ntMELCHIORDERUUSCHER,
meen ik evenwel op de zaak te mogen terugkomen, dewijl de geëerde vrager zegt, dat
het hem niet wel verklaarbaar is, hoe ik van
Poolsche Cochenillekan spreken;terw$
ZEd.
niet gelooft, dat Polen ooit een Cochenillebeestje heeft voortgebragt.
Om, voor zoo verre noodig, te bewijzen,
dat ik mij bij het schrijven van mijn antwoord,
niet aan onvoorzigtigheid schuldig maakte,
noch onwetendheid aan den dag legde, zij het
mij vergund te verwijzen: 1. tot CHONELS
Algem. Huish.- , Natuur-, Zedekundigen
Kunstwoordenboek, waarin men behalve het
woord Cochenille, ook nog de woorden Cochenille (PooZsche) aantreft en behandeld vindt
en 2. tot de NatuurZZjke Historie vandenHoogleeraar STEIX, die mede gewaagt van Poolsche
Cochenille.
In het belang der wetenschap zal het nu
welligt niet ondlenstig zijn te vernemen, waarop de ongeloovigheid van den IJeer J. v. H.
steunt.
'2. MEETR.

.&n&~ewapensgevraugd (VI. bl. 75,Vr.105,
vgl. bl. 247 en 337). Het geslacht PIXTO wordt
nog heden ten dage in Pruissisch-Silezie
vertenenwoordigd door HENDRIK Graafvan Pinto
diOl?ari (geb. 1769), majoratsherr suf Mettkau
bei .Kaath , ferner auf Liebenau und Gallenau
bei Münsterberg in Schlesien , .Ehren-Rltter
des
Maltheser-Ordens,
Kiinigl. Preuszischer Kammerherr und Landrath a. D. Zie Hist.-herald.
Handb. P. geneal. Taschenb. der grä$. Hüuser,
Gotha 1855,s. 694, waar de PINTO'S een Altcastilisches Geschlecht genoemd worden, das
unter Kiinig ENAYUEL in Portugal ansässi$
wurde und zu hohen Adelstiteln gelangte. Es gat
dem Maltheser-Orden zwei Grosztneisfer und
der Xirclbe eine grosze Anzahl von hohen Wiirdenträgern und in Preuszen erlangte es 1770
die Bestätigung des Grafenstandes. Het wapen t. z. p. omschreven, is doorsneden van
azuur en zilver; het eerste beladen met drie
sterren van goud, geplaatst en fasce; het
tweede met een’ geharnasten arm, houdendc
in de hand aan een’ sten-gel van sinopel drie
rozen van keel, en verschllt, gelijk A-i. zien
zal, ten eenenmale met het door hem opgeMO.
gevene.

[Een gedeelte van het antwoord tran MO. hebben
wij niet geplaatst, daar het geheel hetzelfde bevat
wat door C. & A. hiervoren bl. 39 en 40 gezegd is.]
Schinderhannes en platte T$‘s (VI. bl. 138,
Vr. 216; vgl. bl. 326 en 387). Van JOHANNES
RUKLER
bijgenaamd SCHINDERHAXNES, bestaat er eene levensbeschrijvilg door TISSOT,
Kommissaris der Regering; uit het Hoogd.,
Amsterdam, H. MOOLENIJZER, 1832.
v. D. v. B.
Willem Eggert (VL bl. 159, Vr. 228, vgl.
bl. 343). Op het door den Heer BRUIYVIS t. 1.
a. p. op deze vraag geleverd antwoord, vermeen ik eene bedenking in het midden temogen brengen, en zulks naar aanleiding van bij
mij voorhanden aanteekecingen,
betreffende
WILLEN EGGERT of EGGAERT, Heerevan Purmereynde, Schildknaap,Tresorier
van Holland,
Raad en Leenman van Graaf wILLE1f VI , bij
welke zich bevindt eene zeer nette afteekeniny
van het monument in de Nieuwe Kerk te Amst.,
door WAGENAAR beschreven, en waarbij de
schildhouders van het wapen zeer dnideiijk
~1s beeren worden voorgesteld, terwijl het
helmteeken een’ opkomenden beer vertoont.
Bij de mededeeling daarvan leest men :
)jNB. Dat ‘t gemelde monument ten tijde
van WAGEXAAR hier en daar gemutileert
schijnt te zijn geweest, terwijl in ‘t onderste
gedeelte, namelijk ‘t vijf hoekige figuur ‘t welk
min of meer in een Gothische smaak is. toen
ter tijd geene inscriptie schijnt sigtbaar te syn
geweest, daar ‘t sig tegenswoordig als geheel
nieuw vertoond en met noud
en kouleuren is
a
opgeschikt of bever bedorven, en men in die
vgfhoek met goude letters geschreven vind,
WILLEM EGGAERT Heer tot Purmereynde
sterft
15 JuZ$ 1417. Ondertusschen komt ‘t seer
twijfelagtig voor, of dit monument. wel ‘t egte
zua;pen van Voorn. WILLEM EGGAERT~I~W~~S~

zij, en of niet veel eer ‘t selve aan een sijner
descendenten sij te attribueren en wel voor
eerst - vermits op de balk waaropoudtijds
sijn grafschrift geplaatst was en welk een gedeelte uitmaakte van ‘t afschutsel der Gapel,
(welk afschutsel nu ook geheel vernieuwt is,
sedert den tijd waarin WAGEXAAR leefde) een
klein wapen geschildert of wel gebeeldhouwt
stond, ‘t welk het wapen van Purmerende en
dus ook waarschijnlijk dat van den stjgter en
aanlegger van die stad zal geweest qn ; ook
werd in verscheide wapenkaarten ‘t tegenswoordige wapen van Purmerende, synde 3
silvere weerhaaken op een swart veld, gesegt
door deesen WILLEN EGGAERT gevoert te sijn
geweest.
BDaerenboven blijkt uit seer respectable en
naauwkeurige
aanteekeningen omtrent. den
jire 1613, door den Heer BOOT bgeenversnmelt , dat de eijgentlijke grafserk waaronder
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hij begraven lag, sonder eenig teeken of opschrift als toen bevonden werd, maar wel dat
een ander daar neffens lag met de qunrt%eren
(zoo als in het monument in BBn schilt sijn bij
elkander gevoegt), doch welken niet aan desen WILLEM EQGERT toegekend worden.”
Op denzelfden balk, waarop oudtijds het
vermelde wapen was gebeeldhouwd, stond
dit grafschrift onmiddelijk daarnaast : Anno
MCCCC ende X VII den X V dach in July starf
den eerbnere WILLEM EGGERT Heer tot Purmerende, gedorj’teert met twee vicaryen meede f undateur van deese kerck, die begraven is onder
dese blauwe snrck; waarop, zoo als wij vernamen niets geschreven stond, waarom dan
ook, behalve om de opgegevene redenen, de te
dien aanzien gerezen twgfel welgegrond voorkomt, Ook het aangevoerde door den Heer
MACAR~,
naar aanleiding van een origineel
regel waarop zijn wapen, alleen de crnmpons
of weerhuken voorstellende, met het omschrift
dat zijn naam bevat, toont duidelik aan, dat
hij voor zich dit en geen vermeerderd wapen
gebruikte; dewijl dit nu het wapen van Purmerende tevens was, zal het gebruik er van
ongetwijfeld dagteekenen , of van den bouw
van het kasteel aldaar, of wel van den 4den
Nov. 1410, toen de Ambachtsheerlijkheid en
de dagelijksche Gerechte vanden dorp Purmer en Purmerland, benevens de hooge-heerlijkheid van Purmerende, hem door ,Hertog
WILLEBI geschonken werden.
V.D. N.
De familie te Water (VL bl. 259, Vr. 236;
vgl. bl. 346). Een geslacht TEX of TER WATER
werd vroeger onder den adel gerekend,bezat
de havezathe den Arentshorst, die later, door
huwelijk met eene erfdochter, overging in het
geslacht RENGERS, en komt voor op de Wupenkaart van de Ridders en Edelen van Overijssel, uitgegeven door ~~~0318 vAX MIERLO,
Het wapen, zoo als het mij in een MS. Wupenb. is voorgekomen, vindt men in XAV. VI.
bl. 43, Vr. 51, Pu”. 8. Is dit hetzelfde geslacht
alsdat,waaruitProf. JOXAWILLEMTEWA'TER
en de overige nog in Gelderland aanwezige
TOE WATERS zijn gesproten, en voeren ze hetzelfde wapen ?
MO >
Gasverlichting in Nederland (VL bl. 171,
Vr. 255;vgl. bl. 388). Te Gorinchem ondernomen door eene bijzondere Vennootschap in
het najaar van 1855, waarin het GemeenteBestuur deelgenomen heeft tot verlichting
van de straten, pleinen en grachten, benevens
van hetRaadhuis inwendig, voor den tijd vau
20 jaren tegen f4200 jaariijks.
Ook in de Nieuwe Kerk der Hervormde
Gemeente is dit aangenomen tegen f 340.
C.G.B.
Gasverlichting in Nederland. Te Leeuwarden

werd ze den 2den Januari 1845, nadat de
raad den 24sten October bevorens het be;insel had aangenomen, besteed aan den Engelschen Ingenieur JOHN BRYAN te Utrecht,
welke stad hij even als Arnhem van gaslicht
had voorzien, en wel 140 groote en 110 kleinere lichten gedurende 20 Jaren voorf 9500
‘s jaars. Den 3den Dec.was denieuwe verlichting gereed,en reeds den 17den Januarij daaraanvolgende zag BRYAS zich gedrongen zijn
sontroct over te dragen aan het huis E.E.
OOLDSXID bz Co. te Parijs, het hoofd der gasmaatschappij, welke in 1844 de verlichting
van ‘s Gravenftage had ondernomen. Zie w.
EEICHOFF, Geschiedk. beschrijving van Leeu!uarden, dl. 11. bl. 286-287. Te Monnikendam
is het nieuwe licht in den avond van den 14den
Januarij 1857 het eerst ontstoken en indezelfde maand te Xneek tot de invoering besloten.
B.
Eerste straatwegen hier telande(VI.bl.172,
Vr. 264; vgl, bl. 349). Over dit onderwerp is
reeds gehandeld in DE NAVORSCHER, 111. bl.
383, Vr. 374; IV. bl. 301, en Bzj’bl. 1855, bl.
xxii, alwaar de Zeeuwsche straatwegen, voor
zoo verre bekend, en de tijd van aanleg worden vermeld. Op de nu op nieuw gedane vraag
wil ik al weder, gelijk t. 1. a. p., verwijzen
naar :de Staats-Courant van dingsdag den
21sten Februarij 1843, waarin de bestrating
van vele wegen in Nederland wordt opgegeven. Behalve de Zeeuwsche,aldaar genoemd,
en reeds in DE NAVORSCHER medegedeeld,
vindt men die tusschen Haurlem en Amsterdam in 1762-1767, het overige naar ‘s Hage
in 1806 en 1807, de Bezuidenhout in 1700 en
1748, tusschen ‘s Hage en Delft, 1663, in
1694-1696, tusschen Delft en Rotterdam in
1803 en 1807, tusschen Rotterdam en Gouda
in 1679 en 1680, tusschen Brielle en Hellevoet in 1805, tusschen Utrecht en Amersfoort
t o t Apeldoorn in 1808 en 1809, tusschen Hoorn
en Enkhuizen in de eerste helft der XVIIde
eeuw, tusschen Amsterdam en Amstelveen in
1750 tot den Overtoom, door Amstelveen met
keijenin 1809 voortgezet, tusschen Amsterdam
en Ouderkerk omstreeks 1778, tusschen ‘s Gravenhage en Scheveningen in 1663, tusschen
‘s Gravenhage en Loosduinen in 1684 en 1692.
Voorts de wegen van Breda naar Turnhout,
en van Breda naar de Roskam, nog in dc
Langstraat, van Raamsdonk naar Waalwij&
van ‘s Hertogenbosch naar de Belgische grenzen tot de barribre in 1741 en 1742, verder in
1788 tot 179 1, overigens na 1814,
V. D. N.
A. vun Beek (VI. bl. 173, Vr. 269; vgl. bI.
350). Heeft deze vraag verwondering verwekt bij een ieder, die den verdienstelijken
ALBERT VAX BEEE, te Utrecht, gekend heeft,
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nog grooter was die, bij het lezen van het
dearop geleverde antwoord. Ook mij heeft
het leed gedaan, tot heden zoo weinig over
hem, na zijn verscheiden, te hebben vermeld
gevonden, want hetgeen in de Vergadering
van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap,
waarvan hij vele jaren mede-Directeur was,
dit jaar door den Voorzitter is gezegd gew orden, zal de vrienden van VAN BEEK moeijelijk
kunnen voldoen, ofschoon hij als ijverig en
werkzaam geleerde wordt vermeld. Het ware
te wenschen dat, of zijn zoon, die almede te
Utrecht woont, of zijn zwager MOLHUIJSEN, te
Deventer, een levensberigt van hem leverde,
waarbc men zine vele bemoeijingen en werkzaamheden en schriftental, met juistheid en
naar waarde opgaf; tot het opwekken daartoe moge dan ook deze mijne poging medewerken. Men zie intusschen de Konst- en
Letterbode van 1822, dl. 11. bl. 369, alwaar
zijne bevordering honoris causa tot Math.
Magister et Phibs. Natur. Doctor, naar verdiensten wordt vermeld.
V.D. N.
De Vice-Admiraal Thijsen (VL bl. 173, Vr.
273 ; vgl. bl. 351). In de Batavise Rome-@, te
Amsterdam 1661, treft men, in drie verhalen

van zeeslagen, den bedoelden THIJSEN aan.
Op bl. 260 wordt beschreven zijn dapper
gedrag in Brazilië, onder den zeevoogdr?~~~~.
Op bl. 359 leest men: ,,Dapperheijdt van
I,IARTIJN TIJSZOONS, op de Deenen,” en waarvan het verhaal volgt.
Op bl. 362 staat: nNederlaag
der Deenen
door MARTIJN TIJ&” waarna hei y$al
begint.
. . .

geb. den 28sten November 1653, Commissaris 1693, trouwde den 25sten Julij 1679 te Amsterdam JOHANNA MARIA HISLOPEN, geboren
April 1658; hij sterft den 4den Januarij 1705,
zij sterft den 15den Junij 1726. Hun zoon,
ALBERT
VAN DER MERCKT,
geb. den 25sten
Februarij 1693, was Schepen in 1724, trouwt
den2denMaart 1721 SARAJACOBAVANGHESEL, JANS&. eX HERMINA VAN DEpOLL, hij
sterft den 23sten Februarij 1746.
Het wapen van VAN DER IIIERCKT komt
soms voor gedeeld, links van goud met drie
moriaanskoppen, 2 en 1, regts drie kepers
van sabel op zilver; soms een schild van
goud, beladen met de drie koppen en een keper, alle-van sabel.
V. D. N.
M$t ‘(VI. bl. 191, Vr. 282 ; vgl. bl. 352).
Verschillende gevoelens zijn, t.l. a. p., over de
afleiding en beteekenis van het woord M$t
voorgesteld. De zaak is zeer eenvoudig. Mite
(in het Engelsch wordt het als matt ofmijt
uitgesproken) is in het Anglo-Saksisch in het
algemeen een klein ding, a little thing, gelUk te
zien is bij BOSWORTH, i.v. Vanhier dat het
toegepast is op eene ‘zeer kleine munt, op een
zeer klein insekt, en dat niet een mijt, bij BREDERO b.v., zoo veel is als geen zier, niet met al.
*es .

Tabak (VL bl. 198,. 286 ; vgl. bl. 353).
In het Tgdschrift voor Staatshuishoudkunde
enz., van SLIET TOT OLDHUIS, ai. XIV.st.
111. bl. 157, leest men dat ,,de tabak hier aanvankelijk als een geneeskundig kruid was
aangekweekt, inzonderheid in de Provincie
Utrecht, Gelderland en Vriesland. In het midden der XVIIde eeuw had de tabaksteelt in
Gelderland, vooral in de omstreken van Wageningen, eene hooge vlugt genomen, hetwelk
met leede oogen door de Provinciale Regering werd aangezien, omdat hierdoor de
teelt van tiendbare gewassen verhinderd
werd; zij werd dan ook ten gevolge eener ordonnantie van den Hove van Gelderland,
A”. 1647, aan het tiendregt onderworpen,
daarin volgende het voorbeeld van de Staten
van Utrecht, die reeds bij Placaat van 1636 de
tabak tiendbaar verklaard hebben.”
V. D. N.

Geslacht van derxckt (VL bl. 191, Vr.
278 ; vgl. bl. 352). Tot de btizonderheden
van
dit geslacht, behoort ongetwijfeld het sneuvelen van HENDRIK VAN DER MERCKT, Amsterdamsch Commandeur in 1677, die van der
jeugd afaan het land trouw gediend had,wiens
vader vele jaren en toen nog Commissaris
der admiraliteit op Texel was; zie DE JONGE,
Zemezen, dl. 111. st. 11. bl. 262.
JACOBVANDERMERCKT,
zoonvan JAN en
van ELISABETH VAN BREUSIGHEM, geb.den
30sten April 1594, trouwt den 22sten Augustus1628, PETRONELLA 'IVITSEN;
hunne dochter ELISABETHtrOUWtGERARDBORSVANWAAterling (VI. bl. l=r. 287; vgl. bl. 353).
VEREN. CATHARINA VAN DER ~ERCKT, geb.
Het bevreemdt ons, dat met zoo veel moeite
1605, trouwt 1636 DANIEL HOC!I&PIED, NICO- en met onzekeren uitslag naar den oorsprong
LAAszoon, van Keulen.
en de beteekenis van het woord AterZing gePIETER VAN DER aIERCET trouwt den 2lsten
zocht is. Ook hier brengthetanglo-Saksisch
Oct. 1615 tot Middelburg SARA DE FRBEP, ons op den weg. In die taal is ater, ator,
hij stierf Januarij 1625; hun zoon, JAN VAN atter vergif, en van hier dat eenevergiftige
DER
MERCKT, Admiraliteitsheer wegens Zeeslang atter, attor, adder genoemd is. De uitgang Zing duidde den staat van een’ persoon
land tot Amsterdam 1657, trouwt den 16den
Junij 1649 CONSTANTIA BOUDAAN;
hij sterft aan, gelijk nog in ons vondeling, huurling, enz.
Maart 1661, Hun zoon, JAN VAN DER MERCKT, Dus is aterlang een venijnig mensch, die als
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VergiJ bij zich heeft en hoogst gevaarlijk is,
Wien men schuwen moet.
*** .
[Wg kennen het woord aterling noch in het Angel-

Het komt er nu op aan welke familie GRAUbedoeld wordt. Is het die,welke destijds
te Embden gevestigd was, waarvan ook in het
Album voorkomt, ANNA GRAWERDT, gehuwd
saksisch, noch in het Engelsch. Is BOSWORTHS Op- met W ILLEM BEZITIXCK,
Drost te Embden (zie
gave naauwkeurig (watniet altijd het geval is), dan genealogie van het laatste geslacht bij FERheeft het Angelsaksisch woord ater, otter (BOSWORTH
geeft beide vormen) in de eerste plaats de beteekenia WERDA , 9de generatie, alwaar zij eenvoudig
van vergif (poiaon),in de tweede plaats die vanslang, N. GRAUWERT genoemd wordt, zoodat uit de
inscript.ie in het Album ook haar voornaam
adder (snake, viper). - Moeten wij nu afer in aterhg Opvatten als vergif, dan is aterling naar onsgeblijkt), dan is het wapen zoo als hier boven is
voelen. een woord dat evenmin deugt als wellusteling,
opgegeven. De Albn amicoruna van de 1Gde en
het eenige van dezelfde soort, voor zooverre wij ons
herinneren, dat men in onze taal kan aanwijzen. 17de eeuw zijn ook met. opzigt tot de heraldie
Moeten wij nier nemen in de beteekenis van slang of belangrijke bronnen van kennis. Ook andere
adder, dan vinden wij het vreemd, dat wij in onze wetenswaardige bgzonderheden
komen daartaal eene afleiding aantreffen van een woord,dat onze in dikwerf voor. Zoo vermeldt F E R W E R D A
taal niet kent,cn waarvoor wij een ander hebben, dat noch geboorte, noch sterfbed van WILLEX
er in klank weinig van verschilt, namelijk adder.
BEW!IXCK,.waarvan
in het Album mede eene
Want dit laatste kan niet, zoo als *a* schiJnt te meenen, hetzelfde woord zijn met een Angels. ater of inscriptie gevonden wordt, en wel uit Haaratter, maar luidt in die taal nädre.]
Zem, den 19den November 1640, afreisende
nnnr Embden, ter zijde waarvan GILLES DE
Jvapens van geslachten, meest Stichtsche en GLARGES heeft opgeteekend: overleden den
Ooerijsselsche verlangd (VL bl. 199, Vr. 296; 29e November sondachs s’namiddachs tusschen
vgl, bl. 355). Tot toelichting van de opgaven 1 en 2 upe 1640, stilo veter& derhalve op de
daaromtrent, t. 1. a. pl. gegeven, meen ik te reis, of zeer spoedig na de terugkomst van
moeten mededeelen , dat er bij mij omtrent WILLEM BENTINCK te Embden.
NB. Het wapen van I-IAGHE, sub 20, opde juistheid van twee daarbij beschreven
wapens twijfel bestaat, namelijk, omtrent die gegeven, is dat van CORNELIS HAGA, eerste
van ZEGERSVAX WASSENEIOVEN
en GRAUgezant van Nederland te Konstatiinopel.
WERT.
Immers in het
DE GLARGES,

Album Amicorum

F.A.VAN

van GILLES

RAPPARD.

Wapens ual) geslachten, meest Stichtsche en
Overzjsselsche
verlangd, Ter aanvulling van

Pensionaris van Haarlem, in
mijne verzameling berustende, (2. Overzigt
daarvan, in het 2de stuk, VIIde deel der werken van de Maatschappij van Nederlandsche
Letterkunde, te Leyden, 1856, bl. 30) komt

de geleverde antwoorden op deze vraag :
No. 5. VAN BEVERNINGK , doorsneden van
sabel en goud, het eerste met een’ stappenden
leeuw van goud, het tweede met een’ bever

~~~W~~~~~~~ZEEGHERSVANWASSENHOYEN

vanazuur.

de beide vleugels naar boven uitstrekkende,
in natuurlijke kleur; doch gebekt van goud.
Het wapen van GRAUWERT~S datvan JO-

No. 14. NOOMS, van azuur met eene star
van goud.
No. 16. ANSSEX, van azuur met drie arenden, 2enlVan Zilver.
No. 18. STECH, van zilver met, een schietboog (arc), waarvan de boog en trekker van
azuur, de kolf van keel.
No. 19. GRAES , van sabel, gevierendeeld
van zilver.
No. 20. HAGEN , van zilver met 3 merletten, 2 en 1 van azuur, tusschenwelke een
wassende maan van keel.
NO.21. RA~IMELMAN, van keel met, drie

HANGRAUWERDTS zuo~sr~a~~,gehuwdmet
JOS~E VANBROXCKHORST(~~~~~
degenealo-

bandenvangoud.
No. 22. T EN

driemaal voor, als van
GELEINZEEGHERS
VANWASSENHOVEN,~~huwdmet I~ARIAMUYSVANHOLY,
JAN ZEEGHERS (Sic) VAN WASSENHOVEN,
gehuwdmet CLARADEDRIES, en
LOUIJSE DE ZEEGHERS (sic),gehuwd
met
JOHANVAN SEROOSRERKE,

en daarin zijn de zilveren traliën niet op sabel, maar op azuur, hetwelk ook op de lambrepuins voorkomt,. Tot cimier een halve arend,

gie van het laatste geslacht bij FERWERDA,
7de generatie, als tot Embden wordt aangeduid). Het, is niet. met drie zilveren rozen op
een veld van keel, hetgeen geheel met dat, van
DE: WAEL, sub 3 opgegeven, zou overeenstemmen, maar van keel, beladen van boven met
eene zespuntige
gouden ster en eene zilveren
TCCs,

als op vqfgouden

punten rustende,en

beneden eene gouden lelie (het gewoon heral-

diek figyr), welke lelie ook boven den helm
tot cimler strekt.

-

WERT

WATER, doorsneden van keel
en zilver, het eerste met. een’ opkomenden
leeuw van goud, het tweede met drie leliën,
2 en 1 van &bel.
NO.23. WERMELOE, van azuur, geschakeerd van zilver, door twee lijnen, makende
zes quartieren.
Nog verbetere men de opgaven.
NO.3. DE WAEL VAN VROXESTEIN,~~~~~~~
sabel met drie rozen van zilver.
NO.26. VAN TELLICHT, van azuur met een
geankerd kruis van zilver.

\

112
'No. 28. GRAUWERT, au chef de même, beter nu chef d’or.
No. 35. BOOGAART , het opgegeven wapen
iS

van VAN

DEXBOOGAARD,

ROOGAARD

OfUI-

heeft acht golvende faasen
van zilver en keel.
No. 37. VELDHUIZEN, voeg bij : couvert
d'azur.
V. I). N.
Wapens van geslachten, meest Xtichtsche eR
Overijsselsche verlangd.NO. 11 .VAN GOcH,van
azuur, beladen met een’ klimmenden leeuw
van goud, houdende met de voorpooten een
pilaar van zilver, geplaatst enpa au deztre
des schilds.
No. 30. PAuw...Zie WELEVELD, Handboek
van den Nederla&hen Adel.
X.
TENBOGAARD,

Plannen voor den iR 1671 voltooiden bouw
eener tweede kerk voor de Lutherschen te Amsterdam (VL bl. 199, Vr. 299 ; vgl. bl. 356).
Deze plannen voor de nimmer gebouwde, veel
minder volbouwde koepelkerk op de Botermarkt, omstreeks den jare 1700 door den advocaat N.LISTISG(nietLIESTIXG)teZ~IllenC;esteld en door STOOPENDAAL in 17 platen gegraveerd , waarvan het aan Burgemeesteren
vereerde model in de Oude Kerk werd geplaatst (thans meen ik in de Nieuwe aanwezig) , moesten dienen ten behoeve van de Hervormde gemeente en geenszins voor de Luthersche, welker beide kerkgebouwen reeds in
1633 en 1668 waren gesticht. Het plaatwerk
is getiteld : Nieuw Desseyn, tot een seer groote,
stercke , en om te hooren heel bequaame coupelKerck, met ,een hooge Tooren , daar midden uyt
rysende,gansch
dienstig en gevoeglyk te plaatsen
op de Bootermarckt. Ontworpen, door ordre, en
vertoont soo van Hout, als in Prent, tot glorie en
roem van de Eedele Grootachtbaere Heeren, de
Heeren Burgemeesteren en Regeerders deser
Stadt Amsterdam, deselve doende bouwen. Alles met onvermoeyden yver en langduyrigela arbeydt uytgevonden , en daar toe in staat gebragt ,
door Mr. NICOLAAS LISTING, Advokaat. Zie
1. LE LOXG , Reformatie der stadt Amsterdam,
c. w. B.
bl. 572.
Robespiere of Rcberspierre (VL bl. 222,Vr.
335 ; vgl.VII. bl. 23).K. K. houdt in zijn antwoord de eerste spelling voor de ware, op
urond van een calembour, door ROBESPIERRE
Eij zekere gelegenheid gesproken. Wij vinden het zeer gevaarlijk, de ernstige geschiedenis op calemboursen andere snedige gezegden te bouwen ; hoe weinig toch zulke aardlgheden den toets eener strenge kritiek kunnen
doorstaan, bewijst het onlangs verschenen
allergeestigste werkje van E. FOUBNIER, l’Esprit dans l’histoire. Recherches et curiosith sur
les mots Ristoriques. I>it werkje beveel ik K.
$C, zeer ter lezing aan, omdat daarin wordt

aangewezen, hoe de meeste dier gezegden
eerst post datum door het babbelende publiek
zijn gefabriceerd of minstens wezenlijk gealtereerd. Oogelukkig komt in dit werkje de
calembour In questle niet voor, maar ik maak
opmerkzaam, dat al is dit gezegde echt, het
voor

de

Spelling

van

ROBESPIERRE

met

Of

zonder p niets bewijst, daar deze naam in alle
geval in het Fransch op dezelfde wijze wordt
uitgesproken.
Echter hel ik ook tot de spelling ROBESPIERRE over, omdat deze volksmenner zich dus
onderteekende in een autograaf voorkomende
in A. CHALLA~VIEL
, Histoire musée de la Re&blique Franpaise, dl. 1. p. 264. Waarom nu de
naauwkeurige IIIIGNET steeds RODEKSPIERRE
spelt,kan ik niet opgeven; misschien was, zoo
als meer gebeurt, ROBESPIEXRE niet consequent in zijne eigene naamspelling ; ook vermoed ik dat etymologisch de r bepaald in het
woord behoort, al kan ik toch peene plaats van
dien naam aanwijzen, zoo hond ik Robespierre
oorspronkelck voor een’ plaatsnaam,ontstaan
uit Robertspetra en allengs verbasterd in Robertspierre, Roberspierre of Robespierre; naar
die plaats kon eene familie den naam DE EOBESPIEBRE
voeren, dit de verdwijnt dikwijls
na verloop vantijd, en, zoo dit niet reeds was
geschied, had de Jacobijn genoegzame redenen het voor goed weg te laten.
PFXILOGRAïUIIIATOB.

Gouverneurs van Macasser (VI. bl. 223, Vr.
344;-vgl. VII. bl. 24).
[De lijst ons door PHILO-~DICUS toegezonden,
komtmetdie van+p overeen, maar is vollediger.

Behalve dst hij tusschen F. PRINS en J. VAN THIJE
nog noemt D. DE HAAS, opgetreden in 1691, zet hij
de lijst totop den tegenwoordigen tijd voort en voegt

er alzoo bij:
J.D.VAN SCHELLE enJ.Ii.TOBIAS . .
D.BISCHOFF . . . . . . . ,. .
P.LECLERCQ . . . . . . . . .
J.F.T.MAYOB . . . . , . . .
D. YIETEBPAAT
(waarnemend command.)
J.F.T.MAYOB . . . . . . . ,
P. aIERKUSenBAUMBAUER.
. . . .
R. DEFILLETAZ BOUSQUET. . . . .
P. J.B. DE PEREZ. . . . . . . .
P.VREEDE BIK . . . . . . . .
A.VANDEBHART . . . , . . .
C.A.DEBRAUW.
. . . . . . .

1824.
1825.
1827.
1828.
1833.
1833.
1833.
1834.
1841.
1848.
1853.
1855.1

Het kasteel Loevestein (VI. bl. 223, Vr. 348 ;
vgl. VII. bl. 25).
[Het door DE G. hieromtrent medegedeelde is reeds
op

bl. 25 vermeld.]

-.

Antoine Corran dit Bellerive (VI. bl. 233,
Vr. 352; vgl. VIL bl. 25). Zie over CORRAxus de aanteekeningen van w. TE WATER, in
het Tweede Eeuwgetijde
van de Geloofsbel$denis,bl.
230-234. D i e n s zo0qJ.w.~~ W A TER, zegt van hem en zijnen brief: ~~Tot de
Vereemginge
der Onroomschen strekte ook,
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gedeeltetijk, de brief van ANTONIUS CORRAHUS, gezegd BELLERIVE, geschreven te Ant-

werpen in louwmaand ‘8 jaars 1567, aan die
van de Augsburgsche belijdenisse, en waarin
hij, ook uit staatkundige gronden, de eensgezindheid sterk aanprijst, doch waaraan hij
zelf weinig dacht, toen hij, eenigen tijd daarna, in Engelapd, menigyuldige twisten gezaaid heeft en waardoor hij dien grooten lof
naauwlijks waardig is, welken sommigen hem
toezwaaien.”
J. L. h. 1.
Lazarus vanSchzuendi (VLBl. 234, Vr. 354;
vgl. VlI. bl. 26).
[Hetgeen W.E-L. mededeelt, is onze lezers reeds
uit het antwoord van zijnen stadgenoot W. W.B., bl.
26, bekend.]

Oene van Wqtsma
vgl. VIL bl. 29).

(VL bl. 235, Vr. 360;

[Wij ontvingen op deze vraag nog een antwoord
van W. E-L., van denzelfden inhoud en nit dezelfdc
bronnen geput, als de bl. 29 geplaatste en vermelde.]

BrunsuCjksche Rijksdaalder (VL. bl. 235,
Vr. 364 ; vgl. VII. ‘bl. 30).
rA. P. H. K. deelde ons de op bl. 30 aangehaalde
pl&ts uit het Leven z’an ~MON ËPISCO~IUS nÏede :
..Nadat de Hollandsche Synode van 1618 en 161s
ge6ndigt was, Wierden de aídaar’geciteerde Remon,
stranten uit den lande gebannén; Hieronder ook wa
de Hoogleeraar 8moN EPÍKOPIKW. Op den avond VOOS
hun vertiek , zegt het verhaal, zonden de Staten-Ge
neraal ook eem &der nog dien avond zijne daggelden
welke nog onbetaald waren. Dit geldt wierdt hun toe
geteldt in Rijksdaalders. Onder de Rijksdaalders, dia
aan EPISCO~IUS
toegeteldt wierden, wy er eene, ge
blagen in het land van Brunswijk, ?p welke aan dl
ëene zijde stond de waarheid uitgebeeld, hebbend1
boven en om haar hoofd dit opsçhri8 : veritas vinci
om&, de waarheid overwint alles. Onder hare voeter
vertreedt ze twée beelden; boven de eene staat : Ca
Zumniu, dat is: deLaster; boven het andere: Hendaciun
dat is: Logen. Aan de andere zijde stond met grootc
&tteren geslagen deze woorden : Recto fuciendo ne
mipem limeas , dat is: weldoende vreest niemand. E,
PISCOPIUS
deze Rijksdaalder naderbij beschouwende
erkende hierin eene bijzondere leiding der Voorzie
nigheid, dat diegene, die hem om weidoen en’hel
voorstaan der waarheid en het betrachten eener goedc
conscientie ten lande uitzetten, ip de betaling yan
het laatste geld, waarmede zij hem in bállfngscbaF
verzonden, bene rijksdaalder gaven met een stempel
en opschrift, bekwaám om hem in zijne onderdruk.
kingte troosten. Hij liet dezen rijksdaalder omzetten
met eenen gouden rand, en wordt nog in zijn geslachl
bewaard.”
Zie ook Kabinet van Nederlandschs en Kleefeche
Oudheden, dl. IV. bl. 226, en Levensbeschr. van Ned,
Xznnen en Vrouwen, Amst. en Harl. 1776, III. IOO.]

Nicolaas Dedel (Gbl. 236, Vr. 376; vgl.
VIL bl. 48). In ‘s Nav.‘s Bijbl. 1855, bl. cxxi,
leest men in het antwoord op het wapen der
VAN
OOSTERS,
dat de inzender’ in het bezit is vau eene met-veel zorg bewerkte peslachtlijst van de afstamm elingbn van WILLEN
JOOSTEX DEDEL, enz. 1574 ; wanrschijnlij$
bevat die lijst bgzonderhedeu oyer NICOLAAS
DEDEL,
den
Hoogleeraar.
’
Dl.VII,
’

Van het geslacht DEDEL (de naam schijnt
eigenlijk D'EDEL te moeten zijn) wordt bij
/ 1iAX LEEUWE‘J,~at.~~~.,
p.l125,indegenetlogie
van vSLKEQTEYX, vermeld: LAM%ERT DEDEL, onder den adeldom van het
Sticht van Utrecht 1367, en zijn broeder JAX
PEDEL YMANSE, te Utrecht, J 378, die de overgrootvader is geweest, in mannelijke linie,
Jan ARRIAAN, den uierden Paus van Rome,
ran welke afstamming ook door VOXDEL ià
;ewaagd, die van hem spreekt als uit een
Stichtsch oud adellijk geslacht afkomstig; nog
vindt men hiervan gesproken door BRANDT,
in zijn Hist. der Reformatie, bl. 16, in de
Aanteekening.
De Heer'ïMr.~o~~N DEDEL werd Raadln
het Hof van Holland, Zeeland en Friesland,
1621, deed den eed den 16den Februerij en
werd op den 28sten October 1653 geïnstalleerd tot President van dat Hof. Hij sterft
den 22sten Maart 1665.
De Heer Mr. WILLEM DEDEL wordt vermeld als Substituut-Griffier van genoemd Hof
in 1658, werd daarna Griffier den 30sten
September 1675, wanneer liet SubstituutGriffierschap vacant bleeftot in het jaar1694.
Hij stierf den l?den Octobei 1683,’
Op de lijsten van den Hoogen Raad komt
alleen voor als Grifiier WILLEM DEDEL; hij
doet eed den 9den Julij 1644, en sterft den
18den April 1650. Zie VAN LEEUWES. Bat.
Ik, p. 1474 en verv.
V.D. N.
Petrus van StaverrVI. bl. 238, Vr. 384 ;
vgl. VII. bl.49) was de zoon van FREDERICCS THEORORIJ~ VAX STAVEKEN, Predikant
te Koevorden, en aldaar geboren ; ouder broedervan REINERVAXSTAVEREB,
Predikantte
Blankenham, daar overleden in 1749 ; op wien
hij de lijkrede deed. Als Proponent was hij
bijna 8 jaren hulpprediker van LUBB. VOLTELE& Predikant te Heejnse, werd jongste Predikant te Kaeuorden in Mei 1702 en emeritu?
in deri zomer 1748 ; hij overleed te Koeoorden
den 22sten Junij 1761, in zijn’ 86ste jaar.
Van zine geschriften is ons nikts bekend.
De stemme Gods uit den hemel, 1683, (Nav.
VIL bl, 49) kan (uit aanmerking der jaren)
van den Koevorder Predikant niet zijn, en
ook niet de lste’sendbrief va?a hOHANNES; die
reeds in het licht verscheen te Amst. in 1692,
herdrukt te Bremenin 1697 en te Amsterdam
in 1702. GLASIUS, Godgel. Neder& in voce,
Teeft als schrijver van dit ‘laatste en De weg
deer regtveerdigefa, enz. Leyden 1699, op : PEIRUS VAN STAVEREN, Predikant te Leyden,
,vtirleden in 1683, en houdt dezen o8k voor
3en schrijver van de lijkpredikatiën op WIL;EM III,MANQER en nO&u&maar’t~n onregte.
’ ?e lijkrede op Hotiing WILhEti IIr werd
cehoyden door JOHAXNES V A N STAVEREX,
,oen Predikant te Alkmaar, later te Amster:
tam, met lilaagl. P: 16. Hij hield er ook een4
15

.
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Amsterdam overleden
in 1722, met Psalm CXVI: 15,16.
De lijkpreeik op J. P. MANUER, Hoogd. Predikant te ‘s Gravenhage, werd gehouden den
3den Mei1741, door ELANDUS VAK STAVEREN, Predikant aldaar.
T. A. R.

over FLOR. BOMBL& te

[Evenzoo,maarkorter,hetantwoordvanV.D.N.]

Govert Flink (VL bl. 254, Vr. 391; vgl.
VIL bl. 50). Zijn geboortejaar is te vinden
in het Tqdschrzift voor Munt en Penningkunde,
door VAN DER CHIJS, dl. 11. bl. 768, en tevens
is daar zijn begrafenispenning afgebeeld,
waarop staat :
s>Gebore te Kleef in den Jaere 1615, den
25en van Loumaent, gestorven t’Amsterdam
1660, den 4en van Sprokelmuent.”
NR. In den tekst staat: den 2en, - en Sprokkelmaent.
D. W. 2.
Geslaclzt uan Bielefeld enz. (VL bl. 254, Vr.
393; vgl. VII. bl. 50). Het wapen van BIELEFELD
wordt beschreven: sEin quadrirtes
Schild zeigt in Felde 1 und 4 einen scbwarzen
Adlerflügel auf silbernen grunde; die felder 2
und 3 sind oben blau und unten silbern, im
Blau steben zwei Lilien, die dritte stebt balb
im silber. Unter dieser dritten Lelie zeigen
sich zweiRosen.“Ook het portret van Ze Baron
DE
BIELEFELD,
door FOLKEDIA,
1766, beeft
ditzelfde wapen, gedekt door twee gekroonde
helmen, hebbende tot cimier: de eene een
adelaarsbals gekroond, de andere een naakt
man ten halven lijve, met muts op, en bijl in
de regter opgeheven hand; voorts tot schildhouders twee Pruisische adelaars, met de letters F. R. gekroond op de borst,
Het wapen van sAnïdAIsB,tntwelk geslacht
CLAUDIUS
SALMASIUS
behoorde, wordt gevoerd : yjd’azur au chevron ondé d’or accompagntt de trois glands de mesme;” doch sommigen voerden le chevron teut uni, anderen
ployé en ~‘Escu, à la bordure de gueules.
Hetwapen ~~~PAULUSHAL&IALE
1586, in
een Album bij mij, beeft tot helmdeksel eeuc
kroon met een’ uitkomenden leeuw van goud
getongd en geklaauwd van zilver.
V. D. N.
Johannes Vollenhove (VI. bl. 254, Vr. 394
vgl.VII. bl. 51). Reeds zijn den Heer VA?
DER VEE~ vele plaatsen aangewezen, was!
over dezen verdienstelijken man berigten tl
vinden zijn. Geen van die alle echter maken
naar ik vermeen, gewag van een’ penning
op zijnen dood vervaardigd, en thans no:
in de rijke verzameling van een’ penninglief
bebber bewaard, die mij wel waardig toe
schijnt bier beschreven te worden. Deze pen
ning is ovaal, van zilver, groot 70 bij 6
strepen. Op de voorzijde ziet men eene tom
be, waarboven uit wolken van rook, een vo
gel (Pheniks?) opvliegt en een naakt kinder

lf menschenbeeldje draagt. Op de tombe
tast van voren in een vierkant, het volgende
bpscbrift, gesneden :
JOAN
VOLLENEIOVE
U. S. Theol. Doet.
Divin. Orac. ad Hagan.
Interpres. Sagaciss.
Fideliss.
Natus 11 Jun. CIODC
XxX1. Obiit XIV Mart.
CKlDCCVIII.

Op de linkerzijde van de tombe staat geneden :
Ad aethereum Pennia.
n op de regterzijde:
Aufertur. Olympum.
Terwijl onder de tombe geschreven staat:
Semper honos, nomenque VIRI,
pietasque, mane-

bunt.
Op de keerzijde, op het vlak van dezen
lenning, leest men de volgende regels:
Nu rust
JOHANNESVOLLENHOVE,

Gequeekt weleer in JESUS schoot,
Zo hoog begaafl met Geest van bove,
In zuivre leer en taal zo groot,
Vledder moet zulx met Zool getuigen
Ook Leiden, neffens Amsterdam,
Schoon die ‘8 mans hart niet kondenbnigen;
‘t Geen ‘s Gravenhaag ten voordeel qoam :
Daar hij rtiim veertig jaar in ‘t zoeken
Van JESUS eer zich oueet met vlijt:
Onsterflijk door zijn’naam en bo&en ,
Die dewigheit zijn toegewijt.
Dit grote licht heeft ons begeven,
Hij rustte drie Jaar vóór zijn doot;

En nu na zeventig en zeven,
’
Des Levens zat, in
ABBAPS schoot.
Hetgeen JOANNES VOLLEXHOVIIJS schreef
1 het Albuslvan ARNOLD MOOXEX, Hag.Com.
XII. Kal. Sept. 1673, is ons door Jonkb.
'AN
RAPPARD,
uit zijne verzameling medeedeeld, zie Werken der Maatschappij van
Letterkunde, dl. VII. 1856.
In het Godgeleerd Nederkand, door B . GLA31~9, 10de Aflevering, komt zijn naam verkeerlijk voor als VOLLENHOVEX ; ook de opgave van zijn geboortejaar en dag komt niet
met die op de medaille overeen. Overigens
deelt bij eenige bijzonderheden mede uit, gelijk bij zegt, aanteekeningen van ‘s mans
kleinzoon, Mr. J. VOLI,EXROVE,
Advocaat
voor den Hove van Holland. Onderscheidene
afbeeldingen van VOLLEXHOVE , waaronder
zeer fraai gegraveerde, vindt men vermeld
in den Catalogus van Portretten,door
F. MULLER.
V. D. N.
8. X. Cerisier (VI. bl. 254, Vr. 397; vgl.
VII.bl. 51). Zijne voornamen waren ANTOINE YARIE,~~ niet ANDRÉ NAURICE, gelijk door
den Heer VAN DER AA , in zijn Woordenboek,
reeds teregt is aangemerkt, die echter onvermeld laat BILDERDIJKS Gesch. des rader-
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Zands, dl. X11. bl. 151,153., alwaar eene zeer
8. Coeverden tot Walfort, Lintelo, Itterongunstige beoordeeling over het werk van S urn, Virmont, Lintelo, Dorth, Hoemen, BoeCERISIER,
Ihbleau de I’Histoire des P. U., 0OP+
voorkomt. Ook in de Vaderl. Bibliotheek en in
9. Coeverden, Kecken, Duyt genaamd Buth,
de Letteroefeningen, tijdens de uitgave derver- I?evervoorde, Oldeneel, Baar, Munster, Riptaling door LOOSJES, kan men Verslagen en P erda.
Beoordeelingen vinden. Over den vertaler P.
10. Coeoerden , Hetterscheit , Wermeloe ,
LOOSJES, AZ. zie men onder andere het Jnar2lchenking , Rengers, Sleet, Wijnbergen, Bockboekje voor den Boekhandel, 1839, bl. 124. Rij h orst.
mij staat aangeteekend,dat de vertaler of naVoorts wordt bij FERWERD.~, Adellijk Wavolger vanden Heer CERISIERzoudegeweest
tenboek, in de genealogie VAN DEN CLOOSTER,
zijn WILLEM IRHOVEY VANDAX, een Predi;ste generatie, vermeld, dat, eene uit dit gekantszoon en zwager van den Heer PAULUS
lacht huwde VAN COEVERDEN ; en in de geVAN HEMERT, doch de plaats waar zulksvoorlealogie DE WOLF%, 8stc generatie, BERESD
komt weet ik niet; ook schijnt die meening
'ANREERD en ANXA~ANCOEVERDEN, wier
zich niet te bevestigen .vAN KA~IPEX, Beknopte
lochter ELISABETH huwde in 1614 REISIER
Geschiedenis der Letterkunde, dl. 11. bl. 530,
)E WOLFF.
wiens oordeel gematigd is, zegt, dat de schrijVan bovenstaande kwartieren, zijn ook eeniver,naarmen verhaalde,bij gijzeling gedwon;e ontleend aan de Wapenborden, vroeger in
gen zoude geweest zijn om de latere deelen
;erken voorhanden.
van zijn werk te leveren.
V. D. N.
In eene Lijst of Verzameling van Op.zwerinren in Adellijke Stiften, vindt men onder de
[Volgens mededeeling van T. wordt w. IRBOVEN
;wartieren van opgezworenen in het Stift
VAN
DAM als vertaler yan het werk van CERISIER genoemd iII de~@%UJWZ$van STRICK VAN LINSCHOTEN,
Sedbur :
V. bl. 328.1
1. PHIL. OTTO VAN COEVERDEZTTOTHOETELAKEN trouwt AXNASOPHIAVANDER CAGeslacht van Coeverden (VL bl. 255, Vr. 'ELLETOTRIJSSEL ;hunne doChterANNAco~~401; vgl. VIL bl. 52). Een stamboom van 6IELIA ISABELLAVANCOEVERDEXtroUwtGOdit geslacht is mij niet bekend, doch tot bouw- 1)ERTPRILIpVANLIJZTDENVAXDEXPLAEK.
stof daarvoor moge dienen de volgende kwar2. GoswIJs VAN COEVERDEN TOT RHAAS
fieren, voorkomende in een Wupenboek, als :
t,rOnWt ANNA MARIA VAX COEVERDEN TOT
1. Coeverden, Vam’ck, Ittersum, Poll, Heec- EITOEVELAAR; hun zoon J~HANBURCHARDVAN
keren, &Iom, Isendoorn, Sevenbergen ; met It- <:OEVERDEX VAN RHAANtrOUWt JUDITH VAN
tersum, Buckhorst, í?oeverden, Berwisch, Es- 1UXEMEN TOT RHEEDE; hun zoon GOZEWIJY
sen, Ulft, Hessen, Bentinck.
1 IEXDRIKVANCOEVERDEN TOTRHAAN trouwt
2. HEXDRICK VAN COEVERDEN TOT DEN 1IIARGARETHA FLORENTIA ELEOXORA VAN
WOLFART en Zijne VI'OUW VANLINTLOE vAX
1 <ECHTEREN; hunnedochter MARGARETHASODER ESE: Coeverden, Ittersum, Varick, Buck1 ?HIA AUGUSTA REINIERA VAN COEVORDEN,
horst ; Lintloe, Virmont, Vorst, Morrien,
( ioet eed den 26sten Januarij 1737voorJoHax
3. GOESSEN VAN COEVERDEXTO RAEN en ( IIJSBXRT LUDOLFVANNEr+IRCHEN genaamd
1 JIJVENHEIM, en PREDRII( Graaf VAN BIJANTYA MARIA VAN COEVBRDEX VAN STUVEL.ER: C’oeverden, Lintloe, Itlersum, Virmont, 1 LANDTHALTBURCHARDVAXCQEVERDENTOT
en Coeverden, Ripperdn, Ittersum, Vos van
XHAAN~~JUDITHVAN
RHEMENTOT RHEDE;
;xinne. dochter ANXA FREDERICA VAN COESteenwijk.
VAN PASQUA4. COEVERDEX VAN STUVEGAAR en RIP- VERDEX trouwt NAXIYIILIAAN
en Cretier.
PERDA VAS
WELDAM: Coeverden, Ittersum 9 LINI tot Eschede
4. JOHAN GOOSEX VAXCOEVERDEX~~OUW~
Varick, Westerholt; Ittersum, H’uchterbroek. 1
Poll, Vos van Steenwijk, en Ripperda, Vor 7 ANNA MARIAVAN COEVERDEN; hunne dochvan Steenwijk, Virmont, Mulert, (rzoickelo, Is- tfX AIXA HE?IRIETTA VAN COEVERDEX TOT
Belmuide, Morrien, Apeltorn.
RHAEX tXOUWt JOHAN HER&IAN NAGELL TOT
5. Coeverden, Kecken, Duit genant Buth , AXPSEY.
5.‘Nog vindt men de volgende kwartieren :
Bevervorde, Delwich , Palant , Knippenborg Il
Coeverden, Isselmuyden
; Heeuk, Brederode.
Rasfelt.
V.D. N.
6 .
WOLTERVAXCOEVERDENVAXWEGDAN, ,
trouwt 1653 ITTERSUM, frouw toWolfshagen, ,
kwartieren: Coeverden, Hetterscheit,Wermeloe,
Geslacht van Egchelbérg
genaamd Hooftman
Schenckinck ; Rtersum , Lawick, Asscheberg, / (VL bl. 255, Vr. 404; vgl. VIL bl. 53). Over
dit geslacht, vindt men bij BALEN, Dordrecht
Knoppert.
- 7. Coeverden tot Raen, Ittersum, Varick,1 bl. 1164, Genealogie van NISPEN, eenipe opgaBoekhorst, Ittersum, Coeverden,Poll,
Bierwisch.! , ven, en wel dat +ILLESVAx EIJCKELBERG
en Lìnteloe, Virmont, Voorst, Morrien,
Heiden, , genaamd HOOFDMAN, Heer van Kleijdaal;
Stovers, Artselaar en Kcauwesteijn , Schepel!
Schonevelt genaamd Grasdorp, Este, Valk.
15*
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tot Antwerpen en huwde 1580 MARGAREZij stierf in 1598 en werd begraven in deGroote Kerk te ‘s Hage, nalatende vijf kindereqonder welke CORNELIS en GILLES. Voorts ziet men bij TIMARETEN, Verzameling van Gedenkst. in Nederl. dl. 11. bl. 38,
beschreven de grafzerk van de Weduwe van
Was

THA

VAN NISPEN.

HeerGILLISvANEICHEI,BERGgenaemtHOOFTMAN, alsmede die van CORNELIS VAN EICIIEL-

genaamt HOOFTUAN, Ridder, Heer van
Stevers en Artselaer, sterft den llden Maart
1632.Deze was dezoon vanc+ILLus voornoemd
(wiens moeder, blijkens de kwartieren alhier,
moet geweest zijn znmE) en van MAnGAnzTIIA
VAN NISPEN.
Ook bl. 106, op de grafzerk van
BERG

ALEXANDER ZOETE DE LAKE VAN VILLERS,
wiens moeder was BEATRIX EICRELRERG genaamt ROOFTMAN, dochter van GILLES voorn.,
ziet men de kwartieren van EICHELBERG ; zoo
ook bij ~~~~~~~~,Wapenboeic, Genealogie van
NISPEN, 8e generatie. Bij BUTKEZTS,
Troph.
de Brabant, torn 11. Liv. X, p. 513, wordt
onder de Schepenen van Antwerpen genoemd
GILLIS HORMAN (alias) EECKELMAN.DB~T echter deze naam voor noch na dien tijd meer

schijnt voor te komen, zoo zal dit geslacht
dan ook niet tot de Antwerpsche behoord
hebben.
SCHELTEMA, Staatk. Nederl., dl. 1. bl. 480
vermeldt ALBERT VAN EYGHELENBERG~~Z~~~
HOOFTMAN, Burgemeester te Groningen. H’J
noemt hem een’zoon
van GILLES,
afkomstig
uit een adellijk Oostenrijksch geslacht, eer?
aanzienlijk koopman te Antwerpen, die deWatergeuzen en Zeeuwen hielp, en om het geloof naar Bremen vlugtte, en van zijn vaders
tweede

vrouw, PAULINA

ROLTEMAN,

dochter

van den beroemden Groningschen Staatsman
HILLEBRAND PZ., die zich toen ook te Bremen
ophield. ALBERT werd te Groningen opgevoed,
kwam aldaar in de Regering, bekleedde vele
Stads- en Staatsambten, en huwde 1. OEDE

DE~EPSCHR en ~.J~IIA~AMARGARETHAVA~
EUWSUM.
Hij was geb. in 1594, stierf den

18den September lF52. Dat deze GILLES niet
dezelfde kan z;jn als degene, die MARGARETHA
VAN
NISPEX
huwde, bhlkt daaruit, dat die
vrouw, gelijk wij vermeldden, te ‘s Hags in
1598 als weduwe werdbepruven. Het schijnt
evenwel, dat gelijkb~dig twee personen van
denzelfden voornaam leefden.
In het Neues Preussisches Adels-Lexicon,Be
Suppl., 1843, p. 29 leest men: )lDie altadelige
familie v. EYCIIEL

oder EYCIIELBERG gehörte

derRitterschaft desfrankischenCantonsRhön
und Werra an. In der Sachsischen Armee
haben Söhne aus diesem Hause gedient ,” etc.
lset wapen van E ICHELBEBG is in het Theut-

sche Wapenbuch, Th. V. S. 186.
V. D. N.
Geslacht van .hychelberg genaamd Hooftman. SCHELTEMA, dl. 11. bl. 125, wordt wederlegdin Nederl. Gedenkpenn. uerkluard door

VRIES en DE JOXGE, dl. 11. bl. 2 11, alwaar
staat :&YCAELENBERG gezegd HOOFTMAN is
van Duitsche Grafelijke oorsprong,” maar dat
GILLES
HOOFTYAN
in GOTTFRIEDS Krongck,
vervolgd door s. DE VRIES, dl. 111. bl. 508
voorkomende, geweest is een arm persoon,
DE

die met eenige kramerijen door het land heeft

geloopen, en zich later te Antwerpen neder-

zette, waar hij koophandel begon te drijven
en dien meer en meer uitbreidde, zoodat hij bU

zijnen dood eenen rijkdom van over de 10 tonnen gouds naliet. Deze twee persoonen zijn
alzoo hier met elkaár verward , en de laatste
heeft niet tot den Gravenstand behoord, maar
wel den handel en de zeevaart op Moscou en
Archangel 1,gestabileerd.”
D. W. Z.
Geslacht van Eijchelberg
genaamd Hooftman.
Uit het aangevoerde omtrent dit geslacht en
de daarbij vermelde wapens blijkt, dat EYCRELUERCH

en HOOFTMAN twee verschillende

geslachten zijn, en dat het eerste den naam
van HOOFTMAN slechts heeft aangenomen, als
zijnde waarschijnlijk daarmede door familiebetrekking verbonden, daar het wapen van
EYCHELBERCH
de voornaamste plaats in het
genoemdewapenschild inneemt. Het geslacht
van HOOFMAN te Haarlem, komt m;j derhalve
voor niet van gemelden GILLES EYCHELBERCH
genaamd ROOFTDZAN af te stammen, maar een
afzonderlijk geslacht te zijn, hetwelk met dat
van EYCHELBERCH slechts door aanhuwelijking was verbonden. Het geslacht van HOOFMA?J te Haarlem, vind ik steeds zonder dien
naam v a n E Y C H E L B E R C H v e r m e l d , a l s b i j
KOK, Woordenboek in voce ELISABETH HOOFMAN ; in eene boedelscheiding voor het geregt
te Haarlem in den jare 1610 gepasseerd,
waarin voorkomen JOOST HOOFMAN, in huwelijk hebbende KA’TELIJNE
VANDERMERSCH
uit ~%anderen en JOOST HOOFIAN WILLEMSZOON ; en in een geslachtregister, waarin MAR-

genoemd wordt, alsgeb. te
Julij 1732, getrouwd met
FRAXÇ~ISVA?JI,A~I(ERE?I
denGdenAup.1756.
Den naam vind ik dan eens XOFFYAN of

GARETHA

ROOF~IAN

Haarlem
HOOFDMAN,

den L3den

dan weder HOOFTMAN gespeld.

De Heer Q. v. IJ., die met het’ geslacht
van HOOFMAX
door familiebetrekking verbonden is, zoude mogelijk wel in staat

z;jn ,

door middel van dit Tijdschrift eene geoéalogische opgave mede te deelen, van de vroegst
bekende leden van dit geslacht, waaruit men
de familiebetrekking tot GILLES EYCHELBERCH
en de dichteres ELI SABETH HOOFJIAN
konde opmaken, en waaruit konde blijken,
hoe die naam eigenlijk moet geschreven worden. HOOFT in zijne Ned. Hist. noemt aangehaalden GILLES EYCHELBERCH zonderbijvoeging van dien naam slechts IIOOFT~IAN.'
L. v. D. B.
Rater (VI. bl. 255, Vr. 410; vgl. VIL bl.
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54). De eene noch de andere afleiding voldoet
mij volkomen, evenmin als die, welke ik hier
geef, in afwachting van tegenspraak en van
beter :
1. Van hetFr.fEatter:vleijen,eeneonwaarbeid zeggen, daardoor een misslag begaan.
2,Van jZato Sp. Trbouffée de vent,flatuosit&”
GATTEL,B~CC~ONZKO.
Het Engelsch heeft verscheiden woorden van denzelfden wortel in
soortgeltike beteekenis: o. a. jkztus: >j(in physick) disorderlymotions stirred up in the body
by wind or windy mtXts."BAILEY. Het is niet
vreemd, dat men een onbehoorlijke uitlating
van dien aard, en vervolgens ook andere vergrijpen, een Jater zal hebben genoemd, zoo
als men spreekt van een’boer, om hetgeen deze
L. J.
niet zelden doet.

‘t #esZacht de Mepsche (VL bl. 256,Vr. 414;
vgl. VIL bl. 54).
[A. P. H. K. deelt ons mede, dat JOHAN DE YEZPSCEXE in 1653 te Utrecht studeerde. Zön wapen WDB
SIS beschreven is bl. 55. Zijn symbolum: Spes con6sa Deo numquam confusa recedet.]

Van der Kemp en LBrussel (VL bl. 269,
Vr. 440; vgl. VIL bl. 57). FREDERIK ADBIAAN VAN DER KEMP vestigde zich na de omwenteling van 1787 in Noord-Anaerika. Een
briefvan hem dato 20 Febr. 1816 uit Oldenbarneveld, eindigt met de volgende regels :
IjHoe gaarne ik mijn harte wensch zoude inwilligen, om nog eens een laetst vaerwel aen
mijne overgebleven vrienden te wensehen,
heb ik hier toe naewlijks eene flaeuwe flikkering van stervende hoop over - mijne bekrompene omstandigheden verbieden het Geschiedenis van Steenwijk(VI. bl. 255,Vr.
Besluit hier uit niet dat wij ongelukkig zijn.
413 ; vgl. VII. bl. 54). Behalve de beschrij- Riet vrienden hier en in Europe die achting
ving Yan die belegeringe enz. der stadt Steen- kunnen schenken - met ,aezondheid, met tewijk, door ~ILHELNUM LANIUDI:DOCCUN:
Dievredenheid en huizelijk peluk -behouden
naer des H. Euangelii binnen Steenwijck 1581, wij oneindige dankenstof.”
K. v. s.
met eene opdragt aan den Heere H.BERNARDT:
[VAN DEK HEMP, van wien het antwoord vtm Q.
Vrybaender-Heere van Merode, Heere tos X. 2. spreekt, die in de Kaapcolonie aan de verbreiRummen, etc. Luytenant Gouverneur van wegen ding van het Evangelie onder de heidenen arbeidde,
was een andere dan de in de vraag bedoelde.]
zijn Exct4. en den Gedeputeerden representeeVafa der Kemp en van Brussel. Het berigt
rende die Staten in West-VriesZand; gedagteekend uit Steenwijk 17 April 1581, in alles 26 van den Heer v. D. AA betreffende FRANCISCUS
bladz. in 4O. bestaat er ook nog in het Hoogd. ADRIAAN VA?I DER KEMP hierop geleverd,
moge worden aangevuld, met te vermelden,
een berigt, getiteld : n Eyge&iche und warhaftige, niewe Zeitung von dergewaltige und grosse dat hij geboren was in 1752; dat de Staten van
Belegering der Stadt Steenwyck, von anfanck Friesland en van Groningen, als mede Burgemeesteren van Leyden hunnegoedkeuring bebis hero wie dapfferlich das sie sich an beyte seytuigden, over het door hem uitgegeven Magaten gebraucht haben, mit Sturmen, SchermutzeEen und Schlagen. - Item > hoe das der Stadt zijn van stukken in 8 Dln. 1783; hij was een
der oprigters van het genootschap van Wawol Achtzeen wochen schwer met Ruyteren unci
penhandelen bleef daarvan lid tot in 1785. Na
Knechten Belegert is ghewest , ,und doch zu letzt
rnit Schanden haben mussen entlaufen , enz. ge- zijn ontslag gearresteerd zijnde in 1787, achtte
scheen den 25sten Februarij.
Ghedrukt zu hij het raadzaam het vaderland te verlaten,
en vestigde zich als landbouwer in Amerika,
Cölln,onder HELMSCHLEGEL. Bijmij WILHELM
den Ssten Sept.
JANSSOX , Brieffmahler von Campen , 1581,” alwaar hij te OldenOarneveld
1829 is overleden. - Zijne redevoering ter
in het geheel slechts 7 bladz. beslaande, in 4O.
Over deze belegering van Steenwijk leest gedachtenis der verlossing, Amst. 1816 werd
men bij BOR, NederZ. Hist. het 15de en 16de door hem te Utica uitgesproken, en de Lofboek en VAN XETEREN, Hist. v. d. Oorloghen rede op GEORGE WASHINGTOY te Oldenbarneveld den 22sten Februarij 1800 in de Engelen Gesch., dl. III. bl. 438 -466.
Van WILHELMUS LANIUS van Doccum, den sche taal opgesteld en is door J. LUBLISK DE
schrijver van ‘t eerstgenoemde Berigt, blijkt, JO‘TGE in het Hollandsch vertaald.
Hij is vermeld geworden in de Vervolgen
dat hij waarschijnlijkin 1580 van Lutjebroek
te Steenwijk is beroepen, en ter oorzake van op WAGEVAAR Vad. Hist., bij BLAUPOT TEX
den overval der stad door de Spaanschen CATE, Ges&ed. der Doopsgez. en laatst door
onder TAXIS 1582 is vertrokken naar IJssel- ~~as~us,GodgeleerdNederl.ook hónst-en LetV. 1). N.
vnuideta, alwaar hij kwam na do overrompe- terbode, dl. 11. bl. 289, 1829.
ling van Steenwij’k door VERDUGO, en van daar
Navorscher(VI.
bl. 296,Vr.459 ;~gl.VII.bl.
vertrok naar Elburg in 1583, en eindelijk weder in 1587 te Lutjebroek kwam, alwaar hij 59),In mijn t.l.a.pl.opgenomen antwoord staat:
rjzoo ZOU men” enz. de Letteroefening heeft
in 1592 overleden is.
Men zie de Lesten der Predikantenin Over- eene beoordeelirq.” Dat spreekt van zelfen
ijssel, eerst door A. MOOSES uitgegeven, en bewijst niets; maar ikschreef,dat menspraakkunstig zuiver kan zeggen : de LetteroefeniRdie van Gelderland door H. DE JOXGH.
V. 1). N.
gen van deze maand heeft eene beoordeeling.”
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En dit doet ten aanzien van het : in de Navor
scher ter zake.
Ookin het antwoord van J. J. WOLFS is eent3
feil. Het, tijdschrift heet niet Navorscher ; maal
de ïVavorsc~er. De geachte redactie heeft ovel:
het hoofd gezien, dat hierdoor het geheelc ?
antwoord vervalt.
v. 0.
Shakspeare ìn Holland(V1. bI. 305,Vr.462
vgl. VIL bl. 60). Eene rijmlooze navolging
in vijfvoetige jamben van de beroemde alleenspraak uit, het treurspel Hamlet, door JAB
HINLOPEN
vervaardigd, komt voor in het 5~
dl. bl. 147, van het werk van scnsöcx, kon
begrip der Algem. Geschiedenis, vertaald dool
C. w. WESTERBAEN, die van gevoelen is, Ijdat
dezelve het, van andere Nederduitsche wint,
welke hem toeschenen de meening van den
grooten man, somtijds diep liggende en verre
reikende, hier en daar gemist, althans flaauwelijk uitgedrukt te hebben.”
J. L. A. 1.
Lancï&wed te Mechelen en Vlìssìngen (VI,
bl. 308, Vr. 479; vgl. VIL bl. 62). Door eene
vriendschappelijke hand is mij de aldaar aaugehaalde Sohatkiste ter leen verstrekt,, evenwel zonde het eene bestudering van dit werk
vereischen, om met eenigen grond op te geven : IjWelke kamers deel aan het feest te
Mechelen genomen hebben ;” altans wanneer
men dat opvat in den zin van jjtegenwoordig
zijn op dat feest,” en zulks, wijl op den titel
voorkomt: Gebracht en gesonden, waarmede
bedoeld worden : Blasoenen, Refereijnen ende
LiedBkens.
Ik zal dus eerst die &ameren” vermelden,
welke Jjintreden”gehouden hebben; deze zijn:
Den MARIA CsAxs, tot Brussel. Laat Lauvers groeijen.
De GOUTBLOYYE van &twerpen. Groejende in deuchden.
De GOUTBLOMME van Vilvorden. Niet sonder Godt.
Hiervan komen platen voor: ,,hun (of hunne) Blasoen (of Blasoenen) ter Cameren brenghende ;” de eerste en laatste bragten édn, de
tweede vier(een groot gedrapeerd en versierd,
en drie eenigzins kleinere) blazoenen.
Nu volgen alle de Kamers, waarvan ik
eenig werk geleverd vind. Van die gene,
waarbij een of meer *geplaatst zijn, komen
ZOQ veel blazoenen voor als er * bij staan.
DEXBOECK~~ de CORENBLOXVB~
Brussel,
de **VIOLIEREX en de OLIJFTACKvan Antwerpen, MOPSES BOSCH of DEX VIERIGHEX
DOORN, de CATHARIJNISTEN en de JONGHE
LAUWERIERENY~~
‘~Hertogenbosch, JEWETTE
yan Lier,*‘* CHRISTUSO~GHE~~~~ L)i&,TERWENBLOEISEL van Aerschot, die VLASBLOEX
yan Hebont, JOXGHEX VREUGIIQENBLOMI$E
yan Bergenop ZOO~R,TIIEIJBLOYKEXVR~ TUW

hout, *DIE

BREMBLOYME

van Cheel,? HEIJ-

Arendonk,HEYLIGBEN
GHEEST van Brugge, BARBARISSEN van Asch,
GOUTBLODWE van Gouda, BALSENBLOM
van

LIC~GROYT-SELLEVR~

Haestrecht, WYXGAERTRAKCKEN en WITTE
van Haerlem, ORANGIELELIE Van
Leyden en NARDUSBLOMXE van Goes, - de

ANGIREN

meeste met de bekende zinspreuken (zie de
lijst NAV. VL bl. 65), enkele met de spreuken
van hare factors ofprinsen. Bovendien kwa-

men er de-kamers van Halle en van *Mol1 en
eenigepurticulieren.
Indien wij zeker waren,
dat de bijgevoegde spreuken altijd de deviesen
der kamers inhielden, dan zouden wij de boven aangehaalde lijst kunnen aanvullen met
de opmerking, dat de kamer van Halle het
zinstaal heeft: Godt is meyn hulpe,
die van
Assche : nosce te ipsum en die van Haestrecht:
w. J. F.
vronaelijck str2jt alt@.
Zegel van een onbekende (VI.b1.327,Vr.501;
vgl. VIL bl. 88). In het wapen van MEIJXERS
op de Wapenkaart der Vroedschap van Rotterdam 1740,ziet men de pegase of het gevleuzeld paard van zilver, en de lelien van goud ;
waar om dit een Zeeuwsch
geslacht genoemd
wordt, is mij niet duidel$;in de Wapenkaar!en van die Provincie komt het niet voor, doch
het. is mogelijk van later tijd. &Ir. GERARD
PRANCOIS XEIJNERS was Vroedschap te Rot‘erdam 1740,en over G. C. MEIJXYERS, den re?resentant en later Afgezant, zie men de Ver.
jolgen op WAGENA~R , Vad. Hist: en aldaar ‘t
Register.
V.D.N.
Gevraagdegeslachtwapens (VI. bl. 360, Vr.
v& VH.bl.93). JEAXVANMILL ,Lieu,enant de la Compagnie de Cuirassiers du Baron de Grobbendonck, fut annobli par Lettrex
~~SA~.AL~ERT~~ISABELLE
du26Mars1605.
Les armes sont : de gueules , au dextrochère
zrmé d’argent , portant une épée de mêrne. Nobel.
iles Pays-Bas, p. 142.
VAN DIJCKE noemt een geslacht VAN MIL,
551;

vermaagschapt met ASSOWEVILLE,

CAWEEL,

VAN HALEWIJX,D'AVYLA,COBRYSSE,VAXDER

Rec. Herald., p. 17, 96,195, 274,
318, 514.
N. DE VASSIJ, Heer van la Forest en du
Gast,
Markies van Bressé, werd den Wen
/
’
I. Waart 1668 in zijnen adeldom bevestigd. Zie
let Nbbiliaire de Normandie, waarin ook zijn
wapen,d’aryent ci trois tourteaux de sable, voor;omi. LE CARPEXTIER, Hìst. de Cambray,
leemt part. 111. p. 1050, onder meer andere
ceslachten ook dat van VASSIJ, d’azur à Zjunelles dor au chef de mesme, en zegt verder :
,Toutes ces Familles se firent connoistre en
nostre Cambresis.” blr. JOFIAX BERXARD
LAURENS DE v~ssIJ,(gest. 21 Aug. 1747),zat
Van het jaar 1731 af aan in de regering der
stad Vere : of hij tot, een der beide genoemde
EECKEX.
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zie ook ORLERS, Beschr.van Leyden,
273,274 en MORERI, Dictìonn.
Uet geslacht BOGAERT (1) , oorspronkelijk
uit Dordrecht, door GOUTEIOEVEN ~~BALEN,
een seer out eñ eerlzj’ck geslacht genoemd, was
daar reeds in 1382 bekend, in welk jaar BIL-

geslachten in betrekkingstond, is mij niet gebleken, doch vermoedelijk is hij een der voorzaten van de thans nog hier te lande aanwezige familie van dien naam.
Va‘r VEEN, door bastaardij gesproten uit
het hertogelijk huis van Braband, voerde : de
Brabant, aufilet d’argent, chargé de troìs anneiets ou vervelles de gueules. BUTKENS , Troph.
de Brab., tom. 1. p. 448,449 ; CHRISTINAEUS,
Jurispr. Her. part. 11. p. 34. Tot dit geslacht
behoorde CORNELIS
VAN VEEN, Ridder, Heer
van Hoogeveen, Vuersse, Drakesteijn , Burgemeester van Leyclen , die verscheidene kindereu naliet, o. a. SIMON VAN VEEN, Ridder, Heer
van Hoogeveen enz. Nouv. Addit.pour la fa-

TEN.

mille de
p, 663;

Julij 1520, en even als zijn vader in da
St. Pieterskerk begraven (3). Mr. JAKOB BO~~~~~(J),zoonvan Mr. ARXOLDBOGAERT(~),
Raadsheer in den grooten Raad te Mechelen
(1520-1555),en kleinzoon vanJAKoB voorn.,
was ook Raadsheer te Mechelen (1576), Rid-

VAN

VEEN,~~~ BUTKENS,~.
LEEUWEN, Bat. 111.

w.,tom.I.

bl. 11261129, die ook ‘t wapen aldus opgeeft: . , . , een
Leeuw van Gout, op een Velt van Sabel, doorsneden met een Silvere Baar, beladen met d r i e
Ringen van Keel.”
VAN

H ADEWY VAN DORP ARENTsdr. en van N.vAN
R O D E N R I J S , ,)had te man Heer DIERCX V A N
VEEN, die voerde dry Leeuwenkoppen van zilver, eñ een baer int midden op een lazuijren
velt, ende wan Heer PHILIPS VAN VEEN, genoemt VAN DORP , Ridder geslagë inden slag11

teghen de Luyckenaers, An. 1408.. . . , . hy
leefde noch An. 1423,en sterf sonder kinders,
begraven te Delft in de Oude Kercke. . - . . . .
GOUTEOEVEN,

bl.

171,

v.

LEEUWEN,

a.

w.

eules à la fasce 4 trois macles d’argent , was de
tweede vrouw van JAN VAN BRIASTRE,~~~~
zij huwde in 1273. Uit dit geslacht komt in
later' tijd voor, JAN VAN VENE , die bij LAMBERTA DE BUSCH (von dem Busche?) verwekte
MENRICA
V A N VENE, g e h u w d m e t H E N D R I K

VANERP,~~~~~~~WALRAVEN, HeervanErp
~~~MARIAvAN uuONCuousT.Vgl. LEOARPENTIER, a. w., part. 111. p. 323.
VAN

BEVEREN,

dochter

van

ROE-

MONNIX, troude HEN DRIK VAN
VEEN, een geslagte uyt den Huyse van Ravestein,
en hebben kinderen nagelaten. Geslachtl. van
BEVEREN bij V.LEEUWEN,~.W. bl. S63.
GODFRIED
DOMINICUS VANVEEN, Secretaris Van Brussel in 1724, voerde d’or, à trois
beopards passans l’un sur l’autre de gueules.
Bu~x~~~,a.w.'I'om.~.p. 472 ;DIEPESTRIER,
Nouv. Meth. du Blason, p. 116. Zijn geslacht
was o.a. vermaagschapt aan dat van VAN DER
DUSSEN, zie LE BLOXD, Quart. Géneal., die
echter voor goud een zilveren veld opgeeft,

bij FERWERDA.
v. Adel) komt
de naam VAN VEEN voor, op de Wapenk. van
de Edelen en aunzienl. geslacht. in ‘1 Sticht van
Utrecht. In NAP. VI. wordt gesproken over
Sn &zn&l.vanV.
Volgens

KOK ,

D.DUSSEX

(Woordenb.

i.

eene schildersfamilie van dien naam, en daarHOUBRAKEN en ROOGSTRA-

bij verwezen naar

LEN

BOQAERT

WILLEïXSZ.,

als schepen

dier

stad voorkomt. Uit ditzelfde geslacht waren
ook gesproten : Dr. ADAM BOGAERT, zoon van
wmmnf, Schout van Dordrecht in 1423, Hoogleeraar

in de Geneeskunde aan de Hooge-

school te Leuven, aldaar gestorven in 1482,
en in de St. Pieterskerk begraven (2)) nalatende Hr. J A K O B B O G A E R T , mede Hoogl. in
de Geneesk. te Leuven, gestorven den 17den

der en President van den Raad van Vlaande-

ren (5); hij stierf te Gent (6) in 1597, nalatende
FERDIXAND
BOGAERT,
gest.9
Dec. 1591(7);
N . . . . (8) , gehuwd met KAREL ROBERTDE
JAUCRE,
Heer van Cruyshouthem, zoon Van JAN,
Heer van Mastaing , Graaf van Lierde, Baron
van Heijze enz., bij ANNA VAN ST . ALDEGOXDE-XOIRCARSIES;MARGARETHA,
van JAN VAN DREXCKWAERT,

tweedevrouw

Ridder, Burg-

bl.

Q~~;FERWERDA ,Staml.vanv. DORP,~~ gen.
GEERTRUIDA VAN VENE, die voerdedegu-

WALBURG
LOF en ANNA

Men

dl. 1. bl.

(1) De naam wordt verscheidenlijk gespeld, nouBOECIERT, BOEGHAERT, BOEGHERT, BOEM-

GAIRT,

GAERT,BOEIdGAIRT,BOEMGBERT,BOGAAIiD,BOGA~RT,
BOGARD,BOGARDS,BOGABT,BOOQAEBD,BOOQAEBT,
BOOMGAERD.
(2) Voor het altaar van St. LWAS. Thtratre Socre

de Brabant, tom. 1. livre 11. p. 99.

(3) Bij het altaar van St. LUKAS, ib. p. 98. »Volgens zijn grafschrift heeft hij zeven kinderen gehad,
en is na ‘t overlijden zijner vrouwe priester geworden.” HOOGSTRATEN, t. a.p., die ook aanhaalt PB.
ZWEERTII,

Athen. Belg.

(4) Begraven in de kerk van'tklooster derarme
Clarissen te Mec/LeZen, onder een’ blaauwen lijksteen,
met dit opschrift : Nobili Clarissimoque Viro D. A RNOLDO BOGAERT, Pnrlamenti Mechliniensis
Consiliario, itemque Nobilissimo Amplissimoque Viro D.
JACOBOBOGAERT, Equitiaurato, Primum Flandriae
Praesidi desiguato. Obiit iste idib. Augusti Anno
. . . . hit vero eodem die anno 1597. Theutre Sacre,
tom. 1. livrei. p. 79.
(5) Was ook, kort voor zijn’ dood, benoemd tot
President van den Grooten IZaad.
(6) Volgens QOUTKOEVEN,
fo. 109, doch volgens
KOK. Woordenboek, dl. VIL bl. 667, te Mechelen.
hetgeen ook meer waarschijnlijk is, omdat hij aldaar
begraven werd.
(7) Uitwijzende zijn grafschrift, in de kerk van
St. Gudule, te Brussel, te vinden ic The&re Secre,
tom. IlivreVI. p. 216.
(sj In het Suppl. au Nobil. des Pays-Bas, wordt
zij
MARIA
BOGAERT,
Vrouwe van ï&erkercke,
geBeemd,endochtervan~~~~~,Heervan
Moerkercke,
Burgemeester van &ugge in 1611 en 1612, bij m85RRLCADECBA(ISEY,~O~.

II.p.58, 86.

.
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graaf van Dormael, ‘rresorier-Generaal
van
‘S Konings domeinen in de Nederlanden, eertuds Schout van Dordrecht2gestorven
te Brussel (1) in 1606; zij stierf In 1615 en had b$
hem geen kinderen ;MARIAMARGARETHA(~),
gehuwdrnet~~LK~~~V~x
ACHELEX, Raadsbeer in den Geheimen Raad (1624) ; hij stierf
in 1631, zij in 1657 (3). ;JAKOB VAlY DEX
KERCKHOVE, Ridder, zoon van JAN en ANSA
DEPAPA ,huwde l.ìn 1560 ,PETROSELLADE
C~RTE;~.MARIABOGAERT,
dochtervan Messire JACQUES, Chevalier, décédée sans enfans.
ZieMém. hist.etge5zéal.surlamaisonde~ERca-

BOGAERT

HOVE,p.139.

zaten geruimen tijdin de repering.der

Behalvegenoemde, vind ik nog huwelijksverbindtenissen van dit geslacht met, BLIJEXBURG, HALLIXCQ,VAN
VAN DER I\IERWEDE.

NAERSSEX, DE JODE,

De Heerlijkheid Schobbelant behuwde Mr. GERARD BOGAERT, Pensionaris van Dordrecht, met Jonkvr.a~nr~oY~
van Heer-Jansdam, welke Heerlijkheid later
door huwelijk van hunne dochter CLARA met
ADRIAAH VAN

BLIJE~BURC,~~~~

Schoutvan
Dordrecht, in diens geslacht overging. GOUTHOEVEN, Bijy.bl.77,109,189,222;
BALE?r',

Beschr. van Dordredt , bl. 204, 236, 240, 277,
356, 992, 1072, 1073, 1079,1109, 1149; v.
BEVERWIJCK
, Begin van Holtant in Dordr.,
bl.23,46,49,92, 96,175,19O;v. LEEKJwEX,
Bat. Ill.,bl. 873, 939,1006, 1404; v. D. EYCK,
Corte Brschr. van Zuyt-HOU., bI. 56, 57; BUTKEXS. Troph. tom. 11. Généal. des Sires de
Jauche ; FERwERDA,
WU$X%~.,
StU7ld. Van
BLIJEXBURG,

DRENCKWAERT,

DROSGELET;

HOOGSTRATEY,‘Ct”oordenb.; KOlE,idem;
der Nederl., dl. IT. bl. 360.

Schouwb.

Mr.~~~x~~~~B~G~~~~,komtteAmstercl.in
152jvoor als PensionariqMr. JOAXBOGAERT
in 1681 als Sub$ituyt-Schqut,
JAN WILLEMSZ.
(1) En aldaar bqrnven, in eene kapel van de kerk
van St. Gudule. Th&ztre Sacré de Brabant; tom. 1.
livre VI. p. 217. In het klooster der Domi&anqn te
$3russel, vindt men ‘t volgende opschrift :
B. 0. M.
Messire JEHANDE DRINCKWAERT,
Vicomte de Dormaele, Chlr. du conseil d’Estnt.
des Ser”‘*’ Archiducqi d’Autriche, & Tresorier .
genera1 du Pays-bas, Escoutette à . . ..trecht.
mort en 1606.
Et Dame MARGUERITE BOQAERT,
fille de Mess’ JACQUES President de Flandres,
88 femme,quimourut Ao. 1606(1615).
Prier pourleurs Ames.
Quartiers.
Drinckwaert,Cleybourg,
Steenhuyse,Wyngaert,
Hogelant, . . . . . Nieukercke,
Mourbeke,
Bogaert, Daesdonck, Van d. Bercht, Van Tulden.

Vrancx, Duffele, Pels, De Weerdt.

Th&re Sam?, tom. 1. p. 380.
(2) Volgens de Stamlijst van ACHELEN, wa8 aij
eenedochtervanMr. JACOBBOGAERD~I~BRE~BLAXT
?-ANSCBERPENZEEL.

(3) Beiden begraven in dezelfde kapel. waarin ook
JAIVANDILENCKWARRT~~~~;
volgens ThéatreSacré,

iom. 1. livreVI.‘p. 217.

in1611 als Regent van het BurgerweesHuys,in 1611,1615,1618alsCommissarisvan
de Kleyne Saken,in 1619alsXchepeneuin 1620
en 1621 als Comissaris van de Bank van Zee-

ninge,WILLEMJA‘TSZ.BOOGAERT,van

1593-

1606 als Kerk-Meester van de Nieuwe-Zyts
Kapel; HE‘JDRIK BOOGAERT,~D 1547,154Ben
1550 als Regent van het Oude-Z@da Hucyssitten-Huys. COMMELIN, Bes&. van A,msterdam
tweede druk,dl.I.bl.351-354,415,418,461,
470, 538, 565 ; WAGENAAR, Beschr:van
Amst.
in folio, derde st,uk , bl. 340, 408,446,492.
De BOGAERTS van Alblasserdam, Beloysenz.
stad

Delft, worden vermeld onder de Dgkgraven
en Heemraden van Deljland,
en waren met
de aanzienlijkste geslachlen vermaag@apt.
Beschr. van Delft bij BOITET, IIIe Hoofdst. ;
Oudh. en Gest. van Delft en Del&, Inl. bl. xci,
xcviii,ci ;V.LEEUWEX,R. w., bl. 1508 ;FER~
WERDA, t%?nl. van DEBRAUW,V.D.BURCH,
VAN DAM,V.D.DUSSEX.

Op de lijsten deze Schouten van der Goude,
wordtin 1538. genoemd KORXELISJAXSZ.B~GAART:
op die der Schepenen in 1505 Mr.
GERRIT BOGAERT, in 1517-1519 CORXELIS
~43%. BOG.~ERT ; op die der Raden of Vroedschappen,Mr. GERRIT,KORSELIS en CORSELIS
JASSZ.BOGAERT. D E LAXGEVAXWIJXCAERDEX, Beschr. van der Gqude, dl. 11. bl. 2d1(

258,259,286-291.

FREDRIK BOGAARD was Ordinaris
Raadte
Kuileuburg ,ten tgde van FLORIS 11 VAV PALLANT, Graaf van huilenburg. VOET, Beschr.
van Culemborg, bl. 59 1.
>>De BOGAERTS en B0LLE.Y hebben menigmael wroot deel in de regering van Ziekzee
gehad!’ SMALLEGASGE,&S&. VandeqZeelandschen Adel.
. ..**.. de VA?I DER MI%ERSCHE~,
VAX DER
BEKE, de BOGAERTS,GKUTERUS,
en ontallijke
andere meer van elders onder ons gekomen,
hebben hier (te MiddelDurg) ook in sonderling aansien geseten.” Dezelfde, C/~ron. van
Zeeland, dl. 1. boek IV. bl. 489.
LAMBERT (1) enFRASÇOIS

BOGAERT wor-

ien bij B~TKEXS opgeteld onder de Schepelen van ‘s Hertogenbosch, a. w. tom. 11, ListP,
des Echevins de Bois-Ze dut, op de jaren 1501,
1505, 1509, 1513, 1517,1521,1533,1537,
1538, 154&, 1552, 1556, 1657, 1560. Lie
lok OUDEXHOVEN, Beschr. vqa ‘q HqtogenIosch, bl. 70,71.
Onder de Conseillqs Commis des Finances
in de Nederlanden en Bourgondië, wordt in ‘t
Suppl. aux Troph. dq Brabant, torn. 1. p. 201,
>p ‘t jaar 1377 genoemd Mr. PIERRF BQGARD,
Doyen de St. Donaes à Bruges.
nhxee$re FRASÇOIS BOGAERT, Echevin de,
la ville de Bruges en 1600.
x Was qok Receueqr diqrzelfd$ stad, in 14%.
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Porta: de gueulcs R la bande de veir , au
chef d’argent B un arbre de sinople, nccompagnéc de deux arbl:es de môme..
~~essireP~~~~~I~OGAERT,~tti~li~le
Deinze,
quiépons;tle17Novembrel619,dnme
MARIE
w~sc~EufAs,
fille de aacguss, Echcvin de
Brugrs, etde PERO~E SPKOSCHOLF, vints'éta-

blir cn cctto rille le 30 nI;ir~ 1618, et fut admis le 12 Octobrc 1623, Franc-HGtc de SzelZqhern, il mourut sans post&ité, et porta:
d’or, & trois arbres d e s i n o p l e (l).” VAN
DYCKE, &?WCil BC?Y&., p. 57.

Nog komen uit dit zelfde werk voor:
Assa BOGAERT, in 1414 gehuwd rnet~~X
RAPAXRT, zoon van NICIIIEL en KATHARINA
BAVE. Zij voerde 't zelt'de wapen als FRAS-

çors bovengenoemd. Van hen stamt in rcgte
lijn nf PIETER RAPAERT, gestorven te BrUgge
in 1637, die gehumd was met MARGARETHA
DE BATS, dochter van PAULUS en ARYOLDINA
BOGAERT.
ELISABETHBOGAERT,~~~~~~~~~
JOOST VERCAUTEREX
(2), Schepen van

de
stad St. Nicolaas, in ló39, p. 363,365, 464.
Leer verschillend zijn de opgaven van het
wapen van BOGAERT. SYALLRGAXGE,~~~J~~penen der Edele en AensieneQke Geslnc?den
in het Souuerain
Gruefschap van Zeeland,
heeft: tja12 zilver, met een boom met drie étages
van sinopel ; FERRBRDA: van zilver, met:een
Eggend fiert van keel, vergezeld van drie boomen van sinopel, alles Op een terras vun ‘t zelfde ;
VA~Y DIJCICE: zie boven; een der medewerkers van DE ‘IAVORSCHER (VI. b1.356): van
bilver, met vqf boomen van sinopel, op een terras
vnn’tzelfde, welk wapen zckergevoerdwerd

door den in Utrecht gevestigden tak van dit
geslacht (3). In al deze wapens treft men
boonzen aan, hetgeen mijns inziens pleit voor
de meening, dat al de genoemde BOGAERTS
Nit een’ en denzelfden stam zijn gesproten (4).
De Baron van HERCKESRODE
(ColZect. de
Toombes enz.) vermeldt nog:
(1) Ditzelfde wapen, doch vermeerderd met een
keper van aemr. werd ook gevoerd door het geslacht
VÄN DEN BOGAÉRDE, mede-te BiWgge geve&gd, in
den adelstand verheven bij opene brieven van 20
April 1703 en 24 Jullj 1717. VAN DIJCKE,~. w.;
i’G6il. de Pays-&as, p. 622, 658. Wijlen de Baron
VAN DEN BOGAERDE Tan Ter Brugge, Opper-Schenker van 2. M. den Boning der Nederlanden, ww
hieruit gesproten.
(2) In ‘t Nobii. des Poyc-Bas wordt dit geslacht,
in 1650 geadeld, VAN CAUTRHEX genoemd.
(3) De naam komt voor op de boveneangehralde
IVuapenkaart van Edelen en Annzienliihn in ‘t Sticht
van Utrecht, en ouder de Uekens v&‘t C’tcpittel u«n
S. Jan, bij IJONDAU, Onuitgeg. Stukken, dl. 11 en 111.
(4) CARPENTIER, part. 111. p. 949, gewaagt v:~n
een geslacht BOGAERT,d& erennlsdievananu~~~sBEP, IMMERWELE,

LIERE, VRANCX,~~X.,

die alle

Jieurs de Gs avr pieds coup& in hunne wapens voeren,
gesproten zonde zijn uit die van Rotselaer, Wesemael
of Schoonhoven.
Dl. W.I.

gehuwd met GEERTRUIDA
Pu’rqdochter van THOMAS, pest. 23
April 1608, en van XARIA A SP~ULO, p. 115,
116:
N.

VAN

BOGAERTS,

DEN

JAN BOGAERTB,~~~~W~~~~IDAPICKAERTS,
dochter van WILLEX, die leefde l%j, en van
BXXA VAN SCHOOIT;
waarbij twee kinderen :
l". AXSA BOGAERTS, gehuwd met JAN
TACKOEX.
go. JAY UOGAERTS, Heer van Graesen, geb.
22 Jan. 1595, gehuwd ~~~~~ARIASCI~ROOTS,

den tak gezegd les Rouges Schroots, dochI van
ter van MICHIEL en MARGAR~THAVAX HA1GELSTEIN. Hij stierf te Duinkerken in ‘t jaar
I 1632, en liet eene dochter na, IUA BOGAERTS,
gehuwd met JAN VAN DENCREEFT,&~~~~~~
van het Hooge Gerigt van Vliermael,
Heer
van Muysen en Schauburcht, p. 173,174,583.
AXNA UOGAERTS, gehuwdmet CHRISTIAAN
ROLLIS, zoon van MATHIAS, geb.1569,gest.
1658, Schout van Rummen,
en van NARIA
HUYNVAN AMSTENRADE,p. 766.
Of dezen tot eerstgenoemden in betrekking
stonden, durf iknietverzekeren.
De schilderen dichter SANUEL VAN IIO~GSTRATEX, voerde: van keel,met eene bande van

zilver, beladen met drie St. Jacobsschelpen van

azuur; zie RALEN,aan wiens geslacht hij ver-

maagschapt was, a. w. bl. 1355.
DE VIRIEU. -Dauphiné. ARMES: d'azur,
CE trois vires ou anneaux d’or, I’un dans l’autre.
DE NILLEVILLE, Arm. Hist. de la 1Vobl. de
France.
De naam DE vIRIEuis ook hier te lande bekend. De Heeren DES TOMBE, te Z&Bommel,
en VAN DER RURGII, te ‘s Gravenhage, zijn gehuwd, de eerste metVrouwe M.A. D., detweede met Vrouwe P. J. DE VIRIEU.
De naam PALAIRET is minergensvoorgekomen dan in de &aarl. Courant van den Men
November 1856, waarin bekend gemaakt
wordtdat WILLEi%ISAPALAIRET,Wt?dUWeVan
denHeer~~?iD~x~~~ HOOGLANDT,OP den3deo
November van genoemd jaar, te pieren, in
den ouderdom van bijna 91 jaren is overleden,

MO 9

ANTWOORDEN.
Portret van Johunnes Gelasius (VL bl. 128,
Vr. 183). Het bedoelde portret werdopde
verkooping COLLOT D'ESCKJ~Y, 's Hage 1846,
(Cutul., bl. 83, No. 120)) met de afbeeldingen
zijner mishandeling door KVAX DE VELDE,
verkocht voor f 4. ‘De H.H. verkoopers Gebr.
VA37 CLEEF Of VAX STOCHUM

zullen Wellbt

nog in staat zijn te zeggen, door wien het gey
kocht is,
V. D. N.
16
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Geslacht en wapen van den Heer van Buut
(VL bl. 137,Vr. 209). Het wapen van FLEURY
wordt beschreven te zijn, d’argent au sautoir
d’or, accompagné de quatre guyures rampaties
de mesme ; zie PALLIOT, La vraye et parfaite
science des armoìries, 1664, pag. 356. Welligt
was dit zijn familiewapen, ofschoon er onderscheidene geslachten met den naam FLEURY in Frankrijk bestaan hebben.
[SEQOINQ zegt: d’azrtr.]
V. D. N.
GìZZZs Jansz. Beth (VL bl. 238, Vr. 221).
Dat C. het antwoord op deze vraag vinden
kan in de Ze aflevering van het werk van den
Heer c. KRAMM, Leven en werken van KunstschiZders enz., onlangs in het licht verschenen,
zal hem welligt reeds bekend zijn, zoo niet,
dan diene dit berigt ter aanwijzing,temeer

loordendichterA.BOOGAERTbezongen,waar)ver menzie DE.NAV.,dl.I.bl. 288 en dl.II,bl.

worden

?.N.~~V~~YACRTELDVANWEVELINKHOVEX,

gerangschikt.

GIJSBERTVANNETELRORST,

bij transport van

1424

;EGBERTVANXETELEN,
JOHAN, 1428.

V. D. N.

1403

;JOHANVAN

voorn.!
bijtransportvan
V. D. N.

GIJSBERT

GesZacht van den Dorpe en Paets (VI. bl,
201, Vr. 312). Alhoewelinoudestukken de
naam VAN DORP weleens voorkomt als VAN
DORPE
b. v. PRILIPS VAN DORPE, moet er
echter eene familie VAN DORPE of VAN DEN
DORPE .bestaan
hebben, die niet tot het geslacht,uitWAss~x~~~voortgesproten,behoor-

de. onder de regeringsleden van Mechelen!
vindt men reeds in 1468 GUILLAUME, en in
1478 GEORGEVAXDEXDORPE,~~~~~~
Echevins.
zie DUTKEPIS,

XuppE. aux troph. de Brabant,

tom. IV. p. 327 en 328, waar almede op p,
315 en spde Lijst derledenvanden HoogeK

Raad te Mechelen wordtvermeldMessire~~RO&XE VAN DORPE, Chevalier, fut pourvu dt
E’Etat d e DlaBtre aux requêtes e t Conseiller
au grand conseil E’an 1503 ; hij werd als zoo-

danig vervangen 18 Sept. 1532. Nog vind1
men in de Geslachtslijst VAN DER DUYN, Se ge.

.

Wessel van NeercazVI. bl. 237,Vr. 380).
3et buitengoed van dezen zal gelegen hebben
lan den wegvan Amsterdam op Haarlem, devijl het dlgt bij de Lustplaats lag van den
zeer ANTONY K L O K , GeuzeveM genaamd,

dewijlnithetaldaarmedegedeeldeblijkt,
dat
de bedoelde BETH onder de kunstschilders mag

MIDDAGTEN

neratie, bij ~~Rw~~~~,genoemd
PHILIPPOTE
VAN DEN DORPE,VrOUW
Van JANHOOFS
(eigenlijk HOOTS) Ridder, Burgemeester te Mechelen, wier dochter huwde Mr. JACOB VAN
DER
DUYN, Hoogheemraad van Xchieland,

1552 ; terwijl geen der genoemde personen,
l

let was vermaagschapt met vele aanzienlijke,
geslachten als YUYSVANROLY,DEBEVEREN,
?AN LEYDEN en anderen meer.
V. D. N.

137 en 226. Meer bijzonderheden van den perloon zelven, dan die door den Heer HONIG t.a.
3. werden vermeld, zijn mij niet voorgekomen;
hogelijk behoorde hij tot hetgeslacht,
waaruit
mk JOHASNES VAN NEERCASSEL, Pauselijk
Vicaris in de NederZanden,zoon
van GODEFROY

Geslacht van Nettelhorst (VI. bl. 200, Vr.
308). In het Leenregister van Gelderland komt
voor: Dat huys te Netelhorst en ais eerst beleenden: STEVEN VAN NETELHORST, 1379;

**

Ten geankerd kruìs van keel. Dat dit geslacht
;ot den adel behoorde, moet nog blijken, doch

*VAN DEZI DORPE genaamd, in degenealogie
vantAx~0~~voorkomen.
Hetwapenvan J A N P A E T S V A N ZANTHORST

van Leyden, is uaz
keel met drie wassende manen van zilver, 2. 1,
voor middelschild hebbende van goud mei

* 1597, in de Wapenkaart

{eb. 1623 te Gorcum , gest. 1686 te Zwolle, is
voortgesproten, over wien gesproken wordt
BataviaXacraof
Eerkelijke HistorievanBatavia
1716, dl. III. bl. 405-455, alwaar ook zijne
afbeelding met zijn wapen voorkomt.
Indien C. C.T., aan wiens familie, gelijk hij.
zegt,

WEMEL

VAX

NEERCASSEL zeernaauw

verwant is, iets had medegedeeld van dezen,
zijne ouders of afstammelingen, zoude zulks
welligt aanleiding hebben kunnen geven tot
verdere nasporing.
V. D. N.
Xwee Wachtendorpen (VI. bl. 254,Vr. 398).

Dat debeide

CASPARUSSEX elkanderbeston-

dan waarschijnlijk, daar de naam
van CASPAR niet zoo algemeen is ; doch even
zeker is het, dat de beide genoemden niet een
en dezelfde persoon waren. De predikant van
Oudewater kwam eerst in dienst in 1664 te
Deurne, c. a., ging van daar naar Nieuwpoort,
later naar Oudewater, Breda en eindelijk in
1682 naar Gouda, alwaar hij in 1700 is overleden ; t.erwijl de schriften van den anderen
CASPAR reeds in 1643 en vervolgens ziju verschenen. Voorts blijkt uit de onderscheidene
.Naamlijsten
van Predikanten, dat er velen
vandennaamvan WACHTEN-• ~WAGTEXDORP
bestaan hebben.
V. D. N.
den, is meer

Gevoelen over Paus Adriaan (VI. bl. 295,
Vr. 451).
l”. Was ADRIAAN VIeen Paus, die de gebreken der kerk wilde herstellen ?
2O. Was hij in dit opzigt beter dan vele
zijner voor- en nagangers ?
3O. Was hij minder heerschzuchtig dan dezen, of was hij het niet? en
4O. Onze Vaderlandsche schrijvers stellen
hem misschien te partijdig voor. Buitenlandsche werken lezende, zou men eerder tot eene
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tegenovergestelde meening geraken. Aan
welke zijde is hier de waarheid?
Ik geloof de 3 eerste vragen gevoegelijk te
kunnen beantwoorden, door slechts te verwijzen naar het alom bekende Groot Woordenboek van YORtiRI, alwaar w$ op het artikel ADRIEN VI lezen :
YtOn ne peut douter qu’il n’eut de grands
desseins pour la gloire de Dieu et pour la réforme des moeurs, n’ayant jamais voulu bâtir
Sion sur le sang (c’étaient ses termes) ni
avancer aucun de ses parents aux dignités
de l’Eglise.” - Op grond van deze veelbeteekenende woorden durf ik op de eerste, tweede en de.rde vraag volmondigja zeggen.
Men zal mij misschien tegenwerpen, dat ik
hier op het gezag van é6n enkel auteur zoo
beslissend spreek, maar ik noem MORÉRI,
omdat dit werk onder eens ieders bereik
valt, en omdat de geleerde opsteller daarvan
zijne berigten uit de beste bronnen heeft geput, en daarbij die bronnen aanwijst. Hi
noemt onder meer ook ONUPHRIU~, een’
Italiaan, die eenigen tijd ~~ADRIAAN
leefde
en de levens der Pausen heeft beschreven.
Zijne berigten te dezen opzigte zijn dan ook
door de meeste kerkelijke geschiedschrijvers
gevolgd.
MERULA, in zìjn Tijtthresoor, p. 962, sprekende over dezenPaus, zegt op het gezagvan
OSUPHRIUS:

>,Paus geworden zijnde heeft hij alle mid.delen gezocht om de Christenheid tot vrede
en eenigheid te brengen, de bedorven manieren van het Roomsche Hof te herstellen,”
en - j) LuTEEas leere uit. te roeijen. ONuPHRIUS geeft-slan geenen Paus heerliker getuigenis als van dezen HADRIANO VL” MERULA
verwgst verder naar den bekenden
PUICCIARDIJN en anderen.
MOF&RI was een Franschman en een zeer
ijverig Catholijk Geestelijke. Hij schreef op
het gezag van hooge kerkelijke personen,
Hetgene BIERULA zegt is op hetzelfde gezag,
en de lofspraken op dezen Paus, die wg vinden in het Groot Woordenboek van HOOGSTRA,TEN en in de AZgemeene Historie van SUIKERS,
,zijn uit dezelfde ‘werken nageschreven, als
die, welke MORÉRI opgeeft.
De laatst6 vraag moet ik met eene wedervraag bean,twoorden. Wie toch zijn de
‘Hollandsche schr$ere, waarvan B, spreekt,
die ADRIAAN te part$dig voor-tellen? Alle
onze klas&ke Vaderlandeche schrijvers toch
volgden daann steeds de vreemde auteuren.
Zoo die uaderlandfche schrijvers hem echter voorstellen als een’ hervormer, is dit niet
in den zin vHn den Protestant, als een man,
die de gebreken derRoomsehe kerk, die tot het
Protestantismus aanleiding hebben gegeven,
wilde wegnemen.
Wie de buitenlandsche schrijvers zijn, die

.
deugden, welke ADRIAAN worden toegeschreven , hebben tegengesproken, moet ik
rlmede bekennen niet te weten.
Het is waar,dat de Kardinaal PALLAVICINI
leeft gezegd, dat ADRIAAN een uitmuntend
Paus was, als Priester beschouwd, doch dat
lij beneden het middelmatige bleef als geea#elUk en herderlijk oppervorst, en het is alnede waar,dat LETI~~ zijn Levelavan~~~~~
V dit met andere woorden zegt, doch zien wij
Iaarentegen de redenen, door JEANDE LANNOY
$jgebragt, die deze schrijvers hebben bewo;en aldus over dezen Paus te oordeelen, dan
s misschien PALLAVICIXI de grootste lofsprele

í'3'VanADRIAAN.
&e Cardinal PALLAVICIN

dit de cePape
Iu’il fut Ecclesiastico ottimo; Pontijce i7~ verità
nediocre, il a park4 de la sorte pour trois raiIonEi: Parce qu’ ADRIEN vonlait faire, Btant
Pape ce qu’il avait enseignd, n’étant que
ITh8oloQen de Louvain ; parce qu’il ne donnait qu un bénefice à un Neveu qu’il avait ;
parce qu’il voulait réduire la Cour de Rome
a l’observation des anciens Canons.”
Volgens YERULA zou ONUPHRIUS gezegd
hebben, dat ADRIAAN alle middelen gezocht
heeft om de leer van LUTHER uit te roeijen,
doch nagaande in welken zin hij die uitroeijing bedoelde, dan is dit bestrijden van LCTRERS
leer eene hooge lofspraak, want hij
wilde die leer niet uitroeijen met het vu-u.r en
het zwaard (il ne voulait b%tiT Sion sur le
sang) gelijk zijne voorgangers en opvolgers,
maar door het wegnemen van die gebreken,
waardoor de leer van LUTHER was ontstaan.
Het laatste gedeelte der vraag geloof ik te
mogen beantwoorden met te zeggen hde waarheld ligt in hetoene BIORÉRI, op het gezag van
eene menigte %erkelijke auteuren heeft gezegd, en wat YERULA op dat gezag nngeschreven heeft, alsook hetgene HOOBSTRAT~N
en
SCLXCERS ons omtrent dezen Paus berigten.
c. w. M.
[S. v. W. deelt de gunst.ige getuigen& mede, welke QUICCIARDINI van dezen Paus aflegt. - Ct. v. S.
houdt het er voor, dat hii door onze $schiedschrijvers wat al te nunscie beoordeeld wordt. ABR~AAN.
zegt hij, wan xïiet in-het allermirnt, de man, die dé
hervorming in de hand werkte. Bekend toch is het
brevet, waarmede hg zijnen gezant op den rijksdag
te Neurenburg
in 152-l deed verschijnen , waarin hij
de vergaderde vorsten aanmaande om LUTH ER met
de grootste gestrengheid te behandelen. - Wij gelovven. dat G. v. S. hier niet iuist oordeelt. ADMAAN
achtte eene hervorming in de kerk nog mogelijk, en werkte hij de hervorming van LUTHEK tegen,
hij deed dit ter goeder trouw, hij meende dat hij het .
doen meest. Of ADRIAAN de man was, in allen deel3
geschikt om in die rnoeijelijke dagen de t’uoselijkc’
kroon te dragen, mag men in twUfel trekken, maar
voor het overige kan het oordeel van elkeu onpartijdige over hem niet anders dan zeer gunstig zijti ; en er
naogen er, zoo als B. zegt, onder de beiteulaadsche
geschiedechrgvers
Cjn,die eene mindere loffelijke getuigenis van hem afleggen, de meeste echter en ck:
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klokken, omgekeerd, in beweging te brengen,
en met stalen beitelwerk uit te draaijen, tot
ze op den juisten toon waren gebragt, en
alle volstrekt zamenstemden. Dat stemmen
werd zóó naauwlettend verrigt, dat niemand
hij ‘t werk spreken mogt. Geroemd om zijnen
uitstekenden arbeid, verkreeg hij dan ook
van allerlei kanten bestellingen, die hem zelHoesten onder het prediken (VI. bl. 307, Vr. ven goede winsten, en der steden, die zich
474). De predikatie, door OLIVIER SIAJLLARD van zijn kunstwerk bedienden, groote eer aanin 1500 te Brugge gedaan, is getiteld: Sermon
bragten.
pr&htf le 5e dimanche de Carêtne en In Ville de
Voor zoo verre ik weet, komt hij hier te
Bruges,
l’an 1500. In 4. goth. De bibliograaf lande het eerst voor te Zutphen, waar hij met
BRUNET
heeft er bij aangeteekend : p)Le plus zijnen broeder PIERRF, in 1616 de 26 klokken
rare de tous les sermons de ce predicateur;
voor den Wijnhuistoren, en in 1647 de 25
o n y t r o u v e indiqu8 e n m a r g e p a r l e s m o t s voor den toren der Libninuskerk te Deventer
hem! hem! les endroits ou l’on faisait une posc
goot. Later verplaatste hij zich naar ATasterpour t,ousser; cette singularité le fait recherdc~m, waar de regering hem vergunde aan het
J. L. A. 1.
cher,”
zuideinde van de Keizersgracht, eene goed in[Men zie over O L I V I E R MAILLARD, NIEDBER,
gerigte klokgieterij te bouwen. Hier *goot hij
Zeitschrift fìir historische Theologie, 1856, No. 4.1
in 1658 het klokkenspel voor den nleuwgebouwden toren der Oude kerk, tot een’ omKerkelijke zegels (VI. bl. 331, Vr. 525).
[Eene volledige verzameling, benevens historische vang van 35 klokken. Welligt heeft hij ook
dat voor de Zuicler- en Westerkerken en voor
beschrijving der kerkelijke zegels, bestaat, voor zoo
den Munttoren vervaardigd.
verre ons bekend is, niet. Uit hetgeen ons door verschillende medearbeiders medegedeeld is, blijkt het
Ook andere steden voorzag hij van speelons, dat er behalve de verzameling van den Heer VAN
werken. De vraag zelve spreekt van Brielle.
D E R M E E R , te Enkhuizen, die er 600 bevat, verscheiIk voeg daarbij de klokkenspelen voor de
dene kleinere moeten bestaan. ‘Zoo kent b. v. S. J.
drie verzamelingen van zegels van Luthersche ge- Groote kerk te Rotterdam (1660); de Groote
meenten hier te lande. Hoewel wij vooruitzien, dat
kerk te Hoorn (1670); de Lieve vrouwe kerk
eene lijst dezer zegels veel ruimte rol innemen, ach- te Amersfoort; de Eusebius-kerk te Arnhem ;
ten wij die belangrijk genoeg om haar in ons Tijd- den Domtoren te Utrecht; terwijl ik, om hem
schrift op te nemen. Wij moeten ons dan echter bij
eene duidelijke, maar zeer beknopte beschrijving van verder in zijne kunst te prijzen, niet verzwijgen wil, dat hij daarbij uitmuntte in ‘t aanhet zegel, met bijvoeging van spreuk en omschrift
bepalen. De nachtmralsteekens daaraan toevoegen, brengen van sieraden. De beeldjes, b. v. die,
zoo als D. W. 2. wenscht, kunnen wij onmogelijk. en relief, om den bovenrand der bedoelde
Wij noodigen dus 1-1. M. C.v. O., Dr. nönren, A.F.,
klokken te Rotterdam staan, zijn voortreffeEVERTS, en W i e meer ZOOdanigc
VerZamelingeU
bezitten, vriendelijk uit om ons hierin hunne hulp te lijk gewerkt,, en zouden de afbeelding waardig zijn.
bieden, gelijk J, H. Js en c . w .
dit reeds
gedaan h‘ébben. LEGENDO ET SCRIBENDO en 1. A. N.
VOXDEL heeft in zijn Lierdicht op het klokhebben er ook bijdrngen toe geleverd. Ook L. D. R.
muzijk t’Avzsterdaw (1661), hem in dezer voedanken wij voor het gezondene en hopen dat hij zijne
ge den welverdienden lof toegezwaaid:
belofte, om later meer te zenden, vervulle. Wu zouIk verhef mijn toon in ‘t zingen
den dan evenwel gaarne niet enkel de spreuk, maar
Aen den Aemstel cn het IJ,
ook eene beschrijving van het zegel ontvangen.]
beste komen daarin overeen, dat hij een vroom, eerlijk,werkzaam man was, die er zich met ernst op
toelerde om de verkeerdheden en misbruiken, die hij
i n dg kerk bespeurde, te verbeteren. Men zie, om
slechts ée’nen te noemen, wat RANKE van hem zegt
in zijn met zorg en oordeel naar de beste bronnen
bearbeid werk: Uis römischen Päpsteim 16enund li’en
Jahrhundert, B. 1. S. 91-98.1

BRUINVIS

F. Ilemony (VL bl. 360, Vr. 558). FRANçoIs REBIONP, geboortig van Levecourt, in

Lotharingen, wordt teregt als toonkunstenaar

en klokkengieter geprezen. Tot op zijnen
tijd hing het treffen van den juisten toon der
klokken van velerlei berekeningen af, die,
wanneer zij faalden, het ganschc werk deden mislukken. Er moest daarom niet alleen
meermalen op nieuw worden gevormd en gegoten, tot dat

gelukkiprer

uitkomst was ver-

kregen ; maar alligt bevredigde dc gieter zich
ook met faagenoeg den toon te hcbbcn gctroffen. Vandaar dat de vroegere IrlokkcnspcIen
gewoonlijk veel te wenschen overlieten. EIEMONY kwam daardoor op de gedachte, om dc
zwaarte van het gietwerk iets raimcr en den
toon hooger dan vroeger te nemen ; en dan de

Op den geest van IIEXONIJ,
d’Eeuwigc ccr van Lotcringen,
Die ‘t gehoor verlekkren kon
Op zijn klokspijs en zijn nooteu,
Ons zoo kunstrijk toegegoten.
‘t Lust ons op de klokketon,
Om door luchtc torentranssen
Eenen klokkednns te danssen.
Cybele behaalt geen’ prijs
Door geschal van keteltrommen,
Nu dc toovertrnnssen brommen
Met een liefclijkcr wijs
Dan haer dolle knrybanten.
Geen of een alleen vermagh
Om tc voeren nacht en dngh
Eenen rey van musikanten.
Voert dien klokhelt op ‘t altaer,
Eens gezien in duizent jaer.

Een der broeders IIEJIOYY was ook de aitvinder van eene Harmonica, uit vierkante
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metalen staafjes bestaande, die, even als de
toetsen der pianoforte, naast elkander gelegd,
met houten hamertjes werden aangeslagen,
gelijk men er in later dagen van glasstaven
heeft vervaardigd, die met kurken hamertjes,
aan buigzaam balein gestoken, worden bespeeld. Men schijnt er op bruiloften en andere fktmiliefeesten gaarne gebruik van te
hebben
gemaakt.
(Zie over de HEMOXY'S en hunnen arbeid:
v.&&,, Besclzr.van Zutphen; DUMBAR, Kerkel.
en iuereldl. Deventer*; COMMELIX, &SC/w. vnn
Awsterdam;~~~~~~, Neuestes 7Gst. biogr. Lexìcola der Tonkfinstler, 2ter Th. 1812; .4nuIW,
S. J.
Bekn. gesch. der stad Hoot*n, enz.)
[Het een en ander in dit antwoord voorkomende
werd ous ook medegedeeld door J. t. G., Y. 1).
v. B., W. J.F. en C O N S T A N T E R .- V . D. v. B. voegt
er bij Uit ALHEYADE BIlVAN DER BOHELLING,
&SChr.
van Brielle dat F. HEPONIJ Heer was van het Huis
te Voorn, bi Utrecht en voor Antwerpen vele klokken
goot; J. t. G. en D. F., dat hl de beelden, die boven
Öp het paleis te Atnsterdmn
staan, gegoten heeft. Uit het antwoord van W. J. E‘. nemen wij het volgende over :]
Het is bekend en in DE XAVORSCHER
reeds

vermeld, dat in 1738 is in het licht gegeven
eene Verhnndeling over de klokken en het klokEa]?eZ, d o o r

Ut/,echt.
exemplaar,

J. P.

A.

FISC~IER,

Klokkenist te

In een met wit papier doorschoten
van hemzelven afkomstig, vindt
men vele belq$jke mnteekeningen
vm
zijne hand, waaruit het volgende ontleend is :
Het nieuwe speelwerk op de Doms Toorn
tot Utregt, is gegooten door P.HENOXY.
(Volgen verdere bijzonderheden, op den
omvang, zwaarte enz. betrekking hebbende.)
Op eene andere plaats:
;lu’otitie v n n eenige klokkenspeelen

, door

de gebroeders F. en P. HENONYY gegooten.
Swaarcc. ‘Klokken.
I35000pd. 35
Amsterdam, de Oude Kerk
‘t Stadthuijs
27000 ,,
33
19~00 1,
32
Westertoorn
Znijdertoorn
19JOO ,,
32
8500 ,,
30
Regulierstoorn
17000 ,,
3.5
E&uijsen, Zuijdertoorn
3000 (,
25
Dommedaristoorn
11631 ,,
32
Hoorn,
19500 ,,
32
Groote Kerk
Haarlem,
Bakenestoorn
35
Delft,
27000 ,,
35
amrdum, Grcote toorn
Stndthuijs
op den D o m , de
Utrecht,
luiklokken, die 63031 ,,
mede speelen,
36820 (“)
1
23
De Nicolaastoorn 6000 ,,

10500 , l

Swasrte.

Amersfoort,
Leyden,
Zutphen,sijnde
Anrnhem,
Campen,

I ïO26 pd
19500 )(

het eerste werl
“al, HEIIOSIJ,

Groiinyan

Purmeren&,
Diest, in Brnhun$,
Ost-ende, in Vlandre,
Hìddelstum, i n Groningerl&&,

27060
10500
50000
10300
3000

,,
,,
,,
,>
,,
6230 ,,
8.ïOO 1,
2760 ,,

:!okken.
30
39
33
3s
35
35
32
32
32
22

In eene andere aanmej ing worden nog
vermeld :
Duijm.

En zoo komen verder nog 5 klokken te
Leyden voor, terwij de andere door H. VAX
TRIER, 1572 ;M.FREXI,

1680;~. WEGEWAART,

1647, enz. gegoten zijn.
In Barneveld hangt een klok door E‘., en
een door P.HE~IOXY gegoten.
W. J. F.
Zwanenzang
wij wat

de

(VI. bl. 367,Vr. 564). Hooren

g r o o t e BUFFON

hiervan

zegtin

zijne Hist. Nut. g&‘rnle et particuli&, Oiseuux,
t o m e XVII, Ueux-Ponts
1757, op p. 30

en volg. Desniettygenstaande [de vorming
der stemorganen] IS het gewone geluid der
tamme zwaan meer dof dan klinkend, het is
een soort van geknars, volkomen gelik aan
hetgeen het volk het gcblaas der kat noemt
en wat de ouden zoo wèl door het nabootsende moord dl.ensnnt (1) hadden uitgedrukt: het
is, naar het schijnt een toon van bedreiging
of van toorn ; men heeft niet opgemerkt, dat
de liefde een zachteren bezat (g), en het is
vooral niet naar de bijna stomme zwanen ,
zooals dc onze in hunne tnmhcid zijn, dat de
ouden die welluidende zwanen hebben kunnen scheppen, dit zij zoo beroemd gemaakt
hebben. Maar het schijnt, dat do wildc zwaal,
beter deze voorregten en, met het ~voel der
volle vrijheid, daarvan ook do uitingon bcwaard heeft; men bemerkt werkelijk in hare
schreeuwen of liever in het geschater harer
-

(2) Wanrnemingcn, gedaan te Chan,iZZy door den
Markies D’AM~ZAGI, en tc boek jicsteltl door de,,
Lieer ~1~ouvmL13,
secretaris d e r militnirc oommanI ’ lcmenten van Z. K. 11. Monseigr. den Prins v,\~
:OXDi. ,,Hsre stem, in het jaargeti,jde
der paring,
(%) Deze berekening komt met uit met ccne vrocgere Aanteekening, waar het gewigt der luiklokken :n de tooncn, d i e haar a l s d a n i n desang::naumsto
wordt ollgegeven, a l s v o l g t : Salvntor 16454, Maria ,ogcnblikkcn ontsn>ppeu, gelijken meer naar cen
;en,or,, d,an naar ecni!gc s o o r t vnn znng.” Zit in de
11830, Martlnus 854.>-36820 ; in cent nog vrocgerc
iiré,120z~es der dcnilé~~r;e cles Innswil~tions, Cl. V. in 40.
Aanteekening
vindt men dc Salvntor 16445 pond
het vertoog van den [leer ~.~ltlx, g e t i t e l d : peur.
zwaar opgegeven, vaardoor tic rckcning uitkomt.
lnoi les cygncs qni cbantoient autrefois si bien, obanEenioc verhoudingen zullen vreemd voorkomen,
tent aujourd’hni si mul?
maarbik heb gctroum gecopiëerd.
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stem, eene soort van afgemeten, gemoduleerden zang (1); ruischende klanken van het
klaroen, maar waarvan de scherpe en weinig
afwisselende toonen echter verwijderd zijn
van de teedere zoetvloeijendheid en de zachte
en heerlgkeverscheidenheid
van het gekweel
onzer zangvogelen. Overigens waren de ouden niet tevreden met de zwaan tot eene verwonderlijke zangster te maken,maar als eenig

onder alle schepselen, die op het aanzien
hunner vernietiging ontzetten,zong
zij nog in
het oogenblik van haren dooilangst en kondigde haren laatsten snik door welluidende
toonen aan : gereed om te sterven en aan het
leven een droevig en teeder vaarwel brengende, was het, zeiden zij, dat-de zwaan hare
klanken zoo zacht en roerende maakte, dat
zij, gelijk aan eene stille en treurige fluiste(1) De Abt A R N A U D , wiens vernuft geschapen ring door eene lage (1 ), klaOqnde en sombere
lykzanguitmaakschijnt om de kostbare overblijfselen der schoone en (2)stem voortgebragt,,haren
ten (3); men hoorde dezen zang, wanneer, bij
geleerde oudheid te verlevendigen, heeft met ons wel
willen samenwerken, om hetgeen de ouden van den het aanbreken van den dageraad, de winden
zwanenzang gezegd hebben, te toetsen en te waarde- en de golven bedaard waren (4); men had zelfs
ren. Twee wilde zwanen, die vrijwillig zich in de
heerlijke wateren van Chantilly
gevestigd hadden, zwanen onder het zingen van grafliederen
schenen uitsluitend voor deze belangrijke proefne- den adem zien uitblazen (5). Geen verdichtsel
ming zich aangeboden te hebben. De Abt A R N A U D in de natuurlijke geschiedenis, geen fabel
is zoo ver gegaan van haren zang, of juister gezegd, bij de ouden is meer verheveqmeerherhaald,
hare welluidende kreeten te noteren en hij schrijft er meer in aanzien gebragt ; de levendige en geons in dezer voege over : ,, Men kan niet uitdrukkevoelige verbeelding der Grieken was er door
lgk zeggen, dat de zwanen van ChantilZy zingen, vermeesterd; dichters (6), redenaars (7),
zij schreeuwen ; maar hare geluiden zijn werkelijk
en voortdurend gemoduleerd i hare stem is niet zacht,
wijsgeeren zelfs (S), hadden het aangenomen
in tegendeel scherp, doordringend en ver van aangeals een te aangename waarheid, om er aan te
naam; ik kan haar niet beter vergelijken, dan met
willen twijfelen, Men moet hun deze fabelen
den toon van een klarinet, aan dit instrument ontlokt door iemand, die er niet gemeenzaam mede is. vergeven ; zij waren beminnelijk en aandoenlijk ; zij wogen wel tegen droevige, dorre
Bijna alle zangvogels antwoorden op den menschelijken zang en vooral op den klank van muziekin- waarheden op, het waren zoete zinnebeelden
strumenten ; ik heb langen tijd voor onze zwanen de
voor gevoelige zielen. De zwanen bezingen
viool op alle wijzen en alle snaren bespeeld; ik heb
voorzeker hunnen dood niet, maar steeds zal
zelfs hare eigene geluiden nagebootst, zonder dat zij
men van de laatste vlugt en de laatste uitiner aandacht op schenen te geven, maar zoo men in
den vijver, waarin zij met hare jongen zwemmen, gen des geestes van een schoon vernuft, dat
gereed staat om uitgebluschtte worden,spreeene gans’ wierp, vloog het mannetje, na doffe toonen geuit te hebben, met onstuimigheid op de gans
kende, met aandoening deze roerendeuitdrukaan, dompelde haar, bij den hals grijpende, herhaal- king herhalen : het is zijn zwa?enzang.
de malen met den kop in het water en sloeg haar te
* C.W.B.
gelijkertijd met de vleugels ; het zou met de gans gedaan geweest zijn, indien men haar niet te hulp gekomen ware, alsdan plaatste de zwaan zich met uitgespreide vleugels, uitgerekten hals en opgerigten
kop tegenover het wijfje en uitte een’ kreet, waarop
het wijfje een halve toon lager antwoordde. De stem
van het mannetje gaat van de ZCI tot de si bémol; die
van het wijfje van de sol kruis tot de la. De eerste
noot is kort en voorbggaande en doet de uitwerking
van de noot, die onze muziekanten sensible
noemen ;
zoodanig dat zij nooit van de tweede is gescheiden en
als een overgang voorbijgaat: merkt op dat, gelukkig
voor het oor, zij nooit beide te gelijk zingen; inderdaad als, terwijl het mannetje de si b~mol aanhief, het
wijfje de la deed hooren ; of als het mannetje de 10 aangaf, te gelijk met het vrouwtje de sol kru& dan zoude de scherpste en onverdragelljkste wanklanken
geboren worden : voegen wij er bij, dat deze zamenspraak aan eene standvastige en geregelde maat onderworpen is. Overigens heeft mij de inspecteur verzekerd, dat deze vogels in dentijd van hunne paring,
een nog doordringender, maar veel aangenamer geluid bezitten. - ,Wij voegen hier nog eene belangrjjke waarneming bij, welke ons na den afdruk der
eerste bladziljdeu van dit artikel werd medegedeeld:
,,Er bestaat een jaargetijde, waarin men de zwanen
zich ziet vereenigen en voor het gemeen belang eene
soort van republikeinschgezinde maatschappij vormen ; het is dat der grootste koude. Om zich in het
midden der wateren, ten tijde dar deze bevriezen, te
handhaven,hoopen
z ij bijeenen houden nietophet
water met de geheele breedte hunner vleugels te
dam, enz. enz.”

--

Rattenkonìng (VI. bl. 368,Vr.566LDe vraarr
bevat eene mëdedeeling
uit eenige schrijver<
waaruit schijnt te blrjken, dat onder rat;
tenkoning twee of meer ratten moeten worden verstaan , die met de staarten aan elkander zijn gegoeid

en alzoo geboren worden ;

dus tot de misgeboorten moeten worden gerekend. Een aantal schrijvers over ziekte(1) Purvua ycni cmor. LUCRET. lib. IV.
(2) Clorum morte narratur&bilis cantus. PLIN .
(3) Volgens PTTHAGORAS
was het .een vreugdelied, waarmede deze vogel zich geluk wenschte van
tot een beter leven over te gaan.
(4) Diluculo ante aolis ortum, tamguam in aere vacuO, per id tempusaudiendiclarius,
in maris littoribus,
Siht&XtU.

ALDROVANVE.

(5) Carrere soliti sunt, et praecipuejamjam morituri.
Volant etiam i n pelagus longìus, etjum quidam cum in
Mari Af40 nacigarenl, multos canentes vocejlebili,
et morinonullos conspexere. ARISTOT.~~~.IX.
cap. 12.
( 6 ) CALLIMACHUS,
‘EBCHYLUS, THEOCRITUS,
EURIPIDES, LUCRETIUB,OVIDIUS ~APR~ERTIUS spreken
van den zang der zwaan en ontleenen er vergelijkingen aan.
(7) Zie CICERO ; zie ook PAUSANIAS en anderen.
(8) SOCRATEB
in PLATO en ARISTOTELES zelfs.
maar volgens het gemeen gevoelen en op de berigten
van vreemden. Zie de boven aangehaalde zinsnede
van zijne Natuurlijke Geschiedenis.
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kundige ontleedkunde en misgeboorten handelende, heb ik, - daar ik mij niet herinner
zoodanige ooit, gezien of beschreven gevonden te hebben - daar over nageslagen,
doch te vergeefs ; nergens heb ik daarvan een
voorbeeld aangetroffen. Wel vinden wij bij
vele schrijvers, bijv. WJRLT (Lehrb. derpathol. Anatomie der lZaussäugethàere,
BerZin ,
1832) eene menigte voorbeelden opgegeven bij
verschillende dleren, waarbij 2 jongen met
een meer of minder groot gedeelte van het
achterstel, of het bekken of een gedeelte er
van aan elkander verbonden geboren waren ;
maar van eene vereeniging door de staarten
alléén geen enkel. De in DE NAVOBSCHER aangehaalde schr$vers zijn, meen ik, geene ontleedkundigen; zij schinen hierin geen vertrouwen te verdienen.
Bij gelegenheid dat ik eene waarneming
van een kattenkoning, door Prof. Dr. F. WILL,
in de CentralzeitzcngJ.
d. gesammte Veterìnairmedicin ~~~KREUTZER, 1852, S. l’ll.geplaatst,
verkort overnam in het Repertorzum, TQdschrift.voor
de geneeskunde in al haren omvang,
door Dr. VAXRA~SELT en F.C.HEK~EIJER,
6en jaarg. 1853, bl. 133, hebik insgelijks een
mij toegezonden kattenkoning beschreven. Ik
geloof te kunnen volstaan met naar dat Tijdschrift te verwijzen, waar men kortelijk allee
zal vermeld vinden wat daar omtrent bekend
is. Voor hen, die niet in de gelegenheid zijn
gemeld tijdschrift na te slaan, wil ik vermelden, dat men onder Rattenkoning bij de rat,ten, en Kattenkoning bij de katten dezelfde
zaak verstaat; ik heb ook wel van Muizenkoning hooren spreken, n.1. twee, meestal 3 of
4 jongen bij deze dieren, door de navelstrengen
aan elkander verbonden, atléén doordien die
op verschillende wijzen om en door elkander
zijn gedraaid, soms met, soms zonder medeomstrengeling van Bén of meer ledematen
of staarten, door een of meer navelstrengen ;
zoodanig dat de jon!.en daardoor geheel aan
elkander gehecht schgnen, welke vereeniging
266 sterk is,dat men aan een er van al de ovei
rigen kan opligten , zonder dat zij van elkander vallen. Over de oorzaken er van zie men
aangehaald Repertorium. In mijn voorbeeld
leefden de 4 aldus aan elkander bevestigde
jonge katten twee dagen, en werden toen gedood. Door de navelstrengen eenvoudig door
te knippen, had men de dieren in het leven
kunnen houden.
F.C.HEK&fEIJER.

166. - Therese. Wie was die THEREdie het afbeeldsel van LODEWIJK VAN
~~ssbUbezat,en aan ~~~WILLEMVAN NASSAU in het klooster Jouarre een’ ring bragt
met LODEWIJKS spreuk : Patience et innoeence ?
Waar kan ik iets van harenvroegeren omgyg
met ~0DEwIJKlezenP
.
SE,

161. - De Boekanier. Is de boekanier in
het dichtstuk van dien naam van H. A. MEIJ E R een historisch persoon?
162 . - Da beeldhouwer Kìnneman. In de
Voorlgzingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland van Mr. H. J. KOENEY, vind
ik op bl. 198 denvermaarden beeldhouwer
ALBERTUS

VIXKENBRINK

ook

alsmakerge-

noemd van den kunstigen predikstoel in de
kerk te Bolsward; in mijne aanteekeningen
vind ik echter zekeren KINNEMAN, een' Alkmaarder. Is daarvan ook iets naders bekend ?
0. W.BRUINVIS.

163. - J. van der Hups. Ik heb een geschilderd portret van eenen zekeren J. VAN
DER

SLUIJS,~~

de regterhand een' passer, in

de linker- eene winkelhaak houdende, overigens zeer deftig gekleed. Weet iemand wie
dit geweest is, en eenige bijzonderheden van
hem ?
B. F. C.
164. - De Kinkelenbzlrg.Welke
geschiedkundige herinneringen hechten zich aan de
buitenplaats de h%.kelenburg (nabij Bemvnel)?

168.
KAYPEX,

- Tromps eer gehandhaafd. In VAN
Levens van beroemde NederZanders,

las ik op bl. 283, aangaande M. H. TROMP:
jjeene zekere Engelsche vrouw, die kort na zijn
dood kwaad van hem sprak, wekte zooveel
verbittering bij de menigte, dat er een oploop
ontstond, en men haar huis plunderde.”
Waar is dit gebeurd, en hoe heette die
vrouw ?
T.
166.- Xureluursch
- = verdrietig, gemelijk, ontstemd. Staat dit woord in verband
met den vogel tureluur? Of vanwaar komt
het?
D . . ..n.

16P.- .David Mil.
Ik heb tot nog toe te
vergeefs gezocht naar berigten omtrent D.IVIIL,
door BJÖRXSTAHL, Reizen,V. b1.465, Hoogleeraar te Utrecht genoemd, die een model van
SALOMO‘IS tempel zouhebben laten maken
voor de som van f 6000. Bestaat dat model
VRAAGTEEKENS.
nog, en is D. YIL als Hoogleeraar bekend?
139. - Hedendaagsch
Zeeregt. In welk
J. C. K.
werk vindt men het hedendaagsch algemeen
168. - P. Schenck. Waar is het merkaangenaam Europeesch zeeregt, tot aan de
handelingen van het laatstecongres te Parijs? waardig stamboek gebleven van P . SCHEYCK,
L. J.
Graveur, Boek- en Kunstverkooper , daar
BJöRNSTAHLvangewaagtinzijne
Reizen,dl.V.
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441? En heeft hij z;jn voornemen volbragt
om het aan de Leydsrhe boekerij tevereeren ?
J. C. K.
1 6 9 . - Albrecht Beiliq. Is het. bekend,
dat deze vrouw of kinderen heeft nagelaten?
G. IT. BOOT LZX.
VBAGEN

DOOR HET BESTVUR
WOORD.

BEANT-

C. W. B. vraagt: ,, of de ster, waarvan in het geboortejaar van CORNELIS DREBREL~~WR~
wordt gemaakt, dezelfde is, als de ster, die zich om de drie
eeuwen in het sterrebeeld Cass~open
vertoont?” Tot
antwoord diene wat G E R R I T PIETERBZ.
SCHAGEN
aan den vestingbouwkundige Mr.
THONISY
schreef: ,,wie heeft ooit gehoord dat er eenige nieuwe
st,erren zijn geweest, dan nu in onpen tijd ? behalve
een, tegens de eerste toekomst van den Messias en
Heiland aller wereld. Is niet de nllereerste verschenen in Cassiopea? in ‘t jaar 1572, die UEd. met verstandige oogcn aanschouwd hebt? was ‘t niet in dezelfdetijd,dot deze~R~nnm,eerstgeborcn Waslens.
Voorts raadplege C. W. B. den Sterrenhemel, door
Prof KAISER, dl. 1. bl. 287-289, die hem jeeren
ral, dat deze ster in 945, 1260 en 1572-1574 is
waargenomen en het derhalve in 1886 of daaromstrecks zal blijken, of dit hemelligchaam inderdaad
om de 314 of 3 15 jaar voor ons zigtbaar is.
De naam van den chirurgijn,
wiens onhandige
kunstbewerking dep dood van Prins FIIJPS WILLEM
ten gevolgc
had, was GRRGOIRE , volgens opgaaf van
ARIAAN

DE

LA

PISE,

cipautd

iral>leau

d’Oran?e.

de l’histoire

des princes et prin-

Al de omstandigheden, bij dezen
schrijver vermeld, getuigen genoegzaam, dat er bier
niet te denken is aan verraad, waarvoor ook wel ten
aanzien van den zwakkelijken en 64jarigen vorst
geenc reden bestond. Dit tot narigt van T., die over
het kind van Mr. JOAN RODDENG en Prinses AKNA
VAN SABSEN
in de uitnemende monografie van Dr. R.
c. BAHHUIZEN VAN DEN BRINK degewenschte inlichting vinden zal.
KAARTEN
~iOU~~uYN,naarwien
J. C. Ii. Vraagt,
was de zoon van Dr. WILLEMIIOUTTUYN
en AAGTJE
GERRITG SEYLEBIAXER. Hij was geneesheer te E!oo~n,
gaf eene vertaling met vele aanteekeningen en uitbreidingen van het Systeem van LINNAECS (1761),
vervolgde de &?atuyrlijke
Geschiedenis der Nederl.
vogels van NOBEYAN en SEPP, en schreef onderscheidene verhandelingen over stcrreknnde enz., die veelal geplaatst zijn in de Werken deTHaarZe?>lsche~~autschappij

cnn I?tictenscAappen.

F. F. c. STEINMETZ peemt aanleiding uit hetgeen
hij gelezen heeft in P. HOFBTBJJE
DE GROOT, proorlethg over de ~esch2’edenis
der opvoe&Lng,
st. 1. bl. 157,
tot de vraag : ,,wie iets naders weet omtrent PIETER
JANSBN
en zijn arkvormig schip?” -De aangehaalde
schrijver zegt daar : ,,vroeger,‘in den jare 1604, moet
zeker Hollander, PIETE R JAMEN,
een vaartuig gebouwd hebben naar dezelfde evenredigheden als de
ark en bevonden, dat het schip grootere lasten kon
dragen dan andere, hoewel het zich natuurlijk niet
snel kon bewegen,” enz. Dit berigt, ten deele onjuist, kan door het volgende aangevuld worden, ontleend aunIIo~mvs,Noachs
Ark, CENTEN o~vEIXJS,
AEBING. Vercoly op VELIUS, GrooteKeTk, en sommige
schriftelijke aanteckeningen.
- PIETE R JANSEN was
de zoon van een Frieschen Vermnner (TRIGLAND,
bl. 849), d. i. een Leeraar bij de Friesche Doopsgczinde gemeente tc Hoorn, en wel (naar ik gis) van
JAN WILLRMSZOON. Hij drOCg den tOenaam Van VAEL
of ook, waarschijnlijknaar het opschrift van zijn huis,
IN LIOOME (d. i. Lico?xo), meeatal kort af LIOORN.

Waarschijnlijk was hij een aanzienlijk koopman en
werdschepen
1597,1599,1602,1604,1607,en
1611,
lid derAdmiraliteit 1612en 1613,Burgemeester 1614,
1615 en 1616, maar bij de verandering der Regering
door P~~~~&IAuRITs
(2 Oct. 1618) afgezet. Hij muaktc
van zijnen invloed vooral gebruik ten behoeve der
Remonstranten (ABBIKG,
Vervolg op VELIUB,
Inl.
bl. 53. noot). Wat de op zijn’ last gebouwde schepen
betreft, VELIUS (bl. 435) noemt hem niet den uitvinder, maar den ,,priucipalesten handhaver en aenbinder van dese veruicuwinge,” ‘t Waren schepen ,,naar
de gelijkmatigheid van NOACHS ark” gebouwd, 121)
voet lang, 20 voet breed en 12 voet diep: ,,terwijl
die tuigen op de helling stonden, werd de mandapper van ieder bespot en uitgclagchen, maar nader.
hand bevond men tot een algemeene verwondering,
dat zoo een schip niet alleen een derde meer lading
kon bergen dan een ander, maar ook” (let wel!)
,,zonder m ‘t bestieren meer volks te behoeven, veel
sneller zeilde dan alle de andere schepen.” Ze heeten
in de wandeling gainys ofpucfen; de tachtig eerste
werden gebouwd van 1595 tot 1603.
Ms. vraagt, waarom de Duitschers de Romeinsche
letter niet aannemen? Wij antwoorden : enkel en alleen uit onverstandige gehechtheid aan het oude.
Het zoogenoemde Duitsche of Gotbische letterschrift
is niets anders dan eene rerknoeijingvan onze gewone letter, die omstreeks het begin der XVde eeuw
niet alleen in Duitschland, maar ook elders begon in
gebruik te komen. Voo’r dien tijd schreven de meeste
volken van Europa met de gewone Rom.eins&e let.
ter. Algemeen is men ook later daartoe teruggekeerd. Alleen de Duitschers hehouden nog het leelijke, onduidelijke, hoekige en voor de oogen hinderlijke schrift, dat dan ook later den naam van het
Duitsche gekregen heeft, ofschoon er reeds vele onder hen zijn, die het afgekeurd en verworpen hebben.
Zieo. a. J.GRIMM, Deutsche Grammatik., 1.26 en 27.
Mr. L. G. VERXÉE vermeldt ter staving van het vermelde over den waterkelder in het rasphuis (VL bl.
223) en tot bestrijding van het latere berigt (VU. bl.
32) eene plaats uit:
,,h’tat des prisons, des h@itaux et des maisons de

force, pcrr JOHN HOWARD, tradnit de I’Anglais, Paris
1788, tom. 1. p. 117. ,,Si l’un d’enx (des prisonniers)
est convaincu d’avoir brisé quelque instrument considérable, d’avoir bríîlé du bois qu’ils coupent, et
qneiquefois qu’ils rapent; s’il l’est de n8gligence ou
de désobéissUnce, il est puni sévèrement par le fouet,
ou confiné dans un cachot obscur, au pain et & l’cau.
On a dit qu’on les enfermait alors dans des cases, où
il falluit qùils pompâssent sans cesse pour ne pas
ê t r e noy4.9,
m a i s c ’ e s t we erreur c o n d a m n a b l e . ”

Deze woorden, van den naauwlettenden, onderzoekendeu en waarheidlievcnden HOWARD zullen, onzes
inziens (zegt de geëerde iczender teregt) , wel als
eenlgc autoriteit mogen gelden.
Ons antwoord over het Dagboek wn een’ dorpspredikant (VII. bl. 32) was onnaauwkeurig
: niet Ds.
w. VER~EY, maar zijn ambtgenoot, Ds. B. H. STERIXGA KUYYEK, te Winschoten, is de auteur. Dit berigt zal tevens de vraag van V . 0. oplossen.
Tercgt merkt L. J. het onderscheid op, dat er is
tnsschen doen en maken. Uitdrukkingen als: een bezoek maken, een reisje maken, zijn taalkundig onjuist en uit het buitenland tot ons overgewaaid.
Ken Lijst can stedebeschrijvingen, die door B.F. C.
verlangd wordt, vindt men in den Vriend des Vaderlands, dl. VIII. Xo. X1, opgemaakt door B(QDEL)
N(YEKHUIS).

Eindelijk plaatsen wij gaarne, ter opwekking van
alle vertalers,de Vraag van MARS ; waarom SAMUEL
PEPY'S
Dagboek, ook voor onze geschiedenis van de
XVIIde eeuw bijzonder belangrijk, nog geen’ ver:
taler gevonden heeft ?
7
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AANTEEKENINGEN.
Reglement voor de Redergkerskamer
te LeJden: in Liefde werkende, A”. 1616. Wij Schout,
Burgemeesteren ende Gerechte der sta&
Legden, dee Graefschaps van Hollandt,
doen cond&qenen yegelijcken dat wy op het
Vertooch %bs gedaen by het Lieflicke ende
vreuchtbarige geselschap, haer Rhethoryck
Camere houdende buiten de ZyZepoorte deser
stede in de voors. stadt jegens over de haven,
verzouckende hem ten fine van de ouffeninge
in de conste der Rethorycke verleent te worden onze opene brieven, ende daer beneffens
zeeckere Regulen ende Ordonnsntien naer
dewelcke zy hen in de voorsz. ouffeninge zullen hebben te gedragen, so ist wy ondervonden hebbende dezelve conste eerlicken ende
in een goede republijcke verdraechelycken te
wesen, ten eynde als boven gemaect ende hen
verleent hebben, maecken ende verleenen hen
mitsdesen de naervolgende Regulen ende Ordonnantien.
1. Eerst zal ‘t voorscreven broederschap
twelc wy (zoo veele des noot zy) onder ‘t
woort van : In Liefde werckende ende t blasoen
van den Samaritaen by den Palmboom, opgerecht hebben ende rechten op mitsdesen, ten
hoochsten maer sterck mogen zyn, zestien
broeders, ende behalven dezelve zestien beminders, onder welcke broeders een Keyser
ende Prince zullen wesen, alles tot onse verkiesinge, die in alle zaecken de Camer off gemeene broederschap aengaende, twee stemmen zullen hebben, Z$CX ooc de.Fuctoor in
der tijt hebben zal.
2. Die in t geseIschap zal begeren te comen
of beminder t e ’ wesen als er yemant ontbreect,
zal alvoren drye ‘sondageh achtei den anderen gehouden zijn ter camepe te verschijnen
omm’e by de gebroeders $jn ommegaens Onde
wezenshalven ondersocht ende geprouft te
werden, .twelc ;edaen zijnde zullen de gemeen l$oederen Jegenswoordich iijode omíuè
stemmen off zy denzelven in haer geselschap
ende Vergaderinge zullen begeeren t!ontfangen, ende indien de stemmen zulcx vallen, zal
men denzelven Burgemeeste’ren inder’ tijt
voorstellen omme genpprobeert te werdeh ,
die in zulcken gevalle, tot zijn ingang betalen
zal vijftien 3tuWrS.
3.. Men zál jaerlicx den tweden dach van
Pinkxteren een Keyser, Pribce, twee Schaf:
meesteren ende twee Boelmeesteren verkiesen, wiens ampt ende dienst zal iijn z6lc.x als
naer ouder gewoonten, daervan wy (indien
daeromme twist mocht rijsen) de vercbringe
aen ons behouden. Ten welcken dage zegekuck u tet geselschap zal mogen scheyden,
zgn ac iterwesen betaelt hebbende. Ende zo
wie middeiert tijt hém daervan geheelicken
bege;r$;i te houden, zal voor zijn afscheyt
*
.

Op alle vragen dìent geen antwoord.

gehouden wesen te betalen vijftien stuyvers,
ende evenwel zijn achterwesen te voldoen.
4. Het zal alle jaren veertien dagen naer
Pinxteren feestdach zijn, in zulcker vougen
als op ten voorsz. verkiesingsdach by ‘t meerdedeel van stemmen zal zijn besloten, ende
die ten zelven dage achterblijft zal evenwel
tot alle tosten mede gelden als andere jegenwoordich geweest hebbende, ‘t welc gemeen
gelach mede wesen zal op te vier refereyndagen die men houden zal d’eerste Sondagen in
Januario, April, Julio ende Octobri, op welcke dagen de Schafmeesteren ende Boelmeesteren telcken van haren Ontfang ende Uytgeven pertinentelijc zullen reeckencn ende
bewijs doen.
5. Alle Sondagen (den feestdach ende Refereyndagen uytgezeyt) zal elc van de broeder
ren zijnen Wacrtdach hebben by gebeurte,
ende die zijnen Waertdach nyet waer en
neemt zal evenwel in zilt3 pol:tie van ‘t gelach gehouden wesen, welc gelach naermiddage ten twee uyren zal beginnen. Ende zal
den Waert voor elcke jegenwoordige hoof!
nyet meer biers mogen doen dan een menge?
len van twee pinten, op pene van meerder
zelfs gehquden wesen te betalen, ten waer
by de meeste stemmen van Keysel; ofte Prini
ce ende van de gemeen broéderen anders spccialicken werde toegelaten.
6. Yegelic Waert zaI op zijnen Waertdach
gehouden wesen te spreecken een Rondeel
ofte clauae yan een Refereyn, ende een Ternì
uyt te geven daer meh Rethoryckelyc op ter:
men mach, op verbeurte uau een oort stuvere;
7. ,De broederen ende ooc beminde& die
des Sondaechs hen van de Camere’onti;ouden, zullen elc verbeuren een oort stuverd,
twelc den Waert van dien dage gehouden
wert aen te teyckenen of zelfs te betalen,
8. Telcken Refereyndage’ zullen de Refereynen, by een yegelijc op te voorgesteld&
vraege off Regel” gemaect ,ende ter Camerb
gebracht zijnde, bp den Factoor, Keyser ende
PrinSe jegenwoordich zijnde mitten Prijsmeeqter ende eenen die zy daertoe zullen ver;
kiesen , geoordeelt werden, ende wie daerop
geen Refereyn of Balade en zal hebben gemaect, zal verbeuren eenen stuver.
9. Hy die de, laetstvoorgaende Refereyndach d:opperste prijs zal hebben gewonnen,
zal gehouden wesen een Maent voor den aenstaenden Refereyndach weder een Regel ofte
Vrage op te Stellen, ende daerbineffens zeeckere drye prijzen tsijnen goetdunckqn daertoe de Camer hem te bate comeh zal mit zes
stuvers.

10. So wie audientie vermaent zijnde int
spreecken van een refereyfi of arider gedicht,
dàerinne nyet gehoekt eu wert, zal den verstoorder een oort stuwers verbeuren. Ende
zoe d’een den anderen in boeten beslouch die
17

130
geen verbeurte en conste bewijsen zal zelfs
de boeten gelden, daer van de Boelmeestercn
doch vry zullen staen.
ll. Quaet duytsch in het tarmen gesproocken zijnde, zal daerop by de naervolgende
geleth mogen werden, daertoe by den Prince
twee uyten geselschappe zullen werden gecoren mit wiens verclaringe yegelijc hem vergenougen zal, en so wie op eenen quaden tarm
tarmde, zoude vervallen inde pene van twee
regelen dichts te moeten spreecken, ende wie
eenen tarm brengt die voorgaende by eenen
anderen geseyt IS , zal dezelve voorgaende
daerop gehouden wesen te letten off staen t o t
boete van gelijcke twee regelen dichts, maer
daerop lettende zal die gene die gefaelt hadde
hem tot twee malen toe mogen verhalen, ende
zo wie daerentusschen opten tarm nyet bequamelic en antwoort, zal zijn boeten mede
‘met twee regelen dichts moeten voldoen.
Ende zal elc zijnen tarm ten hoochsten maer
mogen voeden dan mit twaelf sillaben op gelijcke boeten.
12, Niemant en zal eenige vreemde luyden
ter Cameren mogen brengen dan mit behoorlic consent van de Keyser, Prince, Factoor
ende broederen dan jegenwoordich zijnde op
t.e verbeurte van eene stuver, ende zo wie op
te Camer comt, hy zy dan broeder off vreemde, zal gehouden wesen eer hy gaet neder
sitten, ‘t geselschap met gedichte groeten op
een halve stuver te verbeuren, onvermindert
doch de vrijheyt van die van de Overheyt in
der tijt omme t allen tijden op te Camer ende
in de Vergaderinge te mogen comen als hen
des goetduncken zal.
13. Niemant en zal den naem des Heeren
lasteren, noch sweeren, schelden of yemant
‘in name off fame crencken of vileynelicken
ophalen off oock eenige ongetijdige schandige
of dorperlijcke woorden mogen gebruycken,
twelc tot yemants cleynachtinge of oneere
van ‘t geselschap zoude mogen strecken, noch
mede geen oorsaecken van twist of kijvagie
mogen geven, op peyne van bij den omseggen
van Keyser, Prince ende gemeen broederen
gestraft te werden.
14. Die eenich geheym of secreet dat geswegen behoorde te zijn, buyten der Camer
bracht, ontdecte of te voorschijn dede comen,
zal voor d’eerste mael als voren gestraft ende
twede reyse de Camer geheel verboden werden.
15. T zal in ‘t vermogen van de Keyser
ende Prince wesen ‘t geselschap t ontbieden
tot eenige bequame tijden, ende daertoe oock
eenige boeten te stellen tot haren goetduncken.
16. Brieven aen de Camer tomende ende
van gelijcken gemeene oncosten zullen by de
gemecne gesellen gclijckelijcken werden gedragen.

17. De broederen en zullen geen spelen
nogen leeren om openbaerlicken gespeelt te
verden, dan die alvoron in een gemeen Vergaderinge getoont, gelesen, aengenomen ende
raderhant by Burgermeesteren inder tut toeTelaten zullen wesen, in welcken zy nyet vernogen zullen te veranderen op arbitrale
straffe. Des hen de broederen nochtans wil.ich zullen laten vinden de spelen hen van
wegen de stadt gclevert te spelen, hebbende
laertoe behoorlic onderstant van stadtswe;en ter discretie van Burgermeesteren in
ler tijt.
Wat broeder by den Prince ende factoor
?en Rolle gegeven wert omme te spelen zal
tzelve gehouden wesen te doen, op verbeurte
van twaelf stuvers, ende als voren igestraft
werden, ende so wie des onwilligene rolle
speelde, zal daervan genieten zes stuvers:
18. Op alle speeldagen zal t gemeen geLach wesen gelijc op ten feestdach en Refereyndagen, ende zulcx ooc de tosten i n ‘t spelen gedaen int gemeen gedragen worden.
T spel geeyndicht zijnde zal elc eenen de clederen van zijn personeringe schoonmaecken
ende thuys dragen aleer hy hem zal nederstellen om gelach te houden ende zijn gespeelde rollen ten zelven dage in handen van
de Prins leveren, telcken op verbeurte van
twee stuvers.
19. T en zal in der broederen vermogen
nyet wesen eenige van de goederen die zy nu
hebben off hier naemuels gesamentlicken zullen mogen winnen, vercrijgen off veroveren,
te vercopen , te verminderen off te vervreemden op arbitralicken by die van de gerechte
te werden gestraft, nemaer zullen gehouden
ende verplicht zijn die te vermeerderen ende
te verbeteren naer alle haer vermogen, wettige onschulde in alles uytgesondert.
20. Zullen vorder die broederen gehouden
zijn alle andere saecken die Rethrosijnlic zijn
al en zijnse hier nyet gescreven ende vervattet
mede naer te comen ende te onderhouden tot
verclaringe van de Keyser , Prince, Factoir
ende gemeene stemmen, des wy de macht
aen ons mits desen behouden omme de jegenwoordige Ordonnantie te mogen vermeerderen, verminderen, veranderen ende de swarigheyt daerinne bejegenende ende ontstaende
te-mogen uytleggen naer onse goetduncken
ande des tijts gelegenheyt zal nyteysschen ,
snde hebben des ten oirconden descn doen
Dnderteyclrenen ende met onsen dagelicxen
zegel besegelen in den jare Zestien hondert
snde zestien op ten dertienden dach Mey.
(cJet.) C . V A N SWANEXBLRCH.

Het reglement op perkament geschreven,
is op het Archief van Leyden nog voorhanden.
. . ELSEVIER.
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Taalmishandeling. Als eene opmerkelijke
bijdrage der mishandeling, die onze moedertaal in den vreemde gewoonlijk nog moet ondergaan, schrijf ik uit de Revue Brittannique
voor September 1856 de navolgende aankondiging van een Nederduitsch werk af.
Het Xaar 1566, tesse Historische proeve net
denNederlandsche1
vrgheides Soorlog, Neerendeels naar onuitgegeven BeWert door 8. L. VAN
DEVENTER meet enn voorwood, Dr. R. E. RAKREIZEN VAX DER BRINCK. Tgravenhage, MARTIXESXYEOFT.
+'p*

Het huis te Amerongen. Alsoe WILLEM die
Bastart ~1111 Zwieten , Procureur-Generaal
van Hollant, an den steden begeerde, soe hy
die huysinge tot Amerongen gecoft ende gerepareert hadde, dat elke stede hem woude geven ij glasen, mit ter stede wapen dairin gemaect, twelc dat die steden hem consenteerden te doen, en alsoe zy al bewylen mit hem
te doen hebben ; dus is WILLEM voirs. van der
stede wegen betitelt voir ij glasen iiij Rins.
gl, t’ stuc xx plack. facit. v Etf vi /3. viij d.
Thes. Rek. van Leyden, ho. 1471.
. . R. E.
Eenpaar reuzen. In een der laatste N”. van
de Illustrated Londen News, vond ik iets over
een Hollandschen reus, die in 1664 te Londen
te zien was. PEPYS zegt daarvan: j?At Cha.ring-cross and there saw the ,areat Dutchman
t.hat is come over, under whose arm 1 went
with my hat on and could not reach higher
than his eyebrowes with the tip of my fingers.
He is comely and wel1 made and his wife a
very little but pretty comely dutch woman.”
etc.
Uit het daarop volgende versje zou men
echter opmaken, dat de man van Duitsche
afkomst was, doch er ligt mij iets bij, dat er
omstreeks dien tijd in ons Vaderland een reus
rondreisde, die in Holland geboren was. De
eene of andere Navorscher zal er misschien
wel wat meer van kunnen mededeelen, en zoo
deze ten opzigte der vermaarde reuzen iets
aanteeken t , kan ik hem berigten , dat men in
de Nederl. Jaarboeken voor Maart 1749 eene
mededeeling vindt, aang!ande de begrafenis
van DAXIEL CAJAXUG, die den 27sten Febr.
1749 op 46 jarigen ouderdom in het proveniershuis te Haarlem overleden is. Hij was
lang 8 voet 4 duim, kon 9 voet 2 duim vademen en een knop van een koperen kaarskroon
die 11 voet 3’/% duim boven den grond was,
omvatten. Er moest eene bijzondere lijkkoets
worden gemaakt, om de 9 voet 9 duim lange
kist naar dekerk te brengen. Op die kist lag
aan de eene zgde op het roefkleed zijn groot
zwaard met zilver gevest,
en aan den ande.I

ren kant de porte &p8e en lederen handschoenen , want CAJANUS was cornet in dienst van
den Koning van Polen geweest, voor dat hij
zich in het vogelenhuis, Blaauw Jan genoemd
te Amsterdam liet zien, waarna hij te Hamlerra als provenier was komen wonen.

‘fa-- P
[Aangaande DAMEL CAJANIJB kunnen wij onze lezers nog mededeelen, dat hij waarschijnlijk de groolsie
dichter is geweest, dien Nederland gehad heeft. Wg
herinneren ons althans voor een werkje uit dien tijd
eenlofdicht van hem gezien te hebben. Den titel van
dat werkje zijn wij vergeten. Misschien echter, dat
wij later in de gelegenheid zijn dien op te geven.]
Dr. J. C. Ludeman (vgl. VL bl. 102 en
300). Al behoort het sterfJaar van Dr. LUDENAN niet onder de belangrijke zaken, het is
toch altijd wenschelijk eene zaak voor goed
te beslissen, en daarom wil ik V. D. N. doen
opmerken, dat mijne opgaven genomen zun
uit den Nederl. Mercurius voor 1757: en wel
de sterfdag uit de rlaanmerkelijke zaken” van
Maart 1757, bl. 118 en de begrafenisdag uit
de Naamlijst der te Amsterdam begravene personen, bl. 143. Aan deze opgaven is, dunkt
mij, niet te twijfelen en ik geloof dnarom dat
men bij de aanteekening in de Geschied- en
Letterk. Bijdragen aan een drukfout denken
mag.
+--g>*
Nog ìets over de IjSpieghels der Spaansche
Tiranny” (vgl. IV. bl. 167, V. bl. 30, 161;
Bgbl. 1355, bl. lxiii ; VL bl. 104 en 330). ) De
Tirannie, een schoolboekje waarvan L. J.
melding maakt, zal wel de Fransche tirannie
geweest zijn.” Deze onderstelling van den
Heer C. P. ROOS is verkeerd. Het boekje werd
uitgegeven te Amsterdam 1781, toen men niet
tegen Frankrijk maar zeer tegen Engeland gestemd was. De titel is naauwkeurig door mij
opgegeven.
L. J.
Algebraïsahe formule (VI. bl. 3) en Berekening van iemands geboortedag (VL bl. 41). Tot
duidelijk begrip en ruimere toepassing dier
berekeningen moet worden aangevoerd:
Dat de reden der bewerking van het eerste
lid der formule van den Heer C. 11. OVERNAX
gegrond is op de stelling dat men reeds 1856
schrijft, als slechts 1855 volle jaren en eenige tijd daarover verloopen z$n, en het is
daarom, dat het-gegeven jaar min de eenheid
wordt genomen in den term p,, RIS zijnde het
aantal dazen boven de 52 weken van elk iaar
in het gè;even jaartal begrepen ; de sch>ikkeldagen bovendien verloopen, worden door
‘1 A. gevonden ; door S. het getal dagen overS Ch*letende boven de 4 weken in elke maand
17 *
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begrepen en vdór de nog gegeven maand verloopen : en door D. de dagen in die maand.
Wil men de formule voor alle tijden onzer
jaartelling toepasselijk maken, dan behoort
men de zinsnede: ~~terwijl het getal 12 gebruikt wordt voor een jaargetal uit de 19de
eeuw, 11 voor de 18de eeuw, 10 voor de
17de en 16de eeuw, enz.” aldus te veranderen :
Terwijl het getal 12 gebruikt wordt voor een
Qaargetal uit de 19de eeuw, 11 voor de 18de
eeuw, 10 voor de 17de en 16de eeuw, te beginnen
met g/la October 1582 en er voor vroegere niets
af te trekken. In 1582 toch werd de Gregoriaansche tijdrekening ingevoerd. Het 1s om
deze reden, dat men voor de volgende jaren
der 16de eeuw en ook voor de 17de (want
1600 was geen schrikkeljaar) 10, voor de 18e
eeuw 11, voor de 19de eeuw 12 dagen moet
aftrekken.
Rij de toepassing der berekening des Heeren L. te V. dient men te letten, of de gegeven dag tot een schrikkeljaar behoort. In dat
geval, zoo de dag voor den laatsten Februarij
valt, dan moet men het eenvierde deel der
jaren met éen verminderen, alzoo deze schrikkeldag nog niet in rekening kan gebragt
worden als verloopen zijnde, en steeds 2 aftrekken bij een jaartal voor s/i/lc, Octob. 1552.
Het schijnbaar verschil tusschen de eerste
en tweede berekening, dat bij de laatste van
het gegeven eeuwjaar, hetegetal twee meerder
wordt afgetrokken, dan bq de eerste,ontstaat
door de behoefte om het jaartal met de eenheid te verminderen, en den dag van het begin
der jaartelling, zaturdag zijnde, in berekening
te brengen.
M. A. v. D. K.
Een spreeuw gevcmgen door een snoek. Men
heeft hier en daar in de Navorscher onderscheidene voorbeelden aangehaald, van de
roof- of vraatzucht van den snoek, dien wolf
onder de visschen , - maar nog niet, - 200
ver ik weet, op welk eene wonderbare wijze
door een’ ezel een’ snoek gevangen werd. J.
VAS BEVERWIJCK
deelt hetmede, uit het werk
van Dr. RONDELET in zijn’ Schat der gesontheyt, mihi bl. 163. Terwijl een ezel uit eene
rivier dronk, kwam een snoek toeschieten en
pakte hem in zijne onderlip, zoo vast, dat bij
er aan bleef bangen, hoe langoor ook schudde
en tierde. Deze liep balkende van pijn naar
stal, waar zijn meester hem met genoegen van
dien bijtenden gast verloste. In de Geldersche
Volks-AZmanak voor 1852,in mijn verhaal lVu,t
onze voorvaders aten en dronken, van KAREL den
Groote tot op het einde der kruistogten, bl. 210
en 211, is ook dit curieuse voorval opgenomen.
J. C. K.

Bejdrage tot de Geschiedenis der Protestantsche kerk te Bataviu.
bEGECOMBINEERDEKOBIMlSSIE
UIT DE
KERKERADEN
DER
RERVORNDE E~EvANGELISCH-LUTERSCIXE
GENEENTEX
TEBATAVIA,
VOOR DEX OPBOUW EENER GRXEEXSCIIAPPELIJKE KERK
AAN
DE NAKONELINGSCHAP.

De Hervormden en Evangelisch-Luterschen te dezer hoofdplaats, waren eertijds in
het bezit van schoone en doelmatige kerkgebouwen, in het midden der gemeenten, in de
oude stad Batavia , en wel de eerstgomelden ,
voor de Hollandsche gemeente aan de oostzijde
en voor de Portugeeschegemeente aan de westzijde van de groote rivier, terwijl het eerste
kerkgebouw der Hollandsche gemeente > aan
den Jakatraschen weg, bij de Jassenbrug gelegen, toenmaals afgestaan is aan de zoogenaamde Maleidsche of Inlandsche Christengemeente.
Het eerstgemelde kerkgebouw werd onder
het bestuur van zijne Excellentie den Heer
HERMAN WILLENDAEXDELS,
Maarschalkvan
Holland, Gouverneur-Generaal van Hollandsch Indië, uithoofde van bouwvalligheid
voornamelijk ontstaan uit door witte mieren
aan de houtwerken toegebragte verwoesting,
in den jare 1808 gesloopt: terwijl dat der
Portugesche gemeente reeds in Januarij van
lat jaar, door eenen fellen brand, veroorzaakt
loor onvoorzigtigheid van Chinesche werklieden, bij eene herstelling van het orgel, geheel was vernield geworden.
Het kerkgebouw der Evangelisch-Luter3che gemeente, staande almede in de oude
stad Batavia, op het voormalig Kasteel’s-plein
was door den verslindenden tand des tijds
reeds zeer geteisterd, toen de fondamenten
van hetzelve, bij eene overstrooming in den
iare 1832 ondermijnd en het geheole gebouw
coodanig geschokt werd, dat bij daarop volTende hevige aardbevingen, de muren zeer
gevaarlijke scheuren en afwijkingen onderzingen, welke van dien aard bevonden weralen, dat het kerkgebouw niet alleen voor de
lienst afgekeurd moest worden, maar dat tot
voorkommgvan ongelukken, het sloopen van
hetzelve onvermiideliik was.
De Hollandsche en*Portugesche Hervormde gemeenten. vonden zich alzoo in de verpligting gebragt, ter uitoefening van de openbare eeredienst. hunne toevluot te nemen tot
het bovengemelde kerkgebotyw der zoogenaamde Maleidsche of Inlandsche Christengemeente, en zijn daardoor als het ware, deze
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drie gemeenten, sedert tot QQne gemeente geworden.
Na deze voor de openbare eeredienst ter
hoofdplaats zoo t.reffende geburtenissen , hebben de meesteEuropesche ingezetenen en ook
vele afstammelingen van Europeanen, uithoofde van de toenemende ongezondheid der
stad Batavia en de daaraan grenzende buurten, derzelver woonplaatsen meer verwijderd
van de stad en in de omstreken van Welteureden, gevestigd.
Als een gevolg van deze verhuizing, werd
al spoedig eene betreurenswaardige verflaauwing bespeurd in de bijwoning van de openbare godsdienst, in de overblijvende kerken
binnen de stad Bate&; de leeraren trachteden wel is waar, hierin zoo veel mogelijk te
voorzien,door bij toerbeurten bok godsdienstoefening in het schoolgebouw te WeZteUreden
te houden ; doch dit huis, daartoe alleen bij
gebrek aan beter gebezigd, behalve dat hetzelve geene genoegzame ruimte aanbiedt, en
het houden van godsdienstoefeningen in hetzelve aan vele zwarigheden onderworpen is,
mist alle vereischten , om de eeredienst stichting te kunnen bijzetten.
Het Werd dus een punt van ernstige overweging bij de kerkeraden der Hervormde en
Evangelisch Lutersche gemeenten, om doelmatige kerkgebouwen, zoo veel mogelijk in
het midden der Europesche bevolking, ieder
voor de zijne op te rigten; vele omstandigheden, maar vooral gebrek aan fondsen, veroorzaakten dat deze wensch niet kon verwezenlijkt worden.
De genoemde kerkeraden haddenreeds herhaaldelijk beproefd, de beide gemeenten te
vereenigen, want uitgaande van de spreuk :
Eendragt maakt magt, beschouwde men zulks
als het eenigste en beste middel, om in de behoefte aan geschikte localen, ter uitoefening
van de openbare eeredienst te voorzien ; doch
ofschoon nu zoodanige vereeniging tot heden
toe niet is kunnen tot stand gebragt worden,
hebben echter de bestaande vriendschappelijke gezindheden tusschen de beide gemeenten, ten gevolge gehad, dat in den jare 1832
onder het bestuur van Zijne Excellentie den
Heer JOHANNES VAN DEXBO.C)CH ,LuitenantGeneraal, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indië de kerkeraden overeenkwamen,
om tot gezamenlijk gebruik gemeenschappelijk een godshuis te stichten, en dat de kerkeraden tot de uitvoering van dit plan, wederzijds kommissarissen benoemden, zijnde de
Heeren D. LEXTING Predikant, J. A. L. RAU,
J. C. ROSISWIXX~EL en J. VAN DERVEN,GUderlingen der Hervormde gemeente en F . w.
SPAXGENBERG Praeses, J. F. L. STEITZ >J. H.
VAI STARKESBORGH JUTTJXG en A. A, ZUIDERSTROOM , leden des kerkeraads der Evangelisch Lutersche gemeente, terwijl tot Ar-

chitect van dit werk Werd verzocht en gekozen de Heer J. H. HORST .
De voormelde leden zijn evenwel sedert,
door overlijden, vertrek naar Europa, en verhuizing door andere vervangen en t.hans bestaat de kommissie uit de Heeren N . PLUIM
KENTZ, Predikant, G. C. VAN R IJK en J . VAX
SLIXOERLANDT, Ouderlingen der Hervormde
gemeente, F. w. SPA~GBNBERG, Praeses, J.F.
L . STRITZ en A . A . ZUIDERSTROO&I, Leden des
kerkeraads der Evangelisch Lutersche gemeente.
Na het zamenstellen van een doelmatig
plan, werden de kosten van een kerkgebouw,
dat tot geeamenlijk gebruik van de beide gemeenten zou kunnen dienen, geraamd op honderd twee en negentig duizend gulden. Tot verkrijving dezer som, hebben de Hervormden
en Evangelisch Lutersche gemeenten, ieder
veertig duizelzd gulden of te zamen tachtig duitend gulden bijgedragen, en eene bij de Christeningezetenen van Nederlandsch
Indië gedane collecte heeft twintig duizend gulden opgebragt, terwijl de overige te kort komende
twee en negentig duizend gulden, ten gevolge
van de gunstige beschikkingen van het Gouvernement zullen kunnen worden verkregen , .
door eene onder de garantie van hetzelve te
doene geldleening.
De middelen alzoo daargesteld zijnde, Werd
onder het bestuur van ZUne Excellentie den
H e e r J E A N C H R E T I E N B A U D , Gouverneur-Generaal ad interim van NeerZandsch Indië, op
den 4den ,December 1834, tot den aanvang.
van den opbouw besloten.
De gecombineerde kommissie, benoemde
tot speciaIe kommissarissen over het werk,
derzelver Mede-Leden de Heeren G. c. VAN
RIJK en J. F . L . STEITZ, welke laatstgenoemde
reeds vroeger tot kassier en boekhouder der
kommissie was gekozen ;onder hettoezigt van
welke kommissarissen, de Heer J. H. HORST
op den 20sten December 1834, met het werk
een aanvan.g heeft doen maken.
En het 1s heden, onder de Regering en op
den geboortedag van onzen geëerbiedigden
Vorst, 2. M. WILLEM DE E E R S T E, Koning der
Nederlande?a,Prins van Oranje-Nassau,GrootHertog van Luxemburg, enz.. enz., en onder
het Hoogbestuur over deze gewesten van
Hunne Excellentien, de Heeren J . c. BAUD,
Gouverneur-Generaal ad interim, en D, J.
DE EBRESS,
Luitenant-Generaal, Luitenant
Gouverneur-Generaal, dat door Zijne Excellentie den Heer J. C. BAUD, op eene plegtige
wijze aan dit gebouw, ter plaatse alwaar de
hoofdpoort zal worden opgerigt, de eerste
steen is gelegd, onder welken steen dit parkement, met de tegenwoordige munten van
het Rijk der Nederlanden en van Neerlandsch
Indië zullen gevonden worden.
Gedaan te Bataviu op het eiland Java ~ he-
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den den 24sten Augustus van het jaar duizend acht honderd vgf en dertig.
De gecombineerde kommassìe voornoemd.
(,%Uas get.)F.W. SPANGEXBERG.
J.F. L. STEITZ.
A.A.ZUIDERSTROOM.
N. PLUIM mcxTz, Voorzitter.
G. C. VANRIJK.
J.VAYSLINGERLANDT.

Batavia, ter Lands Drukkerij, in het paleis op WeZteureden ; Directeur Mr. J. J. BREST
VASKEXPEX.

Voor de geschiedenis der kerk in NeerZ.
Indië, is het mij niet onbelang$k voorgekomen, het vorenstaande document in de Aanteekeningen van de Nuvorscher op te nemen.
PHILO-INDICUS.

Zonderlinge drukfout (vgl. VU. bl. 5). De
beroemde Antwerpsche boekdrukker CHRISTOFFEL PLANTIJN , gebruikte tot het nazien
zijner gedrukte proeven geleerde lieden van
den eersten rang, Hoogleeraars en anderen ;
en hing dan het nagezren en verbeterd blad
nog eens voor zijn deur ten toon, met uitbieding van eene belooning aan allen, die er nog
eene drukfout in konden ontdekken.
Indien de drukker of corrector van FLAVIG~2s brief, in 1648 uitgegeven, dit voorbeeld
had gevolgd, zou hij het schandaal dat de
verminkte tekst t.e weeg bragt, en waarover
FLAVIGNY, na verloop van bijna 30 jaren nog
in toorn ontstak, hebben voorkomen.
J. L. A. 1.
De zegelring van Jonkh.W.3loì.s
gezegd TresZong (vgl. VIL bl. 7). De brieven door mij op
bl. 300 van den VIden Jaarg. vermeld, zijn
met tweo verschillende zegels gesloten geweest. Op beide komt het geslachtswapen,
als helmteeken de zwaan met uitgespreide
vleugels voerende, voor. Het grootste is, den
gekartelden rand mede gerekend, 2 d. 2 s.
lang en 1 d. 4 s. breed; het kleinste dat eenen
gladden rand heeft, meet 1 d. 8 s. op 1 d. 6 s.
Op het eerste staat ter regterzijde van den
zwaan W, ter linker VB; op het tweede regts
WV, links T.
Mijns inziens schijnt het kleinste, door het
meer ronde formaat en den gladden rand,
eerder van eenen zegelring afkomstig dan het
**
grootere.
* ’
Vrijdag (vgl. VIL bl. 7), Het rijm door
D. F. t. a. pl. medegedeeld, is met eenige wijziging, en vermeldmg der data opgenomen in;
Gods weg met Nederland, of vervolg op floxHERTS
geschiedenissen van het Vereenigde gederland;
behelzende de merkwaardigstegebeurtenissen in de Republicq voorgevallen, zeedert
het sluiten van den Vreede te Utrecht tot op dezen tegenwoordigen tijd, en hoe ‘t zelve verlost,

ver?zooJd en lezwamd is, door wonderen van
Gods Voorzienigheid onder ‘t verstandig beleid
van WILLEM den IV, Prìnse van Oranz’e en
Nassauwenz.en.z. door ARNOLDUSROTTERDAM,
Predikant te Zuilen. Te Amst. en Utrecht, bij
ESVELD,

VAN

VUCHT en~~x ~ADDEXBURG,

1753.
Over de abegravinge” des Prinsen sprekende, zegt hij o. a. (bl. 485 sq.):
aDe Jeremiassen heffen een klaaglied over
hem op, desgelijks ook alle de zangers en
zangeressen spraaken i n haare klaag:bederen
van WILLEN de IV, en dat meer is, Z’J gaaven
ze tot eene inzettinge, tot eene jaarlijksche
gedagtenisse [wat bedoelt ROTTERDAM hier ?]
Men zag o. a. deeze volgende gedenkwaardige reegels (*) :
THier Önder‘vÓlgt het op bl. 7 geplaatste vers met
een klein verschil van lezing in enkele regels.1
Mr. ~OHAXX.PRES&RG.
[Op hetzelfde werk maakt JACOBUS ons opmerkzaam, terwijl T. ons berigt, dat een dergelijk rijmpje
in het Zondagsblad van den loden Augustus 1856.
NO. 398, te vinden is, en -a. ons een ander dergelijk
mededeelt, door HENDRIK MEULMAN, gedrukt in twee
kolommen, langw. do.]

Vrijdag. In de Nederlandsche Mercurius
voor 1759, bl. 49, leest men:
>>Alzo wij gezien hebben, dat veel auteurs
en drukkers behagen vinden, in ‘t vers, daar
alles hetgeene haare Doorluchtige Hoogheedens de Prins en Princes van Orarge en Nassuaw, en deszelfs vorstelijke Telgen betreft,
o p Vr$dag zoude gebeurt weezen, zo diend tot
onderrigtinge dat Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins WILLEX DE IV op Dingsdag den
lsten September 1711 is geboren, getrouwd
op Donderdag den 25sten Maart 1734, en
Stadhouder geworden op Donderdag den 4den
Maij 1747. Zodat de drie eerste gezegdens,
in dit gedichtopvrijdagonwaarheedens
zijn.”
Uit de tafels voorkomende op bl. 505 en
5 1 8 van de Cosmographische lessen van Prof.
DEGELDER,VO&
ook:
1. Dat de Zondagsletter voor 1711 was D,
en dat de lsten September overeenstemt met
den 6den dag, zijnde dus .Dingsdag.
2. Dat den 25sten Maart 1734, waarop
volagens WAGEXAAR, dl. X1X, bl. 162 de
Prins huwde, viel op een Donderdug. De Zondagsletter was C en den 25sten Maart stemde
overeen met den 7den dag.
3. Dat de 25ste Aprrl, want de volksbewegingen te Veere hadden in den vroegen
morgen van diendagplaats, zie pederl. Jaurboeken voor 1747, bl. 299 een FVoensdag wzds ,
want de Zondagsletter voor dat jaar was A,
en de 25ste April stemde overeen met den
derden dag; de 23ste April viel dus op een
Zaturdag.
De Prins overleed op Vr2jdag den 22sten
(*) Deze ,,gedenkwaardige
regels” worden in het
Register betiteld : Zeldzaam Gedzgt.
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October en niet den 12den, zoo als welligt
door een drukfout vermeld is en werd begra-

ven op.Vr2j’dag den 4den Februarij.
Het genoemde versje is een bewijs, hoe
g a a r n e d e menschen aan wonderbare zaken
geloof slaan, want hoewel reeds meer dan eens
wederlegd, komt het sprookje toch altijd weder te voorschijn.
P-F[De aanteekeningen op de bijschriften door JACOBUS, -8. en T. medegedeeld of vermeld, bevatten
dezelfde data, die ~8-y. opgeeft.]

VRAGEN.

150. -Johan Dibbetz. In 1789 zag te ‘8 Gravenhage het licht in folio: Zie: groot Militair Woora’enboek, waarvan JOHAN DIBBETZ de schrijver was.
Ik vind hem vermeld als Rolonel van een regiment
Infanterie en Groot-Majoor van Sluis in Vlaanderen
en onderhoorige forten. Hij werd den 27sten Junij
1685 geboren, zijnde hij de zoon van HENBICUB DIBBETZ, laatst Predikant te Leyden, en Jonkvrouw CORNELIA VAN BEVERWIJCK;
hij was gehuwdmet YARQARETHA RIS, van Etr/ch&en. Is iemand in staat dit
berigt omtrent hem aan te vullen?
LEQENDOETSCBIBENDO.

Aangenaam zou
lm. - Gualtherus Splvanus.
het mij zijn, omtrent dezen geleerde eenige mededeelingen te ontvangen. Hij schreef eene Korte beschrijuings der stad Deventer, en was Rector derlatijnsche
school aldaar.
ARNOLD MOONEN, achter wiens Korte Chronijk
der
stad Deventer, genoemde stadsbeschrijving van SYG
vhh'us geplaatst is, zegt, bl. 143, (derde druk zijner
Chronijk) op het jaar 1609: ,,In dit en de volgende
jaren bloeide hier GUALTHERUB
SYLVANUS, Rector
der schoole alhier, een zeer geleerd man en uitstekend poëet, en naderhand Burgemeester te Doesburg.”
JACOB REVIUS, in zijn Daventria Hlustrata, p.
579, geeft wel eene proeve van ‘smans Latijnsch
dichttalent, maar deelt verder niets omtrent hem
mede, dau alleen dat hij te Doesburg geboren werd.
Bij PEERLKUP, de Poëtis Latinis Nederlandiayum,
wordt hij niet vermeld. Waar zijn meerdere proeven
van zijne Latijnsche muze te vinden?
LEGENDOETSCRIBENDB.

lP.2. - Adellijke titels aan plaatsen in België
ontleend. In den grooten Brugschen Almanak, benevens het Hof van s;j,e Koning&ke Hoogheyt CHARLES
ALEXANDER, Gouverneur en Capiteyn-Generael
van
de Nederlanden, met het tijdvers :
Zlet hoe gerle VIg Den Br UgsCben a.LJfanaCh Is,
Sij brengt staeg nieuwe spijse op haeren witten Dis,
komen in verschillende betrekkingen de volgende
Belgische Edellieden voor :
E8fANKJEL
TELLER, Hertog van Silva Tarouca,
Hertog van Turnhout.
CAREL LEOPOLD, Prins van Salm, Hertog van
Hoqstraten.
IIe Hertog van Ureel, Hertog van Hoboken.
Waren de in cursief gestelde titels erfelijk en bestaan zij nog tegenwoordig? zij klinken mij zoo
vreemd.
P-$Q*
123.

-De Moeder en de Magistraat. De Heer
zegt aan het slot van zijn bovengenoemd
boek, dat de gexhiedenis uitgaat als een nachtkaars,
BAN LENNEP

en de lezers zullen dit ongetwijfeld met hem eens
zijn. Daar de zaak nu toch ter sprake is gekomen,
en bovendien de familie VAN NOORTWIJCK , zoo niet
geheel, dan toch zeker in de regte lijn van den Thesaurier des Prinsen van Oranje,
die zonder mannelijke nakomelingen overleed !. 1s uitgestorven, kan
het voor niemand kwetsend zr,m te vragen, of de verdere lotgevallen van de hoofdpersonen dezer geschiedenis bekend zijn?
1Misschien
hebben ook anderen, even als ik, opgemerkt, dat de meeste familiën in die procedure genoemd, of niet meer bestaan, of niet meer tot den
stand behooren, waaronder zij destijds werden gerekend. In anderhalve eeuw is dan ook waarschijnlijk
menig naam van de regeringslijsten naar de bedeelingsrol en omgekeerd verhuisd.
P-P

194. - Nesser Grou, Oere, Wierum. O p de
Kaart van Prieesland,
van FRANCOIS HALMA, Leeuw.
1718, komt in de Grietenij (Gemeente) Westdongeradeel, aan den noordkant tusschen Wierum en het gehucht Moddergat, (onder Nes) de naam voor: Nesser
Grou, met een paar blokjes, die, zoo het schijnt, een
gehucht aanduiden. Gedurende mijne inwoning in
Westdongeradeel,
heb ik meer dan eens navraag gedaan omtrent die Nesser Grou, maar nooit eenige
inlichting kunnen bekomen, noch een gehucht, noch
zelfs den naam behouden gevonden. Wat beteekent
die Nesser Grou , en is de oorzaak der benaming verloren gegaan? en waardoor?
Het genoemde gehucht Moddergat wordt onderscheiden in de Oere en het Moddergat; het is het
westelijkst gedeelte van het gehucht. Wat ls de beteekenis van den naam Oere?
De Wierumers willen dat hun dorp het oudste dorp
van Friesland is. De aard van den grond en de situatie der provincie wederspreken deze meening. Naar
is zij in zó6 verre waar, dat het een der oudste zeedorpen is?
H
E.
195.- Schansen in Vriesland. Op HALXAAB
Kaart van Friesland , 1718, komen ten oosten der
provincie, in de gemeente Opsterland aan de grenzen
voor ,, Schans Friessche
palen,” en ,, Schans Stoarte
.
dyk,” en wat westelgker
,,de Schans Breeberg.” Zij
dagteekenen uit den Spaanschen oorlog. Waren die
schansen in der tijd nog al van eenige beteekenis en
van belang ? Hebben ze toen en later inderdaad dienst
verleend? Wanneer zijn ze voor den dienst verlaten
H
en bestaan er nog overblijfselen van?
37.
106. - OnnoZwier van Haren. Voor eenigen tijd
ben ik door de lectuur van verschillende stukken
meer op de hoogte gekomen van de zaak tusschen
deHeeren o. 1;. VANHAREN en VANSANDICR en HOGENDORP,
in den jare 1760. Het is echter moeijelijk
uit dezelve eene gevolgtrekking te maken. Een van
beiden, bf VAN HABEN was schuldig, of - en dit beken
ik, schijnt mu voorshands aannemelijker - hij was
het offer van een hetsch complot uit politieke beweegredenen, hoewel de afgifte eener Verklaring als
die van den laden Februarij 1760, voorkomende iu
de Verdediging van de Heeren VAN SANUICK en VAN
HOGENDORP,
Bijl. G, dan toch eene groote zwakheid
was, alleenlijk eenigsins verschoonbaar door de zorg
voor het welzijn van zijn in ondertrouw opgenomen
kind. Gaarne zoude ik willen weten, hoedanig het
gevolg van de openbaar gemaaktc zaak is geweest.
Is er eene procedure wegens laster, beleediging of nog
erger geweest? Wordt VAN IIARRN voor schuldig gchouden ? Hoe stond het later afbranden van zijn lustH
huis te Wolvega met die zaak in verband ?
L.
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lV0. - Keukelen. In eene eigenhandige aanteekening van
VAN DUVENVOIRDEN,
Houtvester
van Holland en Westfriesland, van het laatst der
XVIde eeuw, lees ik : ,,Eyndelyck sou ick oock noodigh achten dat men de keukelrers oock verbood,
want de haesen in dat saisoen meest, aen struycken
en heggen liggen, alwaer de kenkelaer ordinaris de
snippen soecken, en als sy dan daer een haes sien
leggen, geeft geen apparentie, dewyl het die luyden
doch alleen om winst te doen is, dat sy hem souden
laeten leggen, sonder hem met een hout in syn lenden
te slaen .”
Eene dergelijke aanteekening, in eene soort van
dagboek van den Luitenant-Houtvester QERABDT
BOOT, van denzelfden tijd, luidt als volgt : ,, Op ten
XIXden Octobris rydeñ tusschen Lis en SUS aldaer
gevonden een keuckelaer die een snip gheceuckeli
hadde.”
Te vergeefs heb ik nagezocht om te weten, welke
soort van houtsnippenvangst men onder ,, keukelen”
verstaan moet. Kan ook iemand mij dit ophelderen?
***.
JOHAN

In het midden
1 PS. - Baron van Rommersuyael.
der vorige eeuw was Lid der Staten van Bruband
FRANCOISRERNARD

HENRIRO~IERVANDERaRACHT,

Baron van Rommsrswael.
JACOB YAN RO?UISERSWAEL,~~~ in 1604teMeche.

Zen overleed, was, volgens de genealogie, SYALLEQAXGEB
&on$‘&
van Zeeland, bl. 705, de laatste
mans& van zijn geslacht, en reeds in het begin der
XVde eeuw was de heerlijkheid aan den Graaf verkocht. De zuster van genoemden
trad in het
huwelijk met AREND BERLOO, waaruit geboren werd
GEERTRUIDA
VAN BERLOO > die trouwde ANTHONIS
VAN DER GRACHT,H~~~
van Schardauwe.
Dit geeft
mij aanleiding om te oragen, boe door deze aanhuwelüking de titel van Baron van Rommerswael
is ontstaan, die vroeger nergens voorkomt, en of de genoemde Belgische familie tevens het wapen vau het
oude Zeeuwsche geslacht heeft aangenomen?
JACOB

+-I- Johan Angelus Berniera. J. A. BERXXEBA
staat vermeld in het Geldersch bfoandschrift van G.
VAN HASSELT, dl. 1, bl. 354, als ,,ter Camere ( d . 5

11'9.

April 1701) gerepraesenteert hebbende seecker boekje,, geintituleert: Tqtverhael der Nederl. yeschiedenzssen, van de Unie van U-tregt des jaers 1578 tot
denjaere 1701 etc. Versoeckende, dat aen hem, uijt
consideratie van sijne moeijte, een liberaliteijt goetgunstelick machte worden ioegeleijt, - Is daer op
aen hem, uijt bijsondere chariteijt, een summa van
yijffentwintich gulden geaccordeerd. En sal hier van
ordonnatie op den land rentmeester generael verleent worden.” Tot nog toe heb ik te vergéefs gezocht naar berigten omtrent den schrijve? erl zijn
werk, welligt kan eenderlezersvan~k~$VORSCHER
mij inlichten,
J CLK.

180. - Zegels van Schepenen enz. Namen de
Schepenen en Schouten of Rictiters in de stukken,
welke tot meerdere bekrachtiging van hunne uitbangende zegels moesten voorziën ign, zoo hij niet tot
de edele of welgeborene geslachten behoorde, het
een of ander teeken aan, opdat ‘dit, in een wapenschild geplaatst, het hun ontbrekende fami!lewapen
zoude vervangen? Zoo is. werden dan deze teekens
geheel willekeurig aangënómen, of hadden zij eenige
beteelienis en gingen zij van den v8der op den zoon
over?.
P. v.
181 . - Gesluqht Ripperdn(vgl.dl. VT. Vr.457).
Zijn er nog afstammelingen in leven vsn het aloude
geslacht der RIPPERDA'S,
uit de provincie Groningen

afkomstig, doch waarvan zich naderhand een tak in
Overijssel vestigde? Gedurende de XVIIde eeuw
worden dikw@ als bezitters van Over$selsche
havezathen leden dezer familie aangetroffen. En weet
iemand ook op te geven of er een geslachtsregister
van de RIPPERDA'B bestaat?
P. v.
1 8 2 . - Leven van Frederik Hendrik. Het Leven
van FRRDRRII~ HENDRIK
is in 1737 uitgegeven te
'sHnge, bij o. en Q. VANTHOL. Een der uitgevers
VAN
THOL
heeft aan BARBIER vele bouwstoffen voor
zijn klassiek werk de Dictionnaire
dw ononymes et
pseudonymes geleverd, en indien kunde en geleerdheid van een’ uitgever tot aanbeveling strekt van het
door hem uitgegeven werk, dan voorzeker is het Leven V~~FREDEHIK
BENDRIK
uiteenebekwamepen
gevloeid. SCHELTEIA oordeelt er echter niet gunstig
over, wanneer hij zegt dat het eene navolging is van
het Leven van WILLEM I,door DE BEAUFORTH, en
van veel minder waarde ; terwijl het in de Bibliothew
Musschenbroekiana, NO. 802, mede aan DE BEAVFORTH wordt toegeschreven, en Mr. 8. DE WIND het
bij uitstek goed geschreven noemt. Ook zijn de door
FREDERIK
HENDRIK
zelven
te boekgestelde Mémoires, in1713 door ISAAO DE BEACSOBRE
uitgegeven,
er gedeeltelijk in opgenomen. Wie is de schrijver?
J. L. A. 1.

188.- De herstelde Prins door Conetantyn Huygens. Onder de voornaamste tegenschriften, welke de
werkjes van PIETER DE LA COURT hebben zoeken te
ontzenuwen en te wederleggen, behoort dat getiteld :
De herstelde Prins tot Stadhouder en de Kapitein-Generaol van de Vereenigde
Nederlanden, enz.
In het jaar li49 is te Amsterdam,
bij H. VAN WELBERQEN uitgegeven : Schat van uifgelexen tractuten,
aangaande de bekwanmste vorm van regeringe in de
Vereenigde Nederlanden, bevattende drie stukken,
waarvan de herstelde Prins het derde uitmaakt, en op
naam van CONSTANTYNHUYGENS~S
gesteld.
Deze bijzonderheid heb ik nergens vermeld gewnden ; waarom ik vraag of het kan worden bewezen,
dat dit geschriftwerkelijk uit de pen van CONSTANTYN
HUYGEN~ is gevloeid?
J. 4. A..T.
184. - Zilveren penningplaat
door Arend vul
Dorp gedragen. Deze zilveren penningplaat, waarop
de Nederlandsche beroerten van het jaar 1560 tot
1566, van weerszijde kunstig en zinriJk zijn gesneden, wordt uitvoerig beschreven in TE WATEBS Verbond der Edelen. Ook bestaan er afteekeniogen van.
Uit het qagje aan ‘t bovenende blijkt, dat ze op de
borst is gedragen geworden, en wel, zoo als bewezen
is, door AREND VAN DORP, onderteekenaar
van hek
Verbond der Edelen, die in 1,575 de moedige verde.
diger van Zier%- was, of door zijn broeders zoon
PHILIPS VAN DORP, Gouverneur van Thalen, die het
innemen van deti Briel in 1572 beeft bijgewoond,
IP het jaar 1724 is dit gedenkstuk te ‘s Hage, pnbliek verkocht, doch voor f 255 ingehouden geworden, en was in het jaar 1777, bij ertlating in het bezit
van den Predikant B. G. VAN BRELIGEL te Dordrecht.
In wiens bezit is het later overgegaan?
J. L. A. I.
le&- De fùmilìe Cabe&au. Onder de Watergeuzen is deze naam reeds bekend. Ook ten tijde van
KAURITS en,‘volgens den Heer VANGRONINGEN,~~~~
17de eeuw, komen de CABEUAAUWS meermalen te
Leydeti voor. Nu vond ik in de lijst der Haagsche
Predikanten :s~iuu~~CAn~LJAAUW,berOepeUinl6.'3~
van den Briel, waar hij in 1634 van Ysselmonde
ge
komen was. Hij is in den Ifaag overleden in 1647, en
met zijn ambtgenoot E. ~00~1~s afgevaardigde van
den kerkeraad geweest in de vergaderingen, belegd in
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1642 om over een 3de kerkgebouw der Nieuwe Kerk
te spreken. Eerst na zijn overlijden is tot den bouw
daarvan besloten in 1640, en 6 jaren later was het
voltooid.
Nu zou ik willen weten, of deze SAYOEL afstamt
van den watergeus?
Verder vond ik PETRUS CABELJAAUW, schrijver van

Catoliick

memoryboek der Gereformeerde. Leyden,

2 dl. 1661.
Is deze een zoongeweestvan SAMUELCABELJAAU?
Nog vond ik dezer dagen (2 Maart) in den lfaag
op een boekverkooping bij VAN DOORN, een Geslachtregister der ZOET’S , met de daaraan geparenteerde familiën, waaronder ook CAHILIAU. Het opslaande vond
ik dat, het begon met eenen CAUELJAUW,
getrouwd
met ASNA MARIA SCMOTTE,
welke hem 5 kinderen
gegeven heeft. Alhoewel ik getracht heb er een afschrift van te krijgen, en te weten te komen wie het
voor f 30 gekocht had, is mij dit niet mogen gelukken. Ik hoop dat de kooper dit lezende het zal mededeelen.
T.

1 8 6 . - Prince-Sale te Dor&. Op aanwijzing van
den Heer VAN ROLLEHA (vgl. VI. bl. 318) heb ik den
GIDEON FLOBE~XSZ.
opgeslagen en het volgende gevonden : ,,Mevrouw de weduwe BERCI~ te Dordrecht,
oud 50 jaren toen LEICESTER
daar kwam, had 3 zonen,
de oudste JOHAN, student te Leyden , de andere HCIBERT NIITTHI.I
sz. oud 20 jaren, koopman te A msterdam en TFILLEY en twee dochters, AQXES en ANXE.
Nadat r,mcEsTER
met zijn gevolg een weinig gerust
had, vroeg hij &fevr. alleen te spreken, en zij beval
hare kinderen om aan het gevolg de Prince-öale te
laten zien, dus genoemd omdat er voorheen het bruiloftsmaal was gehouden van Piins WILLE%I van Oranje
en CHARLOTTE van Bourbon. Haar huis genoot veelmaals deeer voor hooge en prinselijkeHeeren herberg
te verleenen. De Prince-Sale, die uit eerbied
voor het
hoogc huwelijk dat er eens was gevierd, door de familie BERK sedert dieti dag onveranderd was gelaten, en
niet werd gebruikt dan om die als eene merkwaardigheid te toonen, was zeer ruim ; de weinige meubelen
die er in waren gebleven, zonken er in als druppelen
yater in ‘t gulle zand; de vloer was van ingelegd
gladhout, en de bruiloft was er gehouden ,,zonder
dansen” uit aanzien van de Predikanten.”
Zou men mij ook kunnen berigten of dit huis en de
taal nog bestaat? wien het toebehoort,en
wieu dit huis
tot herberg heeft gediend’!
T.
189. - Anon.yme
werken. Wie kan de schrijvers
opgeven van :
10. Een proat~e vnn den ouden en nieuwen Admiraal.
rijnde een ;,ood?ge veraixtzooordìng van den overtreflei
lijken zeeheld x. H. TROYP, tegen verscheidene valsche
beschuldigingen. Door een opregt zeeman. Amst. 1663,
40 bl. 8”.

20. Den opregten Hollandschen Bootgezel, verloond

in een zarnenspraak tusschen 3 personen, een van DelJt,
een van Amsterda»l en een bootsgezel, geweest @de in

den laatsten zeeslag. Zamengesteld tot onderrigt van
de vrome’en welgemeende patriotten, door H. VAN V.
1666.

9. Schuitpraatje, gehouden tusschen een student,
een Geldersehman
en een Vlaming, varende van Amsterdam naar Utrecht met de vraugschuit.
over de 2
boekjes:. t’eek genaamd den Opregten Hollàndschen
Bootsgezel, en t’ander Onpartgdig
Zamenspraak. (1~
de schrijver hiervan JOHAXXEBNARRANUB
of PIERRE
JJB L A COURT d. i. PIETER VAN DEN HOVE ?)
40. Decreet der Louvensteinsche
Vaders ontdekt,
16i2.

9. Histoire abregée des provinces Unies des Pays?
Bagl& v&voit leursprogrès, leurs conquêts, leur gou.
.
.

vernement, et celui de leurs compagnies en orient et en
xcident , comme aussi les hommes illustres dans les arnes et les savans dans les lettres, enrichie d’un grand
rombre de I;sures. A Amsterdam chezJEau UI~LIIEKSE,
Marehand-Libraire
sur le Vijgendam JIDCCI.
IS er ook een supplement op dit werk verschenen?
T.

188. - Campanus, Nrabellus, de Ver&o.Wie

kan mij iets naders opgeven aangaande de 3 volgende
schrijvers:
BAM~SIUS
CWPAWJS,~~ familiis illustribuslaliae.
ELEIITHEEIUS
NIRABELLUB,
Epbemerides totius Ikliae. MAGISTER JOHANNES
DE VERGILIO ,Bononiensis, Chronica sive historia de regno Catholico Romanae Ecclesiae,
Zij worden aangehaald in een zeer zeldzaam Latijnsch geschrift over de oudheid van ‘t geslacht PARAVICILI van 150 1 , en moeten dus in die eeuw geleefd
hebben. HAIB’FJ Repertorium vermeldt ze niet.
AUGUSTUG.
P89. - Lofdichten op dl. H. T~omp en FF’. C.
de Wth. ALKEMADE zegt in zijne Beschrijving van
Voorne , ,,de lof en lijkgedichten op onzengrooten
held 11. H. TROMP, zijn aan den vaderlander genoeg
bekend,” ik geloof echter dat zij nu niet meer zoo
bekend zijn, en daarom zou ik wenscben dat iedereen
trachtte zoo veel mogelijk eene naauwkeurige opgave
te leveren van die lof- en lijkgedichten. Wanneer
men die ook op WITTE CORNELIS DE WITQ zou kunnen
opgeven, des te beter zou dat zijn.

190. -Aan& op Muurits. KROOX, Beschrijuing z>an ‘s GracenBage, zegt mij, dat de herberg de
Ilelm, waarin de kist gebragt werd, was tegenorer het
Hertogstr«aije, op den hoekj dat de herberg het Zotjen,
waar anderen, vrolijk zijnde. gevangen genomen werden, was in het Achterom. ZOU men mij ook nuj&t
kunnen aanwijzen, waar die huizen stonden ?
Ook vond ik datist en ABRAHAM BLANBIART,
medepligtigen, in de Sack begraven zijn ; is dat waar
onlangs opgravingen hebben plaats gehad, en nu een
waschhuis gebouwd is?
Waar woonden toen de Heeren VAN OLDEXBARXEVELT? men heeft mij verteld in de Raamstraat, en
wel in het huis, waar tegenwoordig het Gymnasium
is, daar moet een kamer zijn die geheel geboiseerd is.
191.

NISGEN

-Erasmus van Brederode. I3ij

VIN

G~O-

vind ik niets aangaande ERASHUS VAN BREDERODE opgegeven, dan alleen dat bij een moedig
vaandrig was van LIEVENS; maar het volgende vond
iknogin PERS, de @t%tdde
~WJ: ERASMUS BREDERODE; adelborst onder hopman WILLEX
LICVEXS ,
werd in den vlugt Op den Isden Maart 1373. nadat
~ONOY geslagen was op deú Diemerd$k, zeldzaam
verlost, want alzoo hij door zijn linkervoet was ge:roffcn, vermande hij zich naar het IJ te hinken,
willende liever Yerzuipen dan te Amsterdam hangen.
Hij met een slagzwaard gewapend, stronkelt van den
liik af met dep kop in den sloot, daar hij moest verstikken. Drie andere daar Voorbij ‘loopende, ziende
lezen leven, meenende dat het een vijand was, neemt
i’een een verjager om hem te doorrijgen, maar toeltootende,
raakte hij hem door zijn gevulde broek in
Iüne wonge; die met paardenhaar was gevult, tot in
le liesse. En als hij den verjager weder wilde terugrekken, bleef die in ‘zijn u;ionge verwart, en hij ge,aakte
naar boven. BREDERODE het hoofd uit het
vater beurende, en in zijn liessc hierdoor mat geKwetst zijnde, riep overluid: wat voor martelaar4
lenje, dat je een regtschapen borst niet kunt van
;ant helpen? En als zij toezagen, riepen zij. hé t’iS
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En al kruipen-

broeid. Onlangs werd mij verhaald, dat de kippen,

BBEDERODE
nuook
VANBREDERODE , hethoofddel

die op deze wijze zijn ter wereld gekomen, de merkwaardige eigenschap vertoonen, van niel de neiging
te hebben hare eijeren uit te broeljen. Zij leggen wel
egeren, maar zouden niet broeisch worden, zoo als
men zegt.
Is dit waar? En is dit ook met andere op die wijze

BREDERODE,
laat ans hem verIosaen.
de OP den dijk gebracht zijnde, kwamen

van wam hij naar Monnikendam
zijne wonde is g&nezen.” Is deze

familie van

HENDRIE

zij te Uitdam,
gevoert, nog van I

Edelen? en is deze ook niet onder de Geuzen te re.

kenen?

T.
1 9 2 . - De eGeren van den haas. In sommige

streken van Duitschland
heerscht bij het Paaschfeesl
de gewoonte, dat de kinderen eijeren zoeken, die hier
en daar T-oor hen zijn ne&rgelegd. Sommige van die
eijeren zijn gekleurd of zijn van suiker, en gevuld 1
met andere lekkernlj. Tot zoover komt die gewoonte
overeen met hetgeen ook hier en daar bij ons geschiedt.
Maar wat mij vreemd voorkomt is, dat aan de kinderen wordt gezegd, dat de haas die eijeren heeft galegd.
Kan iemand mij den oorsprong van dat anti-zoölogiE. a. LING.
sche sprookje ophelderen ?
[Dat in Themar en verder in het Cofmrgsche
de
moeder de kinderen wijs maakt, dat de ovijeccsnr de
gekleurde paarscheijeren gelegd heeft, en hoe dit met
de voorstelling van den ooijevaar als lentebode, zamenhangt, verhaalt ons J. H.HALDEXTSMA,
Over+selsche Almanak tmw 0. en L. 1840, bl. 163 en 175.1
193. - Kunstmatig uitgebroeide kippen. Het is
bekend dat op sommige plaatsen de eijeren van kippet , kalkoenen en eenden kunstmatig worden uitge-

uitgebroeide vogels het geval? Kan er eenige oorzaak
van worden aangegeven? Het feit op zich zelf zou
uit een physiologisch oogpunt belangrijk zijn. Dnarom zal eenige inlichting omtrent deze zaak zeker aan
vele andere lezers even welkom zijn als aan
E. 0. LING.

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

De familie Snethlage (1. bl. 379, vgl. 11. bl.
Bzjbl. 1855, bl. xii, xxxii en V.I. bl. 310
t :n
372). Ter voldoening aan het verlangen
1 van A. M.L., bieden wij ZEd. en den belangB{tellenden eene korte schets aan, met eene
ladere toelichting ; het ontbrekende zal wel; igt door de nog levende leden dier familie
a Inngevuld kunnen worden.
‘294;

JANWILLEM
ALBERTUS

JAC.MART.

RAJIUEL
SNRTHLAGE (2).

WILHELMUS
sNETHLAGE(l)<

JOHANNES
WILLEM
~ILHELUIUS
\
SNETIILAGE (7). (SNEIIILAGE
(13). SNETHLAGE(l8).
JOHANNES
SNETI~LAGE (3).
SAMUEL
i
SNETHLAGE
(8).
JAN WILLRM
! SNETHLAGE ( 19).
WILHELMUS
SNETBLAGE(9).
MARTIN08
SAMUEL
RUDOLF
GNETHLAGE (4). SNETHLAGE (10). SNETHLAGE (l-4).
WILH. JOH.
RCDOLF
/
iSIETHLAGE (11). I,SNETHLAGE(15).
RUTGERTOBIAS
SAMUEL
JOH.
SNETHLbCE (20).
WELIIELXUS
( PHILIPPUSJAC.
SNBTHLAGE
(5). {SNETHLAGB (12).
i RUD . ABR. m.
SSETHLAGE (91).

JOHANNES
SNETHLAGE(
25).
FREDERIK
SNETHLAGE (26).
HENDRIK
IHETHLAOE (27).
DAVID
JNETHLAGE (28).

ALLABDUSTHEODORUS SNETHLAGE (6).

(1). ~~ILHEL~VIUS S N E T H L A G E WRS eerSt
Roomsch Priester; tot de Hervorming overgegaan zynde, werd bij omstreeks i 580 Predikant te Tecklenburg. Hij heeft de volgende
5 zonen gehad, alle te Tecklel,burg geboren.
(~).SAIUELSNETHLAGE
WerdaandeHoogeschool te Groningen als student ingeechreven in 1615, was in 162 & utriusque Juris
Candidatus, historiarnm praelector in Gymnasio Hurderuicensi, (volgens de opdragt der
theses van SIRRASDUS
GOCKIXGA).
Hij werd
in 1627 Rector der Latijnsche school te Appingadum (volpens zijne onderteekening der

formulieren), waar hij nog was in 1647 (volgens de opdragt der theses van JOFIAXXES HOISISG). In het laatst van 1648 of begin van 1619
werd hij opgevolg.? door AXTFIOMUS PERIZONIUS ; waarschijnlyk is hij daar overleden.
(3). JOHANNES SYETHLAGE~~ Groningenals
student ingeschreven in 1629, is Predikant
geworden te Brandlicht, vaudaar in 1639 verroepen naar Rheden, in 1647 naar Peise (beide
in Drenthe), waar hij den 2lsten December
1672 overleed, eenige kinderen, waaronder
2 zoons die onder (7 en 8) volgen, nalatende.
(4). RUDOLF SXETRLAGE te Groningen als
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ingeschreven in 1634, is Predikant
geweest eerst te Rhecla, daarna te Schuttorp
en laatst testeinfort; zijne zonen volgen onder
9.10, ll.
(5). WILHELNUS SNETHLAGE~~
Groningen
als student ingeschreven in 1641, en toen 19
jaren oud, is later Predikant geworden.
(6). ALLARD~STHEODOBUS SXETHLAGE.~~
Groningen als student voor de Godgeleerdheid
ingeschreven in 1652.
student

(7). WILLEM SNRTHLAGE!
trad als Predikant in dienst

geb. te Peise,

m 1682, te Wester6ork, werd in 1719 Emeritus. Zie van zijnen zoon onder (13).
(8). S~~~~~3~ET~L~GE,geb.tepeiseden

14den Julij 1666, werd in 1684 Predikant te
Peise : overleed aldaar den loden Maart 1690.
Zijneweduwe REBELIA

I-IAI,WASSEXIUS

her-

trouwde den 17den October 1697, met zijnen
opvolger HIEROXINUSTHERMOY.
(9). WILLEMSSETHLAGE,~~~.~~

Steinfort,
werd te Groningen als student ingeschreven in
1658, Proponent in 1662.
(10). SAMUECS?JETHLAGE,~~~.~~ Steinfort,
werd -te GroningeR als student ingeschreven
in 1661. Proaonent in 1665.
(11). &.&m SYETHLAGE,~~~.~~ Steinfort
den 23sten April 1651, werd in 1675 Predikant te Oosterwytwerd, verroepen in 1677
naar Steinfort, in 1683 naar Deventer, werd
in 1712 Emeritus, overleed te Deuester den
23sten November 1729. Hij was in 1681 getrouwd met ASNA CHRISTINAHCNDIUS,~~C~ter van MARTIXUS IIUNDIUS, 'Hoogleeraar

ir

de Godgeleerdheid te Buisburg, die hij al:
weduwe naliet met dochters en 2 zonen, vol,
gende onder (14 en 15).
(12).PHILIPPUSJACOBUSSXETHLAGEWer(

Predikant in 1713 te Laren, in 1724 te Hen’
gelo en in 1756 Emeritus.
(13). JOHAXXES SXETHLAGE,
geb. te Wes,
terbork,werd in 1718 hulpprediker van zijne]
vader en volgde hem op in 1719, overleed al
daar den 4den Jannarij 1751, oud 62 jaren el
7 maanden, nalatende 3 zoons die onder (17
18 en 1~jvolgen,eneeneWedUWeGEERTRUIDI
STEEKBERGEX , die den 17den December 178d
overleed.
(14). >~ARTIXJS S‘IETHLAGE, geb. te De
venter den 26sten Janij 1697, werd Predikan
in 1720 te Zult-Bommel, in 1723 te hampen
in 1726 te Delft, in 1737 te Amsterdnm,waa:
bij den 29sten Januarij 1763 overleed.
(15). WILIIELMUS

JOHA?J?IES SXETHLAGE

geb. te Dewenter den 9den November 1701
werd Predikant in 1728 te Schipluiden, ir
1731 te Dordrecht, waar hij den llden Maar
1741 over!eed. Hij was den 30sten Novembe:
1740 getrouwd IIIetBETR0XELT.A CATHARIXI
VANDER suncqdochter van M~.REIJERVA!
PER BURCH, Raad en Burgemeester te Delft
(16). SAMUELJOHA?~NESSXETIILAGE~O~~

le zijnen vader in 1756 als Predikant te Henelo op, en werd Emeritus in 1794.
(17). ALBERTUSSXETHLAGE.J~~.~~W~~erbork den 25sten Februarij 1727, was als
Candidaat eenigen tijd hulpprediker te lictmren, werd Predikant in 1753 te Ysselmuiden!
n 1759 te .%+zdrecht, in 1760 te Purmerend,
n 1768 te Leeuwarden, waar hij den 30sten
september 1796 overleed, nalatende eene
oeduwe XAGDALEXA SAS met 3 zoons, die
rolgen onder (22, 23 en 24) en 4 dochters,
vaarvan nog 68ne in leven en te Leeuwarden
Tonende,
(18j. WILLEN SBETHLAGE, geb.te Westerlork, werd Predikant in 1753 te Odoorn, in
.761 te Zwijndrecht, waar hij den 3lsten Oc#ober 1781 overleed, oud ruim 52 jaar en 5
naanden, nalatende eene weduwe en 8 kinleren ; 2 zonen volgen onder (25 en 26).
(19). JAX WILLEMSSETHLAG~~~~.~~W~~‘erbork, te Groningen als student mgeschreven
in 1745, is als Predikant naar de Oost-lndiën
vertrokken. 2 zijner zonen volgen onder (27
en 28).
(20).

RUTGER TOBIAS

SYETHLAGE,

werd

Predikant in 1789 te Everdingen, in 1790 te
Breedevoort, volgde in 1794 zijnen vader te
Hengelo op, waar h;j den 18den Julij 1823
overleed, oud 62 jaar, eene weduwe en kinderen nalatende,
(21). RUDOLFH ABRAFIAN IDUARD SXETIILAGE, werd Predikant in 1793 te Dinxperlo ,
Emeritus in 1831 en overleed den 26sten
September 1844. Twee zonen van hem zijn
Predikanten, HEXDRIKCARELSANUELSNETIILAGE te Dinxperlo en RUDOLFABRAHAMEXGELBERT SxETHtAGEte Echteld.
(22). JAX WILLEM SSETHLAGE, geb. te
Leeuwarden, werd Predikant in 1797 te Oudwoude c. a., in 1806 te Augz&nzísgn, c. ff.,
in 1829 Emeritus, overleed te Dokkum den
14den Mei 1846 ; oud 75 jaaren bijna 7 ma:mden, werd te Augustinusga begraven. Is twee
malen gehuwd geweest, en heeft althans é&x
zoon, thans Ontvanger op de Leek,nagelaten.
(23). JACOBUS MARTIXGS SNETIILAGE,~~~.
te Leeuwarden den 4den Junij 1777, werd
Predikant in 1802 te Hylaard, in 1803 te
Oenkerk, c. a., in 1810 te Goutum, c. a. maar
hij den lsten November 1846 overleed,
nalatende 4 kinderen, van welke ét?n zoon
AT,BERTUS
SNETHLAGE,
thans Predikant te
Boxum is.
(24). NICOLAUS JOHASXES S~ETPILAGE,
geb. te Leeuwarden, werd Predikant in 1797
te Oppenhuizen, c. a., in 1799 te Bosum, in
1825 Emeritus; overleed te OosterZittens den
8sten Augustus 1826, oud 56 jaar.
(25). JoHANxEsSXETHLAGE,~~~. teOdoorn,
werd Predikant in 1782 te Odoorn, in 1783 te
Koevordeu, in 1794 te Maastricht, in 1796 te
Leer, in 1810 te Pieterburen, waar hij kinder18*
)
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loos overleed den 9den November 1840, oud
ruim 83 jaren. Hij is gehuwd geweest met
IGSATIA NARIA
HOFSTEDE,
die den 8sten
September 1826 overleed.
(26). FREDERIKSNETHLAGE,
geb.te Odoorn,
werd Predikant. in 1783 te Peise, in 1785 te
Leens, in 1804 te Ditzum, in 1809 aan den AndeZ, maar hij den 13den Julij 1825 kinderloos
overleed,oud 66 jaar, nalatende eene weduwe
A.BAVIXGE.

(27). IIE-TDRIK SXETHLAGE, geb.ie Vries,
te Groningen als student ingeschreven in 1774,
ging in 1779 als Predikant naar de Oost-lndiën, overleed te Amboina in 1793.
(28). DAVID SNETHLAGE, (zijne geboorteplaats, die wij gaarne zouden weten, is ons
onbekend) werd Predikant in 1782 te TjaZben?, c. n., in 1790 te Deil en Enspek, waar
hij overleed den 4den September 1820, oud
64jnar, nalatendeeene meduween eenen zoon;
200 wij vermeenen J. 777. F. sm~m.4Gq thans
Burgemeester te Beest in Gelderland.
Behalve de genoemden zijn ons nog voorgekomen :
SANUEL SYETHLAGE, geb. in ‘t Graaf%chnp
Meurs, werd Predikant in 1702 te Eorkum ,
en daar in 1713 afgezet.
FREDERIK ADOLF SWTIILAGE,
werd Predikant in 1713 te Yssebstein ; overleed te illeurs
den 7den September lï31.

Gurxxmus

GUNTHERUSSXETHLAGE,~~~~

Predikant in 1702 te YenZo, waar hij in 1715
overleed.
T. A. n.
Een Mandarijn uit Middelburg (11. bl. 58 ;
vgl. 111. bl. 103). Beantwoording der vraag
kan SCIOLUS vinden in het lste stuk van Archief, Vroegere en latere mededeelingen voornanlelijlc in betrek?:ing tot Zeeland. Uitgegeven
door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
B. J. -4.51.
Bacchus in spreekwoordentaal (11. bl. 282 ;
111. bl. 285,286 ; B$bl. 1853, bl. clxxxiv ;
18~4, bl. cxviii; 18.55, bl. xxvii ; VI. bl. 372).
Te ‘s Wage heet het: Jlijis Irlanuw, blaauw als
een lei; te Groningen: hij is doen.
v$.

Nederl. spot- en scheldnamen (111. bl. 8, Vr.
1X; ~1. bl. 372 ; IV. bl. 321; Bijbl. 1854, bl.
xxx$ii, Ixii, Ixxxviii; 1855, bl. xxii; VI.
bl. 109,206,238,311; VIL bl. 14,74). De
verzamelaars van Nederl.
spotnumen vinden
het onderstaande versje, met de reden van
ontstaan, in No. 1 van de Bibliotheek voor het
huisgezin, 1857, in het artikel: Tr,Z der Acudemie te Harderzcyk.
In de XVIIIde eeuw had men in HoJZand
dit, zoo het schijnt niet geheel ongegrond,
rijmpje:

&rdermijkis eenstadvsn negotie,
Men verkooptcrblaauwbessen,hokkings en.... bul-

len van promotie!
B. J. A. M,
Philippus de Gruyter en Jan Dimmer (111.
bl. 36, Vr. XXVI ; vgl. IV. bl. 21- 27 ; BZjbl.
1854, bl. xliv-xlvi, lxii, xciii; VIL bl. 15).
Een DIRK DINDIER, Kapitein en Commandeur
van Oran~an, was gehuwd met AN?TA VAN ARKEL,
dochter van ROELOF, Drossaard van
Gorinchem., bij ANNA VA3 STEELAND. Stam@‘&
~~~ARKEL, bij FERWERDA, 28ste generatie;
VAS LEECWEX,GOUTHOEVEX.

Johannes Kappeijne van de Coppello (IV.
bl. 5, Vr. 111; vgl. bl. 308). Er bestaat van
hem een portret,

C. KRUSEMA?J pinxit,

L. A.

delin. Behalve de rede van &Ir. A.
VAN ROYEY,
bij de ter aardebestelling op de
begraafplaats Eikenduinen, bij ‘s Gravenhage,
den 2den Mei 1833, kwam mij dezer dagen
nog voor: CASPARI BAX, Laudatio viri do&
JOHAX 1~. VAN DE COPPELLO, phil. th. mag.
litt. hum. doet. gymnasii Hagani rectoris, defuncti d. xxvii Aprilis a. aet. XLIII, habita
d. ix Sept. 1833, cum gynnasii Hagani rectoris
VIXCEST

munus CWSpicaWtUr

(bij GIUNTA D'ALB~NI).

Nog vond ik van den overledene: JOHAXXES
KAPPEIJXE VAN DE COPPELLO, gynnasiìHagani rectoris, Oratio de quibusdam caussis excallentiae Graecorum in litteris, habita die 1
Nariii 1819 (bij THIERRY~~ ~IESSIXG).
7,
1.

JIémoires du Cardinul de Retz (IV. bl. 37,
Vr. XX; vgl. bl. 335). Breedvoerig beoordeeld door LBIISRPE, in zijn klassiek werk:
Cours de litteÍ*ature anaenne
et moderne.
J.L. A. 1.
De Parival en zijne r~l)e’lices de la Hollandee”
(IV. bl. 167, Vr. LXXXV; vgl. V. bl. 102;
VI. bl. 240, 312). Sedert deze vraag is gedaan, heb ik de volgende werkjes van hem
vermeld gevonden :
l”. Kort verhael des beroerten en ellendighiden welke in weynige jaren voorgevallen zijn.
Amst. 1653, in-4O.
2O. Le vray interet de la Hollande, élévé sur
les ruines de celui qui voit lejour sous le nom de
p. D. z (LACOURT), SB 1. ChW P. GARDIER,
1662, in-8’. Hetzelfde in ‘t Nederduitsch.
Leyd. 1662, in-8O.
30. Histoires facétieuses et morales. Ilistoires tragipues de notre temps arrivées en Hollande. Seconde édition. Leyd., SAL. VAQUEXAER, 1663, 2 tom. en 1 vol. pet. in-12O.
Idem, Leyd., 1669, pet. in-12’.
do. Grammatica Gallica. Lov. 1667, in-go.
J. 1,. A.I.
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SUS~~U~VCUZ
de Putte (V. bl. 38, Vr. XXXV;
vgl. VL bl. 113,175). Op de vraag van LABOKMTICE, of er van dezen vermaarden reiziger nog handschriften aanwezig zijn, kan ik
melden, dat in het geslachtregister der fitmilie cau, in mijn bezit, dienaangaande staat
aangeteekend:
>~l)eze SAMUEL VAX DE PuTTE heeft sedert
het jaar 1718 tot op syn overlyden, in t’ 55
jaar zyns levens verscheyde oorden der wereld doorreysd, en genoegsaam gants hzien
doorkruyst tot in desselfs noordelykste gedeelten. Dogh kort voor syn dood deod hy
al zyne papieren en dagverhaalen van zijne
langdurige reyzen verbranden, uyt vreese
dat dezelve naar zyn dood in geen goede
orden zouden konnen worden gebragt.”
Zoo als reeds geze.$iis,wasdeze
SAMUEL
een zoon van den Vice-Admiraal van Zeeland, KAREL VAN DEPUTTE~~~~~JOIIANNA

CONSTAXTIA BISCOP (niet BISSCEOP).

Zijne

grootouders van moeders zijde zijn, VL bl.
175, mede al opgegeven. Wie waren echter
zijne grootouders van vaders zijde? anders
gezegd, wie waren de ouders van den ViceAdmiraai KARELVAXDEPLJTTE?
C.P.
Schoonschr+ers
(V. bl. 39, Vr. XXXVIII;
vgl. bl. 179 ; Bijbl. 1855, bl. xcii, clii; VI. bl.
2-11, 273; VIL bl. 75). De volledigste en
naauwkeurig?te opgave van al wat vroeger
in calligraphle is uitgekomen, wordt gevonden in deCatalogue de livres (J. KOXIXG), Amst.
182% Kunstgeschr$ten
van voorname meesters,
bl. 119 volg. No. 162-196, en in het 2de
deel van KOSIXGS Letterkundige Nalatenschap
PVO. 76 der Handschriften.
J.L. A. 1.

Standplaatsen van Ds. E. M. Engelberts
(V. bl. 63, Vr. 31; vgl. bl. 225; Bijbl. 1855,
bl. c; VL. bl, 241,313). Daar ik in de gelevenheid ben aan het dringend verzoek van
den Heer J. VAN DER BhAx tevoldueqgeef
ik hier een uittreksel van een artikel over
EXGELBERTCS

NATTHIAS

EXGELBERTS, het-

welk ik met een ander over zijne zonen en
kleinzonen, voor de pers gereed heb om het
in niìjne Geschiedenis der Beeldende Kunsten
van de Iïollandsche en Vlaamsche School, van
de vroegste tijden af tot heden, op te nemen,
welke artikels ik uit echt.e bronnen heb opgemaakt, te weten uit de familiepapieren. die
bij zijnen kleinzoon en diens neef van denzelfden naam worden bewaard.
Men zal bevinden,.dat in de reeds gegevene
antwoorden vele zaken met mijne opgave
overeenkomen, doch dat het voornaamste
punt der vraag hier voor het eerst juist is
bcamtwoord geworden.
Welligt zal het voor de belanghebbenden

aangenaam zijn, in dezen voortreffelijken
kerkleeraar tevens een’zeer bekwamen kunstbeoefenaar te ontmoeten, welke bijzonderheid
door mij, met zoo veel honderden andere zaken, nu in het licht, is gest.eld.
Hij werdden3denDecember
1731 teNoord!aren, Provincie Gropaingen, geboren, waar dcstijds zijn vader NATTHIAS EXGELBERTS het
leeraarambt bekleedde. Hij werd tot hetzelfde
ambt opgeleid, en reeds &n jaar na zijne promotie te Leyden, den 19den Augustus 1755,
te Colhorn door zijn vader, die destijds Pretlikant in de Gasthuiskerk te Delft w a s ,
als Leeraar bevestigd. Van daar is hij beroepen naar Hoorn, en bevestigd den 15den
Junij 1763. Later werd hij beroepen als
Hoopleeraar tc Harderwijk, en ook te Amsterdam, doch hij heeft voor beide leerstoelen
bedankt. In den jare 1797 verkreeg hij zijn
Emeritaat, en is te Hoorn overleden in het
jaar 1807, den 26sten- Maart, en niet den
25sten Augustus, zo0 als algemeen staat
vermeld, welke verbetering mij door zijn
kleinzoon, den Heer J. 31. EXGELBERTS, te
Arnhem, is medegedeeld.
Hij bezat eene natuurlijke neiging en liefde
voor de Beeldende kunsten, en heeft door
oefening eene aanzienlijke hoogte daar in bereikt; zoo dat hij onder andere alle de teekeningen heeft gemaakt, die zijne geschrevene
en uitgegevene werken versieren, en door
REISIER VISKELES gegraveerd zijn, welke in
der daad tot de fraaije boekprenten van dien
tijd behooren, als : in z$ne Bespiegelingen del
Jaargetgdela enz. Utrecht 1769. Verdediging
van de eer der H’ollandsche Staaten elzz. 1776.
Aloude staat der n’ederlanden
ene. Utrecht
1784. Het leven van IIICH. ADRIAAN% DE
RUYTER enz., door hena op nieuw uitgegevela,
1794. en COBXELIS XEPOS, het leven der beroemde ilfannen, door hem vertaald, e?zz. 1796.
enz.
Hij heeft ook de etskunst beoefend. Er bestaat van hem een landschap met waterval,
alwaar bij eene beek kindertjes met den hengel visschen, dat met kennis van zaken en
fiks is behandeld.
Bij voorkeur taekende hij landschappen
met jagten, kudden rundvee ofschapen,mcestal met zwart krijt enO.I.inkt opgewasschen,
die hij met groote vaardigheid en meesterlijk
bewerkte. Ook bezat hij een bijzonder fraai
kabinet van schilderijen van de oude school,
welke na zijn overlijden in 1808 te Amsterdam in het Trippenhuis zijn verkocht, en eene
aanzienlqke som hebben opgebrapt; maaronder De aanbidding der herders, door REBIBRAXDT, voor f 8900 aangekocht voor het
Britsch Museum te Londen.
Zijne afbeelding is ten voeten uit gcschilderd door JACOBUS BUYS, en wordt bij zijn
kleinzoon, den Heer EXGELBERTS, Kolonel

!’
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der Artillerie, thans (1856) te Bredabewaard;
insgelijks ook een borststuk van terzijde te
zien, door ADRIAAN DE LELIE geschilderd,
hetwelk in het bezit is van zijn kleinzoon,
den Heer w. J. M. EXGELBERTS, Directeur
van ‘s Rijks Museum te Amsterdam.
Het portret van onzen geleerden kunstenaar gaat in prent uit, nagenoeg in profil, in
een rond gevat, J. nuYS,pinx., R. VISI~LES,
fecit , in CP., en is bijzonder fraai gegraveerd,
waarvan ik een exemplaar en een voor alle
letter bezit, en waarop men zijnen naam en
stand vindt vermeld : Lid van de Hol.!. Maatschap& der Wetenschappen te Haarlem en van
de Il’ederl. Letterkunde te Leyden.
C.KRAMM.

Willem Krul (V. bl. 190, Vr. 150; vgl. bl.
255; VL bl. 21,139 ; VII.bl. 76). De Schout
bij nacht had eene zuster, ALEXASDRIXA
KRUL , dieik ook wel cnc~of~<nuLLgenoemd
vind, en de echtgenoot was van JAN M AARTE N
GOGEI,, kapitem in dienst dezer landen. Uit
welk huwelijk in 1765 geboren werd de bekende I S A A C J A Y A L E X A N D E R ~0~~1,,1angen
tijd Minister van E’inantiën.
De woorden in het versje, in DE NAVORSCHER, VIIde Jaargang, bl. 77, opgegeven:
- - uit laagep staat tot hoog gezag verheven,
moeten, zoo ik mij niet, vergis, niet zoo letterlijk worden opgevat. Ik meen dat de familie
KRLLL tot den deftipen burgerstand behoorde.
C. & A.
Willem Krul. Op een fraaije zilveren gedenkpenning, in mijn bezit, staat rondom zijn
borstbeeld: WILH. CRuL. Toparcha Burgt.
Praef. Class. Holl. et W. F.
H.VAXROLLEMA.

[Dat hier in een Lscijnsch opschrift ERUL met c
wordt gespeld, is zeker zeer natuurlijk en doet tot
de vraag van K. en C. niets af.]
De Crane (V. bl. 223, Vr. CXL; ~$1. bl.
293; VL bl. 24). xene adellijke fam~he DE
CRAXE bestond in Bel+; nog in het midden
der XVIIIde eeuw, daar ik onder de Policymeesters van Nechelen in 1764 vermeld vind:
Jhr.CARpLUSJOSRPIlUSDE

CRANE.
+-91.

P. Paludagus (V. bl. 248, Vr. CLIII; vgl.
VI. bl. 27,82 en 142). Bovenstaande vraag
is in Dl. VI. bl. 27 eenigzins beantwoord,
niet volledig evenwel. Rtdder van Jeruzalem
en van het Heilige graf is synoniem. Zij droegen tot ordeteeken vijf kruisen, t. w. éBn
groote en vier kleine ter gedachtenis van de
vijf wonden onzes Heeren; rood schrijft TH.
DE RoGcK bl. 169, doch beeldt ze af als purper. Dit is ook het wapen van Jeruzalem, en
GODFRIED VAN BOCTILLON voerdedit inhetl
en 4 kwartier van z$n wapen, t. w. van goud

op zilver, A”. 1096, o. a. te zien in de hoofdkerk te Antzuerpen, alwaar men tevens verscheidene van die wapens vindt op grafzerken
van Ridders, en Ridders van Jeruzalem stellende dan eens een der kwartieren voor, dan
eens komende in de plaats van het hoofdwapen, soms op en soms nevens een vlammend
(sic 3) zwaard. Op de zerk van JACQUW CUIERMAX,&pi&
Luitenant van den Admiraal
des Koninps PHILIPS 1575, ziet men twee van
die schilàen met vijf kruisen, aan beide zijden boven zijn wapen, en wat lager onder
ieder derzelven een vlammend zwaard. Het
merkw;tardigste, en hier meest afdoende is op
de zerk van den Eerw. Heere TOMAES JAW,SEX, Priester en Kanunnik dezer kerk, en
ridder van twee reysen te Hierusalem 1541,
vertoonende twee schilden met dat kruis zonder ander wapen.
Ik vermoed nu dat de ridders het op hun
kleed of mantel gestikt droegen van rood of
purper, maar dat men op de zerken het wapen
van Hierusalem of van GODFRIED gevolgd is.
Het is niet zonder belang om voor eeh en
ander zekerheid te hebben, en ook de beteekenis van het zwaard te weten, waartoe ik de
hulp van Heeren Navorschers inroep. Nisschier1 is dit wel uit de genealogien of aanteekeningen van oude geslachten te ontdekken,
Menleestdnt GYSBERTUITERLIER VAN DORP,
zoon van GYSBERT gezegd VAN DORP, Ridder
1385 en VRXI SAYS Of SAYETVAN SPIERISGSHOEK te Jerrcsalem ridder werd geslagen,doch
op de terugreis omkwam. En van DIRCK VAY
SWEETE‘T of zwIETEx 1479, gehuwd met JEXXE VAX IEYENBURG,
dat hij Ridder was ten
Heilige grave.
v. D. v. B.
De karos van stuat (V. bl. 305, Vr. CXCII.
vgl. VI. bl. 93). Onder de Nederduitsche
Handschriften, door den Hoogleeraar J. w.
re WATER nagelaten, bevond zich een Rapuort in 1795 gedaan, over de in ‘s Hage zedert
1648 bestaande vergulde Carosse van staat,
J. L. A. I.
Loterg (V. bl, 272x307 ;VI. bl. 54,244).
Een geestig werkje over dit onderwerp mag
heeten : Réjlexions sur ce qùon appelle bonheur
et malheuv en matières de Loterie. Amst. 1696.
in 12O. Het, is geschreven door JAN LE CLERCQ,
en mede in het Nederduitsch te Harlingen gc7
drukt,
J. L. A. 1.
Geslachte- als Doopnamen (V. bl. 294, Vr.
317; vgl.VI. bl. 86, 146, 244, 278 en VIL bl.
78).De wet van 11 GerminalXI jaar( 1 April
1803), verbiedende dat geslachtsnamen van
bestaande familien, als voornamen van kinderen gegeven werden , gaf in den Zomer van
1856 aanleiding tot eenige opmerkelijke processen. De questie was OfHORA een geslachts-
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naam, dan wel een voornaam was, daar een
ambtenaar van den Rurgerlijken Stand in deze Provincie JOHAN HORA als voornamen in
de registers had ingeschreven. In 1737 nu
wm een zeker Heer JOHAN HORA Raadsheer
van Groningen; de Heer WIARDUS SICCAYA,
in 1770 Raadsheer der stad, gaf aan zijn zoon
de voornamen JOHAN HORA. Deze schreef altGd J. H. SICCAMA (zie publicatie van ‘t Departementaal Bestuur van Groningen 21 JunU
1802)) dns als voornamen. Diens vier oudste
zonen voerden vroeger niet, den naam van
HORA P de jongste echter heette wederom JOHAN HORA: thans schrijven alle de leden dier
familie zich met den veslachtsnaam IIORA tz!s
voornaam.?Vanneer ii die naam nu voornaam,
wanneer geslachtsnaam ? Vele worden bij ons
ook door elkander gebruikt, als: ALLART ,
BAERT, BART,BEUDIK,BRANT,COEEN,CONRADI, EVERHARDT,FOCKE,FRANCK,FJLIESE,
GOEMAN,
GOTTLIEB, GODSCHALK, HAGEN,
HEIN,JANS,JONAs,ISRAEL,KEES,I.ENS,LEOPOLD,MARIUS,MEES, NEIJER, NANNIXG,NIES,
oTTO,POSTHUMUs,SERVAAS,STEFANUS,WALRAVEN en anderen; ook schijnt de regtbank te

W&zschoten geen kwaad in dusdanige verwisseling te zien, want in de geboorteregisters
dier gemeente van 1851 is een vonnis dier
regtbank ingeschreven d. d. 27 Maart 1850,
waarbij deverbetering bevolen is der geboorte-akte van een onecht kind, en de bijvoeging
gelast van het woord : 131. . . . , den gesZa&snacbm van een aldaar wonend ingezeten, zoodat, hij bekwam den geslachtsnaam I31.. . ., bij
den moeders geslachtsnaam B.. . .; van dit
vonnis is het Openbaar Ministerie toen ter
tijd niet in cassatie gekomen. Gezegd Ministerie stelde eene vervolging in tegen eenen
anderen ambtenaar van den Burgerlijken
Stand, omdat hij aan een kind de voornamen
had gegeven van JOHANNA ETJSABETH WINKLER, niettegenstaande de vader blijkens geboorte-akte genaamd was : ANTONIE WINKLER
PRINS; en eindelijk tegen dien van nog eene
andere gemeente,welke den naam van FRIEZE
als voornaam had ingeschreven ; telkens werd
echter aangetoond dat de dus gegevene namen
nueens als voornaam,dan weer als geslachtsnaam waren gebruikt, en zijn de beklaagden
allen op dien grond vrijgesproken. Hier toch
geldt het eene zaak, die de wetgever niet heeft
voorzien, al is het dat de wet van 11 Germina1 nog verbindende is, waaraan vele regtsgeleerden met mij ten sterkste twijfelen.
J. J. B.
De Rat (VL bl. 44, Vr. 55; vgl. bl. 208,
341,VII. bl. 17; 78). Over de ratten kan men
een zeer belangrijkartikel vinden, in de Quurterly Review voor Jannarij 1857, naar aanleiding van de volgende werken :
A Treatise on the Ilature, fecundity and de-

vastating charncter of the Rat and its cruel tost
!o the nation, with the best means for ìts ExterInination. By UNCLE JAYES, London 1850.
Hygiène publique ou mémoires sur les questi3n.s les plus importantesde I’ Hygiène, appliquée
zux professions et aux travaux d’Utilitépubli!pe. Par A.J. B.PARENTDUCE&TELET,P&~~S
1836. 2 vol.
Gleanings in Nuturnl Hastory, by EDWARI)
TESSE, 8th edition. London 1854.
39.
Wapens van onderscheidene geslachten (VL
bl. 44, Vr. 57 ; vgl. bl. 210, 375; VIL bl. 17,
79). Het Wapen van DE; MAN is in zilver een
roode getongde halve klimmende leeunr, gekroond van goud.
ICHWEUTES.
Carolus de Lonquevcsl IVI. bl. 63. Vr. 78 :
vgl. bl. 213,376). De bekende Belgische rreschiedscbriiver OLIVIER DE WREE. heeftDto
__
Brugge in -1625, in langwerpig 8’.‘formaat,
een gedicht uitgegeven : Vermaerde
oorloghstucken ende daden van den Grave vun Bucquoy , enz. ; de in de vraag bedoelde CAROLUS
DE LONGUEVAL
,Staatvermeldin WAGENAAR
en in de Bijvoegsels.
J. L.A. 1.
Wapen van Delfzijl (VL bl. 74,Vr. 94; vgl.
bl. 216). Schoon ik met den Heer H. 0. F.
geloof, datDelfzijl in vrofgeren tijd nooit onder de steden gerekend 1s geworden en geen
wapen bezeten heeft, kan ik echter medede+
len, dat deze vesting in den Franschen tijd
eene stad genoemd werd, zoo als blijkt uit het
zegel ter secretarie berustende, waaroprondom het wapen der Provincie Groningen te lezen staat: stad Delfzijl; gelijk rondom den
gekroonden keizerlijken adelaar het onderschrift: mairie de IJelf..yl. Eems acc. In 1816
en 1817 geschiedden de bekendmakingen en
omroepingen uit naam van Eden Buroemeester
van de stad en vesting DelfzQl.‘PVeelligt
heeft men Delfzijl een stad genoemd, omdat
haar hoofd,niet gelij k ten platten lande ScJ~out,
maar Burgemeester heette.
H. J. W.
Grafborden in de groote kerk te Gouda (VL
bl. 74, Vr. 101; vgl. bl. 219). Een der genoemde wapenschilden, t. w. dat van Jonkheer ADRIAAN VAN SWIETEN isin mijnbezit
gekomen, uit de nalatenschap van den voormaligen Pensionaris van Gouda Mr. 13. VAN
WIJX te ‘s Huge 1834, K”. 3i. zijnde gequartilleerd VAN SWIETEN en BORSELEN, gedekt
door twee open helmen, de eerste met een
zittenden brakhond van zilver; de tweede met
een buffelkop van hermelijn, met gouden horens.
Dit wapenbord is in den vorm eener ruit
en werduit de algemeene verwoesting in 1795
gered, door genoemden Heer Rijks-Archivaris.

ADRIAAN VAS SWIETEY, schildknanp,Heer
van SzuZeten, laatste kastelein of slotvoogd
van cler Goude, en vervolgens van Voerden, zoon v’itn KORNELIS VAX ZWETEN en
van ANNA VAN BORSELEX, woonde te Leyden en stierf te Gouda 1584, zijnde gehuwd
geweest met JOSINA VAN ‘IAALDWIJK, dochter
Van ADRIAANVANNAALDWIJR en van ALIDA
VAX OPIIEMEQT gezegd BLOEDIENDAAL. Hij
werd door zijne verngtiugen in het staatsbestuur en den krijg beroemd, teekende het
verbonden smeekschrift der Edelen 1566, was
bij het innemen van den Brie1 door de Watergeuzen 1572 en maakte zich meester van
Oudezoater, Gouda en Woerden.
Deze tak VA‘J SWIETEY is in 1630 uitgestorven.
v. D. v. B.

soms den eerzamen burger met een praedicaat
begroeten, waarop niet hij, doch zijn broeder
of neef aanspraak heeft,.
Uit het Suppl. aux Troph. de Brab. Tom.
11. p, 129, blijkt dat Avernas le Gras (zoogenoemd, om het te onderscheiden van Avernas
Baukdoin) , bij opene brieven van Koning KAREL 11. dd. 3 Januarij 1676, tot eene ILrorly
werd verheven ten behoevevan ~%.A~ToISE
LOPEZ SUASSO ~spclgno~,personnage
de mérite

et digne d’Eloges, non pas tant C% cause des
grands biens qu’il possèdait , qu’ci. cause de l’usage qu’il en faisoit au service du Boi Catholique
et peur le bien publicp. Hij stierf te ‘s Grauenhage, den 9den Februarij 1685. Zijn eenige
zoon FRANS LOPEZ SUASSQ, verwektbij VIOLEXTE DE PIZTTO, volpde hernia gezegde&rony op.
ABERCIIU~ES. - DE ROUCK (Herauld,
fa.
l%j,Ze$ BERCRHUYSEY.
CAPELLE, wordt ook enkel DE VISCH, LA
CfIAPELLE
alias VISCEI of VIS LA C4PELLE genaamd. Zie Suite du Suppl. au Nobil. des P.
B., T0m.II.p.t 87 ;~I&SESTRIER,~rOUV.~~éth.
du Blason, p. 24 ;TRw~~~~,Hoogadel.Zeel.

Familìezuupens gevraagd(V1.
bl. 75,Vr. 105,
vgl. bl. 247, 377 en VIL bl. 108). Ter opheldering en verbetering van het vroeger gezegd
diene :
1’. Dat het niet alleen in Groningen en de
naburig*e provin&n gebruikelijk was, de onderscheidene telgen van een geslacht naar de
hun ten deel gevallen of door hen aangekochte bl. 75 en Voorrede bl. 120. Dit geslacht is
landgoederen en bezittingen te noemen, doch niet alleen te onderscheiden van de Zutphendat, zulks plaats vond in al de deelen der we- sche en Zeeuwsche, doch van eene menigte
reld, waarin heerlijkheden of landgoederen andere geslachten van dien naam. ,111 y a
gelegen waren.
vingt Families dece nom de I~CI<APPELLE,"
2O. Dat men niet zeide, LEWE doch wel ZegtLE ~ARPE~TIER,"COnnuëS danslesvieux
ALBERDA van EkeJzstein, niet (of ‘t mag aijn registreg sous celui del Kappel, de le Capelle,
in de wandeling) VAS SWHDEREX van Noord- de la Capelle, toutes en lstin nommées de Cadijk, RESGERS van Ysbrechtum , van Rijs (*), pella, OU Kapella.” Hist,de Carnbruy, part.III.
3O. Da! W. S. en D. S. zeker hebben willen p. 362.
zeggen : Dat wijlen de Heer D. G. REXGERS van
UTERSPYCH : coupé dor et de sable , & deux
Farmsum twee dochters heeft gehad, de eene saumons adossés de gueules, brochants sur le
gehuwd aan Jonkheer JOHA‘T IIORA SICCAMA teut. DE ROUW, f". 133, die ook t. z. p. voor
valz de Harkstede, de andere aan wLjlen Mr. RIJswYCx< en SAXDE gouden zalmen opgeeft.
WIARDCS IIORA SICCAMA,WaWVa?2enZ.
SALJZE‘J, zal wel’t zelfde zijn als SALDI; het
In de Vrovincie Groningen, zijn van den aantal kruisjes wordt ,gewoonlijk niet opgeouden stamadel slechts vier geslachten ove- geven , doch daarvoor in de plaats gezet: beriC(t),namelijk:ALBERDA,GRUIJS, LEWE en zaaid met. . . .
SICKISGHE,
doch in 18 17 (welk jaar bijzonder
Behalve de door Q. X. Z. (die de bronnen,
vruchtbaar is geweest in adelsverheffingen) , waaruit hij zijne opgaven geput heeft, blijft
zijn in dat gewest de Jonkheeren als wt den yerzmijgen) genoemde Fransche geslachten,
grond opgerezen ; men kipte als ‘t ware in zijn mij nog voorgekomen:
enkele familien den eenen broeder uit, peur
BERSIERES.- NORXAXDIE: d’azur,àdeux
en faire wz gentilhomme, en liet den ander en bars adossés d’argent , accompagné en chef
roture ; yan daar dat velen, als zij van Jonk- d’une fleur de lis d’or. Nobi&ire de Normandie.
heer die of die hooren spreken, op een dwaalNEELLE, NELLE of CLERMOST-NESLE;
de
spoor geraken, en in hunne onwetendheid gueulcs, à de'ux bars adoss& d'or,sem6 de
trèfles de mQme. MFXESTRIER, 1. c., p.24;
VERTQT, +st. de Malte; CARPEXTIER,~.~.,
(*) De tegenwoordige bezitter vnn het huis Song:
wijk, gelegen in of bij het dorp Noorddlj’k, is Mr. o. part. 111. p. 405.
GAUCOLRT rnetx~~~~, gesprotenuit CLERB. D E RIIEDEPIT VAN BWIIDEREN; van Epemastate, gelegen onder Yslirechtum ,Mr. s. VAN WELDEREN Ba- *KOST en BEAUVOISIS: d’hermine; L deux bars
ron RENGERS ; van Rijs in &asterland,
Jhr.G.VaN
adoss& de gucnles. DE M.I%LIWIWE, Arrnorial
~WIIDEREN, hem aangekomen door huwelijk met hist. de la Nobl. de France.
eene erfdochter uit het geslacht I~PKGERS.
SAISSEVAL,
of SESSEVAL: d’aznr, à deux
(T) Ik zonder hiervan uit die geslachten, die hoewel van Groningschen oorsprong, zich elders hebben bars adoss& d’argent. VERTOT, 1. c. ; BAROS,
gevestigd. Zoo z? er zijn, is hun aantal zeer gering. 1’Art. Herald., p. 78.
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DE HERCEEYRODE noemt als uit het grafelijk huis van Holland gesproten : VAN COUWEXHOVEN, de gueules au lion d’or, arm6 et
lampass d’argent, accoll8 d’un serpent d’azur mordnnt la langue du lion. Dit geslacht
vestigde zich volgens hem in 1520 te Leuven,
1. c., p, 713.
Het geslacht van ALBADA, >)een van de
aanzienlijkste en machtigste in Friesland, is
echter volgens zijne eigene overleveringen,
niet uit dat gewest afkomstig, maar uit HolCLERCK,DEMANSDALE,ROELOFFS,VANSOEland, en wel uit het bloed van de Graven dier
> Provincie, en heeft daarom ook het recht niet
TFIEH, VAN DEY WOVR,DECOLIBRANT,etC.'
des Keizers KARELS halven adelaar in zijn
Ména. hist. et généal. sur la maison DE RERCKHOVE, -4nv. 1839, p, 157.
schild te voeren.” Stamb. v. d. Frieschen Adel.
PREVOST of PnEvOsr DEL VAL : d’or & deux
Het wapen (van goud met den leeuw van keel)
bars adossés de gueules. CARPEXTIER, 1. c.: geeft aanleiding tot dit vermoeden, doch tepart. 111. p. 914 ; LE BLO?TD , @art. Généal. j vens tot de vraag: Was dit geslacht geregtigd
tot het voeren van het volle wapen van Holp. 254.
RoürLLE: d’azur, a deux bars adossez d’or land, zonder brisure? - De overlevering zegt
et cantonnez de huit billettes de mesme, sça- ook,volgens deuitgevers van het Stamb.voorn.
voir une en chef, une autre en pointe, et trois I dat de familie van VELSEN in Friesland woon& chaque côté. BARON , 1. c., p. 84.
achtig, en aldaar tot den deftigen burgerstand
DE LE YEL)E: écartelé, au 1 et 4 d’or, a behoorende, van den beruchten GERAERT afl’dcrivisse de gueules , posée en pal; au 2 et 3 stamt. BOILEAU, zegt Satire V:
de gueules, a deux bars adossds d’argent. DE
N’eust-il de son vrainomni
Titre ni memoire,
NEUFFORGE, Armorial. Een HENRI LE MEDE,
D’HOZIEX lui trouvera cent Ayeux dansE’Histoire.
werd volgens ‘t Nobì2. des P. B., in ‘t jaar
MO.
1672 in den adelstand verheven.
Heeft BRAKEL het wapen onverschillig met
La Croìx (VI. bl. 94, Vr. 120; vgl. bl. 249,
of zonder bijvoeging van kruisjes (*) gevoerd, 382). Het eerste antwoord op deze vraag gehetzelfde kan gezegd worden van het geslacht geven, was inderdaad naar waarheid en als
der graven van MONTB~~LIARD.
R I C H A R D ,, voldoende te beschouwen. Ik zou dus geene
Graaf’ van Montbéliurd, wiens wapen voor- verdere toelichtingen noodig hebben geacht,
komt onder die de la Xalle des Croisés te Ver- zoo niet in het antwoord van -d. de waarsailles (vierde kruistogt), voerde cie gueules, d heid van het eerste berigt betwijfeld werd.
deux bars dor adossés, l’écu semé de croix reZie hier een uittreksel van het artikel P. F.
croisettées, au piedjehé d’or. PAUTET, Nouv.
DE LA CROIX, - zoo is zijn naam, - voorkomanuel du Blason, p. %~.WURTEMBERG daar- mende in mijne ter pers zijnde Geschiedenis
entegen, quarteleert wegens MONT13ELIARD der Beeldende Kunsten der Nederlandsche en
met twee gouden zalmen of bnrbeelen op een Vlaemsche School enz.
veld van keeLVgl. de op bl. 380 van Nav.VI.
Hij is van Franschen oorsprong (onderaangehaalde werken. Dat BRAHEL in Zuid- scheidene kunstenaars van dien naam zijn
Holland, in plaats van kruisjes, negen klaver- mij in die geschiedenis der Fransche kunst
bladen van sinopel in ‘t wapenschild voerde, is bekend), en heeft te ‘~Gravenhage gewoond,
mij, behalve uit de Navorscher en FERWERDA'S waar ik hem op de Registers der EunstWapenb. niet geb1eken.V~~ LEEUWEX, diede Confrerie Kamer van Pictura, op den jare
stamlijst van den in Holland gevestigden tak 1753 vind ingeschreven : IYP. F. DE LA CROIX,
van dit geslacht biJbrengt, spreekt van kruis- Portretschilder.” De Deken van genoemde
jes noch klxverbladen,enkel van zilveren vis- Kamer, de kunstschilder~r~~~n
TERWESTEN,
schen op keel.
zijn lijd- en stadgenoot, heeft in een MS. het
DE NEUFFORGE geeft BRAKEL voorhelmvolgende aangeteekend: !jdat hij herkomstig
teeken, een ter halver lijve uitkomenden grijp is uit Vrunkrijk, dat hij, vermits hij stom en
of griffioen van goud.
doof geboren was, zich zelve in de kunst heeft
;evormd door het copieren van goede voor(*) v. D. v. 13. zegtponjaarden, en merkt aan, dat werpen, en is door eigen vlijt een goed portretschilder en craijonneerder geworden, veel
deze wapenvermeerdering een gevolg zoude zijn van
eene paulwelijke concessie in den ted der kruistogten.
werk had el1 in ‘s Gravenhage in den jare 1783
Het onwaarschijnlUke van deze meeningdaargelaten, .s overleden.”
vraag ik, waar hem deze ponjaarden, die hij overvolNu kan wel een zoon van hem zich na dien
gene pooken, kruisen, croi.x @eneCes en TecroiretMes
noemt, en later mogelijk voor pausselijke muilen ;ijd in Utrecht hebben gevestigd, die als bijcaak ook crayon-portretten heeft gemaakt,
zal houden, zijn voorgekomen 9
Dl, VII.
19
BLAHONT:
de gueules, à deux bars adossds
d’argent. MENESTRIER, 1. c., p. 90 en Abr,
meth. du Blason, p. 8 6 .
DE COURTEJOIE: de gueules & deux bars
adossés d’argent. LOPENS, Rec. Herald. des
Bourgm. de Liege ; DE HERCKENRODE , Collect,
de Tombes, etc., p. 318, 642.
VAN BUYTEN: d’azur a deux saumonsadoss& au naturel. &a familie de VAN BUPTEZI
Btait dë tres-ancienne Noblesse, et alIi8e aux
illustres maisons de VAN DE N DYCK, DE
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zoo als -d. meldt, doch deze hebben weinjg
kunstwaarde, en het portret van ZOCTXAN 111
kwestie kan hij niet geschilderd hebben.
Wat verder de meening aangaat van -d.,
dat LA CROIX behuwdoom was van de bekende kunstbroeders P. G. en G. J. nf. (GEORGIUS JACOBUS J~HANSES)VAN
os,zoois dit
de zaak. De bloemschilder JAN VAX OS is gehuwd geweest met SUSAZTIIE DE LA CROIX,
dochter van den stommen portretschilder
P. F. DE LA CROIX. Deze waren dus de ouders van de twee eerstgenoemde broeders
VAN
OS.
Is het nu zeker dat de Utrechtsche LA CROIX hun oudoom was, dan was
deze ook de zoon van den stommen schilder,
zoo als ik reeds boven heb doen opmerken;
dech er blijft altijd nog verschil in den naam
bestaan, wat nog niet is toeg$icht. Een dergelijk voorbeeld heeft men In deze dagen te
Parijs, daar zich twee personen met kennis
van zaken op het gebied der kunst-literatuur
bewegen, te weten BLAXC en LE BLANC, die
hoegenaamd in geene familiebetrekking tot
elkander staan en door vele auteurs als een
en dezelfde persoon aangehaald worden. Dit
zou ook hier wel het geval kunnen zijn en mij
geenszins bevreemden, dewijl mij dergelijke
voorbeelden dikwerf zijn voorgekomen en
teregtgebragt zijn in mijn genoemd geschiedkundig werk.
Niet alleen is ZOUTIVIAX in prent gebragt,
maar een aantal der portretten van P. F. DE
LA CROIX zijn gegraveerd voorhanden, waaronder ook behooren Prins WILLEN V in z;jne
jeugd, en diens zuster Prinses CAROLIYE, ten
voeten uit, fraai, door P. TANJE , stulp. 1754,
in plano formaat, enwaaronder men duidelijk
den,naam P. B. DE LA CROIX,i)inS. vindt.
C. KRhM31.

Nederlandsche geloofsbelijdenis(V1. bl. 106,
Vr. 146; vgl, bl. 252).Volgens eene aanteekening van den Hoogleeraar J. w. TE WATER,
is THIEREM, Predikant te Delft, waarschijnlijk de schrijver.
Men wil dat in de Vermaning aan de Overheden in de Nederlanden, en in het Xyneetschrift der geloovigen aan NAXINILIAA5 11,
van denlstenAprill566,
PHILIPVAXMARXIX
de pen heeft gevoerd.
J. L. A. 1.
Sint Napoleon (VL bl. 108, Vr. 156; vgl.
bl. 317;VII.bl. 79). De Fragmenten van aanteekeningen betrekkelijk NAPOLEOX BUOXAPARTE en zzjne regering,door A. VA‘J DERWILLI-

te Haadenb in 1814 uitgegeven, zijn die,
welke uit zijne Reize door l+aiLkrijk in 1805,
om de Fransche Censuur te ontgaan, achtergehouden &jn geworden.
A. VAN DER WILLIGEX
bezochtPamjsin
den aanvang $ezer eeuw en vroeger dan de
Berlijnsche ~~~~~~~KIES~ETTER.
GES,

Het stellige gezegde van C. W. B., dat de
1kwestie over NAPOLEONS geboortedag in KIESEWETTERS
Reize voor het eerst geopperd
wordt, is dus onjuist; want in genoemde
Fragmenten lezen wij : y)De geboortedag van
VAPOLEOX was wel de 15de Augustus. doch
zijn naam- of feestdag, gelijk m& die’bij de
Roomsch-ezinden viert, ov den lôden daarBanvolgenden. St. NAPOÎ,EOX
stond echter
in den Franschen Almanak niet, maar men
had daarin op dien dag, St. ROCH, een bedelenden pelgrim, ook wel de patroon van de
bedelaars genaamd. Dit gaf aanleiding tot
spotternij, en St. NAPOLEON, een Heilige misschien , bijzonder op Corsica bekend, werd in
de plaats van St. ROCK gezet. In Almanakken van 1803 ziet men nog den laatstgenoemden, doch in die van 1804 St. Napoleon (*),
Keizer NAPOLEOY, die zich den Grooten noemde, toont zich ook hier in al zijne grootheid.
J. L. A. 1.
Sint Napoleon. j)L’Empereur rit beaucoup
de tous les contes et de toutes les anecdotes
dont on charge sa jeunesse dans la foule des
petits ouvrages qu’il a fait More; il n'en avoue presque aucune. En voici pourtant une
qu’il reconnait du sujet de sa confirmation
à 1’8cole militaire de Paris. Au nom de KAeorAOx, l’archévaque qui le confirmait, ayant
temoignéson étonnement, disait quïl ne connaissait pas ce saint, qu’il n’était pas dans le
calendrier ; l’enfant répondit avec vivacité que
ce ne saurait êtreune raison , puisqu’ily avait
une foule de saints et seulement trois cent soixan te-cinq jours.
NAPOL&OY n’avait jamais connu de jour de
ft%e avant le collcordat; sen pntron était en
effet étranger au calendrier francais, sa date
m&me pnitout incertaine; ce fut unc galanterie du pape qui la fixa nu 15 d’août, tout à la
fois jour de la naissancc de I’Empereur et de
la sirrnature du concordat.”
ï&norial de Sainte-Helelle, par nL le Cie.
DE LAS ChSES.
torn. I. pq. 16. (Edition du
Panthéon populaire).
Majoor K.
Schoenlapper (VI. bl. lPG,Vr. 167; vgl. bl.
293). E. G. LI?iG. herhaalt zijne vraag naar
den oorsprong van dezen naam, aan het door
hem beschrevene geregt gegeven.Wij kunnen
onmogelijk eene vraag herhalen, voor zoo
korten tijd gedaan. M7ij maken er hier meldin$ van omdat E. G. LIYG er bijvoegt, dat
het m het HoogduitschS&h$icker
heet,waaruit blijkt, dat de VL bl. 293 opgeteekende
gissingen niet juist zijn. Wie geeft ons iets
beters?
BESTuURDERSVAXDE?TAVORSCRER.

(*) Zie onder anderen Annt?e th&tralepour
:n die voor l’an X11.

I’an X1,
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SchìlderZj van Gerard ter Burg, het sluiten
van den Munsterschen vrede (Vl. bl. 137, Vr.
214; vgl. bl. 325). IyDeze schilderij,” zegt de
Redactie, yfberust
op het Rijksmuseum te
Amsterdum ,” en ik vind haar dan ook op de
vroegere Catalogus bij P. v. D. HENGST en
zoon, onder No. 320 opgegeven. Op de nieuwere aanwijzing van het jaar 1851, staat zij
op N‘. 271; doch daar opgegeven als naar
TERBGRG,
dus eene copij, maar waar vindt
men nu het origineel? In den Overijss. Almanak van 1842, vind ik op bl. 115 in de 17de
aanteekening op het opstel : )>Deventer door
den Keurvorst van Keulen en den Bisschop
van Munster ingenomen” enz. het volgende :
In dat huis (n. 1. van den Burgemeester TER
BORGH) bevond zich destijds (Junij 1674) de
beroemde schilderij, de Munstersche gezsnten voorstellende, door den bekenden TER
BCRG (neef van den genoemden) vervaardigd.
Men had haar schynbaar achteloos in een
kist op zolder gesmeten enz. j>Het stuk is later in Fransche handen geraakt en heeft in
het voorjaar van 1837, op eene verkooping
van het Palais-Bourbon te Parzjs, de hooge
som van 45.500 francs gegolden, waarvoor
de Russische Graaf DEMIDOFF het verkreeg.
Zie Handelsblad 13 April 1837, en verder
HOUBRAKEN, Schouwburg der schilders, dl.III.
bl. 14-40.”
Naar alle waarschijnlijkheid is dus de Amsterdamsche schilderij eene kopij, door den
schilder zelven vervaardigd.
D. F.

Dam in den Amstel, de Zaan, den Ilp ; Watergang
is het dorp aan den watergang. Peasens het dorp aan
de Peasens gelegen. Zelfs is Dockum (Dockingehem),
eigenlijk het erf waarop DOKKE zijn huis gebouwd
bad, niet alleen de naam geworden der stad, later op
die plaats ontstaan ; maar men vindt zelfs van eenen
pagus Dockinghen gesproken. En duidde Utrecht,
thans de naam eener geheele provincie, niet in het
eerst eenvoudig eene plek aan, waar men de rivier
overtrok?]

Kaart van de Haarlemmermeer (VL bl. 233,
Vr. 351; vgl. V.H. bl. 25). Ik bezit eene kaart,
waarop in een schild ter regterzijde te lezen
staat: 1lRhinolandiae, Amstelandiae et circumiacent. aliquot territoriorü.desc.Auct.BALTHAZARO
FLOR.~BERCKENRODE.
Amstelodami. Apud FREDORICIJMDEWTT. 1661.
s. v. m.
Naam van den vertaler der aanteekeningen
van Heemskerks Batavische Arcadia (VL bl.
234, Vr. 357; vgl. VIL bl. 27). CASPER VAN
BAERLE overleed in 1648, en in 1657 zag de
eerste druk met den naam van HEEWIKERCK ,
en evaarin de aanteekeningen vertaald voorkomen het licht, zoo als ik den Raadsheer w.
J. c. VAN HASSELT, door de toezending van
mijn exempl. heb bewezen.
BAERLE kan dus de vertaler der

- CASPERVAN

aanteekeningen niet zijn, ten ware men wilde aannemen
dat de vertaling iaegen jaren na zijn’ dood ongedrukt was blyven liggen.
J. L. A. 1.
Naam van den vertaler der aanteekeriingen
van Heemskercks Batavische Arcadia. DeHeer
Oorsprong van den naam Rengerskerke (VI. J. L. A. I., die in den VIden jaarg. bl. 234
bl. 159, Vr. 233; vgl. bl. 315, VIL bl. 81). berigt , dat de derde druk van HEEYSKERCKS
Schoon ‘t mij niet te doen is om het laatste Arcadia, met den naam van den schrijver in
woord, moet ik toch op de aanteekening der 1657, is in ‘t licht verschenen,wordtdoorden
geachte Redactie aanmerken, dat, indien kerk Heer w. J. C. VAN HASSELT (VIIde jaarg. bl.
in namen van plaatsen altijd ecclesia betee- 27) tegengesproken, met de verzekering dat
kent, de uitdrukking ecclesia de Melofskerke in zijn exemplaar dier uitgave(bij JAN JACOBS
bij KLUIT, Hist. G’rat. Com. tom. 11. p. 752, SCHIPPER 1657 in 12O.) noch op den titel, noch
ergens anders, de naam van HEENSKERK
mij onverklaarbaar is.
v. 0.
vermeld wordt.
[Het is ook niet om het laatste woord te hebben,
Wie van deze Heeren heeft gelijk ? Naar
dat wij de vrijheid nemen hier iets bij te voegen,
maar omdat wij meenen de door onzen geachten me- mijne gedachte beiden. Indien ik mij niet verdewerker gemaakte zwarigheid tekunnen wegnemen, gis, dan bezit de Heer J. L. A. 1. een exemIs onze opmerking op bl. 81 juist, dan zon door Jfaplaar met de titelplaat, die aan dat van den
dulolfi (?) ecclesia in de middeleeuwen bedoeld zijn, Heer VAX HASSELT zal ontbreken.
de kerk toegewijd aan ecnen heiligen MADALOLIF (dat
Mijn exemplaar van den derden druk heeft,
de oorspronkelijke vorm van MELOF zijn kan, hoewel
wij niet stellig durven verzekeren, dat het dit is). behalve het titelblad, waarop de naam van
MELoFskerke zal echter wel beteekend hebben, de
IIEEHSKERK
niet vermeld staat, ook eene
kerk door MELOF gesticht. Het volk noemde die wel titelplaat veel gelijkende naar die van den
MEILOFskerke, de geestelijkheid echter kon die niet 4den, 5den en 6den druk. Op deze titelplaat
anders noemen dan of ec&sia sancti N. N. nsar den
leest, men : ~Batavische Arcadia op nieus verbepatroon der kerk of ecclesia de NeiZoJskerke, naar den
naam van het dorp waar zij stond. Want in de nabij- tert en alle de Latynsche aenwijzingen in ‘t Neheid der kerk warenlangzamerhand huizen getouwd, derdurj’ts vertaelt. Door den E. Heer JOANNEM
was eene buurt ontstaan en die buurt bij MEILOFGAB nEEBIsKE&CK, insijn leven Raedsheer in den
kerke, dat dorp kreeg allengs den naam die eigenlijk Hoogen Raedt van Hollandt. T’Amsterdam.
aan de kerk toekwam. Zoo is de naamvan een menigAnno 1657.”
EVERTS.
te steden en dorpen ontstaan, Amsterdam, Zaandam,
Ilpendum
zijn eigenlijk de buurten, gelegen bij den
19%
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ANTWOORDEN.

Bullingers

Huisboek

(IV. bl. 319, Vr. 264).

WILHELNUS GNAEPEEUS,
een Hagenaar,
schrijver van: JOANXIS PISTORII A WORDES,

ob evangelicae doetrinae assertionem, apud Hollandosprimo omniumexusti,Vita. Argent. 1 5 4 6 ,
in-8O., is bekend als de vertaler van : H. BULLIXGERUS,
Somma des Christelìcken Religions,
zonder naam van plaats of drukker, in 1567,
in-8O. uitgegeven. Welligt is hij mede de vertaler van BULLIHGERS Hvisboek.
J. L. A. 1.
Geslachtwapens verlangd (V. bl. 128, Vr.
96). REES in Gelderland, voert de gueules au
canton d’argent. DE ROUCK, Konst-woorden
van Herauldie, fo. 1 0 .
MO.
Ville et Province d’Utrecht (V. bl. 133, Vr.
LXXVII). De schrijver van dit werk, die
zich onder de opdrngt FRESCEOT noemt, is
mij, zegt de Hoogleeraar J. w. TE WATER,
niet bekend; doch ik heb gegronde redenen
om te denken, dat hij ‘t voornaamste deel van
zijne genealogische herigten verschuldigd was
aan den Heer DANIEL DE MELAX VISCONTI,
wiens zeldzame oudheid- en geschiedkunde
door A. MATTHAEUS hooglijk geroemd wordt,
tom. 1. Analect. vet. aevi p. 231, 23J,i49,A210,
tom. V. p. 203.
. . . .
Namen van kruiden, insecten, visschen, enz.
(V. bl. 158, Vr. 120). Wij hebben op deze
vraag drie antwoorden ontvangen. S. v. W.
gaf ons wat het dialect van het land van
Kui& J. BOUMAN wat het Noordhollandsche
oplevert, terwijl COXSTANTER
meestal uit
idiotica en woordenlijsten in onze provinciale Almanakken en Maandwerken voor Taalen oudheidkunde, eene lijst van woorden in
verschillende streken in gebruik, zamenstelde. Wij voegen er enkele bij. Men zal zien dat
wij geene Priesche woorden hebben opgenomen. Naar ons oordeel zijn deze niet op hunne
plaats, omdat het Friesch geen dialect, maar
eene van de onze verschillende taal is. Liever
geven wij daarom later, indien onze medewerkers ons door hunne bijdragen daartoe in
staat stellen, eene afzonderlij-ke lijst der Friesche benamingen, waarvoor wij zelven reeds
het een en ander hebben verzameld. De verkortingen beteekenen : Ax. Axel, Bd. Breda,
Dr. Drenthe, G. Gelderland, Gr. Groningen,
.h7. Land vun Kuik, L. Limburg, Nh. Noordholland, 0. Overijssel, St. het Sticht, 2. Zeeland, Zh. Zuidholland.
Kruiden, Planten, Boomen, Vruchten.
Aalbessen, St. Jans beeren, .K. jenivers, Z.
Aardaker, aermues, Ax.
Aardbeziën , eerdebaaijen , Nh. frenzen ,
keenen, íZ.

-....

Beetwortel, biet, Nh. kroot, Zh., K.
Bitterzoet (solanum dulcamarum), kwaIE{ter, Nh.
Boekweit, boekent, K.
Boekweitendoppen, klein, 0.
Boerekool, poepekool, Nh.
Boschbezie, bleek, kreune, Dr.
Braambezie, bommel, Gr. brummel, St. K.
Brandnetel, tingel, Ax.
Dirkjespeer, fondspeer, A%.
Doperwt, uitdoender, As.
Dravig (festuca) , drepse, 0.
Eikenschors, bark, Dr. Gr.
Frambozen, (Wilde) hemertjes, Dr.
Gentiaan (senecio), saensejuen, Ax.
Gerst, geeste, 2.
Gras (b. Y . in den tuin), groes, K.
Gras, (Fijne soort van) muizensteertjes,flh.
Gras, (Hard, biesachtig) haar, heen, iVh.
Gras, (Slsp)dat langs de slootkanten groeit,
loddergras, Nh.
Gras, (Na) etgroen, Nh.
Grashalmen, meelspieren, 0.
Graszode, het zwoord ran het groene land,
/ griek, Nh.
I f Herik, kêk, 0.
Hooizaad, krok, Nh.
Jeneverboom, wachelteer, L.
Kamperfoelie, honiksuiker, K.
Klaver, kleever, K.
Klaver (potentilla anserina), berkhouter
1klaver, blik, reinevaar, Nh.
Kleefkruid, klif, .&%.
Klisse, kladdebos, Nh..
Kruisbezie, kruisselbes, 0. beijers, 2. stekbeeren, If. appeldorens, Zierikzee, stekelbes,
St. dorentje, Utrecht.
Kruisbezie, (Onrijpe) kruisbes, Bmst.
Kruisbezie, (Rijpe) klapbes, Amst.
Ledgras (triticum repens), kwakkewe, 0.
kweek, Nh.
Lijsterbezieboom, hupholt, Dr. lysterkrôlenboom, St.
Lisch, leus, 0.
Melde (atriplex sativa) , luuze-mêle, 0.
Mosterd, (Wilde) krod, Nh.
Nagelbloem, kernoffel, Ax. groffiôt, L.
Onkruid, brandrijst, rijpeltogt, Gr. ontuig,
iVh. drek, K.
Paardebloem, botterbloem, K.
Perzik, pierek, K.
Peulerwt, scheulaert , Az.
Populier, (Ital.) koerspoppelier , A.v. Metterboom, St.
Prei, per, K.
Pruim, (Wilde) wichtertje, Dr.
Pijpkruid, toeter, Nh.
Reseda, rozegipte, K.
Salie, selve, Gr. 0. Br.
Sering, krunagelboomtje, ACC..
Tarwe, weit, K.
Tuinboonen, sloffen, Dr,

1
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Uijen, look, juun , juin , K.
Valeriaan, (Wilde) vetteke, 0.
Vlierboom, vledder, Gr. heulenteer, L.
Wortel, peen, 2%.
Wijngaard, druvewingerd, K.
Zwarte bessen, aolsbeeren, K.
Fäervoetige dieren.
Aardmuis, aerdol, as.
Bunsing, meerten, Gr. fluine, Bs. vis, L.
ulk, Dr.
Geit, sepe, sikke, 0.
Haas (m.), rammelaar, 0. (w.) moer, 0.
Kalf, muk, K. Kalf (w.) kui, NL
Kalf, sterkenkalf, 0.
Katje, mieske, K.
Koe met bles, blare, O., Bd.
Koe, (Vare) geld, NL
Konijn (w.) voedster, NL
Merrie (van twijfelachtig geslacht), aalmeer, Dr.
Mol, wule, G. wrent, Dr.
Ooi, lijst, Nh.
Paard, hoe& Gr.
Paard van een jaar, enter, O., Gr.
Pink, hokkeling, NL boschduvel, G.
Ram, (Gesneden) weer, Nh.
Stekelvarken, egelkaar, Dr.
Varken, bak, L.
Varken, (Klein) strobbe, Gr. keutje, K.
Varken onder ‘t jaar, keune, 0.
Varken dat nog niet gebigd heeft, gelte, 0.
Varken, (Gesneden) barg,birg, 0. berg,Nh.
Varken vanhet vrouwel. geslacht,gelt, Nh.
Vet varken, breuling, L.
Veldrat, hamster, Gr.
Wezel, hermken, 0.
Vogels.
Basterdnachtegaal,
blaauwmannetje, IC.
Boomkruipertje,
klampvogeltje, K.
Doffer, arend, 0.
Duif, minoe, 0.
Duif, (Wilde) koolduif, Nh.
Ei, (Onbevrucht) scholperd, Nh.
Eend, (Wilde) endvogel, Az.
Eend, (Tamme) pile, Ax.
Eend, (Jonge) pil-ende, 0.
Eend, (Kleine soort van) roeper, NFC.
Eend, (Kleine soortvao wilde)teerling,N&
Ekster, atsel, Bd.
Gans (m.), gente, G.
Haverkoeut, schrieverik, K.
Hen, (Jonge) poelje, AL
Hen met krekeos, klokke, 0.
Hoen, tunt, G.
Kerkzwaluw, scheer, K.
Kiekendief, hanebijter, Nh.
Kneu, kornuit, Gr. hei-mourik, K.
Koolmees, biemees, IC.
Kraai, roek, Nh., K.
Kuiken, pul, Nh.
Kwikstaart, bouwmannetje, Dr., St. paaraewachter, As., ploegdrijvertje, IC’.

Lijster, kransvogel, K.
Meerkoet, koet, Nh.
Meerle, gieteling, 0. merliog, K.
Meeuw, pikmeeuw, K.
Ooijevaar , heileuver, 0. stork , G. aibersprikkelbijn, Gr. euver, K.
Paauw (m.), pouweindrik, Bx.
Paauw (w.), pouwender, 8x.
Patrijs, hoen, K.
Rietvink, karrekiek, Nh.
Sperwer, stootvogel, K.
Spreeuw, spra, Gr. sprooo, K.
Spreeuw, (Jonge) dodder, Nh.
TaIing, krikke, Dr.
Trekgans, kroenekraan, X.
Vink, botvink, K.
Waard, woerd, buunder, Gr. w6ke, G., 0.
Zwaluw, zwelf, K.

VXsschen.
Grondel, grondeling, Nh.
Karper, (Eene gemeene soort van) steenkarper, Nh.
Puitaal, merkor, K.
Schelvisch, (Gerookte) apekool, Nh.
Schol, plaôt, Ax.
Stekeltje, pietervisch, Nh.
Zoetwatervisch, (Weinig geachte soorten
van) katvisch, Nh.
Zeelt, mudhond, munne, 0. lauw, K.

insekten.
Aardworm, pier, K.
Bij, imme, O., Gr., Dr.
Koningin-Bij, moor, 0.
Bloedzuiger, eggel, 0.
Glazemaker, sneijer, K.
Hagedis, everdesse, 0. egetis, K.
Horrel, breems, ìVh.
Huidworm (van ‘t vee), elft, 0.
Insekten, (Kleine vliegende) gnuit, Nh.
Kapel, pannevogeltje, K.
Kikvorsch, puut, 2.
Kikvorach, (Onuitgebroeide) donderspedde, 0.
Klander, krabbe, Gr.
Krekel, hemeltje, O., Gr.
Meikever, mulder, K. molenaar, Haarlem,
ekkelbijter, Dr.
Mier, emte, O., Gr. miegbummel, Gr. zijkdempe, K.
Mot, matveugel, Nh.
Mug, (Grootesoort van) Iangpootemug, Nh.
Nachtvlinder, kogge, K.
Onze lieve heers haantje, onze lievevrouwe
hennetje, K.
Oorworm, hoornbeest, As. gaffeltande, Dr.
Pissebed, platte zeuge, 2. beddepisser, platte boender, Nh. motstin, muurluis, Gr. kelderzeuge, IC.
Rups, rijp, Nh
Scbapeluis, teek& Nh.
Kleine huisspin, gelukspin, Nh.
Sprinkhaan, huppelklinke , Dr,
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jen verwacht. Maer sedert men openbaerlyk
leeft nesien . on hoe lossen fondement. UEd.
ny Met soo gooten drift getracht heeft te
Tervolgen, en, waer ‘t doenlyk geweest, in ‘t
zer, bast.
rytterste verderfte brengen,soo salUEd. my
Vlinder, palmdoorn, 0. pannevogel, O., cf.
riet voor ongoed gelieven af te neemen, indien
Wesp, hespel, K. wup, ïVh.
k my daer over rechtvaerdiglyk beklaege, en
Een onbekende (VL bl. 74, Vr. 100). De 3Ed. by desen in een sachter geest soek te
schrijver van het medegedeelde gedichtje lrengen , op dat UEd. afleggende alle haet en
was Mr. JOHANNES SAMUEL CASSA, overleden lassle, die gants Haerlem weet dat gy tegens
te ‘s Gravenhage, in ‘t Hooge Westeinde, tegen ny hebt, en waerom UEd. sich, onder reve-entien, van de bewuste commissie tegens my
over de JanHendrikstraat,
in ‘thuis thans
gemerkt Wijk D. No. 42. Men vergelijke: Jerleent, had behooren te excuseeren, een
Bericht wegens de gesteltenisse der Hoogs Ver- Sllyk oordeel van de snek soude kunnen velgaderingen en Collegiën Ga ‘s Gravenhage enz., en ,” Nu verdedigt hij zijn gedrag in het tegen
D. GULDEWAGEN
gevoerde proces, welk proo. a. dat 1763, bl. 35, en van 1790, bl. 10.
:es. hiervoor door ons vermeld, hij voor de
ICHXEUTES.
:enipste oorzaak van FABRICIUS verbittering
Philip van Almonde (VL bl. 127, Vr. 180). :egen hem houdt ; ) wan t ,” schrijft hij nu verJ. C. DE JOXGE zegt in zijne Geschiedenis van ler, )>dat UEd. my verder soude willen verlenken ; als by eenige libellen voorgegeven
het Nederl. Zeewezen, dl. IV. st. 2. bl. 392, dat
werd, dat ik UEd. in seker boekske genaemt
fin lijk onder zijne graftombe rust.
de Contraspiegel der waarheid soude hebben
J. L. A. 1.
ten toon gestelt, soo verklaere ik voor God,
lirectelyk of indirectelyk daer niet schuldig
Nicolaasïl&ysvan Holy(vervolgvan bl.35).
Tot dusverre had IKUPS VAX HOLY al de tegen zen te svn . en hoone mitsdien dat UEd. die
hem verspreide smaadschriften onbeantwoord :alumnide geen inga;m in syn gemoed sal geegelaten, dochnahet verschijnen van het meer- ven. verdienende ikDimmers, als een eerlvk
genoemde Vervolgh op het zeedig ofaadersoeck,
man synde, meer geloof, dan quaedaerdige
vermogt hij zulks niet langer. In een’ korten libellen en lasterschriften, waer van de maen krachtigen stijl en op een’ gemoedelijken ker syn naem niet durft bekent staen” enz.
toon, legt hij zijne verantwoording af in de I,Myne vyanden beschuldigen my, doch met
meer aangehaalde Missive aen den Heer Nr. even soo weinig fondament, dat ik mede den
Aulicus,en noch eenige andere boekskens van
wT. FAERITIC'S. r>Het’is gewisselyk,” dus begint hij, >jde caracter van een eerlyk en cordie soorte, waer by veele eerlyke lieden in de
daet Begent, de onnosele voor te staen, en reputatie hunner vroomheid werden beledigt,
geen misdadiger te beschermen. Waarom het soude hebben gemaekt, maer ik kan UEd.
my dan ook seer vreemdt is voorgekomen, oprechtelyk versekeren, dat het onwaeraqhdat GEd., die gaerne voor sodanigen Magis- tig is, en durf ik my ook beloven, dat UEd.
traatspersoon soude gaen, sich heeft kunnen wel sen de styl en maniere van schryven sal
inlaten in het handhaven van sulk een ondeu- kunnen sien, dat sulke en diergelyke prullen
gende saeke, als die van .ROXEYN DE HOOGE ; van myn maeksel niet en syn. Gelyk ik UEd.
mede kan assureren, dat ik my noyt in eenige
ten wiens laste soo meni-vuldiae verklaeringen van geloofwaerdige”getuyien
leggen, en de minste partyschap van staet ingewikkelt
wyders noch in meerder zetal te bekomen svn : of gemengt hcbbe. Sulks dat alle dese beschulge”lyk ook syn eigen behuuwtbroeders , en in- digingen niet anders dan snode kunsten en
der anderen de Heer VISS~HERUS, Predikant practyken syn , merendeels vloeyende uyt de
alhier, anders een vriendhoudend man, om de koker van den gemelden DE HOOGE, die, om
schelmstukken en goddeloosheden by den ge- dat ik den Heer Officier, gelyk my vrystonde,
melden DE HOOGE gepleegt, gene de minste als Advocaat tegens hem gedient hebbe, op
gemeenschap met sulken swager willen hou- my gebeten is, en alsoo uyt wraeksucht op
den. Maer noch meerder is het te verwonde- myne rekening stelt, het geene hy selve wel
ren, dat UEd. de hand schynt geleent te heb- weet, dat myn werk niet en is. Behalven dat
ben, aa,n het voortsetten der snoode machinahy, geen ander middel siende om wegens syne
misdaden ongestraftteblyven, syne vryplaattien van COFIEN en HERTOG, twee gevalueerden en by al de wereld bekende boeven,welke / / se en bescherming tracht te vinden onder de
beide sich onlangs tot valsche getuygen tegens vleugelen van machter, die hy tegens my, nu
my hebben laeten gebruyken. Indien het my bekent voor den Advocaat van synen beschulimand ten heiligen had gesworen, ik soude diger en mederpartye, ophitst en met logens
gaende maekt. Synde niet vry van nabedensodanige saeke van UEd., een neefmyner
huysvrouwe, en die so veel goeds en vriend- ken, dat de selve DE HOOGE, nevens syne makschap van de haere genoten heeft, noyt heb- kers en huurlingen, het voorgeschreve en anTor, wurm, K.
Huisvlieg, zwarte mug, Nh.
Vlieg, (Groote zwarte) brommer, Nh. kei-
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dere blaeuwe boekskens meer, self heeft ge.
maekt , om my met sodanige beschuldiging tt 3
denigreren. Want of wel de gemelde DE HOOGE in eenige van die, self mede geprostitueerl
wert, soo weet men, dat een persoon als hy
in ‘t regarde van eer niet te verliesen heeft
Alle de redenen dan die UEd. soude kunner
hebben van misnoegen, hier mede, naer ik
vertrouwe weggenomen synde, soo wil ik
hoopen, dat UEd. nu in dat humeur sal syr
gebracht, om van het verdere, sonder passif
en preoccupatie te kunnen oordeelen. Myr1
Heer en neef, UEd. weet dat dese twee getuygen my te laste leggen, dat ik een Deductit
soude hebben gemaekt tegens den Koninpvar
Engeland, en dat men voorgeeft, dat ik mg
soude ingelaten hebben in ‘t complot aldaer
nevens den Grave VAN CLABENDOX en een@
Bisschoppen, dat ik ook, soo gesegt werd, df
gemelde Deductie soude gebracht hebben, bj
eenen Notaris HOEKEBAK, om die in ‘t Engelf
te vertaelen,en wyders dat ik Hoogstgeducht<
syne Majesteit en den Heere Grave vAah
PORTLAND
soude hebben gelastert: Maer om
UEd. alle bedenken over dese saeke weg tc
noemen, soo laet ons sien, wat waerschynelykheid alle ‘t selve heeft, en van hoedaniger
calibre deae getuypen syn. Ik heb UEd. reet5
gesegt, en het is notoir onder alle die my kennen, dat ik my noyt bemoey met eeni.ge staetsaeken, latende de sorg en bestiermge van
het land aen de geene die daer toe beroepen
syn ; en het is derhalven niet te begsypen, dal
dese twee deugnieten my soekan te betrekken
in een saek van Policie, en buytenlandse conspiratie, en dat met uytheemse persoonen,
die ik noyt gesien ofgesproken heb, en me1
welke ik, selfof door anderen, noyt eenige de
minste correspondentie heb gehouden. .Verscheide fameuse libellen syn, sedert een geruymen tyd herwaerts, tegens eenige Heeren van
Amsterdam, my, en anderen uytgekomen, alle
opgevultmet de snoodsteen onwaersehynlykste lasteringen,die de vader der logenen selve
niet slimmer soude hebben kunnen bedenken;
maer die ik, voor soo veel my aengaet , genereuselyk als myn ressentiment en antwoord
onwaerdig, heb veracht. Hebbende my niet
willen formaliseren, van nevens verscheide
vroome Regenten gelastert te werden, door
imand die niet en schroomt God te lasteren.
Maer dat men nu onlangs in seker boosaerdig
libel, genoemt Vervolg op het sedig ondersoek,
my, wegens de voorsz. pretense calumnie, en
soo genaemde Deductie tegens den Koning,
als mede nevens eenige Heeren van Amsterdam, ter saeke van ‘t voorsz. complot in Engeland sugelleert, en by de gemeente verdacht
soekt te maeken, hebbe ik sulks niet t’ eene
mael met stilswygen kunnen voorby gaan, om
dat het selve libel, hoewel sonder naem van
den auteur of drukker uytgepeven, sich schynt

te beroepen, op de getuygenisse van de voornoemde twee persoonen. Men siet dan by het
selve libel, hoese my betichten, dat ik de voorgeroerde Deductie gemaekt, en die gebracht
of gegeeven soude hebben aen den voorschreven Notaris HOEKEBAK, om die in ‘t Engelsch
te vertaelen, daer ik dc geseide NotarIs noyt
met bekende oogen geslen heb, voor den dag
van heden, dat ik hem over het subject van
de voorsz. beschuldiging ben wesen spreeken.
Gelyk de respective dienstboden van my en
hem, dan ook kunnen verklaeren, dat sy, hoewel het tegendeel by ‘t voorschreve boekje
valschelyk werd voorgegeven, my noyt te
voren tot synent , nochte hem oit ten myneu
huyse hebben gesien. Eu wenste ik te mogen
weeten de naemen van die godvergete menschen, die het contrarie getuygt souden hebben; behalven dat ik vertrouw, sonder de
kennisse van den voornoemden ROE~EBA-K
te willen verkleynen , de Engelsche taele soowel te verstaen en te kunnen schryven, dat
ik tot de gepretexeerde vertaelinge syne hulpe niet van noden soude hebben gehad. En
dienvolgende is het t’ eenemael belaechelyk ,
dat men my voor soo onvoorsichtig en berooft
van sinnen soude willen aensien, dat ik in een
saek van het uyterste belang en secretesse,
my, buyten eenige nootwendlgheid aen den
voornoemden Notaris soude hebben geadresseert. Soo als mede de selveHO~~~~~~.een
legael en geloofwaerdig persoon synde, onder
eede kan verklaeren , novt sodani- of eer&
diergelyk geschrifte van &y onder lyne hanz
den te hebben gehad.Van gelyken kan ik mede met solemnelen eede verklaeren , de voorschreve pretense Deductie tegens den Koning
noyt gesien, opgestelt,veel mm aen den voorsz.
Notarls gebragt ofte ter hand gestelt te hebben. Dat nu mede dese valsche getuygen verklaeren , dat ik syne koninklyke Majesteyt
van Groot Britanje, en den Heere Grave vaar
PORTLAXD
gelastert soude hebben, hoe is
zulks mede voor waerschynelyk acn tenemen,
l’ht ik, die volgens de verklaeringe van soo
veele onwedersprekelyke getuygen, lieden
van eere, daer ik dagelyks familiairen ommepng mede heb, en by wien ik niet gewoon
)en te veinzen, kan betoonen, my altoos te
lebben gedragen als een wel geïnientioneert
iefhebber en beminner van svne hoopstnenelde Majesteit, sonder oit Ren imanPd -&
lenlieden de minste blyken of presumtie te
lebben gegeven, van den Koning ofte imand
ran desselfs Ministers een quaed hart toeIragen; dat ik, seg ik, een bekent yveraar
‘oor syne Koninklyke Majesteit, onsen stadkouder, my buyten eenigen reden altoos, in
ulken swaerigheid en parket soude hebben
villen brengen, door het voeren van sodanige
langereuse en offensante tael, by menschen ,
lie ik niets het allergeringste soude hebben
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willen vertrouwen,met wien ik ooknoit eenige familiare ommegang heb gehad, noit mede
in eeni-ge plaetse onder sesoogen ben geweest,
maer rn tegendeel, die ik altoos, gelyk des
noods, by rrreprochabele getuygen sal kunnen blyken , hebbe geschuwt als persoonen
my niet gevallende, en onwaerdig eerlyke
geselschappen te frequenteren.” Hij treedt
vervolgens in eenige bijzonderheden omtrent
beide zijne beschuldigers ; de eene, COHEN, is
met eene aanzienlijke hoeveelheid juweelen
naar Frankrijk doorgegaan, en te Pargs met
het gestolene betrapt, bij den Ambassadeur
VAN STERRENBERG
in bewaring gesteld geweest; de andere, HERTOG, is als lasteraar
bekend, als hebbende commissarissen en den
secretaris van de kamer der Desolate Boedels
te Amsterdam van het plegzn van valschheden,
beschuldigd. Ook had hg bij JAN KRAMER,
hospes in ‘t Hof van Holland, in de Kalverstraat een verguld ringetje met valsche steenen voor echt tëgen 12 guldens beleend, en de
helft der Dgeleende som ontkend. >)Sulks dat
dese twee fameuse, en by ‘t Boekje soo gegenaemde Heeren COHEN en HEETOG,~~~ voiels van eender veeren, waerdige getuygen
en noothulaen van den Heer Blr. ROMEIN DE
HOOGE synl, die als geoeffende comedianten ,
hem de klucht van den Notaris Ga de schoorsteen met de valsche en bedroge aanbrengers
hebben helpen uytspeelen.” Wijders belooft
hij de IrApologie” door R. DE HOOGE te zullen
wederleggen. Of onder deze >lApologie”
de
bovengenoemde Crimineele Actie enz. te verstaan zij, dan wel het Debat, waarvan hierboven bl. 83, weet ik niet. Even zoo is het mij
onbekend, ofxuus VAN HOLY aan zijne belofte gevolg heeft gegeven.
IIoe het rnetc0HeNenH~~~0~
indezezaak
aiiiep, vernemen wij uit de in de Nav. VI. bl.
261 genoemde Verdediging tegen de lasteringen
Van J.KOPS (Amst. 1705). Dáár, bl. 21, schrijft
TIIUPS VAX HOLY )ldat d’een van dezelve twee
getuigen.. . . de veilige vlucht prefereert voor
de ongelcgentheid van zynen makker, die daar
over pubbcq op het schavot gegeesselt, en
vervolgens door de dood zyne detentie in het
Tuchthuis ontvlooden is.”
Tot den jare 1696 vinden wij niets van
Muts VAN HOLY. In genoemd jaar echter gaf
hij in ‘t licht eene Memorie aen de Ed. Achtb.
Heeren Schepenen der Stad Amsterdam overgegever&,
uytdennaenteofte van wege ~IATTHYS
WCLFROET,
Kunstschilder, gedaegde over pretense pasquilleuse schilderye, of soo genaernde
i+wien, op ende tegens den Heer FRAN)OIS DE
vrcg, Hooft-Of@cier
der selve stad, R. 0. eysscher (zonder titelbl. fol. 4 bl.), waarvan ik
voor mij heb den 2den druk, tot Amsterdam,
by PIETER SCBPEIZUS op tien Dam, lG96.Daar
hij dit st,uk in zine betrekking als Advokaat
had opgesteld en het geene regtstreeksche be-

trekking tot hem zelven heeft, zullen we er
niet langer bij stilstaan, evenmin als bij een
ander geschrift, in dezelfde betrekking door
hem vervaardigd en getiteld : Verdediging van
AGNETS, KOPS, tegens de proceduren van den
Kerkeraad der Vereenigde Vlaamse en Waterlandse Doopsgesinde Gemeente, haare Vergadering houdende in de Son tot Amsterdam, zonder plaats ofjaart. (1701). 4O. 12 bl.
Als Advokaat had hij aan PRILIPPUS NUYKENS, die in 1699 als Raad van Justitie naar
Bataviuvertrok, zijn ministerie verleend, eerst
tot het doen beteekenen eener insinuatie op
den lôden Februarij 1699 aan A. MUYKENS,
behumdbroeder van P. fi1. en rldaerenboven
in den bloede diens zusterling,” later, den
20sten Maart van hetzelfde jaar, tot het doen
dagvaarden van denzelfden A. MUYKENS ter
vierschaar van Schepenen te Amsterdam. In
deze Insinuatie, die bij herhaling en in duizenden exemplaren was gedrukt, maar waarvan mij geen is voorgekomen, werd A. MUYKEW door MIxs VAN HOLP o. m. beschuldigd
van ontrouw in het hem toevertrouwde beheer
als Directeur te Bengalen. Toen hierop IUYRENS deed uitgaan, dat MUYS zich in die Insinuatievan onwaarheden en lasteringen had
bediend en dat doos den regter Amsterdam,
voor een rlfameus libel” was verklaard, schreef
MUYS hem een open brief en deed hem dien
den 24sten December 1700 door een’ Notaris
in tegenwoordigheid van twee getuigen voorlezen en overgeven. Hierop strooide MUYKENS
uit, dat nmYs VAN HOLY'S bemoeijingen geschied waren en geschieden om hem geld af
te persen. Dit uitstrooisel nu gaf de aanleiding tot eene Missive vn?a Mr. NICOLAAS MUYS
VAN HOLY, Advocaat, aen den Heer ARNOLDO
Brurr<zZTS, geweesen Directeur in Bengale, althans Domheer tot Utrecht (*), waarin bovenstaande en meer andere bijzonderheden voorkomen, ~IUYS zich met kracht verdedigt en
MUYRENS
14 dagen van beraad stelt tot het
kiezen van eene bij die Missive voorgestelde
wijzen, ten einde tot eene behaalde afdoening
van zaken te geraken, terwijl hij hem in tegenovergesteld geval bedreigt met het door
den druk openbaar maken van de bewijzen en
bescheiden, die hij tegen hem in handen heeft.
Van den afloop dezer zaak is mij niet gebleken, niettegenstaande er MUYS VAX HOLY in
een later geschrift nog melding van maakt.
Renize iaren later vinden wii onzen MUYS
VAN rroir”in eenen nieuwen strid gewikkeld.
Trouwens zijn leven was een leven van aanhoudenden strijd en onrust. Door zijn beroep in vele zaken betrokken, werden zijne
H’lervan zijn mij twee uitgaven bekend: de
met het adres : Amst. by P. ROTTERDAM ,
;pby Vgendam op.de hqek oan de Beurspoort, 1701 ,
. ; de andere m foho, zonder titelblad of adres,
4 bl.
(“)

eerw in 4O.
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bemoeijillmen , hoe edelmoedig en onbnat- 1 Kerk zoude hebben opgestelt, en datze my
zuchtig h?j z i c h daarbij ook betoonde, veelal / 2000 guldens, behalven noch verscheide anmet ondank en miskenning vergolden en met derc presenten, daar voor zoude hebben verlasteringen betaald. Geen wonder, dat hij, die eert; Dat ik haar gernaden zoude hebben
op het punt van eer en reputatie uiterstklesch
uwe brieven, aan anderen geschreven, van
was, gcene smet daarnp wilde dulden, en als- , het Postcomptoir op te haalen en te onderdan niemand en niets ontzag om zich te verde- I scheppen; Ook laatstelyk, dat ik u voorgedigen en,ware het mqgelijk,genoegdoening
te i gestelt zoude hebben gehad een valsche ververkrijgen. Kon hij die niet van de betrokkene i klaeringe te geeven tegens uwe vrouw. En
personen verkrijgen, dan deed hij een beroep / heb ik te minder aan de sinceriteit van de
on de nublieke ooinie. In ziine verweerschrif- voorsz. uwe gednane toezegginge mogen twytin he’erscht dan’ook een okop&esmukte
toon j felen, dewyl gy op den 21~leil November
van waarheidsliefde, eerliJ~held, opregtheid J olgstleeden, üit uw eige beweginge aanmyn
en goede t.rouw, die ons achting voor zijn 1 ~IIS gekomen, om my tot het onderhouden
karakter en edele hoedanigheden inboeze- l T ELII vriendschap te verzoeken, UIL aldaar
*en byweezen van de Heeren I. STAATS en G.
men. Doch om op de hier bedoelde zn.nk tePORTGEXS, door u zelve als uwe vrienden
rug te keeren, wij zullen die gedeeltelijk met
qne eigene woorden mededeelen uit zgne nedegebracht, my de voorsz. acte heeft, bemeergemelde Verdediging tegen cie Insterinyen
ooft, met vaste toezegginge, van my dezelve
arm I. KOPS . Deze Verded@ng bevat, behalve LIstoen binnen weinig daagen, en voor uw
vertrek van hier te zullen behandigen: my
de voorrede aan den Beschkden
Lezer: l”.
Eerste brief van NUYS VAZT HOLY aan den Heer 1verzoekenda een opstel daar van te maaken,
( edoch dat daar in niet mogte werden gemeld,
IsAAc KOPS, met die van ile IIeeren ISAAC
STAATS en GERRIT FORTG~S (*),aZsookmet
wie de uitstrooijer van alle die valsche gede Missive van clel Heer JOHAX COEXRAAD 1 ruchten was geweest. Ik hebbe dat verzoek
AI&IAX. Illedicìnae Ijoctor, daar achter gevoegt : 1toegestaan.. . , Niet. dat myne justificatie, al(ind. 15en16De~.l704j.2~.T~eede
briefvan 1 :zoo ik die in my zelve hebbe, eigentlyk van
de Heeren I.STAATS en G. FORTGEXS, aan den I 1 :zodanigen neclaratoir afhangt; maar omdat
lieer J. KOPS, met die van den ?Ieer Doctor . ik over zaaken, van zo groot belang rmblica
AMMAX daaronder staande (in d. 30Dec. 1704) ’ gelastert,
my gevolglyk ook publ& moei
;
8’. Tweede brief van ~\IUYS VAX HOLY aan des I verantwoorden,
en het zelve liever zoude
Heer J. KOPS (in d. 27 Febr. 1705), gevolgd willen doen met een kort en eenvoudig vervan twee bijlagen. In zijn’ eersten briei : toog van u en uwe hui3vrouw, dan met de
schrijft MUYS VAN IIOLY O.R. het volgende: brieven en bescheiden, die onder my berus,lMijn Heer en Neef, ik hadde verwacht, dal ten, en buiten het bewys van myn onschuld,
zonvolgens uwe belofte, my al 14 dagen gelee- nok omstandigheden vervatteqdewelke,
den, ter hand gestelt zoude zyn geweest, een der nuttigheld voor my, anderen kunnen beschriftelyk Declaratoir van u en uwe huis- nadeelen. U en uwe huisvrouwe is bekend,
vrouw (t), waar by gebleeken zoude hebben
dat ik haar nooit het arrest op uwe goederen,
dat de geruchten, die nu omtrent anderhal noch ook het proces tegens u aangeraaden ,
jaar herwaarts, genoegsaam het gantsche veel min als Advocaat haar daarinne hebbe
land door, ten mynen nadeele, met relatie tol gediend ; in tegendeel dat ik haar altoos geu en uwe huisvrouw zyn uitgestrooit, on- raaden hebbe weder naar Engeland te keeren;
en dat zy daar over menigmaal misnoegd van
waarheden en lasteringen zyn , als namentlyk, dat ik uwe vrouw, geduurende haaI my weggegaan is. Gy weet, niet alleen, dat ik
jongste verblyf alhier, van u zoude hebben haar nooit geraaden hebbe uwe brieven op to
haalen, maar ter contrarie dat, ik, zo dra die
afgehouden; Dat ik haar geraaden zoude
hebben tegens u in proces te treeden, en ar- zaake tot myne kennisse was gekomen, UIL
rest, op uwe goederen te doen ; Dat ik als ad- daar van aanstond3 secretelyk hebbe geadvocaat haar in dat proces zoude hebben ge- verteert, ten einde om door veranderd addres
diend ; Dat ik het zelve zoude hebben gedaan voor te komen, dat, met het lezen van onderschepte brieven, houdende aan uwe confidenom een legaat van 50000 guldens, ‘t geen zy
by testament, buiten uwe kennisse, of tegens ten, tusschen man en vrouw, die reeds in conuwe wil, aan my zoude hebben. gemaakt; Dal tentie waaren,geen verder verwyderingmogte
het gezeide legaat de beloonmge zoude zyn ontstaan. Gy weet, op uwe zo ernstig betuiggeweest van een luxuriense vrouw: Dat ik de vrees voor crimineele procedureqwat dienook voor haar, buiten uw weeten of goedvin- stige raad ik u hebbe gegeven, om uwe vrouw
den, een Verdediging tegens de Mennonistc over het ophaalen van dezelve brieven buiten
Schouts handen te houden ; ook mede met
(*) Broeder van den Doopsgezinden Predikant tc hoe snoode onwaarheid dat het, onder den
volke is gebragt, even als of ik u voorgesteld
Amsterdam van dien naeÍn .
zoude hebben gehad, om een valsche verklaa(A)* D+Iyvengenoemde
AGNETA HOP&
.
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ringe te geeven tegens uwe vrouw. Haare Verdediging belangende tegens de Mennoniste
Kerk, zo is het u insgelyks bekend, dat het
zelve geschrift door my niet minder op uw,
dan op uw vrouws verzoek is gemaakt, en
dat ik op uw beider aanhouden, hoewel zeer
ongaerne, daar toe gekomen ben: *gemerkt
die zaak my de ongunst van verschelde familien, en genoegzaam van de gantsche Doopsgesinde gemeente,moeste verwekken.Gy weet
daarenboven, hoe valschelyk dat het my nagegeven werd, dat ik voor het maaken vandre Verdediging 2000 guldens, behalve noch
verscheide andere schenkaadjen , van uwe
huisvrouw zoude hebben getrokken. Gy hebt
het zelf bekend, en het is waar, dat ik nimmer
in myn gantsche leven van u beiden te zamen
zo veel hebbe genooten, ja zelfs, dat ik nooit
heller noch penning van u nocbte van uwe
vrouw hebbe geëischt,niettegenstaande
myne
tyd, raad, en arbeid, veelejaaren achter een
in een meenigte van zaaken, u ten dienste gestaan, en u beide te meermalen uit zonderlinge verlegentheid hebben -gered. Gy weet
dat ‘er zekere zaak onder die alle is geweest
van ongelooflyke moeite, en van de uiterste
aangelegentheid voor u.beide ; en dat daar in
alleen, door een genoegzaam continuële arbeid van veele maanden achter den anderen,
inderdaad meerder by my verdiend is geweest, dan UE. op .den voorsz. 21dten Nogember, in tegenwoordigheid van de Heeren
STAATS
en FOBTGEZTS beleden heeft, dat ik
van u, ofte uwe huisvrouwe, alles by een gerekent, in geld of geldswaarde, ooit ofte ooit
ontfangen ofte genoten hebbe. Dc Heer Doctor
ANNAN,
en dezelve Heer STAATS, die in de
gemelde opereuse en gewigtige zaake, door u
en uwehuisvrouw mede bemoeit zyn geweest,
en by die occasie weeten, wat ik daarinne
voor UE. hebbe gedaan, kunnen oordeelen,
ofik de waarheid spreek. Niet dat ik dit zeg
tot een verwyt! terwyl ik my ten volle vernoegt hebbe gehouden met het geene gy, ongeerscht uit uw eigen en vrye wille my hebt
toegelegt, maar ik moet het aanroeren om te
komen op de oorzaake van het testament, het
geen door een valsch verhaal de gantsche stad
en Provintie door, zelfs in schuiten en wagens,
zo veel geruchts heeft gemaakt. Men heeft allerweegens de gemoederen ingeprent, even
als of het zelve testament, buiten uwe kennisse of tegens uwe wil zoude zyn gemaakt; als
mede dat de voorsz. 50000 gulden, aanstonds
na uwe vrouws dood myte beurt zouden vallen. Het legaat, zei men, was de erkentenisse
pan een huismoeder, die op haar 50ste jaar
voor een lichtvaardige vrouw is befaamt. . . .
‘t Is my lief dat het UE. noch geheugt, dat
het voorsz. testament niet alleen door uwe
vrouw, maar ook mede door u zelve, is gemaakt; dat ik nochte de mynen geen van u

beide, directelyk noch indirectelyk, tot het
maaken van zodanige of diergelyke dispostie
hebben verzocht; maar dat gy te zamen aan
myn huis gekomen, my uit uw eigene motive
het voorsz. legaat ter laatster dood van u
beide hebt gepresenteert, te Jveeten, indien
uwe vrouw u overleevende, naderhand zonder kind of kinderen van u na te laaten mede
quam te sterven; of ook wel indien dezelve
kind of ,kinderen t’eeniger tyd quamen te
overlyden. Gy weet welke de redenen zyu
geweestvan dezelve uwepresentatie,namentlyk, de notable en onvergolde diensten, die
ik, naar uw beider zeggen, aan u hadde gedaan ; en ten anderen de spyt en wederwaardipheden, die u van uwe vrouws voorkinderen, en van uwe wederzyds naastbestaanden,
alstoen sedert een geruimen tyd, zo gy voor, gaaft, waaren ontmoet.. ‘t Is u van gelyken
bekend, dat ik het zelve legaat niet heb willen aanneemen, maar dat ik u hebbe poorgehouden het nadeel, dat daar in voor de gemelde uwe kind of kinderen zoude steeken,
ten opzichte dat die in tyd en wyle tot hunne
mondige jaaren of huwelyken staat gekomen,
daar mede benomen zoude zyn de macht, om
van zo groote somme onder den leevenden te
kunnen disponeren, ja zelfs om hunne echtgenooten of kinderen daar mede te bevoordeelen. En hoewel op dezelve myne protestatie en bygebragte redenen, het voorsz. legaat
by ulieder testament dan in diervoegen is gelimiteert,, dat het zelve legaat zoude komen
te vervallen, wanneer uw beider kind of kinderen mondig quamen te werden en te trouwen, zo is het u nochtans daarenboven bekent, dat ik zelfs het voorsz. alzo gemaakte
legaat mede niet begeert, ja dat ik my geen
rust hebbe gegeeven, voor dat ik uwe huisvrouw mondeling en met brieven hebbe gepersuadeert, om het te wederroepen. Ik hebbe
hier mede noch niet alles gezegd, Want gy
weet boven dien, dat uwe huisvrouw by beslootene codicille, met de hand van den Notaris LIVIXUS MEYER geschreeven, in den voorleedene jaare 1703, buiten uwe kennisse,
20000 guldens aan my, of by myn vooroverlyden aan myne huisvrouw, ofte die mede
gebreekende, aan myne kinderen of descendenten, hadde gemaakt, om aanstonds naa
haar afsterven uit haare eerste en gereedste
effecten te moeten werden voldaan ; en dat ik
nochtans mede ben geweest die geene, die dezelve beslootene codicille in handen bekomen
hebbende, die in uwe vrouws tegenwoordigheid gescheurt, en haar voor de gunst hebbe
bedankt, met byvoeginge,dat ik tot nadeel van
haare kinderen voor my nochte de mynen niet
wilde proíiteeren. Gy en uwe huisvrouw hebt
het bekent, gelyk het ook buiten dien uit den
inhoude, en datums, van voor lang geschreevene.brieven blykt, dat het zelve door my at-
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zo is gedaan in een tyd, toen ‘er door de hooggereezenetwist en heftigheden tusschen u beide, als ook tusschen haar en haare kinderen,
geene de minste apparentis is geweest, dat
die zaake onder u allen ooit ofooitzoude werden bevredigd. By het welke dan nog eindelyk gevoegd de meenigvuldige tyd en moeite,
die het my heeft gekost om olieden eenigheid
te herstellen, en dat by my zyn gelegd de
gronden, waar op de verzoeninge tusschen u
beide isgevolgt, zonder dat ik in alle het zelve
op eenlg particulier belang gezien, of daar
voor de waarde vaneen koperen duit geeischt
ofte genooten hebbe, zo laat ik u zelve oordeelen, of het billyk of redelyk is, dat ik voor
alle deze trouwhertige en gedesinteresseerde
diensten noch laoger by de waereld zoude
werden gecalumnteert ; en verzoek ik by gevolge nochmaals , dat UE. het beloofde Declaratoir mymet de eerste occasie gelieve over
te zenden.” In de bij dezen brief gevoegde
brieven van STAATS, FORTGEXS en AMMAN
wordt de waarheid van het door ~IUYS VAN
ROLY aangevoerde gestaafd en KOPS verzocht
zijner toezegging gestand te doen, Daar dit
niet baatte, herhaalden de drie voornoemde
personen hun verzoek;en vermits dit ook niet
hielp, vond MUYS zich genoopt een’ tweeden
brief aan KOPS te schrijven en alles gezamen tlijk in ‘t licht te geven. In dezen tweeden brief
verdedigt hij zich o.a. over het voorgevallene
met D. GULDEWAGEN, de beschuldiging van

les meesters eigen portret. Ook zijn er eenige
aladen bij, die in de manier van prentteekeCngen, als dievan~~oos VAN AMSTEL, ook
loor hem vervaardigd zijn. - Uittreksel uit
nijn groot werk, Geschiedenis der Beeldende
Kunsten der Hollandsche en Vlaamsche school,
,let welk thans bij de Heeren Gebr. DIEDERICHS te Amsterdam het licht ziet..

COHEN en
~UYKENS.

Het is alzoo niet wel mogelijk, dat dit goed
door EVERT VAN ULFT aan DIEDERIK VAN

HERTOG, en
Daar KOPS

overhetgeschil

Metz.

had beweerd,dathgden
naam van VAN HOLY ten onregte bij zijnen
naam voerde, en hij niet van het beroemde
Dordrechtsche geslacht van dien naam afkomstig was, geeft hij als bijlage B rleen kort
vertoog van myne afkomst”, reeds in dl. VI. bl.
261 door ons medegedeeld.
Op deze verdediging schijnt geen wederlegging of antwoord te zijn gevolgd, en men
verneemt
.__.. ..~~ dan ook niets meer daarover.
Thans zijn wij eindelijk genaderd tot de
>,zaak, waarvan de nakomelmgen met meerder vrijheid zullen spreken.”
(Wordt vervolgd).
R.
Etsen van Jabes Heenck (VI. bl. 238, Vr.
386). Behalve het portret van BOERHAAVE
heeft JABES HEEXCK nog veel geëtst, hetwelk
in de gewone levensberigten over hem niet
wordt vermeld.
Er bestaat van dezen kunstenaar een volledig etswerk, waarbij varianten van dezelfde
prenten voorkomen ten getale van drie en v$ftig bladen, die in den Catalogus aard WEIGEL
onder No. 15782stann vermeld,alslandschappen met figuren cn vee, stukken met dieren.
hnisselijke tafereelen, figuren enz., waarvan
eenige naar oude meesters, zoo als A. VAN
OSTADE, D. TENIERS en anderen. Daarbij is

C.KRAM%

Geslacht van Kemmade( VL bl. 268,Vr.428).
3p het vermelde bij deze vraag, dat EVERT
VAXULFTR~~ DERKVA?TBAER~~~~~~~W@-

iergen bij Doetinchem zoude afgenomen hebben, valt aan te merken, dat, volgens het
Leenregister van Gelderland, met het goed te
Winborch sedert 1326 tot 1522 beleend was
het geslacht VAN WIJNBERGEX ; dat de laatste
van dit geslacht, met name JOHAN VAN WIJNBERGES,~~ 1531 deeenehelft transporteerdeop
GERRIT HORSTIXK, terW$ SWEDERV.WIJNBERGRX~~
1532 deanderehelfttrnnsporteerde
op WILLEM VAN BAER, die in 3 561 ook de

eerstgenoemde helft bekwam, bij transport
van ASTHONY HORSTINK; VAN BAER wordt
daarbij genoemd Drost van Lingen. In 1568
werd danrmede beleend FREDRIK VAN BAER
WILLE&XSZ.enin 1571 DIRK VANBAER,RlS erf
z$ns vaders ,WILLEM;~O~ in ~~~~»WILLEM
FREDERIK,EGGERIcKen WILLEM VAXBAER
met, hunne vier gezusters alserven baars vaders DIEDERIKS, vermits (sic) haar moeder
ELSE RIPPERDA."

BAER werd afgenomen, dewijlongetwijfeld

de eerste lang was overleden, toen de laatste ,jazelfshetgeslachtv~~snR~,in hetbezit daarvan kwam. Wie DERB: VAN BAER
was ,blijkt nugenoegzaam uit dit leen.
V. D. N.
De famiZie Buzj’s (VL bl. 268, Vr. 430). De
familiën van den naam RUIJS of BUIS zijn zoo
menigvuldig, dat het moeilijk zalzijn,zonder

toevallige bekendheid, de bedoelde stamlijst
aan te vullen; PETRUS BUIJS werd 6 Nov.
1729 bevestigd als Predikant te Beers, 18
Julij 1744 te Grave, emeritus Julij 1756. Deze had een’ broeder NICOLAAS BUIS, die den
13den November 1729 Pred. werd te Sanabeek; beider vader, GODEFRIDUSBIJIS,~~~~
beroepen in 1698 te Beers en stierf aldaar den
4den Mei 1726.
Het geslacht van DE WILDE, anders genaamd LESAUVAGE,~~
zeer bekend,inzonderheid door den ongelukkigen President GOSEWIJNDE

WILDEOfJOSSELESAUVAGE, een'

Ridder uit Vlaanderen, op het slot Loevenstein
onthalsd in 1448.In 1445 was hij voorzittervan
het hof van Holland geworden. Zijne ongelukkige

geschiedenisleestmen

~~~CERIS~R,

20”

Be-

=hied.,dl. 11. bl. 162, wAGEBAAll,%St.
dl. IV,
bl. 22 en DE RIEB~ER, Beschrijv. v. ‘s Huge, dl,
11. bl. 25 in de noten. Mr. MICI-~IEI, DE WILDE
of LE SAUVAGX werd in 1456 Eand van hel
nenoemdeHofen in 147OProcureur.Generaal:
in 1477 schijnt hij vervangen te zijn. Tot dit
geslacht zal ook de Bailluw van Rórkuna behoord hebben.
v. 1). N.
-@hL de Zoutelan~I. bl. 327, Vr. 510).
Tijdens de uitgave van het genoemde boek
1709, bestond zeker nog in .??eeZand en elders
het geslacht van ZO~TELANDE. SNALT,EGAXGE
in het By’voegsel op zijn ChronijP, noemt ouderscheiden personen van dien naam, o. a.
WXLEM VAY ~~~r~~~x~~,Kommandeur
van
Schans Andries vóór 1672 en twee zijner zonen;VAN
ZOUTELASDE
,gewezen Kolonelbij
de kavallerie, ten dienste dezer landen, Kommandeur van Maastricht, en twee zonen, een
van welke Kapitein van de Hollnndsche grrde van Z.M. v. Groot.Brittatije was. Denkelijk
zal deze dame de echtgenoote van een dezer
V. D. N.
Heeren geweest zijn,
Vondels Palcunede~Heekeldichten (VI. bl.
328,Vr.519). J.L.A.I.ze$,datdeze quusi zijn
uit’gegeven te Amersfoort bij P. BRAKJIAX. Ik
ZOU wel willen vragen : heeft hij daarvoor gegronde reden ? Deze Amersfoortsche uitgave
is, volgens het titelblad, de tweede druk,waarbij PIETER BRAxnlAx wordt genoemd Boekverkooper 1707 ; de Kekeldi&en, waarvan peen
uitgever wordt genoemd, zijn reeds in 1705
insgelijks te Amersfoort uitgekomen; van den
Palamedes
verscheen de ee?*ste uitgave reeds
in 1625 te Amsterdam bij J. A. COLON, welke
naam zeer bekend is. Toen ging men daarbij
niet geheimzinnig te werk, waarom dan later?
In den Catalogus der Boeken van den Heer
ROBIDI$ v. D. AA, verkocht te Arnhem in 1851,
bl. 6&N”. 8 in fol. wordt vermeld een Iiandschrift van G. RRANDT, de oude, bevattende
Annteeteningen en wel den sleutel op deze
Dichtwerken enz.; welligt zoude de tegenwoordige bezitter van dat Ms. daaruit
eenig antwoord op de gedane vraag kunnen
V. D. N.
geven.
Eedzweren (VL bl. 359 ,Vr. 543). Het eed,rrueren met het opheffen der ìtnnd heeft zijn’
oorspronp genomen tijdens de Regering van
den Frankischen Koning CLOVIS 485-515,
en zou sedert dien tijd m gebruik zijn gekomen.
Zie hier een vedeelte van een Artikel, Eed,
afveschreven
$t het werk: Didionnaire des
&gines, découvertes, inventions et établissemens, etc. Par une sociéte’de Gens de Lettres.
pa&- 1777. in 8O. Tom. 111. bl. 470. ,jLes
Prançois, apres leur conversion, ne pensoient
p a s qdun Chretien put preudre B tdmoin

d’unc fausset8 ce qu’il y a de plus sacr8 ; ils
S C persuadoient que Dieu ue manqueroit pas
de puoir le parjure, comme en effet il arrivoit
souvent. 11s juroient communement dans
quelque lieu saint, sur pF,van$e, sur la
Croix ou surles reliques des Saints.lls Btoient
à benoux, et ils élevoient la main pour toucher l’autel et ce qu’ou y avait placé, soit
YEvnngile, soit la Croix, etc.
Les Rvêques et les Prêtres ne touchoient
point les ehoses sur leequelles ils juroient, ce
qu’on appelloitgurare inspectis secris, c’est-adire , jurer en présence des choses saintes ; et
l’autre maniere s’appelloitgurare scLper socro ;
ce qui signifie jurer sur les choses saintes.
C’est de la sans doute que nous est restde la
coutume de lever la main en fZs:tnt serment;
et pour les I’retres, de la teuir étendu sur la
poitrine.”
C.KRAmI.
[Eene andere verklering ontleenen wij aan J. 11.
nhmmTs&~h,
De Doopsgezinden en hunne herkomst,
bl. 27 1, waar deze zegt: ,,De Christen steekt de drie
voorste vingers der regterhitnd op, van den duim af
te rekenen, waarbij de middenste vinger den Vader,
de wijsvinger den Zoon, en de duim,de steun en het
tegenwigt van beiden, den Heiligen Geest en deszelfs
kracht vertegenwoordigt. Wie dusvolgens onze wet.
ten met drie opgestoken vingers zweert, zweert bij
den drieëenigen God van Vader, Zoon en Heiligen
Geest. Gewoonlijk zegt de overheid, ,,steek uwe beide
voorste vingers op ,” maar dit zeggende heeft hij den
duim ook genoemd, dieniet kan blijven liggen, wanneer zijne twee buurlieden oprijzen. En dat dit dc bedoeling zij, bewijst het gebruik, om onder het zweren
de vrouwen en de geestelijkheid den duim met de twee
voorste vingers der regterhand uitgestrekt op de borst
te laten leggen, terwijl de man die omhoog steekt,
een onderscheid dat hier te lande sints lang niet meer
waargenomen is.“J

Twee koperen penningen (VL bl. 368, Vr.
565). De eene penning met het opschrift: l?‘.
@(es) Yubnt(ini) Maler, ís geslagen ter gedachtenis van VALEXTIJX JIALER, schilder en
graveur te Neurenberg, overleden in het jaar
1603. Zie WILHELN, Nurnbet*gische
d~2nzbalustungeta, 11. bl. 137; volgens eene aanteeke.
ning in den Catulogue de la collection de 318.
etc. du general PETIT, voor eenipe jsren in
‘s Gratqe&zge verkocht. Deze penniilg komt
aldaaralsN”. 119 vooreu is ook in rnrjn bezit.
De tweede penning is een speelpenning van
HAXS KRAUWIXKEL te Neurenberg.
J. 1).
L.
[Geheel of gedeeltelijk hetzelfde werd ons medegedeeld in de antwoorden van C. G. B., D. W. Z
B. F. te Goes, J. v. H., EVEETS en K. v. S. - De
meesten hunner rekenen den eersten der beide penningen ook tot de leg- of speelpenningen. Dat ho er

U.]
niet toe behoort, blijkt uit het antwoord vau J.
L.
Gemyrrhede
wijn (VL bl. 368, Vr. 567).
Wat DOLFJE overkomen is, kwam mij ook
over, toen ik bij het prediken over de lijden+

\
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geschiedenis, bij Mark. XV : 23 had gezegd,
dat de aan den Heiland aangeboden drank
van een bedwelmenden aard was. Een Artsenijmenger maakte mij de aanmerking, dat de
myrrhe wcl een bitter,,maar geen verdoovend
kruid was, Bij nadenken vond ik de teregtwijzing gegrond, deels uit vergelijking van
hetgeen Natth.XXVII: 34 meldt, dat z’~ hem
gaven edik met gal vermengd, dus een’ zuren
drank vermengd met myrrheen dus zoo bitter
als gal geworden ; deels omdat het aan de beide andere gekruisigden, wien toch ook die
drank wel zal aangeboden, en door wie hij
wel zal gebruikt zijn, niet blijkt, dat ziJ bedwelmd waren. Al zou men dat uit de lastertaal van den eenen willen opmaken; uit de
woorden van den anderen blijkt toch wel het
tegendeel. Ik werd versterkt in mijn gevoelen
door Dr. c. REXSISG, Verb. over eenlge merkwaardige bijzonderheden van het lijden, sterven
en de opstanding van onzen lieere en Zaligmaker JEZUS den CHRISTUS uit een geneeskundig
o o g p u n t beschouwd (2de druk. An&. 1807.),
bl. 31-39. Naar zijne meening was het de
bitterheid en zamentrekkende smaak van dien
drank, die den Heiland er af keerig van
maakte, dewijl hem, die zoo veel reeds had
geleden, een zoodnnig vocht het lijden verzwaard en Hem niet verkwikt zou hebben. Het bevreemdt mij, dat het gewone gevoelen
noq in het CZjbelsch Woordenboek op het art.
azijn (1. 91) wordt aangenomen. Ik volgliever de kruid- en geneeskundigen, dan de traIS. A. I’.
ditie.
Gemyrrhede wijn. Als een zcerkundig Med.
Doctor aan DOLFJE verzekert, dat de myrrhe
geene bedwelmende kracht bezit, dan mag hij
zulks gerust gelooven; nimmer hoorde of las
ik iets van zoodanige eigenschap. In de aangehaalde plaats uit GALEIUS wordt gezegd,
r>clat maankop-sap, myrrhe. staraks en crocus
in eene groote hoeveelheid gebruikt, gedceltelijk uitzinnig maken , gedeeltelijk den dood
aanbrengen, maar, volgens eene zekere maat,
met andere dingen vermengd, helpen of verzachten.” >Vanrschijnlijk werd in A’lei/d-Azië
onder den naam van myrrhe iets anders verstaan dan teuenwoordig, zoo als dan ook wel
eens betwijf%d is, of ,jde wijzen uit het Oosten” deze gomharst aanboden, die noch kosthaar, noch bij verbranding welriekend is.Was
die myrrhe misschien de m. stacté, welke de
ouden als een’ kostelijken bnlsem bewaarclen ?
Noemde men met het oog daarop en als ter
bespotting <le door MATTHELJS vertnelde r,edik met galle” gemyrrhede wgu? Gf zag de
naam myrrhe, volgens de Grieksche beteekenis, op alle uit de planten door insnijding of
uitvloeijing verkregen sappen, zoodat daaronder ook het heulsap e. d. g. begrepen konden
C. W. B.
xin ?

Koetsen v a n bordpapier (VI.b1.365,Vr.570).
In Eenigc beriytenomtrent Groot-Brittannien en
Ierland, ‘s Gravenh. 1787, vindt men, bl. 282 :
rj’l’e Birmingham is ook de papier-maché Cdbriek van den Heer CLAY merkwaardig. Hier
zijn in de70 menschen bezigmetvellen graauw
papier op elkander te plakken, te atampen )
te verlakken, te beschilderen, glad te wrijven.
Men maakt er anuifdoozen, theebladen, pancelen van deuren en koetsen, enz. De dikste
stnkken,die men hier maakt, zijn van 70 vellen papier op elkander, ‘t geen nog geen pink
dikte uitmaakt. Voor ‘t overige bestaat de
grootste verdienste van dit werk in de fraaiheid van verlakking en schilderij. Men valt
er veel in den Arabesquen en Etruscischen
smaak. Voor de Keizerin van Rusland was
tnen er onlangs (?) aan koctspaneelen bezig,
licht geel met arabesquen.” De schrijver bezocht Engeland in 1774 en in 1786 (zie de
voorrede). Indien zijn gezegde in verband
staat met dit laatste jaartal, zouden, volgens
dat in den Jlercurius van 1779, de Pranschen
aanspraak kunnen maken op de uitvinding;
ook de naam papier-maché schijnt dit te bevestigen, vroeger vind ik dien niet vermeld.
In het voorbijgaan zij hier nog opgemerkt,
dat de opdelvingen van Herculanum m de vorige eeuw aanleiding hebben gegeven tot
schilderwerk in den Ktruscischen smaak.Van
de nagebootste Etruscische vaten [de grondkleur moest donkerbruin en de beelden rood
zijn) uit de firbriek van Wedgwood, waarvan
echter de kleur iets valer is, dan die der oorspronkelijke, spreekt dezelfde reiziger bl. 176
en 283.
L. J.
-*
Xateehismus van Bongaart (VI. bl. 369, Vr.
571). Het aangevoerde versje heeft betrekking
op het werk van UERSARDCSJACOBUSBO~CAnnT, Pastoor te Noorn,en getiteld : Troostzang of r~mEa&eehismus, in LIV Psalmen voor
DAVIDS hUiS, geSdZikt ?ECKl?* URSIYUS k?i-Wijze
en DATImEs’S ziiagtrant,b~ de zoJenaemde waere

Gereformeerde Batavieren, om verbijsterde
Kristenen te regt te brengen , of te koesteren, in
dellloederschoot der heilige Ilatholike kristelgke
kerk, Hoorn, bij T. TJALLIYGIUS 1762. Het
spijt WITSE.Y GEYSBEEK, uit wieus Biolr. Ant.
en CritJlroordenboek der Ned. dichters, 1. 3X,
dit berigt ontleend is, dat hij dit werk niet in
handen heeft kunnen krijgen, om er staaltjes
uit aan te voeren, ten einde den lachlust zijner
leners in een’ oftgemeen bongen graad op te
wekken. Die 11~ er uit levert, zijn genomen
uit de Vaderl. Letteroefeningen ) 111. le st. bl.
181, waar het gerecenseerd wordt. Meer bijzonderheden omtrent den rijmelaar zijo mij
mbekend.
J. C. K.
[Een exemplaar, zegt nr. BÖXER, is in bezit der
tiaatsch. von Letterkunde.]

i5s
Van Oort ,(VI. bl. $69, Vr. 573). Als bijdrage tot beantwoording dezer vraag diene,
dat de familie VAN OORDT, suikerraffinadeurs
enz. te Rotterdam, tot wapen voert : in goud
drie zwarte molenijzers, 2 en 1 ; en derhalve
vermoedelik een tak is van het hier bedoelJ. IS. R.
de geslacht.
Antonius Hermannzen Igram Gogava (VL
bl. 369, Vr. 575). Ik ben in staat mijn eigene
vraag te kunnen beantwoorden, door dat mij
ter hand is gesteld : Het Zeven vun w. VERHEIDEX, enz. beschreven door zsn’ broeder JACOB
VERHEIDEN
in het Latgn, en naar hetzelve vrij
gevolgd doorc. J. WEYCKEBACH. ‘s Hage, 1812.
ANTOXIUS GOGAVA heeft alleen dezen voornaam gevoerd, en niet dien van RERXANMX,
welken SAXE in zijn Onomast., IV. 611, hem
toedicht. Hij was een bij uitstek geleerd wiskundige, zoodat hij, nog jong, in die metenschap te Leuven de bewondering van veIen
opwekte. Later werd hij te Padua doctor
in de geneeskunde, stond in hooge achting bij
den Vorst van Xa?ltua, VESPASIANUS GOXZAGA, vertaalde vele Grieksche schrijvers in ‘t
Latijn, begaf zich vervolgens, op aansporing
van gemelden Vorst, naar Madrid, alwaar
hij met eenige beroemde mannen, o. a. met
J. HOPPERUS, gemeenzaam verkeerde, en, in
1560, op naauwelijks
40jarigen ouderdom
stierf. - Zijn broeder IGRAMUS werd door
hem voor de wetenschappen opgeleid. Te Bologna tot doctor in de regten bevorderd, beoefende IGRAMUS te Mechelen de regtskundige
practijk, doch zag zichuitdieloopbaangerukt
door de beloften van de Vorstin VAN ESPIKOY,
die hem overhaalde, hare beide zonen naar
Oostenrijk te vergezellen, alwaar hij teweenen,
slechts 24 jaren oud, kort v66r zijn’ broeder
J. C. K.
stierf.
[LEGENDOETBCRIBENDOW*** verwijzen denvrager naar dezelfde werken en deelen daaruit hetzelfde
mede.]

VRAAGTEEBENS.
394. - Centen. Zoowel als er centen bestaan, waarvan de kroon tegen elkander (zie
b. V. No. 1382 van den catalogus van L.u.Baron RENGERS, 1854), beweert men, dat er ook
Nederlandsche centen gevonden worden, welke aan beide zijden denzelfden muntslag hebben, hetzij het wapen, hetzij de \V. Bestaan
H. J. W.
zoodanige werkelijk ?

lB&- Penning van Lodewijk Napoleon,
Koning van Holland. Voorzijde. In eenen parelrand de zamengevlochtene letters L. N.
OmSChrift:

REGIPRIMOROLLANDIAE.

Keerzijde. Het koninklijke wapen,veraierd
met de orders van de Unie en het Le.gioen
van Eer, cn vergezeld van de Rijks Insqylia,

ISij welke gelegenheid en waarop is deze
penning geslagen ?
F. R.
196. - Belooning-Medaille van Lodewijk
Napoleon. In welk jaar en bij welk decreet
is ingesteld de medaille, voerende op de VOOPzijde het koninklijk wapen, versierd met de
orders van de Unie en van het Legioen van
Eer, vergezeld van de Rijks Insignia, en op
de keerzijde eenen eikenkrans, waarin: Ds
Koning van Holland aan..... voor eene daad van
uitstekende burgerdeugd?
F. R.
Isr. - Gedenkpenning op het overlijden
van H. D. van Neck, 1809. Wat stelt die medaille voor, en kan men ook eenige bijzonderheden omtrent het leven en het sterven
van dezen VAN NECK opgeven ?
F. R.
1 9 8 . - Gedenkpennìng
op het overleden
van Jacob de Haan, Cadet ì$’ de Marine, 1 8 0 7 .
Wat stelt die medaille voor, en kan men ook
eenige bijzonderheden omtrent het leven en
het sterven van dezen J. DE HAAN opgeven ?
F. It.

199.- Hoogpointers. In een ouden Almanak voor 1764 vind ik vermeld : Hoogpoinlers der Heuver en Nedercasselrye van Audenaerde, waarop volgen de Lieutenanten
van het
Siege, de Actor oan de Criminele Justitie, de
Gr<f&er, de Onfvangers en de Messagiers. Wat
waren Hoogpointers ?
P-Y*
2 6 6 . - Comedies en romans over gierigheid.
Onder de verschillende schrijvers, die den
hartstogt der Gierigheid, hetzij in den vorm
van een blijspel, of in dien van een’ roman, behandeld hebben, behooren P. C. HOOFT, Warenar, MOLIÈRE, l’dvare, en w. HARRISOX AINSWORTII, the Miser’s Daughter. Is dat onderwerp ook door andere buitenlandsche letterkundigen behandeld ? Zoo ja, dan verzoekt
men eene opgave daarvan, met vermelding
van den vorm,waarin zij het gekleed hebben.
P.
[HOOFTS Ware-nar en MOLI~RE'SAZXV~
zijn naar
de Aulularia van PLAUTUS bewerkt. Wij voegen er
bij : Hopman Vlrich, dOOrPAFFENRODE,
Giengheydt,
door OGIER (in zijne Seuen Hoo$-sonden) en de
Malle Wedding of Gierige Geeraard, door NIL voLENTIBUSARDUUM.]
-.

2 6 1 . - Pedigree. Wat is de afleiding van
het bekende Engelsche woord PedZgree (geslachtliJst)?
P.
202. - Maundy. Welke is de beteekenis
van het woord Maundy in het bekende Maundy Tf$ursday (Donderdag v6dr Goeden Vr$dag)?
P .

303. - Ouders en schoonouders van Jacob
Cats. Wie waren de ouders van JACOB CATS
en van zijne vrouw ELISABBTVAIVALI<E?JBURG, geboren, zoo ik meen, te Antwerpen?
c. P.
[De moeder van ELISABET VAN VALKENBURG heette
ELI SABETH MICHIEG3.
Zie NQW. VI. bl. 194. De ou-

ders van JACOB CATS waren ADRIAAN CORNELISCATS
en ~EENHEN JACOB JAN BREYDEBsdochter.
Zie NW.
111. bl. 96; IV. bl. 79; B;jbZ. 1854, bl. c; 1855,

bl. cxvii.]

204. - Sterfdag van Michiel Witte de Ruit e r . Waar en op welken dag is MICRIEL WITTE
Baron DE RUITER, Luitenant ter zee, op zee

C.&A.

verongelukt?

206. - Sterfdag van Engel de Ruiter.
Welke was in Maart 1683 de sterfdag van
den Vice-Admiraal ESGEL Baron DE RUIC.&A.
TER?
206. - Toenamen. Wat beteeken t het, dat
sommige geslachten, als
VA.Y NEUKIRCHEX,
g e n a a m d NYVE~KEI.~ ; vA4N
~LDENBAR~EVELD,
genaamd W I T T E T U L L I S G; EYCIIELBERCH, genaamd HOOBTMAX,
zich met dat

woordje genaamd schrijven?

L. v. D.

B.

2OT. - Regnerus ab Elavna. Van dezen
vind ik slechts het volgende berigt in de
Biblioth. Belgica van FOPPEM: Frisius, medicus, scripsit Disputationem de Podagra. Legitur ea Decade V disputationem medicarum,
quas collegit JOA. JAC. GENATRIUS, et Bas.
edidit, 1631,4O.
Is er meer van dezen Fries
J. C. K.
bekend ?
[Het bijgevoegde plaatsen wij als antwoord op
VIL Vr. 127.1

208. - &Lout VoTosmaer.

Wie kan mij ge-

rieven met eenige levensbijzonderheden van
dezen Directeur der natuur- en kunstkabinetten van Prins .wILI,Enf V, die ook eene
beschrijving heert uitgegeven van de zeldzaamste voorwerpen welke daarin gevonden
worden, Amst. 1767?
J. C. K.
2 0 9 . - Goossen van VreeswEjk.
vAx

VREESWIJK,

GCOSSEX

een Hollandsch alchimist,

leefde in ‘tlaatate gedeelte der XVIIde eeuw,
en schreef eenige werken over zijn vak, tusschen de jaren 1670 en 1684 in het licht Verschenen, doch thans zeldzaam voorkomende,
Wie weet eenige levensberigten van hem
mede te deelen ?
J. C. K.

210.- Coehoorn-mortier. Algemeen worden de kleine draagbare mort,iertjes naar onzen beroemden vestingbouwkundige, !,COI+

HOORN-mortiertjes”
genaamd. Waar vindt
men iets betreffende hunnen oorsprong, eerste aanwending, enz. opgeteekend?
Majoor K.
2 1 1 . - De drinkhoorn van Piet Hein. In
den Catalogus dor Bibliotheek van wILLEnx
BILDERDIJK

komt onder de prenten en tee-

keninpen voor de Afbeelding van den drinkhoorn van PIET HEIX. Is die drinkhoorn nog
in wezen en waar berustende?
J. L. A. 1.

2 1 2 . - Van E@fknecht scheepsluitenant.
Zou iemand mij den naam kunnen opgeven
van den lijfknecht van den Luitenant-Admiraal ix. H. TIZOMP, die na diens sneuvelen tot
Scheepsluitenant aangesteld werd?
2 1 3 . - Limburch,
Als vermoedelijke
schrijver van het Oude Batavische Zeestrand,
wordtdeHeer~1N~~~~~genoemd bij PALUDASUS, Oudheid- en Natuurkundige Verhandelingen, lste stuk, bl. 63, gedrukt 1776. Is
dit waar? Wie was deze LIIYIBURCH?
T.
214. - Panotypie. Zou iemand mij ook
kunnen zeggen wat dit woord beteekent en
waarvan het afgeleid is?

2185.- Louis vanClermont. Wie kan mij
een Fransch werk aanwijzen, waarin eene
beknopte levensbeschrijving voorkomt van
LOUIS VAN CLERMOW, Heer van Busq?-Hij
leefde tijdens de regering van HEXDRIK 11,
en heeft aan het Fransche hof eene groote rol
gespeeld.
D. G.
[De vrager bedoelt waarschijnlijk LOUIS DE CLERMOST ,

oudstenzoonvan RENÉ(+ 1523), ?%-e-hziral
de Frame, en van PERRETTB D’ESTOUTEVILLE,
die
opperhofmeester was bij FRANS 1, en door zijn huweLijk met RENÉE, dochter van JAN VAN AMBOISE, Heer

van Bussy, deze heerlijkheid in zijn geslacht bragt.
Hij had vier zoons en ééne dochter : GEORQE, LODEWIJK, JACOB, JAN en REN&. Zijn zoon JA~oR ontving de heerlijkheid Busq; diens oudste zoon LODEWIJK (vermoörd
19 Aug.“l579) had den bijnaam yan

le brave BuSSY.]

216.- Moeder van ïllargaretha

van Par-

na. Wie was deze? Ergens vond ik MARGARETRA VAN GEXT; bij AREJD, Algem.Geschie-,
denis, JOHAWA VAX DER GHEEXST. PERS

,psIaande, vond ik nog: zij werd geboren 5
iaren vódr KAREL V trouwde, bij MARGASETHA VAN GENST, die eendochterwas van
IAN VAN' GEKST en XARIA COCKA&IBE, edele

Vlamingen uit Oudenaarden. Deze JIAHGARETHA stierf aan de pest, toen nxAI<GARETHA
BAX PARMA 5 jaren Oud was, en zij werd bij
len Graaf VAX IIOOGSTR~TEX en&nehuis?rouw ELISABETH VA.Y CULEXtiURG opge,,
voed.
1.

VRAGEN DOOR RET BESTUUR BEANTWOORD.
De volgende vraag deden ons de Heeren A. J. VAN
DER AAen P. .r. HARREB~N~E.
,,Vroeger meenden wij,
op het goed geloof aan Mr. JACOBUS SCHELTRBIA,
in
zijn Geschied- en Letterkundig Mengelwerk, dl. 11.
st. 1. bl, 252, dat E. N. KOKTENAAR de persoon was,
met wien de volgende anekdote is voorgevallen :
Deze Admiraal werd, na de roemrijke expeditie
in’& Sant, in de jaren 1659 en 1660, door den Koninrr van Benemarken met de ridderorde van de”
O&nt beschonken. KORTENAAR hield, kort na het
omhangen van het ordeteeken, hetzelve op de hand,
en beschouwde het met bijzondere “andacht. Hierop
viel het oog des Koning% en deze vroeg naar de reden. Het antwoord des Admiraals was : ,, Ik vroeg,
Sire! aan het groote dier, waarvan het leven zal.”
De Koning gevoelde den zin, en voegde bij de ridderorde een pensioen.”
Doch nu lezen wij in den Volks-Almanak voor het
joar 1857,“itgegevcn door de MaatschappiJ : Tot Nut
zan ‘tAlgemeen, op bl. 119, dat zulks met MICHIEL
ADRIAAISZ. DE nrJYTER zou zijn voorgevallen.
Wii vromen: wie van beitle heeft gelijk? hoewel
wij voor Slsnogons bij het gevoelen vän SCHELTEMA
1s. daar BRANDT, die de kleinste bijzonderhz%n”&n zijn’ held vermeldt, er in het Leven van
0~ n”Yrnn “iets van zegt; - P. daar SCHRLTEMB,
eenige
bladzijden vroeger, van het stuk, waarin hij
bovengenoemde anekdote mededeelt, een Kort Berigt
plaatst aangaande de thans bestaande Ridderorden in
Europa, en alzoo mag geacht worden de meergenoemde anekdote niet onbedacht te hebben opgenom e n , - en 3s. dewijl wij meenen, dat DE RUYTER
nooit de ridderorde van den Olifant heeft bezeten.”
Hoewel wij niet zoo gemakkelijk iets op gezag van
SCHELTEMA
aannemen, omdat wij hem als een zeer
onnaauwkeurig schrijver kennen en daarenboven
kunnen verzekeren dat DE RUYTER wel degelijk ridder vun den Olifant geweest is (zie BRAKDT, bl. 98),
gelooven wij toch, dat SCHELTEMA en niet de Almanak
der Maatschappij : Tot LNut van’l Algemeen hier gelijk
heeft, en wel om deze reden. BRANDT verhaalt, dat
DE RUYTER in 1656 door den Koning van ilenemarken ridder van den Olifant gemaakt werd, maar
spreekt niet van een jaargeld hem toegekend. Bij
denzelfden lezen wij, dat genoemde Koning in 1660
den Admiraal brieven van adeldom verleende en tevens een jaargeld van f 2000, doch wij lezen daar
niet, dathij vroeger,een kleinerjaargeld genotenhad.
Dit stilzwijgen van BRANDT, die, zoo als in de vraag
te regt gezegd wordt, al wat hij omtreut zijne” held
weet, tot de kleinste bijzonderheden toe, vermeldt,
bewijst, dunkt ons, vrij zeker, dat de anekdote geene
betrekking heeft tot DE RUYTER.
De graveur van het portret van Ds. J. II. WESTERHOF (ge& 1775), wiens naam door d. G. gevraagd
wordt, is niemand anders dan HOUBRAKEN. Dezelfde
zal de verlangde berigten over het kasteel Altenu
vinden in het Aardrijksk. Woordenboek van A. J.
VAN DER AA , en zijne afbeelding van JOHF LAW,
in
het Groot tafereel der droaasheià enz., 1720.
HEKRI C. C. THOMAS zie over KLAASVANKIJTEN,
die in VONDELS G~sbrechtverceu~vi~d
is,IIuoCn~R.
LANDIJS en WILIIELBIUG
PROCURATOR, vergelijke dc
medcdeelingen van ADR. JUKIUS en p. SCRIVEKIUS~
zie over de Zeeutusche Boerin denzelfden PROCTIRA.
TOR en FAPENBROCHIUS. Annales
Antverp. ad annun
1319, en raadplege over beiden J. H. DARINGS, Rist
beriyt wegens eeniye reuzen, in het Belg. Museum, cl1

V. bl. 363.
Hij sla verder over de wonderbare productivitei
van MARGARETHA,
gravin van Hennenberg, de Schat
karnervan~u~o~~SMID5
op, rangschikke daar al di
getuigenissen à charge en à dJcharge en - oordeele.

Over de wmindering vhn den geldkoers In 1.189

al hii bij VELIUB, Chroniik van Hoorn. bl. 146. licht.
,inden, Door den-,, kwaden tijd” was de gelds&rde
lovenmatig gestegen, en, schoon dien ten gevolge
ok de koopwaren duurder werden, ontstond daaruit
oo groote moeijelijkheid, dat de overheid begreep
usschen beide te moeten komen, al was het dan ook
net een geneesmiddel, erger dan de kwaal. Ze deed
it te eerder, omdat de Graaf niet kon goed vinden,
ijne ruitergelden en schattingen tegen zoo hoogen
.oers te ontvangen.
T. vraagt : of de kasteelen van Gouda (ter Gondel
n Honing&, waar LUMEY gevangen zat, nog bestaan?
Iet eerste is reeds in 1577door de burgerij van Gouda
:esloopt, nog eer menantwoord had van den slotvoogd
DAN SWIETEN, diezich toente ‘Vianenophield en aldaar
serigt had ontvangen, dat de burgerij dit voornemen
ad. Het andere, ‘tslot Honingen, werd reeds in 1574
,edeeltelijk gesloopt, maar in 1672 tot den grond toe
oor de Rotterdammers rreslecht.
T. vraagt verder: hoe lang LUP~Y vooraf te Ley‘en in hechtenis was geweest? Zoolang er geen anere autoriteit voor deze Leydsche gevangenis kan
angevoerd worden, dan het zeer onnaauwkeurig ge:hrift van VAN KAMPEN, twijfelen wij er aan, of LCIEY ooit te Leyden in hechtenis was.
Eindeliik achten wii de vraae naar den naam van
en notaris, van wiens”tusscheo&nst
LUNEY zich beiende, om te Rotterdam een protest te doen aflezen
:gen de handelingen met hem gehouden, al te speiaal en al te hopeloos, dan dat wij die durven
Isstsen.
Dit laatste geldt ook van de vraag naar den Herormden leeraar, dien M. H. TROIP, bij zijne aanaarding van het Luitenant-Admiraalschap,
op de
loot wenschte. Icdien deze naam in het Leuen “on
'ROMP niet voorkomt, waar wij mogen onderstellen,
at T. dien gezocht heeft; ja, waar dan? Eindelijk :
let spreekwoord, door SONOY gebezigd:
‘t Loon, dat pocken en Heeren geven
Is kreupel, lam, of uyten lande verdrevenleeft, dunkt ons, niets duisters. T. zal toch wel ween, wat men in dien tijd onder pocken verstond.
Het beste Biogrqîsch Woordenboek in onze taal is
iet nog onvoltooid werk van wijlen onzen medewerrer A. J. VAN DER AA, dat door onzen medewerker
z. J. R. VAN HARDERWIJK wordt voortgezet. Een bernopter werk van dien aard is dat van de Heeren
w. DE BIVECOURT en J. C. ROBUS. Dit tot narigt
van D.
Voor de kennis en studie van het blazoen bevelen
vij L. v. D. B. aan het onlangs uitgekomen werk
‘an J. B. RIETSTAP, Handboek der Wapenkunde. Bij
le plaatsing der kwartieren neemt men hier te lande
leze orde in acht, dat links van den toeschouwer
,wanneer er acht kwartieren zijn) de twee bovenste
vapens die der beide overgrootmoeders, het derde dat
ier grootmoeder is (allen van vaderszijde), het vierde
)f onderste dat van den vader zelven ; regts van den
:oesc.houwer vindt men evenzoo boven aan de beide
wapens der beide overgrootvaders, dan dat der grootmoeder van moedcrszijde,
en eindelijk het wapen
der moeder.
Als eene bulage tot ons “ntwoord (boven bl. 32)
over het Haagsche Bosch, berigt ons @zvryv&arnç:
,,Naderevolutievan
179.5 SteldeeenderRaadsleden
te
‘s Gravenhuye voor, het HaagscheBoschom te hakken
en op den grond aardappelen te pooten, ten behoeve
der armen. De meerderheid was daarmede zeer ingenomen ; doch een ander lid stelde toen voor, om dan
tusschen de aardappelen knollen te zaaijen, daar toch
de menschen van aardappelen alleen niet leven konden. De geheele vergadering barstte uit in een schaterendlagchen;
het voorstel viel en het bosch bleef
staan.”
.

Zelden wordt die rajA, die ‘I
klein niet acht.
Pardoes. Regelregt, zonder omwegen.
Peet. Tante,
PeetQpietlut. Gekheid, zotternij, drukte.
Pent. Pan. moes. dikke brii.
PieE. Dik’ stuk ‘brood. Pielen, met een
stomp mes Snijden.
Pieren. Verschalken.
Pik. Afkeer. b. v. eeia pik op iemand hebben, hq heeft er eenpik aan.
Pillk. Hokkeling, jarig rund,
Pittig. Vlug, behendig, kras.
Ploeteren. Wroeten, sloven, zonder behoorlijk overleg hard werken,
Poertig.
Driftig, ongeduldig, voortvarend,
Poespeut.
Itoerom,
mengelmoes: brijachtige modderweg.
Poezen. Morsen, kladden : met eenon stok
in het water kletsen,
Pollen. Voor den kop slaan, doodslaan
(eene koe).
Ponder. Bungel, boom. Ifooìponder
, een
kolder of aliet, waarmede men het hooi op
den wagen bevestigt. .Ponderen (het hooi)
den ponder met touwen sterk aansnoeren,
Pook. Korte ijzeren roede om het broeijen
de hooi mede te peilen.
Popje. Klein kind, pasgeborene. Popjes
vo.eyen, bij de verlossing bijstaan, Pojljes halen, kinderbaren,
Portel. Kaasvocht, melkachtig wei, dat gedurende het kruimelen en duwen uit de kaas
gedrukt wordt.
Potje. Potlam, lam, dat met de melkpot
opgekweekt wordt. Potten, opkweeken, opvoeden.
Pre?ageZ. Vlegel, lompert.
Preut. Op.geblazen , gemaakt deftig, b. v.
eenpreut gezzgt zetten.
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Woorden op het platte land in Noord-Holland noggebruikel,~l(verv.van
dl.VI.bl.361).
Naaröog. Lelijkert (gemeen scheldwoord.)
n’achtronken.
Nachtwaken, nachtbraken.
Neiten. Met de horens dreigen of stooten,
van daar: tergen, plagen.
Nerk. Flets&, eene vuile kleur hebbende.
Het wordt ook gezegd van eene melkkoe, die
bij de minste aanpersing de melk laat loopen.
Nezig. Flaauw, bedwelmd door te lang
vasten. Nezig zijn, den geeuwhonger hebben.
ïVietemzj’tig. Onredzaam, kleinvermogend,
spoedig verlegen.
Nok. Hik. Spreekw.: Hij kan nokken, noch
geeuwen.

Nokzie. (Om de) Dood, weg, van kant (*).
1voZ. Bult, heuvel, kleine verhevenheid op
het grasland.
Non. De kop van een’ tol. Spreekw.: 1rEj
is op ezj’n non, hij is gramstorig, wrevelig.
Il’oozen. (onpersoonl. werkw.) begrooten,
verdrieten. Nooselijk , smartelijk, begrootelijk, spijtig.
Notsloot. Diiksloot, bermtsloot.
Luizig. Gre\ig, happig, voorbarig.
Onbehouwen. Onbeschoft. ruw, lomp.
Oon, Oonschaap. Ooi. Onen, jongen werpen (van een schaap).
Onremis, (elders Oremus). Overhoop, in de
war.
Ontkrombeenen. Ontduiken, ontkomen, en
(met dat. van den persoon en accusnt. van de
zaak) op eene slinksche wijze afhandig maken, afzetten.
Ontschieten. Bevreemden, verwonderen.
Ontuig. Vuilnis, onkruid, afval.
Onweêrig. Onstuimig.
Oogen. Aanzien hebben, er wel uitzien.
Oogendiender. Vleijer.
Oorlum. Guit, slimmert, spotvogel.
Oorgzer. Metalen hoofdsiersel der vrouwen. Vroeger van ijzer of koper, later van
zilver of goud.
Oot. Wilde haver; vlaghaver, eene soort
van onkruid op het bouwland.
Oo9e. Grootmoeder.
Opper. Kleine hooiberg, die door een paar
man op stokken weggedragen wordt.
Opperdaan (d. 1. opwaart aan). Naar de
hoogte, naar boven, voorwaarts.
Opstieging. Opwelling, vlaag van drift,
gril.
Ort. Stalvuil, hooiplnggen, afval van de
rietschoot. Ortea, afplaggen, nalezen, uitharken.
Overspruiten. Aansteken, zich mededeelen
(van ziekten).
(‘) Is het nokzie of okzzé? vgl. VI. bl. 252.
l3lCS~UlIR.

Dl. V I I .

I. BOCMAN.

Sambeeksche
torenklok. In de Provincie
Noord-Braband, en wel in dat gedeelte, hetwelk weleer genaamd werd: yjhet Land van
Cuijck,” liggeu, op vijftien minuten afst.:tnds
van elkander, de dorpen Boxmeer en Sambeek, het laatste vroeger den naam drngende van St. Jansbeek.
Tusschen deze beide dorpen, aan de west.zijde van den grindweg, kan men, te midden
van aan elkander gelegen bouwlanden, een’
poel of waterkuil vinden, de Lins of Lzj’ns
genoemd, waaraan de volgende overlevering
verbonden is. In het jaar 1702 sloeg, bij een
zwaar onweder, de bliksem in den toren van
de Sambeeksche kerk, waardoor die geheel
afbrandde. Bij die gelegenheid zat de duivel
niet stil, want. daar de torenklok niet gedoopt was, rekende hij billijkerwijze deze
zijn eigendom te zijn. Zoodra was de klok
dan ook niet losgebrand van den balk, waaraan die verbonden was, of hij slingerde haar
met eene verbazende kracht door het lucht21
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naar het Hemelsche rijk geheel en
11 verlangde. Daar echter door den drukker,
n plaats van het moord Totus, het woord
Bolus of alleen was gebruikt, werd zulks aan
JEU GROOT zeer kwalijk genomen, als of hij
laarmede had willen zeggen, dat ARnmIus
IjZeen, met uitsluiting van alle andere .Godceleerden, zoo godvruchtig en hemelsgezind
,varc geweest. Toen DE GROOT zulks hoorde,
Ichreef hij tot zijne verdediging een’ brief aan
Prof. GOXARUS, waarin hij zegt: 1~11~ twijfel
liet, of UIL heeft mijn Lgkzung op ARNIXIUS
;eleezen. Is ‘er iets in dat UE. behaagt, het
s mij lief; doch hetgene UX. daarin heeft
niahaagd, mishaagt mij van gelijken. Ik had
;eschreeven d a t U w Amptgenoot, o p ztn
&tervcn leggende, met al zijn hart en met al
:ijn vermogen verlangde naar een zalig leven
lier boven. Ik kan mij niet bedenken wat
mgelukkige hand van het woord Totus, geleel en al, Solus, of alleen, heeft gemaakt,
letgeen mij zoo laf en ongerijmd schijnt, dat
er geen goeden zin van te maaken is. Ik vervonder mij over de stout- en domheid des
;enen (wie hij mag geweest zijn) die een anlers werk zo ongelukkig heeft willen verbeeren .”
K. v. S.
LRMINIUS

ruim, en de omstanders zagen haar midden
in het bouwland, naar Boxmeer gaande, nedervallen. Schoon hevig ontsteld door deze
duivelsche listen, herstelden eenigen zich dadelijk van den schrik en liepen haastig om
de klok terug te halen. Juist toen zij er hij
waren, was ook de duivel daar, en met de
snelheid des bliksems greep hij de klok en
verdween er mede onder den grond, terwijl
zich op die plaats dadelijk een poel of waterkuil van tamelijke uitgytrektheid
aan hun
oog opdeed. Lij verwyderden zich geheel
onthutst, en daarbij bleef het eenige jaren.
Eens was er echter een stoute gast, die om
duivel noch dood gaf; hij was er achter gekomen op welk uur de duivel zijn midclagslaapje hield, en dadelijk was zijn plan gemaakt, daar hij goecl zwemmen kon, om de
klok te halen. Hij mqgt slechts niet spreken, om den duivel met te doen ontwaken,
en dan was de zaak in orde.
Hij begreep nu eens dat het tijd was, en
van eenige boeren gevolgd, die van verre
bleven staan gapen, ging hij naar den poel,
dadelijk te water, kopje onder en weg was
hij. Lang bleef hij op reis, want het onderaardsch verblijf van den booze moet zeer diep
liggen.Eindelijk, ja! daar zag men hem boven
en uit het water komen, moeite doende om de
klok, die hij mede gebrngt had, op het drooge
te krijgen, en daar hem dat bijna gelukte,
riep hy in vervoering onbedacht uit:
PIHa! ha! ‘k heb ‘em haast op den kant.”
nHo ! ho ! ‘k heb ‘em nog bij den rand,”
krijschte de duive1, die door zijn ontijdig
spreken ontwaakt was, en verdween er weder mede in de diepte.
Onverrigter zake moest onze waaghals
terug keeren, en sedert heeft niemand de
klok durven gaan haIen.
Wanneer men nu op Kersnacht te 12 ure,
aan dezen poel luistert, dan hoort men de klok
luiden; de duivel kan dat niet verhinderen.
s. v. w.
Zonderlinge drukfout. De zonderlinge drukfout, waarvan de Hoogleeraar FLAVIGNY het
slagtoffer werd, doet mij denken aan eene
drukfout,waarvan HUGO DE GROOT het slagtoffer is geweest, en wel in een’ Lzj’kzang, dien
hij gemaakt had op Prof. ARNIXIUS, die den
19den October 1609 overleden was.
De verschillende gevoelens tusschen Prof,
ARMIWUS en zijn’ ambtgenoot GOMARUB zijn
genoegzaam bekend, en toen DE GROOT de:
eersten lof en deugden verhief, vond zulks bij
de tegenpartij geen ingang; inzonderheid oordeelde Prof. GOXARUS, dat eenige lofredenen wat te ver gingen, en wel voornamelijli
in den 7den regel van dit Lijkdicht, wnnrir
DE GROOT het woord Totus of geheel gebruikte
en daarmedc te kennen gaf, dat de stervend<

I

Ter kerke gaan en bidden eene nieuwigheid.
.n de Groote Historische Oceaan, door s. DE
TRIES, Utrecht 1683, leest men op bl. 602 :
Doe Sijne Keurvorstelgcke.Doorlughtìghez’jd
~AZT BRASDESBCRGII in Wijnmaend des jaers
-663 tc h’aningl&ergh de Huldigingh ontingh, en stracks hier en gintsch Gerefornleerle Predikanten wierden gesteld, welcke ‘t onveetende volck in de Christelzj’cke plighten
jeeter, als tot noch toe geschied was, souden
mderrichten, soo gaven de PruZjssischeLand.Standerh (maeckende den Boeren-stand) dit
volgende Klaegh- en Versoeck-schrift aen
Sijne Keurvorstlijcke Doorlughtighegd
over:
>>Of wel onse Voor-vaderen van onheughlijcke Jaeren herwaerts de Hoeven soodaeni;er wijs hebben beseeten, dat wij, wanneer
wij onsen dienst .gedaen, d’Anptelinge,E en
Pastooren den Plykt gegeven hadden, nergens meer meê beswaerd sijn geworden ; soo
cmderstaen sigh echter onse Predikanten nu,
eene ten hooghsten schaedelijcke en onverdraeghlijcke ïCeztwigke$‘d in te voeren ; daer
in bestaende, datje ons ruillen op-leggen, niet
alleen ijeder Sondagh tweemael ter ICerck te
moeten gaen, maer dat wij bovendien noch
sullen Zeeren bidden: Door welcke ongehoorde
nieuwig/le$d wij niet alleen ten hooghsten beswaerd, rnaer oock in onse Huyshoudingh
en Ackerbouw mercklijck verhinderd worden. Derhalven bidden wij uwe KeurvorstI~clleDaorlughtighez3d,
uijtLands-Vorstlijcke
en eerlijcke voorsorge dese hoogh-schnedlijcke saeck of gantschlijck af te schaffen, of
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immers deselve daertoe genaedelijck te bemiddelen (als00 onder ons een seer grooí
onderschegd is; wijl meenige Boer ses, andere vqf, vier en drie Hoeven Lands hebben,
waer tegens eenige nauwlijcks BBne lfoevc
besitten, en derhalven onbilliJck sou zijn, den
eenen soo veel last te doen draegen als den
anderen) dat doch het t.er Kercken gaen, en ‘t
Bidden leeren, bevolen mag werden, nae ‘t
getg1 der Hoeven ; op dat d’Arme niet soo seer
beswaerd Wierden als de Rijcke. En vermits
dese onse Beede met de billijckhcijd overeen-koomd, soo verhoopen wij genaediglijck
verhoord te sullen werden, e. s. v.” - HolJandsche Mercurius, dl. XLV. p. 139, cles Amsterdamschen Drucks.-Copia eines sendschreibens ausz Preusschen de Anno1663. Litt. A. 3.
8, v. w.
Groote diamant. ,,Goensdag den 19den
October 1763 is in het. N. 2. Heerenlogement
te Amsterdam door de makelaars DANIEL
LOOFS, ANTHOXY LESTUBGEoX en ISAAI$DE
JONGE NEYERSZ.,
verkogt een extra, ongemeen groote, schoone, heel gestrekte Diamant
Laboraat, welke bekend staat op het boek
van den grootcn Mogol, met den verheven
naam van DelGaG Rouri, t’welk in t’Nederduitsch beteekend Werelds-licht. Dit is de
steen, welke de wijdberoemde krijgsheld
TIIAMAS-KOULI-KAX-SCHACIX-XADIR in debe-

puchte oorlogen in 1739 door hem tegen den
grooten Mogol gevoerd, heeft veroverd, en is
het kostelykste juweel, zoo van groote als
schoonheid, dat onder den schat door hem
tot buit bekomen, gevonden is; echter zou
deeze steen wáarschijnlijk nooit zijn ontdekt
geworden, bijaldien THAXAS-KOULI-FAXSCIIACH-XADIR,
het schatboek van den Monolschen Keizer, waarin dezelve aangeteer
fi end stond, niet op eene listige wijze ontdekt
en vermeesterd had.”
,>Dit wonderstuk is gckqg$ door den makelaar DAMEL LOGFS, voor qn meester, voor
de som van f 80,000, wegende 351’/, grijn.”
Is er nog meer van de lotgevallen van dezen
diamant, dan het bovenstaande uit de JVederZ.
Mercurius ontleende berigt, bekend, en is die
in Nederland bebleuen F
‘Pa-9
Bilderd+k.
Dibliographische bgzonderlieden.
l”. Mijn verZustiying. Wijle’n de Heer n.
KLINKERT vermeldt in zijne Lzj’st der werken
geschreven door etc. w. BILDERDIJK twee uitgaven van dit voortbrengsel uit B.‘s jongelingsjaren. De door K. vermelde uitgaaf van
1779, is echter de tweede uitgaaf, en niet de
eerste zoo als KLIXKERT schijnt. te meenen.
Door den Boekhandelaar C.C.vAiY DER HOEK
te Leydelz, in 1854 aangezocht om den catalogus op te maken van eenige werken, nagelaten door de weduwe vnn den Heer J.VER-

SCHUUR
(wiens vader met BILDERDIJK bevriend was (1)) kwam mij in handen de eerste
uitgave van nMijne verlustiging”, (door den
Boekhandelaar RADIXE voor f 4 anngekocht). In die eerste uitgave, vergeleken met
de 2de uitg. van hetzelfde jaar (1779):
Ontbreekt: a. Het, geheelevoorzuerk (behalve
de titel en ‘t motto uit ROXSARD) tot, aan’t gedicht: JT~~Z den slaap.”
Tegenover dit gedicht st,aat in die lste uitgave in plaats van het motto uit PROPERTIUS
,J Carmina” etc. , een motto uit OVIDIUS: )) Dsleotent, adnaoneantpue mei f”
Verder ontbreken : b. de Gedichten :
nDe liefce en de dichter,” (2de uitg, bl. 51),
haan de liefde.” (2de uitg. bl. 55).
j>Dezachte kl&ters.” (2de uitg. bl. 58).
nAan de zangkunst.” (2de uitg. bl. 59).
,)De taul der min,” (2cle uitg, bl. 68).
,~BeUug.” (2de uitg. bl. 75).
,~nnn mLjne luit.” (2de uitp. bl. 79).
,,Ann den Nachtegaal.” (2de uitg. bl. 84).
1) Alkaïsehe lieranng op de deugd.” (2de uitg,
bl, 97).
)rTer 25~arige&ztviering.“(2deuit~.b1.101),
Voorts Ontbreekt: c. de inhoudsopgave.

d. Het bericht van de uitgeveren.
e. De vignetten voorkomende in de 2deuitg,
(1779) op bl. 1 > 12,54,63, 68,70,78,80,
84, S8,98, 100, 117 en op de laatste blz.
Verschil der viynetteq vindt men in de 2de
uit,g.; het titelvignet en die op bl. 13, 24, 33,
34 en 72.
Verschil in de opschrz$ten op bl, 25,31,35,
65 en 85 der 2e uiig.
Ook zijn vele verzen min ofmeer gewijzigd,
terwijl ook de volgorde veranderd is.
In de lste uitgave vindt men meer dan in
de Zde: a. gedichten: vooreerst die door den
Heer KLIYKERT vermeld (Anakreontisch
zangstu@e, de Zwaluw, de Wqn, de zinnebeeldige
yeekening van den invloed der dichtkunst op
het Bestuur vcw den staat) ; vervolpens een ged i c h t : ,, Verge?zoegen”, waarvan de eerste re?
gel luidt:
,, Ik wensch niet naar de Iteerschappij.”
Eindelijk tusschen bl. 18 en 19 der 2deuitgave, vier regels, luidende:
,,Wat toeft gij , aarzel niet, onedel mededinger!
Of wacht een fellen sl+,~ van dit zecghaftig staal,
Waaraan die schone zelv’ met beur’ aibasten vingq
De teekens heeft gehecht der wisse zegepraal.”

b. Wat, betreft de vignetten : vooreerst die,
welke behooren bij de gedichten, die in de
2de uitg. niet voorkomen. Vervol(rens vicrnetten bij het gedicht nLiefde” en $j het &sle
(1) Zie: Op het afsterven wq den Heere Dr. J.
v~Rsc~uuR,in

de &feng&lrgen,

IV. 99.- Den Vel

Edelenzeer Gel.Heer Ur. J.VEIMC$XXJR,~~ deNalezingen, 1. I (waarover aanstoqds nader). - Aas
Ur. J.VERSCHUUR,~~~~
mij uitgegeven in den &

gem. iiónst- en Lrtlerbode, 1851.

2 1 ” ’

,
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gedicht, dat ten opschrift heeft : q de Roos.”
Het ware wenschelijk , dat iemand verklaring gaf van die verschillende uitgaven en
verschillen in uitgaven van dit merk des grootin dichters. Noch GLINDERMAN
(Chronol. lgst
bl. 3), noch Mr. PAX (AanwQziny bl. 78), geven voldoende opheldering.
2O. De Heer KLIXKERT vermeldt DEUKALION en PPRRHA n%l~spel” en DEUKALIOX en
PYRRHA PJ Tooneelstuk”, als tweeverschillende
werken. Ten onregte. Het laatste is eene omwerking, of liever sIechts eene herziene uitgave van het eerste. De beide vignetten verschillen in die twee uitgaven, en het motto
nit EURIPIDES , voorkomende achter de 2de
uitgave, ontbreekt in het ~~Blgspel.” Een en
ander belet niet, dat BILDERDIJK hier slechts
twee uitgaven leverde van hetzelfde werk.
3O. LYCIDAS, t e r v e r j a a r f e e s t van hare Koninklijke Hoogheid1787,“wordt doorden Heer
KLIXKERT niet vermeld. De eerste uitgave
(11 bl. gr. go.) is gedagteekend: j)Eenznes, den
7den van Oogstmaand 1787.” Overdrukken
vindt men in beide uitgaven van de ~1 Vaderl.
Oranjezucht”,
bl. 113 der eene en 127 der andere uitgave. Een zeer verspreide overdruk
van gemelde bl. 127, verscheen in8’. en droeg
op den titel deìpzig 1788.” ‘t Is eenederxauLERsche overdrukken.
4O. Eveneens vind ik nergens vermeld de
oorspronkelijke uitgaaf van: r,Geboortegroet
voor Zzjne Doorluchtige Hoogheid, den Erfprinse van Oranje en Nassavzu , enz. enz. enz.
ïWDCCXIIIC. 0’. 8O. 10 bl. Het gedicht werd
overgedrukt in debeideuitgaven der ) Vaderl.
QranjezucW bl. 125 en 141, terwijl in de oorspronkelgke uitgave het motto van STATIUS
ontbreekt.
5O. Van het gedicht: ,Y Aan de 1velEdele
Heeren leden des Genootschaps, onder de
spreuk : Kunst wordt door arbeid verkregen ;
ter gelegenheid nzijner verkiezing tot medelid
1776”, bestaat een afzonderlijke druk in gr.
8’.4bl. Het is opgenomcn:Verspr.Ged.II. 173.
6O. De >)Aanspraak aan het Taal- en Dichtlievend Genootschap: hrunst wordt door arbeid
verkregen ; voor de vuist ontworpen, en op den
Avondmaaltgd uitgesproken op den VIIIsten
van %loeinLaand 1777” (opgenomen in de
Verspr. Ged. 11. 169) is met drie gedichten
van nERBIAxus COSTER (waarvan één gerigt
is tot BILDERDIJK ) afzonderlijk uitgegeven,
onder den titel: Mengeldichten. gr. 8’. onpepagineerd, 8 bl. Op bl. 2 leest men : trDe volgende Mengeldichten worden alleenlijk gedrukt, voor en ten kosten van de Heeren Leden van het Taal- en Dichtlievend Genootschap, ter spreuke voerende: Kunst wordt door
arbeid verkregen, en worden niet in ‘t openbaar uitgegeven.”
7O. Het gedichtje r>Ter gedachtenis van
mijn tweede dochtertjen, na XV weken levens,
overledetl den XXsten van Wintermaand

MDCCLXXXVI” (Verspr. Ged. 11. 99) is
onder dien titel afzonderlijk uitgegeven, met
nog 2 gedichtjes van B. en een van C. R. 13.
gr. S”. Elfongepagineerde bladzijden.
8O. Op den dood van de Hoogwelgeboren
Jonkvrouwe JULIANA KORNELIA, baronesse DE
LANNOY, overleden den XVIlIclen van Sprokkelmaand MDCCLXXXII. Uitgesproken in
cZe algemeene vergadering des kunstgenootschaps
onder de spreuk : Kurnstliefde spaart geen vlijt,
te ‘s Gravenhage ; bij de uildeeling der gouden
en zilveren eerprqzen, den zesden van Oogstnzaand 1782.” Dit gedicht is oorspronkelijk
met vorenstaanden titel afzonderlijk uitpegeven in gr. S”. 8 blz. Het werd met verandering
en met het motto : 17Durum !” (in de oorspronkelijke uitgave niet voorkomende) afgedrukt
in de gagel. Dichtw. van J. C. DE LAXNOY (bl.
120) en in de Verspr. Ged. 11. 90.
go. Het gedicht, voorkomende op bl. 1 (dl.
1) dep Nagelaten gedichten : !) Den PTelïZdelen
zeer Geleerden Neere Dr. J. VERSCHUUR, bij
het boekgeschenk mzjner pr@suaerzen ,” i s
niet afgedrukt., overeenkomstig het oorspronkelijk handschrift (voorkomende op den omslag van een exemplaar dier prijsvaerzen), ‘t
welk mij ter uitgave was afgestaan door Mevrouw de Wed. Mr. J . VERSCXICUR. De copij,
sedert bijna zes jaren bij mij ter uitgave berustende (1)) luidt aldus:
,,Wien zoude ik eer, dan LI, mijn lentebloemtjes brenDe bloemtjes, doormijn

jeugd aan Pindus voet”::
gaard ?
Wat voorkeur zou mijn pligt, min dankbaar hart gehengen,
Wier eischen met uw recht eenqtemmig gaan gepaard !
Of zou de tederheid, die my, door de e&lste blijken
Van gulle vriendenmin uw goedheid houdt verpligt;
Zou de eernaam vanUzo vrienduitmijngedachten
wijken,
En ‘t heuchlijk licht des daags my straalen in ‘t gezigt ?
Neen,eerderzij
mijn rifhet graftenprooi’geschonken;
Mijn naam en poëzij bij ‘t Nageslacht versmaad;
Ja, in vergetelheid voor eeuwig weggezonken,
Dan ‘t streelend denkbeeld van uw vriendschap mij
verlaat’ I
Haar koomt dit offer toe. Maar die mijn kindsche daUw’ eed’len Boekschat en nogeed’ler raadontsl% I
Haar zij dit onderpand van achting opgedraagcn,
En tuige YW mijn hart,na mijn’, na beider Dood!”

Ofschoon men weinig verschil in uitdrukking zal vinden, tusschen het bovenstaande
en den afdruk in de nalezingen, meenden we
dat de mededeeling van het oorspronkelijke
toch niet onbelan$jk geacht kon worden,
wegens het verschil in spelling.
lfr. JOHAN M. PRESBURG.

(1) Het exemplaar, waarin zich het oorspronkelijke
~ bevindt, werd op bovengemelde boekverkoopingeven, eens door den Heer RADISK aangekocht voorf8,50.
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Lijst van bekende huwelijkspenningen
(Vervolg van bl. 33).
25 j. JANBARDELO~~GEERTRUIDEVANBEEK
L.DENEUFVILLE
1727.
1746. 25 j. CLAUDIUS HENDRIK VANHERWERDEN~~HEN1721.

DT.C.H.VANHERWERDEX,C. H. Z.

21 April.

Dez.

25 j. CLAUDIUS HENDS.VAN

1769. 5Oj.
1771. 5oj.

1783. %j.
1793. 5oj.

HERWERDYXenGEERTRUYDAAGNETACOMMELIN
BART& VAN DEN SANTHEUVEL en GOSEWIXA
MARIA MOMBER
CLAUDIUS HEXDRIKVANHERWERDENenHENDRINA
VANBEVEREN
HENRICUS VAN HERWERDEN en EENDRISA
GEERTRUIDADEBRUIN
J. HUBRECHT enA.L.VANLANSCHOT

NO.2

Dez.

12Jan.

DRINAVANBEVEREN

1763.

NOORDAA

31 Dec.
12Jan. Dr.c. H.vANHERWER23 Nov. i

DEN,C.H.Z.
cat.J.w.TEwbT~R,

No. 684.

1847. 25j. M.HEsRS.DECASTRO~~ E. TEIX.DEMATTOS 18Oet.

[Volgensmededeelingen

van

C.G.B.

,S.I.YULDER~~

H.J. W.]

Het Gorinchemsche mirakel (vgl, VU. bl. 4
Het huis, waarin het door A. KEYP verhaaldc
mirakel in 1316 moet gebeurd zijn, bestaal
nog, en waarschijnlijk nog dezelfde trap er 1
ingang in de BuwWaat; de zolders diener
nog tot hetzelfde e?nde, doch het graan loop t
de trappen niet meer af, maar wordt er afge.
C. G,. B.
dragen.

1
I

Art. XXII. Item zal niemandt op publique
wegen ende plaetsen vermogen met caerten
ofte dobbel-steenen te spelen, te kegelen of
keijlen , met legh-penningen of andere penningen aan te werpen, vloeken noch sweeren
enz. op pene van t’elcken reijse ses gulden bij
yeder te verbeuren.
s. v. w.

Gedenkpenningen op den Admiraal Vernol a
(vgl.VI.bl.161,VII. bh5).Inmijnbezitisno: ;
de volgende penning: Aan de eene zijde, 5 !
personen tot de voeten uit, van welke de aar1
den linkerkant staande gedekt en de andel c
blootshoofds is. De eerste heeft een’ staf in dg
hand en is dus waarschijnlijk VERNON.
Kantschrift: j)Admiral VERTOS and Chalo
ner Ogle.”
Op de keerzijde : zes schepen en op den ach.
tergrond eene stad. Kantschrift: aTrue Bri.
tish Heroes took Carthagena.”
Eenige andere,welke in mijn bezit zijn, ko
men volkomen overeen
overeen met
met de reeds beschreD.
vene.

Zonderlinge titels van boeken (val. VIL bl.
36). In de Curiositäten 1822, Heft. 5, vond
ik de volgende vermeld, die ik nu zie bij het
opschrijvenuit het Hoogduisch te hebben vertaald, doch dat maakt niet veel:
CLOEDT (STEPHAN VON). ~~zevent~ompetten van JOSUA, waarmede men niet de tij’delzj’ke
stad Jericho, maar de hemelsche stad Jeruzalem gemakkelqk
kan innemen. Frankfort afM,
1716.
NIVIANDS (FR .), De blaffende hond, die de
dwalende schapen opzoekt, en ze tot de ware
schaapskooi terugbrengt, uitgezonden in de geheele wereld. Keulen , 1711,
SCHNITZEL (JOH.), Scorpioenolie tegen kettervergif (zonder plaatsvermelding), 1635.
SCREIBLER (JOH.), Vier stukgesuedengalgestroppen., bel8even.s even zoovele toegeworpen
liefdekoorden. Frankfort a/M. 1680.
De 1) Papekost opgedischt ingeuzen
schotelen”
tan omgekeerd, zijn bekend.
v. 0.
[De titels, door Mr. L. G. V. opgegeven, komen
,)ns niet zonderling genoeg voor, om met de lijst daarvan onze kolommcn te vullen. Naw hetapocryfe riekt
le titel, ons door L. J. medegedeeld: Een schot uit

Latijnsche verzen (vg1.W. bl. 362). Niet
alleen vindt men een Hebreeuwsch vers achter de Disp. van WILH.WILRELMIUS;
maar '
ook een Grieksch van J. GEERLOFF , Philos,
Stud.
EnachtetdeDisp.
~~~P.A.VANDENBRANDE (omtrent 1720 of 1730), vier Latijnsche
verzen, ~]~~~~OTTOARNTZESIUS
Jc’“. -J.
J.RAM,
J.U. Rud. - R.J.OP TEPNOORT, J.
U. S. ~~J.V.LEEUWEN ,J.U. Stud.
v. D. v. B.
NogeeneoudePublicatie
tegen het vZoeken(V1.
bl, 303). In eene Ordonnantie op ‘t vieren en
onderhouden van den Sondagh, mette depende+
tien van dien. Gepubliceert valz den Stad--hu$se
t’ Utrecht, den XVIP Julij 1654, ende gerenoveert met eenige veranderinge op den 2e Junij
1674 leest men :

Iiet kanon
zJe&.]

der genade tegen het hoofdkwariier

des duf-

Zonderlinge titels van boeken. Bij de beoordes titels van een werk;mag men niet
(lp dien titel alleen - zoo als men hem hier
)f daar beschreven vindt - afgaan, men be;roert hem uit het werk zelven te kennen ; ware
Lit laatste het geval, dan had mijns inziens,
: 3. B. het werk van DEMETRIUS van Constan1; inopel, niet onder de categorie,die
hij bedoelt,
pgenomen.
(ieeling

i"
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De titel van het werk is Anpwpíou Kovaraunep.1 7ï&- &?J iEpi%WV &W’rpO@S
Te xaì
‘CBL$&Ç, dat voor het eerst in het Hieracoso~1~07~0~kOU

phion van RIGAULT, LUtetiae,

DROVAXT, 1612

in 40. is uitgegeven. De Lntijnsche vertaling
van dit werk, door PIERRE GILLES, komt mede in gemelde verzamelingvan RIGAULT voor,
onder den titel van Demetrii Constantinopolitani de re accipitraria liber. In de keizerlijke
bibliotheek te Pa+s, bevinden zich twee
Handschriften van dit werk, het eene behoorde aan PIERRE GIT,LES, en heeft aan het begin
den naam van DEMETRIUS ; het andere draagt
eenvou&ig den titel van B$hiov ioprxooorptx~v.
In de keizerlijke bibliotheek te Weene?~ bestaat een derde handschrift, hetwelk aanmerkelijke varianten bevat (VOX HAMMER, IW&
nerklee, bl, 29). - Het is waarschijnlijk hetzelfde, dat door een’ doctor uit Weenen aan
GESSER werd ter leen verstrekt en door dezen
geleerde voor een groot gedeelte is vertaald
en overgenomen in zijne Historia animalium,
111. bl. 9 en volg. ; ook dit handschrift draagt
den naam van DEMETRIUS.
Door gebrek aan biographische bijzonderheden omtrent dezen DE-ETRIUS, is het onmogelijk den tijd te bepalen, waarin hij zijn
werk schreef; doch men vermoedt, dat hij
in de XIlIde eeuw aan het Byzantijnsche hof
leefde, vermits bij zich zelven r)Constantinopolitaan” noemt, en in het eerste hoofdstuk zijner verhandeling ze$t , dat z;j voor een’ der
Keizers geschreven IS . - Het werk handelt
grootendeels over de ziekten der edele roofvogelen, die tot de jagt worden gebruikt,
doch het bevat ook eenxpe hoogst belangrijke
zaken, met name in het %de, 6de, 7de en het
laatste hoofdstuk, omtrent de wijze waarop
men in zijnen tijd in Griekenland
de valken
ving, afrigtte en ter jagt aanwendde.
Wij hopen, dat deze inlichtingen E. B. zullen bewegen, om voortaan dit en de vele overige werken, die over de valken geschreven
qijn , niet meer onder de boeken met tjzonder**
linge titels” te rangschikken.
* *
De Roosegaerden van den bevruchten vrouenz.(vgl. VIL bl. 37). In Dr. L. ALI coH E N S vertaling van
ISEXSEE’S
Geschiedenis
der Geneeskunde,
blz. 470, wordt in eene noot
o. a. vermeld: Den Rqsegaert van dë bevruchten
vrouwen, gheprent Thantwerpen,
in die Baghynen striite, bi n2i JAN VÁ?J GHELEX (s. a.
maar uit de eerste helft der 16de eeuw); ghecorrigeert ende vermeardert , Leyden. s. R. Dit ,
werkje schijnt eene verta1in.g te zijn van
wen

~~1~~‘S(ofRYBF’s?)$cqönlusttggru5tbuer~ll
oon B o n QEmpfenknueeon

uno Qhburtrn

het:

~tnecllen. Ook wordt daar aangehaald: ‘1
Boeck van de Vroetwvfs in ‘t welke men mag~
Jeeren alle heymelyckheden van de vrouwen, eet

a JACOB RÜFF, overgezet door MARTYN EVER.ERT. Amst. 1580. Deze boekjes zijn in het beit van Prof.

en.

BAART

DE

LA

FAILLE,

te

Gronin-

E.G. LNG.

De Roosegaerden
van den bevruchten vrouyen enz. De Heer EILERS KOCH vraagt, of er
log meer uitgaven van de Rosegaerdt bekend
Z gn.
Ik heb in mijn archief eene derde uitvave,
1 k meen zulks, daar ik na de mededeelkwen
V van gemelden Heer, zoowel met ZijnEd.zls
n net den Heer HALBERTSMA in uitgrave verS chil (die uitpitven zijn mij onbekend). Vol7
;ens den Heer JIOCH is het boekje van den
! Ieer HALBERTSMA getiteld : Ijden Roosegaer0 !s van den bevruchte vrouwen, ghecorrigeert en
V ‘ermeerdert
en?. zonder jaar of plaats. Het
n nijne is derhalve van cenenndereeditie, daar
0 Op den titel staat: Het klegn Vroedwyfsboek
9 fte vermeerderden Rosengaert.
Van de bevruchte vrouwen, en ?iare secrets en,
ontfangi?zge, baringe, Vrouwen en Mann :en raed te geven die onvruchtbaar zyn: alle
riekten der zwangere vrouw*en (ook als .zv in
b aren+noot elsde Linde gelegen zijn) te remea lieren.
Vele experte remedien voor voesters, kindeT *en, en wat
daer aen kleeft. Alles genomen uyt
s chriften van de expertste schrijvers.
Noch van menigerhande toe-vallende ziekten
rer nieu-geboren kiqderkens, en hoe men die te
!ulpe komen zal.
Daarop volgt een allergrofst plaatje, voor-:
S tellende
eene bevallende vrouw door vier
a .ndere vrouwen geadsisteerd, en daaronder:
t8 e Amsterdam,
bij GIJSBERT D E G R O O T ,
I3oeEuerkoper op den Nieuwendzj’k. Het jaart al is ongelukkig eene prooi der muizen geV vorden.
Dan volwt eene voorrede >Itot den beminde
(’ lieve lezer?’ van eene blndziide.
Verder is mijne Rosengaert verdeeld in 12
k loofdstqkken, eindigende met bl. 103.
Boven bl. 104 en LO5 leest men : Medicijnen
ler gemeynder luyden, en boveu bl. 106 en
.07 : Medicijnen uyt diverse beesten, maar die
opschriften op de bladzijden zijn fautief, daar
11. 104 en 105 de Medicijnen uit de beesten
Termelden, terwijl bl. 106 en 107 de andere
Medicijnen behandelen,
De bl. 108 en 121, bevatten een aller7 vreemdst mengelmoes Van
die gedisteleerde
totten zelven dienende.
1 ruateren,
Op bl. 122 en 125 de namen der kruiden;
of deze lijst dezelfde is als waarvan de Heer
I<OCX-I spreekt, is mogelijk, maar bij mij staat
niet cruide in latine enz. maar een geheel Nederduitsch opschrift, beginnende met de
woorden :
Item, in dit boeck staen veel lutynsche woorde)&, die me?8 pua2yck in goet .Duytscfb stellen

kan, dat se de vrouwen zouden komen verstaen,
enz.
Bl. 125 tot, 128 bestaat uit een register om
alles dadelijk te vinden.
Doch het vreemde van de zaak is (waarvan
de Heer KWH geene melding maakt), dat
daarop een appendix van 45 bladzijden volgt,
een allercurieust en zeer naïf geschreven stuk
over verschillende zaken, hetrekkelij k de generatien enz. enz.,handelende, en zeer menschkun cl!,vï; naar mijn gevoelen van denzelfden
schqver, althans letter en druk zijn geheel
hetzelfde.
Dit is getiteld: Appendix ofte tweede deel
van den Rosengaert, beschreven van een van
de alder-vermaerste
meesters van geheel Europa: Zeer nut voor alle menschen enprincipalyck voor de Vroedzuyfs.
De laatste bladz. heeft tot opschrift : Hoe
men de vrouw zal setten, als.... Wat er volgt
weet ik niet, daar die regel mede is afgcknabbeld. Onder aan : Eynde dezes boecks (zonder
meer).
Het schijnt in het duister teliggen, wanneer de uitgaven gedrukt zrjn ; de Heer KOCH
spreekt van 1550 en vroeger, doch in mijn
Appendix komt eene geschledenis voor of liever‘ eene bevinding ;an ossa pubis e11z. van
eene vrouw,welke gehangen was nadat rjse 15
dagen van kinde was gelegen, en hetwelk den
lsten da@ February 1597 heeft plaats gehad;”
waarschgnlijk
heeft degeleerde schrijver dat
te Par@s gaan bijwonen, daar hij tot getuigen eenige Fransche namen opgeeft, en laat
volgen: y)het welcke alle chirurgyns zijn der
stadt Parqs.”
Hieruit volgt, dat de Appendix na 1597 is
gedrukt en daar, zoo als ik hierboven vermeldde,geen onderscheid in druk hoegenaamd
tusschen het eerste deel of den Appendix is
op te merken, geloof ik moeijelijk, dat die
stukken nagenoeg 50jaren zullen verschillen,
en de uitgaven van de Heercn HALBERTSMA
en KOCH van latere editie zijn dan van 1550
ofvroeger. Het verschil van mijn exemplaar
bestaat nog in het volgende.
vooreerst nog met den Heer HALRERTSMA,
dat, ZEd. spreekt van een 20tal afbeeldingen;
in het mijne zijn er met de titelplaat slechts
16;doch hierbij moet ikhelaas! opmerken, dat
ik de 16 eerste bladziiden mis, en dat miine
eerste teekening begint met den onbe&pe”lijken stoel. waarvan ook de Heer KOCB spreekt,
welke veel van eene zinkende kan in het water
heeft, waarboven de letters D. V. -4.
De geleerde schrijver (van den Rosengaerdt)
zegt daar naast, dat. die stoelen nwel hooph
zijn maar inwendig uytgenomen ende hol
ghelyck gy hier ziet.”
Ik zie noch de bedoeling noch het gebruik
van een dusdanig figuur, misschien is dit een
der Heeren Navorschers duidelijk en begrijpt

hij wat die letters D. V. A. beteekenen,
Er is derhalve niet aan te twijfelen, of ik
heb voor mij een ander of uitvoeriger exemplaar dan de Heer H., maar ik verschil, gelijk door mij reeds is aangemerkt, mede met
den Heer K.
Vooreerst. Zijne uitgave heeft te Lcyden
plaats gehad, de mijne in Amst. op den Nieuwendijk.
Vervolgens is het exempl. van den HeerK.
8 1 bladz. groot, zonder het register; het mij ne 12 caplttels, eindigende met bladz. 103.
De Heer KOCH heeft 16 afbeeldinwen , ik
1 5 buiten de titelplaat, waarvan Zgd. niet
spreekt.
De inhoud der bladzijden stemmen mede in
het geheel niet overeen ; er wordt in DE NAV.
gezegd: op bl. 59 is aanbevolen voor de vallende ziekte: men zal hem (het kind) ooc sen
den hals hangen pioni koornen; bij mij staat
op hl. 59 (in het 8ste capittel) alleen opaeteekend, hoe de vrouwen moeten handel& om
niet te misvatten (miskramen); doch niets
wordt er over kinderen gesproken,
En zoo zullen wel alle bladzijden verschillen , ten minste voor zoo verre ik heb kunnen nagaan.
Hoe dit ook zijn moge, ikgeloof eene derde
uitvoeriger uitgave te bezitten, en bijaldien
de Heer KOCH zich opgewekt mogt gevoelen,
mijn exemplaar te willen inzien, zal ik ZEd
Iaartoe volgaarne gelegenheid geven.
EEVOUDSKOOP.

’[Wij houden het er met den OUDSKOOP voor, dat
het Vroetcuijfs Boek niet anders is dan eene lutere uitgnve van de Roosegaerde. Wij bezitten van het v. B.
een exemplaar, dat wel alles behalve uitstekend, maar
toch compleet is, het jaar der uitgave is 1636. Op
le 16 eerste bladzijden,die in het boven beschrevene
exemplaar
ontbreken, vindt men vier afbeeldingen,
zoodat het geheele werkje er 20 bevat. De plaatsen
uit de Roosegaerde door den Heer E. K. aangehaald
eest men op bl. 22, 73 en 96. Bij den druk beef;
nen zoo het schijnt, de uitgavegevolgd, waarvan Dr.
TALDERTUHA
een exemplaar bezit. De pionikoorncn,
die daar proovicomen heeten, zijn hier bl. 96 prouicorm geworden.]

V R A G E N .

211. - Wapens van Alcantara en Baesen. Ik
zon mij zeer verpligt rekenen, indien iemand mijner medenavorschers in staat ware, mij mecledeeling
te

doen van het wapen der Graven

D’ALCAHTARA

en

van dat der familie BAEUEN, beide tot den tcgenwoordigen Belgischen adel behoorendc. Vermoedelijk
zijn zij te vinden in het Armorial du Royaume de Belgïgue, van den Buron DE STEIN D'ALTENBTEIN, doch ik
bezit dat werk niet en ken ook geene openbare of bijzondere boekerij, waarin het aanwezig is. Dengene,
die toegang tot dat werk heeft, zal het geene moeite
kosten mij ook de nevenstukken van de bedoelde wapens, zoo als helmteekens, schildhouders I wapenspreuk enz., op te geven.
- t -
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Onlangs werd mij met
218. - Onbekenduxzpen.
eenige bladen, waarop de vesting Delfzijl (15911594) staat afgebeeld, waarschijnlijk behoorende tot
BOR, eene zeer ruwe afteckening gezonden van het
volgende wapen. Min naauwkeurige opgave schrijve men aan de onduidelijkheid van sommige figuren
toe.
Gevierendeeld: 1 en 4 aan elkander gelijk, zijnde
van azuur met een keper van zilver, beladen met drie
zespnntige sterren van keel, en vergezeld met drie
vleugels (9) van goud; 2 en 3 aan elkander gelijk,
zijn weder gevierendeeld : 1 en 4 van keel met eene
kroon van goud; 2 en 3 van azuur met een keper
van zilver, beladen met zes sterren van keel - in
den schildvoet een ster van goud, - in het midden
der vier deelen een hartschild van azuur met eene
lelie van goud.
Nog zijn tusschen 1 en 11, gelijk tusschen 111 en
Ly twee hartschilden aangebragt. Het eerste vertoont eene sluis met brug. De lucht is van zilver, de
bruggeleuning van sabel, de bruggehoofden van
keel, desluisdeuren van sinopel,hetwater
van azuur.
Het tweede is van sabel, met drie faasen van keel,
over alles heen een zeemonster (9) van azuur.
Staat dit wapen ook in eenig verband met Vr. 94
van den vorigen jaargang? Wie kent het?
H. J.W.

219.- Kallemoai. Op Schiermonnikoog is het een
oud gebruik, dat op zaturdag v&r Pinksteren door
de jonge lieden eene soort van Meiboom wordt opgerigt, door hen Kallemoui geheeten. Aan het hoveneinde van den boom of mast wordt een groene tak
bevestigd, waaraan ecne mnnd hangt, waarin een
haan gezet wordt, die, voorzien van genoegzaam
voedsel, gedurende drie degen, den kermistijd daar
blijft hangen. Wat beteekent het woord Kallemoni?
Worden bij het planten van dien boom misschien
ook nog oude volksliedjes gezongen, die op den oorsprong van dat gebruik wijzen? Zoo ja, we!kel Zgn
er nog meer zulke overblijfselen uit den Heldenschen
J. J. B.
tijd overig?
2 2 0 . - Portpet uit de XVIIde eento. Wien stelt
een levensgroot borstbeeld voor, op paneel, uit de
XVIIde eeuw, zijnde een persoon van 40 of 50 jaren,
met ros haar, knevels en langen baard, met zeer gebogen neus, hebbende een’ ring aan den achtersten
vinger, en ruim geplooiden halskraag. Het daarlq
vertoonde wapenschild is van zilver, met drie hcrmeliinen boven, en drie hermelijnen onder, gescheiden door eene geschakeerde faas, van twee rijen,
ieder zes stukken, keel en goud.
A & A.
221. - Märchen von der Lebcnszeit. In GRIMYS
Ki&er und HausmZrchen
komt, onder No. 176, met
het opschrift, die Lebens:eit, een alleraardigst sprookje voor, waarvan in de voorrede het volgendc gemeld wordt: ,, Das schöne Märchen von der Lebensn,$t (NO. 1~6) erzählfe ein Bauer are Zwehr-n (in
Hessen?) einem seiner Freunde, mit dem er suf dem
freien Feld eine Unlerredung
angeknüpjt hatte; man
eieht dasz die Weisheit suf der Gnsse noch nicht gaw
untergegangen iet.” Nu vond ik den inhoud van dal
sprookje geheel en al gelijk, doch uitvoeriger behnn.
deld, terug in ARENDS illanual de la Itterotura espa.
zola, p. 159, onder den titel : ,, las cuatro edades de
hombre ,” waarvan als schrijver staat opgegever
ALEYAN.
(zeke
Ik vraag: l". in welk werk van ALEMAN
MATTAB ALEXAN, den schrijver van Guzmun de rilfa

ruche, in 1593 gestorven) is dat verhaal te vinden
en 20. komt het ook elders bij andere schrijvers en il
pndere talen voor? Ook wenschte ik wel te weten, o

(indien deze de eerste schrijver is bij wien
let gevonden wordt), het uit de eene of andere monlelinge bron kan hebben opgeteekend?
b
hEpPOpEt0~.
ALEMAN

2 2 2 . - Portretten der Graven van Holland. Wie
IS de schrijver van Recueil dc XXXVI Portraits
jeritables de tous les Comtes et Comtesses de la Hol'ande etc. Avec un abrgé chronologìque
d e leura
Règnes, depuis l’dn 858 jusqu’ à I’An 1581 etc. 4
Amsterdam, chez M. MAGEMS, Libraire, fol. In welk
aar is het uitgegeven? Is het van eenig belang? Is
let zeldzaam? Behalve de portretten bevat het eeni:e kaarten enz. le tout gravdpar de très habiles maîres.
WDl.MATTHEWS,
NOTES

ANDQUERIES.

223. - Geschilderde glaeen te Oxford. Ten voos,
edenen jare zat ik, gedurende eenige dagen van
Augustus te werken in de Bodleiannsche Bibliotheek
e Oxjòrd, toen ik op zekeren dag in de oude Angloaxische Handschriften moe getuurd, door de boe;erij wat heen en weder begon te slenteren. Bij die
Lelegenheid viel eerst mijn oog op een heerlijk porret in het blaauw geteekend, ter grootte van een
mlf voet omtrent. Het yss de beeltenis van des
;rooten vader der Germaansche taalstudie, FRANCIS:us JUNIUS, door A DIJTC, waarvan de gegra,eerde prent prijkt voor het &ymologìcu>n
Anglicalumvan JUNIUS. Vervolgens liet ik mijn oog weiden
bver de beschilderde glasruitjes. die, gelijk alles daar
lij ‘t oude is geblcveo, nog onveranderd prijken in
le vensters. Bij naaywkeurig onderzoek zag ik alergeestigste schilderijtjes in de stijl der prentjes bij
le emblemata van CATS el, DE BRUGE, en daaronder
eenvoudige, mede practische versjes in het Nederundsch. Zoo zijn de wetten nu omgekeerd, dacht ik.
3nze vaderen leerden hunne kunstep en uitvindin;en aan de Engelschen, cn wij, hunne nakomelingen,
l 2 :ijn al tevreden, wanneer wij ze van de Engelschen
nogen en kunnen overnemen. Weten de Hecren lieflebbers mij bij geval ook te zeggen, wat Goudenaar
)f ander Nederlander dit geestige, welgeteekende en
xhitterend gekleurde glazen te Oxford leverde?
V

N

J.II.HALBERTSYA.

2 2 4 . - Bedelaars. Men gaf den bedelaars in
vroegere tijden in de steden, en ook nog veelal ten
platten lande, meer eetwaren dan geld; men noemde
het bedelen, broodbidden, en daarvoor gingen zij met
een’ zak, die aaszak en knopzak
genoemd werd.
‘t Was een algemeen en godsdieustig gebruik, dat op
Kersavond brood gegeven werd. In ‘t jaar 1627 veraocht de Arnhemsche Kcrkerand, dat dit mogt verboden worden, als zijnde eene overgeblevene superstitie van het pausdom. Heeft die gewoonte nog
in sommige streken van ons land plaats?
PR.
klokkenmakers, Adriaan
2 2 5 . - Nederlandsche
Steiilaart.
Een mijner buitenlandsche vrienden werd
cenigen tijd geleden, door aankoop te Wolfinbuttel,
eigenaar van eene hangklok, met de volgende spreuk
in gegoten reliefletters:
,,Die sin vlesch
,,gbeft sinnen hes&
,,nnar sinnen lust.
,,Die snl verwerven
,,eeuwich sterven
,,sonder trust.”
Daarboven : Ick bin ghegoten van ADRIAEN STEII.
LAART. Om den mantel (kap?) der klok verschillen,
de voorstellingen, in relief, uit het leven van CHRISTUS.
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Weet iemand mij ook iets naders omtrent dien
STEIILAART,
den tijd waarin hij werkte en
de plaats waar hij gevestigd was mede te deelen?
Bestaat er ook een goed boek met naauwkeurigc
opgave, betrekkelijk diergelijke klokkemnkers hier
te lande? Het is bekend, dat in de beide voorgaande
eeuwen velen zich met goed gevolg op die nijverheid
en kunst toelegden, vooral te Amsterdam; en dat die
Amsterdamsche klokken, thans nog vrij talrijk voorhanden, den roem van deugdelijk werk handhaven.
0 . . ...*.....
ADRIAEN

2 2 6 . - Kleinooden van den Graaf vun Hoorn. De
oorspronkelijke portretten van denGraaf
VAN
8008~
en zijne echtgenoot, de Gravin PAN NIEUWENAAR,
de Geusenap,
Geusekelting en verscheidene andere
zijner Kleinooden,
werden, in 1806, nog bewnrrd in
het kabinet van cen’ nakomeling vnn een zijner erfgenamen, den Graaf VAN BENTHEY, te Steinfurth.
Kan men een en ander nog aanwijzen?
J. L. A. 1.
Philippron. Wie was ,,CUBTAAF
2 2 0 . - Gustaaf
een jong Hollandsch officier, die zich
zoo wel door zijne dapperheid en militaire vorming,
als door zijne gehechtheid aan de zaak, aan wier vcrdediging hij zich had toegewijd, onderscheiden had?”
Die zaak was het strijden voor Don CAll~os in @xznje. PHILIPPRON kwam om bij den overtogt van den
Ebro, in den nacht van den 28st,en December 1836,
waarbij velen door het water werden weggesleept.
Meermalen had hij gezegd ,,ovcrtuigd te zijn in het
water te zullen omkomen. even als zijn vader bij
het baden, en zijn ouder broeder, die zijn vaderland
tegen de Belgische opstandelingen gediend had, in
de Schelde verdronken was.” Wij lazen deze bijzonderheden in het Vaandel, T6jcEschrifr voor onderof&eieren, 1854, bl. 501, in eenc vertaling van : Schetsen
en Herinneringen uil den laatsten Burgerkrijg in Spanje, door A. v. GOEBEN, Luitenant-Kolonel bij den Generalen Staf in Spaansche dienst, die, blijkens zijn
verhaal, zeer vele vriendschap voor den jeugdigen
Hollander koesterde. Is er iets meer van dezen P~IILIPPEON bekend? Was hij werkelijk eenHollander?
H.
PHILII'PRON,

2 2 6 - Hengmuude. Vele schrijvers hebben getwist over de bcteekenis van het woord Ilengmunde
of
Hengemunde, maar zoo wel oude als jonge geschieden taalkundigen zijn, voor zoo ver mij bekend is,
deswege tot geen resultaat gekomen. In oude Marken Cijnsboeken komt het woord meermalen voor,
soms in de beteekenis van Heerenveld, dan weder in
geheel anderen zin. Eene nadere en afdoende verklaring zou zeer welkom zijn aan
P. N.
‘22@. - Bergen op Zoom. Nnar aanleiding der
vraag door LEQENDO ET~CRIBENDO OV~~~ASCHASIUS
TURCQ , en het aandeel dat deze in de verdediging
van Berg.en op Zoom in 1622 gehad heeft , hoop ik
ecnige uitbreiding aan die vraag te mogen geven,
door te vragen,welke bronnen dc schrijver over Bergen op Zoom gebruikt kan hebben, wcnneer hij het
volgende vermeldt :
,,Il est beaucoup de ces faits qui immortaliseroient
des particuliers. si les historiens étoient asseT eyacts
pour en conserver la mémoire. Je devols sette jostice & mes compatriotes, et le meme z$le m’oblige de
nommcr en cetendroitles DUM~NT!DELA~OSTEBJE,
DE BERE, BROUWERS, HOREMAN, que n’aïant point
laissé de postérité masculine, hc’ririere du coumge
dont ils ont donné de glorieqses preuves pendant cg
siége, verroient peut-&re leurs noms ensévclis dans
l’oubli, si je ne rapp&ois ipi qu.‘ils &oient bourgeois
>
de la ville.”

DLVIL

.

Histoire abrégée de ta Ville de Bergen op Zoom,
pa7 JEAN PAUBR, la Hayc, de% YIEERE VAN OS,
1761,~. 84.
Dit wordt bij de andere geschiedschrijvers over
het beleg niet gevonden ; de namen der meeste bier
vermelde personen komen op de regeringslijsten van
Bergen op Zoom niet voor ; wij vonden slechts : 1640.
CORN .
FRANSE
BROUWE R S ,
Schepen enRentmeester,
en MARPIKUS
BRAM&
BROUWERS ,
Rentmeester in
1641-1642; de eerste wordt verder niet meer genoemd, de tweede was Burgemeester van 16511661. Nog wordt onder de Schepenen genoemd:
1644 .WILLEDIJANSE BROUWERS,~~WILLEY
FRAN SE
BROUWERS ,
in 1649. Wij meenen grond te hebben,
om hetgeen de schrijver meldt, van het niet nalaten
van mannelijke afstammelingen, bij sommigen al.
thans, te betwijfelen. Zouden de namen der krijgshopluiden, die wegens hun moedig gedrag gedurende de belegering met de penningen (bij VAN LOON,
dl. 11. bl. 151, afgebeeld cn beschreven) beschonkes
werden, nergens te vinden zijn?
K. v. s.
230. -Arend Pijl. In de Geschiedenis der Vaderl. Schilderkunst, door R. VAN EIJIDEN en A. VAN
DER
WILLIGEN, dl. 1. bl. 287, wordt weinig gemeld
over AREN D PIJL, die aldaar portretschilder, geboor?
tig van Leyden, genoemd wordt ; zijn werk was even
als de tijd, waarin hij geleefd heeft, aan de schrijvers
onbekend. Wij zagen onlangs twee kleine op kopsr
geschilderde portretten, die zeer goed bewerkt waren, en waaruit blijkt, dat hij, naar het costuum der
voorgestelde personen te oordcelen, in de eerste helft
der vorige eeuw moet geleefd hebben, naar onze gissing omtrent 1700-1720. In een boek met aanteekeningen van het St. Lucas-gilde te Leyden werd
vruchteloos zijn naam door ons gezocht; daar zijn
werk zeldzaam schijnt te wezen, is hij mogelijk jong
gestorven. Hij verdient wel nader bekend te worden,
indien er aan anderen rneer van zijn’ persoon en werk
bekend mogt zijn, dan hopen wij dit te zullen vernemen,
K. v. s.
231. - Vee:iekte. W%an de veehouders in de
gelegenheid stellen te lezen, wat ei gemeld is &er
3e FeeZiekte,
en het middel daartegen, goedgekeurd
ioor de Staten van Ooerijssel, publiek gemaakt en
opgenomen in den Europ. ïVercuriua, Febr. 1749,
td. 142, waarinonder anderen moet voorkomen ,, dat
geen een beest, aan hetwelke het was geappliceert,
Eestorven, maar alle hersteld waren?”
pABORANTEI&

2 3 2 . - Fort Eliza zhags. Wie was de kommandant van het fort Elizu Curthago.
ter kust van
Guinea, die, toen het door negers b&gerd werd, en
hij zag dat hij het niet langer zoude kunnen verdcdizen, een’ kleinen jongen met eene brandende lont bij
het kruid plaatste, met last, als deze hem driemaal
Gloorde stampen, de lont in het kruid te steken, be.oovende tot belooning, als hij zijne zaak goed volbragt, hem e,en mooijen qoek te zullen geven? Toen
het, fort vol was, werd het sein gegeven, en het vloog
met vriend en vijand in de lucht.
Wanneer heeft deze gebeurtenis plaats gehad?
Zie Achttien jaren aan de Goudkust, door BRODIE
ÇRUICRSQAR&,
epz. dl. 8. Amst. 1855. 1rFleiding
bl. viii.
&.ABOBANTER.
233. - Jan van Keulen. In den Eurapesche
Mercurius, Maart 1739?bl. 192,1eest men: ,@e Heer JAN
~AN HEULEN, Junlpr, horologiemaker,
met de Heer
yAri~ER&l~~~,StaatschGezantaan’tHofvandfadrid,
derwaarts gereisd, gaf zoo veel genoeaen met zijn werken, dat den Koning hem Patent als Kamerheer verleende, daar benevens eep goed jaarlijks tractement,”
22
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Door welke werken muntte JAN VA!? KEULEN uit,
dat hem eene zoodanige ontvangst bij den Koning
van Spanje te beurt vlel, en in welke betrekking
stond hg tot de beroemde kaartenmakers VIN IIEULEN ?
LABORANTER.
-

234. - Monument door Uanrten van Heemskerk
opgerigt. Onlangs te Heemskerk op het kerkhof zijnde, bezag ik de naald of grafplaats, opgerigt door
BIAARTRN
VAN HEEMSKERK,
tot gedachtenis van zijn’
vader, welke tot nog toe zeer goed is onderhouden.
Eens naziende wat hiervan geschreven stond in het
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden,
door MATTHEUS BROUERIUS VAN NIEDRIC,iUZOETEBOOX, Zaanlandsche
Arcadìa en in de Noordholkandsche Arcadia van KLAAS BRUIN, vond ik het zeer rerschillend aangeteekend. Wat mag hiervan zijn ? on
bij wien berust tegenwoordig de uitvoering van het
testament? Heeft het trouwen van maagden op het
graf heden nog plaats, en wordt zi,ine lijkdienst nog
gevierd, zoo als K. BRUIN vermeldt?
Debovengemelde schrijversvermeldendaaromtrent
het volgende : häbiwt van Nederlandsche
en Kleefsche Oudheden. ,, De kerk heeft een fraaijen toren en
een ruim kerkhof met zware boomen omgeven. Het
pronkt met het graf, door den beroemden schilder
MAARTENVAN
KEEMSKERII,
eeneninboorling van dit
dorp, opgericht voor zijnen vader JACOB WILLEMSZ.
VAN VEEN, eenen welgezeten Huisman
; het is kenbaar aan eene bleanwe arduinstecne grafnaald, op
hetmelk een kind verbeeld staat, schijnende met eene
toorts eenige doodsbeenderen in den brand te steeken, en met zijne rechter voet op eene doodshoofd
rustende, met een Latijns .opschrift, aan de andere
zijde staat
Hier. Leyd. begraave.
JACOB. WILLEMSZ.VAN.

VEEN.

Sterf. den XVI. dag. Septemb.
1532. ende. heeft. geleeft.
79 Jaar.
Door deezen Konstschilder welke met betrekking
tot die tijden zeer rijk was; kinderloos binnen Haarlem overleed, en aldaar in de nieuwe Kspel binnen
de groote of St. Baafskerk, aan de noordzijde, onder
eenen blaanwen zark begraven ligt; werd tot onderhond dezer gedenkzuil een zeker gedeelte lands rastgemaakt, onder voorwaarde, dat bijaldien men decze
zuil liet vervallen, zijne naastbestaanden zich het
land zouden mogen teeëigcnen. h’og heden berust
onder zijne erfgenamen, meestal welgestelde huislieden, een t,estament, getekend 16 April 1568, bij hetwelk MAARTEN belooft het zuivere jaarlijksch inkomen van zekere landerijen omtrent Haarlem gelegen, en bestuurd wordende door regenten van het
heilige Geesthuis dier stad, aan twee bruiden, eene
namelijk uit Haarlem, en eene andere uit Heemskerk
geboortig, onbesproken maagden zijnde, en op zijn
graf trouwende. Deeze plechtigheid wordt nog tot op
den huidigen dag onderhouden, en de bruiden moeten bij die gelegenheid met eene verklaring der regering voorzien zijn, inhoudende, dat hun niet anders
gebleken is, dan dat zg zuiver maagd en onbesproken zijn.”
SOETEBOOJC, Saanlnnts
Arcadia, bl. 78.
,,In dit vermaarde dorp is geboren den nytnemende MARTEN
VAN
HEEMSKERK,
een wonderlijk
Man in het schilderen, van zijne werken zijn veel
onder de Konstliefhebbers handen : ick heb’er schoon
en roem-ruchtige stucken van gezien, tot Haarlem
op des Printen-hof, onder alle een Altaar-tafel daar
S. LUCAS MARIA nptschildert, en PARTEN als een
Poeet hem schijnt te willen laten onderrechten. Aan
de kinderdoodinge van meester CORNPLIS, in de denren heeft hij beyderzijts zijn konst getoont, hij heeft
Italien en oock Roomen besien, om de lust die hij tot

le konst hadde, hij is wel in ‘t belegh van Haarlem
n de stad gestorven, maar de aarde van Heemskerk
leeft zijnen doodt lighhaam ontvangen, en bedeckt,
lij hndt bij zijn leven, op het graf zijns vaders doen
maucken een blqeu-steene Piramide, of Graf-spits,
lier op kwam een kindeken dat vyer in doodsbeonieren steekt,, met zijn rechtervoet rustende op een
loodshooft, waar onder staat: Co)7ita icioti. En lager komt zijn wapen, tot ophouden vau dese Piramide is van MAARTEN lant bestelt, want zoo die verriel, sondcn de vrienden de handt daar aan mogen
darm. Hij was een rijck Man die geene Kinderen na
:n liet, cn bestelde verscheyde aalmoes-sen voor zijn
lood, onder andere gaf hij ecnig landt, waarvan jaarlijks honwelijcks gaeven souden gegeven worden aan
zenige jonge lieden, die eens jaars op zijn graf sonlen trouwen, het welck blijft tot op desen hedigen
lag.” IL BRUIN, Noordhollandsche
Arcadia:
WEETLUST.

Wiens Grafnaald was ‘t die wij op ‘t kerkhof zagen 9
WAARUOND.

Die spits pronkt tot een nagedachtenis
Een’s konrtenaars, die daar begraven is,
Die door ‘t penseel in dit gewest beroemt was,
En IXEEXSKERK na de naam zijns dorps genoemt was:
Hij maakte, toen zijn leven liep ten end,
Gelijk men schrijft, een klugtig testament,
Ten bljik zijn ‘s lust tot dc ijdelheid der aarde;
Zijn wille was, wanneer dc dag verjaarde
Zijn’s lijksdienst, dat veel’ maagden met een’ krans
Van ‘t schoonst gebloemt vercicrt, elkaar ten dans
Met blijdschap op zijn grafzerk moesten leiden,
Was dit niet vroom van deeze waereld scheiden? A.
2312. - LiedvanBcstiaan. HEEDX~KERK(~II zijne
Batavische Arcadia, Amst. druk van 1751, bl. 41)
verhaalt het sprookje van de kollen, die te Katwuijk
als katten op het eenzaam duinkerkhof kwamen dansen, vanwaar Katwijk haar naam zoude bekomen
hebben. SLOET, in zijn Tijdschrifl, dl. XIV, bl. 381,
zegt, dat dit bijgeloof toen wijd en zijd in Holland
verspreid schijnt te zijn geweest, zoodat het kerkhof
te Katajk, wegens het bezoek der heksen niet minder beroemd dan de BLoksbcrg was. Zeer curieus is
in dit opzigt de Aftestatie van seekere spokeryen van
katten enz. door den Clapwaeker,
ten. overstaan van
‘t Gerecht van Catwyck gegeeven, synde aldaar voorgevallen op den 2den &ovember, als ook omtrent St.
Jacob, Ae. 1655, te vinden bij HELDRING en GRAEDT
JOKCKEBS, in het boekje de Veluwe, eene wandeling,
Arnhem 1843, bl. 75-77. De klapwaker verklaart
daarin onder anderen, dat hij ,,aan de oostzijde veele
menschen singen hoorde ende dickwijls
verhalende
van den grooten BASTIAAN. Ook zag hij ecne groote
menigte swerte katten, dye daer dansten in eenen
ronden ring op hare achterste poten..... singende het
VOOIY. Liet van onsen goeden BASTIAAN." Watwas
dat voor een lied? Wie was die BASTIAAN? Of is
dat lied het bekende Busje is dood, enz. dat de kinJ. D.
deren nog wel eens zingen?
L.
2 3 6 . - Ontgrondingsl>enningen.
Waartoe dienden de volgende penningen, en wie sloeg die?
a. Groote looden penning. Voorzijde: Een klimmende leeuw, gedekt met het wapen van den Prins
vsn Oranje, 17143. Omschrift: Ontgrondiny passagiegelt. Cijfers (ingesneden) 930. Keerrgde:
Ingekraste letters.
b. Bijna even groot. Voorzijde: Een klimmende
leeuw, zonder wapen : Ontgrondiny Goringhem,
No.
96. Keerzijde: =
c. Als voren b maar Ontgronding Dordrecht 1750.
NO. 15. KeerzGde: =
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d. Kleiner maar dikker, zonder omschrift, 1750.
(ingeslagen) NO. 2. Keeragde : Del& boven het wapen dier stad.
Al de penningen zijn doorboord.
J. D.
T

231 . - Graaf Willem Lodewijk en Anno. Er$ns
las ik: ,,Den laden Juni! 1583 stierf ANNA , derde
kind V~~'ANNA VANSAKSE~
en W ILLEM 1,in hetkinderbed, en ligt te Leeuwarden, in de St. Jakobskerk,
begraven., waar haar een zwart marmersteenen monument 1s opgerigt. Naast hetzelve is voor Graaf
W I LLEM
LODE W IJK
VAN
NA S SAU ,
haar man,dieden
loden Junij 1620 stierf, een praalgraf opgerigt met
zijn standbeeld (geknield) en metde beelden der Stundvastigheid en Regtoaardigheid versierd, doch sedert
vernield, denkelijk door de patriotten in 1795.” Nu
vraag ik: zoo hun nog een kind geboren is, hoe
heette het? Zijn er ook afbeeldingen met besch;ijving van die graven?

2 3 8 . - Grafvan Charlotte van Bourbon. Den
5den

Mei 1582, des morgens, overleed CHARLOTTE
derde vrouw van WILLEM 1. en werd
den 9den Mei aan de noordzijde van de Besnijdeniskapel (nu die van St. ANTONIUS ) der hoofdkerk 0.
L. V. te Antwerpen begraven. Dit graf kan daar niet
meer aangewezen worden; men onderstelt, dat in
1600, ten tijde der Spanjaarden, dit graf is weggenomen, omdat zij, Protestant zijnde, niet in gewijde
aarde mogt rusten.
In de Nederl. Geschiedzangen, door Prof. VAN
VLOTEN, vond ik uit een Antwerpsche Kronijk (Handschrifr van DE WEERTB, dat thans te Brussel is) een
stuk, getileld: Grafschr~J?
op CHARLOTTE VAN BOURBOX .
Dit schijnt evenwel onecht en te houden voor
een later invoegsel, daar het niet het karakter van dien
tijd draagt, en bovendien bij de twee bladzijden bcslaat, zoodut het niet wel op een grafzerk kan gestaan
hebben. Nu vraag ik, en beveel deze vraag aan alle
Oudheidkundigen aan, ofmen van beide dingen, graf
en opschrift, mij eenigenadere aanwijzing kan geven ?
T.
VAN

BOURBON ,

2 3 9 . - Historie der kerkelijke beroerten in Holland. Ik ben in het bezit van een exemplaar van de
Historie der kerkelijrEe
beroerten in Holland, uitgegeven door F. DE VRY, Burgemeester van Amsterdum,
nu met een voorberigt dcor E. V. P. Amst. 1773. In
1622 verscheen de eerste uitgave, zoo als ik in het
voorberigt lees.
Dit volgende nu vond ik er by geschreven: ,,de
schrijvervan ditaitvoerigvoorberigt was J. J . BRAHÉ,
maar zich verbergende onder de letters B(en) V(lissingsch) P(redikant). Van dezen druk ziju, om rededenen, niet meer dan 12 exemplaren in omloop kunnen gebragt worden ; dit werkje is naderhand weder
te voorschijn gekomen te Middelburg
1786.”
Zou iemand mij die redenen ook kunnen opgeven?

1

240. - Kind tian Jan Rubbens
In de uitnemende monographievanDr.
BAKHUIZENVANDENBRINR,
vond ik bl. 186 vermeld : ,,In de meest kommervolle
omstandigheden, van al hare bloedverwanten verlaten, verloste de Prinses ANNA VAN BAKSEN, ontijdig
omstreeks Augustus 1571 van eene zwakkelijke
vrucht der verbodene min met JOAN RUBBENB. Althans ondanks hare betuigingen, weigerde de Prins
en zijne nabestaanden dit kind als het zijne te erkonnen.” Nu zou ik gaarne inlichtingen wenschen op
deze twee vragen, daar ik in die monographie niets
meer er over gehandeld vind : Waar is dit kind gebjevep? Welken naam heeft het verkregen?
T.
7

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINCEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

Nederlandsche spot- en scheldnanaen. (IJI. bl.
6, Vr. 1X; vgl. bl. 372; Sijbl. 1854, bl.
xxxviii , lxii, Ixxxviii ; 1855, bl. xii ; VI. bl.
109,206,238,311;VII.bl.14,74).N”.955,
der boeken in b”. Biblìotheca Musschenbroekiana, in 1826 te Leyden verkocht, is getiteld :
Waarom deUtrechtschen sleuteldrugersgenoemd
zijn, 1677.
J. L. A.I.

[H. J. W. voegt er bij Muntendammer
vleeschvreters, Wogeltborger
aardappelendoggen,
Delfzijler
krabben en dronken Delfzijltje. Volgens hem zou de
naam van klohhedieven,
insgelijks aan de Delfzijlenaren gegeven (Nau. 111. bl. 3723, eerder toepasselijk
zijn op de Groningers, die, volgens de overlevering,
de klokken uit dppingadam hebben gestolen.]
Nederlandsche spot- en scheldnamen. In den
jaargang van 1856 gewa?gt DE NAV. op drie
plaatsen van een Friesch hed,getiteld de beas-

te freed yn Ljouwerter merke,en telkenszonder
den auteur te kunnen uitvorschen. Aan dien
twijfel zal ik bij dezen een einde maken.
Mijn overleden broeder T J A L L I N G HALBERTSMA is de dichter van het liedje,de beaste
Bereed yn Ljouwerter merle, hetwelk hij op
zijne eigene kosten liet drukken en overal
door Friesland verspseiden. Toen zijne oplage
uitgeput was, liet ik eene tweede op mijne
kosten drukken, en om er de Ien.$e vun 8 bl.,
het gewone formaat der straatliedjes, aan te
geven, voegde ik er bij : l”. eene twintigjarige
verzameling van Friesche dorpen en steden,
die in mijn Lexicon stonden opgeteekend ; en
2O. een liedje van mijn maaksel, getiteld : ‘1~
ny lied op Grouster merke. In dezen laatsten
vorm heb ik ‘1; bij honderden van exemplaren
door Friesland als geschenk verspreid. Zondernaam echter van drukker of auteur zijnde,
maakten de almanakken en anderen er zich
spoedig meester van. De collectie bijnamen,
sedert grootelijks vermeerderd, heb ik alle
te zamen geëxploiteerd op bl. 313 van Leed
in Wille. Zij, die er daar nog bijkwamen, zijn
dezelfde van welke de berigtgever VI. bl. 110
zegt: ~)Wij voegen er de volgende nog bij.”
J.H.HALBERTSMA.
[Opdat niemand de laatste regelen van dit antwoord
verkeerd versta, herinneren wij , dat wij t. 1. L. p. den
lezer naar Leed in Wille verwezen hebben.]

De staatkunde van het kerkezakje (UI. bl,
164, Vr. TCV; vgl. IV. bl. 146 > Bijbl. 1855,
bl? xxiv, VI. bl. 26, VIL bl, 74 en 106). Te
Haarlem, op den bededag des jaars 1788,
werd, aan een’ oranjestrik vastgehecht, in het
kerkezakje de volgende uitboezeming gevonden :
Oranje hoog geacht en thans in meerder waarde,
Als geld dat men voorheen voor d’armen bespaarde,
Bier krdgt ge nu een strik in plaats van zilvergeld,
Beziet nu eens ter deeg of gij @ar goud uit telt!
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Ferdinand Freìlìgrath (IV. bl. 159,Vr.135 ;
vgl. V. bl. 22, BijU. 1855, bl. lxii, VIL bl.
107). De vert&g van FREILIGRATHS Blumenrache, waarvan VIL bl. 107 sprake is, is
van A.V.D.HOOP,A.JRZ.
E.G. L.
Handteekening
als toetssteen van het karffkter(IV. bl.384, Vr.342;vgl.V. bl. 150, SijOl.
1855, bl. lxxxvii; VI. bl. 236). Het door LEGEXDO ET SCRIBENDO medegedeeldeuit J.F.
NARTISETS
Vereenigd Nederland kan aanmerkelijk worden toegelicht door de Stukken,
betreffende de uitvinding van CORXELIS P L O O S
VAN AMSTEL JCZ. ona geschriften en handteekeningen op papier over te brengen ; met de koperen
plaat, en voorts een eigenhandige brief van J.
F. YARTINET,
Gereformeerd Predikant te i?utpllen aan PLOOS VAN ANSTEL overdezeuitvinding ; mitsgaders eene proeve van eerstgemelde,
om, uit het schriJt en de handteekeningen, de karakters der personen te beoordeelen, welke
stukken voorkomen in het 2de deel van KONIXGS Letterkundige Nulatenschop.
J.L. A. 1.

vol. met afbeeldingen. Van dit werk bestaat
een latere druk : Lond. 1777, in 8O. met pl.,
waarvan een exempl. voorkomt op de Cutalogue de la Bibliothèque de 1,. H. AXESHOFF.
Amst. 1842, xo. 782, met de aanteekening:
)lOuvrage écrit par l’ubbé QCESXEL (Mr. BERNARD) éditd drrrant son sdjour & la Haye, vue
une notice ajoutde & eet ouvrage.”
J. L. A. 1.
Veelwqverij
(V. bl. 214, Vr. 198; vgl. bl.
268,VI. bl. 242). In de Bibliotheca Musschenbroekiana, 1826, komt onder No. 1292 in 80.
voor : Verb. over de (ten voordeele der)poIygamie, 178(?).
J. L. A. 1.

Arkel (V. bl. 247, Vr. CXLVII; vgl. bl.
318,VI.bl. 48,242,VII.bl. 77). Het Raadhuis
te Gorin&m bevat geene kelders ; - daarin
zijn geene kerkelijke oudheden geborgen geworden ; - aan den Gemeente-Architekt, die
tevens bij den herbouw der Nieuwe Kerk en
het afbreken der Oude Kerk het toezigt had,
is hiervan niets bekend; - voor eene nieuwe
plaatsing der overigenszeergeschondenetombes was geene ruImte te vinden; - en de
PhZpsvan Marnix(V. bl. lOO,Vr.LXVIII;
vgl. bl. 208,337). De Heer J. SCHREUDER ver- nieuwe bouw gedoogde geene koren ; - de
overblijfselen dier grafteekens zijn in droqgen
wart FILIPS VAN MARIVIX van St.Aldegonde
met PHILIPPE DE XORNAY, Sieur & Plessis grond in de kerk geborgen; de nakomelmgNariy. Het, werk : Bgbel der natuur; dat is van schap rnt&e die nader restaureren.
Onthelhging van het gebeente der aldaar
de Waerheyt der Christelycke religie teghens de
Atheisten, Epicuren, enz. is geene vertaling begravenen heeft geene plaats gehad ; de Heer
SIXOX, of hoe ZEd. heeten moge, zij hieromvan een door~1L1PsVAN ~~~~1xinhetLalg11,
maar van een oorspronkelijk door MORNAY trent gerust; te wenschen is het, dat niemand
DUPLESSIS in 't Frans& geschreven werk : hunner in hun leven meer moge zijn verontC. G. B.
De la vérité de la religion chrétienne, confre les rust.
Athées, Epicuriens, Payens, Juifs, MuhomeCochenille (VI. bl.xVr. 74 ; vgl. bl. 212,
tans et autres injidèles , voor de eerste maal gedrukt te Antwerpen, bij c. PLAXTIX, 1581, in 376, VIL bl. 108). De woorden nC’ocheniZle
kI. 4O., later zoowel te Antwerpen, Parzjs, Ge- (Poolsche)” bewijzen niet, )>dat Polen ooit een
neve, als te Leyden herdrukt, en door MORXAY Cochenillebeestje heeft voortgebrngt.” De
Cochenille was vroeger in de geneeskunde in
DOPLESSIS zelven in het Latijn vertaald, en
mede te Antwerpen, bij C. PLAHTIN in 1583, gebruik. Van vele geneesmiddelen worden de
in S”. uitgegeven ; waarnaar JOHAsxES RALS- soorten aangeduid door den naam van de
RERGIUS qne vertaling heeft gevolgd. Ook is plaats - niet waar ze primitief van afkomhet in ‘t Italiaans& vertaald, Sulmzlr , 1612, stig zijn - maar waar ze aan de markt geweest zijn, de plaats over welke zij vervoerd
J. L. A. 1.
in S”.
werden enz. Kan dit welligt opheldering geZoo dood als eenpier (V. bl. 191, Vr. 161; ven? Schrijvers over geneesmiddelleer vervgl. bl. 260). Zoude men dit ook zeggen, om- melden intusschen , zoover ik kon nagaan,
dat de pieren tot de dieren behooren, die zich geene ,,PooZsche” Cochenille.
E. G. LING.
moeijelijk laten dooden, en men hun vele
martelingen kan aandoen eer zij dood zijn;
Schinderhannes
(VI. bl. 138, Vr. 216 ; vgl.
zoodat de spreekwijze te kennen geeft, dat iemand zoo dood is, dat er geene de minste blij- bl. 326, 387, VII. bl. 108). Over JOHANSES
BUK‘LER, bijgenaamd SCHIXDERHAXNES, vindt
ken van leven meer aan te ontdekken zijn.
men het een en ander in het onlangs verschePR.
nen belangrijke werk van Dr. & C. G. LUCAE,
Zur Architectur des Mensclrenschädels, nebst
Pseudo-Lofredenen (V. bl. 200,Vr.CXXV;
vgl. bl. 266,342,VI. bl. 21,45,314). J. C.D. geometr. Original-Zeichnungen von Xchädeln
normaler u. abnormer Farm. Frankfort a/M.
brengt ook (VL bl. 22) tot de Pseudo-Lofredenen: Eloge de 1’Enfer. La Haye, 1759, 2 1857.f0., alwaar ook zijn schedel is afgebeeld.
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In de nabijheid van Hadelberg aan den
regteroever van den Neckar, toonen de voerlieden aan de touristen 11dns Haus WO der
SCHIXDERHANNES
gewohnthat.”
E.G.LIXG.

De familie te Water (VI. bl. 259, Vr. 236 ;
vvl. b1.346,VII. bl. 109). ))Wapen van de fam%ie TR WATER. F,en rood veld, ven boven
een ben of pot (doof) niet rustende op de boven

witachtige eenigsints slingerende balk, waar
onder twee eenden zittende opeen lager stannde dito balk, en op de voet insgelijks een
eend.
nR WATER, te Leyden. JOHAN DE WATER,
zijn wapen (zijnde een’geele visben en 3 witte
zwanen op rood veld), is ,geschilderd op het
Huiszitten-huis te Leyden.
Het bovenstaande is letterlijk afgeschreven
uit de familiepapieren van TB WATER.
LABORANTER.

J$‘ërken van F. R~zus (VL bl. 235, Vr.
368; vgl. VIL bl. 45). Wijlen onze geleerde
VAS
van

DER &!A gaf ons eene lijst derwerken
dezen Predikant, en noemde daarin :

Huisoefening,Amst.l715,de
13de druk, 1743.
Nu kocht ik onlangs van dezen schrijver Dagelijksche Huiscatechisatie, bestaande in morgen- t middag- en avondoefeningen voor den t$d
van ééne maand ; door den auteur vermeerderd,
m.et vragen , schriftuurplaatsen en gezangen,
alsmede de gezangen van S. SIMOSIDES, 8ste
druk te Amst. 1700. Is dit hetzelfde, ja of
neen ?
T.
Wapenbord met acht kwartieren te Enkhuizen
(VL bl. 237,Vr. 381 ; vgl.VII.bl.48). Door de
Heeren F.A.vAXRAPPARD enC.G.zijn t.l.n.pl.
twee verschillende verklaringen van dit wapenbord medegedeeld. Deze zeer uiteenloopende opgaven hebben mij aangespoord tot
nader onderzoek, en ten gevolge daarvan,
meen ik thans voldoende redenen te hebben
om dat wapen te moeten houden voor het geslachtwapen van CORXELIS DE MOSTIGIY DE
GLARGES,en nietvoor datvan een zijnerzonen.
Tot staving van deze mijne moening en tevens ter beantwoording der vraag van den
Heer C. G., hoe dit wapen te Enkhuizen aanwezig kan zijn, kan het volgende dienen :
Uit de nog te Enkhuizen annwez.ige registers van huwelijk, doop en begrafenmvan den
jare 1646 tot 1700, is mij gebleken, dat op
den 29sten Junij 1669 aldaar in den huwelijken staat zijn ingeschreven : Mr. GILLES DB
GLARGES, toen woonachtig te ‘s Gravenhage,
met PETROXELLA
SE~EPXS, wonende in de
Paktuinstraat te Enkhuizan.De
lautstgenoemde, aldaar gedoopt den 16den Julij 1646, was
eene dochter van SIM03 SE~XEYNS en AAFJB
BLAAUWHULCH, welke beiden behoorden tot

de aanzienlijkste geslachten der genoemde
stad.
Den Blsten Julij daaraanvolgende is aan
de Ingeteekenden betoog afgegeven of consent
verleend om hun huwelijk te Grootebroek te
voltrekken. Het verzoek om aldaar te mogen
huwen was te Enkhuizen niet ongewoon, omdat (zoo als uit de huwelijksregisters aldaar
gebleken is) vele der aanzienlijkste ingezetenen dier stad in de 17de eeuw gewoon waren,
hun huwelijk niet in de stad, maar in den der
omliggende dorpen te doen voltrekken. Het
huwelyk te Grootebroek voltrokken zijnde,
beeft Mr. GILLES DE GLARGES zichmetder
woon te Enkhuizen gevesti.gd, en is aldaar
(naar alla waarschijnlijkheul) Advokaat geweest tot den dag van zijn overlijden. Hij
werd in de maand Januarij 1671 benoemd tot
Commissaris van de Bank der kleine Geregtszaken te Enkhuizen, doch heeft in die betrekking slechts korten tijd werkzaam kunnen
ziju, daar hij reeds in het begin der maand
September daaraanvolgende overleed. Hij is
den 14den der maand in de Noordkapel der
Westerkerk te Enkhuizen begraven. Bij zijne
begraving, of eenige dagen daarna, is zijn
geslachtwapen aan een’ pilaar in voormelde
Noordkapel, in de nabijheid van zijn graf, opgehangen, en aldaar aanwezig geweest tot
in den jare 1795, toen het, met zeer vele
andere geslachtwapens van aanzienlijke familiën, zoo van Enkhuizen
als elders, diein
de Wester- en Zuiderkerk hingen, moest
worden weggenomen.
In den Jare 1850 is dat wapenbord, benevens de geslachtwapens van den Schout-bijNacht STACHOUVVER, den Kapitein IJSBRAND
BOTERKOOPER,denLUiteniGntEYGELESBERGH,

en van nog eenige andere Enkhuizer familiën,
bij vernieuwing ten toon gehangen in het
vont der Westerkerk.
PETROSELLASENEIJ.VS,~~~~W~DEGLAIEGES,~~ in het begin der maand Junij 1699te

Enkhuizen overleden,en den 14den dier maand
in het meergemelde graf bij haren echtgenoot
begraven. Uit het voornoemde huwelgk is
slechts een kind voortgekomen, genaamd
CORXELIS, en te Enkhuizen gedoopt den 3lsten
Januarij 1670. Van dien zoon wordt verder
nergens meldinggemaakt, noch in de registers
van huwelijk, noch in dievan doop en begravingzoo dat het zeker is, dat hij, in later’tijd,
van Enkhuizen naar elders vertrokken is.
Het te Enkhuizen aanwezige wapenbord
is, naar miju oordeel, eene afbeelding van
het geslachtwapen vau CORNELIS DE MOXTIGXY DE GLARGES, en niet van zijn’ te
Enkhuizen overleden zoon ; want indien het
het wapen van den laatstgenoemde geweest
ware, dan moest men op twee der kwartie1ren de geslachtwapens der familiën SEYEYSS
1.
s , en BLAAUWRULCH kunnenvinden, dochdeze

i1
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zijn aldaar niet aanwezig, hetgeen te meer
ten bewijze verstrekt, dat voormeld wapen van den vader, en niet van den zoon afkomstig is. Met het gevoelen van den Heer
C. G. dat het wapen der stad Haarlem
(hetwelk niet onder, maar boven het geslachtwapen geplaatst is) de geboorteplaats
van CORXELISDEMOXTIGNYDEGLARGES~~~
aanduiden, kan ik mij zeer wel vereenigen.
Het zal mij aangenaam zijn indien de Heeren
VAN RAPPARD en C. G. mij eenige bijzonderheden aangaande den oorsprong van dit geslacht kunnen mededeelen.
VANDERWJER.
-

-

P. van Staveren (VL bl. 238, Vr. 384; vgl.
VII. bl. 49 en 113). De huishouding Gods uit
Genes.enz. is geschreven door P. VAN STAVEREN, predikant te Leyden, overleden in 1683.
Het eerste deel werd door hem zelven uitgegeven, het tweede in 1694 en het derde in 1696
te Leyden, doos zijne zonen REGXERUS en
JOHANNESVAN STAVEREX, predikanten,luatst
te Leyden en Amsterdam,
T. A.R.
Geslacht van Coeverden (VL bl. 255, Vr.
401; vgl. VIL bl. 52 en 115). Q. X. Z. zegt,
dat het wapen van Echten van goud is, beladen met, drie arenden van azuur, en dat dus
het helmteeken foutief is.
Ik vind echter in een Manuscript, dat in
mijn bezit is, de vlugt even als de arenden
van sabel, Han dit ook het regte zijn ?
D.
FZater (VI. bl. 25Gr. 410; vgl. VIL bl.
54 en 116). Dit woord hebben de Spanjaarden hier gebragt. Hun faltar, te kort schieten in ‘t geen men regt heeft van iemand te
wachten, hebben de Nederlanders omgezet
tot jatar, flater, en er een substantivum van
Dr. HALBERTSMA.
gemaakt.
Zeet (VL bl. 270,=42; vgl.VïI. bl. 58).
Zeet noemt men de plaats in de eendenkooijen, ter zijde van de plas, waar de vogels zich
A.&A.
nederzetten.
Marten Harp. Domp (VL bl. 295, Vr.449;
vgl.VII. bl. 59). In het 37ste deel van Tha
Naval Chronicle, Londen 1817, komt voor:
BiograplGcal Memoir of M. R. TROXP, versierd
J, L. A. 1.
met zijne beeldtenis.

dezoon ~~~WILLEMDEBLAEU,
een dapper zee-officier teEnkhuizen woonachtig. Voorts leest men daar, dat hij sedert 1588
was kapitein in het Friesche regiment te voet,
doch datreeds van hem gewag gemaakt wordt
op het jaar 1585 bij E. VAN REYDT, Historie
der NederZ. Oorlogeq bl. 122, uitg. 1633, als
behoord hebbende onder diegenen, die een
aanslag op Groningen maakten. Ook wordt
melding van hem gemaakt bij PH. FLEMIXG,
Beschr+&zg van het Belegvan Ostende,van 1601
tot 1604,‘s Hage 1621,b1.31,311,556 en 576,
die hem op bl. 521 noemt Collonel QOIRIZTGH
DE BLAUWE;~~~ VANDE SANDE, Il’ederl..Historie, bl. 458; bij AITZEMA, Zaken vanstaat en
Oorlog, op het jaar 1623, bl. 173, alwaar hij
een oud en beroemd krijgsman genoemdwordt;
en b$ WAGEXAAR. Vaderl.Hístorie,
bij TIRIOX,
k?z$ngeweest

dl.X.bl. 470. FIij wasgehnmdmetAxxA IIARDESBERG, overleden den 13den April 1631 te

Coeverden, bij welke bij vier kinderen gehad
heeft, twee zoons en twee dochters. Hij stierf
den 4den April 1633, volgens den grafsteen in
de kerk te Coeverden,na 26jaren Commandeur
over het garnizoen te zijn geweest; hij was
daartoe aangesteld in 1608. Uit de onderteekenin4van zijn testnment,en van missiven aan
HH. Staten van Bieslalad in 1630, blijkt dat
zijn naam was, zoo als hiervoren is opgegeven.
'~YHKODORUS
BRWSVELT DE BLAU, geboren
1729 te Leeuwaarden, laatst, predikant te Groningejz sedert 1758, stamde in regte lijn van
hemaf;hij waseen zoon van FIIERONYMUSDE
BLAu en ~~~MARIAJ~HANYABRuNSVELT.

V. D. N.
Geslachtsnamen veztendgemaakt

deelt ons in zijne beantwoording der bovenstaande vraag het Decreet van den 18den
Augustus 1811, waarbij het aannemen van
vaste familienamen in het voormalig koningrijk Holland verpligtend werd gemaakt, kortelijk mede. Bij Art. 2 was bepaald, rjdat de
namen van steden niet als familienamen mogten morden aangenomen,” Hieraan heeft men
zich echter op vele plaatsen weinig ofniet
gestoord. Het aantal vooral van Israëlieten,
die namen van steden als vaste familienamen
aannamen, is groot.
Wij herinneren ons, dat in Groningen één
Israëlietden naam van VAY'COEVERDEN, een
ander dien van VAN HASSELT, nemine contradicente, aannam, niettegenstaande de familiën
VANCOEVERDEN en

&uir$q de Blaauw(VI. 308, Vr. 487; vgl.
VIL bl. 86). Over dezen vindt men, behalve
de door VAN DER AA, in ziju Biogr. Woordenboek der Nederlanden, vermelde bijzonderheden nog vele andere bij FERWERDA , Adel&‘2
Wapenboek, geslacht DE BLAu; hij wordt echter
$dgar genoemd $RIJNN DE BLAEU, en gezegd

(VL bl.

310,Vr.499;V~~.V~~.bl.tr7).Parr,ocRAMMATOS

VAN

HASSELT

te@O?&-

gen algemeen bekend waren.
Alseen pe/-ada& van het door PIIILOGRAXXATOS
aangehaald voorbeeld van OLIEVIEB
en OLIEVIJF, diene het volgende. Men verhaalt dat te Dordrecht, waar de familie OXDERWATER zeer in aanzien was, een Israëliet
dien naam verlangde aan Te nemen, Meq
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teide hem, dat dit niet wel kon, waarop de
man antwoordde: nwelnu,
naam van BOVEXWATER,"
bekwam. Vele Israëlieten
van hun beroep aan. Loo

geef mij dan den
dien hij dan ook
namen den naam
heef’t men OSSEN-

URIJvER,VISCHKOPER,KApPKR,
PER, enz. Het gebeurde soms,

HUIDEKO-

dat van twee
of drie broeders ieder eenen verschillenden
familienaam aannam. Eenige personen zijn
aan de toepassing van het Decreet ontsnapt.
c. 83 a.
[S. I. MULDER deelt ons eenige aanmerkingen
mede op het antwoordvan PHILOG~AHXATOS. ,,De
Israëlieten, die veelal hoogheid en pracht beminnen”
is, zegt hij, eene uitdrukking, die nergens, vooral
niet in een letter!rundig Maandwerk als dit, te pas

komt. Onwaar is het verder, volgens hem, dat vele
Israëlieten, die de Wet van 4 Germinal noodzaakte
eenen familienaam aan te nemen, zich KEIZER, ILONINQ,

PRINS

of

HAXTOG

noemden, en dat men van

daar nog heden in de laagste klasse eene ontelbare
menigte dier namen aantreft. Onder de 12,000 arme
Israëlieten te.4mslerdam, is geen enkele die KONINQ,
en zijn. er slechts zeer weinige, die KEI ZER Of PRIIs

heeten. Eindelijk is

HARTOG

niet ons HerQ, maar

oorspronkelijk een voornaam, gelijkstaande met het
Hoogduitsche liirsch. - Bij het lezen van het medegedeelde omtrcut OLIEVIJF,
herinnerde S. S. zich
het volgende : ,, De voor weinige jaren te Wagen&
$en overledene Heer XOOSRNIK, insgelijks een Israeliet, gaf als door hem verlangden geslachtsnaam op
den naam zijner echtgenoot, welke ROOSJE heette,
en ik, hij zelf, en alzoo werd zijn geslachtsnaam ROOSENIH.]

Z e g e l van een onbekendein 1 7 7 3 (VI.bl.327,
Vr. 501; vgl. VIL bl. 88 en 118). In mijne
verzameling van geteckende f?tmiliewapens
vind ik het aangeduide wapen, met het onderschrift MEIXERS, aldus.geblazoeneerd: het
veld azuur, al de figuren xzlver.
ICHXEUTES.

Leven van Uytenbogaert (VI. bl. 327,Vr.
508 ; vgl. VIL bl. 88). Reeds is door J.C. K.
deze vraag volkomen beantwoord; doch ik
wil daarbij voegen, dat het opmerking verdient, dat deze wijziging in den tekst eerst
schijnt plaats gehad te hebben na het afdrukken van den 2den druk, welke druk overigy
zeer veel moet veranderd of gewijzigd zyn,
en alzoo verschilIen met den eersten druk van
het Leven, die in 164.5, en dus &n jaar te voren verscheen, waarin men op bl. 200 bovenaan dezelfde woorden leest, die in den 2den
druk, op bl. 161, voorkomen, v66r dat de
tekst aldaar is gewijzigd geworden.
V.D. N.
-.
Schrijver der Voorrede van Vondets Poëzy
(VI. bl. 327, Vr. 514; vgl. VIL bl. 89). De
schrijver der Voorrede was wel niemand ander8 dan de twint.igjarige G E R A R D B R A N D T
zelf. Voor hem, wlen het niet bij eene aandachtige lezing der regels, door 3. C. K. uit
VOXDELS
Leven aangehaald, duidelijk genoeg

wordt, dat zi eene confessie van den schrijver behelzen, hoop ik, dat weinig of geen
twijfel meer zal overblijven, wanneer ik, bij
mijne uitgave van VONDELS Leven en Werken,
eerlang aan ‘t jaar 1647 komende, de zaak
nader zal uiteen hebben gezet.
J.VANLENNEP.

ANTWOORDEN.
Penning van Cornelis van Scheltinga (V. bl.
333, Vr. CCXXVIII).
Geene ophelderingen
zijn ons over dezen fraaijen penning tot heden
door DE IAVORSCHER geworden ; van eene anclerezijde maakte men er ons opmerkzaamop,
dat de op de keerzijde voorkomende rozenboom met twee rozen, zekerlijk eene zinspeling
is op het wapen der familie SCHELTIXGA, bestaande uit twee boven elkander geplaatste
rozen.
J. D.
-EWapen van Anna Maria Schuurman (VI. bl.
128, Vr. 188). Het wapen van ANNA YARIA
SCHUURMAN was werkelijk een groene boom op
een zilveren veld. Zie SCEOTEL, Anna Maria
Schuurman. Het Friesch Genootschap bezit
een fraai op paneel geschilderd daarmede overeenkomend wapen dier familie.
J. D.
--zLeeuwarder pen?&& 1748 (VL bl. 335,
Vr. 533). Door de welwillendheid van den
Heer A. P. H. KUIPERS te Leeuwarden, kunnen
wij die vraasnu zelven beantwoorden. Genoemde penning bevindt zich in diens verzameling,alsmede
in die van ~\~~.J.H.BAERDT
VAN S~XIA
te Bergum. De voorzijde steIt de
Friesche Vrijheidsmaagd voor, rustende in
eenen zetel, waarop FR
IS1
AE is telezen.

Zij houdt in haren regterarm eene spies en
in haren linker een geschrift of drukwerk(publicatie?). De keerzgde vertoont een gezigt op
Leeuwarden van de Noordzijde genomen. De
voor- en keerzijde bevatten de aanwijzing
van de oorzaak, van het slaan dezer gedenkpenning I~I?IPOSTEX

AFGESTELT (TOT LEEV-

1748. Men zie daarover het bekend
werk: Het verward Vriesland. I)e vreugde
daarover was echter van korten duur; men
had in eens het onderste uit de kan willen
hebben, en kreeg het deksel op den neus. Zoude zulks niet de reden zijn, dat deze pe;nEg
zoo weinig voorkomt?
. .
L.
J. II. VerheCjk (VI. bl. 369, Vr. 574). In
den Nederlandsche Mercurius voor 1784, komt
voor op de Naamlijst der begravenen te Amsterdans, op Dingsdag den 25sten Mei 1784 :
WAERDEN
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HEXDRIK VERREYK. Bibliothecaris van bel I
Lofdicht op 3l. H. Tromp (VI. bl. 370, Vr.
Athenaeum Illustre en Rector der Latijnschc
580). Het aangehaalde lofdicht is van GERARD
schoole alhier. 0. K. (oude kerk).
BRANDT.
LAMED.

Robinson Crusoe (VI. bl. 369 ,Vr. 576). He
jaartaI der uitgave van den Hollaudschel
kluizenaar ANDRIES BLANK, (in ABROLJDE'!
Naamregister
na te sporen ?) kan tot verderc
beantwoording leiden, door vergelijking me’
dat der eerste uitgaven van de relzen van WIL,
LIABIDANPIER envan WOOD&3@OGINS. Deeer.
ste verhaalt van een’Indi+n, dien hij in 1681
op Juan Fernandes had achter,pelaten , en ii
1684 weder aantrof (Hist. Gen. de Voyage,
(8dit. de Holl.), t. XVI. p. 240). De tweedc
van den Schotschen zeeman ALEXA?TDER SEL,
KIRK, dien hij er in.1709 vond, welke er toer
vóór 4 jaren en 4 maanden was achtergelater
(ald., t. XV. p. 232) en van wlens geschrever
qxtel DAXIEL DEFOE ,lthat ingenious litterar)
parate,” zoo als MAVOR, Account of voyages anc
discoveries sìnc~ Columbus, vol. 2: p. 292, herr
bestempelt, het laaghartig misbruik maakte
dat men hem algemeen heeft te Iaste gelegd
SELKIRX
had geiten, door hem opgevangen
gan de ooren geteekend, en van deze trof AX.
SOYS scheepsvolk, omtrent 32 jaren daarna
er nog aan (al& t. XV. p. 292). Er is vee.
waarschijnlijkheid voor de meening jll’aventure de eet homme et telle du Rlosquíte on1
fait le sujet du roman Anglais de ROBIXSOS
CRUSOQ," (aZd.,t.XVI. p. 241, note k.R. d. E.1
In hoe ver geeft dit qlles aanleiding tot vrijspraak of veraachtende omstandigheden vonr
DEFOE?
L. J.
Spatpennìng op dezus (VL bl. 370, Vr,
578). Deze en dergelijke spotpenningen, OF,
den Paus en de Kardinalen van zilver en koper geslagen, worden, hoezeer geen jaartal
voerende, tot 1545, en dus op de opening van
het door PAULUS 111 verordende con,cilie van
Trente gebragt. Men vindt er 3verschillende
afgebeeld en beschreven bij v. MIERIS, Histo+z der Nederl. Vorsten, dl. 111. bl. 112. Men
raadple”ge vooral M. J. R., Jfonnaies inconnues
qes Eveques , des innocens, des fous, etc. Paris
1837, waar op pl. 4 een penning van tegenovergestelde beteekenis gevonden wordt, zoodat het hoofd van den Paus en den Kardinaal
omgekeerd met de keizerlijke kroon en den
bisschopsmijter prijkt.
0. w. B.
[Nog zes andere medewerkers R. F. te Goes, D.
~.Z.,J.~.H.,H.J.W.,C.G.B.~~EVERTB,~~antwoorden de vraag op dezelfde wijze, en verwijzen,
behalvé naar de door C. W. B. genoemde werken.
iaar E: JOBERT, h,e.nnisse

gedenkpenningen,
P.

SXIDT

GELDBR.

lste dl. bl. 23. NO. 372-382

Numismati&e Fraynise pa’r~CARTIERfîi8~
155 1. p. 36 et pl. 11. ,111. et IY. J

&J Revue
Paria,

VAN

der nloude en hedendaagsdé
10-12, Ca&ogus

Leid. 1728,bl.

-;

Geslacht van Tresl~lTI. bl. 370,Vr. 581).
In het Vaderlandsch Woordenboek, dl. VI. en
XXVIII, vindt men eene geslachtlijst der familie HLOIS VAN TRESLOXG , vervolgd tot het
jaar 1791. In Alkmaar zou men welligt de
latere generatien bij de familie PRINS of bij
denHeer SCHELTUS VAN KADIPBERBEKE kunnen bekomen.
C.&A.
Geslacht der Heeren Leyden (VI. b1.370,
Vr. 582).1nHdQGSTR4TEXS
Woordenboek, kan
T.eene volledige genealogie der VAX LEYDENS
vinden, beginnende met GERRIT VAX LEYDEN,
die in 1266 ten tijde van Graaf FLORIS V leefde. Onder x11 zal hij clan aantreffen: PIETER
VAN LEYDEX
gezegd YAX LEEUWEX,
geb.4
Julij 1592, is geworden in 1623 baljuw en
dijkgraaf van den Brie1 en de landen van
Voorne. Zijne eerste vrouw was BIARIA DUIK,
dochter van AXTHO~Y DUIK, Raadpensionaris
van Holland en Westfriesland en van ELISABETH DE MICIIAëLY,
welke stierf zonder kinderen. Zijne tweede vrouw was YARIA DE
MOUCHEROX,
dochter van BEFSARD DE MOUCHEROY , Heer van Corbu el] van ELISABETH
SPEYAARD vA?T CO&wVLIET. Hij stierf den
2den October 1654 en livt begraven in den
Briel, met deze acht kwart?eren :
VANLEYDEX.
VASDERGOES.
toe
VAS DUSSEN.
BLOISVANTRESLOXG.
SPASGEN.
REEMSKERK.
VAS ROOX.
Zijn kleinzoon WRSFRAXCOIS ADRIAANVAH
LEYDE~, geb. den 2lsten Januarij 1671, is

E geweest Raad en Burgemeester der stad
i Frielle, -. Geaommitteerde Raad ter admirali,
teit te Kotterdam, Raad en Rcntmeester-Generaal der domeinen van WollaRd en Voorne,
Hoogheemraad van de landen van Voorne.
Hij stlel,f ongetrouwd in het jaar 1726.
Het wapen der familie VA.Y LEYDEV is, volgens HOOGSTRATEX
, van keel, waarop drie
leeuwen van goud, alsmede eene witte baar,
daar drie zwarte kwallen op staan, hebbende
tot tenants twee vliegende zeedraken,
CP+.
[D. F. en X. verwijzen mw KOK, VaderZ. Woordenb., dl. Xx11; FERWERDA, Wapenb.,
dl. 11. WELEHandb. van den Nederl. Adel. Art. Legden.]

VELD,

Wapens van .Zutphe.nsche en Veluwsche geY
slac?iten uerlangd (VL bl. 370, Vr. 583).81ER?
AKKER: d’azur, Ct la croixfourchetée
d’or. Zie
de afbeeldiy bij DE RO~JCB, hónst-woorden
van HerautdIe., onder de seltsame Blasoenen.
nq
.-,.
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Kwartierenvan P.van Almonde(VI.bl. 3 7 0 , ,
Vr. 584). Tot dit geslacht behoorde ook A.
VAN
AELMONDE,
den Sden September 1658 1
door de vergadering van XVII (Oost-Indische
Comnp.) aangenomen tot Raad Ordinair van L
Indiën.
Hij vertrok derwaarts in het najaar van
hetzelfde jaar, doch mogt Batavia niet bereiken, daar hij onder de kust van Java overleed.
Zie eenige brieven over den toestand zijner
schepen en aankomst aan de kaap de Goede
Hoop op den 22sten Maart 1659, in de Verh<
en be$en betrekkelqk het zeewezen, 1855, PU’O.
4.2 de Afd .
A. VAN AELMOXDE voerde van.... met drie
St.-Andrieskruisen van..., 2 en 1 gesteld.
LABORANTER.

Dujstere volzi?z van Ch. Nodi’er (VL bl. 371, ,
Vr. 586). Versta ik de uitdrnkking wèl, dat
wijst zij op de door pâte d’amande, een be+
kend smeersel, en Engelsche zeep blanke er:
zachte hand van den pr.onker, waartegen zijn
bebloede vinger afschuwelijk afsteekt.
1,. J.
[Wij gelooven, dat er tegen de door L. J. pegevenc
verklaring niets te zeggen valt, maar twijfelen toch,
of dit.:de verklaring ia, door den vrager verlnngd. Wil
IODIER, hieropkomt dankt ons de vraag neer, er me@
zeggen, dat men in het moorden zulk eena eere stelde,
dat zelfs pronkers, als zij in damesgezelschappen verschenen, voor het overigc met zorg gewasschcn en
geparfumeerd, c’énen met bloed bevlekten vinger ongewasschen lieten, opdat ieder mogt zien wat zij be-

dreven hadden, of bedoelt hij iets anders?]
Zilveren ZrpeE (VI. bl. 371, Vr. 587). De
vloot,die den 30sten Januarij 1610 onder zeil
ging naar Oost-lrddië, stond onder het bevel
van den Gouverneur Generaal PIETER BOTH,
van Amersfoort, en bestond uit 8 schepen.
Deze vloot had met zeer vele wederwaardigheden te kampen, alvorens ter plaatse harer
bestemming te geraken.
Daar van de Zeeuwsche schepen, Orunge en
ITer Goes het langst bij den Admiraal bleven,
zal dat stuk zilver vermoedelijk afkomstig
zijn van het Zeenmsche schip Vlissingen,
waarop schipper was JAX CORSELISZ. en koopman Lo~Ewkx ISAACSEN; deze overleed in
1610 enwerdoppevolgd door JAX DE ~;AXGLARO~~AXTER.
GTI1A'PEN.

Vortrangde uitgave van Everhardcan IZeijd
371,Vr. F>88).>lIl(VAY REJJD)UBVOUlut pas que son Ouvrage snr lcs,guerres des
I’ays-Bas (1566-1601), fut pub118 de sen vivant. Le Stadhouder (deFriae).probablemertt
d’ap&s lesintentions de VAXREIDT lai meme,
n’en permit l’impression que quinze années
après sa mort, par une Résolution cln 15 Juillet ~~~~."GRoEs VAW PRISSTEBER, Archives,
lom. VI. pag. 320.
MO.
Dl. VL
(vI.bl.

Bilderdijk en het Costersfeest (VL bl. 371,
589). J. BOUNAN kan het in de bovenaangehaalde vraag opp”egeven satyrisch vers van
BILDERDJJK in ZIJU geheel vinden in het le
deel van des Dichters Navonkeling, in de jongste uitgave van dezen bundel, biJ H . A. %
ROELANTS te Schiedana (1854.) bl. 83. Het bevat tien coupletten.
F. F.C. STEINMETZ.
[Hetzelfde werd ons door BERGEN medegedeeld.]
Vr.

C. Heerega (VL. bl. 371, Vr. 591). Uit een
voor de minutegeteekend testament, van den
lôden December 1733, door den Notaris PETRUS DOBBELAAR, te Batavia, blijkt, dat deViee-Commandeur COI:SELIS HEEREGA, bij een
Testament voor genoemden Not.aris en getuigen den 19den Febr. 1733 gepasseerd, in tegenwoordigbeidvan ~fOnSieUrBASTIAA?iHEYDRIICSZ., zijne vrouw LOJIA JANSZ. benoemt
tot universele erfgenaam, Ijonder verband dat
zij verpligt zal wezen uit, te keeren en te voldoen, aan of ten behoeve van zijn twee dochters , genaamd ESGELTJE, oud 12 jaaren en
HENDRICICIE

BASTIAAXTSZ. oud tweejaren,

nevens de verdere kind of kinderen, die hij
met deze sijne vooirs. vrouw, staande huwelijk zal komen te procreëren en in ‘t levende
lijve na te Iaten,‘t zij een of meer niet excederende het getril van vier, eens eene somma van
zes honderd rijksdaalders (van 48 sware stuy
vers) nevens nog daar en boven aan de eerstgen. dochter tweeslaven,genaamd CUPIDO van
Bengale en JAYuARY van iWallabaar, nevens
twaalf stux zilveren lepels en dito vorken : en
aan de Iaatstgeñ. dochter mede een slaaf en
een slsvinnegeÌï.n~ce~~~~van &fa.!ubaar en
DUIPIE van Bengale.”
%IOgrelijk WaS CATHARISA
:erste vrouw.

Clnude (VL bl.
Iruk van CLAUDE'S
re bien préparer à
Yharenton, in 1682,

DE HORX Zijne
LABORAYTER.

391, Vr. 5921. Deeerste
Examen de sd-mênaepour
la communion, verscheen te
in 12O.
J. L. A. 1.

Changuion (VL bl. 391, Vr. 593). E. B. zou
welligt bij de familie RUTGERS VAN ROZEXWURG het antwoord kunnen vinden. Een dier
leeren is gehuwd met eene Jufvr. CHAXGUIO~.
c. & A.

Changuion. Aan eene familie CHANGDIOX is
e Middelbul*g ook geparenteerd die van BJ+
XUS,

voerende een veld van zilver meteen'

Foom op een terras, alles van sinopel.
X.
Kcdfclkter (VI. bl. 391, Vr. 594). Men zegt
‘an een’ hond, die goedaardig en jegens ieder
en vriendelijk is, het is een kaZf, d. i. hij is
oo zachtzinnig als een kalf. Kulfakter zal wel
alfachtig inoeten zijn.
C. &A.
23
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KaZfakter
is ook een persoon, aan wien 46 strepen, en stelt hem voor steende op den predikmen alle kleinigheden opdraagt, ter herstel- stoel, met het omschrift: Ds. JOHANNES WILICENB,
geboren tot Rotterdam den llden Decemb. 1661 , beling en bezorging; welligt van kalefateren.
roepen in de Lnthersche kerk tot Huarlem den 12den
C. G. H.
Nov. 1684.
Keerzijde: Zijne begrafenis buiten Baarlemmet het
Het kasteel van Nieuw-Castilik(V1. bl. 391, omschrift :
Vr. 595). Ik heb tot nog toe te vergeefs naar
Op ‘t reyken van het Avondmaal,
Is hy geruckt in ‘s hemels zaal.
het kasteel van Nieuw-Castilik gezocht. ZOU
FRIDELOMDEIN wel zoo goed willen wezen om
Omschrift in den rand : Tot groote droefheyt der
eens wat naauwkeuriger op te geven waar het Gemeente siek geworden den %2 op Paasdagh, en be.liggen moet, want het zuiden van Frankrijk graven den 27 April A”. 1696. -Eensnderepenning
is toch vrij onbepaald ? De naam komt mij, heeft 16s2 als beroepsjaar.]
misschien bedrieg ik mij, wel wat verdacht
Leven van Johan Bax,Gouverneur
van Neer!.
voor en F. zal mij ten goede houden, dat ik
zijne vraag naar de Romeinsche beelden te Indië (VL bl. 391, Vr. 599). Ik kan deze
Middelburg (NB. boogschutters uit deXVIde vraap.dechts met eenc vraag beantwoorden,
of XVIIde eeuw, zie NAV. V. bl. 74) nog niet namelgk door FRIDELOMDEIN vriendelijk te
verzoeken, miJ eens op te geven op welke lijst
vergeten ben.
P-P
van Gouverneurs van Neêrl. Indië hij JOBN
BAX heeft vermeld gevonden. Ik kan hem nerOuders en voorouders van Johannes Wilkens
(VI. bl. 391,Vr. 598). De bedoeldepredikant gens vinden.Zie o.a. de lijst der Gouverneursbij de Luthersche Gemeente te Haarlem, een Generaal in den Residentie-Almanak voor1856
zeer welsprekend man, tot wiens aandenken bl. 303,en het zou zeker nog al interessant zijn,
een gedreven zilveren begrafenispenning be- indien FRIDELOXDEIX de bestaande opgave
staat, was de zoon van JOOST WILKENS , van onverwacht nog met iemand kon vermeerdeBremen, en SYBILLA VEBWERS, van Essen, zij- ren, aan wien tot heden niet gedacht was en
ne tweede vrouw. De voorouders van JOHAN- wiens portret, dat de vrager misschien wel
NES moeten dus te Bremen
en te Essen gezocht bezit, dan zeker ten spoedigste naar Java zou
dienen te worden opgezonden, om zijne plaats
worden.
Hij werd te Rotterdam, waar zijne ouders onder de aldaar bewaarde afbeeldingen der
in November 1653 waren gehuwd, geboren, Gouverneurs-Generaal in te nemen.
en den Sden December 1660 in deLuthersche
kerk aldaar gedoopt. Den Uden November
[LEGENDO ET SCRIBEBDO, MARS ,LABOBANTERen
1684 te Haarlem beroepen, heeft hij daar het C. & A. sgn allen even nieuwsgierig om te weten,
de vrager iets van eenen Gouverneur-Generaal
predikambt bekleed tot 22 April 1696, toen waar
van .iVe&-1. Indie” JOAN BAX gevonden heeft. Zij kenhij, na het H. Avondmaal te hebben bediend, nen wel eenen Gouverneur van de Kaap-Kolonie,
met
plotselik overleed, daarin gelijk aan eenen
name J. BAX, Heer van HerenBaL, op 25 October
zijner latere opvolgers in dezelfde Gemeente, 1678 door de XVII tot Raad-Extraordinaris van InDs. J. c. A. SANDER, die in 1838 mede na de dië en Gouverneur van Ceilon aangesteld, doch reeds
dien tijd, namelijk 29 Junij van datzelfde jaar
Nachtmaalsbediening op het Paaschfeest, on- vciór
overleden. v. D . AA, Bioy. Woordenb.,
dl. 11. bl.
der het voorgezang van de namiddapgods207.Eene groote ovale zilveren gegraveerdepenningdienst, in het kerkgebouw plotselijk den geest plaat op zijne begrafenis 4 Julij 1678, vermeldt D.
w . Z.]
gaf.
Hij was in Augustus 1687 gehuwd met CAHollunds hei1 (VI. bl. 391, Vr. 600). s Wie
TRARIXA VAX BRAAEEL, insgelijksvan Rotis H. J. Z. C.” ? dat is, zegt A. KLUIT, Bist.
terdam geboortig.
Hij had eenen broeder, HENDRICK , uit het- der HOR. Staatsregeling, dl. 111. bl. 338, noot
zelfde huwelijk, in de Luthersche kerk te (5), HUICH JANSZOOX COORXHOUT vau RotRotterdamgedoopt den20sten
Septemberl656, terdam. Van denzeIfden schrijver is ook het
in het laatst van September 1684 gehuwd met stukje, getiteld : Grondig berigt van ‘s Lands
CHRISTINA
VAX RHEENEN, en woonachtig op ongevalin denjare 1672 enz. Rott. 1742, waarvan een exemplaar bij mij achter de Nasporing
de Nieuwe haven (1691), die, als coecus organoedus, evenzeer de aandacht verdient als zij- van Hollands heil en rampen is gevoegd.
Wie COORNHOUT geweest is zal nog moeten
ne oudste dochter SIBILLA WILKEXS, gedoopt
V. D. N.
in de Luthersche kerk te Rotterdam den 2den blijken.
December 1685, die in 1719 (VA3 REIJN, Be!Z’ronie (VI. bl. 392, Vr. 601). De beteeke&hr.van Rotterdam, 1. bl. 271) eenen tijd lang
het orgel in de Groote kerk der Hervormde nis van dit woord is niet altijd een leelijk gelaat. LAIRESSE gebruikt het in zijn Groot
Gemeente voor f 300 heeft waargenomen.
S. J.
Schilderboek, o. a. meermalen om eenvoudig
[De zilveren begrafenispenning van J. W. is, zegt het menschelijk aangezigt aan te duiden. De
oorsprong er van is uit het Fransch. Zoo
D. W. Z., gedreven, van ovalen yorm, groot 69 bjj
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KILIAAN, Tronie, vultus, vulyo
trogne. En bij RICHELET, ed. in
folio, 1719. tom. 11. pag. 621. TROGNE jtuberosa facies) mot burlesque pour dire le visnge mais surtout le visage de ceux qui aiment
ün peu trop le vin.
Zoo herinner ik mii in eene oude Fransche
Mystère, waarin de passie van onzen Heer
JEZUS CHRISTC'S
werd voorgesteld, de navolgende godslasterlijke toespraak van afgevaardigde Discipelen aan God den Vader te
hebben gelezen :
PEre eternel, n’as tu vergogne ,
I)e dormir la tranquille et coi,
Et de ronfler B~oÚge trogne,
Quand ton fils se meurt sur la croix.

vindt men bij

tronkz, gall.

ICHNEUTES.

en L. J. zeggen insgelijks,
dat ditwoordhetFranschetro!jne
is. Wij gelooven,dal
de vrager ook nog wel zou willen weten, waar di1
trogne van afkomt.]
[Dr. Röamx , REXGEN

Weduwnaar (VI. bl. 392, Vr. 602). Dal
een rookend kooltje in de stoof dikwijle
met den naam van weduwnaar bestempelt,
komt waarschijnlijk daar van daan, wijl men
eene goed doorgebrande gloeiende turfkool,
die geen’ den minsten rook van zich geeft, in
een gezelschap waar jonge dames zijn, een
gladde vr*$er noemt.
J.BOGMAX.
[Volgens Mo. noemt men tet zoo, omdat er eer
goed doorglommen turfje moet naast gelegd worde1
om het onaangename gesmeul te doen ophouden. Volgens C. W. B., omdat het wel schijnbaar, maai
nietgeheel gloeit, dat er een zwart, somber plekje aai
is, of dit onder een vurig uiterlijk verbergt, even al1
eenweduwnaar,die op nieuw verlieft en zijn best doe
om galant te zijn en jong te schijnen, maar toch nim
mer zoo kan minnen als de eerste maal.]
men

El
:’t

Vaart op AreRangel(V1.
bl. 392, Vr. 604)
In DE VRIES en DE JONGE, Nederl. Gedenkpenningen verkIaard, komt eene medaille OF
GILLESHOOFTMAXVOO~,
opP1.3,N”.1.dl.I.
en wordt beschreven op bl. 35 en 36. Voorts
bl. 134 en 135, en in dl. 11, als vervolg op
bl, 211. Dáár wordt hij vermeld als een der
eerste ondernemers der vaart op de Witte Zee,
en bekend staande als een voortreffelijk koopman, Hij overleed te Atwerpen den 19den
Januarij 1X41, oud 60 jaren ; t. a. p. wordt
tevens aangehaald het verleende octrooi van
den 9den Junij 1580, door de hooge Overheid
oan Nederland (zie VAN METEREX, B. X. p.
1 SS). Welligt dat daarmede
de vraag beantwoord wordt.
GJLLESVAXEYCIIELEX~ERG,~~~~~~HOOF-,
HOOFD-~~HoOPTMAN,
wordteerstalszooda-

nig beschreven, doch verder blijkt het, dat
deze GILLEY van Duitschen grafelrjken
oorSprong was, doch onze GILLES~~~

Rrm

per-

soon, die door koophandel te doen rijk werd
en tien tonnen gouds naliet.
D. W. Z.

Men vergelijke Nuw. VI. Vr. 104 en de rntwooyden daarop, VIL bl. 53 en 115.1

Vers op M. H. Trwnp (VI. bl. 392, Vr.605).
Zie hier het vers, zoo als dit op mijn exemplaar, door c. QUEBOORX &ulp., naar s. D.
VLIEGER piTWit, A. VAN WAESBERGEeXCc.,in
fol., met gegraveerde letters, voorkomt:
I-lier sweeft dien kloeck-bezielden Helt
Die bij NEE'TUYNS~~II
zetel stelt:
Die van sljn jeugt, met d’oceaen,
Heeft leeren op en neder gaen ;
Die soo den vijnndt heeft benart,
Dat CHARON selfu wierd uyt.getart :
1. Wanneer hlj ‘t l%emscReNesl bedwong,
Dat niemant door sün schepen drong:
2. Wanneer hu moedig voor Mard~ck
Vocht tegen meer als sljns gelijck;
3. Wanneer hij duijsent mannen kreegh,
En maecten Brittena schepen leegh;
4. Wanneer hij oock de Spaenache Vloot
Verstroijden, en haer wiecken sloot;
Want als den &C;panjaert sach dees’ TROIYIP
Hij bevend in sijn schullip kromp,
En of den wijandl op hem loert,
En vloect wanneer den Leeuw sich roert,
En of den Zee-God maeckt geruijs,
Soo blijft hij even sellen thuya.
J.BURCHOOBN.

Dit portret is mijaltijd een raadsel,want het
schijnt eerder eene afbeelding van PIET HEIN,
dan van M. H. TRONP, die aldaar op zijn 41ste
jaar, A”. 1639, is afgebeeld, en toch is de afbeelding door een’ schilder en een’ graveur
vervaardigd, die met hem hebben omgegaan,
zoo dat men zou zeggen dat deze belden, die
voorwaar geene verwerpelgke kunstenaar8
waren, toch wel een gelijkend portret zullen
gegeven hebben. Bovendien moet ook de
dichter, die het vers aan de afbeelding heeft
verbonden, den grooten zeeheld hebben gekend. Hoe het zij, tot nog toe is mij dit raadsel niet duidelijk geworden.
C.KRAMM.

[Het vers werd ons ookdoor

D.F. medegedeeld.]

Maria Paauw (VI.bl. 392, Vr. 607).Waarschijnlijk ANNA MARIA PAAUW, vRn Gouda,
iie mede heeft uitgegeven : Stamlof! of uitireiding over het oud-adelij’k geslacht van de
Heeres CASEMBROOT , gedrukt te Gouda, in ‘t
aar 1700,in welk dichtstukje vele bijzonderleden nopens dit geslacht zijn te vinden, o. a.
lat de naam van het geslacht KAEZABOIY, zoo
tls het zich eerst schreef, daarna om staatrundige redenen in dat van CASEMBROOT is
veranderd.
J. L.A. 1.
Positgfken (VI. bl. 392, Vr. 608). Een
sositiefje is een klein en, in dien zin, een verioerbnar
orgeltje; en dat moet het in den
,ekst bij BOR, naar mijn inzien, ook zijn. Yog noemt men dekleinere orgelkast, die aan
rroote werken voorkomt en achter den rug
ies spelers is, positief, ook wel, hoewel deze
SST
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naam minder gewoon is, rugpositief. SEIDEL
zegt daaromtrent: aDie ersten Orgeln waren
tragbar, man naiite sie daber Portativo (van
Lat. Portare, tragen), zum Unterschiede von
den grösseren Positiven (van Lat. Ponere,
hinsetzen), welche am einen und demselben
Orte stehen blieben.” Dit is dus dwars tegen
den draad in. Maar als men in MATRESOSS
Yollkommene Capellmeister (Hamburg 1739)
van het besturen van eene kapel of orchest
sprekende, leest: ) Das Stimmen, oder die
Stimmung der Instrumenten betrift nicht nur
die Posztrve, Regalen, Clavicìmbeln, etc. sondern,” enz.; en bij J. G . TöPFER,Die Orgel, Erfurt, 1843): r>Zur Orgel gehören aber, nusser
dengewöhnlichenKirchen-Orgeln,
alle Arten
von Zismmerpositiven, und Flöten-Werken ,”
enz. enz.,dan ziet men, dat zij onder de draagbare meubels op orchesten en in kamers gerangschikt worden. Nu vraag ik: wat zun
Regalen? zijn dat vervoerbare orgeltjes van
éBn register, het bekende regaal? -en hoop
W. J. F.
op antwoord.
[Dr. r&ER denkt aan het rugpositi:f onzer orgels; een ongenoemd medewerker houdr het voor een
draag- of verplaatsbaar orgel, en verwijst den vrager
naar het woordenboeb van BUYS, waar hij voldoende
inlichting zal vinden. W. P. S. geeft dezelfde verklaring en meldt, dat ook BALEN, Beschr. v. Dor&.,
bl, 103, orgel gelijk stelt met pos@@]

Yier dichtbundels (VI. bl. 392, Vr. 609).
De dichtbundel: Keur van dichtbloemen, is
van ADXIANUSCOR~ELIS SCIIENK, den vertaler
van YOUSG’S Nachtgedachten, en van BAREXD
NIEUWENRUIZEH, den vertaler van LEGOUVR’S
J. L. A. 1.
Verdienste der vrouwen.
Vier dichtbundels. Algemeen wordt het
dichtstuk : Homerus, of oorsprong der Ilias en
Odysse’u, aan FREDER IK CORDES toegeschreven. Hij werd in 1803 te Amsterdam geboren, en overleed ais Phil. Theor. Mag. lit.
Hum. Doet. te ‘s Hel*togenbosch in 1840. Zie
het bekende .N. B. A. C. JVoordenboek der
Nederlandsche dichters, door A. J . VAN DER
E.
AA . Amst. 1845, dl. 11. bl. 24.
Wapen van J. de Liefde (VIL bl. 10,Vr. 1).
Het’wapen op de grafzerk van den Vice-Admiraal JAN DE LIEFDE , in de Groote kerk te
Rotterdam, is niet uitgesleten (dit was ook
niet wel mogelijk, daar het gelegen is in een’
hoek van eene der kapellen van den trans
om het koor, en bovendien omgeven van
een ijzeren hek), maar is uitgehakt, en daardoor geheel onzigtbaar gemaakt. Op de vraag
van V., hoe dit wapen is, ben ik in staat
te antwoorden, omdat een afdruk daarvan
zich toevallig bevindt op een’ brief, door
den Vice-Admiraal eigenhandig, zoo niet
geschreven, dan toch onderteekend als JAX
DE LIEFFDE , uit ‘s lands schip de Ridderschap van Holland, liggende ten anker voor
Vlissingen, den 16den Junij 1666, geadres-

jeerd )>aan deEd. Mag. Heeren Gecommit;eerde Raden van Rotterdam ;” welke afdruk
ouiten twijfel van zin cachet is, dewijl men
raast het cimier of helmteeken duidelijk ziet
staan eene L, waardoor eene D is getrokken,
lat de letters 1. D. L. zal bevatten of aautoolen. Het wapen is gedeeld, regts een staand
{ruis, links doorsneden, boven: een visch,
areed en dik van kop (dolfijn of andere zeevisch), onder: twee dnbbel getinneerde (bre:essé) faasen, het wapen gedekt door een’
.inks gekeerden open’ helm, hebbende tot
nelmteeken twee visschen en sautoir; van de
kleuren is geene aanwijzing te zien; doch overigens met de noodige lambrequins.
Wie thans in het bezit is(indien het nog be3taat) van het origineel portret van DE LIEFFDE , door vAY DER HELST geschilderd, zoude
reer zeker groot genoegen geven, indien hij
zulks wilde publiek maken. Gelukkig dat er
nog fraaije afdrukken bestaan van de daarnaar gegraveerde plaat van L . VISSCIIER , ofIchoon die hoogst zeldzaam schijnen te zijn
geworden ; een exemplaar van de verzameling
VERSTOLK VAN ZOELEY werd verkocht voor
f 29,75. De plaat in groot folio formaat, stelt
hem voor staande (zijnde een kniestuk) met
denCommandeursstafin de regterhand,de linkerhand uitstrekkende over eene naast hem
staande hemelglobe, hetlijfomhangen met den
bandelier, en tevens eene keten, waaraan een
medaillon, op hetwelk een gelauwerd hoofd
is afgebeeld ; achter hem, links op eene tafel
onderscheidene kaarten, en regts eene zee,
waarop vele schepen slag leveren, makende te zamen een fraai geheel, zoodat het een
der uitmuntendste afbeeldingen ouder die onzer zeehelden mag genoemd worden ; het vertoont ons, gelijk ergens wordt gezegd, zijn
deftig gelaat, waaruit een edele inborst
spreekt.
V. D. N.
Vrouw van C. de Liefde (VIL bl. 10, Vr. 2).
De Heer DE JOXGE, in zijne Geschiedenis van
het Nederlandsche
Zeewezen, dl. 111 o. hl. 316,
in denoot,vermeldt aldaar al hetgeen hem van
het geslacht DE LIEFFDE (want aldus schreven zij zich en niet DE LIEFDE ) was bekend
geworden; hij noemt dan ook CORNELIS DE
LIEFFDE,
een’ broeder van den Vice-Admiraal, die in 1653 reeds Kapitein was, en
een’ zoon had, EVERT , iu 1671 tot Luitenant
bij zijn’ vader benoemd, later Commandeur
en vervolgens insgelijks Kapitein, een verdienstelijk en moedig Ofllcier, die zich in
de beroemde zeeslagen van Zn Hogue, in 1692,
zeer onderscheidde.Van een’ zoon JAN schijnt
hem echter niets bekend te zijn geweest; doch
de Heer DE JOSGE verklaarde tevens, dat het
hem, niettegenstaande vele pogingen, niet is
mogen gelukken inlichtingen omtrent de genealogie van DE LIEFFDE te bekomen, ook
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mijne pa@ngen, om hem daarin behulpzaam
te zijn, zgn vruchteloos geweest. Ik vermeen alzoo dat het bezwaarlijk zijn zal, een
gewenscht antwoord op de vraag van V. te
geven; te meer, dewijl het onzeker schijnt te
zijn, of er nog afstammelingen van dien CORNELIS DE LIEFRDE bestaan. - Wat den ViceAdmiraal JAN DE LIEFFDE betreft, is mij genoegzaam gebleken, dat zijn geslacht in zijn’
ZOOU PIETER DE LIEFFDE, doorden Heer DE
JONGE vermeld, zal uitgestorven zin. Immers
uit de Grafboekèn, nog voorhanden, blijkt,
dat het graf of de kelder No. 66 tot 69, in den
trans van het koor in de Groote kerk teBotterdam, alwaar het gedenkteeken op de zerk
wordt gezien, volgens testament van den
29sten September 1676, is geërfd door Mejnfvrouw MARIA VAN DER DOES, weduwe
van den Kapitein PIETER DE LIEFFDE; dat
vervolgens die kelder, benevens nog twee
graven aldaar, één in den trans No. 141, en
é& in het Noorderpand No. 160, van 1611
af stonden ten name van PIETER ARIJEXS DE
WITT, Schout van Kralingen, en sedert 1683
ten UatUe VBU MARIA VALN DERDOES, Weduwe van PIETER DE LIEFFDE voornoemd,
en dat ze in 1716 zijn overgegaan, ingevolge testament van 1686, op SAMUEL VAN
DER LANEX,
Oudschepen, als eenigen erfgenaam Zijner VI'OUW, MARIA VAN DER DOES,
Deze vrouw heeft alzoo geene kinderen uit
haar vroepyr huwelijk met DE LIEFRDE nagelaten, terwiJ uit het latere huwelijk met VA4
DER LANEN kinderen zijn geboren, van welke
sommige vroeg gestorven en in den kelder
begraven zijn.Dat VAN DER LANENechter ook
kinderen moet gehad hebben uit een vroeger
huwelijk, vermoed ik uit den ouderdom waarin en den tijd wanneer eenige andere gestorvene personen van zijnen naam, aldaar zijn
begraven geworden. SA>U~EL VAN DER LAXEX
werd begraven in 1733, oud 86 jaren, waarna de kelder op naam werd gesteld van onderscheidene personen, als van de JonkvrouWenMAGDALEXAen XARIACOR‘TELIA,en den
Heer Mr. ITENDRIK
VAN DEK LANEY,
allen
denkelijk zijne kinderen.Van dezen kwam de
kelder voorts in de familiën VOCKESTAERT ,
DE MOOR, VAN IMMER~EEL en VAN PAB~T,
welker afstammelingen er nog in het bezit
van waren, blijkens acte van consent van
den 19den September 1804.
Andere personen van den naam van DE
LIEFFDE geloof ik niet dat in de Grafboeken
voorkomen, ten minste daarvan bestaat geene
aanteekening bij mij. Denkelijk behoorde die
familie elders thuis, gelijk dan ook het geslacht van CORBELIS DE LIEFFDE~~~~~~ zal
moetenwordengezocht.

geen volledig an twoord op zijne vraag. Slechts
enkele mededeelingen geef ik ten beste. Vooreerst iets betrekkelijk zijne vraag: IFtot welk
doel - aan den staat wordt betaald?’ Ik
weet niet, of dit ooit het geval geweest zij,
Het derde gedeelte moest niet aan den Staat,,
maar aan de Predikanten uitbetaald worden,
blijvende de twee derden jttot dispositie van
de Patroonen of Collateurs geëigent en gedestineert, tot behoef, onderhoud, stigtinge
van de Jongens of Scholieren of anders ad
pios USUS .” Ik ontleen dit aan het Besluit der
Staten van Holland, d. d. 5 September 1578,
waarmede vergeleken kunnen worden hunne
Besluiten van den Ssten Januarij 1579, den
2den December 1581 en die van de Geldersche van den 22sten October 1595, den 28sten
April 1604, den 26sten October 1615 enz.
Wat vervolgens de latere geschiedenis der
F%nrQgoederen
betreft, op sommige plaatsen
geniet de Predikant nog het derde gedeelte,
op andere geeft men hem er iets uit als toelage uit gunst, elders is het er nog slechter
mede. Hier zijn ze te voren reeds verkocht,
dá&r administreert wie er toevallig aankomt,
ginds hebben zij hun eigen bestuur. Het is in
het kort een staat van zaken, waaraan hoe
eerder hoe beter een einde moet komen, gelijk
daartoe reeds in 1847 door het Provinciaal
Kerkbestuur van Geklerlaucl een voorstel is
gedaan (zie mijne Iiervornzing. 2Waandbl. voor
de NederZ. Hervormde Kerk, Jaare: 1. No. 3.)
en van tijd tot tijd nog afzonderlgke pogingen worden in het werk gesteld.
Dr. RÖMER.
Vicar~goederen.
De Vicariën zijn vrome
stichtingen uit de middeleeuwen, meestal tot
het lezen van zieImissen ingesteld. Te Amersfoort bestaan er nog 21 van die schenkingen,
veelal vaste goederen, door een’ van Rijks
wepe aangestelden Administrateur beheerd.
Na de bevrijding van ‘t Spaansche juk en
de vestiging der Hervorming zijn die goederen in Protestantsche handen overgegaan en
werden de inkomsten aanvankelqk genoten
door de afstammelingen der stichters, of, zoo
deze niet meer bestonden, aan anderen weggeschonken. De beschikking over de laatstc
geraakte allengs in handen der Stadhouders,
die ze aan hunne gunstelingen uitdeelden, zoo
als bekend is van WILLEX V, die er een als
pillegift schonk aan den pas geboren zoon
van
. .een’ voornaam’ ambtenaar in deze Provlncle, welke zoon nog in Ieven is en die inkomsten derhalve reeds 80 jaren genoten
heeft.
Onder de Fransche overheersching heeft
men het bestaan dier stichtingen aan het oog
der Regering weten te onttrekken,. doch na
1813 is het bestuur daarvan beter geregeld.
Sinds dien tijd worden zij, gelijk gezegd is,
van Rijkswege beheerd en de inkomsten aan
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het Rijk uitgekeerd, met uitzondering van
vijf Vicariën , wier opbrengst het deel is
van zoo vele familiijn te Amersfoort, die, als
afstammelingen der stichters, daarop regt
hebben, doch rerpligt zijn ‘/s af te staan aan
de stedelijke kas, om (dit is uitdrukkelijk bepaald) te dienen tot ondersteuning van het
onderwijs te Amersfoort. Overigens strekken
ook de Rijks inkomsten tot dit laatste doel,
daar er Riks beurzen van gevormd zun v»or
jonge lieden, in de Theologie studerende;
over deze beurzen beschikt de Minister van
Binnenlandsche Zaken.
AUGUSTUS,

Willem Goeree, Doctor (VU. bl. 11, Vr. 7).
,,Neraens elders,” zegt W. jfhebben wij kunnen tinden dat hij Med. Doctor was." Ik
vermeen echter, dat L. BOXME, die dit in
zijne redevoering gezegd heeft, zich vergist
heeft, daar wel zijn vader HUGO WILLEM,
Doctor in de Godgeleerdheid en beroemd
Geneesheer te Middelburg was; en omdat
WILLEM
GOEREE vroegtijdig zijn vader verloor, en zijn stiefvader hem niet toestond te
studeren, heeft hij den Boekhandel gekozen.
K. P. S.
[Dat L. BOMME vader en zoon verwart, blijkt ons
behalve uit het bovenstaande antwoord, nog uit die
van J. C. Ii. en B. (het schrift doet ons vermoeden.
dat dit antwoord niet van dien geachten medewerker
afkomstig is, van wien wij reeds menig met B. onderteekend stuk plaatsten). Zij verwijzen W. naar de LA
RUE , Geleiterdzeelnnd, waarvan L. BOMME misschien
slechts de eerste regels vlugtig gelezen en ten gevolge
daarvan zich vergist heeft.]

Vertalingen in het Nederlandsch
der werken
van Lord Byron (VIL bl. 11, Vr. 8). Mij zijn
bekend : Corsair: De Zeeroover, door S. J. V. D.
BERGH, bij de Erven F. BOHN, Haarlem 1843.
Giaour : de Giaour, door J. J. L. TEN KATE, bij
HOUTRIJCE
& BREDIUS, Dordr.1840. Bride
of Abydos : De Abydeensche Verloofde, door
&II'.J.vAXLENXEP, bij MEIJERWARNARS,A~S~.
1826. Siege of Corinth: BelegvanCorinthe,
door
J.VAS LEXYEP. bij MEIJER WARXARS, Amst.
1831. Beppo: Beppo, door J. VA‘J LENTNEP , bij
MEIJERWARSARS,A~~~.~~~~.
LamentcfTasso: Tassoos tueeklugt, door J.VAN LENNEP,~~~
SAyLER 5: co., Amst,. 1841. Sardanapalus:
Sardunapalus,
doora.v~s~~~~s,bij F.KAAL,
Am& 1836. Heaven ctnd..EartA: Hemel en aar&?,~~~~J.J.ABBI‘TK,~~~VAXHEETEREX,A~S~.
1837. Parisina, door J. J. L. TEN KATE, 1837.

Childe Harold, in proza. Letteroef. Julij 1826.
Voorts bestaan er ook vertalingen van :
Mazeppa, door BEETS; Prisoner of Chiilon,

dOOr BEETS; PriSOner Of CfdlO?t,dOOr LEDEQASCK; uit den &in, door DA COSTA; liz'll
the goblet again ,etc.,door LEDEGANCK; Fill
the goblet cqain, etc.,doorJ.VAN
WALR& (Hekstuiting); BELSHASAR'S Vision, door (LUBLINK

?), Letteroef. 1834 ; 1 love the Zanguaye
uit Beppo), door BILDERDIJK, in de Krekelaangen: PYIJ minne ik teer, o taal van lust en
weelde,” etc. ; Adieu, adieuf my native share I
Childe Harold), door V~.K.~.BILDERDIJK;
Adieu,adieu!
my native snoreI (Childe Harold),
loor GOUVERNEUR; The tear, door DACOSTA;
Pil1 high the bowlwith Samian wine f (Don Juan)
loor J.VAN LESNEP ; 0 talk not to me of a name
great in story, etc.,door~.vas~~NNR~; Hewho
bas bent him o’er the dead, etc. (Uit den Giaour),
door LEDEGANCK ; I saw thee weep, etc. (HebreuMelodies),
door TEN KATE; Fare thee welt,
etc., door N. BEETS; Juliaas Bt*ief(uit Don Jazn), door BEETS; When in the month of dark
December, etc., door VAY LENNEP ; To Ines (uit
Schilde Harold),door VAN LENNEP; Ode to the oceau (uit Childe Harold, 4de zang), door A. VAN
DER HOOP JR. ; To Sikon YO&, etc. (uit Childe
Harold,2de zang, st. 25 en 26), door den Red.
van Hollandin den jaargang van 1856 ; Sonnet
to lake Leman, door H. ; Venice (Childe Harold
4de zang, vs. 1 en vervolgens), door W. 1~. ;
Church of St. Peter’s (Childe Harold, 4de zang,
vs. 153 en verv.), door W. H. en van vele kleinere stukken, voorkomende in Navolgingen
van Byron, door N. BEETS en Verzameling van
voortbrengselen van uitheemsche Lettervruchten,
bij MWESTERMAN &zw.Amst.1836.
Hoe middelmatig de meeste dezer vertalingen zijn, zullen zij, die met het oorspronkelijkebekend zijn, gemakkeldk opmerken en
bejammeren.
De Editie V~~JOHN GALT~S mij slechts bij
name bekend ; doch meer aanbeveling verdienen de authentieke uitgaven van JOHN MURRAY, o. a. die van 1837.1 dl. gr. b”. compleet
met 1 dl. van gelijken omvang, bevattende:
Qron’s lfe, letters andjournals, by m. MOORE.
N. B.
WEDDIK

Vers door Mr. Cols Diens (VIL bl. 11,
Vr. 12). Het eerste gedeelte der vraag van D.
F. kan ik niet beantwoorden; alleen kan ik
hem als toelichting verwijzen naar Zeeland,
Jaarb. ~009~ 1852, waar hg behalve een Rapport voor den magistraat van St. Maarfensd$k (bl. 40) en een grafschrift op JOACHIM
LIETS (bl. 216) het volgende zal vinden opgcteekend.
PlMr. CORNELIS LIENS, vroeger Med. Doet.
te Zierikzee, zijne geboortestad, werd vervolgens drossaard van St. Maartensdijk
en baljuw van Scherpenisse, en bewoonde het oude
en destijds nog zoo aanzienlijke slot der IIeeren van eerstgemelde plaats. Ten bewijze z+
ner verlichte denkwijs kan dienen, dat hu in
het strijdperk trad voor den beroemden PHILIPPUS LANSBERGEX. - SMALLEGASGE stelt
hem op de lijst der geleerde Zeeuwen. Men
vindt van hem en zijne geschriften bij DE LA
RUE, Gelett. Zeel. bl, 188. HU ligt onder een
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prachtige tombe begraven, in het kleine koor
QUAEREXDO.
van St. Maartensdijk.”
[,,Hij liet”,zegtLEctEHDOET SCBIBENDO,,,Zelf
bij zijn
leven die tombe oprigten, met een opschrift bij DE LA
BOE, Gelett. Zee?. bl. 317, te vinden, waar ook z@e
werken zijn opgenoemd, onder welke, volgens DE LA
Bm, een in dichtmaat WW, vaneenezonderlinge du2.stere
diepzinnigheid. ‘8 Mans zinspreuk was : Sin-user
di&. Open-recht. Het schijnt dat LIENS er eene bijzondere gave in zag, voor iedereen onbegrijpelijkin zijne

De luimige

kaas-

en

VAN

SPAAY het

broodvolk”

neinde van dit

beschrijvende, zegt.:

,,Dit komt van muiten, pijpestellen
,
En oproer maken in het land :
‘t Mag gaan EOO ‘t wil, het lot zal hellen
Na d’arme kaas en broodse kant;
En die moedwilligheen bedreeven ,
Verliezen goed , en bloed, en leven.”

EvERTS.

Fam2iewapen.s
gevraagd (VII. bl. 12, Vr.
18). VAN DER BOON. Gevierendeeld, 1 en 4,
Wapen van M. H. Tromp (VIL bl. 11, Vr. drie regtstandig nevens elkander geplaatste
14). De bedoelde Admiraal heeft tot wapen groene boonensten*gels in een zilveren veld :
gevoerd : Een schild van zilver,beladen
met een 2 en 3 een roode khmmende leeuw in een gouchevron van keel, waaronder een antiek schip den veld.
ICBNEUTES.
B REDA . - Eine sehr alte Familie aus den
van sabel: met een schildhoofdvan azuur waarwelche daselbst unter den Nain eene lelie van goud; tot supports twee griffi: Niederlanden,
oenen, met gouden band om den hals,waaraan men der Bannerherren die stadt Breda besasz.
een medaillon van zilver hangt, met de witte Von dort kam die Familie im zehnten, nach
en roode roos van York-Lancaster ; tot ci- andern erst im zwölften Jahrhundert in die
Marken, wo sie sich BREDAU und BREDOW
mier de gouden lelie uit het wapen.
Dit alles is te zien op ‘s helds graftombe in schrieb. Aus ihr stammen, wie schon das
Wappen zeigt, die heutigen Grafen von Breda.
de Oude Kerk te Delft.
Men weet, dat hij de gouden lelie ontving Als Ahnherr derselben wird JORANN RUDOLF
van wegeden Koning van Frankrgk, die hem ~O~BREDOW,~US~~~L~~~~BREDOW-BREDO~
ridder van St. Michiel maakte, waarbu de genannt , welcher im dreiszigjährigen Kriege
k. General-Feldmarschalk war. Derselbe erMinister, Kardinaal RICRELIEU, den rooden
keper voegde, en van wege de stad Parijs het hielt nebst mehreren Gtitern in Böhmen s. d.
antiek schip uit haar wapen. De Koning van 18 Febr. 1634, den Reicbsfreiherrenstand und
Groot-Brittannie sloeg hem zelf ridder en blieb 15 November 1640 auf dem Schlachtfelde. Sein Sohn CIIRISTOPH RUDOLF, k.k.
schonk hem de voorm. supports.
Het schijnt dat hij het wapen van VAN DER Oberst, ward 4 März 1674 in den Reichsgrafenstand erhoben , bei welcher Gelegenheit
WEL met den naam verlaten heeft.
Maar zijn zoon CORNELIS TRO~IP, Graaf derName BREDOW~~BREDA(BRAIDA,BREYDA)
van Salisbury, voerde de drie gouden kruisen umgeändert wurde. Hist. Herald. Handb. z.
geneal. Taschenb. d. gr@. Hauser, Gotha 1855
op keel in het 2de en 3de kwartier.
De drie flepkannen bij zijn portret, kun- S. 92,93, waar ook het wapen volgenderw$ze
nen zijn wapen niet voorstellen ; mogelUk van wordt opgegeven : quadrirt: 1 u. 4 in Silber
zijne moeder, of andere familiebetrekking. - eine rothe,senkrecht gestellte Sturmleiter mit drei
Hoe staat het in verband met den krans ? en goldenen Sprossen (Stammwappen); 2. u. 3 in
blau auf der rothen Zinnenmauer eines Thurmes
v. D. v. B.
wat beteekent die ?
ein silberner, gekrönter Steinbockmit goldenen
[Het wapen, door D. beschreven, ia van OORNELIS

verzen te zijn.“]

TBow, en verschilt van dat van zijnen vader. ~9-7. verwijst den vrager naar hetgeen vroeger in
dit tijdschrift, laatstelijk Bijbl. 1853, bl. civ, geschreven is over de familie TROMP en hare wapen&
Volgens hem is het wapen van sabel met drie flepkannen
vangoad,2enl,datvanhetgeslachtBxJcK.
L.D.R.
zond ons een dergelijk, maar korter antwoord, ontleend aan T . DE ROUCK, Ned. Her., fo. 43.1

Pgpenstellen
(VIL bl. 11, Vr. 15). Dat pijpenstellen niet zoo zeer te kennen geeft straaten burengerucht maken, als wel plunderen en
baldadigheid bedrijven, kunnen wij, mijns inziens,afleiden

uit hetgeen GERARD

VAN SPAAN,

in zine Beschrijving der stad Rotterdam, verhaalt van ‘t Kaas- en Broodvolk, door hem genaamd : )y Rabauwen, die de huizen geplonderd ,

de menschen doodgeslagen en gebouwen omvergerukt hebben”, en als vplonder en roofzieke gezellen” door den Hertog van Saksen naar ver-

diensten gestraft zijn.

Hörnern und Klauen. Mittelschild: in Schwarz
eine Kaiserkrone atf einem rothen, an den vier
Ecken mit goldenen Quasten verziertea Kissen,
begleitet von den goldenen Buchstaben C. RI.
Men vergelijke voorts: GAUHEN'S Adels-Lexicon en het Taschenb. d. gräjl. Häuser.
B R E D A .-Hetwapenvan IGNATIUSBREDA ,
Drossaard van Zevenbergen, wiens dochter
YPKJE RINSKE (geb. te Rinsumageest
in Vriesl.

i Mei 17963, verwekt bij SOPHIA CLARA DE
NITH, gehuwd was met Mr. B. H. LULOFS,
n leven Hoogleeraar aan de Hoogeschool
te
Ironingen, voerde volgens eene M. S. Geneal.
7an LULOFS: tier& en fasce, het eerste van sa-

lel, met drie zespuntige sterren van goud; het
weede van azuur ; en het derde van goud, met
?ene koe (?) passant van sabel.
CARLIER.- TE WATER ,Verb. der Edelen,

zegt, stuk 11. bl. 318 in de noot: rrmen vindt
rerscheidene
geslachten die dezen naam ge-

St. Nicodemus of Nicomedes (VIL bl. 12,
voerd hebben. Zie LE CARPEXTIER
(*), part.
111. pag. 366, 367; die ook elders daarvan Vr. 21). Den dag van St. NICODEMUS ken ik
gewag n~ankt,pag.88,188,G18,742.1\ToDil. des liet, die van NICOMEDES valt in op den 15den
Pays-Bas, Tom. 1. pag. 192, tom. 11. p. 497. september.
VlKQ%ppELO<.
iSog is mij voorgekomen ASTHOSY CARLIER,
[De dag van St. MCODEMUS; zoo berigten ons
Ambachtsheer van Hoog-blokland, onder de ~1.ov~yvw~s en T., valt in op den 3den Augustne.]
vasallen van Holland gerekend ; doch niet beschreven ter dagvaart. Zie v. D. uouvR,/~nndv.
Vertalingen van PlZnius en Herodotus (VIL
Chron. bl. 62, 65 ; ‘0. LEEC1Vl?X, bl. 656,991:’ l 1 11.12, Vr. 22). Ik vind op den Catalogus van
Het geslacht CARLIER uit Brugge,vermaag3e Bibliotheek der Maatschappij van ATederl.
schnpt met die VAX CALOEX, DE LAMPREEL , Letterkunde te Leyden, dl. 1. bl. 201:
LAMBRECHT, e. a.,voerde, VolgeuS v. DYCKE,
c. PLIBII SECUNDI, v$f boecken van de NaRec. Her., van azuur met een keper van goud,
ure enz. Hier zijn bcgeuoeght de schriften van
vergezeld van drie hamers (maillets) van zilver.
Terscheidene andere oude autheuren, de Natuur
MO.
ler Uieren aengaende , laatste vermeerderde
COLTROFF, 2 linclenboomen op.. . . .
3rucL met koppl. Amst. 1681, 5 dn. in 1 st.
C. W. B.
rl. S”. en
VAN CRCIJSKERKEX, van sinopel, in ‘t hart
CAJI PLINI SECUXDE, Beschrijvinghe
van de
eene achtpuntige zilveren ster, ter wederzijde Gsschen enz. (of 4de boeck, door?) Znd. tit. en
en onder een gouden St. Andrieskruis, in ‘t 31. of jaar van druk, 4”.
schildhoofd een gouden lambel of barensteel
(Bl. 515-618 van een of ander boekwerk,
van 3 hangers.
denkelijk uit, de eerste helft der XVIIde
GERLISGS. Doorsneden, boven van sabel,
:euw); alsmede t.a. p. bl. 191.
met eene zilveren raap met groen loof. Onder
HERODOOT vun Halikarnassus , ïVegen boevan keel met 3 gouden bellen (grelots) 2.1.
ken der Historien , gezegd de Musen enz., uit
ICHXEUTES.
iet Grieks Vf?rtU& cloor DY. 0. D(APPER).hnXt.
GROEY. [Volgens berigt van den Heer P . GROEN, 1665. ll. b. 4O.
gepensioneerd Iiapitein te Cuyk, die nevens zijn zoon
Het laatstgenoemde werk komt ook voor
de eenige overgebleven afstammeling van dit geslacht
3p
den Catcdogus van de Bibliotheca Hultheis, bestaat het sedert 1827 te Alkmaar niet meer. Van
miana (Vol. 111. p. 217, ed. 1836). Van PLIhet wvnpen bestaat geene afteekening ; maar volgena
YICS noemt die Catalogus wel Fransche, maar
eencn afdruk van een cachet, dat jaren lang in de familie geweest is, ons door genoemden Heer GROEN
geene Hollandsche overzettingen.
toegezonden, is het cen klimmende1eeuw.J
Of de genoemde Hollandsche vertalingen
VAL MEEnTES,volgens eenen afdruk in lak goede en de nieuwste zijn, is mij niet bekend,
ons toegezonden, waarop insgelijks geene
Dr. RÖMER.
kleuren te onderscheiden zijn, hetzelfde als
GROEX.
Zilveren beker te Vlissingen (VII. bl. 12, Vr.
OUWEXS. Doorsneden, boven in goud een
24). De bedoelde beker is nog voorhanden en
blaauwe hamer met rooden steel, ter wederzij.
werd, ik meen in of omstreeks het jaar 1788,
de en onder een zwarte ring. Onder in zwnrí
door de dochter van den in de vraag genoemeen gouden rad van zes speeken.
den Burgemeester CLIJVER, SARA LEVIXA, aan
ICHNEUTES.
de stad VZissingen gelegateerd. Hij is in 1772
[Volgens C. W. B. Boven van zilver met drie rin
gebruikt bij het Avondmaal in de Engelsche
gen van sabel, 2 en I , daartusschea een hamer vat
gemeente. Men leest in het Notulen-boek dier
sabel met steel van keel.]
gemeente het volgende:
ROS KAM. In goud, 3 roode roskammen, 2.1
IlApril the 5*11 1772. The minister JUSTUS
ICHSEUTES.
TJEENK , explained Gal. V: 13, in commemoAls aanverwant van de familie RAEDT VA3
ration of Plushings delivery from tbe violent
OLDEXRARSEVELDT, is het mij mogelijkv. D
te berigten , dat dit geslacht twee wnpenr Spanish tyranny etc.
>>TheLordsdayensuingthe
holycommunion
roert - van RAEDT en van OLDEXBARSEwas kept with much devotion, and at the taVELDT. IIet eerste is een veld van zilver, beble used R silver chalice at present the proladen met t w e e stroomen van azuur; hel
schild is gedekt. met een’ helm met open vi- perty of the President Burgcmaster E. CLIJVER ,
wherein two hundred years ago the
zier, met het bovenlijf van een’ windhond tol
helmknmteelren : dit wapen voert tot devies : Protestants in this town had for the first time
Raadpleeg wind en stroomen. Het tweede ij celebrated the Lords supper in a cellar here
hetzelfde wapen als door mij is opgegeven ir at the great msrket on account of the unre
den Vden Janrg. van dit Tijdschrift, bl. 139 lenting persecution.”
Het deksel der schaal heeft wel het borstF. F.C. STEISMETZ.
beeld
van een’ man, maar niet met de insignia
7 Hd. de Chbray el du Cambresis , waar op d,
van een’ vliesridder. Hij heeft een’ lauwerbeide eerst aangehaalde bladzijden zeven verschillen
krans om het hoofd, draagt een’ zwaren baard
+z wapens voorkomen.
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en schijnt over eene wapenrusting een’ mantel te hebben hangen. De rand bestaat uil
takken en bladeren. De mededeeling van hel
randschrift des bekers, of eigenlijk der schaal
want het is eene zeer platte drinkschaal (*),
is naauwkeurig; alleen staat er bij: 1 Joan. 7.
H. M. C. v. 0.
Opschrift op

het Vntikaan te Rome (VII. bl

30, Vr. 30). De Pieterskerk is met de muren
en het voorportaal 666 voeten lang. Zie VOLK,
MAN, Reisboek door Italiën, dl. 111. bl. 51.
C. G.B.
[I. G. 1. A. verwijst naar L’orlgine et la chîted
Romepapale, par ROBEBT FLEMING, traduit de l’artgl

par 18. GIROD. 1819, vooral p. 47, noot; ‘t opschrif
luidt daar echter: VICAR~US FILII DEI.]

Verstap (VII. bl. 30, Vr. 33). Ik herinner
mij een boekje in 4O. gezien te hebben var
VERSTAP, Arithmetica Phitosophica, gedruk,

te ‘s Hage 1663, ‘t welk veel voor den ouin
gewijde onverstaanbare geleerdheid bevatte
en daarom misschien tot de curiositeiten be.
hoort. Wie er een exemplaar van bezit, kar
uit den titel of het voorberigt, indien er eer
is, de vraag beter beantwoorden.
L.J
Onbekende wapens(VII. bl. 30, Vr. 35)

MUYS. Indien hier ‘t geslacht MUYS VAN IIO.
LY bedoeld wordt, dit voerde van silver, bela.

den met een Canton, en seven maarlen sonde1
snebben en poten, alle van keel, zijnde het ‘wapel
van Heemstede, alleen met veranderinge val
couleuren. VAX LE~UVFEN, Bcctt. IR., fol. 1016
BALE N, Dordr., 1131.
D E RLOCQ, herkomstig uit Vlnanderen, er
later in Vriesland gevesttgd, voerde eerst VUT
zilver met twee baren van keel; verkreeg wa.

penvermeerdering van Keizer KAREL V, be.
staande in een sleutel gepplaatst enpnl, accostt
van twee rozen, ctlles van ziber, 011 een veld aab
keel, welk wapen z$ toen aannamen te voerenpart; met het stamwapen. Vgl. het Stamboek van den Frieschen Adel, dl. 11. Aant. (10:
op de Standgst van DE BLOCQ, waarin ook
gezegd wordt, dat deze firmilie naderhand
dien sleutel en die rozen alleen gevoerd heeft.
VAN REDEN : gefansd van keel en zilver van
vier stukken. Op den gekroonden helm twee
staven, gelijk aan het schild. Schildhouders:
twee herten doorsneden van keel en zilver,
Devies: Wahrheit und recht. GHOTE, Ges&.
u. Wappb. d, Ktinigr. Hannover, enz. bl, 12 en
Tab. C. 14.

men. Schildhouders: twee leeuwen van goud
met omgewende koppen. Devies:Intuta Quae
Indecora. Dezelfde, t. z. p.
MO.
Meermin tot wape~(VII. bl. 30, Vr. 36).
OfPurmerende
vroeger eene meermin met eenen
spiegel in de hand tot wapen voerde, kan ik

niet zeggen. Vreemd zou het zijn, omdat de
kundige VAN SANDWIJK, in zijne Beschrgving
van Purmerende , d a a r v a n geene melding
maakt, maar kan het den vrager welligt op.
den weg. helpen, dan deel ik hem mede, dat
de famlhe ALEWIJN, te Hoorn, een gequarteleerd wapen voert, waarvan eera en vier op een
veld van sabel eene meermin met eenen spiegel
ia cie hand uertoonen, en dat hetzelfde beeld
als helmteeken draagt. Mr. L. G.VEBNtiE.
J. M. Flenderus (VII. bl. 30, Vr. 37). JoHANNES MAURITIUS FLENDERUS

werd emeritus in Mei 1739, volgens de Boekznal van dat
jaar, a. 611. Op de Bibliotheek der Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leyden,
Catalogus 11. bl. 27, komt nog van hem voor:
Holland onnaakbaar en oneoinbaar - door het
water, so En ‘t leggen der fortifiatien als door
dekkende linìen. Dordr. z. j. 4O. waarschijn-

lijk tusschen 1713 en 1739 gedrukt.
LEGEND0 ETSCRIBENDO.
Servz’smeester (VII. bl. 31, Vr. 42). Deze
persoon zal aangesteld geweest zijn tot Servicie-meester, en wel door H. H. Mog. Deze
post had betrekking op gelden ter inlegering
van de garnizoenen te velde in de frontiersteden. Dit blijkt mij uit: Repuest aan huu

hoog Mogenden door Schepenen, Gezworens eA
Raaden der Hoofd-Stadt ‘s Hertogenbosch, de
Verachterde Servicie-GeZden tot inlegering vau
het Guarnisoetl in VOO~S.Z. stadt, ten laste van
het gemeene land. Mitsgaders eene Memorie
adstructief met bijlage. Te ‘s Hertogenbosch,

bij de Wed. C. A. VIEWEG, Stads drukster,
1786, in fo. aIen vergelijke ook AITZENA,
Zaaken van Staat en Oorlog, dl. 111. boek X.
bl. 100, editie in 4’.
Het schijnt een belangrijke post geweest te
zijn, want daarvan bestaat een vierkante(Lozange) zilveren penning, waarop staat: 0Seruys geldt bynnen Nemegen den 25 Sept. bnno
1632,” en op don anderen kunt zijn drie wapenschilden, aan een snoer hangende, en wel,
LOO als ik meen, van Amsterdam, Nijmegen en
Woerden.
D. W. Z.

VAXRHEDExC van zilver met een rad van
kee2. Op den met eene wrong versierden helm,

[Het geplaatste antwoord zal Dr. RÖMEB doen zien
lat zijne gissiug juist was.]

regts en links twee raderen te voorschijn ko-

drie struisvederen van zilver, achter weike

Darthold Willemsz (9ziet Willem) van den
Huevel (VII. bl. 31, Vr. 43). B. w. VAN DEN

(*) y”-‘p. kan eene zeer naanwkenrige afteekening van de schaal en het deksel van mij ter leen bekomen.

UIEVEL is ook bij mij in portret voorhanden,
ioor WIERIX (niet WIRIX). De kanis volkonen het wapen van de stad Vlissingen. Moet

Dl, VH,
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hij ook daar gezocht worden? De Zeeuws&
naspoorders kunnen dit uitmaken. - Me1
eenin verschil in de spcllin~ komt deze geslachtsnaam anders ook destijds voor in dt
Beschrijving van Delft, 1729, io. & CLAEC
wrr.Lmrsz vAs DEx IIEurEL,~~ecsnieestcr:11.
daar 1576,1578,1579,en Uurgcmcester 1577
1580,1581,1552.
I3.
Hegeni&s(VII.bl.31,Vr.44). H e t aldaar
aangehaalde werkje heeft tot titel: GOTFR.
HEGESITII Itinerarium Frisio-l~ollalzcliczLm
et
ABR. ORTELII Rinerarium
Gallo-Crabanticum
In quiòusquaevisu,quaelectu
digna. Lugd.Batavor. ex oj’cina Elzeviriana C 1313CXXX, 180 /
pp. 12O. De opdragt. is gedagteekcnd uit Leiden, den 23sten Jub~ 1628, en gerigt aan twee
jongelinpen, ARSOLD VAX DER RIIJLE, zoon
van CORNELIS
VAX DER XIJLE (zie SCIIELTEMA, Staatk.
Nederland, dl. 11. bl. 140) en
FREDERIK LODEWIJK VAX AITSEMA in ALSEX
(van Balsurn bij Docku~) zoon van FOFTE vbx
AITSEKA (zie SCIIELTEMA,
dl. 1. bl. 14). Tusschen beide jongelingen bestonden vriendschapsbctrekkingen. 1lEGPSITIUS h e r i n n e r t
VAN DER aIIJLE
toch daaraan, hoe h;J voor
drie jaren aan VAS AITSEMA, uit ‘s Gr*aven-

hage vertrekkende, boeken, waaronder de
Bataviu Illustrafy, geschonken had.
In een lofgedmhtje vó6r het Itinerarium,
door JANUS GEUFIARDUS.
Hoopleeraar aan de
Akademie te Groningen, geplaatst, getuigt
deze van HEGEXITIGS

het volgende :

HEGP~ITIUS, Quadae nobile
Et qua parte movet.vestigin

prrnen humi.
cults, viarum,

Hnc pemit ingenii mnx~mn signn sui.
Qui modo mcnte ragâ Belgarum rnptus

in orâ es,
Iioc fastiditas indice carpe Rosas.
HEGENITIUS was dus een Duitscher, ~vaarschijnlijk een Sileziër. Dat h;j in’,lC&S nog
niet lang hier te lande gewoond had, blijkt
ook uit den aanhef van zijn werkje. Voor
ruim een jaar geleden WRS hij over .Hambury,
Stade en Bremen to Delfzijl gekomen. Eiij
bezocht, blijkens den inhoud van zijn Iter Frisium, Groningen, Leeuwarden, Dockum, Franek?)‘, Harlingen,Workum,
Hindelopen en Stavoren. Hij zegt toch, dat, hij te Dockumniets van
de bij anderen vermelde reliquien van RONIFACIUS gezien heeft cn dat Workum en Hindelopen, alhoewel door hem bezocht,hem geene bijzonderheden hebben opgeleverd. In zijn Iter.
Hollandicum bezocht hij Enkhuizen, IToorn , 1
Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, .Leiden, RZjns- 1
burg, Katwijk, Zevenhuizen en deVeenen,‘s
Gravenhage, Rijswijk, Scheveningen, Loosduinen ,
Yoorburg, Delft, Rotterdam en Dordrecht.
Gelijk meer reizigers van die en latere tijden,b.v.voa UFBEXUACFI,~~~~~~~HEGEWTIUS
bij voorkeur in zijn reisjournaal(om
eens te noemen), 16 oj&lriften op,

het zon

aan of in
openbare gebouwen te vinden. Daarcloo~

heeft zijn boekje nog niet alle waarde verIoren. Die welke tot Leeuwarden betrekking
hadden, zijn door den Heer EEKTIOPF, in zijne
Geschiedkundige Bescfwguing , overgenomen ;
voor enkele andere en voor sommiprc eenipe
opmerltin~
in dit boekje verdienende zaken
mogen Ijler nog ecnige regelen ter herinne-

ring een plaatsje vinden.
Groni/7gcn. Xen opschrift door den bekenden Hoogleernar sIcor,. MuLIER (~IULRRIUS),
over een C’usus in cordis vulnere admirabi8s.
AXDREAS H A E S E V A S G E R , e e n l i j f w a c h t v a n
Graaf WILLEX L O D E W I J K VAX N A S S A U . den

22sten Augustus 1607 zwaar in het hart,
blijkens de lijkopening, gewond, stierf eerst
,den 8sten September daaraanvolgende.-Stacore)z. Hij de uitlcagingr van het bekende Huc
usque jus Stavriae, voegt hij een Latijnsch
.ofdicht vau PETRUS SCRIVERIUS,
ter eere van
unno RNNIUS , dat toenmaals nog ongedrukt
rchijnt geweest te zijn.- Enkhuizen. HEGESIrxus zag daar een schip, dat voor den Koning
7an Frnnkrzjk g e b o u w d w a s , e n w a a r a a n
loor omstreeks f 18000 aan verguldsel ten
íoste gelegd was. Van het Museuna van den
Ieroemdcn

CERSIIARDUS PALLUDAYUS

deelt

lij eenipe merkwaardi$eden
mede. DnaronIer waren : Vestes Pygmaeorum et Navis qua
!>yg972aei utuntz~7’,
alsmede Vestes et instruwnta militaria fere omnin Amazonum ! f n Amsterdam bezocht hij een Domus Orga!ica, door JOAX‘IES ANTOSIDES, van Alkmaar,
Inargrestcld
, alwaar men dagelijks muzijk
:on hooren en vreemde muykinstrumenten
e bezigtipen waren. Omdat JOAXXES AYTOIIDES Mennoniet was, noemde men zijn huis
n de wandeling in de Mcnnisten
BruzJoft, of

n 80s in de Bruyloft,
LXTOYIDES

of ‘t Iluys te Sinnelust.

mrtakte er zelf dit opschrift voor :

Icel boven op dit hup, is ‘tal een Psrndys,
)aer is Fonteyn geruys, Snaer, Typen, soet gekrys,
hgecr g’in ‘t huys te gaen, te hooren en te sicn,

joo toont uw’ mildigheyt, tot onderhout van dien.
Alkmaar. Over CORYELIS DRECISEL het een
m

ander, waaronder een in het Latijn ver-

anlde brief van DREuREL aan IJSBRAND VAN
L~ETWIJK, tc Alkmaar, waarin DREWEL als
‘en tweede PROTIIEUS wonderen van zijn tooververmogen verhaalt, tc lang om hier mede
; te deelen, alles geschiedende door middel van
l ?en nieuw door de grezi$kunde ontdekt
werktujg. Haarlem. ~AUCEXS KOSTER wordt
uitvoerig besproken. Bij de bekende plaats
uit de .Iiel&he I<ronijk van 1499, over de
Donaten, )Y die in Hollant , dae selffst vur der
tzyt (anno 1440) gedruckt syn,” voegt REGE?IITIUS

nog e e n e a n d e r e v a n X~RIAXGELUS
>jImpressus est hit Donntus, etc.

ACCURSIUS ,

primum omnium A. 1450. Admonitus certe
fLlit JOAWES FAUST, CiViS 8lOgUntinUS,
qlli
primus excogitnvit artem typis nereis, ex Donat0 Hollandiae prins impresso in tnbula in-
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cisa.“- LeXen.Vele
merkwaardigheden van
denLlorlusBoftrllicus, de Anatomiekamer, enz.
worden opgeteld. - Kutwijk. Terwijl IlRGRNITIUS aldaar met J~ACII.MORSIUS het strand
bezocht, bood men hun Nomeinscbe munten,
een’ sleutel, tevens zegel, en tepelsteencn met
opschriften uit het huls teC&en te koop aan.
Dergelijke oudheden werden toenmaals aldaar niet zeldzaam gevonden. - ZevaAu~sen
in de veenen. Hij vermeldt dit om een bosch,
daarbij gelegen, waarin telken voorjarc bij
duizenden ~Quactelz, Scholfers, Lepeluers en
Reygers” nestelden, die dan door velen, uit
Holland en van elders gekomen, met lange
sprieten gevangen werden. Hij verhaalt nog,
dat de Koning van Xrittannië, JACOBUS, twee
schepen vol met clezo vogels, met uitzondcrirg
der Schd~ers, Saarlijks uit dit bosch zich het
toevoeren. - sGravenRage
noemt hij, cven
als lnter LOUIS PHILIPPE, het schoonste dorp
in Europa. - Tc RTlijswijk zag hij de stallen
van den Prins van Ol*nnje, gewoonlijk met80
paardeu bezet. - Te Schcveni~2gen de zeilwagen van SIMOY STEVIX. Bij do vermelding
der oudheden, te Voorbu?.g gevonden, geeft
hij het opschrift eener steen, in het bijzijn
van zijn’ vriend TIIONAS SEGETIIUS gevonden:
stquia paucis fortnsso visa xut cognita,” terwijl de drukker als bladvulling nog later een
paar andere inscripties, aldaar den 15den
November 1621 CU den 17don Maart 1625
gevonden, mededeelt.
Was Bxx+iWTrrx docent te Lryclen ? Wnarschijnlijk zal men daar, in stukken van 1627
of volgende jaren, nog wel iets over hem L
kunnen opsporen.
J. D.
L.
J. Ceporinus (VII. bl. 31,Vr. 47).Voel hel )
ikniet mede te deelen ; doch moge hot weinipf ?
tot meer leiden.
In het jaar 1616 waren, blijkens de klas&
kale bandelingen (Rf. s.), REXRICUS LEO er
J~IIAXSES
NAÌ&JS Predikanten te Xonamel
Ben jaar te voren moet de cerstgenoemdc el
nllocn het Evangelie gepredikt hebben, daal
zijn naam op de lijst van de Predikanten del
,Classis alleen het: Ijnxr. tot ~omnzel" dh21
zich heeft. Eerst in de handelingen van he
jaar 1621 lees ik :
~Van I). Prncside gevrncht ofte D. JOAX.
NES CEPORIXUS als beroepcn tot kcrckcndie.
naar binnen Rommel pro membro Classis wn! 3
op te neemen, waerop voorfi. 13. cEro~:Ix~! 3
gcvoordcrt zijnde tot cxhibitic zijner gctny.
clrenisse, so zyner dimissie van zyne pcnieentc
van Cofals leere en leven twelck geschiedt ei
s~~lclrc getuychene gcsien zyn sodanighe VOOS
bcsteudich erkent.
1% voorts ovorwoeghen by den broederer 1
de beroepinghe mondelyck op D. CEPORI‘UU~ 2
geschiedt van de kercke van Bommel, soudc dc ?
Classis wel willen, dat wat anders indc seks ?

paere geprocedeert,, dewyl de maniro van
leroepinghe contrarieert de kercken ordre deer provincie; doch om sekere consideratie
vordt in dese sake. de procedure over gesien,
.e schuit sen wien datse machte wesen, aen
en zydc settende eñ wordt middeler wyle D.
EPORISUS pro mcmbro aengonomen doch dat
‘oort aen in ghene beroepinghc hier over
vorde.gepecceert.”
Is die CEPORIWJS dezelfde als die, welke te
?onxnzeZ ten jare 1566 het eerst de beginselon
1cr Hervorming aanprees - dezelfde als die,
viens handteekening men vindt onder het ad‘les, gegeven ter zake van de eedsweigering
loor SOYOY ten jare 1587 ? (zie BoR, ïVe(let*l.
3orZ., dl. II. bl.901; UYTESBOGAERT, Kerc;eliicke Hist. bl. 239). Het is volstrekt niet
mmopelijk. Zijn toch mijne korte aanteekelingen, vdór eenige jaren getrokken uit de
zlassicale Handelingen van het jaar 1625,
iie ik thans niet kan inzien, juist geweest,
Ian had de Bommelscho Predikant toen den
ouderdom van 84 jaren bereikt. In het volgende jaar overleed hij, na het nog beleefd te
xebben, dat de I$ommelsche kerkeraad de
kerkvisitatie weigerde, willende zich >,in die
slavernye niet steken.”
Tc Beest \vas in dien tijd PETRUS CEPORISW
Predika.nt. Hij schijnt er van Zf;iderve&? gekomen te zijn (zie DE JONGII, Nnanzl.), nam
in 1622 de dionstin hot leger waar en overleed
in 1613 (ll. Handd. dier jaren)? zijn zoon,
JOIIASSES CEPORISUS bediende, na fIE?TnIcus
LEO, de gemeente te Ihiel (1632-1636)en
daarna tot aan zijnen dood dìe van Rossem en
st. Andries (lG36-1647).
Dl-. RÖXEIL
Cahier (VII.bl.31 ,V~.~~).&LIAEX
heeft
Cohiere. Scriptum: cqrnmontarius; - zoude dit
woord zijnen oorsprong niet kunnen hebben
58
t
yan colruereo?
SIS -

TZ. F’anuzu (VIL bl. 31, Vr. 50). Volgaarne
beantwoorde ikdevraagvan T. en berigt hem:
Dat er onderschoidcne portretten In plaat
van wijlen mijn’ geliefden vader, don WelEerw. Heer HEI~AYXYCS PAUW, overleden te
Breda, 23 Febr. 1856, bestaan.
Daaronder herinner ik er mij althans ééo
dat 11lij11s
inziens, afschuluel$E Leelijh, - in
gelijkenis en gravure, - heeten mag.
Maar het laatste (hchnlvc het wel bekende
gesteendrukte silhouët door wijlen den Heer
BARBIERS, dat ook zeer g.elijkt, en mijn’ vader
voorstelt op 75 of 76jarlgen leeftijd) en, zoo
veel mij heugt en anderen verzekerden, VOMQsnert gelijicende, is dat gcteckend door R. W.
C~SPABI, gegraveerd doorJ.W.CASPARI.,en
uitgegeven bij J.vA~..LEDDER IIULSEBOSCH,

Amsterdam, 1809. Mun vader was toen 39
oud,
24!

jaren

i88
Onder dat laatste staat het volgend bij
schrift door H.
,,Dit’s

PAUW,

die zwier van taal, die roerende gebar

Met Godgeleerdheid , smaak, en oordeel weet te pz
rer
Breda. vereert dit beeld, om zijn vertrek benard ,
Opdat hij in haar oog steeds blgve, als in haar hart.”
‘t welk ik ook dáárom mededeel, omdat, ge
lijk mijn vader mij dikwerf heeft verteld, di
H. niemand anders was dan de, als Latgnsc,
dichter zeer bekende (ik meen zelfs beroemde
nu wijlen Heer

ROEUFFT,

tot zijn’ dooc

toe vriend mijns vaders, en, vroeger, insge,
lijks te Breda overleden.

Ook herinner ik mij, uit den mond mijm
vaders, dat genoemd bijschrift het éénige Hol
kandsche vers was, ooit door den HeerHoeurF1
vervaardigd, en dat denederige’geleerde dáárom alleen er zijn’ naam niet voluit ondei
plaatste.

Die bgzonderheden
mij nooitondergeheimhouding verteld zijnde, en nu tot de geschiedenis behoorende , meende ik ze openbaar te
mogen maken, of ze iemand belang inboezemden.
Is T. welligt een geacht verzamelaar van
portretten, en stelt hij er prijs op ‘t bovenbedoelde van mijn’ geliefden vader te bezitten,
hij gelieve zich tot mij te wenden, diemisschien
in de gelegenheid ben er hem een exemplaar
van te schenken, en zulks dan gaarne doen zal.
De thans éénige zoon des overleden Evangelie-Predikers,
J.M.ZWASENBEEKPAAUW.

gepd. le Kap”. der Genie.
[G. teBre&vergist
zich dus, wanneer hij beweert,
dat er van H. PAUW geen gegraveerd portret bestaat.
Het bestaan der inhet antwoord beschrevene gravure
bleek ons nog uit de mededeelingen van B. te L.,
A.J.VANDERAA,L.rRoBBte~eeuwarden,C.W.B.,

J. C. K. en H-g.]
C. Tromp en de Ruyter (VIL bl. 31,Vr. 51).
J. VAN LENNEP heeft in de 5de aflevering
van het Tijdschrift Nederland voor de maand
Mei 1849, te Utrecht en Meppel bij w. H. VAN
HEIJNINGEN uitgegeven, een stuk geplaatst,
getiteld: De twee Admiralen, waarin de verlangde bijzonderheden over de verzoening
dezer Admiralen, door Prins WILLEM 111
voorkomen ; welk stuk later met dat over eene
scha&zg in de 17de eeuru afzonderlijk is gedrukt.
P. KNOLL.
Mr.

[J. L. A. 1. verwijst naar I)E JONGE, Gesch. van het
Sde dl. , lste st. bl. 220-223.1

flederl. Z’eeweren,

Eyl. Waterland (VIL bl. 31, Vr. 53).

LARDUB

THEODORUS

WATERLAND,~~

EY-

Haarlena
uit een aanzienlijk geslacht geboren, studeerde te Leuven aanvankelijk in de regten en, na
daarin tot Bachelier verklaard te zijn, ook in
de Godgeleerdheid; tot Priester gewijd, dien-

de hij eenige jaren de gemeente van Velsen,
werd in 1569 Koster en in het volgende jaar
Pastoor der groote kerk te Alkmaar. Volgens
OPMEER was hii een man van aroote
zeleerdbeid, deftig vin gestalte, gematigd-en bescheiden van inborst en algemeen zeacht. In
1571 verpligtte hij de bu&erij glootelijks
door met den overste der mznebroeders DA'
SIELAREND~XK, denGraaf~~~ BOSSU teverbidden, toen deze Ijstreng meende te handelen ,” wegens de geweigerde inlating zijner
troepen ; zulks vermogt hem echter, na de omkeering der zaken, niet te beveiligen, zoodat
hij den 5den Sept. 1573, na zich 51 weken
verborgen te hebben gehouden, werd ontdekt
en gevangen genomen en in den vroegen morgen van den llden Dec., in het 43ste jaar

qns

ouderdoms, nevens zijnen Kapellaan
LEONARDUSZ, op de Steenenbrug werd
opgehangen , blijvende beider lijken zelfs niet
voor eene smadelijke behandeling bewaard.
Men leze dit alles uit,voerig bij P. OPHEER,
Martelaarsboek der Roomschgezinden, dl. II.
11. 198-207, en vergelijke daarmede
ROOMTAMP, Alkmaar, bl. 248 -250, 335 en 336.
Een uitvoerig verhaal deswegens bezit ik ook
n een M. S. Ijvan de Pastoryen bij de Paro:hie van de H. H. MATTHIAS ende LAUREN:IUS te Alkmaar,” waarin ook voorkomt dit
grafschrift :
Op de Eerw. en nu zalige Heeren EYLARDUS
YATERLANDUS
en DAVID LEONARDUS,D~~ Als
rroome Martelaaren, om de belijdenisse des
;eloofs, aan een galg met de koorde zijn gevorgd, Binnen Alkmaar, den 1 lden van Winermaand 1574 (sic) :
DAVID

Onder dees’ drek en puin en zand,
Ligt DAVID en Heer WATERLAND
Gedommeld . als men haar het leeven
Door Galg en Strop had uitgedreven ;
Vraagt men, haar misdrijfwat was dat?
Getrouw te zijn aan God en Stad.

Tevens bezit ik eene afteekening van zijne
,eschilderde beeldtenis, bij de tegenwoordige
\. Matthiaskerk berustende: boven aan leest
nen R. D.ALARDVSTHEODORIWATERLANDVS
?astor et Martyr Alcmariensis, ter eene zijde
:omt eene hand uit de wolken, een lauwerrans en strop houdende, waaronder Btatis
;o - Salvtis 156 1 - Svspensvs 1574 -in obidione Alcmariana, en ter andere zijde pronkt
ijn wapen, hebbende op de eene helft 9 roo.e St.Andrieskruisen op goud en op de andee een zilveren Malthezerkruis op een zwart
,eld, en boven den helm de zwaan van Waterand , met beide handen houdt hij een boek,
p welks band deze woorden : Esto$delis usue ad mortem et dabo tibi coronam vitce.

Apoc.

jok bevindt zichin de portrettenverzameling
er Pastoors van de S. Laurenskerk zijn af‘eeldsel, waarnaast dat van zijnen Kapellaan
p koper geschilderd.
C. W.BRUIXVIS.
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[Een kort berigt omtrent EYLARDUB THEODOBI of aangeeft op bl. 80 en 81, munten met kantDIRIWZ (niet zoo als C. W.B. opgeeft THEODORUB)
schrift gevonden worden.
WATEBLAND,&X~~D ODB Dr. RÖMEBeII J.BOUMAN
De Heer CASTAIN, te Pa+, was de uitvinmede,genomen uitban HEUSBEN~~VANRHIJN,
die
insgelijks 11 December 1573 noemen, als den dag der daarvan. Zie BOISARD, Traité des mémoiwaarop hij het leven verloor. Daarentegen zegt CAN- rest pag. 142.
TABILE: ,,Híj is met DANIEL VANARENDONK en drie
D. W. Z.
andere geestelijken opgehangen te EnleBuizen , niet
den 1 lden December, maar den 24sten Junij 1572.“]
Neef van C. van Alkemade (VIL bl. 32, Vr.

58). De onder de initialen J. D. R. bedoelde
31,Vr. 54). neef is Mr. JACOB DE RIEYER, door zijne BeZoo hiermede bedoeld wordt kantschrift,% schrìjving vun ‘sGruvenhage overbekend en
geen op den rug der munt staat, en ook soms beroemd.
randschrift genoemd wordt, raadplege men
Het nevensgevoegd genealo,pisch
uittreksel
VAN LOOX, Historiepenn. 1685,3de dl. bl. 336;
uit het onder mijne familiepapleren berustendoch daarbij merke men aan, dat er reeds in de geslachtregister van DE RIEMER, toont dit
1671, 1672 en 1673, zoo als VAN LOON zelf overtuigendaan.
geb. 1556. ABRAH. DE RIEMER overl. 1623.
en
Rundschrift onzer munt (VILbl.

TANNEKE DE VOS.
CORNELIS DE RIEMER
en
MAARTJE CORNELISdr.VAN

ISAAC DE RIEMER

en
NEELTJE ADRIAANSdr.

HEEREMAN.

1

P. DE RIEYER
en
IARIB NIENHOVEN.
I
Ds. ISAACDE RIEmER

Ds.

BIJLERST.

I
ABRAHAM DE RIEMER
en
JOHANNADELANGE.
JORANNADERIEXER

I

en
JANNETTE
I&.JACOB

VERHAVEN.
DE

I

RIEMER

geb. 1654. KORN.

VAN ALKBEDE.

geb.1676.

en
JOH.

PHILIPP.VU

RHEN E N,

Wed.

TOLLIU~.

Werk van H. Cannegìeter (VIT. bl. 38, Vr.
59). Door jjeene schoone verzameling van
middeleeuwsche oudheden ,” heeft H. VAN
WIJN waarschijnlijk bedoeld : Vele Terhandetingen over de oude Penningen, Inscriptien, Statuen , Urnae, Gemmae en anderen. Tot opsporing van dit en andere Handschriften, dievoor

de drukpers gereed waren, en door H . CANNEGIETER zijn nagelaten, zal de Heer BURCHTGRAAFF te Franeker welligt meerdere inlichtingen kunnen geven.
J. L. A. 1,
[C. G. B.verwijsi naar de kinderen zijnerweduwe,
den 12denMei 11. overleden, en bezit een MS. dictaat
van H. c. 1775 en 1 i 76, waarin veel over Oud-NederZand voorkomt.]
Casparus Grevinchovius (VIL bl. 38,Vr. 63).
Het geschrift onder No. 976 in de door mij
bewerkte Bibliotheek vun Pamjletten voorkomende, had mij reeds aanleiding gegeven naar
den auteur onderzoek te doen, waarvan ik
den uitslag gaarne ter kennisse van de Navorschers breng.
Dat hij geboren was te Dortmund in 1550,
in 1579 te Rodterdam als leeraar werd aangenomen, den 20sten Jung.1586 de Nationale
Synode te ‘s Gravenhage bgwoonde, en den 18
S?pt. 1606 te Rotterdam overleed en in het

ICHNEUTES.

koor van de Groote Kerk beoqraven werd,
vindt men met eenige andere bqzonderheden
opgeteekend in R. J. R. VANHARDERWIJK,
Naamlijst en levenshjzonderheden
der Predikanten te Rotterdam, sedert de kerkhervorming

(Rotte 1850, S”. bl. 14 > 15).
Er wordt daar ook gemeld dat lprnen hem
ook SWBRINKHUYZEN genaamd vindt.” Wat
was nu zijn ware naam? Dat hij verwant zou
geweest zijn aan den bekenden Remonstrant
NICOLAAS GREVINCHOYEN is mogelik,
maar
dat deze een zoon van hem geweest is betwifel
ik. N ICOLAAS werd in 1601, dus 5 jaren vdór
CASPARS overlijden te Rotterdam beroepen.
Van hem wordt echter in de korte biourafie
van CASPAE niet gesproken, wel van een’zoon
van dezen, HERMAN genoemd, Predikant te
Hillegersberg , die een jaar v66r hem stierf en

Ln hetzelfde graf als zijn vader rust.
CASPARGREVINCHOVEN waa een man,die
zich aan de regtzinnig Gereformeerde (CuZviistische) leer vasthield en zeer tegen anderen
bverde. Buiten zijne polemiek tegen de Lutherschen, kennen wij nog van hem een geschrift tegen den wederdooper HENRIE NIXAES:

yen.. . .

3) Ontdeokinge van de monstreusedwalin-

HENDRICI NICOLABBSEN. Rotterd.1604.
In 8O. en eenige boekjes tegen den Jezuït
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DE
KOSTER
(COSTERUS), die dc
Hervormde Predikanten zeer belasterd hnd
en met wien hij zich naar arcnleiding daarvnr
in een’ heviocn twist wikkelde.
De zaak &s deze. D E KOSTER liet in oi
omstreeks het jaar 1587 zonder zijn’ naam
acht Propositien drukken en ook in IToZla~zu
uitstrooijen, waarin hij de Hervormden, en
meer bepaald de C&inisten
opvorderde de
oudheid hunner leer en het gezag VRII CALVIJY, tegen over dat der Roomsch-Katholijke
kerk te bewijzen. Deze Propositien l%-erden
door eeni&e Predikanten, met eene ber$mde
tegenstellmg yan even vele Propositian herdrukt. Hierop wierp DE KOSTER zich als verdediger der door hem gestelde Propositien op
in een geschrift, getiteld: Bewiis der Catholiiker leeringhe, met a$voorde op sommighe Teghenstellinghen:
Door FRAXCISCUM COSTERUM,
Sec. Jesu. t’Antw. ly JOACHIH TROGSAESILJS,
1595, waarin hij die tegenstellingen hevig hestreed.
Twee jaren Inter verscheen daartegen : Onderwijsinghe v<rn de oude Catholycke Apostolische ende Roomsche Kercke ende Religie, tot
een cort ende slecht bericht voor alle goedthertighe Ccctholycken, op de ccllomnien P. FRAYCISCI
COSTERI,&& SynS gt?hJcke hhhk%?l~, die onder den t,itel der G’atholycke Iicrcice, ende Societatis Jesu , de Catholf/cke, Apostolische,
Roomsche Iiercka ende Rek& soeciletl te ondel*drucken. l$? gegeven door GASPARUJI GREVISCHOVIUN~ dienner des Goddelgcken woorts der
Cu!holycke GereJom~eercìe Kercke. T o t Rotterdnm, 1~9 JAX BATMAW, An120 1597. (Dc titel aldus in het volgende geschrift vermeld.)
Dlmrtegen.gaf DIG aOS'TER weder in het
licht: 40101~2a Gntholicn , dat is Ccltholzj’cke
Antrcoorde op een kettersch boecxken CASPACI
GREVISCIIOVIJ.
Geusch Prediknnt tot Rotterdam, etc. T’Hantw. hu JOACII. TROGYESIUS,
1598, in kl. ö*. van welk hoekje ik een exemplaar vnormij heb,waaraan de titelontbreekt.
Men vindt in dit geschrift de Chronique s&ndaleusa van een aantal hervormde l’rctlikunten, wanronder zeer geachte personen, De
Staten van Holland meenden het daarom te
moeten verbieden, even als vroeger zijn Eewiis, der &t?~ol. lee&ge. Hierop schreef DE
~cosrF,R een Seyndt-brief aen de Edele ende
Wiise Ileeren representerende de Sïtuten ende
Haetit vau FIollundt , Zeelandt, etc. Net eenel
brief cmnCASpAR GRECISCROvEY, FRAYCISCI
COSTERI, Societntis Jesu. T’Hantw. by JOACH.
TROOSESIUS, lU98.in kl.8O.
GRRVINCIIOVEX antwoordde in een Piefensio ‘C&holica, dat is Ccdholijcke verantlcoordïnghe der Apostolische, Cathol$‘cke entle Roolnsche
Religie, op íle Ccdumnien endelusterirrghen FRANCISCI COSTERI, Jesuuyt tot Brussel, on~c~ca:
onder den Tijtel: Apologin C&olicn, nis ooc
door CMWZ Sendtbriefaen deEdeleencle Wijse
Heeren, representerende de Staten, ende

Rn& van Hollandt ende Zeelandt, etc. wtghestro$: Ghedaen door CASPARUDI GREVNCROVI~N, Dìenaer des Godtl. Woorts der Cathol. ghereform. Kercke tot Rotterdam. Tot
Rotterd. by JAX BATMAXS, 1598. In kl. S”. Dit, boekje is even als het vorige en het volgende in het bezit v;tn den Heer F. YCLLER.
DE KOSTER repliceerde weder in een geschrifl,, getiteld : Be tweede Apologie FRAXCISCL
COSTERI , Priester der Societeyt Je.%, op I<etter CASPAR GBEVISCIIOVE~S 6OeCk. ~í~Cl?ZtW.

FRANCISCUS

hy JOACHIM

TROGSESIUS,

1599.

In

kl.

8'.

Daarachter vindt men met afzond. titel doch
doorloopendepnpincring: Twee Dialoghen daer
Christus, COSTERUM ende ketter CASPAR ij&
sgn oordeel exan&eert ende verzyst , door
FRAXC.
DE

COSTERUM,etC.

~IOSTE~Z schijnt hetlaatste woord gehad
te hebben, Ik vind althans niet dat, GREVIXHOVE‘T weder geantwoord heeft,.
Ik Inat hier een paar proefjcsvan hunne
polemiek volgen, die voor de kennis van GREVISCFIOVESS
leven mede van belang zijn:
n Wie ghy zyt ,” zoo begint COSTxRdevoorPede voor zijne Apologie
Cntholica, geripat
>>xcn CASPAR GREVISCIIOVEY, Predikant te
Rotterdam ,” ,,Wie ghy zyt, en weet ic niet,
dan (soomen my seyt) dat ghy in cie mandelinge heet den cousscnhrcyer omdat ghy, oft
u concubyne, u geneert met cousen te breycn.
IC segge u concubync, want sy seggcn dat ghy
een Yriester zijt , in onse Cntholijcke Kercke
ghewijt , ende gcstaen hcht te Dortlnonde int
landt van Cleue, ende daer naer geworden zijt
een soldaet, schrijver int regiment des Grhre
VAX ~e?r~~~~~~,endealsoogevoorderttotliet

nrcdick-arnut. Daerom en can u wvfu wetteiijcke IinysAoume niet gezijn, mier (opt allcreerliickste te smeken\ u concubvnc, ” enz.
GREVI~X~OVE~
o;ltkent’in z;jne D;?fensio CaIholicn zoowel het eeu nis het ander. Hij heeft
het handwerk van kouscnbreijen nooit bij de
hand gehad, evenmin als zijne huisvrouw, die
hij nnn christelijclre ordonnantie” getrouwd
heeft. Ook zegt hij nooit Roomsch Priester,
noch ook soldaat pewccst te zijn, of bij den
Graaf VAX ITJEX BERGgeSChreVen tehebbent
DE KOSTER schijntdus nnar den persoonwien
hij bekisterde, geen nnaulukeurig onderzoek
in ‘t werk gesteld te hebben, of GREVISCTIOVEV wilde van z;jnc vroegere loopbaan niets
weten.
Het is merkwaardig, dat in cleze Defensio
C;rtholicn de schrijver, nn zich in de voorrede
belrln:~gd

te hebben, dat

DE

KOSTER

zoo veel

van scheldwoorden houdt, zijn hoekje aldus
begint: I,Wic $1~ zijt , Munnic, Paep, KetteF
ZOSTER of Jcsowijt, cn weet ic niet, dan als

i

ille verstandighc redelijcke lieden wt uwen
schriften konnën mcrckcn, zo0 zijt ghy eenen
mbcschaemden Munnic, die andere lieden;
lie niet en zijn van de Pnuselycke @csint:
.lcydt, meestcrlijc metet te beliepen ende te
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lasteren, endo hebt uwe Apologie met leughenen begonnen ende gheeyndicht.” Er is misschien veel van waar, maar de tegenpartij
ontzag dikwijls evenmin logen en laster. Maar
genoeg reeds.
P. A. T.
[T. A.

n. en LECENDO

ET SCRIBEAI)OW~W~~Z~~

hctrmngehaaldewerk
van P.J.R.VANIIARBERWIJK en naar GLASIUS, Godyel.
.TVederl., dl. 111. bl.
407 en 408, waaruit zij eenige der hierboven vcrmcldebijzonderheden mededeelen; de eerste met devraag
of met één onzer lezers de grafschriften van c. en H.
GRGFINCIIOVIUS hem zou willen opgeven?]
Cusparus Grevinchovius. Een Predikantvan
dien naam vermeldt H. CESARIUS in zijnen
Opdragtsbricf aan den Magistr. van Bommel
vóur de predicatie op het twaalfjarig bestand
(zie BescJzr. der stad Bommel, bl. 181 vlgg.).
Hij berigt aangaande hem,dat hij eenigen tijd
na JOHANXES LEO te Bonz~nel kwam en naar
‘s Hertogenboscls en Rotterdam vertrok.
Dr. ROMER.
Casparus Grevinchovius. Hij heeft ook geschreven : CatJLolycke verantwoordinghe der
Religie, waarin hij op bl. 353 verhaalt, dat
zijn vriend, de bekende TIIOXAS VAX TIELT,
Abt van X. Bernards en later leeraar der Hervormden, het smeekschrift der Edelen mede
had onderteekend , dat door den Hoogleeraar
J. w. TE WATER voor waarheid is aangenomen,
en voor zoo veel hij kon ontdekken, de eenige
uit de kerkelijken van dien tijd was.
J.L.A.I.
mtw

VRAAGTEEKENS.

241.- Slijkgeuzen, Boontje. Ten tijde van
en GOJIIARUS plngt het Rotterdamsch gespuis gewoonlijk de SQkgeuzen,
zoo als zij de Contra-Remonstranten
noemden, na te jouwen: >jBoontje (Bontje) komt
om zijn loontje.”
Vanwaar de benaming: Slijkgeuzen, en
wie of wat was Bontje?
J. J. 13.
ARMIXIUS

242. - De mond van de Eems. Zoo een
der HH. Navorschers ook met juistheid kunnen zeggen, waar die eindigt, d. i. waar men
J. J. B.
in zee komt ?
2 4 3 . - Familiewapens. Ik zou mij niet
rekenen, indien
minder dan -5- verpl.ipt
iemand mij de wapens wilde opgeven der navolgende familiën: ASSCHESBERG, BIEREXVS,
BoISSEVAIX,BEIJERIYCK,VAX
DOELEX,FEITAMA,GROBBEE,
HETzER,'SJACOB,LABOUCHERE,LEMMERS,
LAMAISOS, LAMPE,MAIJ,
&IESSCHERT,
MESSCHAERT, VA1YMARLE,MOLI$RE, NUTGES, VAX WOLTEX, VAY ORSOIJ,
SASSEI,THINVANI<EULEX,TERBRUGGEX,DF.
VRIES (JER~SIMO),
MILLET, WURTZ en VAN
ICIIXEUTES.
VLOOTEX.

244. - Ds. Derk Heimans. In 1696 was
Predikant te BaZgooy, (Gelderland) DERK HEI-

MASS.

Wie kan ‘8 mans wedervaren vermelden ? De kerkeraads-boeken
dier gemeente
van de vorige eeuw zijn niet meer voorhanden.
C. & A.
,&&5. -Haar op de tanden hebben. Spreek@.ze : z+ heeft haar op IAare tanden, voor : zij
is een bits kwaadaardig wijf. Zoude die
spreekwijze ook afkomstrg kunnen zijn van
een roofdier, hetwelk woedende van het verxbeuren van een ander dier terug komt, en
nog het haar van het omgebragto op zijne
tanden heeft ?
Pa.
246. - Geschiedenis uan den RJtijngraaf
van Salm. Wie geeft mij de beste bronnen tot
de geschiedenis van den, ook in ons vaderland, zoo bekenden Rhijngraaf VAN SALN?
In het Nederl. Rijks-Archzef
vindt men eenige bijzonderheden omtrent hem opgenomen.
0.
24F. -Voeding der vogels. Waar kan men
de beste aanwijzing vinden van het aas,waarmede de vogelen, vooral de kleinere, zich
voeden ? BUBFO?I geeft niet altijd een voldoend antwoord.
0.
248. - Cezar Rìpa. In VONDELS Aanleidingh tot de Nederduitsche
Dichtkunste wordt
gesproken van den Beeldenaer van den geestrljckenRidder CEZAR RIPA, nu in Nederlantsch
verduischt.Wie WaS CEZAR RIPA ? Hoe heet zijn
werk in ‘t oorspronkelijke? Kan iemand mij
de vertaling aanwijzen of ter leen geven ?
J.VABLEWEP.

249. - Gouden beker van Egmond. In den
Catalogus van den Atlas enz. van H. nussERus
1788, vind ik op bl. 197 van het lste deel
eene I,Afbeelding van den gouden Beeker of
Kop, uit den hmze van EGMOXD, waarop de
Geslachtlijst van dit Huis, voor zoo verre het
gesproten is uit ST.LOUIS, Koningvan Frankr$k, tot op PHILIPS VAX EGMOSD, geboren
A”. 1622 &c. verder beschreven.”
Is deze beker nog bewaard, en zoo ja,
waar ?
D. F.
2 5 0 . - Wapen van Wassènaer. Het oude
wapen van WASSEXAER is van keel met drie
halve manen, 2 en 1 , van zilver, Het tegenwoordige: gevierendeeld, 1 en 4, het bovengenoemde wapen, en 2 en 3 van azuur met eene
faas van goud. Van waar is dit laatste?
D.
201.- G r o o t privilegie van Vrouwe Maria.
Wie kan mij den volledigen titelen het jaartal
van den eersten afzonderl~ken
druk van het
Groot privilegie van ~?+OUZW NARIA opgeven ?
J. L. h. 1.
2852. - Brevinge. Wat beteelrent of welke
is de afleiding van het woord brevinge, breuin-
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Het schijn t
de benaming eener opbrengst of belasting ti ?
zijn, die voormaals op de Veluwe en ook el.
ders geheven werd.
P. N.
ge, ook welbryevynge genoemd?

233 .

-Huis te Verchen. WiJ lazen in eenc

oude familielijst de aanteekening van de vol.
trekking van een huwelijk in 1658, op he
adelIijk Huis tot Verchen of Vercken, welk
huwelijk door den Predikant ZILVIUS var
Dueren werd in.gezegend. Het is ons niet mo
gen gelukken dit huis of kasteel op te sporen >
daar wij het in de werken,die wij er over raadpleegden, nergens vermeld vonden. Kan iemand ons ook op den weg helpen?
K. v. S.
254. - Twee wapens. A. Gedeeld : 1, me1 t
een’ halven adelaar; 2, doorsneden a. drie eikels 2, 1; 6. een klaverblad. Hartschild: eer
kapitale Romeinsche Z. ‘t Schild gedekt me1
eene gravenkroon.
B. Gevierendeeld: 1 en 4, een klimmendc3
Ieeuw ; 2, drie leliën 2, 1; 3, drie vogels 2, 1 .
Hartschild : drie smalle kepers, ‘t Schild gedekt met een’ aanzienden helm; helmteeker
een klimmende leeuw met een’ hamer in der
regterpoot, ter weerszijde
vijf banieren, elk
met eene lelie. (In het lste en 3de veld staan 1
de dieren, waarschijnlijk door eene fout in dc
afbeelding, omgewend.)
Kleur en metaal z@ mij onbekend. WL
kan ze mij opgeven en de namen der geslachten noemen, wien deze wapens toebehooren ?
VANDERNEER.
253. - Moordjaar. Men ze.gt te Enkhuìxen en op meer andere plaatsen in Noord-Hol.
Zand, van iemand die het 63ste jaar zdns levens is ingetreden : deze is in zcn moordjaar,
Van waar is dit gezegdc afkomstig?
VAN DERNEER.
266. -

JQR Briltg’es. JANBRILTJES~~B~,

zegt men van waren, die niet veel deugen ;
zoo spreekt men ook van JAN BRILTJES goud,
als men koper met den schijn van goud voor
zich heeft, Van waar die benaming ?

Vergelijk VANDERKE~IP,~~ZJ~%~CZ~MA~RIT~,
dl IV. bl.394. Hoe zijn de namen der drie
dochters en met wie waren zij gehuwd?
2 6 9 . - Graf van Anna van Egmond. In
, Geslacht van Nassau, vond ik dat de
eerste vrouw van WILLEM 1 te Bredu begraven is. Zou iemand mij ook kunnen annwijzen w&r , en zeggen of’ haar graf door eenig
opschrift te onderscheiden is?
ORLERS

260. - Carnaval. Welke is de aileiding

van dit woord ?

F. F. C.STEINMETz.

2 6 1 . - De 0’ in Iersche geslachtsnamen.

De 0’ in Iersche geslachtsnamen als

O'DOXN~~~,o'~~~~~~~endergelijke,watbeteekent
F.B. C. STEINMETZ.
deze?
2 6 2 . - Heul. Wat is de afleiding van het
woord heul, in de zegswijze : heul zoeken P hoe
hangt het zamen met de heulbloem (papaver),
ofis deze overeenkomst louter toevallig ?
PR.

VRAGEN

DOOR

HET BESTUUR
WOORD.

BEANT-

Tot aanvulling v&n sommige datums en bijzonderheden ten aanzien WUI LOUISE DE COLIQNY, door T.
gevraagd, diene, dat zij den 28sten September geboren werd. dat hare moeder CHARLOTTE DE LAYAL
heette en’dat zij in Mei 1571 met TELIQNY trouwde.
Voor ‘t overige verwijzen mij hem naar het reeds
bl. 128 aangehaalde werk van DE LA PISE.
Omtrent het huis te voorn, onder de Meern, zal
hij voldoende inlichting vinden in Tegehw. Staal ran
Utrecht, dl. 11. bl. 200, en bij A. J. FAN DER AA,
AardrCjksk.
Woordenboek, op het woord.
Vier vragers noodigen wij uit de vorige Jaargangen van dit Tijdschrift ter hand te nemen : J. J. B.
leze dl. 1. bl. 125,178, 264, en zal daaruit zien, hoe
veel aanleiding de dichter van : het dolhuis der actionuten had, om van schepen met machines te spreken ;
BERIN raadplege over romances en Ballades, dl. IV.
bl. 237 ; J. J. B. over het spreekwoord: hij laat roos[es maar zorgen, ons antwoord dl. VZ. bl. 64; K. over
ALMONDE dl.VI. bl. 317, dl. VII. bl. 79, en zal zijne
eigene vraag nagenoeg dl. VII. bl. 127, Vr. 173,

LEH 1 ii-i574 fan MONDRAGON begeerde, noemt
~oo~~,Ned. Hist.,bij name: ,,PHILIPSVAN NARNIX,
in Rusland eene zilveren munt voor den dag' Heer van Sant Aldqonde , Hopman JACOB SPONSDE BIJ=, Ammirael van Kámpveer, eenen Itagekomen van EGBERT 11, Markgraaf van iZOON
iaanschen krygsbouwmeester, gebynaamt CITTADELThuringen , Graaf van Stavoren, Ooster-, Wes- 1 ,o, den steedehouder van Hopman WILLEKEN
ter-, Fivel-, Hunse- en Islegoo, van den GOS- A LNQEREN, en Hopman JAN PETBYN." Dit tot narigt
larschen type, tnsschen de jaren 1068en 1090 1 ‘an J. L..k, 1. H. J. W. vraagt ons naar de afleiding der woorden
geslagen,met
het omschrift: NEOB’VVHES.
en potstronk. ‘t Eerste is duidelijk genoeg
Welke plaats kan hier door aangeduid wor- h ondwot
e ene zamenkoppeling van vod en hond; ‘t laatste kenJ. D.
den ?
L len wij niet en hebben wij nooit hooren gebruiken.
Til, op til zijn (eene spreekwyze, waarvan de afleiL.
ling P R. duister is) komt van het werkwoord tillen,
2 8 6 . - Jonkvrouw van Mechelen. Is het
zijnde eigenlijk wat in het optillen is, wat opgegeschil opgelost, hoe de geliefde van MAURITS ,als
aomen, beraamd wordt.” Vroeger zei men: in til, na
heette: MARGARETHA of WILHELMIXA?
zijn
Op til. Zie over een een ander&x.~~ VRIES, IVare-nar,
al de zeven natuurlijke kinderen uit haar ? of jl. 135, en Glom, op de illinnenloep,
bl. 315.
2bO. -

Munt van Egbert II. In 1856 is

VAN

slechts twee ? en uit wie dan de andere ?

~atbtìa is een goed kruid, maar
a het waat in ieders Aof niet.
hem en zijne vrouw ELISABETH NAVEGEER,
wier zuster met, den bekenden DANIEL DE
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AANTEEKEWINGEN.
Doctor h%duas Heinsius. F,r is, eenige ja Lren geleden, in dit Tijdschrift gevraagd naa m
den schrijver van den Vermake@ken
AvantuIrier (111. bl. 320, Vr. 314). Waarlijk, het i19
vreemd, dat die schriJver heden ten dage zo 0
geheel onbekend is. Zijn roman toch, ho e
grof en onkies& die ook op vele plaatsen
moge zijn, munt uit door geestigheid en le,vendigheid van stijl. Onze voorvaderen heb
ben hem verslonden, blijkens de vele uitga
ven (ten minste acht), die er van het vrij dlkk
boek bestaan. Voor twee blijspelen van J
VAN HOOGSTRATEN,
de Geleerde Advokaat 4
bespotte druivendief en de Verliefde Kok, heel
hij de stof geleverd. (Vgl. rerm. Avunt., bl
65-91 en 27P-29%) ~oig~ns~~u?iO~~~~
ISERG (zie Nuv. IV. bl. 266) IS hij in vier talel
vertaald, en noemt de beroemde FIELDIN~
den schrijver zijnen meester. Toch is hij nl
ZOO geheel vergeten, dat, voor zooverre il
weet, geen later schrijver er van spreekt, dal
alleen BRUNODAALBERG,~~~~~~
vermeldtal
>,‘t papiere kindje van den Raadpensionari
REINSIUS."

Intusschen, het boek is noch van den Raad I
pensionaris, noch van iemand uit zijn fami
iie. Hadde BRUNO DAALBERG goed uitzijn
oogen gezien en op de initialen N. H. op he
titelblad gelet, dan zou hij, geloof ik, niet aal
ANTONI HEINSIUY
gedacht hebben. Maar hi
had misschien den roman aan eenen HEINSIU;
hooren toeschrijven, en onder de beroemd1
mannen van omstreeks 1700 kende hij geener
anderen van dezen naam. Onze schrijver nr
heette nie~ANTONI,maarNICOLAAS

HEINSIUS

en behoorde niet tot de Delftsche familie
waaruit de Raadpensionaris afstamde, maal
tot eene andere van denzelfden naam, uil
tTZaanderen af’komstig, die ook beroemde man,
nen heeft opgeleverd.
De eerste van dat geslacht, die mij beken?
js, was NICOLAAS HEINSIUS, in de XVIde
eeuw Burgemeester van Gee?*aertsbergen,
in
Vlaanderen, een man, die door zijne geleerdheid in zijn vaderland bekend was. Zgn zoon,
insgelijks NICOLAAS geheeten, was Advokaat
te Geqt ep Rentmeester van den Prins VAY
JMPINOJ.
Als ijverig voorstander der Hervorming en aanhanger van den Prins van
Oranje verliet hij Gent, toen deze stad in 1583
door PARMA ingenomen was, en hield zich
eerst op in Engeland, later te Rzj’swzj’k, in den
Haag en te ter Vere, in welke laatste stad hij
begraven ligt (zie Aha Acad. Le@., p. 201
sqq., J. VAN WAESBERGHE,
Gerardimontium,
pI 144, TE WATER, Historie der Herv. kerk te
Gent, bl.149, P. BURMANNUS. JR., Vita Nic.
&eineii, vdór NIC. RElNSII, Adverearia, p. 3).
Wanneer hij gestorren is, is mc niet gebleken, wel dat hij in 1608 nog leefde. Van
Dl. VIT.

BORCRGRAVE gehuwd was, ken ik slechts

BBnen zoon, den beroemdenleydschen
Hoogleeraar DANIËL HEINSIUS, geboren te Gent,
den 9den Junij (ofden 30sten Mei o. s.) 1580
(en niet, zoo als gewoonlijk opgegeven wordt,
1581of1582, ~~~KANTELAAR~~sIEGENBEEK,
Euterpe, st. 1. bl. 99), en gestorven te Leyden
den 25sten Februarij 1655. Hij trouwdu
ERNGARD RUTGERS, zuster van den beroemden~aNus
RUTGERSIUS,
enhadbij haar twee
kinderen, eene dochter, ELIZABETH, getrouwd
metWILHELMUSGOESIUS,en
LAAS,
geboren te Leyden,

een' zoOn,NICO-

den 29sten Julij

1620..
Deze NICOLAAS wasreeds vroegalsgeleerde en Latijnsch dichter beroemd. Door zijnc
reizcn in verschillende landen werd hij met
vele geleerden van dien tijd bekend en bcvriend. Koningin CHRISTINA van Zweden, die
er eene eer in stelde, allen, die in kunst of’wetenschap uitmuntten, aan zich te verbinden,
nam ook REINSIUS in haren dienst, die eerst
verschillende landen voor haar doorreisde om
handschriften te verzamelen, en zich later te
Stokholm nederzette. HEINSIUS ondervond
evenwel, wat, velen met hem ondervonden,
dat CHRISTINA we1 veel beloofde, maar zeer
slecht betaalde. Hij bleef nogtans in Zweden,
daar VAN BEUNINGEN hem in 1654 den post
van Resident der Staten van Holland bij de
Koningin bezorgde. In 1656 was zijn last volbragt en vertrok hij naar Amsterdam? waar
men hem tot Secretaris der stad benoemd
had. De bedorvene zeden van het Zweedsche
hof waren niet zonder invloed gebleven op
onzen geleerde. Hij had daar eene betrekking aangeknoopt en verscheidene jaren geleefdmetZekereMARGARETHAWCLLRN.Reeds
in 1655,dus nog eer HEINSIUS Zsueden ver-

liet, vertrok zij met hare twee zonen naar Amsterdam. Zij was een allerliederlijkst schepsel. HEINSILTS schijnt dit vroeger niet gcweten te hebben: hij geloofde hot ook nog niet,
:oen zijn vriend IS. VOSSIUS erhemin lG56
)ver schreef (Sylloge .75)xX., t. 111. p. 684).
%et lang daarna evenwel gingen HEISSIUS
Ie oogen open. Dit gaf verwijdering. MAR:ARETHA WULLEN eischte nu dat hij haar
:ou trouwen, en toen hij dit weigerde, begon
:U hem met, een proces te drmgen. Dit gejeurde reeds in het begin van 1657 (Syll.
Fpist., t. 111. p. 354). HEIXSIUS had haar
rouwbelofte gedaan, maar alleen onder voorvaarde, dat het bleek dat er voor die slechte
geruchten geen grond bestond(ib. p. 362,686).
Cij begon dan ook een proces. Volgens HEIN11~s bevonden er zich onder de reoters. dia
‘oor hare bekoorlijkheden evenmin &gevoeig waren als hij zelf in vroepren tijd, en dit
naakte, dat 115 in Junij van datzelfde jaar het.
25
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proces verloor. Zijne familie wilde dat hij aan
de zaak een einde zou maken, door aan MARGARETHA jaarlijks eene bepaalde som gelds
toe te staan (ib. p, 361). Ook zijn vriend J.
F. GRONOVIUS ried hem dit aan (ib. p. 360).
Vroeger had XARGARETHA een zoodanig
voorstel afgeslagen, nu echter was zij er wel
toe genegen, daar zij groot geldgebrek had.
Zij nam dus haren toevlugt tot IIIOKUS, die in
het begin van 1658, uit haren naam, aanbood
de zaak geheel te laten rusten, mits HEIXSIUS
de kosten betaalde, die van beide zijden gemaakt waren. Over het onderhoud der kinderen zou men het wel eens worden (ib. p.
386). Doch HEIXSIUS weigerde. Het proces
had hem wel veel geld gekost, maar hij kreeg
hoe langer hoe meer bewijzen van het slechte
levensgedrag van DIIARGARETHA in handen en
was nu vol vertrouwen op den goeden afloop
der zaak (ib. p. 355,356,360). Hij vertrouwde er echter te veel op. MARGARETHA wist
zich ook in den Euug vrienden te maken en
vooreerst de zaak te rekken (ib. p, 384,405).
Ondertusschen werd HEINSIUS in 1660 op
nieuw door de Staten naar Zweden gezonden
(BURMAX, Vita N. H.,p.41). In 1665, terwijl
hij nog in Zweden was, verloor hij het proces
en werd veroordeeld 3lARGARETHA te trouwen. Het huwelijk werd in September van
hetzelfde jaar, terwijl hij nog afwezig was, op
regterlijk bevel voltrokken door een’ ander’
persoon, hem vertegenwoordigende. Daar de
Hnagsche Predikanten weigerden het huwelijk te sluiten zonder zijne toestemming, werd
het niet in de kerk, maar op het stadhuis gesloten (SylZ. E@st., t. V. p, 304, 305 ; t. 111. p.
872,873,877,8ï9).13EIxSI~S
heeft ~IARGAKETHA nooit als zijne vrouw erkend, en het was
misschien om verdere moeijelijkhedcn te vermiJden, dathij, uit Zweden terugkeerende, niet
op het grondgebied van Holland, maar te
Vianen ging wonen. Hij bragt daar zijne overige dagen door en stierf te ‘s Gravenllnge den
Yden October 1681.
M.ARGARETIIAAS
twee zonen namen den
naam van IIEIWXUS aan. De eene heette DANIGL. Deze is den 23sten October 1669 te
Iinrderzuck in de Rcgten gepromoveerd
(BOUXAX, Gesc%iedenis der voorv&'ge Geldersche Hoogeschool, dl. 1. bl. 368). Hij is getrouwd $ewecst met ISAI~ELLA ~IARIA VAN
VEEN,
kinderloos gestorven den 5den Mei
lG99, dochter van SIMON JVILLEXSZ. VAX
VEEN, Hoofdofficier van AEhnnr , geboren
1625, overleden den Bisten Maart lG90, en
~ARIACUIKVAN~IIEROP, overledenden16den
April1693 (IIOOGSTRATE~,~~~O~?~t~ei~6Oe~,~~~hangsel op het laatste deel, bl. 139). De andere
zoon heette NICOLAAS, en was de schrijver
van den Vermakelijken Avanturier.
Dat hij van zulk eene moeder eene zeer
slechte opvoeding ontving, begrijpt men. Toen

zij met zekeren Duitscher , dien zij buitenslands voor haren man liet doorgaan, naar
Zweden reisde, ging NICOLAAS mede. Rij
schijnt zich aan de levenswijze zijner moeder
in het minst niet geërgerd te hebben. Wanneer hij :in Holland teruggekomen is, weet ik
niet, wel dat hij daar een losbandig leven
leidde, en eens, het was in 1677, bij nacht
met een paar van zijne medgezellen langs
de straat zwierende, eenen manslag beging.
Hij vlu$te en begaf zich naar Parijs. Daar
zocht hg zich bij COLBERT en andereaanzienlijken in te dringen, doch slaagde daarin niet (Syll. Epist., t. V. p. 805). Een paar
jaren later vinden wij hem in Italië. In dien
tusschentijd schijnt hij zich in verschillende
Fransche steden opgehouden te hebben, hij
spreekt althans van zijn verblijf te Montpelier (Kwijnende Venus, bl. 51) en te l’oulo,,
(ald. bl. 52). In 1679, zoo het schijnt, teRonae
gekomen zijnde, zocht hij zich aaneenaam te
maken bij Koningin CHRISTIXA, die toen in
deze stad haar verblijf hield. Dit gelukte
hem ; hij was, eer hij daar aankwam, Roomsch
geworden, Aan CHRISTINA verhaalde hij, dat
hij dit op aanraden zijns vaders gedaan had
en verzekerde, dat hij met dezen op den besten voet stond. Dit alles was echter geheel
bezijden de waarheid. Z;jn vader verklaart
in eenen brief aan de Koningin (Syll. E’isf.,
t.V.p. SOS), dat NICOLAAS hem veel last en
verdriet aandeed, en zelfs gedreigd had hem
te vermoorden, indien hij zijne moeder niet
onderhield, iets waartoe de oude HEISSILS
niet verpligt was. Volgens zijne eigene verzekering (Xwijnende Venus, bl. 25) bleef de
jonge NÏCOLAÄS eenige jaren bij CHRISTIXA.
Is hij daar hofmedicus geweest of iets nnders ? Ddt hij er eenig ambt bekleed heeft,
bliikt uit hetgeen ik vind in een paar lofdichten voor de Kwijn. Ven. Het eene is van A.
WAGBBDUS,
J. U. D., die zegt:
Dus straald het glans-rijk licht, datme op uw’ hoofd
siet swieren
Te Romen eerst ontvonkt, door al de wereld heen.
&n eeï dan HEINE niet min &llS HEBMES OfGALEES.

In het andere zegt 11. VAN LEWEN, M. D. :
Wanneer ik overdenk hoc dat het pragtig Romen
Den eersten knoop in’tband van onse vriendschap
sloeg ;
Al waar uw groote Geest u in de gunst deed komen
Van Swedens Koningin en al wat purper droeg.
Die Koordstar,
flikkrcnde aan den Hemel der GPleerde,
En die dees luyster trok van die u ‘t leven gaf,
Bespeurd in u die geest, die s’in uw Vader eerde,
I& liet van hemop u.haare achting dalen af.
Sij zag verheugd door u dat waerdig Ampt bekleeden
Door ‘t welk haar pragtig hof een nieuwe luyster
kreeg :
Haar dagt dat sij haar gonst niet beter kost besteden
Als aan u voor wiens naam het Choor der Mitsen

neeg.
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CHBISTINA

stierf te Rome in 1689. HEINwas toen reeds niet meer bij haar. Dit
blijkt uit de Xw@. Ven., bl. 40, waar hij verhaalt,dat hij in 1687 gepractiseerd heeft over
kinderen van eenen Raadsheer van den Keurvorst van Brandenburg, wiens gewone geneesheer hij was. Of hij toen reeds te Kleef
woonde, weet ik niet. In de voorrede van het
genoemde werk (lste uit? 1697) zegt hij, daf
hij daar de praktijk heeft uitgeoefend, maar
voor twee jaren, dus in 1695, naar Culenborg
verhuisd is, rlom nader aan zijne patienten en
correspondenten in Holland te zijn, zonder
zich nogtans te veel van die in Duitschland af
te begeven.” Dat hij die patienten in Holland
niet bezocht, maar hen bij zich liet komen,
begrijpt men. Hij spreekt zelf van patienten ,
die hem daartoe uitnoodigden, doch ,) zijne
verrigtingen,” zegt hij, t>lieten dat niet toe,”
bl. 213,285. De waarheid was dat h$ nog altijd schroomde met de Justitie in Holland in
aanraking te komen. De buitenpatienten, die
hij, volgens zijne eigene getuigenis (bl. 179),
bezocht, zullen wel in Duitschland gewoond
hebben. Op den titel der 2de (niet der lste)
uitgave van de Kwijn. Ven. heet hij Hofraad
en eerste Lqf-medicus van sijne Hoog-Vorst.
Doorlucht. des Hertog vansaxen-Goburg, en al
gelooven wij hem niet op zijn woord, wanneer
hij zegt. yjdat vele geneesheeren uit Polen, Sweden, Denemarck enz. zijne Arcana ontbieden
en vele Vorsten, Graven en Pouvereinen hem
d’eere doen hem dagelijks hun glorieus en
dierbaar leven te vertrouwen,” gelijk hij zegt
in de voorrede van het aangehaalde werk
(waar hij veel spreekt van zune zedigheid),
het is toch zeker,dat hij eene drukke praktijk
had. Dit boekje moet vooral dienen tot bekendmaking en aanbeveling van zijn Arcunum antivenereum, dat in den vorm van kleine
pillen werd ingegeven ( I)ZOO bitter als de kleine pillen van Doctor H......." zegt hij Term.
Avant. bl. 155). De verhalen van genezingen,
daardoor verrigt, die bijna de helft van het
boek vullen, hebben veel overeenkomst met
de attesten, die wij dagelijks in de dagbladen
vinden omtrent de werking van Hollowaypillen en dergelijke middelen, maar behoeven voor de beste van die soort niet onder te
doen. Men behoeft slechts een paar bladzijden te lezen, om den schrijver van den Vermakel+kenAvanturier teherkennen, dezelfdestijl,
dezelfde geestigheid en levendigheid. dezelfde
woordenrijkheid, die toch zelden langwulighcid wordt, dezelfde onkiesche aardigheden.
Later heb ik niets meer van onzen Doctor
gevonden. De volgende werken zijn mij van
hem bekend.
1. Tractaat tegens de Melk-Guur, aangehaald Kwijn. Ven., bl. 3,95, 147.
2. Wapenhuys der gesondlhqd. Zie Kwgn.
veen., voorrede en bl. 149, 164.Uit bl. 186 en
SIUS

188, vergef. met bl. 184 en 180 blijkt,.dat het
in 1693 reeds uitgegeven was.

3. De VermakelOjke Avantura’er, ofte de wispelturige, en niet min wonderE&ke Levens-loop
van Xrandor, 2 deelen. Ik bezit de 8ste uitgave, Amst. bij JAN BIORTERRE,1756. Vele
jaren geleden heb ik er eene eerste uitgave
van gezien. Bedriegt mijn geheugen mij niet,
dan was die van 1695.
4. De kwijnende Venus, lste uitg.Amst.
1697, 2de uitg. Utrecht, 1700, beide kl. 8O.
5. Don Clarazel de Gontarnos ofte den Buitensporigen dolenden Bidder, etc. door N. H.,
2 dln.Amst. 1697. Dit werk vind ik genoemd
in de Voorlezing over den Don Quijote van Mr.
c. L. SCHULLER, Utrecht 1842, bl. 26, sant.,
die er van zegt: Ijblijkens de voorrede schijnt
dit boek eene navoIping te zijn van den C/levalier Hypochondriapue v a n D U VERDIER,
uitgekomen te Parijs in 1632.
6. Verhandeling van ‘t Podegra. Vermeld
in een lofdicht van N. B.voor de 2de (niet voor
de Iste) uitgave van de Kwijn. Ven. Dus vó6r
1700. Er bestaat op dit werk een lofdicht
van JAN DE REGT, in zijne Mengeldichten (3de
dr., Amst. 1677) bl. 49. Daarin wordt gezinspeeld op de Keuijn. Ven. De Verhandel. van
‘t Pod. is dus geschreven na de eerste uitgave
van dit werk, 1697.
De spreuk van Dr. NIC. HEINSIUS was:
Omne sol4cm fortipatria.
Inde kerk te Vianen is een halve zerk met
den naam HEINSIUS. De andere helft ontbreekt. Wie van dezen naam daar begraven
is geweest, weet ik niet. De begrafenisboeken, die daaromtrent opheldering zoudcn
kunnen geven, zQn niet meer aanwezig. Waarschijnlijk zijn deze in 1787vernield. Zeker
heeft deze steen het graf niet gedekt van den
overgrootvader van I)r.NIC.HEIxSIUS, die te
ter Tere begraven ligt (TE WATER, Historie
der Herv. Kerk te Gent, bl. 149), ook niet
van zijnen grootvader of vader, want deze
zijn beiden begraven in de St. Pieterskerk te
Leyden (BURMAN, Vita N. Heinsii, p. 54).
P.LEENDERT2,WF.Z.

Weinig bekende wapens van Nederlandsche
geslachten (vgl. VI. bl. 3G, 37, 228, 229; VIL
hl. 35). T. 1. a. p. staat:
l”. REERDE: CHâTILLOX het eerste kwartier van VARICK. Wordt hierdoor verstaan,
dat REERDE VARICK
gevierendeeld voerdc
metCHâTrLLOX?
2'. DEvOICI~TVA~TUYL:CR~TILLON,~~~

vogelin het schildshoofd. - Welkgeslacht DE
VOICHT wordt hier bedoeld? Zeker niet dat,
herkomstig uit het Sticht van Utrecht, later
te Brugge gevestigd, en in 1696 met den titel
pan Burggraaf vereerd ("). JACQUES DE CHB(“) Zie v. nYCHE,

Bec.Uerald;

Suppl. ~;~Troph.

.
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TILLOS,
tefmeici onder & ridders fn den
Grimbergschen, oorlog, brak ook met eene
zwarte mede in ‘t schildshoofd.
3’. In Frankrijk braken TOC; en PURSAYE
CH~TILLON met vier merletten in het schildshOOfd,SAINT-PAULmeteen’Zwarten barensteel
even als HAEFTEN. - ITHIER 11, vermeld onder de kruisridders (1097)) vind ik genoemd
IIeer van Tocy en Pursaye, in PAUTETS &vouv.
manuel du Blason, pag. 244, met bijvoeging
van genoemd wapen. Mij zijn voorgekomen
WILLEM VAN SAJIPOLE
(ST. PAUL), die brak
met eene lelie va?z sabel (*), en GUY YAN CHâTILLOS, Graaf van St. Paul, Heer van Encre,
Luceul, Abigny, gest. 1289 (zoon van IiUGO en
MARIA gun Avesnes, eenige dochter en erfgename van WOUTER, Heer van Avesnes, Guise,
Leuse, Condé, Treslong, enz. en van MARGARETHA, Gravin van Blois) , brak met een’ bareusteel van keel van vijf stukken. LE CARPE‘TTIER, Hist. de Cambray,
part. 111. p. 864;
RUTI<ENS, Troph., t.1. GUY VAN CIIâTILLON,
Graaf van St. Paul, Gouverneur van Vlaan-

deren(l301),brakmeteen’bnrensteelvunazuur
van v@f stukken. L’ESPINOY, Antiq. et Nobl. de

plandres, p. 74.
MARCONNAY,
MARCONNAY DE CURSAYE en
MARCONNAY-BEAULIEU, voerden het Volle Wapen van CH~TILLO-T ; laatstgenoemde op den
met eene wrong van keel, azuur en goud voorziencn helm, twee vleu.gels
van een’ draak,
waartusschen een aanzlende gehoornde drakenkop van goud, en roept CHASTILLON. Zie
VERTOT, Hist. de Malte ; GROTE, Ges&!.- u.

JVappb. des Kanigr. Hannover.

AMELROY: cHâTILLoN, het chef gebroken
met een’ loopenden vos van keel. GeslachtZ.
van BEVEREN bij BALEN , Dordr.
ROYE VAN WICREH: gevierendeeld, 1 en 4
CHâTILLoN, het chef gebroken met een keper
van keel; 2 en 3 van keel, met een crampon
van zilver geplaatst enpal, waarop en fasce

sabei

van
, gesteeld en gekroond
ran goud; voor surtout van keel met eene
Bande van zilver. Helmteeken: een met een
:waard gewapende regterarm in natuurlijke
ileur. Zie WELEVELD, Handb. en DE NEUF‘ORGE, Armorial.
FRANÇOIS JEAN EVKARD DB
IOYE van mchen werd, bij diploma van 3L
jec. 1825, tot den adelstand verheven, en
lem, bij dat van 14 Julij 1839, den titel van
3aron verleend. Het geslacht DE ROYE, welks
Kapen hij als surtout bezigt, werd onder de
:delste van Picardye (*) gerekend, bezat onlerscheidene
heerlijkheden (t), en was o. a.
loor huwelijk vermaagschapt metBETHUNE,
BOURBON-COXDE, CHASTILLON , CRRQUY, GUIITELLES, HANGaST ,MAILLY ,3IONTFORT-L’A6AURY, MONTGOMMERY, ?&ONTMORENCY, NESLE ,LA ROCHEFOUCAUT.
KERVEXE houd ik, naar ‘t wapen te oorleelen , voor een’ bastaard van BUREN, welk
luisvoerde van keel, met eene fusce bretessée
!n contre-bretessée van zilver.
HESHERT, is een ook mij onbekende naam,
vel vond ik HEXSSENS, volgens ‘t Suppl. au
??obil. des P. B., in 1741 geadeld in den perloon van JEAN -PIERRE I~E%3SENS,~ranC-Monzoyeur de la Ville d’Anvers , die voerde: d’or h
jeux fasces bretessées (volgens DE NEUFFOK31 ook contrebretesse’es) de sable.
Mo

!en hamer

Weinig bekende wapens van NederlandscAe
/eslachten. ïU”. en Q. X. Z. weten ligtelijk
liet. dat ULRICR VAN EWSSU~ OD Elmersma
tot Hoogkerk, volgens verzegelfng van den

3den Nov. 1701. voerde tot waDen. rrevierenbeeld, 1 en 4 &SSOM, 2 en 3 een &&d.Vol;ens ‘s mans portret in ons bezit, waarop datzelfde gevierendeeld wapen voorkomt, is deze
arend van keel op goud. Kan deze arend ook
in verband staan met dien, voorkomende op
het wapen van het Aduarder Zijlvest?
D. n. V. D. F.

Weinig bekende wapens van Nederlandsche

de Brab., tom. 1. p. 493; NoòJ. des P. B., p. 42.
geslacf~ten.Wij zijn in het bezit van eenefraaiEnkele leden van dit geslacht, ‘t welk voerde : d’or
je op perkament geschilderde wapenkaart,
à la. fusce vìvnfe de gueules , de trok pièces ou
zijnde het wapen van STEENHCIJSEN,
met de
pointes, accompagnée de trois aigles de 1’Empìre eplo@es, de sable, namen andere geslachtwapens aan,
16 kwartieren. Dit verschilt van de opgave,
b. v.JOSSEDE VOOGUT-DE-REYNEVELT,E~~~~B~
uil
voorkomende op bl. 37 van NAV.VI., en is het
het Sticht van Utrecht, in 1587 tot de ridderlijke
onze als volgt :
waardigheid verhcvcn, voerde volgens ‘t Nobf. b. a.
Gevierendeeld, alles van keel, 1 en 4 behet, wapen van REYNE~ELT
: de gueules, à une &oile dt
laden met drie post- of jagthorens van zilver,
huitraisd’aryent. PIETEBDEVOOGHT,~~~~ van JA.
ICOB bij ANKA DE GKIJSE,~~~ naamenwspcn van
met goud gemonteerd, geplaatst 2 en 1; 2
DE GRIJSZ (d’argent au chemon de gueules accon~pagnc
en 3 beladen met twee vleugelen van zilver,
de trom tre$es de sinople) aan, bij uiterste wilsbe.
waaraan een klaauv: van+goud.
schikking van ENGELBERT DE GRIJSE, laatsten man
Op den helm bevindt zxh de horen van het
nelijken afstammcIing van dit oud-adellijk geslaclit,
Schild, alsmede drie overslagende pluimen,
gedaan in 16~9 ; hetgeen zijne kinderen hebben nage
volga, zich noemende DE GRIJSE , gezegd DE VOOGIIT . .
(*) LE CARPENTIER, Part. 111. p. 965 e. s. , waar
Zie DE HERCIIEBRODE , Collect. de Tombes, etc., p .
368, 369, die verwijst naar Thkttre de Ia Nobl. dg 3 o. a. ?,IATHIEO DE ROYIZ Sr. d’Aunoy voorkomt, door
~ROIBSARD
Grand Baron de Picardie genoemd.
Flandres, Arthoijs, etc., par LE ROUX, pag. 82.
(t) A l s Villers-Cauchy, la FertB e n Ponthieu,
(*) Zie Extr. d’un marrusc. jabul. des guerres de. 8
Cangy, Premont, Can~bresis,
enz. en voerde ook de
Sires de Grirnberges
avec les Uws de Brabant, bl j
titels van Bnrggrazf van Bretueil en Buzancy en
BUTRBIS, Troph., tom. I.Preuv. du Livre 1X. p
Graaf van Roucy.
36,37.
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de &dd&te van zilver, de beide buit,enste
VRR keel. De kwartieren, ook fraai en duideJUk geschilderd, zijn :
Vaders zijde.
STEEXHUIJSEN.
RAEPHORST.
WIJNGAERDEN.
WAETERLAXDT.

VAN ILEX(*).
DORP.
VAN DERDOES.
VANNES.

Moeders zijde.
BOELENZEN.
VAXVEELEX.
BURGH.
DRIJMELEN.

EGXOXT.
GROMBACH.
SCHAEP.
KIJFF.
D.

D. v. D. F.

GuillotZne(qgl.V.bl. 301, VL bl. 41 en VIL
bl. 10). De guillotine, met welke de Graaf van
MORTOX
wërd onthoofd, is nog aanwezig.
O D eene antiauarische
en taalkundige reis
d;or Schotland, heb ik dit werktuig-in het
Schotsche kabinet, van oudheden te Edìnburg
aangetroffen. Dit werktuig des doods is zeer
onaanzienlijk, zijnde, na mij voorstaat, wel
de helft kleiner dan de tegenwoordige guillotine. De beleefde secretaris van het Genootschap noemde mij de namen van al de edelen
op, die hun hoofd onder dat ellendige machinetje verloren hadden.
Dr. IIALBERTSMA.

het jaar 1672 d 50, en in het jaar 1677 trok
onze armen van hem een Legaat van % 333 :
6 : 8, gelijk zijne dqgter ALIDA DE RUIJTER .
die met onzen Vlissmgschen Leeraar POTS is
getrouwt geweest, 1679. legateerde aan denzelven armen !È 50, en zijn zoon de Baron DE
RUIJTER, in het jaar 1683 £ 105. Die givten
vau dezen godvrugtigen Admiraal in de jaaren 1666,1667 en 1672, waren buijten twijffel dankofferen, als God hem uijt gevaren
geredt, en van enen togt behouden t’ huijs geJ.L. A. 1.
bragt had.”
Semeijns en Buijskes (vgl. IV. bl. 129). Geheel anders dan die daar medegedeelde regels
spreektderijmer ANTHONY BARTELINK:
Gods gunst daal op d’oranjestam
En BUIJBKES braaf geslagt.
Dat tot ons nut ter wereld qnam,
En ons de vrijheit bragt.
God ‘t lof! voor zulke helden ,
Die met SEMEIJNS den steen,
Tot eenen Grolttsfeen stelden,
Tot heil van ‘t algemeen1
J. L. h. 1.

Huwelijken van beroemde personen te Amsterdam aangeteekend (verv. van VL bl, 231).
27 Dec. 1631. BRAECKEL(PIETERAERTS
VAN), Wedr.vnn EXGELTJECLAAS,
CommanZondugs-School
te Haarlem, in 1553. In de deur op den Rijnstroom, ter eenre en ANNEKoddige en ernstige Opschrzften , door JEROEN TJE GOLSENS, Wed. van ADRIAEN DE JONG,
wonende tot Bommet op de acte van GIJSBERT
JEROEXSE, dl. 1. bl. 116, leest men :
MORIXGIUS, Predicant tot Bommel.
..Uit Christeliike minne . God ter eere .
(Vergl. de vorige aanteekening dd. 5 Febr.
heeft Mr. DI& BRAM bitrokken van zijne goeden,
1626, bl. 166, waar z$ne 2de vrouw wordt
Den Heiligen Geest, die daarvoor uit zal keeren
Ann tien poorters kinderen, die ambacht leeren ,
genoemd ENGELTJE CLAAS DIJIJST.)
Elk een brood, vijf pond wegende, om hen te voeden,
2 Maart 1630. CARPENTIER (PIETER DE)
Des zondags, als zij, om kwaad te verhoeden,
van Antwerpen, gewezen Generaal, wonende
Hun onder den meester ter schole hegeven ;
op de Heeregraft , ter eenre en MARIA RAVEDit zal altijd duren, en was, naar mijn vermoeden,
Als menvijftien honderd drie en vijftig heeft geschre- VELT j. dogter van Middelburg, en aldaar woven.” nende op de aC&? van GUALTHERUS BUSIUS,
Mag men nu aannemen, dat deze kinderen Predicant tot Middelburg. (DUBOIS zegt,: app, 72).
schoolonderwijs ontvingen, of wilde )jzich ter paremment natif dAmsterdam,
6Fehruarij 1666. G~~~~~(~~~)vanceulen,
schele begeven” zoo veel zeggen als ter CRLuijtenant ter zee, oud 30 jaer, ouders doot,
techisatie gaan ?
s. v. w.
geadsist.met JANDE WAEL,woontin d’EgeMilddadigheid van M. 8. de Ruiter, omtrent lnntierstraat ter eenre, en AGATHA HENDRIKS
de armen zojner geboorteplaats. De volgende van Amst. oud 22 jaer, geadsist. met haar
bijzonderheden, in BRANDTS Leven van DE moeder JAEPJE ARIAEXS,~~~~~ bij hetWeesRUITER niet te vinden, heeft VROLIKHERT
in huis ter andre zijde.
llOctobcr1675. HOOGHE(%.ROMAI?JDE)
de Voorrede van ziJn’ Vlissingsche kerkhemel,
van Amst. out 35 jner, ouders doet, woont op
aldus letterlijk aangeteekend :
,JVan dezen M. DE RUIJTER moet, ik hier iets de Swnnenburgstraet ter eenre en SUSAXNA
aantekenen, dat enige betrekking. op onze VAN ASSENDELFT van Rotterdam, en daar woVlissingschegemeijnte
heeft.Dnt hg nament- nendeopd’actevan A. COUWaNHOvEN,secret.
lijk zeer mildadic omtrent onzen armen ge- tot Rotterdam ter andre zijde.
9 Mei 1699. JOLLES (JOLLE) van Amst.
weest is. In het Jaar 1666 gav hij eens een
givte van % 50 en nog eens een van % 100; in Cspt” . van ‘t Edel. Mog. Coll. ter Admiralit.
het jaar 1667 gaf hij eene givte van % 105 ; in alhier,Wedr. VanELISABETII MEIJERS,woont
op Zingeltereenre en CATHARINAMARIAABo
7 ILEN. ILEN.
van Amst. oat 27 jaar, woont als vooren, ou-

ders doof, geadsist. met haar broeder JORANSES ABO ter andre zijde.

27 November 1693. L AIRESSE (ARRAHAN
out 2i jarcn,woont
op d’ 0. Z. Agterbnrgwal, geadsist. met zijn
DE) van A?nst.&?jnscliitder,

moeder 3IARIA SALXE , ter ecnre en JOHA‘TSA
vAX BEVERE van Am&. out 24 jaren, woont
in de Sents (?) geadsist. met haar moeder PETRONELLA KEETELAARS ter andre zijde.
16 Dec. 1634. MAETSUIJKER (JEAN) van

Amst. oud 28 jareil, Doctor in de Rcgtcn, ge-

adsist. met MATIIEUS FAES, zijn oom, wonende
aan ‘t Nieuwe Zijts Kerkhoff, tcreenre en
HAASJE BERR~KANS
van A??&. OUd 24 jaren,

wonende tegenswoordig tot Alkmau~, laat het
aan de Heeren Commiss.haar goetclunken (7)
op de acte van SCHAEGEN, Secretaris tot AZk4naer.
12 April 1655. METSU (GABRIEL) van&/den, Schilder, out, 28 jaer, ouders do?!, geadsist. met JAN ADRIAEYSE
IcAIJSER,
zgn oom,
woond op de Princegragt, ter cenre en ISABELLA DE WOLF van Enkhuijsen
en daar wonende, geadsist. met MARIA DE GELDER
haar
moeder, oud 26 jaren ter andre zijde.
(Hij was dus geb. 1630 en niet in 1615,200
als door HOUBRAKEN in zijne Nederl. h’onstschilders, dl. 111. bl. 41, wordt opgegeven).
27 Junij 1609. SCHAGEN (JACOB SAX) van
Leyclen, gewezen Scheeps-Capiteijn, WedC.
van GERRITGEN PIETERSdr.ter eenre en KAEIJKEN

op

CORNELISdr.

wonende op de

Ossemarkt,

de acte van Capiteijn Commis. tot Leyden.

4 October ~~~~.SCHALK~IJCK(DIRRDIRKS
VAL), Luijtenant te water, en MAGTELT DIRKS
DE WITH, beide tot Utrecht op de acte van J.
VAN NIJP~~RT
, Secretaris.
21 April 1645. VISGBOONS
(PHILIP) van

Amsterdam, oud 37 jaren , Boumeester, ver-

toont acte van moeders consent, geadsist.met
JAN VINCKEBOOMS sijn broeder, woond op de
~reeStraettereenreenPETI:ONELLA
QUESTIER
van Amst. oud 26 jaren, geadsist. met LIJSBETH QUESTIERS
haar moeder, woond in de

Warmoesstraat ter andre zide.
8 Junij 1674. W ITT (CORN. DE) van Amst.
Lnijtenant ter zee, out 25 jaer, woont op de
Prinsegracht, ouders doot, geadsist. met DIRK
ROONER

Amd.
op d’

ter eenre en BARTINA PLONGH V a n
van SIMON VAN BAEKUM, woond
Utrechtschestraat ter andere zijde,

Wed.

liet Vrouwenalmanakje van Dieuwertje

en

Grietje. Ik bezit een klein dik boekje, getiteld :

Het Vrouwen-Almanakje van Diewertje en
Griefje, voor het jaar onzes Heerela 1778 vervuld met al net nodige! tot een Almanak behoorende, en veele andere zeldzaame dingen ; na
t.$p overleg en lange practisatie doordeeze buurwvJjes in ‘t licht gelwagt. Gedruckt b2j de Erve
de Wed. JACOBUS VAN EGMONT
op de Reguliersbreestraat te Amsterdam.

Weet ook iemand wie daarvan de schrijver is geweest, en wanneer die Almanak is
uitgegeven ?
De prentjes zijn goed en geestig geteekend,
met aardige uitlegging, cn oneindig veel beter
dan die van de E’rven Stichters.
Het. eerste prentje stelt eene waarzegster
enz. op een open plein voor, waarop vol,at:
uitlegging van de titel-figuur. Die uitleggmg
begint met de woorden :
IjDe konst der waarzegsters en die van Almanakmaakers, op de naam van Don ANTO1’10 DE YAGISO zijn genoegzaam eens,” enz.
ieene persiflage op de waarzeggerij betrekkeLijk het weder).
Vervolgens :
~Wij DIEX’ERTJE
onze voorafspraak

en GRIETJE groeten

> in

de gunstige buurwijfjes,
en alle andere vrouwt.ies, jonge dochters en
meisjes van onsgeslacht,die ons genegen zijn.”
(Niet. onaardig beschreven.)
,~Verklarin~ van den Almanak,
>jKlipsen.
j)Paasch en Pinxteren tot 1793.
))De vacantiijn van den Hove van Holland.
>jDe vacantiën van den Edlen Achtb. Magistraat der stad Amst.” [DIEWERTJE en GRIETJE schijnen daarvan goed te zijn ingelicht
geweest.)
>>De calender,” waarvan die dames NB. de
maand Maart hebben afgebeeld met een prentje, een’ maneschijn voorstellende, waarin
”

.”

-

eene zedige vrouw met opgeheven bezem,
eenen kater van hare kat jaagt, met de woorden: vZapt,
zagt, BELETJE buur, krollen de
katjes, denk dan dat het Maart is.”
j)Het luijden der poortklokken.

>)Vervolg van het merkwaardig Kronijkje
vervattende de voornaamste gebeurtenissen,
raakende het Doorluchtige Huis van Oranje,
sedert de installatie van Zijne Doorl. Hoogheid Prins WILLEM den Vden tot Stadhouder
enz. der Vereenigde Nederlanden,” (behelzende
30 bladzijden).
p)Vertrek en aankomst der posten, het rijden der postwagens en varen van schepen en
schuiten” (64 bladz.).
Ten slotte het, mengelwerk, hetwelk begint
met j)Tweede

vervolgen slot van de geschaak-

te dochter of de levensgevallen van ISABELLA,” en eindigt met eenige verhalen, welke
nog al komiek zijn geschreven.
Op het laatste blad wordt het 4de vervolg
van de historie van het gelukkig Jongetjevan
Scheveningen beloofd.
EEN OUDSKOOP.

Het melkmeisje en de melkpot (vgl. VL bl,
37). Hierover kan men lezen F. w. GUBITZ ,
Volkskalender von 1842, S. 56.
V.G.N.

,
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Steenlijm en Watsrgtas (v,ol. VIL bl. 36) 1.
nEr ia niets nieuws onder de zon ,” zegt CUI
QUE
suu~in zijne mededeelingover Stee+ n
en Waterglas, bl, 36, en dit blijkt, dunkt miJi,
uit het volgende berigt voorkomende in del n
Nederl. Mercurius voor 1761.
N Amsterdam. De uitvinder van zeekerl
compositie, door hem genaamd Colle antipyri
que, bekwaam om te verhoeden en uit te blus
sen, allerlei soorten van brand, zo op ‘t lam
als op de zee, had, na alvoorens verscheidel
proeven daarvan in ‘t bijzonder, hoewel in ’
bijzijn van veele personen, te hebben gegevel
vastgesteld een openbare experientre 01
Saturdag den 28” februarij laatstleden ti
doen, maar werd daarin door t’hooge mate:
als toen verhinderd ; zulks op Saturdag del
7 maart 1761 voortgang heeft gehad. l”
Op drie tonnen naast aan den ander geplaatst
de eerste half vol teer, de tweede terpentijn er
de derde kaarssmeer. 2O. Op een zeil alvoo.
rens nat gemaakt irrde voorn. Colle antìpyri.
que en wel gedroogd. 3O. Op een papierer
dooa , bereid als het zeil, welk geene van heide moesten verbranden. 4O. Eindelijk op eer
houte hut beteerd en met vet besmeerd, om
dus dezelve brandbaarder te maken. De proel
werd genomen aan den Hoogen dijk, even
voorbij Zeebnrg; aldaar waren de voorm,
tonnen gereed gemaakt en t’ houtgevaarte op
gerecht, zijnde 10 voet in zijn diameter en 15
voeten hoog uit de grond, hebbende een vierkant open gat ten zuiden en een ander ten
westen, benevens eene verdieping, op welks
onderste deelen eenige bosschen droog stroa
met pik, terpentijn en andere brandende stoffen lagen en ook nitérlijk met pik bestreken
was. Omtrent 5 uren werden de opgemelde
tonnen in brand gestooken ; waarna de nitvinder voort een langwerpige kamerbeezem
aan een lange stok in een tobbe doopte, waarin water was met de Colle antipyrique vermengd en t’ zelve in t’ hevigste van de vlam
sprengde, waardoor die aanstonds uitdoofde ;
maar door de belemmering der meenigte aanschouwers,
brak de stok twee voeten boven
do beezem af, die toen ten prooi van t’ gemeen raakte, de uitvinder ontstelde dat hem
de wijk deed neemen in de herberg Zeeburg,
terwijl ondertnsschen eenige toezreners
vuur
in het houtgevaarte bragten, t’ welk schielijk
in brand vloog, en de uitvinder wederom uit
het huis deed komen, die met eene handspuit
daarop zGne werking doende: de vlammen
eenigzints deed verdoven, maar door de hoogte van dezelve zoo schielijk niet willende verzwakken als de toezieners wel begeerden,
bleef het naar boven branden en door de consternatieliep de uitvinder benevens de brandmeesters weder naar de voorn. herberg:en deed
duizende nieuwsgierige aanschouwers , zoo
in rijtuigen als te voet derwaarts gevloeid,

vertrekken, zonder dat er van de overige tc
doene experientie iets kwam, zinde eenige
voldaan en andere niet. Men verzekert dat de
uitvinder eerlang de beloofde proeven zal
hervatten, edog zonder dat daarbij alle soorten van lieden zullen worden toegelaten, om
dus een iegelijk van de deugd zijner Colle al&tipyrique te overtuigen.”
Of die proeven genomen en gelukt zijn, ia
rng onbekend, terwijl ik verder omtrent den
uitvinder en den aard van zijn middelnergens
iets vond opgeteekend.
P-‘9.
Hendrik l170uteZaar. In de Boekzaal voor
April 1741, bl. 457 en v., lees ik, dat in genoemde maand bij de Classis van ‘s Hertogenbosch het berigt inkwam, van het overlijden
te Raven&& van den alomme bekendeHENoRIu
WOUTELAAR (op wien de classis sedert z@a aarr-

komst aldaar altz/d een wakend ooggehadheeft),
hetgeen niet ondienstig geoordeeld is, het gemeelr
bekend te maken: God geve dat met deszelfs
dood z$‘ne aanhang mag verdu@nen.

Ik vond deze bijzonderheid nergens anders
vermeld, en daarom wel belangrijk der verzetelheidontrnkt te worden. Genoemde HENDRIK
WOUTELAAR
toch vond ik in het Godgeleerd Nederland van Ds. GLASLUS niet geaoemd ; alwaar hij toch, even als de wel vermelde GOSUINUS VAN BUIJTENDIBK, wien hij
zetrouw bijstond in de verspreiding van Hatiemistische gevoelens, met een enkel woord
noest genoemd wezen: alleen bij YPEY en
Geschiedenis der Neder& Herv.
Kerk, dl. 111. bl. 298, vond ik hem opgenoDERMOUT,

nen, met bijvoeging, dat hij in 1732 te ABZ:terdam woonde en twee jaren daarnate W+‘k
nj Buurstede, van waar hij in 1737 uit Holand gebannen werd. - Uit het medegedeelde
jerigt in de Boekzaal blijkt het alzoo, dat hij
oogluikend is teruggekeerd.
LEGENDOETSCRIBESDO.

Krijgsvolk uìt hot turfschip van Breda 1596
( vgl. VL bl. 100, VU. bl. 68). In WILRELX
n MAURITS van Nassau Printen valz Orangien,
Ii :aer leven en bedrGf e?az. bl. 76, vindt men
e ene beschr!jving
der verrassing van Breda,

vaarin dezelfde personen voorkomen, die de
S. v. W. in de Batavìse Romeyn vindt;
d e Hopman LAMBERT is echter niet dezelfde
a ~SMOYLAIYWRTSZ,IBX%I-LANBERTCRARLES
71Tien ter belooning rywiert ghegheven het Of’fiie van Sergeant-Major, en daernae om syn
k Ioeckmoedigheydtswil
is hy by dezelfde
E Ieeren (de Staten-Generaal) gemaeckfGouVerneur van Nimzuegen , welken staet hy ten
e: gnde synes levens met grooten lof ende eerc
b edient heeft.”
Ik bezit van hem een portret, hem voorslLellende in 1619 als Gouverneur van Ngme9 ’ 3n en Kleefsland, gegraveerd door GIELIS &
I Ieer
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Sendessus dessous. De helm: tar6 d’un fiers, en betroond met eene kroon van keel, met negen parelen
ran hetzelfde émnil.
Zou iemand mij kunnen opgeven tot welk geslacht
Int Turf-schip van Breda is uwen moed gebleken, ’ < le afgebeelde persoon behoort 9 Men heeft mij opgeDie u heeft voorder doen in eere ‘t hoofd opsteken,
$;even, dat de spreuk doet vermoeden dat het JAX
JAN NASSAU zou zijn, de broeder van WILLEM
1,
In staet van Capiteyn , Wacht-meester, Colonel.
;l?rins van Oranje. Maar het wapen weerspreekt dit.
Daer ghy eens syt ghestelt ,en hooit men niemand el.
DooruGouvernement
syn vry van Spaensche banden
LI.
De steden Gecrtruy’n berg, Nieu-mcgen, C2a;frchne
26r. - Gaufroet van Meldes. In VAN VELTHELILI
ISpiegel Historiaal, staat bl. 39 1:
Door Ridderlyeke Daed, verclaert voor Ridder-Hel;
Tracht ghy voor ‘t Nederland te sterven in het veld.
Als men streef ons Heren jaer
X111 hondert cnde XV vorwaer
D. F.
So sach men seinen herde verre
In die lacht een sterre
Die men Comate hiet alsoe.
VRAGEN.
Om St. Thomasdach aldoe
Sach mccse wel opcnbaeren.
Hier af scit (des sy gewes ;)
2 6 3 . -Fokkens overtogt naar Java. In 1837 of
~~WStWGAUFROETVAN
MELDEB:
1838 las men in een der Jaarboekjes, dat ten tijde
Dat deze sterren overmits haer rayen
der 0. I. Compagnie zekere F. FOHKESS
den overDie si utcn also ginc sprayen,
togt naar Java in den korten tijd van 77 dagen deed.
Dat dit betekent quaet bloet enz.
Kan iemand mij ook zeggen in welk Jaarboekje dit
geweest kan zijn, of wel eenige inlichtingen dienWie wns deze Mr. GAUBROET VANMELDEE?
Wat
aangaande geven?
11heeft hij geschreven? En in welke oude Kronijken
SCR.
kan ik nog meer omtrent die komeet vinden?
COUWENBERCR,
in folio, waarop hij bijzonder
op Prins NAURITS
gelikt. Daaronder een afzonderlij k btgedrukt vers :

-

2 6 4 . - Graaf Otto tempelier, of broeder van het
IIuitsche huis? In de Kerkelijke Historie en Oudheden. door
HEURSEN
en VAN BHYN, folio uitgave,
dl, 11. bl. 398, lees ik:
Als de kerk openstond, wierd ze vergeven door
den GraafvAN BERTBEW. Doch Graaf EGBERT, wiens
vader
in de Order der Templieren wae gegaan,
heeft in ‘t jaar 1277, onder den Bisschop van Utrecht,
JOHAN
NAMOUW,
zijn recht aan dezelve Templieren overgegeven. Dit leeren wij uit den volgenden
briefvan’tjaar
1277:
EGBERT, Graaf van Benthem,
wenscht allen dengeenen die den tegenwoordigen brief zullen zien enz.
Zoo moet gijl. altemaal dan weten dat de edele man
OTTO onze vader, voor den Graaf van Benthem, etc.
de religieuze kleeding van den Kommandeur en de
broedereu van het Duitsche huis der H. Maagd PARI A
te Ufrecht. ootmoediglijk heeft verzocht en ook verkregen.” eÚz.
s. V. D. N.
Hoe dit op te lossen?
VAN

OTTO

VAN

.

-

264%. - Eengelegenheidsrin?. Dezer dagen werd
mij door iemand een gouden rmg te koop aangeboden. welke eigenlijk uit 4 met pennetjes aan elkander
gehéchte ringen bestaat, van boven zamengevat in
twee in elkander sluitende handen van zilver, bezet
met kleine diamanten. Op deze ringen is het volgende gegraveerd : Vryheyd,
gelykheyd,
broederschap,
de regten van den mensch, de aliantze van flance on
bataven gesloten den 16 &!ey 1795. vivat de repu. Zou men mij ook kunnen zeggen of deze ring bij
eene bijzondere plegtigheid werd uitgereikt; zoo ja,
door wien en aan wien, en of er meer prlgf
. * .
ringen bestaan ?
Ik ben in het bezit eener
2 6 6 . - FamCliewapen.
schilderij, waarop de afbeelding is voorgesteld van
een persoon, in de kleederdragt der XVIde eeuw ;
zwart fluweelen wambuis, breed geplooide” kraag,
gouden keten met een medaille, enz.- In den regter
bovenhoek der schilderij is afgebeeld een wapen als
volgt : vijf zilveren tonnetjes (waarschijolgk kruidtonnen) enJusce op het midden van het wapenschild ;
boven de fusce : van zilver beladen met eene zespuntige ster van keel ; - onder defasce : van azuur,
en daarop, juist onder de krnidtonnen, de woorden:

QUAEBENDO.

2 6 8 . - Herlin, Guido de Bres en Percgrin de la
Grange. VAN METEREN zegt, dat NOIRCARYES , DB
Valenciennes te hebben ingenomen, ,, de voornaamste
en rijkste gevangen heeft genomen, als den overste
MICHIELEIEBLIN, enzijnen zoon, diehij met vele andere deedt onthalzen. De twee Predikanten namelijk
Meester GUIDO DE BBES, een Franschman en PERECRIN DE LA GRANQE deedt hij met vele andere ophangen, belopende het getal op verscheyde tyden, meer
dan over de twee hondert Ingezetenen.”
Wat is er meer omtrent dien ~~ICHIEL HERLIN, omtrent GUIDODEBREB~~
PEREGRINDE
LA GRANGE bekend? DE BRES was de opsteller van de GeloofsbelQ
denis, die later in de Nede&ndsche
Hervormde kerk
werd aangenomen.
QUAEBENDO.
2 6 6 . - Xanselredenen v66r 1618. Gaarne zonden wij eene opgave ontvangen van alle kanselredenen, die vóór 1618 in Nederlund, van Nederlandsche
kanselredenaars zijn uitgegeven,met
aanduiding van
plaats en tijd der uitgave, of de werkjes waarin zij te
vinden zijn. Mogten sommigen Narorschers nog enkcle Kanselredenen of oude Sermoenen in handschrift
bekendzijn, eenc! aanwijzing daaromtrent zap;;get
minder welkom wezen.
.
.
226.- Cornelis Wiggertsz en Taco Sybrands.
De eerste was sedert 1590 predikant te Hoorn, en
werd in 1596, bij resolutie van de Staten, van zijne
kerkedienst ontslagen. T ACO BYERA~DS
was eerst
predikant te Utrecht cn. sedert 1589, te MedembZik.
Kan iemand mij nadere aanwijzingen geven aangaande hunne levensgeschiedenis en hunue geschriften ?
Wat YPEIJ en DERMOIJT (Gesch. der Nederl. Herv.
Kerk), VAN DER KEMP (Ue eere der Nederl. Herv.
Kerk yehondhaafq. BRANDT (Hist. der Reformatie),
UYTENBOGAERT
(Kerkel. Historie), TRIGLABD
(Ik1
kel. Geschiedenis en BOB (Oorsprong der Nederl.
Ber.) aangaande h en mededeelen, is mij bekend,
[Het uitvoerig berigt in het Vervolg op Ye%,
door Dr. ABBING, is aan BOR ontleend.]

211. - Jan Gulley.

Ik bezit een pamtlet, géti:
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teld : DE bukeeringe van Mr. JAN. COLLEY, van Luyc,
te vooren prediker capucyn ende gardiaen des convents
van Sinte Omer,gelyck hy die selfste openbaerlyck verclaert heeft in de kercke tot Sedan, des sondaechs na de
predicatie, op den vierden Meerte desesjaers sesthien
hondert ende een. Verduytst uyt het exemplaer gedruct
tot Sedan by JACOB S~LEWE. 'zGravenhage 1601.
Gaarne zou ik aangaande dezen JAN COLLEY eenige
levensbijzonderheden vernemen, die ik tot nu toe te
R.
vergeefs zocht.

222. - Martijn van Voysin. Is er omtrent dezen
hervormden.martelaar ook iets meer bekend dan het<reen gevonden wordt in het libel, in 1609 te Arnhem
?n het licht verschenen : Waerachtighe beschryvinge
des gherichtlicken proces gehouden tot Surree, teghen
XARTYN VAN VOYSIN, borgher ende passementwercker
tot Basel, om de belydenisse des evanghelii, waerdoor
hy veroordeelt is gheworden om metten sweerde
onthopft
ende daerna in ‘t vuyr verbrant te worden............
den derden Octobris 1608. 0. S. ? Het stukje ia eene

vertaling naar het Hoogduitsch, door den toeamaliR.
gen Nljmeegschen Predikant J. COITSIUS.
3&‘3.-Drinkkanmetpenningopkf.

A.deRuyter.

In het bezit eener familie te Dordrecht bevindt zich
een zilveren drinkkan, die, volgens overlevering,
zoude toebehoord hebben aan en gebruikt zijn door den
Admiraal MICHIEL ADRIAANSZ.DERUYTER.
Diekan
is van massief zilver en heeft ongeveer den vorm en
de grootte van een liter, waarin men in een Belgisch
estaminet nog het bier voordient. In het deksel
isingelatendepenning, in1676op~~~~~~~~geslazen (afgebeeld bij VAN LOON , dl. III. bl. lSö),en voor
ohet Òveyige zijn de zijwanden der kan geheel bestempeld met de stempels der voor- en keerzijden van de
scheepjesschelling van Holland en West- Vriesland.
Daar nu die penning geslagen werd op den dood van
den beroemden zeeheld en de genoemde schellingen
voor het eerst, naar ik meen, in 1677 gemunt wernen, kan wel de gemelde overlevering moeljelljk
waarheid behelzen. en is het eer waarschiinliik dat
die kan, zoo zij in.eenig& betrekking tot DË R~YTEB
stond, een geschenk iageweest, nazijn’dood aan zijn’
zoon ZnoZcgegeven. Is er iets meer van die kan bekend? Is zij ergens beschreven?
W.P.S.
294. - Oeorio. In de Ophelderingen en B&oeg

selen op BILDERDIJKS Vad. Gesch.VIdedeel,
bl. 255,
vond ik dat FILIPSWILLEY, naeen’ kapiteinuithet

venster geworpen te hebben, gered werd door de getuirrenis van een kind, dat daarbij tegenwoordigiwas,
Do;

GABBIEL 080~10

heette,eu-bbij.FILIPs

bleëf tot

dienz dood, welke hem toen naliet, waarvan hu als
edelman kon blijven leven. Maar ook vond ik ergens,
dat EMANUEL VASPORTUGAL,~~~~II~~~~~@I~ vrouw
EP~IA VAN NASSAU verliet, en te Brussel ging WOnen, na EMILIA'B
dood in 1630, met zekere Donna
LOUIBA D 'OSORIO , dame d’Honneur
van de hlfante
ISABELLA, te Brussel trouwde.
Nu zou ik gaarne willen weten, of zij eene dochter van LJon OABRIEL geweest is ; zon ja, dan zal zij
LOIJISA
osonro, maar niet D'OSORIO moeten heeten.
T.
TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN,
Volgers van Pythagoras in 1Tadië (1. bl. 13,
vgl, bl. 132). De namen van Liage, Poule
!ì’ou$ou, Passaoan op Java:, en de schatpligtigheid aan Bantam, alsmede de vragen naar
Dl. VIT.

tio leer wui PYTHAGORAS op Liage, zin Weinig bepaald. Lingga is het hoofdeiland van de
tegenwoordige Maleische monarchie, en ligt
in den Archipel van Riouw, bezuiden Singapoera. Op dat eiland leven en leefden reeds
voor twee en drie eeuwen, louter Mohammedanen, Maleijers namelijk. Poeloe toedjoe of
de zeven eilanden is eene onbenaalde uitdrukking, geen eigennaam ; om Lingga liggen duizenden kleinere. maar weinige mootere eilanden. De berg Passoan opOJ;a is onbekend, en denkelijk het Tenggergebergte,
waarop heden nog een drieduizendtal volgelingen eener Hindoesche eeredienst wonen.
De bevolking van Lingga doorJavanen is historisch niet bekend, evenmin als de kennis
aan PY T HAGORAS en zijne leer in den Archi- .
pel. De naam van Bantam is niet die van Banten op Java (Soenda), maar van Battam , een
der Linggaëilanden en ook bij BARROS, SEQUEIRA,ALBUQUERQGE enz. Bantam genaamd.
Vergelijk hiermede de beantwoording van
P . J. VETH, Nav. 1. bl. 133.
J. HAGENAN, JCZ.
A.fstammelingen van Witte van Haemstede
(1. bl. 17, vgl. bl. 163 en 196). Op den lsten
Junij 1852 overleed te Boengor bij Soerabaya
JACOB EDUARD CONSTANT ALEXANDER DE
WITTE VAN HAEHSTEDE, geboren te Se?%ag op
Java in 1820, van beroep Contruleur der landelijke inkomsten, nalatende verscheidene
kinderen, die nog leven. Hg kon de bewijzen
zijner afstamming vertoonen.
J. HAGEMAN > JCZ.
De Aria’s (1. bl. 283; vgl. 11. bl. 73, BEjbl.
1853, bl. iv: 1854, bl. lxix). In de Revue
Britannipue,l856,
No. 2. FBvrier,p. 381-422,
treft men een lezenswaardig artikel aan, getiteld : La conversation , les Propos de tabZe et
Zes Ana.
J. C. D.
Familie Snethlage (1. bl. 379; vgl. IJ. bl.
294, Bgbl. 1855, bl, xii, xxxii, VL bl. 310,
372, VII. bl. 138). In de gelegenheid eene
misstelling te verbeteren, voorkomende ter
1. a. pl. Omtrent MARTINUS
SSETHLAGE, haast
ik mij die aan 't licht te brengen. M. SNETHLAGE is in 1720 geen Predikant geweest te
Zalt-Bommel maar te Bemmel, volgens het
kerkeboek aldaar, waar men leest: nik MARTINUS SSETIILAGERLD.J?.
alhierin den kerkedienst bevestigt, den 19 Jun. A. 1726, door
D. JOANNES NOORDBEEKV. D. M. te Deventer
en D. SAMUELHWDIUS, V.D.M.teHer~en
en Bert, hebbe enz.” Ook GLASIUS in zijn
Godgel. Neder& 111. 380, noemt Bemmel als
zijne eerste standplaats. Vreemd is het mij,
dat ap. SNETHLAGE twee Predikanten als zijnc
bevestigers opgeeft,
,T. C. K.

-
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Loo (11. bl. 87; vg1, DI. b1.71, Bqbl. 1853,
bl. Ixxv, 1854, bl. Ixxi, 1855, bl. xsxii).Wij
ontvingen van den Heer D.BUDDINGH' een
stuk van tien blz. gr. 8O., bevattende zijne met
CHALOEDA
gevoerde briefwisseling over dit
onderwerp, Er komt daar echter nog al iets
in voor, wat meer de beide corresponderende
Heeren betreft, en dit maakt het strik, zoo als
het daar ligt, ter plaatsing ongeschikt. Lieten
wij dat alles weg, wij zouden dan aan het opstel een’ geheel anderen vorm moeten geven,
iets wat wij ons niet veroorloven zonder toestemming der schrijvers, wat wij vooral hier
niet mogen doen, daar de Heer B. onreranderde plaatsing verlangt. Maar al mogten wij
zoo handelen, wij zouden toch groote zwarigheid maken om dit opetelteplaatsen. De Heer
B. begint met te zeggen en al het volgende
moet dienen om deze stelling te bewijzen:
,)Dat loo, Zaus, ZOCIL enz. reeds afgeleide vormen zijn van het oorspronkelijke IR, komt mij,
hoe langer ik het woord bekijk, en vele namen onderling vergelijk, te duidelijker voor.”
Die stelling is, wij durven hier op beslissenden toon spreken, onbewijsbaar en met de rcgelen der etymologiein strijd. Ieder, dit grondioe kennis bezit van deze wctcnschap, moet
hei toestemmen. De Hrer B. berigt ons, dat
het zijn voornemen is, llzijn betoog elders op
nieuw geheel op te trekken.” Diegene onder
onze lezers, die belang stellen in het onderwerp, zullen dus in de gelegenheid gesteld
worden, met het nevoelen en de bewijzen van
den Heer B. kennis te maken.
BESTUURDERS.

Pictorum aliquot celebrium effîgies.-Verzameling van schildersportretten (II.bl. 101, vgl.
Babl. 1853,bl.xiv, xxxii, lxxxiii, cxxxvii ;VI.
bl. 42,V~. 46 ; bl. 189,202). Omtrent deze verzamelinuen of liever omtrent de verschillende
uitnaven dezer verzameling wordt door WEIGE; in zijn’ bekenden Kunstcatalog. Xo. 27, s.
29, NO, 20759 en S. 77, NO.XXIX verwezen
naar de verhandeling van VOS SZWYKOWSKI
in het Archiv der Zeichnenden Künste von Ilr.
NAUNBNX,
11. Jahrg. f. 1856, S. 13-63. De
vierde vermeerderde uitgave voert volgens
WEIGELS K.C.NO. 26,N0.20059,tottitel: i-‘/Leatrum Honoris, in quo nostri Apelles saeculi
seu Pictorum, qui patrum nostrorum mcmoria
vixerunt , celebriorum, praecipue quos Belgiua(
tulit, verse et ad vivum expressae imagine:
in aes incisae exhibentur. 111 partes. Amst
upz& JOANNEM JANSSOKIUM, Anno lGlS.fol
in 71 bladen (op het laatste blad de doo9
met pijl en zandlooper, met de woorden POSI
funera vita). In deze uitgave z&r,volgens WEI,
GEL, de portretten omgekeerd (en contre-sens
en zonder nommers. Vergcl. Bijbl. 1853, bl
cxxxvii. In het artikel xav.VI. bl. 189,lezc
J.C. D.
menvoorJ.FBISEUR,
S.FBISIUS.

H. Ztouardecroon. Invoer der kofjjkweeking
p Java (11. bl. 220,111. bl. 283-235, Bz’jbl.
.853, bi. cxliv, clxiv; lS54, bl. vii, x&v,
xxvii; 1855, bl. cviii). Het is historisch becend, dat ZWAERDECROOS de koffijboon niet
ngevoerd, maar den aanplant heeft uitgebreid
C )ver Java. In 17lOzoude deGouverneur-Ger ieraal VAN HOORY de eerste plantjes uit &aT
2 hebben doen overbrengen aan den Burgeneester WITSEN te Amsterdam, nadat die
:venwcl eerst op Java waren overgeplaatst
;ewcest. Anderen noemen ‘t jaar 1690 wanmer de koffijplant uit -4raliiëol) Java zou zijn
)vcrgebragt. Uit de door ~ITSEX nan LODENIJII XIVgeschonkene
plantjes zijn deWestnclischc ellanden bedekt geworden met kof.1Jbosscllen
.
> - cn uit dc anllmoediging
en
ritbrciding dOOF ZWAERDECROON op Java,
:ijn de milliocnen centcnnnrs van later geipraten. De patricische missive vanBewindlebbers van 1719 klnngt over den Mochn;chen kof6jhnndcl; daarom werd de teelt op
Ttivn aangemoedigd. In 1715 vcrkrceg men
108 pond: m 1720 768 pond van Pekalongan.
[n 1724 werd de Java-koffij reeds naar Perzië
rit,gevocrd. In 1735 contracteerde de vorst
gun Matnram (Xoesochoenan op Java) voor
:ene prOdLictie val1 zes mi%Oellen ponden,
De eerste ruime aanplant van koftij is geschied door den Gouv.-Generaal ZWAERDEYROOS, o p z i j n land,qocd
~ia~oezang,
n,zbij
E’atavia. DeComp. beloofde 15 Rijksdaalders
de pikol [de Rijksdaalder van 192 duiten, de
pikol van 125 pond Amsterdamsch, of circa
f 18 hedendangsche of f 24 toenmalige munt
perbaal).De OpVOlperVan ZWAERDECROON,
H. DE HAAS, verminderde den prijs tot 6 Rdls.
om ZWAERDECROOX te kwellen en te bederven. - Nog in 1792 kreeg dc planter niet
meer dan 6 Rdl. off 9.60 per 145 ponden bij
nflcvcring.
Hnndcl in ko%j ten cigcn behoeve,
met anderen dan met de monopolie Comp.
werd streng gestraft aan lijf’engoecl.Zw~x~..
DECROOX heeft dus Java niet gelukkig
gemaakt, noch eenig voordeel geschonken.
J. IIAGE)IIAX,JCZ.

De Parival en z$iTle j)nelices tle En Hollande” (IV. bl. 167, Vr. LXXXV; vgl, V. hl.
102, VI. bl. 240, 313, VU. bl. 140).Deze
JOIIASXES PARIVAL is te veer&n geboren, en
werd in lG45 poorter van Legden. Hij is 6
Oct. 1615 nldus ingeschreven :
NJOHAWES

~erduyn

PERRIvAL,

&WUeCkmees&?rvan

is op de getnijgcnisse van JAX CAR-

LIER en REïWER VAX ZTOL,

KleeFmaeCkeF,

als

poorter acngenomen.”
Zijn tweede l~umclijk is aldus te Le@en
geboekt:
1) 1 A p r i l 1 6 3 7 . JO~A‘YNES PARIVAL
SpraeCknleCSter,
‘VVecl. VMl GRIETG EX VAN DER
MEuLEX, woonen& sen liet pieyn v;tn ‘s Gra-
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vesteyn, vergeselt met FRA~CIC VAN DER MEuLEN zijn schooavndcr, mede aldaer;met ELISABETH DE LEQUES, dit DELACROIX, jdr.
van Paris, woonende op de Papengraft, vergeseltmet FRASCIlYxTGE l3RYAERT haer rnoeder en ANSa ~AGRIET GLOUDE ,haerbekende.”
Hun beider testament, van dat,o den 24
Aug. 1653, voor den Notaris XICOL. PAEDTS
gepnsscerd, is nog voorhanden. &j schijnt in
1669 tCZijil OVWlCdell.
,.ELSEVlER.

rigens

is BRAMARBAS van dezelfde fsmilie
PYRGOPOLINICES bij PLAUTUS
en TRRASO

als
bij

Vgl. IC. 0. HULLEB, Gesch. d.
Griech. Literatur, T. PI. 8. 276, 277.
J. C. D.

TERENTIUS.

Familiewapens
gevraagd (VL bl. 75, Vr.
105; vgl. bl. 247, 377, VII. bl. 108, 14.4).
Ter opheldering en verbetering, zoo als Mo.
het noemt., wordt t. 1. a. p. veel gezegd, en in
eene noot op bl. 145, kol. 1, leest men een
pseudo-geest,ipe persiflage.
Wat er echter, dl. VL bl. 379, over het waNanlen van kruiden, insecten, visschen, elu.
(V. bl. 158, Vr. 120; vgl. VIL bl. 148). In pen van BRAREL is medegedeeld, kan in elk
het antwoord op deze vraag vind ik voor op.@ den toets doorstaan.
Isetadellijk geslacht VAN RRAKELL voerde
zeelt de benamingen van mudhond en nzurtne,
als Overijssclsch vermeld. Blijkbaar is dit immers van keel, met twee staande zalmen
uit HALEERTSNA'S Woordenb. v. h. Overijs- van zilver, verzeld van negen pooken ofponbl. 23, zegt
sels& (Overijss. Alm. v. Oudl~. en Lett. 1836) jaarden van goud; WELEVELD,
overGenomen ; het iu echter onjuist. De zeelt kruissen, croiscttées cw pied jche’es. En ik
meen dat het zoo behoort; men is dus welligt
heet in Overgssel: louw en in Staats-Vlaanderen : auidholzd. De munne (mud-llond is geen sedert 1814 van dc pooken teruggekomen.
In dekerk te Brakel ziet men, onder clc beOverijssclsch voor munne, evenmin als voor
zeelt) daarentegen is een geheel andere visch, langrijke geschilderde glazen, het wapen der
n. 1. eene soort van voorn, zoo als ik reeds in heerlijkheid van keel, met twee zalmen van
den IiIden Jaarp. van Dr. TE wI?r'KELS LVieuw zilver, en negen pooken van goud. - In het
flederl. Taalmagazijn,
18.56, bl. 245 (vergel. archief berust eene memorie betreffende de
ook bl. 233) heb aangetoond cn bewezen - familie van BRAKELL. door een der leden van
waarheen ik zoo vrij ben te verwijzen - en dat geslacht, geruimón tijd geleden, gcschreven. waarin men leest: VDC familien V A N
blijkt uit deze plaats van BREDERO:
Datsen footschilde

Die muen-vooren

brnessem, en een korper die in den
1 Jsel gevangen is,
dobbelt die mis? . . .

T.H.BGSER.
[De aangehaalde plaats van BREDERO vindt men
Moortje, 2dc Bedr. - Ook in Frie&nd heet dc zoclt
nrûdhon. - Nog gaf ons 8. v. W. enkele afleidingen
der vroeger opgegevene benamingen ten beste, b. v.
honiksukers
d. i. horligznigcrs, omdat de kinderen de
bloemen der kamperf’oehc oitzuigen en beweren, dat
ze naar honig smaken; ploegdr[jrertje, omdat de
bwikstanrt achter dc ploeg trippelt, om zich met de
insecten uit dc verschc voren tc voeden ; blaaummanlefje, omdat dc bastcrdnachtcpnal
blaauwachtig van
borst en kop is, enz.]

Jacobus Goute7*o (V. bl. 199, Vr. CXVIII;
vgl. bl. 285 en VI. bl. 24). I-loewel over dezen GOUTERO niet veel te berigten hebbcndeT
kan ik echter niet nalaten te vermelden, dat
er een schilder van dien naam bekend is, wiens
huwelijk te Legden aldus is aangeteekend:
~~~N~~.~F~~~.~NTo~IOGOUT~RO,~I~.
Schilder, wonende te Amsterdam, die zelfs niet gecompareerd %;~~~GEERTRUYT VAK WASEVELT(?) van Harderwijk, vergezeld met MAR..R.E.
GRIET VAL ZEBE~E haer nichte.”
Bramarbas (V. bl. 216, Vr. 229: vgl. bl.
288, VL bl. 46). hlcn meent, dat de persoon
van URAHARBAS
het eerst is opgetreden in
een der blijspelen van HOLBERG. %ieBROCK1lAUs' ~O?lve~'S. hxicon,

i. v. Volgens deze

<)pga~~e vcrbctere I~CII Nav, V. bl. 288. Ove-

BRAKEL en GIESSEB ZGn ten tijdC &X croissa-

des door de Pausen met gekruiste kruissen in
haar wapens vereerd geworden, dit door misslag des schilders sedert omtrend ruim con
eeuw, in pooken zijn verandert. Dit wapen
komt ook voor als het vijfde kwartier van
MAARTENVAXBOSSUM, aan dcpoortvandeszelfs huis te Arnhem.”
Onder de afteekeningen der cachetten, door
een voornaam wapcnsngder der vorige eeuw
gemaakt, is ook dat van CRAKELL No. GO,
met, zoo als hìj er bij schrijft, gouden ponjaarden.
Ik heb dus slechts mij bekende daadzaken
opgegeven, het oordeel daarover auu antlcren latende.
BUTKESS stelt het wapen van DIRK , Heer
vat1 Altena in 1230, twee bermen van keel op
goud, dl. 1. bl. 221. Waarschijnlijk heeft men
primitief enkel de visschen gevoerd, en danrvoor de meer algemeenc zalmen, in plaats
van de originele bermen gebruikt. Want, het
is toch buiten twijfel afkomstig van IOXBELIBRD AI,TEXA, zoo als TE WATER, Verbo7x1, dl.
Ll.bl.276, ook zegt, noemende gond op azuur.
BAR voerde d'azur seme de croiz recroissetées
au pied.fiché d’or, ù deux Bars addoss& de
nìê/ne, volgens LE CoLOZUBlER,p. 32~~.E:rl dem
Graven stammen af uit NOSBELIXRD, volgens MORERI, Dictionnai7*e, p. 370. \vURTE#BURG

%%n MONBELIARD

llUWende,

Ililm WvCl

bermen of forellen, doch verliet de kruisent
volgens Souveraz’ns du Monde,. t. 1. p. 381.
26*
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Ook vindt men in het onlangs uitgekomen
Heraldo’sch A B C boek een gecombineerd wapen van THIBAUT DEBAR metdatvan JENIE
DE TOCY, 1270, waarvan ‘teerste is van sabel
(moet zijn van azuur) met twee bermen en
gespitspunte kruisen van zilver.
Wil men mij, mits op beschaafden toon,
meer vragen, dan zal ik gaarne antwoorden.
v. D. v. B.
Oorsprong van den naam Hengerskerke (VL
bl. 159, Vr. 233; vgl. bl. 345; VIT. bl. 81 en
147.) Over den uitgang kerke bij geslachtsnamen, zie w. TE WATER, Het Hoog Adellijk
Zeel& Middelb. 1751, Voorrede bl. 42, die
het met de Redactie eens is.
E:en oud, doch nu onbekend Zeeuws& geslacht TER JOOS, waarvan TE WATER daar
spreekt, zal wel nooit bestaan hebben.
L. D. R.
Wupe>lbord van vzer Merwede (VL bl.
400, Vr. 304; vgl. bl. 356). BIJ een nader
overzigt, de opgave hierboven bedoeld, en die
aangaande het geslacht VAX WIJCK (VL bl.
373) vergelijkende, blijkt dat de vaderlijke
kwartieren op het wapenbord uit de kerk te
Heusden, behooren te ziJn : 1. VAN DER XERWEDE.~.BRUHESE..%uITWIJK.
4. VANWIJCK.
DASIELVAXDEWERWEDE
(zieVL bl.356)
was een basterdzoon van Heer DIRK, bij eene
dochter uit het adellijk geslacht VAN UITWIJK, zoo dat zij en hunne nakomelingen den
rang en staat der moeder volgende, zgn toegelaten hij de inhuldiging van PHILIP 11 in
1559,en zelfs in 16200nder den Hollandschen
adel z$n gerekend, zoo als de Heeren SMITS
en SCROTEL, Beschrijving van Dordrecht, bl.
v. D. v. B.
116, vermelden.
Wapenbord van van der Merwede. Op bl.
200 van Nav. VI. wordt als wapen van het
geslacht van BRUHEZE opgegeven : van subel,
met drie posthoorns van goud; op bl. 356 van
denzelfden jaargang, van sabel met drie posthoorns van zilver, beslagen van keel; beide opgaven zijn echter fautif. DE ROUX, sprekende over het aannemen van stamnamen door
jonger zonen, zegt f”. 282 : j)‘t Exempel bij
ons, volghens seecker oudt MS. in parchement gheschreven, sien wij in het gheslacht
van BRouHEsE, afwaer eerst AEnT, soon van
JCSTUS,
jonger soon van den Grave van
Hoorne, ende Cameriinck van de Keyserinne
MARIE,• TTO wyf,hemlietnoemen,
AERT VA‘I
BROUHESE, naer ‘t goedt by den ghemelten
JUSTUS, van Hertoch HEXRICK van Brabandt,
t& begeerte van die Keyserinne syne suster,
met Jouffrouwe CATARIXA , dochter van den
Grave van Benthem, ende Staet-Jouffrouwe
yan deselve Keyserine, ten houwelijck verkregen.” T. z. p. laat hiJ de woorden van
dat oud MS. volgen, ‘t welk aldus eindigt:
rpende
‘zdie wapen van die WUI BROUHESE,

drie silvere kromme hoorens, met drie vergulde banden, in een swart sabelveldt. ende
om te weten, dat BROUHESE een seer oudt
goet is, als blîjckt, want die charteren van
Helmont, Bukel, Doerne ende Vlierden, daer
op slaen ende af vermanen.” Verder zegt DE
ROCCK, fo. 334: y)In den huyse van HOORN,
(voeren) die van CRAXENDONCK, d’argent, <z
hqois tronzpes de gueules liés d’argent; die van
BR~HESE, de sable, ci trois trompes d’argent
liés d’or, in plaets van d’or b trois trompes OU
huchets de gueules liés d’argent, voor die van
HOORNE."

Het geslacht van BRUHESE zat mede in de
regering van ‘s Hertogenbosch en Breda; ook
te Gorinchem komt ANTOXIS VAN BRUHESEIS,
Schild-knape
van Breda, in 1539 voor alsDrossard dier stad ende den Lunde van Arkel. J>Niet
verre van Baerle ten westen lept Looveren,
een zeer vermakelyck Gehucht, alwaar een
Kasteel staat, ‘t Iirqs te Bruheze genaamt,
voorheen by de Heeren uyt dat Geslacht gebouwd en bezeten, doch nu in eygendom toebehoorende aan den Heer HASSELAER." Zie
VAY GOOR, Bes&. der 8laclt en Lande VUIL
Breda, bl. 374.
MO.
Naam van den vertaler der nnnteekeningea
van Heemskercks Batavische Arcadia (Vl. bl.
234. Vr. 357; vgl. VII. bl. 27 en 147). In
1657 zijn bij verschillende uitgevers twee
uitgaven van den derden druk dezes werks
verschenen. Diebij JANJACOBSZ. SCIIIPPER,
in 12O. is de meest bekende ; de andere is die
bij JAN FREDERICKSZ. STAM, Amst.,medein
12O.,en ligt voor mij. Blijkens den 3den Catalogus van M.NYHOFF, ‘s Gravenh. 1855, No. 379,
was deze uitgave aan de Heeren Dr. SCHOTEL
en VANIIASSELT onbekend.
L. D. R.
Zee met een’ vogel (VI. bl. 328, Vr. 520; vgl.
VIL bl. 901. Ik moet X. doen onmerken. d;lt
hij zich vergist ten opzigte van het wAp&
der familie ERXERIXS. Het is oeen zee. waarover de vogel vliegt, maar het bovenste gedeelte van een’ heuvel (coupeau), van waar
hij opstijgt. Naauw met die familie in betrekking staande, heb ik verschillende wapen-afdrukken uit onderscheidene tijden in
handen gehad. Op sommige komen eenige
heuveltoppen voor, wat misschien aanleiding
gaf dat men ze voor golven aanzag; op vele
echter staat maar éBn heuvel, zoo als onder
anderen op het wapen van JAN ‘WILLEM ERNERI?IS in 1752 Burgemeester des Iands van
den vrije van Sluis in Vlaanderen, later Baljuw vanveere, dat voorkomt onder dat der eigenaren van de hooge heerlijkheid Vossemeer
(eiland ThoZen),in het gemeentehuis aldaar bewaard. Zie ook Tegenw. Staat van Zeeland,
dl. 11. bl. 561.
pB--+
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Joan Nanaing (VL bl. 359, Vr. 547; vgl
VIL bl, 92). IF JOHAWES NAXXING, op ‘s Gras
veland geboren, dewelke te Keulen op de Gods
kunde gestudeert hebbende, eenige tijd VOOI
Onderpastoor had gestaan te Leiden, en dit
na October 1715, GEORQIUS VAN KAMPEX
Pastoor van gansch Wezop, toen overleden
aldaar heeft opgevolgd,” wordt vermeld dool
VAN REUSSEX
en VAN RIJN, Utrechtsche Bis.
dom, enz. dl. 11. bl. 386, in S”.
C. KRAM%
Beeldstormerij in deta Brie1 (VL bl. 360
Vr. 554; vgl. VIL bl. 93). Dat in den jart
1566 de beelded en outaren in de Zuideind.
sche Gasthuis-Kerk gebroken zijn, leerer
duidelijk de Brielsche Archieven, doch zonde]
vermelding van maand of dag. Zie verdel r
.&ìjvoegsels en Aanmerkingeta voor het 6de dee 1
der VaderZ. Historie van J. WAGENAAR, bl
J.L.A.I.
188, 189.
- - 3’. Hemony (VI. bl. 360, Vr. 558; vgl, VII
bl. 124). In Aemstels Oudheid EIU. van Dr
P. SCEIELTEMA, dl. 11, leest men onder de nbiJ
zonderheden uit Aanteekeningboeken van Se.
cretarissen :
~,24 Aug. lG60. Met HEMOXY
afgerekend
het voornaamste, door hem gemaakt, is he. 11
speelwerk op de Oudekerkstoren, hebbendt ?
gekost f 28,716.”
In het, lste deel van hetzelfde werk vind:t
men ontleend aan het Resolutieboek del *
Y’hesaurieren,
dat HEMOSY den lsten Apri 1
1664 werd aangezegd de klokken op het sta& .
huis te gieten binnen 6 à 7 maanden, wegendc ?
omtrent 27000 pond, à 17 stuivers het pond >
enz.
Den 16den Julij 1664, dat hij zou gieter
drie klokken, een tot de Weesper, een tot df
Utrcchtsche en een tot de Leidsche poort
ieder van omtrent 1400 pond, en
Den 23sten Julij 1664, dat hij 2000 pon0
koper konde koopen, tot het maken van de
sphaera mundi op den Stlas, op het stadhuis.
D. F.
[ll. F. en c. ILRAUIìWdeelden ons ookmede wat ai.
Beschr. van Bmsterdana, bl. 198, omtreni
HEMONY geldt. Onze lezers weten dat evenwel reedc
uit het antwoord van S. J. - T. verwijst naar den
u’trechfsclren Volks-Almanak, 1846, bl. 141.1

POHKENB,

‘l!

Kasteelvun Oosterwijk (VL b1.360, Vr. 560;
vgl. VII.bl.93). DeHeerBoo?iacKER, zegt t.l. i
a, p. dat dit kasteel, volgens sommigen, op
Stichtschen bodem ligt; deze meening is reeds
wederlegd door TH. VAN BRUSSEL, in zijn Aanfaa)agsel tot LUDOLF SIIIDS, Schatkamer enz.,
Amst. 1776, bl. 241, die verwijst uaar VAN
IIEUSSEN, Kerkel. Oudheden, dl.II.b1.350,351.
Zie ook over dit huis KEmPs Beschr. van Gor/,xrra, bl. 14. In 1269 was het nog in het bezit
JerHeeren VAN ARKEL.

v. D. N.

Merkwaardig graJschrijt (VI. bl. 367, Vr.
562; vgl.VlI. bl. 94). Deze vraag is voor de geschiedenis van wezenlijk belang, en wel eene
nadere toelichting waardig. Ik doe hiervoorloopig slechts opmerken, dat er eene andere
lezing van dat grafschrift bestaat, en wel in
An Historica2 Description of Westminster Abbey, its Monuments and Curiosities etc. London
1826, in fol. op bl. 176, welk boek men wel
deugdelijk dient, te raadplegen. Bij mijn bezoek in die merkwaardige kerk, die men een
Museum van voortreffelijk modern beeldhouwerk mag noemen, heb ik dit, werk gebruikt
en zeer naauwkeurig bevonden. Omtrent dit
grafschrift leest men er: r)Dame MARL- JAMES. - A very neat monument, being an
urn, wreathed, and crowned 1vit.h a viscount’s
coronet on a handsome pedestal. - By the
inscription it appears that this lady was
wife Of Sir JOIW JAMES, of the ancient family
of the Lords of ROSTERCK, in flolland, and
daughter of Sir ROBERT KILLIGREW, vice
chamberlain to NARY heen to CHARLES 1.
She died November 6, 1677.”
Hier vindt men dus vooreerst eene oudere
spelling van de geslachtsnamen, en ten tweede, wat veel van het raadselachtioe wenneemt,
niet den titel van Hertog, maar d?en vR”n Lord,
= Edelman. - Of nu de ware naam, die
waarschijnlijk hier wel verminkt zal,wezen,
nog uit, te vinden zij, dit blijft eene vraag..
Na dat ik dit had afgeschreven, zie Ik op
bl. 94, dat J. B. R. den goeden weg aan SIMPsox heeft aan.gewezen, voor wien nu dit, grafschrift wel met meer raadselachtig meer zijn
zal.
C. KRAMX.
Zwanejazang
(VL bl. 367, Vr. 564; vgl.
VU. bl. 125). In de Brieven betreffende eene
reize Ga het jaar 1773 na IJsland, gedaan door
Lh. uxo VOX TROIL (Leyden 1784), vindt men
bl. 135 en volgg.: IyHet is beken,d, dat de
Zwaan onder de trekvogels word geroekerid.
Tegen den winter word het getal van deeze
vogelen zeer groot, hoewel men dczelven egter altoos vind, want de meeste jongen blyven
hier altyd. In het voorjaar ziet men ze tlikwils by honderden, ja in nog grooter troepen
vllegen; en men IS van ge.dagten , dat eenige
zich nog verder na het Noorden brgeeven,
en slegts voor cenen korten tyd haar verblyf
in Ysland houden. Gedurende den Zomer
houden zy zich op in meiren binnen in het
:iland, maar, als die tegen den Winter be;innen te bevriezen, begeeven zij zich na
len oever van de Zee. Ilaa,re everen worden
net het begin van het voorjaar opgezogt; z.y
:yn zeer groot, en worden gezept qeer goed
ran smaak te zyn. In de maand Augustus
11s zy ruijen, jaagd men ze in de meiren, die
n het land zyn, en waar in zy zich dan oplouden ; hiertoe zyn eenige honden afgerigt,

vnnxen. Men zept., dat haar
gezang in den Willtfsr, cn wel des n:i;;ts, a!e
het koud, cn dnistcr is, zeer fraai is ; maar in
de maand September b&oortle het ons niet.’
om ze levendig te

VOS TROIL reisde met RASKS CI'ISOLAYDER
de beroemde medgezcllcn v:t~l CGOK. op zijn

eersten tornt. Het gezang der zwanen bekoorde hem niet, maar &j hoordr~z het dan toch.
Twee koperen penningen (VL bl. 368, rn
Vr
565; vgl.VII.bl. 156). Hier vergist zich’!+?!
A.
door dien van VALESTIJX te houden voor geen
Neurenberger speelpenning; blijkens mij11
exemplaar is hij er wel zeker voor te houden,
te eerder daar bij G.A.VVILL (niet \YILIIELN).
Nürnbergische
~llunzDelustz~~~ge~~,Th. 11. S. 139
(niet 137), een proote eenzijdige penning van
den schilder ~IICHAEI, WOHLGERIUTH
van
1508, afgebeeld staat, maar geenzins een van
den schilder VALEXTIJN, die ook maar dc
groot.te heeft van den tegenwoordigen gulD. w. %.
den.
Van Oort (VI. bl. 369, Vr. 573; vgl. VII.
bl. 158). In hoeverre ik p2-~ in zijn navorschen behulpzaam kan zijn, weet ik niet. Bij
mij is insgelijks eene geslachtlijst van do familie VAN OORDT, niet VAN OORT, voorhnnden; het wapen van beide dicgcslnchtcn blijkt
hetzelfde te zin, de oorsprong zoude dus mede
dezelfde kunnen wezen. Stelt, y”--y er belayg
in nadere bijzonderheden te vernemen, zoo IS
de ondergeteekende bereid die te verstrekken, wanneer bij maar vernemen mag hoe en
L. D. R.
waar.

ANTWOORDEN.

Ligging van het eerste knsteel van Batavia
(I. bl. 321). Dat het eerste kasteel of de logie
te Djakarta, later Bataviu, vlak aan strand
lag, zo0 al!3 VALEXTIJX en PREVOST onsafschIlderen, is onjuist. Zie Indisch Archief,
Batav. 1851, dl. IK bl. 285, IV. bl, 77;
Tijdschr.
Land- en Volkenk., Batav. 18X,
dl. VL bl. 311 en de bronnen, zijnde Engelsche en Hollandsche reizen, die alle doen
voorkomen, dat er nog al eenigc afstand was
van zee naar ‘t kasteel, gezegd de logie van
Djakartu, (verbasterd Jukatra).
J.HAGEXA?J, JCZ.
Lofdicht op Java (IV. bl. 32, Vr. 28). Hef
gevraagde gedicht luidt aldus:
Ik zag n, bekoorl\ike dalen!
U, vruchtbaar cn zcgcnrijk land !
E:n wilde u de schstting betalen
Van ‘t hart, door uw 8choonheid ontbrand.

woorden,
Verhevcn uw toovc-gewaad!

Doch ijdel zijn klanken en

En voor uwe kunstlooze accoorden
Bezit zelfs de kunst gcenc maat.
Ik mogt uwe bergen bestijgen,
Dádr doet ons de koelte zoo goed!
Dárir rnken de driften tot zwijgen,
Dáár murnden de beekjes zoo zoet!
Hoe streelt dáár in ‘t statige lommer
Den moede do lavende rust!
Hoe smaakt cl&, verwijderd van kommer,
Het hart eenen innigen lust!
Ik vond onder vreedzame daken,
In scl~a~uw umer bergen verspreid,
Den vrede, dien zorgen niet naken,
‘t Geluk, door geen schatten bereid 1
Der vadren gastvrijheid, op heden
Zoo vruchteloos elders gezocht,
Is dáár nog met onschuld van zeden
Aan ‘t nederig aanzijn verknocht.

wij zingen het den zanger na, want ieder
regel is een gebleken waarheid. Men denke
hier aan den aanhef van ZIMXEIZMAX'S
Einsamkeit. I)o maker is G. H. KAGEL, Bandong,
1823.
J.HAGEHAN,JCz.
Jan VoZLertsz(VJ.bl.335,Vr. 537). Deze en
zij11 Liedtbocck worden vermeld op de Naamlijst der Doopsgezinde schr2jveren en schriften,
Amst. 1745, bl. 120. Waarscllijnlijk was hij
?en broeder van ALGERT VOLEERTSZ , Doopsyeziud Leernnr bij de oudevriezen, geb. 1569,
;est. 1645.
In de Digtkundige werken van JAN ZOET,
Amst. 1675, bl. 213, ziet men een vers aan
IAN VOLKAARTSZ
, Zonderling liefhebber der
Goddelikke wonderwerkken; en een op de deur
Jan zen schatkamer; welligt was dit dezelfde
Jersoon.
V. D. N.
H. Kw~f, Az. (VL 360, Vr. 559). In de
Uuarlemsche Courant van 4 Mei 1857, vervolg,
rindt men het doodberigt van JAX KNIJFB
LARTSZ.
te Woal*den, oud 63 jaren; welligt
NIS H.KXIJFFAZ. een broeder v:tn ciezen. z)c

ztrekking van het bedoelde vers doet zeker
verlangen,iets mccrvan dennacrkel. te kennen,
V. D. N.
Jacob Appel (TTII. bl. 38, Vr. 61). Indien
11. G. zeker is van het jaartal 1776, dat op
zin Model- Toneel voorkomt, dan behoort het
schilderwerk waarschijnlijk aan eenen zoon
van den bekenden schilder van dien naam, die
vermoedelijk in de schilderaff%re van decorative onderwerpen, welke zijn vader te Amsterdam had gevestigd, dezen is opgevolgd,
en niet in de gewone kunstennarsberigten opgenomen ; wnnt JACOB APPEL, dien men onder
de bekwame schilders geboekt vindt, is in den
jare 1751 in den ouderdom van 71 jaren ovcrleden.
C.ICRAIX.
Jacob A~q~el. Over JACOB APPEL den vader,
zie men A. J. VAX DER AA , Biogr. IVoordenb.
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Reformatie der stadt Amsterdam, het n:rrolgende aangeteekend:
~~Omtrent den jilare 1700 heeft Mr. NICOLAAS LISTING, Advokaat,en Kerkmeester van
de Oude Kerk alhier, een ongemeen groot liefLEGEXDO ETSCRIEENDO.
Jacob Appel. Deze is, dunkt mij, niemand hebber van de Bouwkunde, een ontwerp geop de Booteranders dan JACOB APPEL, zoon van JACOB maakt, om een Coupel-Kerk
APPEL, wiens leven beschreven wordt door Markt te stichten. Van dit ontwerp heeft hij
VAX GOOL, Nieuwe Schouburg enz., 11. 158- een cierlijk Model van hout laaten maakeqen
165. De zoon was in 1751 zijn 32ste jaar in- aan de Heeren Burgermeesteren vepresengetreden en zijn’ vader in het schilderen van teert, ‘t welke tegenwoordig noch i: d’ Oude
zolder-, deur- en schoorsteenstukken behulp- Kerk bewaart merdt, en aldaar door de Liefhebbers beschouwt kan worden. Daar en bozaam. zie VAN GOOL, t.a. p. bl., 164-165.
I
ven heeft hij deze Kerk, soo wel in ‘t geheel,
J.C. D.
als doorgesneeden ? en alle derselver deelen ,
Geslachtsverschil in het Hoog- en Neder- met haare manten, door den vermaarden Mr.
duitsch (VII. bl. 39, Vr. 61). n1Vat beteekent STOOPENDAAL in ‘t kooper laten snijden ; bewam in het compositum wambuis ?’ Het is het slaande t’ zaamen seoentien groote heele- en
A. S. wamb.E. womb. buik. De buis, die de halfvels Plaatcn ; dewelkc hij voor sijne reebuik bedekt. - Ten aanzien van het hier ann- keninge heeft laten drukken, onder desen Tygehaaldepegil en peil, geefik in bedenking of tel: nNieuzu Desseyn , tot een seer groote stercde beteekenis wel dezelfde is ? Eenpagel, el- ke, en om te hoorenheel bequaame Coupel-Kerck,
ders prik genoemd, is het beweegbaar wer- met een hooJe Tooren, daar middeta uyt rysende,
gansch dienstig en gcvoeglylc te plaatsen op de
kende toestel. Hetpeil is de staandemaatstaf.
Ontworpen, door Ordre, en verZoo is, naauwkeurig onderscheidende, cEe Ilooter-Jfarckt.
toont, sou van Hout, als ij& Prent, tot glorie en
school het onderwijs, de wijze van behandcEng, de Vlaamsche, de Italiaanschc school ; roem van de Eedele Grootachtbaere Heeren, de
het school, daarentegen, het huis; welk woord Heeren Burgermeestere~~ en Regeerders deser
stadt Amsterdam, deselve doende bouzoell.
Alles
CP onder verstaan wordt.
L. J.
[Voor wam in wambuis, verwijst *** den vrager
met onvermoe2jden Qveren langdu$‘rìgen arbe,ydt
Naar IIILIAEN, pag. 781.-Peil is nietsandcrsdan zauytgevonden , en daartoe in staat gebragt , dÖor
mentrekking van peyil. De onderscheiding van de 2i'v. NICOLAAS LISTIXG. Advocaat.”
schoolen het school is willekeurigcn met degrammap)Van dese konstige Plaaten is mij de voortics in strijd. School is in alle beteekcnisscn vronwenaamste bij geluk in handen gekomen, terwijlijk zoowel als het Lat. schoZa,waar het van afkomt.]
le deselve reets na haaren ondergang helde ;
Etymologie van doos (‘VII. bl. 39, Vr. 65). verbeeldende dese Coupel-K.erk in sijn geheel;
Ikkan zoogaafniet toestemmen, datdit woord beneffens den gantschen Booter-Markt , vol
in de verwante talen niet voorkomt, en de zewoel, gelijk die gemeenlijk op de MarktDuitschers daarvoor alleen B~chse,
(want &xagen gesien werdt; als meede alle de om.eggende Iiïuyse~~, seer naauwkeurig en niet
Büschel-zooalsPHILOGRAM;\rATos(?)schrijft
- beteekent: haarvZok,kuif) of Schachtel ZOU- nin konstig na ‘t leven verbeeldt: gelijk de
den hebben . - Dose is een zeer gebruikelijk Leeser in de nevensgaande Printverbeeldinge
Hoogduitsch woord ; waaronder men eene ;an beschouwen. En o&hoon dit werk geen
doos, meer bijzonder eene snuifdoos verstaat. voortgang heeft gehadt, nochtans is de plaats
** .
jaar toe noch open, en ‘t konstige Model
Etymologie van doos. Vergist zich PH?LOarerdt wel bewaart; soo dat het met der tijdt,
t zU op de Booter-Jfarkt
, of op ‘t Amstelveldt,
GRANMATOS niet, wanucer hij meent, dat de
verwante talen het woord niet hebben 7 Heeft lach eens ter uitvoeringe konde komen.”
De bijgcvocgde fraaije plaat is 7 Ned. pnlniet het Hoogd. Dose, het Dcensch Daase,het
nen breed en ruim 5 palm hoog; hebbende
Zweedsch Dosa ? En zou het niet gewaagd
zijn dat woord van het Grieksch of Latijn af tot onderschrift: r)Afbeeldinge van een fraaije
te leiden, nu de zuidelijke talen, die het meest Coupel-Kerk, ugtgevonden door Mr. NICO van de beide genoemde bewaarden, het niet LAAS LISTIXG, Advokaat om op de RonterMarkt alhier geplaatst te worden ; beneffcns
hebben? De Italiaan spreekt van: vnsetto,
de geheele Booter-Markt en alle de omliggeubossolo, scatola, de Spanjaard van cnja, morterete, do Portugees van boceta, caiza,
de Je huijsen.”
J.ROUMAN.
Franschman van boîte.
[Dezelfde plaats schreef S. v. W. af, terwijl Dr.
ROEMER en L. PROES ons verpligtten met eene verkorte
Dr. RÖMER.
der Nederlanden, dl. 1.‘ bl. 333, en over JACOB APPEL den zoon (en de hier bedoelde), A.
DE CHALMOT , Biographisch Woordenboek der
Nederlanden, dl. 1. bl. 305.

/s
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Eene koepelkerk op de Botermarkt te Ameterdum (VIL bl. 39,Vr. 67). ISAAK LE LOXG
heeft in zijne Historische Beschr@ge van de

opgave van LE LOIGS berigt.Laatstgenoemde
:r nog bij :]

voegt

Ongetwijfeld zouden de kosten van den
1 JOUW dezer kerk ten laste van de stad geko-
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men zijn, vermits de hervormde godsdienst
destijds de heerschende in den staat was.
Wairom men er geen gevolg aan gegeven
heeft. kan misschien niet met bevredigende
zekerheid verklaard worden. WaarschGnlijk
bestond er geene noodzakelijkheid toe, nadat
men dertig jaar te voren de Amstelkerk gesticht had, waardoor in de behoeften der bewoners van dat gedeelte der hoofdstad genoeazaam voorzien was. Ook is het allezins
denkbaar, dat het voorstel van LISTIXG , om
zijne fraaije kerk bepaaldelijk op de Rotermarkt te plaatsen, in strijd is geraakt met
het verlangen van anderen of met het voorI;emen der Vroedschap, om de houten loots
op het Amstelveld te eeniger tijd door een
steenen gebouw te doen vervangen, ten gevolge waarvan het een zoowel als het ander
buiten uitvoering kan zijn gebleven. Het berigt van WAGENAAR, Beschr. van Amst. II. bl.
137 en de woorden van LE LONG, bl. 573, geven eenigen grond voor dit vermoeden.
L.PROES.

De Nehalennia op Ilpenstein (VU. bl. 39,
Vr.68). Dat het ‘YEIrALEsxIA-beeld, te Ilpendam bewaard, in het jaar 1622 bij de droogmaking van den Pílrmer zou zijn gevonden,
wordt door G. v. S. als zeker aangenomen,
waarschijnlijk op het voetspoor van VAN E?JST
KOXIXG (Het huis te Ilpendam, bl. 5. 6). Intusschen is dit niet zoo : nde Purmer werd
reeds tusschen 1617 en 1622, en dus 25 jaren
vó6r de Domburgsche ontdekkingen, droog
gemaakt, onder welke intusschen den steen
Van DACIWS SIFFIONIS @US (de Ilpendamsche) vermeld wordt; zie SMALLEGANGE, No.
4. - C. BOOT vond hem ook nog daar ter
plaatse.Volgens EXGELRERTS was hij te Tlpendam, en onder de platen van CAXNEGIETER
komt hij voor als niet vervaardigd door den
teekenaar, die de te Domburg aanwezige monumenten afbeeldde, hetgeen aan eene reeds
vroege verplaatsing doet denken.”
De aangehaalde woorden schreefik ten behoeve van G. v. S. af uit de Verhandel. over
de godsdienst der oude Zeelanders, door Dr.
J.
AB UTRECHT DRESSELHUIS in de Nieuwe
werken van het Zeeuwsche genootschap (Middelburg 1845). Na ze gelezen te hebben, zal
hij wel niet meervragen, hoe de steen >lin den
Purmer” kan gekomen zijn, Ik zeg de steen,
want het is niet, gelijk men uit de vraag zou
opmaken, een XErIALEx‘rIA-beeld. ‘t Is een
tempeloutaar, aan alle vier de zijden en van
boven bewerkt. Eene dier zijden,met het XEHaLEx‘rrA-beeld, is in plaat te vinden bij BREDIUS , Hist. Com. Flandriae
(Brugge 1650) (
SNALLEGANGE
, Crongk van Zeeland (Middelburg 1696) en EXGELBERTS, Aloude Staat, dl
JII. bl. 126; doch oneindig naauwkeuriger
plaat XVI, No. 29 a-e, van de door he:

!eeuwsche

Genootschap uitgegeven afbeel-

liqen der Zeeuwuche beelden en gedenkstee-

len , behoorende bij de aangehaalde verhanleling van AB UTRECHT DRESSELRUIS, doch
lok mtgegeven meteene beschrijving van Dr.
1. J . F. JANSSEN (Nddelburg 1845). De steen
B daar aan al zijne bewerkte zijden afgebeeld.
Men mag het voor zeker houden, dat de
teen, die in 1702 nog door BOOT te Domburg
s gezien, en in 1737 door een’ anderen teekelaar dan dien der Domburgsche monumenten
zie boven en JANSSEN, t. a. pl. bl. XX, noot)
s afgebeeld, tusschen die jaren naar Ilpenlam is gebragt. Niemand schijnt te weten,
Loe hij daar is verzeild geraakt, - een steen
ran ruim 1 Ned. el hoogte, omtrent 0,7 el

Breedte en bijna 0,3 el dikte, die dusverscheilene honderden ponden weegt. Het moet wel
aeenens geweest zijn, den steen 266 ver te
,ervoeren.Woondeer
tusschen 1702 en 1737
Op Ilpenstein iemand, wien het de kosten
vaard was, den steen uit Zeeland te leenen ?
1at hij tot de teruggave niet werd aangeaaand, laat zich by de toenmalige onverchilligheid
,oorwërpen

ten aanzien van oudheidkundige
gemakkeltiker begrijpen.
o

BOUPAN vestigt de
ti. c. VAN DEN BERGH in

[J.

H. M. C. v. 0.
aandacht op hetgeen Mr. L.
zijne Proevë vaneen krilisch

enz. Utr. 1846, bl. 166, over dezen steen
.eeft geschreven ; ook deze geleerde houdt het berigt
an VAN ENST KONING, dnt alleen op mondelinge overVoordenb.
svering

berust, voor eene dwaling. Wij houden dan

verklaringen of gissingen, door VAN ENST ROIING ten aanzien van dezen steen te berde gebrsgt
n door D. G. en II. on8 herinnerd, liever terug en
,ermëlden
alleen, drtt de mondehge overlevering
~OL~EIZT OVEBLANDER in 1622 noemt als den man ,
lie den steen op het slot ZOU geplaatst hebben.]

ok de

Provincialismen (VU. bl. 39, Vr. 69). Na
le verklaringen, door HET BESTUUR aan de
rraag reeds toegevoegd, blijven alleen over
rerbouwereerd, snaar, zich vergriezelen, wape‘ing en altemets. - ‘t Eerste woord verbouweaeerd ontmoeten we bijna overal in ons land
3ij het volk. Reeds KILIAEX heeft het,: veriauréren, Fland. attonitum reddere. ‘t Is duilelijk een frequentatief van verbnauwen, dat
afkomt van bauw, bij HOOFT te vinden in de
spreekwijs in de bauw brengen, d.i. rjin verwarring , onperusthcid brengen.” (Zie het
ivoordenboek van het 1nstituut.j Wij zeggen
daarvoor: in den bietebauw brengen. Vgl. over
een en ander Dr. A. DE JAGER, Verscheidenheden, bl. 136.
Het tweede woord : snaar is meermalen in
dit Tijdschrift besproken, zelf9 nog in dezen
Jaaygang, bl. 15, waar G. V. S. tevens aanwijzmg vindt van de andere bijdragen, ter
verklaring van dit woord bijgebragt. - Zich
vergriezelen of ook ergens van griezelen, stamt
af van het oude werkw. grisen, d. i. huiveren,
schuwen, Lat. horrere. M. DE VRIES spreekt

er van in zijne Aanteek. op de Fragmenten van
Barlaäm en Josaphat (zie Taalk. Magazijn,
dl. IV. bl. 64), waar hij ‘t woord grisen verklaart en de verwantschap met grijnzen en
(af)grijselijk bespreekt. - Wapeling komt bij
K. VAN FOREEST, Belegering van Alkmaar, bl.
100, voor in den zin van heet kalkwater; de
gewone beteekenis echter, die in de XVIIde
eeuw in Amsterdamgold, en nog heden ten dage
in Kennem.erland
( t o t wamelen verbasterd)
geldt, is die van vuil zeepsop. In de bekende
Verhandeling van Mr. P. H. VAN DE WALL,
over het Wapeldrencken, worden bl. 18 meer
voorbeelden van dat woord aangehaald. IS temets of altemets ook eene zamenstelling
van te en mids, d. i. midden?

van waar, - van wien die Oluf? Wanneer en
waar liepen de NederL-Portq.-Israël. geslachten met hun’ adeldom te knop? Zou niet
het vermoeden tot dergelijke kleingeestige bluj
allen grond missen ? - Voor mij intusschen
(alhoewel ik er mede het betoog niet voor
zal leveren) is aan geen’ redelijken twiJfe1
onderhevig de oude en zeer aanzienlijke afkomst,, - mogt er al geene erkenning van adcl
zijn gevraagd en deze dus niet officiëel bewezen zijn, - van vele vroegere en latere in ons
Nederland gevestigde Portug. -Israël. gcslachten, als daar zin: LOPES SUASSO, DE
PINTO, PEREIRA, DE PRADO, TEIXEIRA DE
BIATTOS,HENRIQUES DE CASTRO,&IEYDESDA
COSTA,
en anderen, Nu kan het onvermin-

derd waar zijn, wat door C. & A. beweerd
wordt aangaande de familie TEIXEIRA , dat
namelijk m der tijd zij (in den persoon van
nu wijlen Is. TEIxEIRA, JR. (*) niet in den
Nederlandscben adelstand is erkend, maar
daartoe verheven, - evenwel meen ik, dat
hare adellijke verbefling plaats had op grond
Adellijke geslachten onder de Israëlìeten
(VIL bl. 39,Vr. 70). Eerst dezer dagen kwam van getoonde geslachts-oorkonden, waaruit
de jongste Februarij-Aflevering
van DE NA- hare oude en aanzienlijke (zij het dan al geene
VORSCHER
mij in handen. Naar aanleiding adellijke) herkomst afdoende bleek. En in ‘t
van de daarin voorkomende vragen van C.&A. algemeen, enkeleuitzonderingen daargelaten,
nog een enkel woord, - waarschijnlijk mijn mag men immers aannemen, dat geene opnelaatste omtrent het onderwerp in geschil, ming in den adel plaats vindt, zonder dat men
waarop ik niet meer denk terug te komen. Ik vooraf van voorname geboorte (mogt die dan
wil kort zijn en zal niet in alles een afdoend niet juist edel heeten) doe blijken.
Ten slotte zU hier vermeld (en wel als meer
antwoordgeven.Degedanevragennopen
mi
zelfs, in sted8 van regtstreeks te antwoorden, bepaald antwoord op de eigenlijke vraag),
onderscheidene vragen te doen. De allereerste dat onder de Portug. Israëlieten behooren
vraag van C. & A. (over afstamming) kan tot den Nederlandschen adelstand en daarin
nok gevoegelijker door de familiën zelven be- wettig zijn erkend de geslachten, die de nnantwoord worden. En indien men zich daar- men voeren (alphabetisch gesteld) van : LOPES
toe tot haar wendt, willen zij misschien ook SUASSO,SALvADOR,SUASSO DACOSTA,SUASwel mededeelen, waaraan zij het regt ontlee- soDEPINTO(jj en TEIXEIRASALVADOR.
Allen (en zij zijn velen), die een der vijf
nen van een’ naam weg te laten en een’ anderen daarvoor in de plaats te stellen. Inmid- vorenstaande namen dragen, zijn gerf&$
dels, - waarom dat regt in twijfel getrokken? tot eenig adellijk praedicaet. Ik durf dit bewaarom uitgegaan van de veronderstelling, weren, trots wat daartegen ook mogt worden
dat dit willekeurìg, niet wettig geschiedt? - ingobragtomtrentsommigen.AdellijketitutaOok zal ik het raadsel niet oplossen, waarmede C. & A. zijn opstel in de noot besluit ;
helderende bijzonderheid en voldoende inlichting
schoon ik die oplossing niet zoo heel moeije- vinden. Nogtans dient daarbij niet uit het oog te
worden verloren de zeer verschillende godsdienstige
lijk acht. Toch moet ik opmerken, dat alwezienswijze der schrijvers, welke ook veel in hult
der bier de onderstelling van bluf nog al uit schrijven
doorstraalt, al heeft ze minder invloed op
de lucht gegrepen en zeer ligtvaardig is, dit onderzoek.
en, naar het mij voorkomt, weinig bekend(*) Jhr. IS. TEIXEIRA, JR. overleed zonder map.nelUk oir achter te laten. De stamhouder van xgn
beid toont met de geschiedenis der Portup
een eenige zoon, is nog vóór den vader gcIsraëlieten in ‘t algemeen, en van hen, die geslacht,
op jeugdigen leeftijd en ongehuwd. Dasrzich weleer in Nederland vestigden, in ‘t bij- storven,
entegen zijn er, in de vrouwelijkelijn, van gen»e~zonder (*). Maar, vraag ik op mijne beurt, den Jhr. nog vele afstammelingen (kleinkinderen en
achterkleinkinderen, de kinderen en kleinkinderen
(*) C. & A. kan daarover o. a. nalezeu de gunstig ziJner door hem nagelatene eenige dochter) in leven,
bekende werken van Sir. yeti COSTA en Mr. KOENEN ; zoo wel hier ~1s buiten’5 lands.
(t) Bepaaldelijk herinner ik mij, rnerrmalen in dc
de verdienstelijke cilgem. Geschiedenis des Israi2.
CONSTANTER.

zegt het woord snaar soms in den zin
maar altijd op spottenden of gemeenzamen toon! te hebben hooren gebruiken. De uitdrukking zzch vergriezelen is hem geheel vreemd;
niet griezelen en griezelig.]
[E. o. LINB
van verloofde,

Volks, van Dr. JOST, de Juarboeken
WJOP de Ismè’l.
in Nederland, en het T$dsehrlJrt van de Maotsch. tot
Xut der Israël. in Nederland. Om wm andere bronnen. niet
te gewagen, zo1 hij in drze reeds menige op, , T,TT

NederZ.
Staats-Cxmnl (bii officiCle bcnoeminp eu.
bedrieg ik mij niet, nog-& het jaar 3854, bij &ijk
eervol ontslag, op verzoek) te hebben aangetroffeu
Jonkheer A. SUASSO DE PIXTO.
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turen a-orden door allen gebezigd, - en niemand onthoudt hun die. Mogt men er nu
sommigen niettemin niet bevoegd toe achten,
welaan, dat men het de zoodnnigen dan op
wettige wijze belette.
A-i.
Naschrift. - Het vorenstaand6 was geschreven, maar nog niet verzonden, toen mij
onder de oogen kwam het opstel van Mo.,
omtrent het grafelijkgeslacht PISTO,in Pruissisch Silezië, en voorkomende onder Toelichtingen en Teregtwijzingen
(hiervoor bl. 108).
Ik trek de geloofwaardig!eid dezer mededeeling in geen enkel opzigt In twijfel. Maar toch
wordt daardoor volstrekt in niets gelogenstraft de echtheid en volkomen juistheid van
slechts Bén eenigemijner gedane opgaven(VI.
bl. 381). Ik neem dan ook van deze laatste
geen woord terug. Men heeft slechts te vergelijken met de door mij aangewezen bronnen, en ieder zal zich overtmgen, dat al wat
ik als stellig opgaf, ook geheel met de waarheid strookt en onloochenbaar is.
A - 1’.
Adellijke geslachten onder de Israëlieten.
Aan 1--4 kwam eerst dezer dagen onder
het oog het artikel van A-i, in den NAvORSCHER (VL bl. 381) en dat van C. & A. (VIL
bl. 39-40).
Naar aanleiding van beide mogen de volgende inlichtingen niet onwelkom zijn.
Eerst omtrent de vragen van C. & ,4., en
wel allereerst in antwoord op de volgende
volzinnen in de noot: >jVele PortugceschIsraëlitischc familiën worden gezegd van onden adel te zijn. Inclicn dit zoo is, hoe komt
het, dat slechts éOne is bekend ? Zonden de
overige haar adel niet kunnen bewijzen, of
zouden zij te nederig of te trotsch z;jn om erkenning te vragen? Of is het geheele beweren van haar adeldom slechts een bluf?”
De laatste dier vragen zou door C. & A.
niet gedaan zijn, indien hij kennis droeg van
de geschiedenis van ‘het Spnansche schlereiland, gelijk die in den loop dezer eeuw, door
het openbaar wordcn van allerlei vroeger
min bekende documenten, tot in meer intieme
bijzonderheden afdalende, aan het licht is
gebracht; of indien b. v. LLOREXTES GescAiedenis c7er Inquisitie, of zelfs alleen mmsc0TTs
Geschiedenis van FERDIVASD en ISABELLA, tot
zijne kennis ware gekomen.
De adeldom eener groote menigte van
Spnansche en Portngeesche Joodsche familiën in Nederland en elders, heeft zijnen
grond in de eigenaart,igheid der geheele oude
geschiedenis van Spnng’e en Portugal, en der
in die gewesten sedert eene lange reeks van
eeuwen gevestigde Israëlieten. Uitvoerige
bijzonderheden daaromtrent waren ook In
onze taal te vinden geweest in Mr. ISAAC DA
COSTA'S Israël en de Volken (AO. 1849, bij de
Erven F. BOM). Doch dit werk schijnt hier te

lande weinig bekend, of althands weinig gcbruikt, waarschijnlijk ten gevolge van twee
znmenloopende oorzaken : het.gros der Christenen in Nederland heeft weinig op met hetgeen aan de Jodenin hun midden ecnigen luister, althands van dien nart, zou kunnen toevoegen, - de Joden zelve schijnen liefst niet
van eenen Israëliet, die in JESUS van Nazareth zijnen Messias en Zaligmaker leerde erkennen, bijzonderheden uit de geschiedenis
van zijne en hunne natie te vernemen. Liever
gaan zij dan nog te rade bij de uit haar standpunt allezins belangrijke Prijsverhandeling
van Mr. H. J.KOENEN, die evenwel op het punt
hier ter sprake gebracht, de stof nog wel niet
heeft uitgeput. Het derde boek van DA COSTA'S Israël en de Volken, heeft uitsluitend ten
onderwerp: de Joden i?a Spanje en Portugal,
in hunne veelsoortige verhouding tot die gewesten. Hier ter plaatse slechts een korte
vingerwijzing. De opneming der Joden in
den adel van het Spaansche schiereiland, zoo
dra zij tot het Christendom overgingen, dagteekent van den tijd alreeds der Gothen. Die
overgangen , in het Spaansche schiereiland,
eerst vruwillig, later (vooral sedert 1478 en
1492) voor een deel door dwang, brachten
een aantal der van ouds vermogendste en invloedrijkste mannen en geslachten uit Judu,
in de hoogste kerkelijke en wereldlijke waardigheden, en in de rangen van den hoogeren
en minderen adel. Dus, om uit de vele voorbeelden iets te kiezen,waren OnkYFERDINAND
en ISARELLA de hoogste Staatsbetrekkingen
inarragon in het bezit der dusgenaamde nieuwe
Christenen. De Vice-Kanselier, de Protonotaris, de Groot-Tresorier van Arragon(zie Israël
en, de Volken, bl. 325 en volgg.), zoo wel als in
Castiliëdo ARIAS DAVILA'S, uit welke de Graven
van Punoenrostro enz. zijn, en vele anderen,
waren van afkomst Joden. Men vergel. LLORESTE, Geschiedenis der Inquisitie. Dl. 1 en 11,
op onderscheidene plaatsen ; ook, onder velen,
Disraeli in z;jn Politica1 Biography van Lord
GEORGE BEXTISCK (hoofdst. XXIV. bl. 502).
Van daar dan,dat door alle eeuwen der Spaansche monarchyen heen, tot op dezen dag, de
aanzienlijkste familiën veelal in een Roomsch
Cntholieken en een (in die landen zelve bedekt-) Israëlitischen tak verdeeld zijn ; -van
daar de uitwijking, wegens de vervolgingen
der Inquisitie, van geheele familiën zoo wel als
van enkele leden derzelve, naar Nederland,
Engeland, Hamburg, Alnerika , Italië. Geen
wonder alzoo dat niet bij wege van bluf, maar
op solied geschiedkundige en genealogische
gronden, heeft kunnen gezegd wordeti, clat
vele, zeer vele Spaansch- en Portngeesch-Israëlitische familiën in Nederland en elders,
van ouden adel zijn.
Dat zich niet alle die familiën om erkenning van dien adel bij de Regering gewend
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hebben, laat zich (zonder dat het nog aan
overdreven nederigheid of trots behoeft toegeschreven te worden) uit onderscheidene
oorzaken volkomen verklaren.
In eene eerste plaats komt hier in aanmerking de geringe prijs, die hier te lande in het geheel gesteld wordt op adelijke
afkomst, althands
die niet door een evenredigen stand en rang of vermogen in de Nederlandsche maatschappij ondersteund en
als gedragen wordt. Hoe vele familiën toch
van oud Nederlandsche
adelijke afkomst,, later in meer of min lagere rangen der mantschappij gedaald, zijn niet in hetzelfde geval.
Buiten allen twijfel geldt dit dan ook van
eene menigte oud-Portugeesche en Spaansche geslachten, thands of ten eenenmale verarmd, of in maatschappelijke betrekkingen
verkeerend, die aan geene erkenning van
ouden adel veroorloven te denken. Hierbij
komt, dat sedert de vestiging in NetEerland
zich ook onder de Joden, naar de wijze van
het land, eene soort van patriciaat in de Portngeesche Gemeente gevormd had, tot hctwelk te behooren o p hooger prijs gesteld
werd, dan de schitterendste herinneringen
van stand of heerlijkheid in het voormnhpe
Iberische vaderland. In datpatriciaat nu konden alleen die familiën of ~~~milietalrken zijn
of blijven, welke zich bij voortduring in den
glans van rijkdom of aanzienlijke maatschappelijke betrekkingen hadden kunnen staande
houden. En voorzeker is dit wel, gedurende
een tijdverloop van meer dan twee eeuwen,
wel niet het voorrecht van alle, of zelfs van
de meeste oud-Spaansche of Portugeesche geslachten geweest. Ten alle tijde zijn er, gcdurende evengenoemd tijdvak, geslachten geweest, wier leden, van wel bekende en door
niemand onder de Portugeesche Joden betwijfelde aanzienlijke afkomst, evenwel door
verminderd tijdelijk vermogen, of door het
uitoefenen van derde of tweede ranasbetrekkingen in den koophandel (b. v. die van
makelaar of cargadoor), tot het ampt van
Parnas of Regent, en de zitting, diensvolpens,
in den Raad der Ouden ( PeZhos),
niet verkiesbaar werden geacht. Zoo werd de oud adelijke afkomst meer eene zaak van curiositeit,
dan van onmiddelijke practische waarde, ten
zij de eeuwenoude adel door nieuwe t,itels of
waardigheden, in de Enropesche maatschappij erkend en gangbaar, als ware het vcrverscht
werd in het nieuwe Nedcrlandsche
vaderland.
Zoodanignu
was het geval met de SUASSO’S,
BELNONTE’S,

NCXES

TEIXEJRA’S,
NESQUITA’S

SALOM

DA

COSTA’S

Of

DE AZEVEDO’S ,

CURIELS,
BuESO

DE

en anderen, die, het zij met adelijke titels van vreemdeMopentheden
vereerd
werden, of als Agenten, Residenten,Envoyés,
die Mogendheden in .NederZand of, omgekeerd,

Nederland bij die Mogendheden vertegenwoordigden.
Alle andere geslachten onder de Spaansche
en PortugeescheJoden
hadden voorzeker weinig aanleiding om zich nnap buiten op hunnen
adel te laten voorstaan, in eene stad zeer bepaaldelijk als Amsterclnm, waar de glans van
hetpatriciaat dien van den eigenlijken Nederlandschcn
adel schier ten eenenmale eclip-

seerde, hoeveel te meer dergelijke pretensiën,
op grond van vroeger rang cn stand in het

Catholieke ofCrypt+Jnodsshe Spanjeen Portugal, ten nnnstcll bij b&chelij!< moest maken.
Hiermede intnsachen
gingcll de herinneringen eclve in den bocze~n tlcr Gemeente of der
fitmilitin voorzeker welallcs bc!lalve verloren ;
maar juist, otn tW zij aan zoo tnlrijkc en op
ondel,scheiden
trap van uitwendigen
rang en
vermogen geplaatste fainiliën gemeen waren,
brachten zij alleen dit te weeg, dat ook in
Nederland even als vroeger in S~3nlijí~ en Portugal, de Joden, vim die gewesten afkomstig,
zich rn coups, cn alleen reeds als zoodanig, nis
den adel van hunne natie in de vcrstrooijing
beschouwden.Van
daar hunne strenge nfzondering, eenipermatc
nog tot ill onze dagen,
van alle vat1 elders afkomstige Israëlieten,
het hnwcn onder elkander, het uitsluiten van
ellren niet-Portugees of Spanjaard van erkende afkomst, van het lidmaatschap en de
voorrechten hunner Synagoge, enz.
Het denkbeeld van zich in den Nederlandschen adel te laten inlijven, heeft natuurlijk
eerst, kunnen opkomen na de dagen van 1795,
die aan de Joden dc volstrekte gelijkheid van
rechten met alle overige ingezclencn
van Arederlnntl aanbrachten, en voorts bepnaldclijk,
uit den anrt der zaak, na het herstel van het
Huis van OrQe. Doch juist in dien tusschentijd was, door onderscheidene zamenloopende
omstandigheden , die het ons hier te ver zou
brengen uit één te zetten (men vergclijkcliever Israël en de Volken, bl. 4 19 en volgg.), do
vroegere bloei en betrelckclijke heerlijkheid
der Spaansch-Portugeesclic
Gemeenten hier
te lande, vooral te Anzst~rtltana, merkelijk verminderd en achteruit gegaan.
Van dc aanzienlijkste filmiliën waren er
sommigen geheel uitgestorven, anderen aan
lager wal gekomen
of ten eenenmale verarmd ; het een cn ander nntuurlijk ook in een
vroeger tijdvak geen vreemd verschinsel,
maar dat zich in de laatste jaren der vorige,
en in de eerste der tegenwoordige eeuw op
verbazendc
wijze vermenigvuldigd heeft.
Men begrijpt overlgcns van zelve, dat ook
bij de meeste zeker1~eu.i door algemeen erkende overlevering, geslachtwapens,
privaat
opgeteekende
genealogiëu
en andere familiooirkonden, aan die bewijcrn uit den nart der
zaak een fragmentarisch karakter moest eigen zijn of worden. Alleen reeds de emigratie
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Spanje en Portugal zou genoegzaam zin
om hiervan reden te geven. Het zorquldig
bewaren van adelbrieven of gelijksoortIge documenten kwam natuurlijk in geen dadelijke
aanmerking bij de vlucht naar, en eerste vestiging in een nieuw vaderland, alwaar, in den
regel, de belijders der Joodsche godsdienst
toch wel geen aanspraak zullen gemaakt hcbben, denk ik, om in de Nederlandsche Ridderschappen beschreven te worden ! In den boezem derGemeente waren dergelijke bew&zen,
bij de algemeene bekendheid der zaak, wel niet
noodig, of gold in vragen van geslachtrekening:.die aldaar veelvuldig te pas kwamen, hef
bewqs door getuigen of acten van notoriëteit,
Door uitsterven (als wij reeds te kennen gaven), door verarm+ (men had herinneringen en overleveringen van den hoogsten zuidelijken adel, tot in de uiterlijk geringste
klasse niet zeldenj, raakten veelal ook belangrijke oirkonden en papieren verstrooid en
verloren. Ook bij sommige aanzienlijker geblevene geslachten was dit het geval. Geen
wonder derhalve, dat bij sommigen, - ook die
anders op de erkenning in Nederland, na de
verandering van toest,anden sedert 1795 en
1813zouden hebben prijs gesteld (de meesten,
het zij dan uit trots of uit nederigheid, dachten er niet eens aan), - de filiatie of aanhechting aan de geslachtl@t der voorouders in het
Spaansche schiereiland, waar ook mored de
betrekking niet te betwijfelen was, evenwel
niet met die authentieke naauwkeurigheid
kon geconstateerd worden, welke aan de
strenge en grootendeels niet onbillijke eischen
van een Hoogen Raad van Adel beantwoordde.
Het is er intusschen verre van daan, dat
dergelijke leemten bij alle voorname Israëlitische geslachten uit het Schiereiland, aan
eene officieele erkenning zouden hebben in
denwe.ggestaan.Eenmerkwaardigvoorbeeld
eener In de meest voldoende orde bij en sedert de emigratie bewaarde bewijzen en genealogiën levert, zo0 wij wel meenen te weten, het in de Synagogen van Nederland, Engeland, Suriname en Jamaica, welbekende geslacht der LOUSADA'S op, Volgens BURKE'S
Peeyage and Baponetage of the British Empire
for 1853, Afdeelin; : Poreign Nobìlit~, werd
ISAAC
DE
LOUSADA,
nadat zijn voorgeslacht
sedert ongeveer twee eeuwen in de evengenoemde gewesten, bij name op Jamaica, is gevestigd geweest,.ten jare 1848 door de Spaansche Regering erkend, als de naaste stamverwant en wettige erfgenaam van den uitgestorven ouderen tak, welke in het bezit was
van den titel van Hertogen valz Lousada, en de
daaraan verbondene Grandeza der eerste
klasse. De nieuw erkende Hertog en Grande
schijnt evenwel (van wege zijn Joodsch geloof en openbaar Joodschen voornaam van

in Spanje zelve niet te mogen resideeren. althans in 1853 woonde hij nog in Engeland, alwaar ook de overige leden der familie vrij talrijk zijn. Zijne zonen en dochteren, Catholiek geworden, zijn in Xoskane, de
Pauselijke Staten, Belgie en Engeland zelve,
aan de voornaamste huizen vermaagschapt
en uitgehuwelijkt geworden, en bekleeden
aldaar hooge waardigheden.
Ook in Nederland zoude het voorwaar aan
onderscheidene familiën , buiten en behalve
de drie door C. & A. genoemd, niet moeilijk
gevallen zijn, uit overgeblevene documenten
de authentieke bewijzen te leveren hunner afkomst met onafgebroken filiatie,uit een adelij k
voorgeslacht, of een als Edelman erkenden
voorvader. Dit zoude b. v. zonder eenig bezwaar mogelijk geweest zijn aan de familie
DIAZ GEORGE , gezegd ABAZ , die door Keizer
MATTRIAS ten jare 1614, met behoud en verhoogingvan het voorvaderlijke wapen, in den
adel opgenomen is. Wij zeggen : zonder eenig
bezwaar, buiten dat &ne nog al afdoende evenwel, dat in het begin dezer eeuw de afstammelingen van dat geslacht in de mannelijke
lijn allen uitgestorven zijn !
Insgelijks hadden zich onder meerderen, de
afstammelingen van Don ANTOXIO (in de Synagoge ABRAHAY)DE SLLVAYCASTRO, Markies van Montfoort, (die langen tijd te Naarden gevestigd en leden en Regenten der Portugeesche byna.goge aldaar en te Amsterdam
geweest zijn) zich in hunne, men mag zeggen, vorstelijke rechten hebben kunnen doen
erkennen, indien niet ook dit geslacht reeds
v66r het tijdvak der gelijkstelling van alle
gezindheden in Nederland, ware uitgestorven ; t. w. de tak der Markiezen van Montfoort. Een andere tak van denzelfden stam
bestond nog voor ongeveer dertig of veertig
jaren, en bestaat misschien nog. Maar ten tijde, dat er sprake begon te zijn van dergelijke
aanvragen (AO. 1817 en vo@.), was die tak in
zoodanigen maatschappelgken toestanb Seraakt, dat zijn oudste lid meer aanleldmg
vond, om eene plaats in het Portupeesche
Oude-Mannenhnis, dan in den Nederland-’
schen adel te vragen. Voorts zijn papieren
dezer familie voor een groot deel in het bezit
geweest, of nog heden ten dape in het bezit
van het collegae van Parnassijns der Portugeesche Synagoge te Amsterdam, hetwelk
door leden van meergenoemd geslacht tot
Executeur van hunne respective Testamenten in der tijd was aangesteld. Ook kunnen er nog @pieren en documenten, de familie betrefFende, in het bezit zijn der Heercn
BELIXFAITE in den Haag, als die, meenen
wij, van moederszijde van den tak der SILVA'S SOLIS afstammen. Het prachtige Charter, waarbij, door Keizer LEOPOLD 1, Don
TRANCISCO
(vader van den boven vermelden
ISAAC)
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Don AXTONIO), .erkend wordt te behooren tot
het beroemde geslacht der SILVA'S in Spanje
en Portugal, en voorts wegens zijne militaire
verdiensten in den oorlog met. de Fransehen,
en de bataille op den Hertog DE CRÉQUI in
1673 gewonnen, verheven werd tot erfelijk
Markies van Montfoorkis in het bezit vanDr.
A. CA~ADOSE
in den Huag. In dat Charter
wordt, nevens vele andere voorrechten en
rechten, aan de Markiezen van Montfort ook
dat van Ridders te maken, en adel te schenken, mitsgaders van munt te slaan, verleend.
Ook de afstammelingen en stamverwanten
der Baronnen DE BELNOSTE en DE XI~IEXES
IIELNONTE,
mitsgaders van den tak der BELMOXTES, waartoe de Markies VAN GCHORENBERG
behoorde, zouden zonder bezwaar althands om hunne genealogie te bewijzen aanspraken op erkenning hebben kunnen doen
gelden. Doch daar sedert het begin dezer eeuw
dit geslacht door geen mannelijke afstammelingen hier te lande, maar alleen door twee
Jonkvrouwen vertegenwoordigd werd, heeft
men uit dien hoofde zich daarvoor zeer natuurlijk geene moeite geg.?ven (*).
Doch om nu bepaaldeluk op de drie namen
van SUASSO, TEIXEIRA, SALVADOR, thnnds
tot den Nederlandschen adel behoorende, te
huis te komen: het is zeer waar, wat door
C. & A. beweerd wordt, dat de twee laatstgenoemde geslachten hier te lande niet erkend maar verheven zijn in den adel. Zeer ten
onrechte zou men evenwel daaruit afleiden,
dat hun (Spaansche of Portugeesche) adeldom respectivelijk eerst van 1817 en 1821
dagteekende. Wat de familie SALVADOR (in de
Synagoge JESCRCRUN RODRIG~ES geheeten)
betreft, zij heeft sedert, twee eeuwen hier te
Iande,mitsgaders ook in Engeland, tot de zeer
aanzienlijke (bij gelijkenis door ons dus geheeten Pat&<sc~e) behoord, en is, even als
de TEIXEIRA'S,PINTO'S,
SUASSO’S en anderen, in den Haug en te Londen steeds zeer gezien en geacht geweest. Erkenning kon door
haar, zoo wij meenen, bij Koning WILLEM den
Eerste niet gevraagd worden, om dat voor het
vereischte officieel bewijs de schakel ontbrak,
die de íilintie in hlederland aan de Spaansche
voorvaders verbond. Het uit Spanje afkomstig oud adelijke wapenschild (in sinopel de
rood getongde leeuw van goud,vergezeld van
drie leliën van hetzelfde metaal), 1s ten allen
tijde zoo in Engelandals in Nederland door de
onderscheideneleden der familie gevoerd.
Wat de TEIXEIRA'S aangaat, ook dit geslacht behoeft zijnen ouden Portugeeschen
adeldom niet te vergeten, om dat in 1817 een
(*) Men zie over dit geslacht, Israël en de Volken,
hl. 416 en volg. en in het Jaarboekje Holland voor
180 1: Eenige b+onderlteden
uit het politieke leven van
den Heer VANBCBONENBEBO.

der leden eener (sedert uitgestorvene) branche der familie door Koning WILLEM I in den
Nederlandschen adel werd verheven. Ook hier
ontbrak het authentiek bewijs der aanhechting aan het voorgeslacht, in Portugal. Maar
ook hier vooral moet niet uit het oog verloren
worden, dat de afkomst van al de onderscheidene takken der familie TEIXEIRA hier te
lande , tot op Don MAXUEL (in de Synagoge
ISAAC) TEIXEIRA, zoon Viln Don DIEGO TEIXEIRA
SAMPAYO (in
de Synagoge ABRAHAB~
SESIOR
TEIXEIRA
genoemd), en Edelman
mitsgaders Resident van Koningin CHRISTINA
te Hamburg, streng bewezen had kunnen worden. Men zie het wapen van TEIXEIRA (SAN-'
PAYO), bij VAX WELEVELD~~ bij RIETSTAP.
Dat dan nu de familie SUASSO de eenige is.
welke uit de menigte dier oud-adelqke, deels
aanzienlijk geblevene, deels verarmde, deels
uitgestorvene, deels ook over dergelijke zaken gantsch onverschillig gewordene Portugeesch- of Spaansch-Joodsche familien, de
erkenning heeft gevraagd en zonder moeite
verkregen, is uit meer dan BBne omstandigheid verklaarbaar. Don ANTO‘IIO LOPEZ suASSO (in de ~+NgOge ISAAC TSRAëLSuASSO)
was in 1676 door Koning KAREL 11 van Spanje verlijd met de Baronie van Avernas Ze
Gras in Brabant. Van hem stammen af al de
onderscheidene straks op te noemen takken
van den stam, die zoo in Engeland als in Nederland, en aldaar beide te, Amsterdam en in
den Haag, onafgebroken in zijnen rang, en bij
het. Huis van Oranje in bijzonder aanzien gebleven was.
Niets was gemakkelijker te bewijzen, dan
de filiatie van alle de leden der familie tot op
den Baron Don ANTONIO. De erkenning volgde
dan ook op dat bewijs met overlegging van
het diploma, zonder zwarigheid. Hieruit volgt
evenwel niet het minst, dat de SUASSO'S voor
zich zelve niet zouden gerechtigd zijn, hunnen
Rdel van veel oudere dagteekening af te leiden. Zoowel het aloude (insgelijks bij RIETSTAP
beschreven) wapen, uit Spanje lang
voor het verlij met Avernas le Gras medegebracht en gevoerd, als de familiepapieren van
dat aanzienlijke geslacht, geven aan dit hun
recht een schitterend getuigenis.
De Schrijver van het artikel, geteekend C.
& A., begrijpt intuaschen al verder niet, hoe
enkele takken dier familie LOPEZ SUASSO, zich,
met toevoeging van de moederlijke namen
en weglating van dien van LOPEZ, SUASSO DE
PINTO
en SUASSO DACOSTA hebbenkunnenof
mogen noemen. Niets eenvoudiger dan en het
een &n het ander. Die slechts een enkelwat
uitvoerig genealogisch werk over Spaansche
en Portugeesche geslachten ingezien heeft,
zou het hebben kunnen weten, hoe de adel
dier landen gewoon is dengeslachtsnaam veelsoortig te variëeren en te verlengen: door toe-
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voeging van, en verwisseling met de namen
der moederliJkc, grootvaderlijke en grootmoederlijke familiën, op de wijze der ook
elders gebruikelijke vermenigvuldiging van
kwartieren in het blasoen. Vandaar dan de
onderscheidene takken dier eene en dezelfde
familie SUASSO, gekenmerkt door de toevoegingvan DIAZ DA FOxSECA,DE LIMA,DEPINTO, DE PRADO, etc. De genen, die deze benamingen voeren, zijn, zoovcel wij weten, danrmede reeds van de geboorte aan hier te lande
opdc Registers der Gemeente,en later ook op
die van den Burgerlijken St:lnditlgeschreven,
zoo dat zij ook van dien kant in hun recht
zijn. Tusschen LOPES (of LOPEZ) SUASSOen
enkel SUASSO is evenmin onderscheid, a!s of
men een onderscheid van recht ofafstamming
wilde zoeken tnsschen de benaming KOOR?IHERT en dit van VOLICERTSZ HOORWIERT
(").
De volle familinaam is LOPEZ SUASSO, in den
wandel veelal enkel SUASSO. Geen wonder
dat het LOPEZ, vooral bij de aanneming van
nog andere namen van moederszijde, ook achterwege kon gelaten morden. Geen Portageesche Israëliet, en, in het gehee!, geen Portugees of Spanjnart, zal in dergelyke vcrmisselinrr iets buiten de meest bekende usantiën
zien.%. STA. zonde ook nog wel kunnen tw;jfelen, misschien ! of LOPES en LOFEZ wel dezelfde naam zijn. Met evenveel recht zou hij
dan ook kunnen betwijfelen of VOLKERTS en
VOLIIERTSZ wel identisch zijn.
Wij meenen op de bezwaren van c. & -4. de
oplossing niet, schuldig gebleven te zijn.
Thands moge nog het een ander volgen ter
aanvulling der wenken van A-i uit ‘s Bosch,
over defamiliun DE PIWO en DA COSTA.
De naam en het lvapen (aldaar beschreven)
der PIZJTO'S, is hier te lnnde aan twee ondcrscheidene geslachten gemeen gcwcest: die van
DE PISTO en die ~~~J~SCH~RUSPISTO
,beide
van aanzienlijke, zo0 niet in Spunje nog van
gemeenschappelijke afkomst, en mat wij bovendien patricisch noemden, dat is, tot de familiën behoorende, binnen welker kring de
verkiezing tot Parnassyns en den Raad der
Ouden in de Gemeente zich plach te bepalen.
I)eJESCIIDRUX PINTO'S Zin Of LIitgeStOrVen:
zooveel wij wcten,of verarmd. De DE PIyTo’s
tot welke o. a. de Advocaat Mr. A. DE PINTO

in den Haag behoort, waren hier te lande zeker de hoogeren in rang, en gelijk geacht in
de familie-hierarchy der Portugeesche Joden
zoowel als vermaagschapt met de SUASSO'S
TEIXEIRA'S, CURIELS, FRANCO MENDES

enz

Intusschen, gelijk door A-i. te recht is opgemerkt, heetten ook zij oudtijds PIxTO, zonde]
dat in het Spaansche Schiereiland bij der
adel minder vereischte DE.
(*) LOPEN is een patr.onymicum van LoPo=~u
PDB=WOLF,ZOO f&lIE~RIQUEl3
'Van HENRIQUE, RO
D~IQUESVBUBODRIQO,~nZ.

Stamvader van deze laatste PINTO'S of DE
Don MANUELALVAREZPINHeer van Chilveches , Albullepue,
1laCelatEa,Edelman van het Huis desKoning
ran Spanje en Ridder van St. Yago (A”. 1640)
e Antwerpen, van waar de familie zich later
restjgde te Rotterdam, in den Haag en te Amterclam. Men zie het huwlijksvers van den
5paanschJoodschen
dichter DE BARRIOS ,
WTO'S,iSgeWeest
:o P RIBERA,

er eere van JOSEPH FRASCO DESILVA met
!)oiia RACAEL DE prSTO,(in zijne Pe%a de

Uosseh ; opgedragen aan Rcgcnten der AmterdamschePortugcescheSynagoge,A0.1686)
!n vergelijke ten overvloede het Nobillario del
7onde Don PEDRO, uitgegeven door MAWJEL
>E FARIA Y SOUSA, p. 687. De dusgenaamde
+ke Jood DE PINTO, wiens huis door het
;ranuw geplunderd werd in het bekende
Lansprekersoproer te Amsterdam, A”. 1696,
jehoorde tot diezelfde familie. Zijn zoon was
le meer a!gemeen bekende ISAAC DE pIxro, over wicn men naslaan kan, onder velen,
le Przjsverhandeling
van KOESEX, en DA cosrA'S Israël en de Volken (bl. 420, 421). E:ene
xrieuse bijzonderheid, die de oud-Joodsche
afstamming

van deze Spaansch-adelijke fa-

nilie wel doet uitkomen, is, dat zij van ouds
n de Synagoge ook hier te lande aanspraak
zemaakt heeft op de afstamming uit, den
?riesterlijken stand, -en alzoo beweerd recht
;e hebben op het mede-uitspreken van den
cepen in de Synagogale dienst door de CoZanim, of nakomelingfn van A%RoY, daar-

voor sinte onheuchelgke
verstrooide

tijden onder het
Daarevenweldie

Israël
erkend.
DE PINTO'S niet

tanspraak der
onvoorwaarlelijk in de Synagoge erkendwordt, zoo meen
ik wel gehoord te hebben, dat z;j zich, bij
het uitspreken van dien zegen, tot bewarin.g
van hun goed recht, bij wege van protest, uli;
de Synagoge plegen te verwijderen.
Eindelijk nog iets over den geslachtsnaam
an het wapen der DA COSTA'S, doorzeer onderscheidene familiën, gelijk ons blijken gaat,
zoo in het Schiereiland als onder de uitgewekenen gevoerd.
Het wapen der DA COSTA'S bestaat uit zes
beenderen of ribben van zilver, op een veld van
keel; helmteelten : twee beenderen kruislings
aan elkander verbonden, met een vermiljoen rooden draad. [Dus in Portugal; de COSTA'S of
AcosTAA’s in Spanje en in Savoye voeren op
een veld van lazuur, drie beenderen of ribben van
goud; helmteeken : eene ster van goud, tusschen
twee lelìën van hetzelfdemetaal. Zie JOUFFROY'S
Armorial Universel (Paris, 1844).] Het wapen,
gelijk het, van ouds in Portugal gevoerd werd,
dagteekent van de oudste tijden der monarchy. Het werd,met de overige wapenschilden
van een gedeelte des adels van het rijk, op
bevel van Koning MANUEL, bijgenaamd tic
Gelukkige, opgehangen in de ridderzaal van
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zijn paleis te Sìntra. Zie Noticias de Portugai I
van MATUELSEVERIDIDEFARIA,
p.116,117.
Het zelfde wapen werd gelijktijdig en achtereenvolgens gevoerd door zeer onderscheidene edele geslachten, van welke de gemeenschappelijke afkomst althands nietblijkt; dus
b.v. door de COSTA'S CORTEREAL, vanwelke
het later gekomen is in een der kwartieren
van het wapenschild van den Markies DE
GASTEL
RODRIGO,
Gouverneur der Spnnnsche
Nederlanden, wiens f~tmilinnam was MOURA
Y CORTEREAL. Een geheel andere, insgelijks
thands uitgestorvene familie in Pol*tlLgaZ is geweest die der DA COSTA'S, Graven van Soure
en erfelijke Groot-Schildknapen in dat rijk.
Ook in Nederland, Engeland, en beider
Koloniën, zijn er onderscheidene uitgcwekene Portugeesche geslachten geweest, cn deels
nog in wezen, voerende denzelfden naam van
DA COSTA, olschoon door geen aanwisbaar
gemeenschappelijken oorsprong aan elkander
verbonden, (wel soms door huwe1ijkin.g vermaagschapt) en vrij verschillend in ulterlijken staat en stand.
Zoo telden in den loop van nu bijna twee
en een halve eeuw, de Portugeesche Synagogen in Amsterdam, Londen , Hamburg, Suriname, CuraQao , onder hare leden filmiliin,
geheeten IU C O S T A zonder meer, CU wederom anderen (alle van elkander, als gezegd is, onafhankelijk) geheeten GONES (of
FRANCO) DA COSTA en DA COSTA GOXES,
ABEXHACARDACOSTA,RODRIGUESDA COSTA,
DA
COSTA
D'ASDRADE,
MEXDES
DA
COSTA,
NUKES (CURIEL) DA COSTA, (Over Welkelmt-

ste men zie : Israël en de Volken, bl. 416). De
zes zilveren beenderen op het veld van keel,
zijn gelijkelijk wederom aan meer dan ecnc
der even bedoelde famiiiën gemeen. Onder de
voornaamsten in rijkdom en aanzien, die dit
wapen voerden, behoorde de familie (thans
in de mannelijke lijn niet meer aanwezig) der
dus genaamde Engelsche DA COSTA'S, van
welke door de vrouwen afkomstig is, en daarom zich dan ook dien naam toevoegde, de
reeds meermalen vermelde tak der LOPES
s~~S~O’~,geheeten SUASSODACOSTA.Z~ zijn
in E?ageZund vermaagschapt geweest ook met
de MEXDES DA COSTA'S, van welke beide van
moederszijde &tamt Dr. A. C A P A D O S E . D e
gedeeltelijkevestiging der MEXDESDBCOSTA'S
in Engeland zie men vermeld in LINDO'S Bistoly af the Jews of S’ain and Portugal (Londen
1848) p. 349, 350 en in Israël en de Volken,
bl. &?%I)~~~MENDEs
DA COSTA'S
voeren,nevens de zilveren beenderen, nog in een vrij
kwartier de vijf schilden van Portugal.
Van die beiden ten eenenmale onderscheiden is de sedert het begin der zeventiende
eeutv in Nederland gevestigde familie DA
COSTA,
waartoe ook de treurig vermaarde
URIEL DA COSTA heeft behoord. Tot op hare

emigratie uit Portugal in den adel van dat
gewest begrepen, heeft tij in Nederland tot
die familiën in de Portugeesche Synagoge
behoord, welke door geen rijkdom ofgrooten
staat, maar alleenlijk door een onbesproken
naam en vermaagschapping met geslachten
van gelijke gehalte, de eer harer afkomst
hebben opgehouden. Wat U R I E L D A COSTA
betreft, door wien zijne veel jongere broeders van de Roomsche Godsdienst tot de
Joodsche waren overgehaald en met hemnaar
Nederland uitgeweken, - over zijn leven en
rampspoedig eindc, zijn de berichten bij BAYLE, (in voce ACOSTA), bij WOLF, Bibl.h!abbin.
Ll., III., IV. n. 203 en talrijke andere Schrijvers voorhanden, ook in DA COSTA'S Israël
en de F’oLkelz, bl. 397 en volg. In een uitvoerig
LatiJnsch geschrif’t,even voor zijnen dood opgCSkld,en door PRILIPPUS A LIYBORCII, achter diens Latijnsche zamensprekingen
met een
geleerden Jood(h.ISAAC OROBIO DE CASTRO)
uitgegeven, heeft URIEL zelve omtrent zijne
af komst, personeel karakter, familiebetrekkingen, levensgeschiedenis, en gevoelens, bijzonderheden medegedeeld, waarvan de historische waarheid (bij ql het treurige van zijn
godsdienstige of liever Sadduceesch-ongodsdienstige begrippen) door niemand ooit, noch
van de zijde zijner Christelijke noch van die
zijner Joodsche tegenstanders, hetzij in Portugai of in Neder7a~zd, is betwijfeld Feworden,
maar veeleer van alle zijden bevestigd. IAC ben
yeboren (dus vangt zijn Exemplar Vitae Humauae nnu) in Portugal, in de stad van den xelj’den
naam, Porto geheeten. Mgne ouders behoorden
tot den adelstanden waren afkomstig van Joden,
die voortijds in dat rijk, door geweld tot het
Christendom waren overgebracht. Hïn vader
rvns in zvaarheid een Christen, een man op het
punt van eer hoogst naauwlettend, en die de eerlijkheid boven alles waardeerde. Vervolgens
overgaande tot de beschrijving van zijne opvoedIn en verderen levensweg, verhaalt hij
uitvoerig, hoe hij, reeds vroegtijdig de Roomschc kerkleer en de Rechtsgeleerdheid bestudecrd hebbende, op zijn vijf’entwintigste jaar
de waardigheid van Kanunnik-Tresorier in
eene collegiale kerk verkreeg, straks geene
rust vindende voor zijn gemoed in het Roomsche geloof, die meende te zullen vinden in de
Synagoge, en diensvolgens, ook zijne moeder
en broeders overgehaald hebbende hem te verzcllen, met achtcrlatin$ van staat en vermogen, naar Amsterdam uitweek. Wij treden in
geene verdere mededeelingen uit het smartvol
belangrijke boekske. Alleenlijk dient nog
voor de hier beoogde toelichting de aanhalin g
van den laatsten volzin: .De naam dien ik in
Portugal nog Cllristen zzj’nde , voerde, is geweest GABRIEL ACOSTA; - onder de Joden
(och of ik mzj nimmer tot hen begeven had 1) ,
werd ik met eene geringe verandering URIEL ge-
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uoemd. Wij merken in het voorbijgaan op, dat isaicas. Aangeklaagd deswege bij den Schout,
door dezen Latijnschen vorm van den naam : werd hij gevangen gezet, straks onder een
ACOSTA,
onderscheidene Schrijvers, hier en lorgtocht van f 1200 (door twee zijner broeelders op het denkbeeld gekomen zdn , alsof lers geleverd) weder losgelaten, en eindelijk
zijn Portugeesche familienaam ACOSTA had ;ot eene boete van f 300, met verlies der boegeluid. Zoo B A Y L E , zoo ook nog onlangs gen, veroordeeld.
Van de vijf zonen uit den laatsten Christen
GGTZKOW in zijn Trauerspiel,
U,RIELACOSTA.
Eene ongerijmdheid niet minder dan of men Edelman der familie in Portugal gesproten,
stierven er in Nederland twee zonder kindeuit den Latijnschen titel des boeks van PHI- ’ I
rennatelaten ,t. W.URIEL en AäRox.Uit de
LIPPUS VAX LINBORCH hadafgeleid,datdiens
Nederlandsche familienaam A LIMBORCH zal ,drie 0Vel'i;e t. W.MORDECHAI, ABRAHA%len
geweest zijn? Alle Portugeesche schrijvers JOSEPH DA COSTA is het geslacht voortgeplant
noemen hem en ziine familie dan ook natuur- 1geworden.
De tak van MORDECHAI (in Portugal MIGClijk DA COSTA (*): Zoo doen ook de Registers
der Portugeesche Synagogen, zoo hij zelve bij EL ) DA cos’rA,in Hamburg vermaagschapt aan
en DE PALACIOS, Stierf
het onderteekenen b. v. der verplichtingen de MILANO'S,BRAVO'S,
van een Portugeesch-Joodsch Genootschap in het derde geslacht reeds uit,. JOSEPH (in
tot een weldadig doel in 1629, waaruit het Portugal JOAO) was, even als zijn broeder
ABRAHAM,
meermalen lid van het collegie
hier volgende facsimile genomen is :
van Par?lassim en alzoo van den Raad der
Oudsten, Hij was Voorzitter van dat Restuur ten jare 1650, toen MENASSEH BEY ISRAëL hun de Spaansche uitgave van zijn Hope
/ Israt% opdroeg:. De tak van JOSEPH DA cosT A , door huwelgken verbonden en vermaagSChapt aan de familiën OSORIO, DELEMOS,
Zoo eindelijk noemt hem de acte van re- FRANCO PACHECO,JESCHURUN
LOPES,ABESlaxatie onder borglbcht, na zijne inkerkeDANA,RICARDO, CAPADOSE,VAZ
NUNES, CUring wegens de uitgave van een Sadduceesch RIEL , BELXONTE,
heeft op dit oogenblik tot
geschrift, A”. 1624.
eenige verte.genwoordigers M r . I S A A C D A
Van deze omstandigheid volge hier nog het COSTA en zqne kinderen, zijnde het zevende
cen en ander, tot de historie rechtstreeks be- geslacht sedert de overkomst uit Portugal (*).
hoorende. Volgens het Exemplar vitae laumaVan ABRAHAM DA COSTA vestigden zich
7Jae, had het gerucht van URISLS plan van uit- drie zonen eerst in Brasilië, later in Sutiname,
gave eener zelfverdediging, waarbij hij open- alwaar hunne nakomelingen aanzienlijke
lijk de Phariseesche leer, ook met betrekking planters geweest zijn, en met de hun vermaagtot een leven na dit leven, bestreed, Dr. SA- schaptefamiliön COHENXASSY,DELAPARRA,
MUEL DA SILVA opgewekt om een tegenschrift
DEBRITO,PINTODAFONSECA,HEXRIQUESDE
in het, Portu$eesch uit te geven, waarin hij de GRANADA enz. het Patriciaat derPortugeesche
onsterflijkheld der ziel verdedigt met het oog en Spaansche Joden in die Kolonie, langen
op de reeds veroordeelde gevoelens van URIEL tijd hebben uitgemaakt. Van de onderscheiDA
COSTA, dien hiJ evenwel alleen bij zijn
dene afdeelingen van dezen hoofdtak, zijn nog
voornaam aanduidt, verzwijgende den fami- enkele leden in leven.
lienaam uit eerbied (gelijk het de Voorrede
Bij gelegenheid van de bovenstaande geuitdrukt) voor 71et bloed, waaruit hij gesproten nealogische bijzonderheden uit de geschiedeis (t). Deze haastte zich daarop zijn geschrift, nis der Spaansche en Portugeesche Joden,
‘tot openlijke verdediging zijner gevoelens, in mogen hier nog de twee volgende mededeee
tle Portupeesche taal in het licht te geven, on- Lingen niet onwelkom zijn :
der den titel van: Examen das tradicoens PkaDe eerste betreft de af komst van den Wijsgeer SPIXOSA. Zijn vader MICHAELESPIXOSA
(*) B. v. de Memwias da Academia Real de Lis- vormde in het-bovenverme!d jaar van 1650
boa (ISW), 111. 36.5. De Spanjaarden, die de com- / (,5410 naar de doodsche jaartelling) met JObinatie DA in hunne taal niet kennen, schrijven DE
of D'ACOSTA.
(t) De volledige titel van het bockske (van 178

bladz. in kl. 80.) uitgegeven te &nslerdn?n,

bij

P.

VAN

i

[*) Volgens dc reeds hier boven gemelde Spaanschc en Portugeesche gewoonte, hebben ook de broeders van URIEL (in de Synagoge allen DA COSTA met
den Joodschen voornaam geheeten), in openbare acten
met den ouden doopnaam ook de vrouwelijke of moederlijke familienamen gevoerd. Zoo JOSEPH DA COS -

AO. 5353 (1623), luidt dus : Twtado da
immortalidade da Alma, composto polo Doctor SAMUEC
DA SILVA, em gue tambern se mostra a ignoranciu
de
certo contrariador rle TIOESO tempo qus entre outros
’ TA =JOAö
PEREs DA CUNHA, ZO0 MORDECHAI DA
ntcytos ~TTOS dcu neste deliria de ter para si e publicar
gue a alma de homem acubojuntamente
com o corpo.
COSTA = MIGUEL EsTEVEs DE PINA.
De identiteit
blijkt uit de handteekeningen
en onderscheidene
Die certo contrariador (zekere tegenspreker) is URIEL
DA
COSTA.
notariijle en andere documenten.
RAVESTEYN,
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BEPHDA COSTA,ISAACJESCAURUN,ABRAHAM
EENRIO~ESFARO ,CABRIELDERIVASALTAS,
ISAACBBLN~YTE
en ABRAHAM FRAECO(~IEEDES) het collegie van Parnassim der Portu-

geescho Synagoge van dat jaar. Zoo behoort
dan (hetgeen ook door GGTZKOW in acht genomen of gegist is), BARUCR SPIXOSA tot den
onmiddelijk gevolgden leeftijd op dien van
UBIEL. Hij was van gelijke jaren, - en staat
alzoo (met een schrap door zijnen naam) op de
Registers der Portugeesche Synagoge gelijktijdig aangeteekend, - met BARUCII den derden zoon ~~~JOSEPHDACOSTA.
Uitdiezelfde
Registers blijkt, even als nit de opdracht van
Menasselr Ben Israël, dat de familienaam was
en dus niet Portugeesch maar
ESPIXOSA,
,Spaensch. Zijn vader MICHAEL en diens broeder ~AcOB,warcn zonen van ABRAHAY D'ESPIXOSA, de eerste der familie, die (uit of over
Nantes in Frankryk) zich te Amsterdam vestiwde, omstreeks het laatst der zestiende eeuw,
OEk aan SPIXOSA kennen de Memorias da
Academia
Real de Lisboa, niettegenstaande
zUn latere vrijwillige armoede, de afkomst
uit edele ouders (Paës nobres) toe.
Van nog meerdere familiën , in dit artikel
genoemd, zouden vele bijzonderheden kunnen
vermeld worden. Wij vergenoegen ons met
eene korte notitie aangaande die van ABEYI.U.NA, als bijdrage tot de eigenaartige verhouding der in het SchiereIland geblevene,
en der van daar uitgewekene takken van een
zelfden oorspronkelijk Israëlitischen stam,
Het van ouds Israëlitisch geslacht van ABENDANA (op grafzerken en elders ook wel ABEX,
d. i. IBN, DANA in twee woorden geschreven
heeft in hetchristendom
onderscheidene tak.
ken gevormd, bij name die van LOP&S PEREIRA
en van 36ENDES DEBRITO, beide in Portugal
Beide verdeelden zich later op nieuw in eer
Roomsche en Joodsehe branche. Terwij
ANTONIO LOPEZ PEREIRAin Spanje, Contadol
Mayor (President van de Rekenkamer) wai
tijdens het Ministerie van den Graaf-Hertos
DE OLIVARES, huwde in Amsterdam zijn nee.
FRANCISCO NUNES PEREIRA met zijne zustel
JUSTA PEREIRA, uit welk huwelijk de ABESDANA'S
in Engeland afdaalden, Zie DE BARBIOS, Casu de Jucob, p. 5, 6. -De ABESDANA'S van Amsterdam en Hamburg, wederom
verdeeld in de takken van ABENDAXA osoRIo,ABE~DAEADEBRITO,ABE~DA~AME~DES,
ABENDANA BELMONTE,
ABETDANA NAUIAS,
.stammen , blijkens geschreven genealogien ,

notariëele

familietrnnsactien

enz. allen van

HEITOR (HECTOR)%IEXDESDEBRITO~~, die te
Lisbon leefde in de tweede helft der zestiende

eeuw. Van den Roomschen tak bestonden in
Portugal nog in de eerste helft der achttiende
eeuw, zonen van een lateren HEITOR MESDES
I>E BRITO, bij+genaamd
DE ~~v~~,EdelInzn
Van des Komngs huis. Deze had bij zijne
11:. VIT.

!erste vrouw, D. JOANIA DE CASTRO, twee
:onen: FRANCISCO DE BRIT0 COUTINHO (die
titzijnhuwelijkmet D.MAGDALENADELEN:ASTRE, van koninklijken bloede, geene kin1erenhad)en D.MA?~UELPEREIRACOUTIXAO,
lie in het Majoraat zijnen broeder opvolgde,
m uit zijn huwelijk met D. MARIA THERESA
)E SILVA E TAVORA vier zonen envijfdoch-

,ers naliet. De dochters traden allen in het
rlooster da Esperanca le Lisbon. Van de zolen volgde de derde Dr. RUY DE SILVA DE
PAVORA
in het Majoraat op, na den dood
:ijner broeders D. FRANCISCO JOSEPH en D.
~EDRO, waarvan de laatste. even als ziin valer in ’ den krijg dienende, gevangen”genomen werd in den alao van Almanza. en in
1737 overleed. Zie l%storia Genealo&a da
Casu Reab Portugueza XL 939, van ANTONIO
CAETANODESOUSA.

1-A.
Penning op Willem III en Penning op Willem III en Maria (VIL bl. 40, Vr. 74 en 75).
De eerste zal wel zinspelen op den zeestorm,
dien hij beliep (verg. v. LOON, *VederZ. Historiepenn. 1688, dl. 111. bl. 376, of bl. 513.
Zijne terugkomst in Holkmd, 1691.), en de
tweede op zijn huwelijkin 1689.,- De grootte dezer penninkjes doet denken aan zulke,
ds door eenen RAYNOLDSin .&gelandvooral
van vorstelijke personen vervaardigd werden; doch dan waren het zilveren plaatjes,
gegraveerd, en niet, gelijk hier gezegd wordt,
geslagen. - De No. 6 bg v. LOOX, dl. 111. bl,
428, is eigenlijk munt: een farthing of WILLIAS and MARY. Zie ar View of the Copper
Coin of England, by THOF~AS SNELLIXG, London, 1766. pl. 8. ISO. 1. b1.43. Echter komen
er mede voor van deze grootte, die in Duitachland geslagen zijn, en onder de rekenpenningjes behooren, gemerkt: L. G. L. Rechenpf.0. a. heeft er éBn twee borstbeelden en tot
omschrift: Gulielmus et Maria Rex et Regina,
en de keerzijde het Engelache wapen met de
ridderorde: Hony soit pui mal y pense omhangen. - Een ander met een borstbeeld en :
Wh. III. d. g. Ang. Sco. Fr. et Hi. Rex,, de
keerzijde mede een borstbeeld en: Maria d,g.
Ang. Sc. Fr. et Hi. Regina. - De twee aangevraagde stuks zullen derhalve wel behooren tot de zoogenaamde WOLFB LAUFER of
e~xs KRAUWIRS penningen, te Neurenberg
vervaardigd.Verg.
Nederl. Penningkunde van
VAN LOOS, bl. 157.
D. W. Z.
Leìdschepenning van 1672 (VIL bl. 40,Vr.
76). De door C. W. B. bedoelde penning
wordt vermeld bij VAN LOON, Nederl. Histosiepenningen, dl. III. bl. 112. Nadat de Franrchen in 1672 de stad Koevorden hadden ver:
.oren, trokken zij te Woerden een leger van
28
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omtrent 15000 man bijeen, met oogmerk om
over het ijs een’ inval in Holland te doen.
Hieri.n zouden zij waarschijnlijk geslaagd
z&, indien niet plotseling een hevige dooi
was ingevallen, waardoor hun toeleg rmslnkt8 en zij een groot getal manschappen verloren.
De Loydschel?ostrneester~~K~~~~sc~~~-

bragt het eerst deze heugelijke tijding
binnen Lq&n. De Burgemeesters besloten
ter gedachtenis aan dit zonderling geluk zeCeB gouden penningen te doen slaan, waarvan zij er een aangenoemden CLIGNET schonNET,

ken,

LEGENDOETSCRIBE‘rTDO.

De eene zijdevan den penning verbeeldt de
wapenschilden der vier bnrgfmeesters , benevens een bolwerk, hetwelk binnen korten tijd
ter verdediging der stad was opgeworpen.
Het omschrift is :
Nil cuw, nilue ciwìunt p&s labor.
Op de keerzijde ziet men de inwoners op
het gebroken ijs den hemel danken, terwijl
een hevige regen nedervalt. Het randschrift
is :
Leydam tuetur , hostes puipluviìs~~emit
1672.
c. P. L.
[Met das verklaring stemmen de berigten, door
B.P.S. en D. W.Z.ons toegemnden, geheelovereen.]

Twee zilveren vergulde bokalen of bekers
(YII. bl. 41, Vr. 78). De vraag naar den beker van MAXMILIAAN VAN EGMCND, Graaf
van liluren, wordt door mijne mededeeling ten
opzigte van het wapen van dien edelman
(VIL bl. 53) reeds beantwoord. Ik wil er
daarom alleen nog bijvoegen, dat dit kunst,stuk in ongeschonden staat is en op het stadhuis te Vere, met de meeste zoq wordt
bewaard, even als de giftbrief van Lichtmisse
avond 1551,WaarbijMAXI3%ILIAANVANBOURGOSDIE het aan zijne stad vere schonk, om

die te bewaren tot een aandenken en te bezigen
als tijd en stonde wezen zou.
I\lct het deksel is de beker, die uit 23 stukken best:lat, 56’/* Ned. duim hoog; de bovenrand heeft 16*/, duim middellijn, de kelk
is 16 duim diep en houdt vol geschonken 13j,
Ned. kan vocht in. Men zieover dit kunststuk,
behalve het aangehaalde werk van ANDRIESSI~N,S~IALLI~GANGE,~~~~~~.~~.~~~~~
DE KA?FTER
en DRESSELHUIS
, De Provincie Zeeland,

bl. 159.

van die bokaal bevindt zich onder de extra
platen tot~~~~x~~~,Vaderlnn&sche Historie.
B. J. A. &I.
Drìe oude bokalen of bekers. De vraag van
Mr. L. G. VER~$E, kan ik slechts ten deele
beantwoorden; maar met zekerheid kan ik
hem berigten, dat de gouden bokaal, aan CORNELIS DE WITT vereerd, nog berustende is bij
Rlevrouw deWed. HOOG,~~~. DE WITT, te
Dordrecht. Er bestaat van die bokaal eene
fraaije afbeelding, die ook vermeld wordt op
den Catalogus van Portretten door F. MULLER,
bl. 295, N”. 6157.

P-P

Drie oude bokalen of bekers.Van den gouden
kop, door de Staten van Lfollandaan
c. DE
WITT
vereerd, bestaat eene goede afbeelding
door J. ~~~~~~,naareeneteekeninpvan
A.
SCHOUNAN. In hetleven van JOHAY DE WITT,
door A. LOOTJES, PZ., komt daarenboven eene
uitvoerige voorstelling van het emailleersel
jaarop voor, door D. VEELWAARD, naar
A. TEERLIXK. De beker, aan den Admiraal
DE
RUYTER
geschonken, had waarschijnlijk
lenzelfden vorm.
C. W. B.
Verkiezing der Bisschoppenvan Utrecht(V 11.
11.63, Vr. 81). In de Batavia sacra of kerkezjke historie van Batavia, Antw. 1715, leest
nen dl. Lbl. xcivvanhetvoorberigt:
l!De vrije verkiezing van de Utrechtsche
Csschoppen was van ‘t begin in handen van
le geestelijkheid en van het volk : het goedreuren stond aan denvorSt.MaarKO?I~A~G~
[II Roomsch Keizer, heeft onder HERIBERTUS
YXVZn . bissc!~op van Utrecht, afstand van
:ijn re.? gedaan en degeestelijkheid alleen met
litslultmg van het volk, en met de toestemningvan paus~u~~‘~~ti~meestervandeverciezmg gelaten. Doch dit regt is niet altijd
Jolkomen en met een volslagen vrijheid in
let werk gesteld ; maar is somwijlen door de
Keizers en wereldlijke vorsten en somwijlen
jok door de Roomsche pausen gestremd gemeest.__Zelfs heeft
de geheele
geestelijkheid
. -

geen deelaandatre$gehad,maarhetvoor-

naamste gedeelte der zelfde geestelijkheid,
te weten de kanonnikken, had daar alleen in
te zeggen.”
De brief van Paus EUGENUS III., waarbij
de vequnning door Iceizcr KOIHRAAD den
18den October 1145 gegeven, wordt bevestigd,
vindt men in het 2de deel bl. 98 van hetzelfde
werk, onder het leven van Bisschop RERIBERTUS.

r,Hierom is het dat wij,” leest men in den
Drie oude bokalen of bekers (VU. bl. 41,Vr.
80). De gouden bokaal, door de Staten van brief des Keizers, >>het regt van een bisschop
.H’ollnnd en West-Friesland geschonken aan voor dezelve kerk te verkiezen en aldaar aan
te stellen, hetwelk konbasr is dat de RoomCORYELIB DE WITT, bevindt zich thans in het
bezit van een’ afstammeling uit de vrouwelijke sche Koningen en Keizers toebehoort, en ‘t
lijn, den Graaf w. J. VAN DER GOLTZ, op den
welk van de Koningen en Keizers onze voorVijverberg te ‘s Gravenhage. Eene afbeelding 1zaten tot op onze tijden is gedaald, aan den
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voornoemden Proost, Deken en het kapittel
tabschen, zonder dat het schrift verdwijnt.
der Utrechtsche kerke en aan onzen welbe)m het bezinken der kleurende stof, als de
minden Proost, Deken en kapittel van St.Rolkt eenigen tijd heeft gestaan, te voorkomen,
NIFACIUS
kerke, ter zelfde plaatse, die met
oegt men er een weinig gom bij.
de gemelde Domkerk van hare stichting af,
E.G.LIXG.
zoo als ons vertoond is, door eene bijzondere
Inktbereiding. De beste bereidingswijze
broederlijke eendragt
vereenigd zijn, door
chijnt, volgens de jongste opgaven, te zijn
onze koninklijke milddadigheid tot eene eeuoor Bén kan inkt: 7,5 lood galnoten, 5 lood
wige gifte vergunnen en al onze magt die wij
idigo-zwavelzuur
(oplossing van indigo in
hadden aan hun overdragen zonder dat die
ookend zwavelzuur), 5 lood zwavelzuur
door iemand onzer nazaten zal kunnen gezeroxydule (koperrood) en 2,,j - 3,75 lood
krenkt worden, zoodat als het vermelde BisLrabische gom.
C. W. B.
dom zal komen open te vallen, de voorgezeide
Proosten, Dekens en kapittels van den Dom
Zegels vun Gelre (VII. bl. 63, Vr. 83). De
en van de Salvatorskerken te Utrecht engeene
roegste Graven VAN GELDER voerden drie
anderen als de mede-Kanonnikken van hunnispelbloemen in hun wapen. In de wapens
ne kerken, volkomen regt zullen hebben, om
‘an sommige Geldersche steden zijn die bloeeen nieuwen Bisschop te verkiezen,”
nen nog overgebleven. Graaf OTTO 11, die in
Al spoedig gaf deze verandering tot kuipe- ,229 aan de regering kwam, maakte hierin’
rijen en onlusten aanleiding, vermits de vorferandering en zegelde voor het eerst met
eten en aanzienlijke edelen hunne vrienden e!en’ klimmenden leeuw (zie tmxDa@harterals om strijd aan de Kanoniken kwamen opBoek, bl. 288,447). Graaf REIXALD 1. in 1271
dringen, waarvan de bewijzen in het door mij a 11s zoodanig opgetreden, voegde blokken of
aangehaalde werk in overvloed te vinden t ,urven bij den leeuw, nagenoeg zoo als die in
ZijIl.
iet Nassausche wapen gezien worden (BOX+-cp~
[Na gelijke aanwijzing en mededeeling vervolgt 1 >AT& a. w. bl. 655. 6561. RSIXALD 11 voerde
c. KRAMM in zijn antwoord:1
n deu aanvanu zfiner reverino. namelijk tot
Verkiezing” der Biss6ho?pen van UtrecJ&
1339. mede ee? leeuw n% dezlokies: maar
Achttien October 1145 is derhalve als hel .n het genoemde jaar tot Hertog verheven
tijdstip van de vernietiging der vrije verkie- rijnde, zegelde hij met een’ gekroonden tweezing van een’ nieuwen Bisschop te beschou- . i Itaartigen leeuw, zonder de blokken. Ziju
wen, Doch deze overgang heeft r>heel walt : zoon, Hertog REINALD DI, die in 1343 opspooks veroorzaakt”, zegt V A N HEUSBES . 1volgde, behield hetzelfde wapen tot aan zijI.mmers van tid tot tijd riepen de kapittelerLI nen dood in 1371 (zie NIJHOFF, Gedenkwaarvan St. Maarten en St. Salvator ook de drie 3 , digheden uit de geschiedenis van Gelderland,
andere kapittelen te hulp, om de verkiezinger ,dl. 1. bl. 406, dl. 11. bl. 14).
onverdeeld te cloen plaats vinden en, om me t
1. A. N.
de noodige kracht gewapend, de aanvaller
[D. D. v. D. F. verwijst J. t. G. ten antwoord op
van buiten door eensgezindheid te kunner
w. A. VAN SPAEN, Oordeelk.
Inleiding tot de Geschiet
denis tm Gelderland, dl. 11. bl. 57 verv., en geeft
wederstaan. Deze vereenigin.g der vijf kapit
de WRpeRS VaR OTTO 11, GERARD III,REINALD 1 en
telen behoorde alzoo tot de inwendige huis
EDUARD 1 op, zoo als die bij WILLEHVAN
BERCHEM ,
houdelijke regeiing der Utrechtsche kerk er
met de wapens hunner vronwen gekoppeld, voorkowas een natunrlyk gevolg vnn het regt, aar
men. Uit het bovenstaande echter blijkt, dat hnnne
het kapittel van het Utrechts& Bisdom ge,
zegels niet op die wijze waren ingerigt.]
schonken. Uit een kerkelijk oo.gpunt be.
echouwd, kon de genoemde vereemginp geen
Twuiver (VIL bl. 63, Vr. 87). Op het gcinbreuk maken op het privilegie zelf. Dit toe1 1 i zag van oude en uitvoerigc kaarten afgmnde,
was ten jare X145 wel met name aan de beid< e 1 houd ik het er voor, dat do juiste spelling van
hoofdkapittels van het Bisdom verleend, maa’ 1’ I het woord is : net weiver. 200 vind ik het op
de kaart achter A. LOOSJES, Zannltm&clLe
zonder bepaling, clat de andere kapittels moes
doryen , 7:oowel bij het water, dat van de
ten worden uitgesloten.
C. KRAMMi.
Poel
aan het 1CaJf naar Oostzanen zich nitstrekt. als bij de dwarsbuurt, die te West.zcme,h
alen middelweg met de middelgouwe
verbindtInktbereiding
(VII. bl. 63, Vr. 82). In 1~
Journal der Phammie um! Chemie, en &titr
Daar in Zannla~~d en Waterland de ei-klnnlc
uit overgenomen in de Geneesk. Courant 1853
als aai wordt uitgesproken,is het niet vreemd,
dat toeiver als wnuiver zeer nabij komt aan
Ne. 48, vindt men het volgendc voorschrift
zc;&ver, d. i. in onze gewone spreekttaai zvuiAfkooksel van cnmpèchebout (verhoudin;
van 1 op 8) 500 liters. Daarbij 500 grnmmer
ver. Vergissen wij ons niet, dan is in Noordchromas potassac als het bekoeld is, sterk om
Holland zceive?* zoo veel als zij- of achterbuurt van het eigenlijke ClOqJ, omtrent als
roeren en de inkt is gereed. Het daarmeds
beschreven papier kan men met eenespon
bangert is in Westfriesland.
Ik houd het even
28 *
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als zwaag, rtjp,

rak, nes, enz. voor een zeer
oud woord, waarvan mij de afleiding tot nog
toe duister is.
COXSTAXTER.
[J. meldt ons aangaande de beteekenis vau het
woord hetzelfde en gist, dat het van zoutvera zou komen: die buurt wut@ van het dorp, even als een
wimpel van den vlaggestok, - ze behoort er bij,
maar is er toch niet geheel aan vast. Wuift die ety
mologie-ook niet? of zit ae er in ‘t geheel niet aan
vast ?]
Palen in Oost-Iu% (VIT. bl. 63, Vr.
92). Eene paal is lang 4719 lthijnl. voeten ol r
1481,77 Nederl. ellen. Een uur gaans, van I
twintig op eenen graad van den evenaar, bovat 5555,56 ellen, derhalve is de paal ongeveer 16 minuten gaans lang, hoewel men gemeenlijk 20 stelt.
Twintigminuten gaans zouden met deEngelsche zeemijl, van 60 op eenen graad, overeenkomen ; en op dezen afstand had werkel$
het Engelsche tusschenbestuur op Java de
palen willen zetten, doch ten gevolge van verkeerde metingen of dergelijke, is dit niet gebeurd, en zijn zij op den zoo even vermelden
afstand van elkander gekomen.
Q. Y. Z.
Palen in Oost-Indie. Eene paal op Java is
400 Rhijnl. roeden lang, = 4800 Rhijnl. voeten, = 1506,94 Nederl. ellen.Eene Engelsche
landmijl van 1760 yards is 1609,3 Nederl.
ellen lang. Derhalve is de paal op Java geen
Engelsche mijl.
Majoor K.
Palen in Oost-Indië. De Engelschen hebben deze verdeeling, gedurende hun tusschenbestuur van 1812-1816 ingevoerd, in navolning van de bij hen in gebruik zijnde mijlen:
Immers is eene Engelsche mijl 20 minuten
gaans. Deze afstandsbepaling is zeker eene
der beste van alle, want ZU is gebaseerd op
den omtrek der aarde: immers 360°x60’ =
21600’ op palen van 20 minuten gaans ; 3 palen 1 uur gaans ; mitsdien i. ’ $ ’ o = 7200, of
de omtrek der aarde in uren gaans. Zoodat
de paal gelijk staat met de minuut des cirkels; een geographische g r a a d heeft alzoo
60 Engelsche mylen of minuten. De Indische
palen knnnen ookmijlpalengeheeten
worden.
VANWINTERSHOVEN.

Thé&re d’honneur (VII. bl. 71,Vr. 93). Ik
vermoed, dat het Théâtre d’ftonneur een gedeelte uitmaakt van den Franschen nadruk
van LXZOTS Wist, metallique de la Hollande
3 vol. in tj’., even als het Bijvoegsel van dc
Grafsteden ter eere der dappere helden opgerigt, in de Nederduitsche vertaling, door CKIDAAN, Amst. 1690, in 4O., waarin het stand.
beeld ter eere van ALVA mede aan het eindc 3
J. L. A. 1.
staat.
[C. W. B., rviens berigt het bovenstaande beves,
tigt, verklaart uitdrukkelijk, dat het werk geen’ an
deren titel heeft dan den Franschen, en dat het niet
blijkt. of dit bijvoegsel van BIZOT zelven of van cel 1
ander is.]

Walraven van Haeften en Godecalcus Stewechius (VU. ‘bl. 71, Vr. 95).
[V. ?J., ,,Q en v. D. v. B. deeldenons aangaande
len eersten, J.C. R. en H. VAN ROLLRPA aangaande
ien tweeden, V. D. N. en Dr. RöTdEa aangaande
,eiden verschillende bijzonderheden mede, waaruit
het volgende blijkt :]
WALRAVEN VAN HAEFTEX, Ridder, Heer
van Haeften, Hellu en HerLuijnen, was de zoon
van JOBAN, die dezelfde heerlijkheid bezat,
Schepen te Tuyl was van 1557-1560, el1 bij
de ridderschap te Nijmegen ingeschreven
1555-1574, gestorven 1574, en van AHA
VAX SPANGEX , COBNELISdr.
ex MARIA VA?I
IMMERSEEL,
gestorven den 18den Augustus
1584, - de kleinzoon van WALRAVEX VAX
RAEFTEX
en diens tweede vrouw GEBAHDA
VA?J HORNSELAER. - Hij Studeerde te Keulen en werd den 17den April 1577 met Haeften beleend. Op de ridder-cedul van 1578
staat hij als uitlandig, maar in 1586, 1592 en
1598 als present aangeteekend. In 1598 werden zijne 32 kwartieren, beginnende met 1360,
opgemaakt te Brussel door JOISE DE BICBERQHE , hérault d’armes et lieutenant de la toison
d’or, en in dat jaar opgezworen. Hij trouwda
den 12den Junij 1594 PHILIBERTA VAY mxMERSEEL ,dochter van ENGELBERT,
Heer van
Immerseel, Istegem, Ameyde, Burggraaf’ vun
AaZst en van JOSINE (and. YARIA)VAN GREVEXEROEK ,Vrouwe van Loon, Baronesse van
Bockheven. Hij stierf kinderloos in 1608 op
het huis te Herwijnen, oud 53 jaar, zijnde de
laatste mansoir uit den regten stam, en stelde
tot erfgenaam zijne zuster DOROTHEA
(wd.
THEODORA
), in 1609 Vrouwe van Nyevelt,
'I
t ,oen weduwe van FLORIS VAN BREDERODE,
1 aeer van Cloetingen, Kolonel en Gouverneur
( ler stad Heusden, later hertrouwd met WIL1 LEM
' lil.,

VAN

1100~~~

(zie VAN

LEEUWEX,

Bat.

p.891 sqq.en 1104, VANSPAEY, Oordeelk.
inleiding der historie van Gelderland, dl. 111.
i31. 303, TE WATER, Verbond der Edelen, re!Tister, dl. IV). Opmerkelijk is het, dat bij
1FERWERDA, Adel&- Wapenboek, dit geslacht
voorkomt onder den naam BLOIS VAN BAEFI‘EN, waarvan echter in het bewuste Album
1niets schijnt te blijken.
G~DEsCALCUS

STEWECHIUS, vanHeusden,

is in de letterkundige wereld genoeg bekend ;
behalve in de Beschrzjving
van Heusden,
wordt hij vermeld door F. SWEERTIUS, Athen,
Bat., p. 293 ; UAILLET, Jugemens ; CRE‘III,
Animadv. Philos; FABRICII Hist. Bibl. ; popPENS, Bibl. Belg., 1. p. 377, die allen ook zijne
schriften noemen; zie voorts SAXE, Onom.
Liter., t. III. p. 439 et Anal. p. 652.
Zijn portret behoort ongetwijfeld tot do
zeldzaam voorkomende.
Van zijne werken komen op den Catalogtcs
der Bibl. liulthemiana de volgende voor:
ARXO~XH Disput. adv. gent. lib. VII cum G.
STEWECIIII
electis, Antv. 1601, in 8”.

Id. liber.Cum recens. viri celeberràmi et integris omnium comment. Lngd. Bat. 1651,3 part.
en 1 vol. in 4O.
Id. liber. ez edit. J. C. ORELLH. Lips. 1816
cum append. ibid. 2 vol. in B”.
FLAVII

VEGETII,

edente et illustrante

de re militari libri quatuor

GODESCALCO STEwECI3I0.

Antv. 1695, in 4O.

STEwEcHIIcomment
~~VEGETIU~ REde re militari. Vesal. 1670.
GOD. STEWECRII Heclsdani in L. APULEII
opera omnia paestiones et conjecturae. Antv.
1586, in B”.
Uit deze werken, gelijk uit, eene verhandeling over de >jwoordledekens”
der Latijnsche
taal, moet, blijken, dat hij rponder de beste
taalzifters eene plaats verdient.“(Vgl. HOOGSTRATEN, Algem. Woordenboek, o. h. w.) Eindelik vermeldt C. BURYANNUS
in zijn TraQectum Eruditum, p. 136, dat G. VOETIUB, ook
een Heusdenaar, onzen STEWECHIUS zijn'
Cognatus noemde.
GOD.
NATUM,

ville, occup8 & l’etude, et y mourut le 12 Septembre 1584, B 85 ans. On a de lui un grand
nombre d’ouvrages en Françsis et en Latin.
Les principaux sant l”. des Traductions
latines de plusieurs ouvrages des PBres; 2O.
deux Discours prononc& au Concile de Trente,
in-4O. ; l’un pour prouver qu’il ne faut point
ordonner de clercs sans titre; l’autre, que les
mariages des enfans de famille contract&
sans le consentement
des parens sont nuls;
3’. plusieurs traites de controverse, en français ; 4’. une traduction française du concile
de Trente, etc. Zie L'ADVOCAT, Dictionnaire

historique et bibliographipue.

De titel der vertaling van HERVETSwerkje (want ik vermoed dat het oorspronkelijk
in het Fransch zal zijn opgesteld) is : Miss&
aen

de verdoolde van de Christen Gheloove, deur

GESTIAEN HEBVET vara Orleans. Antw. 15G7,
in BO., waarvan in het 2de deel van KONIYGY
Letterkundige Nalatenschap, No. 993, een exemplaar voorkomt.
De door v. GAILLARD vermelde Katholieke
Spotpenning op den Paus en de Kardinalen Bijencorf,
door J. cocus te Leuven uitgege(VIL bl. 71, Vr. 96). Men vindt in de Revue ven, is waarschijnlijk JAN COENS, WederlegAVumismatique, par CARTIER, 1851, pl. 11,111 ginghe van den Biencorf, Loven 1598, in BO.,
en IV., elf stuks onderscheidene afbeeldin- No. 217, der Catalogue de livres ( J A C O B U S
gen van dergelijke penningen, en de beschrij- iro?r~ra). Amst. 1828.
ving er van, bl. 36-58. In RöaLERs MuntzJ. L.A. 1.
bezustigung, Th. IV. S. 142, vindt men mede
Mr. Gentiaen Hervet. Bestrzj’ders van den
de aangehaalde uit APPELS Repertorium. - Bijenkorf.
[Na iets korterdan J. L. A. 1. zijn’ levensloop te
APPEL noemt, ze : )l Ein Xatyrischer Stück.” Anderen plaatsen ze bij de zoogenaamde Inte- hebben herinnerd, laat cp'-cp. de Latijnsche titels
zijner
Verhandelingen
volgen:]
rim-Thalers van 1548, of ook vroeger.
De reparanda Ecclesiasticorum discìplina :
D.W.Z.
De alenda vel radenda bark; De ascensione
Gouden en diamanten bruiloft (VII. bl. 71. , Domini ; De chndestinis matrimoniis ; De amore inpatriam ; De vitando otio ; Quomodo EpisVr. 97). Het is geenszins in geheel Duitschland de gewoonte de gouden bruiloft te vieren copus se gerere debeat, enz. HERVET was een

na veertig, in plaat3 van na vijftig jaren. In
de Bhijnstreken althans is dit even als bij
011s een v@igjarig feest.
E. G.LING.

Mr. Geutiaen Hervet. Bestrijders van den
Bijelakorf (VII. bl. 71, Vr. 98). NEGENTIEN

né 3r. Olivet pr8s d’0rléans en 1499,
fut instruit dès son enfance dans les lettres
grecques et latines, et devint précepteur de
CLAUDE DE L’AUBESPJYE , depuis SecrBtaire
d’dtat. HEKVET vint ensuite à Paris, où il
travai&% avec EDOUARD LUPSET, anglais, &
I’édition des oeuvres de GALIE‘J. 11 suivit
LUPBET en Angleterre, et eut soin de l’éducation ~‘ARTUS POLUS. De là íl fut appelé á
Borne par le CardinalPoLus pour y travailler
ih traduire en latin les auteurs grecs. HRRVET
s’acquit l’amitid de ce Cardinal et de tous les
hommes illustres d’ltalie. Tl parut avec Eclat
wu C’oncile de Trente, fut grand-vicaire de
Noyon et d’orléans, et enfin chanoine de Reims.
1 I pass:1 le reste de scsjours dnns cette derniere
IIERVET,

man, volgens HOOCSTRATE~, die meer geleerdheid dan sierlijkheid van geest bezat, en
vooral de Grieksche en Latijnsche talen grondig kende. Hij was ook nog pastoor te Crevant, nabij Beaugency, geweest.
Voor het artikel in het aangehaalde Woordenboek van HOOGSTRATEN worden als bronnen opgegeven : DU VERDIER, Bibl. Franc. :

POSSEVINUS, Appar.Xacr.: LA CROIXDU MAINE, Biblioth. Franc. ; CHARLES DU SAUSSEI
et SI~PH. GuIOqHist. d’orleans; QUENSTEDT,
De patr. illustr., p. 46; LA BOULAYE, Hist.
Academ. Parisiens. ; MIRAEUS, De script., sec.

XVI.
P”--‘p[J. C. R. verwijst nog naar een een zeer kort lcvensberigt van HEB~ET , te vinden bij 0. BREHERI,
Theatrum virorum eruditione clarorum, 1. 1). 257.1
Mr. Gentiaen Hervet. Bestmjders van den
Bijenkorf. MARSIX Byencorff : Beter dan

de goede en gevoelige pr. J. DAVIDT is tegen
den geesel van YARWX, Heer JAN COENS opgewassen. Hij, r,Licentiaet inder Godthegt
snde Pastoor in S. Martins Kercke tot Cortl*ijck,“ gaf in 1598 zijne conf statie oft weder-
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legginghe vnnden Biencor$ uit, neen tsamensprake tusschen den Herder ende het Schaepken. Inde welcke claerlijck vertoocht wort
de valscheyt der kettersche leeringhe, ende
daer teghen wt dwoort Gods bewesen de onverwinnelicke waerheyt van de leeringhe der
H. Roomsche Kercke.” nTot Loven, by JAN
KOES en PHILIPS DE ZAXGHER, 3wesworen
boeckprintcrs. Met Gratie ende Privilegie,”
-41s drukkersteekcn draagt de titel een fraai
kartel, met een’ eenhoorn tot schildhouder.
Het veld wordt ingenomen door een lang LatiJnsch kruis, geplant op den top van een h,
waar een V ingehaakt is. Halverweg de st’&m
is het kruis beladen met de Z P en L van DE
ZAKGHERS
naam en voornaam. De schrijver
heefter zich bijzonder op toegelegd om de verdichte of verdraaide feiten, door MbRWX bijgebragt, in het licht te stellen.
ALB. TH.

Zee-hopman Vroom (VII. bl. 72, Vr. 100).
ZOET bedoelde is HENRIK
VROOM.
Hij was Kapitein ter Admiraliteit van Amsterdam, en sneuvelde in den zeestrijd op den
4den Augustus 1666, als bevelhebber van het
schip ds Wakende Roei. De dagteekening van
dezen noodlottigen strijd verklaart+genoeg,
wat .~OET den lijkkleeddragers in zgne twee
regels toediende,en dat het nieskruid werkte,
getuigt de belooning , die hij erkent er voor
ontvangen te hebben.
H -g.
De door JAX

Aland in de Oostzee (-1. bl. 72, Vr. 101).
dl.TII. bl.301 volgg.
Dr. ROMER.
Aland in de Oostzee. Om al wat S CR. onder
dit opschrift in éBn’ adem vraagt even bondig te beantwoorden, zou men kunnen zeggen, dat de kracht en beteekenis van al die
voorvoegsels (A, E (of Ee) I (of Y) 0, U, Oe
en Ei) dezelfde was, namelijk water. Dat antwoord, hoe juist overigens, zou wel wat oppervlakkig zijn. Dat A of An (zaamgetrokken van het oude czh~ua) water beteekent is
overbekend ; dat hetzelfde met Ee het geval
is, blijkt behalve uit den stadsnaam E-dam,
uit vele op ee( uitgaande plaatsnamen ; dit e,
ee echter is ‘t zelfde weder als de eerste lettergreep in ei-lnnd, het oud-Noordsche ey en
het Deensche ö of oe(in Far-oe en dergel.), en
beteekeht daar niet meer het water, maar het
ioater-land, land in ‘t water gelegen ; en moeten daarnaar al die plaatsnamen op ee vcrklaard worden, die zich niet in water alleen
laten herleiden; zoo b. v. EIkers-ee, Zìeriksee (*), Bommen-ee, Flakk-ee, en onzes inziens
ook Goer-ee, welks gewone naam van Goede

SCR. zie DE NAVORSCHER,

(*) De twee eerste lettergrepen in een’ eigennaam
( CirZk), mede voorkomende onder de gevonnisden
van Lier in 15G9 (zie bl 161), en mag niet \zan een
hert afgeleid worden.

reede, hoe schoonklinkend en oud ook (hij
komt reeds in stukken van de XIIIde eeuw
voorhdenkelijk wel eerst van later dapteekening zal zijn, van het oude Goer-ee(*), dat
even als de andere opgenoemde (vgl. ook nog
Zwart-ee in dezelfde,streek) wel van vroeger
nog zal dagteekenen. De zaak zou gewis een
verder en uitvoeriger onderzoek verdienen,
dan er hier aan gewijd kan worden.
Een andere waterlandsnaam is het bekcnke oog, oge, waarnaar zoovele eilandjes langs
de Noordkust van Groningen en Oostfriesland
genoemd worden, en dat ook in Calands-oog
of ‘t Oge in Noord-Holland voorkomt.
Waarschijnlijk zal met dit oog ook wel de
eerste lettergreep van het door SC R . opgenoemde Uh-land zamenhangen, en ‘t woord
zoowel met ahwn als met het Duitsche aue,
au (land met water doorstroomd of in ‘t water
gelegen) verwant zijn. Dat SCR . ook het P
tot deze waternamen rekent, behoeft geen
regtvaardiging; minder in ‘t oog springend
is echter de betrekking van U-trecht daartoe,
en alleen uit de waarschijnlijkheid af te leiv.
den.
[De eigennaam, die met ee zamengesteld, Zierikzee
vormt, is niet Civik, maar Sirik, in f+iesland nog in
gebruik, eene zamentrekking yan Uigti&. MELIS
STOKE schrijft Sierixe. Dat de u in Utrecht rgeheel
iets anders is dan ahtua, blijkt nit den ouden vorm
van dien naam Uztreht of Uztrcet, dien GRAFP, dI. 1.
bl. 544, opgeeft.Vgl. mede GRIMU, Deutsche Gramm.
Is 775, aangehaald NOU. B;jbl. 1854, bl. lxxi, goot
14). S. I. IVIULDER leidt, geheel ten onregte, eiland,
benevensde Latijnsche, Fransche en Engelsche woorden, van dezelfde beteekenis en het Hoogd. öde van
het Hebr. W af. PJa gelijkeverklaring vaua, aa, enz.

merkt A. ?J?H. nog op :]
Zoo had men vroeger het Huis ter Ba,
,)huis aan het water,” in de Provincie Utrecht.
In Groningerland is de rivier de Aa, ZOO ook
de wateren de Buiten-au, de Onstwedder-na
,
enz. Ook de dorpen Adorp en Pekel-n. Zoo
is insgelijks nar, water, in Hoorn-aar, Korteraar, Langer-aav. Ook ac, ack cols in Langerak,
zamenwesteld uit Zang en uk.
.& Tleeft men i n .!3ommen-ee, Zieriks-ee,
Rak-ee. In Friesland heeft men de Dokkumer-ee, de jfcxznik-ce , l,@jde-ee

enz. cn een

dorp Es geheeten, naar de oudtijds daar gevonden wordende poelen en moerassen. In
hloord-lIolIand
Edam, eertijds Yedam, dus
genaamd naar het watertje de Ee of Ye. Van
hier ook het Y voor Amsterdam, en Ystad,
,,stad aal1 het Y,” het water. gelegen.
Lee, lede, lqe is tevens een algemeene

naam,
aan vele wat,ers gegeven. In de Baronie van
.&&a (zoo veel als breede-aa) is de naam leye
G oer of Goir is niet anders dan slib of moer, en
de beteekenis van ‘t geheel zon dus ‘t slib-eiland zijn.

(“1

Wanneer

in VAN

DEN

BERGIIS

Handboek de naam

Goederreede (met twee r’s) wordt opgegeven, is dit
slechts eene verwisseling van den derden naamval
(in. ter goeder reede) met den eersten.
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Zen, 3de druk, spreekt bl. 552, van een Wedb
ie, en fol. 576, van de schans van JACOB JANSB
‘p ‘t Wedde, bij Leyden, zonder dat ik heb
xinnen navorschen wie génoemde J A C O B
IAXSZ was.
Mogt de Heer K. v. S. door deze mededee.ingen eenigzins gediend zijn, aangenaam zal
lit wezen aan
L.D.R.

zeer gemeen voor eene vliet of een water. In
Eh$ïnland vindt men een riviertje de Leij of
de Leide genaamd. Ook in Friesland treft men
die benaming aan.
Oog, hetwelk sommigenvoor hetzelfde houden als ei, beteekent ealand. Schiermonnik-oog
is !Jhet eiland der schiere Monniken.” In de
Noordzee aan de Oostfriesche kust zijn Langer-oog, Spijker-oog, Wanger-oog, enz.
A. WH.
Drossaart van Jvedde(VII. bl. 72, Vr. 102).
Wanneer K. v. S. zich de moeite had gegeven
non (dl. 1. bl. 506a.) in te zien, zou hij daar
gelezen hebben, dat de Drost van Wedde en
GERARD
VAN SICIIEY de hoofden waren der
NederduC!sche knechten in v~n~~z’leper. Ook
was er niets meer vreemds in, dat het Drostambt van Wedde (*) in handen van een’ man
was, die in ‘s Konings leger diende, dan dat
b. v. de Craven van ARPXBERQ of MEGEY, als
Landvoogden van Nederlandsche gewesten,
of GRAASBEEK en YEPSCHE , als hunne Stedehouders van Friesland en Groningen (die allen
evenzeer Nederduitschers waren) staats- en
krajgsbetrekkingen in Spaansehen dienst bekleedden.
Uit een onuitgegeven brief van den Groninger Stadhouder ROBLES, van den 27sten
Junij 1572 (t), zien wij p,que le Drossart (DE
WEDDE) a pris charge au regiment du Cte de
Boussu.” Van toen af dus reeds diende h$
in ‘t Spaansche leger.
V.
Drossaart van Wedde. De Stadhouder van
Groningen, de Graaf VAN AREMBERG, die,
zoo als averbekend is, de Spaansche zijde
hield en den 23sten Mei 1568 bij Heiligerlee
sneuvehle, had in die streken vele goederen,
welke in 1614 nog in het bezit zijner erfgenamen waren, Onder deze goederen was de
Heerlijkheid Wedde. Zie Overijss. Akwnak
voor Oudheid en Letteren, 1848, bl. 209,210.
Het huis te Wedde nu werd kort voor den
strijd bij HeiligerZee, door Graaf LODEWIJK
VAN NASSAU vermeesterd. P. BOR, NederZ.
Distorie, dl. 1. bl. 234. Op deaannadering
van LODEWIJK vlugtte de Drost van Wedde,
en verliet het huis; BOR noemt hem t. a. p.
fol. 235, TIIIJS OORT. Of deze Drost een bevel
in het Spaansche leger kreeg, is rnu niet gebleken, evenmin dater toenmaals een geslacht
WEDDE
bestaan heeft.
BOR maakt, over het’jaar 1574 handelende, fol, 375, wcl gewag van ‘t regiment van
den Heer VAN LIGSE, en bl. 376, van de bende
v a n AREXBERG, maar van hunnen Drost
meldt hij niets naders.
J. J. ORLERS, in zijne Beschr. der stad Ley-

-

(*) Zie oyer dit Drostambt den Tegenw. Sfaal enz.
mn Groningen, dl. 1.
(f) Corre~spondunce
de E’rise, etc. in ‘s Rijks Archief te Brussel.

VRAAGTEEKENS.
2r5. - Huis van Hemsterhuis. In Oeu7res Philosophiques de FRAXÇOIS REMSTERKUIS, pnr L, s. P. MEPBOOM,
dl.III.bl.130,
Las ik: >jIlij werd in 1790 eerste Kommies
van Staat, en daar zijn ambt hem naar den
Haag riep, ging hij wonen in een huis, gelezen in de straat, genaamd de Laaja. Welk
huis is dat geweest? Zou iemand der Haag3che liefhebbers van bijzonderheden mij dat
kunnen aanwijzen, met wijk en nommer?
r,1.
226. - Henrick van Till. Wie weet mij
iets meer mede te deelen van bovengemelden
Burgemeester van Zutphen, dan dat hij afgevaardigde van Gelderland was bij het sluiten
der Unie van Brussel, in den jare 1577; en
waar kan ik het verslag vinden van zijne
reis naar Brussel, dat hij in Januarij 1577 bij
de Staten van Gelderland heeft ingediend ?
T.
29r. - Kireboe.
afkomstig?

Van waar is dit woord
D.J. COVVfiE.

2P8. - H. 3. Graaf van Thurm. In een
oud Album vind ik de onderteekening van
HEXDIZIK
IUATTHELJS,
Graaf VAN THURM,
Generaal Veldmaarschalk. - Te Franeker
15/25 Maart 1628. Weet ook iemand mij omtrent dezen persoon eenige bijzonderheden op
te geven ?
H.VAN ROLLEDIA.

iI

219. - Balthazar Gerards onder de Heitiyen opgenomen. Dr. AREND zegt in zijne Algem.
Gesch. des Vaderlands, dl. UI. st. 1. bl. 106:
,,Het ia ons niet bekend, of GERARD meer
een bekrompen dweeper, dan een eigenlijk
gezegde Booswicht, naar het verlangen van
ALwoNso DE VELLEGAS, ooitop eene plegtige
wijze door den Paus onder de Heiligen 1s gesteld geworden.”
NU vraag ik : is zulks geschied of niet? Is
‘t geschied, wanneer en welke plegtigheden
7.
zijn daarbij in acht genomen ?
1.
280. - Jan Bouvier. Wie kan mij iets
meer mededeelen omtrent JAN BOUVIER, dan
dat hij in 1597 bij het beleg van Meurs, door
l’rins M A U R I T S , vuurballen vervaardigde,
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die, uit het geschut naar binnen geworpen ,
driemaal een’ fellen brand veroorzaakten ?

289. - Klikspaan. Wat beduidt spaan in
k.?ikspaanP
1. G. 1. A.

QUAERENDO.

. - De Tour. Op wien is het volgende
versje toepasselijk ?
Teut votre coeur est B DE TOUR,
2si

A

DE

Tou~touts vos pass’ s’adresse,

Fanlt-il donc pour une maitresse
Chercher et aimcr le détour?
Het was gemaakt in 1673, tijdens de onderhandelingen met Zweden.
E. R.
282.

2 9 0 . - Knoop. Men vraagt eene biographie van J . 11. KN OOP .
J.C. K.

-

Stapel.

Een Amsterdamsch geneesheer genoot de eer, dat naar hem eene
plant Stupeliu genoemd werd. Vruchteloos
heb ik naar zijne levensberigten gezocht.
Wie kan ze mij mededeelen ?
J. C. K.
2 8 3 . - Fregat de Bare. Is de naam van
den Engelschen zeeroover bekend, die M. H.
TKOMP gevangen nam, varende op het fregat
(VAX METEREx, fol. 564) de Bare, kapitein
HARBART MARTSSEN. IS de naam van het
fregat juist?
T.
2 8 4 . - Graf van Phìlips Willem. In het
Album voor de Aardr$kskun.tle, door P. J.
MEYDEI,, in den Atlas van het Koningrijk België,
door H. REDINQ, uitgegeven te ‘s Hage, bij
LANGENHUIZEN, 1843, vond ik bl. 27 : VPHI~IP~wILLEMvANNASSA~Z~~~V~~~E~~Z~~-

ger, overleden te Brussel, den 20sten Februare 1618, is in de kerk van St. STJLPICE te
Diest begraven.” Bestaat dit graf nog? Hoe
ziet het er uit? Is er een opschrift op geplaatst? Zijn er ook afbeeldingen van? T.
286. - Herbariumvivum. Welke is de geschiktste en zuinigste wijze, om een HerbuJ. C. K.
rium ~$vum aan te leggen ?
286. - Hachenbsrg. Zin er ook levensbijzonderheden bekend van FIACHENBERG, in
leven rector te Wugeningen en schrijver van
eene Grieksche Grammatica, die te Utrecht
het licht zag in 1792 ?
J. C. K.
2 8 2 . - vervolg op P. de .!a RUQ, Geletterd
Zeeland. In 1820 is, door het Zeeuwsch Ge< nootschap van Wetenschappen, eene prijsvraag uitgeschreven, te beantwoorden vódr
den lsten April 1824: Een vervolg op het werk
van P. DE LA RUE, CQlQttQrd Zeeland, fOf Op
1822. Is die prijsvraag ook beantwoord ?
J. C. K.
288. - Portret van A. Waterloo. Bestaat
er ook een portret, hetzij geteekend, geschilderd ofgegraveerd, van A.WATERLOO,~O~~~~
xerdienstelijk
etser van landschappen ?
w.

VRAGEN

DOOR HET BESTUUR BEANTWOORD.

Wederom moeten wij sommige

vragers

naar YO-

rige Jaargangen verwijzen. Zoo kan DIRK, die de
afleiding van het spreekwoord wil weten : als de zotl
:chijnt en het regent, is het kermis in de hel, - aaer)ver raadplegen onzen IIIden Jaarg., bl. 103.- Zoo
Tergelijke T. omtrent EVA ELINX (niet FLINX), moeler van JUSTINUS VAN NASSAU, onzen IVden Jaarg.,
jl. 175 en de daar aangehaaalde
schrgvers; omrent PAULUS en MARCELIS BAX, onzen Uden Jrarg.,
)l. 60, IIIden Jaarg., bl. 56, BijbE. 1853, bl. lix, lx,
IX, cxliv, 1854, bl. cxiv.
QUARRENDO, die naar verschillende aanslagen op
Let leven van Prins WILLEM I navragen doet, zal
vaarschijnlijk zijn’weetlusttenvolle
bevredigd zien;
,oodra het Vide deel der Correspondance
de GUILLLAUba le Tacifurne
door GACHABD, is uitgegeven, die
n de Inleiding op dat deel dit onderwerp uitvoerig
Behandelt. Hij las ze voor in de Académie royala de
Telgigue, zitting van 2 Maart.
I)e Verhandeling Van J.H. TIUEFEEJB. OPRIDDE
IEEREMIET (waarnaar J. C. K. ons vraagt), werd te
Imsterdam uitgegeven en komt veelvuldig voor, o.a.
log in de laatst verkochte bibliotheek van A. J. VAN
IER ~~,NS.1356.

- Wie J. MORQENSTERN was zal

. . C. K. uit het Algem. Noodto. Woordenboek der
iamenleving, of dergelijke werken gemakkelijk kun.en zien.
Tot inlichting aan B. te L. het volgende: JOHAN:ES HERMANUB MANNÉ, zoon van den predikant bij
le Luthersche gemeente te Arnhem, R. MANNA, WBB
;eboren in 1679 te Bellinghnusen.
Hij studeerde te
ímeterdam, legde zich onder FRAWIUS met ijver
oe op de welsprekendbeid, en volgde in 1700 zijn’
rader op als predikant te Arnhem. In 1703 werd hij
laar Huar!em beroepen, waar bij, wegens twist met
,ijuen ambtgenoot afgezet, in 1709 eene scheuring
reroorzaakte en, ondersteund door de regering, bij
let afgescheiden gedeelte der gemeente tot 1723 voorcanger bleef. Van daar werd hij naar Amersfoort,
ater (in 1730) naarMonnikken&zm beroepen, en stierf
plotseling in 1732 te Amsterdam. Een en ander over
lem zie Bijdragen tot de gesch. der Luth. kerk, door
ICHULTB JACOBI en DOMELA NIEUWENHUIS, dl. II.
jl. 103 en VII. bl. 96.
SALOalON J, I. SNABILLIÉ WRS eerst adjnnct-prediLer bij de Lutbersche gemeente te Haarlem, later
eeraar te Arnhem, en van 1797-1805
te Leyden,
ran waar hij naar Rotterdam vertrok, rvaar hij in
,833 overleden is.
Tot aanvulling van hetgeen wij in dezen Jaargan
ll. 32, over de prozawerken van BILDERDIJK in 't
nidden bragten, vestigt 6zs@pe105 de aandacht op :
~RIBSEAU-MIRBEL (c. F.,) hrl&uterung
und vertheidiwng meiner Theorie des Gezächsbaues. (Franz. u.
ientsch)
Herausgeg. von w. BILDERDYH. Mit3KupPern. Gr. Se. Haag, 1808. Tevens verw&en wij
laar de fraaije collectie dier prozawerken in de onangs verkochte boekerij van H. TOLLEND, OZ.
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Burggraven van Montfoort. Daar de opvolging der Heeren en Burggraven van Montfoort
vriJ moeijelijk is na te gaan, is het niet vreemd
daarin een abuis te ontdekken. Zoo iser in een
belangrijk werk ten vorige jare fout gesteld,
dat))Jonkhr. JOOST VAN MONTFOORT dezoon
was van Heer JAN en van WILHELMAVAN
NAALDWIJK;" daar deze vrouw hem slechts
twee dochters schonk.Om dezereden verzocht
en verkreeg hij ook in d. 3Nov. 1505 van PHILIPSVANBOURGONDI~,
datdeleenen,doorhem
gehouden,ook opdochters mogten overgaan wordende alzoo onversterfelijke leenen. Zijn
echtgenoot in 1506 overleden zijnde, is hij
ten tweedemaal gehuwd met CHARLOTTE VAN
BREDERODE, jongatekind van WALRAVEN en
van MARGRIET VAN BORSELEN. Deze schonk
hem den zoon en opvolger JOOST, over wien
-A( naden doodvanHeer JAN)VOOPdesse was.
,,Toen hebben de gezworene en de gemeene
m van de Lange Linschoten en Snelrewaard
in Jonkh.Joosr’sheerlijkheden
van Montfoort
enz. zich willig overgeven ten eeuwigen dagen, om te staan onder de Heer en Vrouw
van Montfoort, in diervoege als doen de onderzaten van WILLEMSCOOPBLOCKLAND enz.om
enz., zich onderwerpende aan de correctiën
van onzen Jonchr. of Heer. Rn CHARLOTTE,
weduwe als voogdesse gelooft de voorn. gezworene en gemeene boeren voor te staan,
te beschermen enz. Actum 25 Sept. 1513.”
NINA is overleden 1529. JOOST huwdc in 1532 met ANNA VAN LALAING, dochter
van KAREL, lsten Graaf van Lalaing, en van
JACQE VANLUXEMBURG. Hij Stierf1539.
Ook was HENDRIKVANMONTFOORT,
zoon
van JAN, bij diens eerste vrouw verwekt, niet
gehuwd met AGNES VAN IJSSELSTEIN, maar
met MARIA VAN CROIJ, dochter van ANTONIE , Heer van Ct*oy , Graaf van Porceau, Baron van Renty, Heer van Cheevin Roeulx, etc.
AGNES VAN IJSSELSTEINW~S
aleeneeeuw
te voren gehuwd aan een’ anderen HENDRIK
VAN
MONTFOORT. Zie VANSPAAN,
Hist. der
Heeren van Amstel en IJsselstein, bl, 139, en
Recueil Généalogigue etc. par DE FRANCQUE,
op Croy, p. 9.
Maar wie was nu de moeder van HENDRIK JANszoonhierboven?
CUNEGONDAVAN
BRONCKHORST
was de tweede vrouw en zonder kinderen; met deze huwde hij 1-622, zijnde weduwe van LUDOLF , Heer van Steinfort
en Monnikenland. Ook nog in een ander werk,
te Antwerpen uitgekomen 1850-1853, is dit
en meer foutief opgegeven.
v. D. v. B.
Doopboeken (vgl. VII. bl. 69). De oudste
doopregisters, welke mij in Zeeuwsch-Vlaanderen voorkwamen, ziJn van de gemeente den
Dl. VIL

A

Niets zonder arbeid.

.Hoek ;, beginnende met A”. 1587. De trouwboeken aldaar vangen aan met A”. 1633 en de
dood- of begraafregisters met A”. 1761.
Te &xel beginnen de doop- en trouwboeken met 1604, terwijl van de doodboeken aldaar slechts twee schijnen voorhanden te
zijn uit de XVIIIde eeuw.
Te Neuzen dagteekenen de doopboeken sedert 28 Sept. 1625, de trouwboeken sedert 23
Febr. 1631, en de begraafregisters sedert 11
Aug. 1666.
Te Zaamslag beginnen de doopboeken met
5 Januarij 1669, de trouwboeken met 2 Maart
1669, en de begraaf- of doodboeken met 5
Oct. 1654.
Overtuigd van het nut, hetwelk deze kerkelijke registers opleveren tot het doen van
nasporingen in het belang der geschiedenis,
acht ik het dan ook eene hoogst wenschelijke
zaak, niet slechts, dat deze bronnen in goeden
staat zorgvuldig onderhouden, maar tevens,
dat zij voor de geschiedvorschers ten allen
tijde toegankelijk gesteld worden, in belang
van welke het almede gansch niet ondienstig
zoude zijn, naauwkeurig te weten in hoeverre gemelde bronnen in elke gemeente voorhanden zijn.
J.VANDERBAAN.
Doopboeken. Tot aanvulling van het door
den Heer ELSEVIER medegedeelde, aangaande sommige doopboeken en doodregisters der
Hervormde gemeenten in ons vaderland, diene het volgende:
De doopboeken beginnen te Enkhuizen:
Bij de Hervormde gemeente met den 4den
Junij 1581.
Bij de Luthersche gemeente met den jare
1632.
Bij de Oud-Roomsch-Katholieken of Klerezy, met den jare 1668.
Bij de Roomsch-Katholieken, met den jare
1674.
Het is bij de twee laatstgenoemde gezindheden niet bekend, dat de vroegere doopboeken naar Gent of ergens elders zijn overgebragt, zoodat zij, naar alle waarschijnlijkheid, zullen zijn verloren geraakt.
Alle de in 1852 bij de verschillende gezindheden aanwezige doopboeken zijn, op hooger
last, in dat jaar aan de toenmalige regering
der stad overgegeven en op het raadhuis gedeponeerd.
In den jare 1686 is ook te Enkhuizen eene
Fransche gemeente opgerigt, welke tot predikant heeft gehad Ds. PIERRE ROUFRANGE,
daartoe beroepen uit Amsterdam. Nadat deze
in de maand November 1721 was overleden,
is die gemeente, uit hoofde van het gering
aetal harer leden, op verzoek van haar ouOderling, ROBERT G~DEFROP, en den diaken,
JACQUES
DE
SECOURIEU,
op den24stenDecember daaraanvolgende, met de Hervormde
rremeente te Enkhuizen vereenigd en alzoo
29
D
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gesupprimeerd.
Er is van deze Fransche
gemeente nog een gedeelte van een trouwen doopboek over, waarin de gehuwden en
gedoopten niet afzonderlijk, maar door elkander staande zijn aangeteekend , beginnende den 2Osten Mei 1691, en eindigende
den 13den Januarij 1711, Het is zeer waarschijnlijk, dat vóór den jare 1691 bij die
kleine gemeente, welke voor het grootste gedeelte bestond uit Franschcn, die, ten gevolge
van de opheffing van het Edict van &vantes
in den jare 1685, uit Frankrijk gerlugt en te
Enkhuizen waren aangekomen, geen trouwof doopboek aanwezig zal zijn geweest, maar
dat de aangiften van huwelijk en doop allt?én
bij den predikant zullen zijn aangetcekend
en bewaard gebleven, gelijk dit dan ook na
den 13den Januarij 1711, ten gevolge van
het klein getal der gemeenteleden zal hebben
plaats gehad. Na het overlijden van den pre-.
dikant zullen deze aanteekeningen in bewaring gebleven zijn van den ouderling GODW
FROY of den diaken DE SECOURIEU, want zij
zijn niet aanwezig in het kerkelijk archief
der Hervormde gemeente .te Enkhuizen. De
trouwboeken zijn aldaar aangelegd in den
jare 1577, en de regist.ers van begraving zijn
aanwezig van den lsten Januarij 1605 tot
den 31sten Januarii 1831. na welk laatstoenoemd tijdstip geene begraving in de kerken
meer heeft moeen nlaats hebben.
In de voor&h&en registers van begraving van den jare 1605 tot 1630 wordt alleen
eene opgave gevonden van het getal der begravenen in iedere week, zonder dat eenige
melding gemaakt wordt van de namen der
overledenen in dat tijdvak, of van de graven,
in welke de lijken zijn begraven; doch in den
jare 1630 heeft men een nieuw register van
begraving. aangelegd, en daarin van toen af
tot in den jare 1831iedere week naauwkeurig
aanteekening gehouden van de namen der
overledenen, den tijd der begraving, het nommer der graven, en de plaats waar deze gegelegen zijn.
Alseeneopmerkenswaardige
bizonderheid
kan nog worden medegedeeld, dat, zoo als
mij uit de doopboeken gebleken is, in de Hervormde gemeente te .Enkhuizen, van den jare
1581 tot 1713, en alzoo in een tijdvak van
132 jaren, slechts &ie oneclrte kinderen gedoopt zijn, namelijk Ben in 1611, één in 1624
en één in 1709.
Het zal mij voorts aangenaam zijn, van
den Heer ELSEVIER te vernemen, wanneer
cn door welke Synode het besluit genomen,
en dc aanschrijving geschied is, tot het aanleggen van doopboeken in de Hervormde gemeenten van ons vaderland.

’

Iande, over het algemeen niet eerder beginnen dan met A”. 1620-1621,” moet, geloof
ik, van eene andere zijde verklaard worden,
dan waarvan in de Aanteekening van den Heer
ELSEVIER wordt gesproken. Het zij mij vergund, het navolgende althans in bedenking
te geven.
t Lijdt bij mij geen’ twijfel, dat de Gereformeerde gemeenten, evenzeer als elke andere, terstond bij hare vestiging de noodige
kerkelijke registers hebben aangelegd, en dat
wij dus eigenlijk doop-, communicanten- en
trouwboeken bij alle moesten aantreffen van
den tijd der stichting af. Dat is te Rotterdam b. v. ook werkelijk het geval met het
kerkelijk Trouwboek, dat sedert 1811 bij den
burgerlijken stand berust, en met 1573 aanvangt. Maar nu z,zl men tvel geen Trouwboek
hebben aangelegd, en de beide andere registers hebben verzuimd. Nogtans begint het
oudste nog aanwezige Doopboek, dat bovendien blijken draagt van slechts eene kopij te
zijn, die in 1670 moet zijn vervaardigd, eerst
met den Ssten October 1617, eindigt dan met
den 28sten October 1618, en wordt weder
opgevat met den 5den September 1619. Tusschen de beide laatste dagteekeningen staat:
>lVan dit jaer van 1618 syn twee maenden
niet te vinden, te weten November en Desember, ende van het volgend jaer van 1619
sijn wel S maenden wegh, want het begint in
dit volgende bladt eerst met den 5 September
1619. Ofte de kerck doen soo verdruckt geweest heeft, dat sy in 10 maenden hier met
heeft mogen prediken ofte doopen, dat schijnt
mij wel toe. JAN CORXELISSE VERHOOY, dienner der predikanten 1670.” Dat deze vervaardiger van het afschrift geen juist begrip
had van hetgeen er v66r meer dan 50jaren
was gebeurd, behoeft wel geen betoog: Hij
denkt aan verdrukking van de kerk; hy had
aan hare scheuring moeten denken. Mijns
bedunkens ligt toch de schuld zoowel van ‘t
niet opteekenen van doopelingen hier en daar,
als van ‘t verloren gaan van de oudere registers, in de schromelijke verwarring, die in
gemeenten en kerkbesturen ontstond, waar
deRemonstrantsche predikanten, ten gevolge
der Dordsche Synode, werden bedreigd en
eindelijk afgezet. Daaruit verklaar tk ook
het besluit der (Zuid-Hollandsche ?) Synode
van lG20, om in de kerken behoorlijke registers te doen houden, tot het inschrijven van
de namen der doopelingen en hunne ouders.
Dat besluit was billijk en noodzakelijk om
de ontstane ongelegenheden te doen ophouden. En op zijne beurt is nu ook dat besluit
weder de oorzaak, dat bij vele gemeenten de
thans nog bestaande Doopáoeken met 1620 of
VANDERMEER.
1621 aanvangen. ‘t Zou mij niet verwondeBoopboelcen. Het j)vreemd verschijnsel, dat ren, wanneer wij ‘t veelal zó6 aantroffen op
de doopboeken der Gereformeerden, hier te plaatsen, waar de Remonstrantsche en Con”
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tra-Remonstrantsche troebelen hebben gewoed ; en, omgekeerd, oudere registers zullen
vinden in die gemeenten, die den schok dearvan niet hebben te verduren gehad.
Overigens moet ik hier bijvoegen, dat, ik spreek wederom bepaald van Rotterdam,
en vraag, of zulks ook elders blijkt gebeurd
te zijn ? - de breuk, die door ‘t gemis van
nanteekeningen uit den tijd der genoemde
troebelen, in ‘t nagaan van sommige geslachten ontstaat,voor een gedeelte vergoed wordt
door het Doopregister der LutJLersche
gemeente, dat, bij hare ves$ging in 1604 aangelegd, metden 2lsten Julu 1619, d.i.den dog
na de afzetting der Remonstrantsche predlkanten, eene drievoudige vermeerdering van
het getal doopelingen begint te vertoonen.
Niettegenstaande het DoopboeL der Gereformeerde gemeente v66r October 1617 ontbreekt, is het mij toch, bij vergelijking met dat
der Lutherscbe, gebleken, dat van genoemden
dag af sommige ouders in het laatste voorkomen, die vroeger in het eerste stonden vermeld ; een bewijs alzoo, dat de Remonstranten, hunne leeraren verliezende, zich liever
aan de Luthersche gemeente aansloten, die
met hen in ‘t leerstuk van Gods alg.emeene
genade overeenstemde, dan hunne kmderen
te laten doopen in eene gemeente, waar nu dat
leerstuk werd verworpen. Gaarne had ik
die vergelijking rugwaarts voortgezet, indien ‘t niet juist aan het daartoe noodige
Doopboek der Gereformeerde gemeente had
ontbroken. Ik heb echter in mijne Geschiedenis van de Evang. Luthersche gemeente te
Rotterdam enkele bewijzen nedergelegd.
Nog heb ik eene bedenking op het geschrevene omtrent de afwezigheid der ouders bij
den doop der kinderen. Ik geloof, dat dit
uitsluitend van de moeder geldt. U;j prijsstelling op eenen vroegen doop verscheen
oudtijds gewoonlijk alleen de vader, bij de
eerste gelegenheid de beste, ter kerk, met de
bakermoer,
die
_
_
^ - ‘t kind droeg. Soms werd hij
door dezen of door gene, als peter ofmeter,
vergezeld. Maar de-moeder &s er hoogst
zeldzaam bii. Vandaar. dat in het bovenrrenoemde Doopboek der Luthersche gemee;te
gewoonlijk alleen devadersnaam genoemd,en
die der moeder verzwegen wordt, en zulks tot
in 1660, waar eene voortgezette opnoeming
van beider namen begint. Men teekende vroeger toch slechts de namen der aanwezigen op.
En daar dat nu niet altijd, hetzij door den
predikant, hetzij ook door den koster, den
knaap, den dienaar der predikanten, of hoe
hij heeten mogt, met de vereischte nanuwkeurigheid geschiedde, leveren onderscheidene doopboeken het voorbeeld eener zoo
verregaande slordigheid op, dat het bijna
met een geheel zwijgen gelijk staat.
Dat de Roomsche registers v66r 1566 geY

boy.gen en vervoerd zullen zijn door de geestelykheid, laat zich, met het oog op den beeldstorm of de vreeze voor dien, verwachten.
Registers van dien tlard zal men welaltijd
en vooral in de eerste plaats zoeken te redden. Zij zijn, in zekeren zin, zoowel de heiligdommen eener kerkelijke gemeente, als de
registers van den burgerlijken stand voor de
burgerlijke. De laatste worden daarom ook,
hier althans, in eene brandkast bewaard.
SCIICL'TZJACOBI.

Cornelis van Diest en zzjne lotgenooten. CORVAN DIEsT,een
Alkmaarder minnebroeder, door G. BRANDT, H&orie van Enkhuizen,
bl. 172, genaamd : >>Biechtvade?* van de nonnen
der orde van st. Clara ,” doch door G. ROOMKAMP, Geschiedenis van Alkmaar, bl. 180, vermeld als jl Bestuurder van St. Catharina Couvent, bewoond bzj de arme Clarissen,” is, volgens het breedvoerig verhaal der genoemde
schrijvers, te Alkmaar door het krijgsvolk van
SOSOY gevangen genomen, en onder vele bespottingen en mishandelingen n&ar Enkhuizengevoerd en aldaar Junij 1572 opgehangen.
De lotgenooten van CORXELIS VAX DIEST zijn
geweest DANIEL ARENDOXR, pater Gardiaan,
JAN
VAN
NAARDEN, koster van de minnebroederskerk, L O D E W I J K VOETS V A N A R Q U E N N E
en
deleekebroeders
ADRIAANVANTERGOUWE
kloosterwachter, en ENGELBERT
TER
BORG.
De laatstgenoemde, ENGELBERT
TER
BORG,
staat alleen opgeteekend bij BOOMKAMP, bl.
180, als de zesde minnebroeder, die gelijktijdig met de andere v$f te Enkhuizen door het
krijgsvolk van SOSOY zoude opgehangen zijn.
BRANDT noemt bl. 178 de vier lotgenooten
van C. VAN DIEST bij name, maar zwijgt van
den tweeden leekebroeder ESGELUERT
TER
BORG. 0. VAN TRICHT volpt in zijn Overzigt
van de geschiedenis der Hervormulg in de stad
EnkJzuizen, het verhaal van BRANDT, als hij
bl, 49 zegt: ~ljf monnilen uit een klooster de?
minnebroeders te Alkmaar, van daar op eelre
vreemde w;jze door SOSOY'S krggsknech~en gevoerd, z~$n hier voor het stadhuis met den koorde
ter dood gebragt.”
EMASCEL VAN METERE?I,~~C~ onnaauwkeurig in de opgave der namen van die Alkmaarder monniken, en niet getrouw aan de
geschiedenis, ten aanzien van de plaats, waar
het schandelijk moordtooneel is voorgevallen,
schrijft in zijne GescJLiedenis der Nederlanden,
bl. 7 1. H Tot Enkhuizen werd gehangen patat
DANIEL VAS AREYDOYK,
tot Alkmaar pater
co~xELI8 VAN DIEST,
pater JOHANNES VAN
NAARDEX,
pater LODEWIJK VOETS, en broeder
ADRIAAX
VAN NAARDEN: broeder EXGEL
VAN
TURBUR werd gehangen bij Amsterdam.” Dat
NELIS

EXGELVAYTURBL'RenENGELBERTTEREORG

dezelfde leekebroeder aanduidt, die met c.
VAN
DIEST
en de vier andere monnikenuit
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Alkmaar is gevoerd, om te Enkhuizen over te
leveren, lijdt wel geen’ twijfel. En zou men
ook niet uit het verzwijgen van E.TER BORGS
naam bij BRANDT mogen besluiten, dat deze
leekebroeder onderweg zijnen geleiders ontsnapt, later in den omtrek van Amsterdam
weder gevonden, en aldaar (zoo als VAN METEREN
verhaalt) opgehangen is.
De moord aan pater MUSIUS in 1572 t.e
Derft gepleegd, is zoowel door BOR, Nederlandsche oortogen, bl. 153, als door HOOFT,
Nederlandsche geschiedenissen, bl. 281, omstandig beschreven ; doch van het voorgevallene met CORNRLIS VAXDIESTen zijne lotgenooten in hetzelfde jaar, maakt geen van beiden eenige melding. Ook LE CLERC verzwijgt
in zijne Nederlandsche Historien de vervolging en mishandelingen der Roomsche geestelijken in 1572, door de zoogenaamde GeuEVERTS.
zen,
Het zegel van Leycester (vg1.V. bl. 97 ; BZjbl.
1855, bl. lxxiv ; VL bl. 3,133). Het verwondert mij, dat het: Lets over den beer in het wapen van den Graaf VAN LEYCESTER, door
SCHELTEMA ; in zijn Geschied- en Zetterkundig
XengelwerL vermeld, niet is aangehaald geworden.
J. L.A. 1.

[Men zie over L. w. GRAEE: SCHIJN, Gesch. der
ilPennoniten ,dl. 111. bl. 435-484, waar een zeer uitvoerig uittreksel uit zijn eenvoudig-en onvervalscht verFtaal gegeven wordt. Tegenover bl. 435 vindt men
zijn portret met bijschrift van A. SPINNIKER.]

.ZZenversterkingsmidrEElin1756(VII.
b1.70).
Het gebruik van slakken als versterkingsmiddel, door S. v. W. als ncariosite*’ uit een oud
boekje opgedolven, is volstrekt niet vreemd
en ook met ongerijmd. De slakken zijn als
zoodanig op vele plaatsen (vooral in DuitschZand) nog in gebruik. Met water gekookt,
geven zU gelatina , osmazome, vetten, en zijn
daaromeen goed voedingsmiddel. nkkhneckenbrühe” is op sommige plaatsen van Duitschland een vooral bij teringlijders geenzins ongewoon voedsel. Somtijds laat men ook de
slakken ongekookt gebruiken.
OESTERLEN vermeldt in zijn Handbuch der
HeiZmitlelZehre(waarvan ik alleen de lsteuitgave kan nazien, in 1845 uitgegeven, de öde
verscheen in 1855) de slakken ook onder de
Nutrientia en wel bij de tweede groep: gelatinosa. Hij vermeldt die zelfs zonder afkeurend oordeel, waarmede hij anders geenzins
karig is.
De soorten, die het meest gebruikt worden,
zijn : Helix pomatia , Limux rufus, ater, hortensis.
E. G. LING.

Het vinden van Oost en West (vg1.V.H. b1.9).
Hopteelt in Engeland. De Nederlanders, die
Door Hunne Hoog Mog. is omtrent den jare om de religie naar Kent gevlugt zijn voor de
1689 of misschien reeds vroeger eene zeer aan- Spaansche vervolging, hebben daar de hopzienlijke premie,zekermeer dan 36,000 gulden, teelt ingevoerd, waarvan het Engelsche buduitgeloofd ~op het vinden der lengte van Oost get jaarlijks zoo vele millioenen trekt. Te
Maidstone, de tweede stad van Kent, heb ik
e?z West.” Zekere LIEUWEWILLEMS GRAEF,
in het oude weeffabriek der Nederlanders
Leeraar der Doopsgezinden te HarZingen,
meende in genoemd jaar die uitvinding ge- voorleden jaar nog een geschreven bedenboek
daan te hebben, en hem werd, nadat hij meer- van hen gezien.
J.H.HALBERTSMA.
malen voor eene Commissie uit H. H. M. rePenning op Margaretha Bogaert. Een zeer
den van zijne zaak gegeven had, op den 28
Sept. 1689 een octroor voor den tijd van 15 fraaije penning van 1600, te harer eere verjaren verleend, en eene premie van 2000 gul- vaardigd , wordt beschreven en afgebeeld in :
den voor zijne moeite en kosten toegelegd, Nederl. gedenkpenningen verklaard, door DE
zoo als te zien is uit de Res.van H. H. M.van VRIES~~DEJONGE,~~~~~~.~~. 5,n.2.Tevens
6 en 26 April en 28 sept. 1689, en uit een wordt deze MARGARETHA BOGAERT
of BOzeldzaam en niet onbelangrijk op de Kon. GAERTS (beide deze naamspellingen komen
Bibliotheek berustend boekje van voorn. L. voor) in betrekking gebragt met Prins FILIPS
WILLEM
van Oranje, omdat een dergelijke
w. GRAEF, tot titel dragende: Eenvoudig en
onvervalscht verhaal van ‘1 voorgevallene in ‘s penning van 1596 te vinden is in VAN LOOT,
Gravenhage ter vergaaderinge van de H. M. Nederl. Historiep., 1. bl. 472 en nog een derHeeren, de Xtaaten-Generaal der Vereenigde gelijke van 1605 in het reeds genoemd werk
Nederlanden over t aanw$sen van t vinden der van DE VRIES en DE JONGE, pl. 2,n. 7,die
lengte van Oost en West, en de waare tijdreemede het schip en de spreuk sustinebo voert.
keninge. Gedrukt voor den Autheur 1689. Zie De Heeren DE VRIES en DE JONGE melden,
J. c. DE JONGE, Gesch. van het Nederl. Zeedat er naar die persoon en haar geslacht te
vergeefs nasporingen zijn gedaan. Bij het lewezen, 2de dl. 2de st. bl. 163. JOHANNES
STAMPIOEY,
vermaard wis- en sterrekundige j : zen echter van ‘t geen NAV. VIL bl. 119 vervan Rotterdam, CHRISTIAAN HIHJGENS JR. meld staat, dat M A R G A R E T H A B O G A E R T de
en BURCHERUS DE VOLDER
waren in deze tweede vrouw was van JAN VAN DRENCKW A E R T , Ridder, Burggraaf van Dormael,
zaak bet’rokken.
J.L. A. 1.
Tresorier-Generaal van ‘s Konings domeinen
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in de Xederlanden,
eertiJds Schout van Dordrecht, gestorven te Brussel in 1606, en dat zij
gestorven is in 1615, naast haren man in de
St. Gudule-kerk begraven, kwam de gedachte
bij mij op,dat deze ~IARGARETHABOGAERT
de langgezochte is, ter wier eere de penning
vervaardigd werd.
D. W. Z.
Boeren-zaturdag. In de Geschied- en Oudheidkundige Beschrijving van Utrecht, Zde d l .
NO.V. bl, 131, leest men, nadat over de Neude
een en ander is vermeld, tot welk einde dit
plein in vroegere jaren tot heden is gebruikt
geworden. Zoo bestond o. a. eene oude vaste
gewoonte, waarvan tot heden de sporen zijn
overgebleven : jaarlijks, op den tweeden Zaturdag in October, boden zich de boerenknechten, die eenen dienst zochten aldaar te
huur aan. Zij plaatsten zich op eene riJ aan
de zuidzijde der Neude, en droegen tot onderscheiding een tientje in de hand, hetwelk,
zoodra zij verhuurd waren, gebroken of weg
geworpen werd. Deze dag wordt thans nog
Boeren-zaturdag genaamd,terw$ acht dagen
later de zoogenaamde jutjes of boerinnenzaturdag invalt. Op dezen dag lieten zich de
boerenmeiden vinden, welke hare plaats aan
de westzijde der Neude innamen ; ieder droeg
eene hengselmand aan den arm, en ook een
tientje of takje in de hand, ten blijke dat zij
ceue dienst verlangde. Zoodra de huur gesloten was, werd ook haar tientje gebroken,
en de bezegeling van het contract had plaats
in een nabg gelegen wijnhuis of herberg, onder een’ verfrisschenden drank. Op de marktdagen werden de dienstboden der landlieden
op de plaats zelve ter goeder trouw gehuurd ?
geene schriftelijke attestatien of bewijs van
goed gedrag werden verlangd, doch thans huren de meeste landbouwers even als de stedelingen, hunne dienstboden op bewijsschriften
van goed gedrag, of na ingewonnen getuigenis, waardoor deze gewoonte geheel in onPR.
bruik is gekomen.
Arminius. Onder de papieren van het Staten-Collegie, vindt men over ARMIYIUS de
volgende bijzonderheid :
>,Anno 1608 den ij Septemberin jegenwoordicheyt van de achtbare Heeren Ds. JOHAXNES BERNHARD1 en Ds.RuARDUS ACRONIUS,
ten huyse camere en overstaen van P. BERTIUS, Regent van t Collegie theologiae der Mogen, Heeren Staten van Hollandt ende WestVrieslandt binnen Leyden, is by den Regent
ontboden ende gecompareert P. CUYLIUS,
Bursael in tzelve Collegie ter denominatie van
de H.H. van Leyden, ende heeft verclaert,
dat hy ten huyse van Ds. ALBERTUS OOSTERWYCK, dienaer der Gemeynten J. CHRISTI
binnen de stadt Delft, int bywesen van JAcor AELBERTSZ. met~00~~~x
ZEGERS zyne

hnysvrouwe, FYTGEN »u~G~~s,jonge dochter, ende des voors. Ds. ALBERTI huysvrouwe,

over zekeren tydt in t begin van Augustus
des jaers voornt: uyt occasie van eenige propoosten van de dartelheytende moetwille van
zekere studenten, naer veel clachten Ds. ALBERTIJS heeft hooren zeggen. r)De fundanaenten werden geleyt.” Ende nner andere heftige
woorden op ARMINIUS gesproken. IjTee dengenen die Jzem volgen.”
Ende voorts: nwaert dat ick my daer toe
geroepen ofte gedreven vondt, ick zoude hem
deursteken,” tomende voorts in zulcken verstooringe, dat de goede luyden dner jegenwoordich hem met woorden moesten ter neder stellen. r)Dat ARXINIUS zocht het Pausdom in te voeren in het landt ; dat, hy te Kome
wesende,rnetn~~~~~w~
goedekennisse gehouden heeft. Dat hy !ALBERTUS) gedroomt
hadde, eenen zekeren gochelaer te doorsteken, ende eyndelyck, het zalder op uytcomen, dat ze verraders van t landt bevonden
zullen werden, ende dat UYTExaOGAEEr eenige jaren gespreiken ofte onderhandelingen
met den viandt gehouden heeft, twelck hem
ook over zekeren tijdt geseyt is, moer dat hy
daerop antwoordende, zeyde zulcx op een
andere meeninge geschiet te zyn.”
Bereyt wesende den voors. P. CUYLIUS alles wat hier vooren geseyt is met eede te verklaren.
Onderteekent PETRUS CUYLIGS."
..ELSEVIER.

Aanstelling vaia eenen hondeslager, A”. 1535.
JtRlzoe nu ter t,yt grote menichte van honden
bynnen deser stede (van Leyden) zyn, die
grote gerufte by dage ende by nachte maicken
op ter straeten, in der kercken ende andere
hoecken van der stede, onder den welcken
veel oude versufte honden zyn ende oick grote
quade sorchlicke rekeZs, die zeer periculoes
zyn , ende te beduchten is, dat indien hyerinne nyet voersien en worde, veel oude honden
rasende zouden mophen worden, daer onverwinlicke schade of zoude moghen comen, gelyck God betert, voirtyts wel gebleken is,
Ende omme daerinne te voersien ende tzelfde
te verhoeden, zoe zyn t gerecht geaccordeert
en overtomen mit JAN DU BOX, die zy belast
ende bevoelen hebben alle honden doot te
slaen, alleen uytgesondert winthonden, spinioelen (“), ende andere eedele jagthonden,
zonder yemant anders te verdragen, noch van
nyemant enich gelt of yet anders daerof te
nemen, noch enich verdinck te maicken.
Voerts zoe hebben t Gerecht den voorn. JA?J
DU BOM genomen in haere beschermenisse en
hem gegeven zijnen dienste geduerende, der
(*) Verbastering van het Fransche Epcqneul (patrijshond).
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stede teycken (*) daer by men hem kennen 1 zoodanig begroeid was, dat hij naauwelijks
mach, en bevelen van der stede weghen een nog even kon gezien worden. Op dezen
ygelicken wye hy zy, dat zy hem wachten ring was in het Grieks& het volgende te leden voorn. JAN DU EOX te misdoen mit woerzen : ryik ben de visch, die het eerst onder alle
den of wercken , noch dat hem gheen kinder
de visschen in dezen vijver gezet ben, door de
nae en lopen ; oft indien daer eenich gebreeck handen van Vorst FREDERIK, op den vijfden
in valt, dat zal men an der misdadigen corri- ! dag van October.”
geren nae gelegenheyt der saccken, zonder
Uit het jaargetal op den ring van 1230 was
yemant dat te verdragen.Dnto 15 Sept.1535.” tevens te zien, dat die snoek twee honderd
. . R. E.
(Aflezingsboeken te LeycZen).
zeven en zestig jaren in dien vijver gelegen
had. Deze snoek is aan de Suiersche ooort te
Doodberigt van Johawes
liuchlinus.
Een Heilbron levensgroot uitgebield, en de ring
brief van PIETER BERTIUS aan de Gecom- aldaar te zien.
PR.
mitteerde Raden der Staten van H o l l a n d
over dat sterfgeval is van den volgenden inSpeelzucht. )IAlzoe tot kennisse van de gehoud :
rechte gecomen is, dat vele lichte ende loeye
NDS. JOHANNESKUCHLINUS,
Regentover’t (luije) gesellen binnen der stede zyn , die daCollegie Theologiae , welcke UWE. ER. ge- gelicx hoir wijfs cleden verspelen, hoer wijlieft heeft alhier te stellen, is op gisteren den ven mishandelen die zy voir die heylige keriij July ten ij uren, naer den middage in den cke getrouwt hebben, ende als zy die cleden
Heere Christ. zalichleijck ontslapen, naer verspeelt hebben, hoir kinderen voir der luydat hy twee dagen, zynde getast van de apo- der doeren (deuren) jagen, twelck geen noode
plezia te bedde gelegen hadde. T’is hem aenwest en zoude (dat niet van noode zoude zyn)
gecomen in zyne beroepinge Zaterdachs naer wouden zy wat doen (werken), waeromme t
den ses uren ‘s morgens, alzoo hy (volgende gerecht een yegelyck doen weten dat zy hem
de gedurige ordre van ‘t Collegie) besig was zulcx dragen, datter gheen clachten of en
met de jonckeit te oefenen in disputationes comt , of men sal denzelven straffen, nae getheologica. Ende alzoo hy van de EE. Heeren
legenheyt der zaecken ten exempel van andeStaten tot directie van zo0 zwaren ampt ge- ren.” Dato ‘7 Dec. 1528.
stelt is geworden, heb ik volgende myn ampt,
Uit de aflezings- of publicatieboeken van
als wezende zyn collega en subregent en zwa- Leyden.
..R.E.
ger, niet willen naer laten uwe EE. zulcx
mits dezen te verwittigen, opdat tzelfde door
F@ linnen. In den jare 1598 werd te HaarUwe EE. tot kennisse derzelver Staten ne- lem een stuk linnen geweven, om in Spanje
men zoude, en zy dien volgende niet alleen ten geschenke te worden gegeven, waarvan
zoude beraetslagen tot besten oorbaer en pro- eene Vlaamsche el met f 14 is betaald; het
fijt van ‘t collegae voornt: maer oock uyt hare geheele stuk, groot 75 ellen, woog 3 ponden.
ofte Uwe EB. vergaderinge,
eenigen com- A”. 1610 ruilde men een stuk linnen van 50
mitteren tot begravenisse van denzclven , ellen, zoo fijn als ooit hier te lande gezien is,
welcke wezen zal op Woensdag toecomcnde tegen 45 okshoofden van den besten Bourden 5 deser loopende maent July, zoo den deauxwijn.Later zijn er oplast van de Staten
Ileere zulcx toelaat.
van Holland eenige damastwerken geweven,
Ick zal daerentusschen naer myn vermogen bestemd voor vorstelijke geschenken, die tein alle vleit en getrouwicheyt verzorgen dat genf 50 de el werden betaald ; men verkocht
de directie van ‘t collegie in zyn behoorlyke er getwijnd garen voorf 6 ‘t lood, en het pond
en gcwoonlycke stuer blyve, Godt almachvoorf 150.
PR.
tich biddende dat hy Uwe EB. in deze dangereuse tyden met wysheijt wil begenadigen
Latynsche v e r z e n d o o r Xederlauders
getot behoudenisse onses Vaderlants en zyner schreven(vgl.11. bl. 247, VL bl. 362). In mijn
1%. Gemeynte.
bezit is een werkje, getiteld: Deliciae Poeticae
Geschreven in den Collegie der Theologiae .Lugduni B a t a v o r u m flpud c . F. KOESIG
tot Legden op huydeu den IV. July 1606.
CIDIDCCLXXXIII.
De 5 eerste fasciculi
By Uwe EB. Dienaer
zijn bij C. F. KOESIG uitgegeven, maar fasciP.
BERTIUS, Sub Regent Collegii theologiae.”
culus VI bij A. en J. 1~0xK00P 2 jaar later dan
. . R. E.
de eerste 5.
Hierin zijn korte gedichten in het latijn
Snoek gevangen. In den jare 1497 heeft de dool- NIC. HEINSIUS,
PET.
FRANCIUS,
JAC.
Raad der stad .Heilbron in den vijver aan de PRIL.D'ORVILLE, ERN. GUL. HIGT, PET.CUstad toehehoorende, een’ snoek gevangen, die NAEUS,DAV. V. ROïEN,JAN
VAN AALST, J.
achter de ooren een’ koperen ring had, die V. ~.,COYST.HUGESIUS,HERM.BOERHAAVEi,
(*) Stadswnpen , ?)2et de letters LEYnzN.

ULIXESINCULPATLS,PET.BUR8ïANYUSSECUNDCS, DAN. HEINSIUS, CL. SALJIASIUS, JOSE-
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PHUS AvERANIus

, DAV. BERCIUS , CORN. VAN

ARCKEL , BACTFI. HUYDECOPER,

GEORG. MUR-

RAY >JOHAN FRED. GROYOVIUS, ANT. A ZYLL ,
PETRUS WESSELING,
JAWJS GROTIUS PHILOXUSUS BATAYUS,

J A N U S OUTIIAN V A N A A L S T

en eenige ongenoemden. Hieronder bevinden
zich zeer schoone gedichten; o. a. zijn er verzen op TROMP, DE WITT en andere beroemde
personen in. De meeste verzen zijn door NIC.
GROTIUS. Zoo
ik iemand genoegen kan doen
met de tit,els der verzen of des noods eeni.ge
der verzen op te geven, ben ik daartoe bereid.
Ik weet echter niet of dit boekje algemeen
bekend is.
D.

merende

door de bijzonder aanzienlijke bijdragenVan
,
istotstand gekomen.
Door gelijkheid van naam wordt deze persoon
meermalen verward met B . CROHHOUT,
in der tijd
Burgemeester van Amsterdam, broeder van N. GROMROUT, President van den Hoogen ICaad, beiden medebedijkers van de Beemster.
Daar evenwel de genoemde kerk honderd jaren na
de bedijking van de Beemster is gebouwd, is het duidelijk, dat de eerstgenoemde CROMIIOUT later geleefd heeft dan de gemelde twee gebroeders.
Han iemand mij ook zeggen : l”. Of er werkelijk
gegronde redenen kunnen bijgebragt worden voor de
uitstekende weldadigheid van dien geachten weldoener, waarvan men bij overlevering zoo veel weet te
verhalen? 2O. Of hij ook in eenige FAmiliebetrekking
tot de zoo even genoemde gebroeders CROIIHOUT
heeft gestaan ; dan wel of hij tot een ander geslacht
en kerkgenootschap behoorde?
BARTII~LO~~EU~~CRO~IHOIIT

J. BoCMAX.

VRAGEN.

291.

- Portret van Sir Hugh

JIyddelton.

Van

den schilder CORNELIB JANSEN, in 1665 te Amsferdam overleden, bestaat een geschilderd portret van
Sir HUQH YTUDELTON,
te Londen. - Men wenscht
te vernemen, wanneer en omstreeks welken tijd dit
kan geschilderd zijn, en of er uit het leven van JANSEN eenige bijzonderheden aangaande dit portret bekend zijn? - De beantwoording hiervan zal bijzonder
FBED.&IULLER.
verpligten
292.- Gulden Vlies. In de Geschiedk. Beschrijving der oude en nieuwere thans bestaande ridderorden
en%, door o. L. DE.ROCHEMONTL~
J. BISCHOBF. Amst.

1843, lees ik, bl. 149, het volgende:
,, Eene bij sondere merkwaardigheid, aan deze orde
(n. 1. die van het Gulden Vlies) uitsluitend eigen,
bestaat daarin, dat bij de oorspronkelijke instelling
deraelve er niet meer ordeteekenen vervaardigd werden, dan er leden waren benoemd ; dat, op de keerzijde derzelve, de naam des begiftigden werd gegraveerd, en dat bij het overlijden van een der ridders
(even als zulks bij alle orden thans nog eene verpligting is), het eereteeken weder aan het ordekapittel

teruggezonden, en een ander er mede begiftigd werd,
wiens naam, vóór de uitreiking, er onder bijgevoegd
werd, welke instelling nog voor vijf en twintig jaren,
in stand gebleven was, vermits er hier te lande, onder het koningschap van LODEWIJK NAPOLEON, nog
eene zoodanige decoratie naar Spanje teruggezonden
werd, op welke, onder anderen, de naam van den
Hertog van ALVA, afschuwelijker gedachtenis, gevonden werd.”

Vrage : Wie was de ridder, hier te Iande, die onder koning LODEW IJK , dat ordeteeken droeg? Men
beweert, dat het thans door onzen tegenwoordigen
koning gedragen wordt.

-

295.

QUAERENDO.

2 9 3 . - Verbl$yplaatsen van .Louiso

de Coligny.
Eenige bijzonderheden in haar leven zijn mij duister.
Gaarne wenschte ik te weten : Is. waar zij woonde,
toen zij het huwelijksaanzoek van Prins WILLEM 1
ontving? 2s.Waar ergens in Zeelandzij den 7den April
1583 aankwam van hare reis uit Frankrijk? 3O. Op
welk landgoed buiten den Haag zij zich, na den dood
van Prins WrLLnix 1, vestigde, en 4s. Raar zij in
Zeeland woonde, vóor dat zij in Januarlj 1591 hei
Oude Hof, het tegenwoordig paleis des konings, van
de Staten ter inwoning ontving?
T.
394. - Barth. Cromhout.
Men wil, dat de nog
gebruikt wordende fraaije Roomsche kerk te Pur.

Gedichten van R. Westerop. Van ROEwiens rijmwerk Hoorns Bultensin-

WESTEROP,

LOF

yel, in 1728 in het licht gegeven, door WITSEN GEIJSBEEK ,
in zijn Biogr. Anth. en Critisch Woordenboek
der Nederl. dichters, dl. VI. bl. 489, niet gunstig
werd beoordeeld, getuigt een van zijne vrienden in
een Eerrijm, tot aanbeveling van zijn Hoorns Buàtensingel

:

‘t Is onzen braaven WIZBTEEOP, .
Di! door Latijnse en Duijtse dichten
Den rijkdom van zijn’ grootschen geest,
Uijtdeelt ; waardoor hij elk wil stichten,
En mij, en kunst beminners meest.”
Zijn de Latijnsche en Nederduitsche dichtstukken,
door WESTEROP
vervaardigd, bekend en ook elders
vermerd ?

EVEBTS .

296. - Het Botschuitjen. In het liedboekje van
1.h.

FEMME

CERBRANDTSZ

DXIEDUIJM,
d’Enchuijzer
JACOB
PALESTEIJN en
jaartal,in
lang

Ybocken genaamd, gedrukt bij

JANLELIJVELDT,

t’.%&u,Jzen,zonder

16 formaat, vindt men als bijvoegsel, van 273-29 1,

opgenomen : ,,Zes liedekens getrocken u i t h e t Bot-

schu$jen.”

Vergeefs heb ik tot hiertoe gezocht, om iets te vernemen, aangaande het bestaan, de uitgave en den
inhoud van het BotschuqGe, als volksliedboekje.
Zou ook iemand mij daaromtrent eenige inlichting kunnen geven ?

EVERTS.

290. - Zee-Hopman Jan de Haes onthalst, 1660.
of&e alle de voarnaemste
;ó&?;;daden, Ridderlijke feijten en listige Oorlogsin Veld- en Zeeslagen, oveminninge
mm
Steden bn Schepen, en in an&regelegentheden,
bij de
Hollanders en Zeeuwen verricht, cedert denjare 1692
lot 1661 ,~OO~PETRUSDELANGE.
t’Amsterdam,Anno

In den Batavise Romeyn,

1661, leest men op bl. 501 :
,,Dapperheydt van Hopman J AN DE HAES. Na dat
den Fransche Hopman QUESKR met F’ortugaelsche
bestellinghe, Cabo Verdc bedrieghelyck had vermeestert, en de West-Indische Maetschappg afhandigh
ghemaeckt, stack hij wederom met een prijs in zee,
latende fiolen sorghen, en de geene die hij Cabo
Verde toevertrouwt had. Muer een dapperen Hopman DE uAns, vau v&singen, een Prime man, een
ghezwooren Liefhebber van den Staet, (hoewel na*
derhandt in ongunstc ghcraeckt, en binnen Rotterdam den 25 van Slachtmaendt deses selveu jaers
(1660) onthalst) lagh juijst omtrent de Vlaemsche
Eijlanden,
op de een of d’nndcr Portugees wachten,
dese ontmoet DE QUESNE, gheeft hem de volle laegb,
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en besteldt hem soo op syn Zeeutos,
dat~v~ss~en
een derdendeel om hals wierden gheseydt te zijn,
desselfs Luytenant, nu omlangh in Zeelandl, teghens de Galgh ghedobbelt hebbende, de voetspoelingh sijn voorlandt siende, dede de Zeeuwen ghelooven, dat hy eerder de brandt in sijn kruydtsoade
steecken , als het schip overgheven : Dies went den
Zee-Leeuw DE HAEB van hem af, en de prijs aen boort
vallende, veroverde die, en brachtense behouden, in
Zeelandt binnen.”
Welke mag toch wel de misdaad geweest zijn,
waarom hij onthalsd is?
S.V. w.

2 9 8 . - Emilia vcm Nassau. Te haren aanzien
drie vragen : 10. Hoe heette de priester, dien zij
dwong haar huwelijk te voltrekken; was het te Delft
of te ‘-7 Hage? ZO. Is haar graf, op het kasteel Prangin, bij Genève, waar zij den 15den April 1630 is gestorven, nog te vinden, en welk opschrift draagt het ?
30. Zijn de berigten over haar door Mr. A. VAN HALMAEL, JR., in het Mengelwerk der Leeuwarder Courant medegedeeld, later bijeen verzameld en afzonderlijk uitgegeven? Heeft Prof. TYDENAN reeds zijne
belofte vervuld, die hij ten opzigte van EXILIA VAN
NASSAU
deed, in BILDERDIJKB
Gesch. des VaderZ.,
T.
dl. X11. bl. 3670
De Heer AREND , wiens
2 9 9 . - Watergeuzen.
treurig overlijden zijne dlgena. Geschiedenis des Vaderlands onvoltooid liet, heeft in de genoemde Geschiedenis, dl. 11. st. 5. bl. 17 1, een groot deel namen van Watergeuzen opgegeven, en toch weder enkelen, door rng genoemd, voorbij gezien. In vergoeding daarvan noemt hij er eenige anderen, mij geheel onbekend. Zij zijn de volgende: HENDRIK DE
BACKER,
WILLEM DE CLOYER, YICIIIEL
CROOY (ik vermoed, dat deze dezelfde zal zijn als MICBIEL OROOCQ,
die ook op mijne lijst staat, Gesch. der Wufergeuzen,
bl. 127). JACOB DE GEEST, CLAAB GIJSBERTSZ ; CLAAS
HERYANSZ
staat wel niet op mijne lijst, doch wat ik
van hem wist, heb ik in de Gesch, der Watergeuzen
gemeld, bl. 427. Hetzelfde kan ik zeggen van SIMON
YIERIJN
, waarschijnlijk dezelfde, als dien AREND
VERRIJN
noemt. Eindelijk komt nog in aanmerking
JAN KAT . Voorts heeft AREND twee THOBIASSEN op
zijnelijst geplaatst. Ik wil niet ontkennen, dat er
werkelijk twee onder de Watergeuzen geweest zijn,
doch daar is er mij slechts één onder hen voorgekomen, en iktwljfel niet, of deze was IIENDRIK THOMASZ.
LAERG, gelijk ik dat meen te hchben bewezen. Zie
Gesch. der Watergeuzen, bl. 344,463,484. Die,welke
AREND Opgeeft 81s CORNELIS LOUIsZ.VANEVERDINGEN en een anderen CORNELISLOUISZ,~~~~ COR~YRLIS
~ousz.

VAN

EVERDINGEN

en

coR~~Lxs

Lou~az, op

mijne lust bl. 127, 128. Dat HERTIN een is met o.
HERLIN, zal wel buiten twijfel zijn. VLIERI~OP
is bij
mij eene drukfout, hij heette VLIERHOP , en somseenvoudig HOP .
Wat AREND verder over de verrigtingen der Watergeuzen schrijft, moet ik daar laten; mijne aanmerkingen daarop hehooren hier niet, maar ik
wenschte wel, dat men mij een of ander kon opgeven
OVe~II.DEBACKER,w.DECLOYER,
JACOBDE
GEEST,
CLAAS GIJSBERTSZ enJAN KAT, alsmij VOkhgCIl
OU-

bekend.
Behalve dat, zullen alle andere berigten omtrent
de overigen mij aangenaam zijn. DE NAVORSCIIER is
mij ook daarin reeds van groot nut geweest.
Na het schrijven dczcs ontdekte ik bij VAN METEREN, uitg. van 1663, bij J. J. SCHIPPER , te Amsterdam, fol. 4076, den persoon van U’ILLE~~ DIRCKSEN
CLOTER in 1590, hij den togt van den Admiraal P.
VAN DER DOES, Vlagkapitein op het Admiraalschip.

Zou deze dezelfde zijn met den Watergeus bij
En welke bewijzen zijn er, dat hij het was?
-

AREND?

v. GR.

3 0 0 . - Geschiedenis van het tooneel. De geschiedenis van ons tooneel is nog zeer gebrekkig bekend,
en een goed overzigt van hetgeen de stedelijke archieven en beschrijvingen daaromtrent opleveren,
zou zeer belangrijk zijn. Men kent tot nog toe alleen
de geschiedenis van den Amsterdamschen schouwburg, zoowel uit het werkje onder dien titel, in de
vorige eeuw verschenen, als uit de beschrijving der
stad, door WAGENAAR ; maar van andere steden is
nog zeer weinig bekend. Twee zeer nuttige schriften
zijn : CORVERS
Tooneelaanteekeninqen, en VAN H ALWAELS

@dragen tot de geschieden& van het tooneel.

Voorts heeft KROON , in zijne Beschrijving van ‘s Gravenhage , eenige nog zeer gebrekkige en gedeeltelijk
onjuiste berigten van het Haagsche tooneel geleverd,
en EURHOFF, in zijne Beschrijving van Leeuwarden,
eenige korte opgaven, die stad betreffende, medegedeeld, die uit het werkje van VAN HALPAEL kunnen
aangevuld worden, maar van Leyden, Rotterdam,

Del3 , Dordrecht, Gouda, Utrecht , Nijmegen, Arnhem, Deventer, Middelburg en andere plaatsen weet

men nog zoo goed als niets, en toch zijn er, hetzij
dan door rederijkers of anderen vertooningen gegeven reeds sedert de XIVde ofXVde eeuw, b. v. te
Utrecht, ‘s Gravenhage en Arnhem; en in de XVIde
eeuw te Middelburg, Gorinchem en 1Vijmegen.
Ik
houd mij verzekerd, dat in de stedelijke rekeningen
nog een aantal belangrijke bijzonderheden schuilen,
die nu geheel onbekend voor den toekomstigen geschiedschrijver van waarde zouden zijn,,, ik wenschte dat de eenof ander, diedaartoe in de gelegenheid is,
die berigten eens opspoorde en mededeelde. Vooral
te Utrecht en Leyden mag men veel verwachten. Op
die wijze zou dan tevens de geschiedenis der Hederijkerkamers nog vele ophelderingen krijgen en de lijst,
die daarvan onlangs in DE BAVORSCHER
medegedeeld
werd, zou, vooral ten aanzien van de oprigting der
kamers, kunnen uangevuld worden.
Dit wenscht
BARBARUS.

391.

Buitengewone vruchtbaarheid. In de
Courant van Saturdag 6 Augustus 1796,
leest men de volgende advertentie :
qrOnder medewerking van ‘s Hemels zegen, kunde
des vroedmeesters en voorspoedige omstandigheden,
gepaard bij de grootste presentie van geest, waarin
mijne geliefde wederhelft JEANNETTE WARDENIER zig
bevond, verloste zij heden morgen om 8 uuren zeer
gelukkig en na korte tussenpoozingen voorspoedig
van v;jf welgeschaapen zoonen. In vertrouwen dat
mijne billijke blijdschap in deeze zeldzame gebeurtenis door mijne vrienden en bekenden met deelneming zal worden gestaafd, agtte ik mij verpligt henlieden op deeze thans gebruikelijke wijze daarvan
kennis te geven.
Dordrecht, den 4den Augustus, het tweede jaar
A.sMAK,
der Bataafsche vrijheid.
Eerste Plaatsvervanger wegens ‘t
District Slrijen ter Nationale
vergadering.”
Zijn er meer voorbeelden van dergelijke vruchtbaarheid in ons land bekend, en weet iemand ook of
deze vijf SNAKS in het leven gebleven zijn?
It.
,,SR.
3 0 2 . -‘t G r o o t horologie z o n d e r tceêrga.
TIMOTHEUS
PASTER heeft zijn groot en weergaloos
horlogie van 22 voeten hoog en 3000 ponden swaar,
volbragt , waardig om gesien te worden; t selve wijst
nietalleenlljk de uurcn endeminuten,maar vertoond
Huagsche

-
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door desselfs samenstellinge den hemel en de aarde.
Men ziet een Engel die sig omdraaijt; men siet de
boodschap aan MARIA ; de Haan slaat driemaal met
zijn vleugelen, steekt den hals op, opend syn bek, en
kraaiit zeer natnnrlvk. Vervolneus passeren de ADOStelen”, en men siet”de intree& JE~U CHRISTI binnen
Jerusalenz . en 4 Ennelen blazende OD Tromoetten :
een nachtégaal zing:, en MOZEB slaaialle uuten met
zijnRoede. Meti siet een klaar schynendeZonne welkers oogen zig gestadig bewegen ; de Maan groeyen
en afuemen, gelijk als in de lucht; een Engel wijst
den datum vañde-maand , een ander de dageñ vande
weke, en eoo de maanden van t Jaar,ook sietmen een
groote wijzer, welke alle 24 jaren maar eens rond
loopt, etc. Dit alles is niet anders als een schets, men
verkoopt degehele explicatie,zljnde nooit diergelijks,
EO als ‘t nu is, gesien, zo dat dit overkonstig Horlogie de Horlogï&n van Straatsburg en Lion in konst en
schoonheyt verre overtreft, zijnde alles met repetitie.
Daarom laat men aan alle Liefhebbers weten, dat
het aan zijn hnljs alle dagen te koop en te zien is.
Als ook eene bewegende schilderije etc. Dezelve T.
PABTER heeft mede dekonst, om van papier porcelijn
te maken tot zijn nitterste volkomentheid gebragt,
welkers schilderatie en vernis het beste Japans Porcelijn overtreft, zeer bekwaam om kameri mede te
vercieren. als ook stellen en Dotten. borden. servisen
van thee ‘en van schotels, secoupén , poegerdozen ,
etc. alles gelijkende na porcelijn cnvan deselvestoffe,
is zeer hegt en durabel, alles overdekt met een vernis sonder weerga, die hp nu heeft op syn laatste
perfectiv, gebrogt, het wit en schoonheyt, welke niet
barst en nooit verbleekt, maar witter worden, tegens
warm water kan; hij vermaakt ook het gebroke oud
Porcelijn , en als er stukken van verlorenzijn, zet hij
daar nieuwe in, zonder dat men het zien kan. - Hij
maakt ook zeer fijne Franse poppen met glase oopen
en oo~sn na Ael Zeven, ook allerhande momaaugeiig
ten en neuse met knevels etc. Hij verkoopt allerhande
Galanterye
en Neurenberger Poppengoed, ook on.
vervalste dubbele Eau de la Reine, Water van Oran.
je bloesem, d’opregte Eau d’arqnebusade,
het regt
Sapo Rosarnm , waarvan 5 of 6 droppels met regen.
water doed meer schuimen als met zeep, goet om te
wassen, maakt helder zagt en fris doende alle puisten en vurigheid verdwijnen etc., d’opregte oliën van
Lavendel, Aspic, Rosmarin, Jassemin , Snuiftabak
en fyne poeijer etc.
Men vind deze en meer andere werken voor een civile prys , na een ijders genoegen in t groot en in t
kleyn bij gemelde T. PAETER, wonende op de Voorburgwal, tegen over de Nieuwe Kerk, het tweede
huis van de Molsteeg , in ‘t groote Horlogie Sonder
Weerga. Tot Amsterdam.”
Deze aankondiging is op een 40. blaadje gedrukt,
Fransch aan de eene met bovenst. Hollandsche vertaling aan de andere zijde. Wie was deze SR. PASTRE
gelijk hij in ‘t Fransch zichnoemt ? Was hij werkelijk
een mechanicus gelijk hij zegt? Is er van dat ,,Horlogie zonder wekrga” iets meer bekend ? Of zonden wij
de geheele advertentie als eenpuflmoetenbeschouwen,
tot welk vermoeden de laatste aankondigingen eenig
regt geven, als zijnde eenigzins in verkoophuisachti.
gen geest geschreven? Hoe ‘t zij, wij hebben hier met
een’kunstenaar
te doen of niet, en deze advertentie
leert al weder dat er niets nieuws onder de zon is, en
onze voorvaderen, even als wij, geen gebrek aan
dergelijke aankondigingen hadden, al moesten de
handelaars eene andere wijs van adverteren, dan tegenwoordig gebruikelijk is, aannemen.
H-g.

#orden onder den thuns bloe$endee Nederlandsden
adel genoemd: VANAEFFEBDEN,D'AUBREMÉ,DEBEHR,

3 0 3 . - Thans bloeiJende Nederhndscl~e adel.
InhetHandb. der Wapenkunde door J. a. RIETSTAP,
Dl. VII.

(alwaar

XANGUION, DECOCOVANRAEFTEN,YANIiYLL,nEBBELT van Dinter, DEPO~~ON,TRAVERS,TR~EST,VRILNX
d’dmelin ,DE WAUTIER.

Zijn deze geslachten na 1848 in den Nederland.
schen Adelstand erkend of ingelijfd, of heeft VAN WELEVELD verzuimd die in zijn Handboekop
te nemen?
Mo..
TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.

Henry Isanc (Ir. bl. 86 ; vgl. 111. bl. 59;
B~b1.1854, bl. xxiii ; 1855, bl. cv;VI. b1.205).
Bij mijne verzameling van portretten bevindt
zich een in folio-formaat, zwarte kunst,
waaronder staat:&k.~s~~~,~.G~on~~pin&,
G. WHITEfeCk
printed for SAN. SYMPSOX, sold
at his Printshop in the Strand near Catherinestreet, London. Het borstbeeld, dat van voreh
wordt gezien, stelt hem voor als van middelbaren leeftijd, met zware over de schouders
hangende krullende pruik, langhangende das
en geplooiden mantel; het geheel heeft eene
zekere deftigheid. Het kan zeer wel het portret zijn van HENRY ISAAC, den handelaar in
diamanten, ilerkomstig uit Ilolland, dera verzamelaar van een kabinet schilderz’jen. Indien
H. T. E. nog in aanwezen is, en met dit portret niet mogt bekend zijn, zoude dit aanleiding totnadere opsporingen kunnen geven.
V. D. N.
H. C’. Gras (111. bl. 63, Vr. 51; vgl. IV.
bl. 42; Bijbl. 1855, bl. xvi). Men heeft gevraagd of Leyden de geboorteplaats was van
HENDRIK

COYSTANTIJX

CRAS,~;elijk

vermeld

staat in het Woordenboek van Kunsten en TVetenschappen, bl. 233, in voce, dan wel of de
Galerie historique des contemporaiq
tom. IV.
p. 61, te regt Wageningen als zoodanig opgeeft.
Onlangs in het bezit geraakt van eigenhandige aanteekeniygen van Prof. CRAS, schrijf
ik daaruit deze zinsnede letterlijk af:
I)HENDRIK COXSTANTIJX CRAS, geboren te
Leyden den 4 Januarij 1739, en den 7 Januarij, in de St. Pieterskerk, gedoopt.”
Den schrijver, die zich, dl. IV. bl. 42, + teekent, moet ik doen opmerken, dat in 1739
de vader van CRAS, wel is waar, woonachtig
was te Leyden, alwaar hij reeds op zijn 18de
jaar tot Mr. in de regten gepromoveerd en
met G E E R T R U I D A ~osc~gehuwd was, maar
aldaar geen post bekleedde, zijnde het ambt

van rjinspecteur over 16 collect-kantoren van
de stad Leyden, alsmede over die van 44 dorpen, onder het ressort van Legden beboorende,” door hem eerst 1750 aanvaard, en niet
dan nadat hij ruim 6 jaren (1’. Mei 17391746) gevestigd was geweest te Harderwgk
hij

Hoogleeraar
I

tweemalen

opde

nominatievan

in de regten stond) en sedert
30

.
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1746 (de regtsgeleerde praktik uitoefenende:
te Wageningen had gewoond,naar welkelaatst.
gemelde plaats hij, bij het verliezen van zijnen post van inspecteur, met zin gezin terugkeerde.
M.V. s.
Robbert Robertsz (111. bl. 228, Vr.CXXV ;
vgl. IV. bl. 201; BQOZ. 1855, bl. xiv). Van
ROBBERT ROBBERTSZ,LECA~U,~~~~~
hij zich
zelf onderleekent in een opdragt, is ons nog
het volgcndc, niet in DE ~AvonscI-IEn vermelde werkje voorgekomen : rLhder verbetering : 1‘. Verscheyyden antwoordt uyt vele steden zn Hollant, op de vraghe van Numeratio,
het eerste A B C der Talkonst. JJGghegheven
ClOer

ROHCERT

ROBBERTSZ,

LE

CAXU.

rot

Hoorn, ghedruckt by WILLEM ANDRIESZ, in ‘t
Schryf6oek op het Noort, z.j. 4O.
De 32 eerste bladzijden van dit boekje bevatten antwoorden op de volgende vraag :
l)Orn de Geesten te verwecken laet ROBBERT ROBBERTS~
vraghen,
Oft hier eenich Reecken-Meester sal durven ghewagen,
In Duytsch uyt te spreken t’ getal hier
boven gheset (een getal van 55 cyfers),
Diet eerst doet sal hebben een pinte Wyns
ende noch bet.
Maer en kant niemant in Duytsch uytseggen,
Die comt biJ de 0 in ‘t cyfer, die salt u uytleggen.
Nul in het cyfer, zoo noemde de nederige (!)
ROBBERTROBBERTSZZ~C~

zelven.

De voornaamste antwoorden kwamen uit
Amersfoort,,>destadtvan~~~~~RT~ geboorte;”
Haarlem, van
JACOBVANDERSCHUERE,
IJuit
zijn overdenckplaats (alias studoor) als PHEBUS vijf maal achter !cuE’rrs met zijnen hant
gescholen hebbende, wederom de blijde ATJRORA volgende, ons is gekomen ‘t lichtste licht
der werelt (AO. 1607) voordragen;” uit Spakenburg bij Bunschoten ; uit Alkmaar, waaruit
blijkt dat ROBRERT ROBBERTSZ~RII~~W~~~
aldaar ol)enlijk het, getal van 55 cijfers had
nanges?agen.

Uit de zijpe van A.ANTHoXI-

; uit Utrecht ; uit Scherpenisse op het eiland Tholen van JASPERBERNARDUS,SC~~O~meester en r>Jonckheyts
underwijzer.” Uit
Amsterdcxn kwam een vers in, waarin de
vraw van ROBBERT ROBRERTS~ jpeen kints
en kigderwerck” genoemd wordt.
IjEen kint dat cyfferen leert, van acht of
negen jaar,
Kan sulx en nog veel meer, uytrechten
voor en naar,
Dus meugen kinderen hem, de schoolkap
wel wat leenen.”
ROB~EK~ doet daarop Arithmetica spreken tegen de spotters van Amsterdam, die
openlijk hadden aangeplakt, ée?t Robbert, 367
groote, 323 kleine zotten, enz. zijnde de zeven
DES

eerste der 55 cyfers door ROEBERT

ROB-

voorgesteld. Deze kool was hem welligt, door den Engelschman THOMAB LEAYER,
(vergel. NAV. lV. bl. 201) t.e Amsterdam wonende, gestoofd, wiens beweerde methode, om
de lengte van Oost en West te vinden, om
daardoor de groote pr$s (f 15000) te behalen, door de Staten uit,geloofd, hij bestreden
had.
Hoe hevig deze rekenmeesters op elkander
gebeten waren, blijkt ook nog uit, eene Korte
vernnttuoordinghe
van ROBBERT ROBBERTS~
teghen de leughenen, enz. va?h THOMAS LEAMER,
achter ‘t Verscheyden antwoordt geplaatst, dia
16 bladzijden beslaat. Tot proeve de aanhef:
t>Ghy THOMAS LEAMER schryft zelf (waarschijnlijk in zijn werk: Het uyrwerk van
Elohim, later door ROBBERT ROBBERTSZ vermeld), doen ghy eerst op ‘t Hof quaamt den
26 Augusti in ‘t jaar 1611, ende my ende RODOLPHUY SXELLIUX
aldaar in de sale vondt,
dat u eerste woorden tot my waren. Hoe ist
Sathan, sal men u hier vinden ? My docht dat
het een sware groetenisse was, daarom antwoorden ick u ende sprack: Hoe, noemt ghp
my Sathan? Ick meynde dat wy Broeders
waren” enz.
Uit eene zamenspraak tusschen vader en
zoon, in de Nuts trant gehouden, en in het
:erste gedeelte voorkomende, verhaalt ROBBERT
ROBBERTSZ
onder anderen, dat hij in
Amsterdam 25 jaren lang schoolmeester van
cie groote zeevaart geweest was, en veel lieden op alle sterren had leeren varen >jalso
;eecker ende ficx a l s o p d e leydtsterren.
Daarby seggende tegen ADRIAE~ VEEX gebnlte pascaarttemaker, CORXELIS HOUTMAN
?nde meer andere, die myn eerste scholieren in
deser konste waren, dat als dese konste in
3ese landen een weynich gemeen worde, datter dan onghetwyffelt uyt desen landen een
groter zeevaart uytrysen soude, want voor
3ie tyt en wisten onse ghemeyne zeeluyden
niet anders dan op de leytster (Noordster)
alleen te varen, waer door de zeevaart uyt
iese lande seer cleyn gebleven is...Maar door
myn leringe, die ick haer gelcert hebbe om de
gansze werelt rontsomme te varen, ende door
de Rycke Reeders, die haar gelt gewaacht
ende verschoten hebben, ende door de waachhalsen, die haar hals en lyf ende leven ghewaacht hebben, is de Zeevaart uyt dese landen korts daer nae seer groot geworden, ja
soo groot, so dat onse zeelieden nu byna alle
volcken der weerelt in zeevaart overtreffen.”
ROBBERT ROBBERTSE
spon daarechtergeen
z$de bij, >ldat ick haar geleert hebbe, dat
hebben sy anderen voort geleert also dat de
konst nu heel gemeen is geworden, ende my
heeft men tot Amsterdam... voir bedelaer laten loopen bedelen om een kleyn oflicie, te
weten, om verwaarder te wesen van een
BERTSZ
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tduys.....”

Doch ook dit liep mis, weshalve
3O. De navolgbg van den schrijf-leermeeeROBBERTSZ
in 1611 naar Hoorn, ter, of vader.
met zijn geheele huisgezin verhuisde.
4’. Den Zeeftlijd; want het schrift van een
In den aanhef van zijne Korte verantzooorkind zegt ons deszelfs karakter niet.
5’. De Eeuw waarin men schreef; in alle
dinghe. herinnert hij zijne lezers, hoe hij hen
voor 15 B 16 en 13 jaren gewaarschuwd had eenwen zijn schriften en letters veranderd.”
niet alleen voor ALBERT HEYEYS dwaling,
Esij een later schrijven voegde hij Proeven
tegen wien hij in druk zich verantwoord van zijn talent of wijze van beoordeelen, en
had (*), maar ook tegen de leermeesters, die zulks over 18 aan hem gegeven verschillende
vele onnutte en dure instrumenten aan de handschriften. Es waren daaronder die hij
zeevaarders opdwongen, lpals hangende ho- kende, en deze werden ter zijde gelegd; van
gen, knipbogen, hermispheren ofte halve zee- anderen zegt hij :
spheren.” Ook had hij hen gewaarschuwd
1’. >jDe schrijver dezes vertoont in zijn
voor de fouten, welke kunnen vallen op den schrift een man, die werken wil; een groot
zandlooper van 24 uren, op den astronomihart,edelegevoelens,schoonebekwaamheden.
schen ring,om breedte of lengte te vinden, ge2’. In dezen heb *ik geen zin, hij zou mijn
lijk MICHIEL COYJTGJEL en Mr. NICOLAAS koffer niet kruien.
3O. Deeze Dame vertoont haar karakter in
PIETERSZ dat beschrijven. Ook door voorbeelden had hij aangetoond hoe onzeker de haare naamteekening.
Haar gemoed wordt
vinding van PETRUS PLANCIUS was, om in ~ niet ligt geschokt, en heeft dus bezadigde
zee de lengte door zijn koperen plaatjes en
ren.
afwijking der naalden te vinden.”
7O. Een zagte inborst, en eene goede beEene en andere dezer bijzonderheden ver- Is ticrster in ‘t huishouden,”
dienen welligt de aandacht van hem, die naIn hoe verre die proeven steek hielden, is
sporingen doen wil om de toenmalige belang- t hans moeijelijk te bepalen. No. 2 alleen trok
stelling in een onderw&p, omstreeks 1600- roijne aandacht, omdat bij het handschrift, in
1620, a l’ordre du jour, het vinden van de lengtec le plaat, en afdruk daarvan, waren gesteld de
op zee, aan het licht te brengen.
1 etters W. B. Het zal niet moeijelijk zijn te
J. D.
Ecissen, wie daarmede kan bedoeld zijn, en
C laarom wil ik het geschrevene door dezen
L.
Handteekenìng als toetssteen var het karakte! . ( laarbij opgeven, ofschoon gissen kan doen
1 nissen.
(IV. bl. 384, Vr. 342; vgl. V. bl. 150; B$ìbl<
,,Hic pectus aenaeus esto,
1855, bl. lxxxviii; VII. bl. 172). Door J. L,
Ni1 conscire sibi, nulla pal!escere calpa.”
A. L. worden mij herinnerd de Stukken bey. B.
treffende de uitvinding van c. PLOOS VAN AM.
De
toelichting,
welke,
gelijk
J.L.
A.
1. zich
STEL, ene. en de eigenhandige brief van MABTIvoorstelde, deze stukken geven zouden op het
NET, mitsgaders eene proeve van dezen, enz .
Wat de genoemde uitvinding betreft, is reed!3 ' door MARTINET , in zijn Vereenigd LY’ederland,
van deze stukken gebruik gemaakt, zie NAV . 1'2geschrevene, meen ik alzoo dat weinig te beteekenen heeft, daar het door mij medegeIV. bl. 146,147, over Prentteekeniïtgen
; waar
bij ik dan nu ook gaarne mededeelingdoc deelde alles is, wat die over dit onderwerp bevatten.
V. D. N.
van den inhoud van den brief van XARTISET
d. d. 22 Sept. 1788, voor zoo verre het ken
Het slot Noyland bij Calcar (V. bl. 344, Vr.
nen der karakters van de schrijvers uit he
381; vgl. VL bl. 157, 283, 339; VIL bl. 78).
schrift betreft, want ook die brief handel
Q. X. 2. had hier bij kunnen voegen, dat
over de uitvinding van PLOOS VAY AMSTEL
zijne opgave gepnt is uit v. SPAAN, k?ist. der
Ten slotte antwoordende op eene vraag val
Heeren van Amstel enz.
MO.
dezen, verklaart hij LAVATER, in 4O., nooi
gelezen te hebben, en ofschoon hij weet wa
Cochenille (VL bl.Vr. 74 ; vgl. bl. 212,
die ondernomen heeft, zijn hem zijne regele; n
376; VII. bl. 108, 1721. In ERDMAXSS Lehren bepalingen onbekend.
buch del. Chemie, vind ik het volgende: Coche>IIk heb zelf daaraan gedapt,” zoo gaat hi
nille, Coccionella, nennt man die getröckneten
voort, >,doch dit niet vergeten in agt te nee
Weibchen eines zu den HalbdeckHüglern gemen :
hörigen Insecten, Coccus Cacti, LIW., welches
l”. De ilfode van letters te maaken in d
in Mexico, St. Helena, LI. s. w. auf dem CoEeuw,waarin men iets schreef,want denaan
chenil cactus (Cactus Coccinsllofer) sich aufhalt
teekeningen met lange letters geeven niet
und eine schöne purperrothe, durch Sauren
bijzonders om te leeren.
schnrlachroth, durch Alkalien blauroth wer2o. De min of meerdere haast, in zulke ge
dende Farbe liefert, aua der durch IGl1un.g
vallen gemndkt.
mit Alaun LI. s. w., der bekannte rotheCamnzn
(*) Zie NAV. 1V. bl. 201.
(CarnGutn) und der jorentiner Lack (Lacca
3oy
BOBBERT

l”

236
jiorentina) verfertigt wird. Es kommen von
der Cochenille jährlich über 800,000 Pfund
nach Europa und zu jedem Pfunde gehören
wenigstens 70,000 Insekten.
Ein diesem ähnliches Insekt, findet sich in
Deutschland , Preussen , Polen (Coccionella
polonica) in Gestalt kleiner purpur- oder violetrother Bl%schen, von der Grösse des Hanfsaamens, an den Wurzeln verschiedener
Kräuter,besondersdesperennirendenKnauels
(Sceleranthus perennis), woran sie sich vornehmlich urn Johannis zeigen - (Johan&
blut).
CERCANDO.

tres de Mademoiselle AXNA MARIE SCHURMASS. Introduction aux médicaments de Hollande, par le sieur DE BEEVERWYK. Letout traduit du Hollandais. Paris. REBUFFE, 1730. 2

tom. in 12O.
Mémoires de Ia famille et de la vie de Madame de ***, contenant plusieuys particularités
du gouvernement de la republique de Hollande.
La Haye, H. VAN BULDEREN, 1710.12°.en
eindelijk : Eloge de la médecine et de la chirurgie ; bij wien en wanneer dit uitgegeven is,
weet ik niet.
G. W.BEGER.

Penning op Maria Louisa van 1759 of 1765
(VL bl. 334, Vr. 530 ; vgl. VII. bl. 90). De
vraag is deze : hebben de steden Leeuwarden
en Sneek in 1765,ieder afzonderlijk een’ penning op het overlijden van Prinses XARIA
LOUISA laten slaan? De oorzaak tot die vraag
was gelegen in het voorkomen op den Catalogus WESTHOFF, onder No. 2943 en 2944, van
Navorscher (VL bl.6, Vr.459; vgl. VII. twee gedenkpenningen op dat overlijden, de
bl. 59, 118). Het komt ook mij voor, dat eene van de stad Leeuwarden, de andere van
men schrijven moet: van DEX Gids, van DEN de stad Sneek. De eerste is afgebeeld in het
Navorscher, enz. en geenszins vara DE Gids, Vervolg op VAN LOON onder No. 376, de tweede
van DE Navorscher, enz. veel min van den DE kon die zijn, welke onder No. 351 (niet N”.
Gids, den DE Nuvorscher. Het taaleigen brengt 381 drukfout op bl. 335, Nav. VL) aldaar afmede, dat bij dergelijke benamingen het TQdgebeeld, tot het jaar 1759 gebragt is.
schrift of Dagblad zich als het ware personigelooven nu, dat de op1ossin.g deze is.
ficeert in zijnen titel. Ook in het Fransch DeWij
penning onder No. 351 op het Jaar 1759
verbuigt men op gelijke wijze b. v. den Monigeplaatst, had aldaar moeten wegvallen als
teur, enz. en zegt men wel nooit: les colonnes denzelfden stempel (het borstbeeld van MARIA
de le Moniteur, maar du Moniteur. Dat men LOUISA) vertoonende als No. 376. Ook de
op de affiches leest : Une représentation, b. v. grootte dier beide penningen is dezelfde. Men
de Les femmes Savantes enz. is eene wel te heeft dus dien stempel e?b voor den lijkpenning
verklaren uitzondering uit de omstandigheid, op i%IhRu LOCISA van Leeuwarden in 1765 e?z
dat de titel van het stuk (veelalmet grooter
dien van Sneek, zonderjaartal gebezigd.
kapitale letters) dient afzonderlijk te staan, voor
De keerzijde van den Leeuwarderpenning was
om alzoo des te beter uit te komen. Maar nieuw (zie No. 376), maar die van Sneek was
ook in onze taal zegt men toch wel niet: reeds gebezigd voor den penning ter eere
de Vaderlandsche
Letteroefeningen recenseert, van Prinses ASNA (onder No. 350) afgemaar recenseeren, zonder dat iemand het beeld. Deze keerzijde was daartoe zeer gewoord T@dschrift
daarbij werkelijk of in ge- schikt als alleen het wapen der stadSneek bedachte inlascht. De gevolgtrekking met be- vattende. Het zou echter ook kunnen zijn,
trekking tot het al of niet verbuigen van den
dat de stempelsnijder des pennings van Leeutitel van dagbladen, enz. ligt voor oogen.
wardeuin 1765, den stempel van de eene zijde
D.C.
eener vroeger voor Sneek geslagen (N”. 351)
gebruikt heeft, en dat die penning
Familie Tromp (VI. bl. 327, Vr. 502 ; vgl. penning,
(NO. 351) betrekking heeft op een bezoek der
TII. bl, 88). De beroemde Zwitser FELLEN- Prinses te Sneek. Doch het eerste komt ons
BERG
beweerde door zijne moeder van den
J. D.
Admiraal M. H. TROM!? af te stammen. Op aannemelijker voor.
L.
mijne beurt vraag ik: was die bewering gegrond? Kan ze bewezen worden ?
T.
Dragen vat2 een hond (VI. bl. 359, Vr. 542;
Madame de Zoutelande (VI. bl. 327, Vr. vgl.VII. bl. 91). Op de LIII Lagerkatalog
van J. I& IIEBERLE te Keulen, komen de vol510 : vgl. VII. bl. 156). Madame DE ZOUTELASDE was de echtgenoot van denFranschen
gende werken voor:
Ingenieur BOISSON, en heeft, behalve het beJ, G, SCHOTTEL, de sing.jur. germ. Von undoelde werk, nog in het licht gegeven : Dé- :erschiedl. Rechten in Teutschland: Hagestoltfense de la médecine contre les calomnies de sen-Recht , Gaurecht , Gastrecht, Seerecht ,
ùIoxTAGNE,par le sieur DE BEEVERWYR. Let- Spiesxrecht , Vehmrecht etc. Ff. und Lpz.
Familiewapei2s gevraagd (VI. bl. 75, Vr.
105; vgl. bl. 247,377; VII. bl. 108,144,203).
Dat de naam GLUMIIER in Gelderland wel
bekend was, zal Q. X. Z. blijken uit SLICHTENHORST
en de Beschrijving der stad Bommel.
MO.
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(-)GERIcPES,N~~~~~~~~~SCHOTTELIIT~~C-

tut von alten Rechten: Vom Ursprung d. West.fd, Gerichts, von d. alten Ritter Xtrctfe des
Hundetragens,
v. Losz-Gericht etc. Lpz. 71s.
MO.
Gevraagde geslachtwapens (VI. bl. 360, Vr.
55 1; vgl. VIL bl. 93, 118). Op het door Mo.
bl. 119 vermelde wapen, meen iktemoeten
opmerken,dat DIERCKVANVEEIV~~~~~~~~~
HBDE~Y

ARENTSdr. VAX

DORP, ineeneaan

mij behoorendeM.S.penealogie,gezegd
wordt
gevoerd te hebben van keel met een fasce van
zilver, boven twee en onder een zilveren leeuwenkop met tong van azuur. - En dezer
dagen werd mij de inzage vergund van een’
fraaijen opperkamentgeteekenden stamboom,
met de wapens van VAXDORP;~~ welke het
wapenvan~~~~~~~~~~~~,rnedealsboven

door mij beschreven voorkomt, en dus geen
lazuren veld.
Hun zoon PHILIPS VAN VEEX, Heer van
Dorp, heeft doen maken het huis te Kenenburgh, was Thesaurier van Holland, Zeeland, Henegouwen 1407, werd Ridder in de
slag van Lui& 1408. Is eerst gehuwd met
FLORENTINECATHARINABUGGE ,dochtervan
JAX e n v a n C A T H A R I N A V A N S W I E T E N , Wed,
van

JACOB

v~NDE~Wou~R,Heervan

War-

mont

(zoo meen ikalthans, dat de verschillend6
opgaven de meeste waarschijnlijkheid hebben), daarna met BEATRIX, bastaarddochtel
van Hertog WILLEN V A N B E I J E R E N , Graa
van Holland, 1396. Hij stichtte bij Testamenl
1407 eene Cappellany ter eere van St. Marie
in de Oude Kerk te Delft, op St. Salvatorr
altaar, is aldaar begraven en heeft geene kin’
deren nagelaten, zijnde zijn sterGaar onzeker
1412 of 1423. Zijn neef DIRCR VANDUVEN.
V O O R D E N GOOSSENSZoon
v a n Poe&zegt
COL
lator te zijn van die Capelri bij doode van z&
oom : welke na hem moet versterven op COR,
SELIS VAX DORP , Heer tot Benthuijsen, zijn
neef, die in den Haag woont.
v. D. v. B.
J. H. Verheijk (VL bl. 369, Vr. 574 ; vgl
VIL bl. 175). Dat zijn naam Was HENDRIE
VERHEIJK en hij Rector te Amsterdam is ge.
weest, blijkt ten volle, uit zijn Oratio seculari,
de Antiquitate et vicissitudinibus Scholae Am,
stelaedamensis, publice dicta die VIT Sept
1778, in druk uitgegeven in 4O. formaat
,SAXE, Onom.
Lit.. t. VIL p. 227 noemt hen 1
JOHANXESHEXRICUS
V., niettegenstaandehi i
gemelde Oratie, door hem als Rector uitge.
sproken, vermeldt en tevens zegt, dat hc,
rVederd. en Latijnsch Woordenboek, door HAN.
SOT opgesteld, door VAN HOOGSTRATEN ver,
meerderd, en door H.VERREIJK weder ver,
meerderd en verbeterd is, Amst. 1771.
Hij noemt vervolgens nog andere schriftel

‘an hem ; doch over welke Vooral mag worlen opgeslagen UJORNSTAHI,,
Reizen, dl. V.
11. 425 en 426. alwaar tevens meer andere
,ijzonderheden VERIIEIJK betreffende voor[omen. Saxr: t. a. p, stelt zijn overlijden in
,784, hij werd dat jaar als Rector vervangen
loor R I C H A E U S V A N OXMEREX~ V E R H E Y K
vordt ook aangehaald in D. J. v-4~ LEXXEP ,
4nnotatio ad saemlarem orationem D ’ O R V I L L I I ,
)ag. 97 en lOO,zieI11.
Amstelodamensium AtheAaei Memorabilia, Amst. 1832.
V. D. N.
- Geslacht der Heeren van Leyden (VL bl.
370, Vr. 582 ; vgl. VII. bl. 176). GERARD
ZORIS (I)elices de la campagne Ù l’enlour de ltr.
VilZe de Leide) zegt, dat dit geslacht, vroeger
VAX LEITHEIII(*)~~

& LEIDIS

geheeten,reeds

in 1150 in Holland onder de Edelen bekend
was,en het eerste steenen huis binnen Leyden
gebouwd heeft. Het is hier te lande in de
mannelijke linie uitgestorven, doch een jonger tak bloeit nog in Beijeren.
Lier sehr reiche Hauptstamm des Hauses
erlosch erst in diesem Jahrhundert in der Xtadt
Leyden. Glieder der Familie hatten sich schon
früh unter dem Namen ,)de Leyde” nach Lothringen und von da mit dem verdeutschten Namen
N Leyde” nach der Xchweiz verzweigt. Zie Hist.Herald.Handb. zum geneal. Taschenb. der
gräjl. Häuser, Gotha 1855. BERNHARD WILHELX VON LEYDE, vestigde zichin het begin
der zeventiende eeuw in Beijeren, waar zijn
zoon ~~~AN~~~~~~~tothoogewaardigheden
geraakte, door Keizer LEOPOLDI. dd. 15Nov.

1678 tot Rijksvrgheer werd verheven, en mit
Kaiserl. Bewilligung oom 10 Februar 1688 den
ouden naam LEYDEX
weder aannam. Diens
achterkleinzonen JOZEFIGYATIUSII~~FRANS
~~~~R~~swerden,
bij diplomadd. ï&iinchen
24 Sept. 1790, door den Rijksvicarius en
Keurvorst K A R E L THEODOOK, met alhunne
nakomelingen tot den Rijksgravenstand verheven. Deze tak voert doorsnedeeR van zilver
en azuur ; het eerste beladen met een kruis van
keel, het tweede met drie achthoekige sterren, 2
en 1, van goud; welk wapen later schijnt aanaenomen of verkregen te zijn, en ten eenenmale verschilt met het door den Hollandschen
tak gevoerde, zijnde : van keel met eene fasce
van zilver, beladen met drie mispelbloemen van
sabel, verHeld en chef van twee en en pointe van
een leeuw van goud.
In Overgssel was vroeger ook een adellijk
meslacht VAN ~~yD~~bekend,‘twelkechter,

ioo ik wel heb, tot het eerstgenoemde in
MO.
geene betrekking stond.
(*) HERBERN

VAN

LIETHEM

len vermeld, in Holland
DIRK YI.

wordt onder de Edebekend, ten tijde vm Graaf

_
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Claude (VI. bl. 391, Vr. 592; vgl. bl. 177).
BAYLE, Dictionnaire critipue, heeft hem een
artikel gewijd, dat met eenige verkorting ook
opgenomen is in de niouvelle Biographie généde, tom. X. p. 693-695.
G. W. BEGER.
Vaart op Archangel (VI. bl. 392, Vr. 601;
vgl. bl. 179). Na al het,geen reeds in DE NAV.
over den persoonvan ~~~~~M~x,verkee~~lelijk
ook EYCHELESBERG genaamd, en zelfs

door Q. v. U. dienaangaande in het midden is gebragt, wil ik alleen nu nog aanmerken, dat wat betreft het Staatsstuk, waarnaar Q. v. CT. vraagt, bij LUzAC, Hollands
rijkdom, dl. 1. bl. 239 en 330, waar hij over
den handel der Hollanders op Brchnngel
spreekt, geene bronnen worden genoemd;
en dat bij SCHELTENB, die niet alleen in het
Leven van PETER de Groote, maar ook in zijn
werk Rusland en de Nederlanden de eerste
handclnars op de witte Zee vermeldt, niet een
eenig staatsstuk wordt aangegeven. Ald. 1. bl.
41 leest men, dat HOOFTNAN even nls~ouCHERON eerst te Antwerpen en daarna teillid-

delburg zich gevestigd heeft, en eerst na 1578
naar Amsterdam is verhuisd, doch dat reeds
in 1577 en 1578 door hem schepen uit Zeeland
naar de Bwina gezonden werden, houdende
hij destijds aldaar als Commies of Factor
JAN

VAN

DE

WALLE ofv~?r

DERWALLE,~~~

voor het belang en den goeden naam der Nederlanders aldaar veel goeds verrigtte, door
den handel op Moscou en elders namens zijnen meester te vestigen.
V. D. N.

u Groote Xerk Middelpand,

Groote Kerk Zuidpand,

No. 267.
1662, nucapteyn
LIEFFDE bij scheyding 1703, deze
alhier begraven Aug. 1724, oud 72 jaren.
Prince li’erk No. 2,)8
d .
CORSRLIS
EVERT DE

Vrouw vau C. de Liefde (VII. bl. 10,Vr. 2 ;
vgl. bl. 180). Tegen mijne verwachtingen
geuite meening in mijn vorig antwoord, leveren de Grafboeken der kerken te Rotterdam
nog andere personen op van dezen naam, en
daaronder,zooik veronderstel, ook den naam
der vrouw van den bedoelden CORSELIS DE
LIEFDE; kortheidshalve wil ik, ofschoon ook
mij niet alles duidelijk is, letterlijk mededeelen wat daarover in de genoemde boeken
staat:

DE

LYEFFDE

HEXDRIK WI~~LENSE

BLEYCKER,

nu

MARIA

IIEYxDRIKSdr., Wed. wyle de Heer Captein
COR~ELIS DE LIEFDE, 20 Feb. 1683 ; nu Gaptein EVERT DE LIEFDE volgens scheyding 28
April 1703 ; nu CORXELIS POST bij transport
1713 VanC:lpteinEVERT DE LIEFDE.
Idem, No. 283.
Den 2den april 1644 Capiteyn SEYER DE
nu HEYXDRIK

LYEFFDE,

DE

LIEFDE

eenige

erfgenaam 10 JuliJ 1683; MARIA
Wed. JAN DE LIEFDE bij scheiding aan hem ten deel gevallen, Delfshaveh
12 Maart 1688. Hij stierf Mei 1709; dit graf
stond vervolgens op naam, eerst van JOHAN
zoon

en
GROENWYK,

enlater

VanDIRK

ZEYLNANS.
NARIAHEYNDRIKS~~.VAX
demeduwevan
CORXELISDE

Indiengenoemde
DER

Afaria Paauw (VI. bl. 392, Vr. 607 ; vgl.
VII, bl. 179). Dat deze dezelfde is als ANSA
NARIA PAEUW, of, gelijk zij zich teekende, A.
MARIA PAAUW valt niet te betwijfelen. Ik heb
van haar een gedicht, getiteld : Vree Bazqn
uytgegabnt wegens de gelukkige herstelling van
Europaas Eendrucht , voltrokken op desselfs
algemeene Vreede tot R~swijh, 21 Oct. 1697;
te Rott. 1697 in 4O. Ook WITSESGEYSIZEEK
vermeldt haar onder den naam van PAEUW
(NARIA), als eene niet onverdienstelijke dichteres en tijdgenoote van KATHARYXE LESCAILJE.
V.D. N.

No. 101.

FJVERT EE‘TDRIKSZ.
DE LIEFFDE, 1641,
HENDRIK ROGIERDE I.IRFFDR, erfgenaam van
Captein ROGIER DE LYEFDE; 'í5 MARIAVAN
DER
DOES,
Wed. van Capteyn PIETER DE
LYEFDE;~/~JACOBUS
SAXTVLIET alsmanvan
GEERTRUYDDELYEFDE,
en CHRISTIAANRAAP,
man van ADRYAXA DE LYEFDE, mitsgaders
ADRIAEN~~ ADALYA GOUDRIAENS ,VOOrhaar
zelve en vervangende MARIA DE LASEI, alle
kinderen van ADRIAEXA DE LYEFDE dochter,
en fi/S giften aan MARIA HEXDRIKS , Wed. van
CORSELIS DE LYEFDR,VOO~
*/SNARIAHEYNDRIKS VAN DER LIT, Wed. van CORNELISDE
LYEFDE,StRnJAXVANDER
BlJYS 1703.

LIT

was

den Ouden, zoo is de vraag beantwoord; zij was dan de moeder van EVERT en
van JAN DE LIEFFDE; voorts laat, zich vermocden, dat te BelJshaven, indien de boeken
voorhanden waren, dit geslacht zoude moeten
V.D.N.
worden gezocht.
LIEFFDF,

~~~illern Goeree, Doctor (VII. bl. 11, Vr. 7 ;
vgl. bl. 182). Tot een bewijs dat deze GOEREE
geen Med. Doctor geweest is, moge almede
strekken, dat HALMA in zijn Vers onder het
portret van GOEREE, door VAN GUTST naar
van VAN DER PLAETS, in folio formaat, daarop noch zinspeelt, noch er ineldingvan maakt.
V. D. N.
Vertalingen van Plinius en Herodotus (VII.
bl, 12, Vr. 22 ; vgl. bl. 184). In het jaar 1830
~afdeBoekhandelaar~~~~x~~~~Rx~~~~00~

(bekend door een aantal vertalingeu, waaronder de Atheensche brieven, Artemidorus in
het Romeinsche Rijk) een prospectus en, indien ik mij niet vergis, ook eene proeve van
eene vertaling van HERODOTUS,doorhem(met
aanteekeninpen)bewerkt,inhetlicht.Gebrek
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aan een genoegzaam aantal inteekenanrs, ook eerst te Heusden (omstreeks 1580) Predikant
door de tijdsomstandigheden, deden deze uit- was, wordt door SOER&IAXS t. R. p. bl. 98 swegave mislukken. ö. v. GOOR overleed in 1856 RIXKHUYSEX(GREVINKHOVEY)~~~~~~~;~~~~
, vervolte Haarlem. Of nog van zijne vertaling, voor vertrok van daar naar IJsselmonde
zooverre zij afgewerkt moge geweest zijn, iets ;eus naar Ueljshaven en eindelijk naar Hille~ondsberg. Ook GLASIUS, Godgeleerd Nederin MS. voorhanden is, is onbekend aan
!cind, vermeldt CASPAR op den naam van SWEJ. D.
RISCKII~Y~E?I-.
%ienopover hem TE WATER,
L.
J. M. Flenderus
(VIL bl. 30, Vr. 37; vgl. 2de .KeuLuget$de van de Geloofsbelijdenis der
Gereform. kerke. Middelb. 1762, bl. 80, noot
bl. 185). JORANSES YhuRITIuS FLEXDERUS,
benoemd tot Legerpredikant 17..., beroepen ,5). ‘rot zijne schriften behoorde GrondeZyck
Kott.
te Aalst 1711, te ‘s Gravemoer 1713, uitge- Bericht v. d. Doope ende Wederdoope,
diend 1739 en overleden 1745. %ie DE JOSGH, 1599. tio.; zie Catal. DEX HEXGST, Amst. 1828,
v. D. N.
Nuaml. der Predikanten van de Geldersche Sy- 11bl. 76, No. 258.
noden.
V. D. N.
Servismeester (VII. bl. 31, Vr. 42 ; vgl. bl.
185). Welke was de betrekking van Servismeester? Ten tijde der Republiek, toen de
troepen van den Staat door de bijzondere
provinciën of steden, volgens eene zekere repartitie, betaald werden, heette de door provinciën of steden aangestelde ambtenaar, die
met de betaling belast was, Servismeester. De
repartitie zie men o. a. in de Tegenw Staat
***
der Neder& 1. bl. 107.
Hegenitius (VIL bl. 31, Vr. 44 ; vgl. bl.
186). De in het Lat@ vertaalde brief vcm DREBBEL
aan SIEBRANDVAN RIETWIJR,bl.
186 vermeld, is te vinden bij J. P. VAN CAPEL LE ,
Bijdragen tot de Geschiedenis der Wetenschappen en Letteren in Nederland, Amst. 1821. bl.
107-110, in zijne verhandeling over CORYELIS DREBBEL.
J. D.
L.
J. Ceporinus (VII. bl. 31 , Vr. 47 ; vgl. bl.
187). J. CEP~RI‘TUS, eigenlik JAX VAN VENRAY , was in 1566 Kapelaan te Bommel. Meer
bijzonderheden omtrent de beweging aldaar
en de vervolging der burgers, die er deel aan
genomen hadden, door ALVA, vindt men bij
Mr. G . VAX HASSELT, Stukken voor de ATederl.
Historie, dl. 1. De verhooren der burgers en
andere stukken, tot het onderzoek naar de
gebeurtenissen en de teregtstellingen betrekkelijk, van welke VAX HASSELT gedeeltelijk
gebruik heeft gema:~kt, zijn nog 111 het Provinciaal Archief van Gelderlund.
*-** .
Casparus Grevinchovius (VII. bl. 38, Vr.
63; vgl. bl. 189). Bij het gegeven antwoord
en ook naar aanleiding daarvan wil ik nog
aanmerken, dat SOER3IAN5, Kerk. Reg. w. Zuzd
Holland, hem vermeldt als SWERISPIIUYSEN
en zegt dat hij in 1583 te Rotterdam kwam !
en aldaar in 1607stierf; ook wordt NICOLALIS
GREVINCHOVIUS
door hem genoemd CASP,
fil. zie t. a. p. Naberigt. Ook RERMAN GREVINCEOVIUS, een andere zoon van CASPAR, die

ANTWOORDEN.
Nicolaas Muys van Holy (vervolg en slot
van bl. 150). Het request , voorkomende in
het Vide deel van dit Tijdschrift, bl. 263265, zal de lezer reeds eene flaauwe voorstelling van deze szaak” gegeven hebben. Gelijk
uit den aanhef van dit request blijkt, was
eene erfenis van zekeren JAX GEERKENS er de
oorzaak van. Deze GEERKEXS, zoon van een’
schoolmeester op een niet genoemd dorp bij
Hamburg en Lutherschgezind,was, na eenigen
tijd te Amsterdam als suikerbakkersknecht
gewerkt te hebben, als soldaat naar Oost-Indië vertrokken. Na verloop van eenige jaren
keerde hij met een aanzienlijk vermogen herwaarts terug, vestigde zich te Amsterdam, en
trad daar In ‘t huwelijk met LOUISE BLAAU,
dochter van den vermaarden boekverkooper
JOHAN BLAAU,
door welke hij in de Luthersche kerk aevol-d werd. Hii overleed in
1678, nadat uhij eeiige dagen vr;eger, bij zijn
testament. den 8sten Amil 1678 voor den
Notaris A~IRAHAMVAZTDEXENDE
gepasseerd,
o. a. had verklaard : stot zyn eenige ende
uuiverseele erfgensame . . . te stellen ende te
institueeren, zyn . . . huisvrouw LOUISE BLAAC,
ende dat in alle de goederen, roerende, onroerende, actien, crediten, rechten en gerechtigheden, egeen uitgezondert, by hem ,., metter
dood te ontruimen en achter te laatcn, om
dezelve met volkomen recht van institutie te
aanvaarden, daar van te disponeeren, t.e kopen, verkopen, veranderen, aan te leggen,
ende gcncralyk alles te doen soo hy testateur
zelfs soude konnen off vermogen te doen.
Onder deeze last evenwel, conditie en restrictie? dat zyn huisvrouw zich ten anderen
huwelyk koomende te begeeven , ofte ook onhertrouwt te sterven, op haar hertrouwen of
sterven als dan respectivc sal hebben uitteke,cren en te lasten volgen zyn testateurs
boedel, zo die-op haar sterven of hertrouwen
respective bevonden sal werden-geconstitueert te zyn , te meeten, aen de Dlakonen van
de gemeente, professie doende binnen deeze
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stad van de Augsburgsche Confessie,voor een SCHER, bt een later onderhoud,in tegenwoorderde, ten behoeve van deszelfs armen, ende digheid van A. VAN DEN ENDE, voor wien het
aan de Kerkmeesteren van haare Kerk ten testament gepasseerd was, en van den Advoprofyte ende tot onderhoud van dezelve Kerk, kaat PAULCS VERRIJN, zijne verzekering en
voor een derde part; ende aan de Directeurs aanbieding herhaalde, stemde MUYS er in toe.
of Regenten van haar liecler Weeshuis, ten Door den Notaris JACOBUS, broeder van
behoeve van de Weezen voor het overige meergemelden A.VAN DEX ~N~~,werd ditexderde part; In zulker voegen, dat in gevalle
tract gegeven en daarin, behalve inleiding en
den voorsz. boedel seedert ende na het overslot, alleen datgene opgenomen wat wij hierlyden van den testateur zoude mogen gendboven daaruit medegedeeld hebben, uit.genovanceert ende verbeetert zyn, alle dezelve men de clausule: j>Onder deeze last evenwel”
verbeeteringen en advancementen zullen zyn enz. Ingevolge dat extract, gedagteekend 4
en blyven ten profyte van zyn . . . huisvrouw;
Augustus 1696, betaalde BUJYS VAN HOLY ten
ende de schaaden, verliesen en veragterinae
zelfden dage , tegen notariële quitantie, mede
daar opgevallen, gedraagen ende ,ge”snppor- / igepasseerd voor denzelfden Notaris J. VAN
teert werden by de voorschreeve Kerk, ArDEN ENDE, de vermelde f 4035. In deze quimen ende Weézen respective; ten welken tantie zegt de Notaris van LOUISE BLAAC,
einde dan door de... executeurs, na het ver- dat zij is veenige geinstitueerde erfgename van
loop van twee jaaren na des testateurs overwylen de Heer JAN GEERKEXS, volgens
lyden, ende eerder niet, met ende ten over- den testamente, op den achtsten April 1678
staan van des testateurs geliefde huisvrouw, voor de Heer Mr. A. v. D. EXDE ..,:gepasstaat van zyn nalaatenschap zal werden ge- seert , aan my Notaris vertoont,” en beloven
maakt, ende bilance getrokken, ende alzo de Comparanten A. VISSCRER en L.BLAAu,
verseegelt en gecachetteert, of by hun, of by Ijbeide te samen en ider als principaal, de
des testateurs huisvrouw . . . bewaart en geasvoorsz. penningen weder te berde te zullen
serveert werden,” enz. - Tot executeurenbrengeniindieñt’eeniger
tyd bevonden mogtestamentair had hij zijn'zwager,~~~~~~~~,
te werden dat de tweede comparante niet en
Schepen en Raad van Amsterdana,
en JOHANzoude zyn d’eenìge erfgenaame van . . . J.
SESWAGESAAR benoemd.
GEERKENS
. . . aan welke de gedachteschuld
In 1681 gil3 de weduwe GEERREW een
betaalt zoude hebben moeten worden.”
tweede huwelyk aan met ADOLF VISSCHER,
l\luys VAN HOLY beschouwde nu zijne comkoopman te Amsterdam, die mede tot de Lumissie als geëindigd en dacht er verder niet
thersche Kerk behoorde. Luidens het boven- meer aan. Doch toen er bij den dood van
staande extract des testaments moest de na- VISSCHER, in December 1701 ininsolventen
latenschap van GEERKENS nu overgaan op staat overleden, onderscheidene zaken aan ‘t
Diakenen, Kerk- en Weesmeesters der Lu- licht kwamen, welke MUYS stof tot nadenken
thersche gemeente te Amsterdam.
;aven en hem ongerust deden zijn .over het
Hiervan wist MUYS VAN ROLY echter niets, hem in der tijd uitgereikt euthentiek extract,
toen hem in 1696 van wege iemand buiten besloot hij om naar het testament van GEER‘s lands, eene som van f 4035 werd ter hand KEXS een nader onderzoek te doen. Hiertoe
gesteld, met last om die te geven aan den erf- bood zich weldra eene geschikte gelegenheid
genaam of de erfgenamen van JAN GEERKENS,
ban, daar hem, eenige maanden na VISSCHERS
wien deze gelden wegens zekeren schuldpost dood, eene tweede som van meer dan f 1500
toekwamen, zonder dat BIUYS mogt openba- door denzelfden persoon was toegezonden,
ren, van wien zij gekomen waren of te welker om die op dezelfde wijze aan de erfgenamen
oorzaak, Onderrigt, dat LOUISE BLAAUW, van GEERKENS ter hand te stellen. Hij gaf
thans gehuwd met VISSCHER, die erfg;enaam
ook hiervan kennis aan LOUISE BLAAU, thans
zou zijn, gaf MUYS er VISSCAER kennls van, weduwe VISSCHER, met verzoek om vóór de
en ontving. toen de verzekering, dat hij uitkeering dier gelden eene authentieke kowèl onderngt, en LOUISE BLAAU geregtigd py van het testament te mogen hebben. Toen
was tot de ontvangst der voormelde som. hem zulks geweigerd werd en men bij die
Op zijn toen uitgedrukt verlangen, dat hem weigering, in weêrwil van het herhaald aante zijner verantwoording en zekesheid inzage dringen van MUYS, volhardde, deed hij haar
en een kopy authentiek van het testament vers-an, dat bij verdere weigering, hij zich
zou gegeven worden, wendde VISSCHER voor zoo wel over de gedane als over eene verdere
znlks niet te kunnen doen, uit hoofde het tes- betaling bij requeste aan den >lGerechte” zon
tamen familie-geheimen bevatte, die niet aan wenden, met verzoek dat de minuut van het
anderen konden of mogten medegedeeld wor- testament in handen van Schepenen gebragt,
den, doch bereid te zgn door een authentiek en met, het bij hem berustende extract authenextract het regt zijner vrouw op deze gelden tiek vergeleken zou worden, om zich te verte bewijzen. Aanvankelijk wilde MUYS hier- gewissen, of hij te regt of te onregt daarop
-mede geen genoegen nemen ; doch toen VIS- had betaald en verder kon betalen. Uit het
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]lierop

magtig geworden testament bleek presentatien doen ,” schrijft hij verder, JJen
dat L. BLAAU slechts tot haar her- 1 verzoek dierhalven, dat gy uwe pretense actrouwen de erfgenaam van GEERREXS was tie van injurien zonder verder uitstel tegens
geweest, en diens nalatenschap aan Diake- my gelieft te institueeren, ‘t zy voor de Heeren Commissarissen van de injurien alhier, of
nen, Kerk- en Weesmeesteren der Luthersche gemeente, ieder voor een derde toebe- anders voor het Collegie van de Heeren Schehoorde, derhalve ook de door hem reeds he- penen. Of behaagt het u de zaake raanwelyk
taalde f 4035 en de nog in zijne handen aan te vangen voor den Hove of Hoogen
Raade in Holland, zoo ben ik insgelyks daar
zijnde som van over de f 1500.
~%UYSVANHOLY
waserdeman nietnaarom toe geinclineert, zelfs met afstant van alle
na het ontdekt bedrog de zaak stil te laten rus- verder betrek. Of is het van uw goedvinden
ten. Zijne kopy van het testament van GEEK- de qnestie onder willige condemnatie van
welgemelden Hoogen Raade, te verblyven aan
KENS is den 4den Julij 1702 door den Notaris
MICHIEL
SERVAAS geanthentiscerd, en reeds twee eerlyke en onpartydige personen, weeden 14den Julij daaropvolgende schreef bij in derzyds een te kiezen, met maat om een derhet belangderluthersche kerk,armen en wee- de.... te assumeeren, zoo zal i”k dan al mede
zen een’ brief aan den Notaris A. v. D. ENDE, daar toe verstaan, en hunlieder uytsprake afwaarin hU hem diens onwaardige en oneerlijke wagten ; gelyk ik van den beginne af, en zelfs
handelingen op eene nadrukkelgke w i j z e eer iemand, buiten ons, van de onlusten geschijnt onder ‘t oog gebragt te hebben. Dit laat weeten heeft, n den weg van verblyfhebbe
zich althans opmaken uiteen’Urief vun....iliir. geoffereert. Ik zal UE. noch meer aanbieden.
N.MTJYS VAN HOLY, Advt. voormaalsgeschreeven Het word my bericht, dat de Heer Fiscaal
aan.... 1vr. A. VAN DEZT ENDE, Advt. ter zaake DE EERTOG, als mede de.... Professoren DE
van hun wydberucht geschil. Voor den uitgever VOLDER en LIMBURG, uwe toegeneege vriengedrukt, A”. 1710. (4O. 8 blz.). Uit dezen brief, den zyn; in tegendeel weet gy dat ik met geen
geschreven den bden Mei 1703, blijkt, dat van die drie kennisse houde. Laat ons beide
met malkander wisselen van stukken, en de
MCYS zich niet had bepaald bij den zoo even
vermelden brief van 14 Julij 1702, waar- zaak tusschen n en my openstaande, onder
schijnlijk omdat die het daarvan door hem willige condemnatie van den Hoogen Raade,
aan het oordeel van uwe drie vrienden stelverwachte gevolg niet had, maar ook opentlik
len , of aan twee van hen. En indien dezelve
over het tegen hem ten nadeele der Lntherscbe kerk en armen gepleegd bedrog zich had by notariale uitspraake, waar aan weederuitgelaten. Hierop moet v. D. ENDE te zijner zyds bescheiden met het cachet van den Noverdediging zich door tien personen even zoo taris werden geannexeert, gelieven te vervele beëedigde verklaringen hebben doen ge- klaaren, dat zy partyen tegens malkanderen,
ven, als zijns inziens strekken konden om de in hunne defensien gehoord, en de voorsz.
klagten van MUYS krachteloos te maken. Aan aangehechte bescheiden hebbende geexamideze verklaringen of JJiuterrOgatOtieu ,” zoo neert , niet anders kunnen oordeelen, dan dat
als zij wegens den vorm genoemd werden, gaf gy in de zaake van het Kerk- en armegeld,
hij zelf de meeste publiciteit. Dit bewoog tnsschen ons in verschil, als een eerlyk man
BIUYS om in zijn’ Brief van 5 Mei 1603 o. a. met my hebt gehandeld, en dat ik u calumte schrijven: JJG~ weet wat ik van n gezegd niens , en zonder rechtvaerdige oorzaake, te
hebbe. Gy weet ook wat my daar toe heeft naa gesprooken zoude hebben, zoo ben ik begenoodzaakt, en dat ‘er geen andere weg voor reid my te onderwerpen de reparatie en volmyin te slaan is geweest, als opentlijk staan- doeninge, die my door welgedachte twee of
drie Heeren, uwe geaffectioneerde vrienden,
de te honden ‘t geen ik op den 14 July....
1702.... aanUE. geschreeven had ; of tot myn zal werden opgelegd. En indien ter contrarie
onschuld by de weereld te moeten gaan voor bevonden werd, dat de interrogatorien onbeeen lasteraar, die met een brief van zyn hand dacht zyn beleid, en dat ik onschuldig gelaseen eerlyk man voor een schelm had uitge- tert zynde, het recht en de waarheid aan
maakt.& terwyl dan die zaakemeer enmeer myne zyde heb, zoo pretendeer ik als dan
ruchtbaar, en door het eclat van uwe al voor geen uytspraake tot myn voordeel, noch
lang beleide in terrogatorien genoegzaam wee- eenige andere satisfactie dan alleen by my
reldkundig geworden is, zoo dunkt het my zelve, om u ui t goeder harte te vergeeven heteenmaal tyd , om het geschil, daar zoo veele geen ge my hebt misdaan. Behalven dat ik by
het oog op hebben, ordentelyk af te doen.” het aanneemen van een van alle de voorsz.
Om de waarheid aan den dag te doen komen presentatien , dan noch daarenboven my verweet hij een middel, PIhet geen niemand, in- binde, om aanwyziyge te zullen doen, waar
zonderheid die met zoo grooten ophef van tien de tweede somme, die ik om gewigtige reden
beëdigde getuygen zich een zaak van die aan den zender te rug gestuurt hebbe, voor
natuur heeft aangetrokken.... kan noch mag de kerk en Godshuyzen te vinden is.” MUYS
van dehandwyzen.“~~IkzalUE.verschiet
van gaf v. D. EYDE drie dagen van beraad; doch
Dl. VIT.
31
hem,
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hetgeen later plaats greep laat vermoeden,
dat zijne poging het door hem bedoelde gevolg niet gehad heeft.
Inmiddels had NIC’YS op last van zijn’ principaal aan de drie genoemde Collegiën der
Luthersche gemeente te Amsterdam kennis
van zijne ontdekking gegeven en gevrttagcl,
of zij de f 4035 ontvangen hadden, in welk
geval hij ook bereid was hun de tweede bezending van ruim f 1500 over te geven. De
eerste brief, die hij hun daarover schreef,was
dd. 26 Julij 1762, doch schijnt niet in druk te
bestaan, evenmin als drie andere, die hij van
tijd tot tijd daarop liet volgen. Toen hem later de tweede som door zijn’ lastgever weêr
ter overgave gezonden werd, schreef hij hun
op nieuw drie brieven, dd. 16 Junij , 10 en
28 Julij 1705. Van deze drie laatste ligt een
2de druk voor mij met den titel : Brieven vnn
Mr. N. MUYS VAN HOLY, Adut. aan Diakonen,
Kerkmeesteren, en Regenten van het Weeshuis
der htersegemeente binnen Amsterdam. Amst.
J. CRELLIUS, in de h’straat, 1706.4O. 8 blz.
Deze brieven bleven echter alle zonder antwoord. De laatste alleen had het gevolg, dat
zekere Heeren P E C H L I N , Dr. EILLEKENS en
KALKBERNER,
als gecommitteerden dezer Collegiën, zich ten huize van MUY S vervoegden en
hem, in tegenwoordigheid van hun’ Secretaris,
Prof. J. VAN DER BROEK, mededeelden, dat
hunne principalen zijne brieven ontvangen
hadden; I,dat ze die ook behoorlyk zouden hebben beantwoord : edoch dat de stand van zaaken,waar in Diakonen, Kerk- enweesmeesteren, ontrent den boedel van GEERKENS zich
bevonden, zulks hadde belet; maar dat er nu
vastelyk was geresolveert, de Weduwe VISSCHER de erfenisse van haar eersten man JAX
GEEBKENS af te vorderen, en ten dien einde
staat en inventaris van haar te eisschen , dat
hem dan vervolgens... het gerequireert bescheid geg.eeven. en het eerlyk oogwit van
mynen principale zoude werden voldaan.”
Men verzocht hem derhalve de zaak nog een
weinig te laten rusten. Daar er drie maanden
na deze toezegging verloopen waren, zonder
dat hij aan die toezegging gevolg zag geven ,
onderhield hij hunnen Secretaris daarover in
een’ brief dd. 21 December 1705, welkcnbrief
hij hem verzocht in de vergaderingen der
meergemelde Collegiën voor te lezen en zoo
noodiw te verduidelijken, en waarin hij dc
zaak ?n al hare bijzonderheden verhaalt, met
vermelding van al ‘t geen daarin reeds geschied was en met een juridiek betoog van de
grondemwaarop, naar zijn gevoelen, zijn goed
regt steunde. Deze Brief van Mr. N. NUYS VAN
ROLY,

A~~~.~U~,..~~~.JOIIANVANDENBRORIE..

Met de noodige Bylagen, is gedrukt t’ Amsterd.
Naar de Copye, door den auteur uitgegeven,
1706. (4O. (IVj en 55 blz.). In het voorberigt
nAan den Leezer” zegt hij o. a.: I,Ik begeer

van niemant op myn woord te werdengelooft,
en daarom staan de bescheiden hier achter
gevoegt;
behoudens het bewys van eenige

kleinigheden, dewelke, indien ze buiten vermoeden mogten werden ontkent, in een tweeden druk voor byvoegsel zullen dienen.” De
bijlagen zijn : l”. Kopy van het testament van
J. GEERKENS. 2’. p)Sententie van den Hoogen
Raade in Holland, in de zaake van Diakonen
en Regenten vau de Luterse Kerk, en Weeshuis tot Amsterdam,
als geinstitueerde erfgenaamen

van wylen

JAN

GEERKENS

den ouden,

appellanten ter eenre, en JAN GEERKERS den
jongen, geappelleerde ter andere zyde.” 3O.
Twee extracten uit de kohieren van den
lOOsten en 200sten penning over de stad AULaterdam, door Diakonen en Regenten qua erfgenamen van den boedel van J. GEERKEXS,
over de jaren 1681-1795 voldaan. 4O. Request van ~IUYS aan Schepenen van Amsterdam, met het daarop gevolgde appointement
van den 9den November 1702, mitsgaders de
vragen om Mr. P . VERRYN, den raadsman van
L.

BLAAU, daarop onder eede te hooren, alsmede de redenen van weigering om daarop te
antwoorden door dezen aangevoerd. 5O. Het

authentiek extract van den 4den Aug. 1696,
en 6O. De hierboven medegedeelde, door L.
BLAAU
afgegeven notariële kwitantie van dezelfde dagteekening.Als 7de bijlage is gevoegd
eene l)Notitie van de stukken en bescheiden,
dienende tot bewys van feiten, dewelke publicq bekend zyn; en by ontkentenisse van
dien in een tweeden druk voor bylagen zullen

volgen. Onder die stukken worden genoemd:
NO.IV. Bewijs TIdat LOUISE BLAAU de effecten
van JhN GEERKENS boedehsedert het aangaan
van haar tweede huwelyk, tot heden toe, aan

die van de kerk en armen niet heeft overgelcvert.” p3O.V. yldat zy,noch de executeurs, in al
dien tyd vnnjnaremaan Diakonen”enz. rIstaat
noch inventaris van de nalaatenschap hebben
gegeeven.“VI. ~~Rlyken en bewyzen , dat JAN
GEERKENS , na zyne terugkomste
uit Indiën,
bekent is geweest voor een man van ten minsten 100000 ryksdaalders.” VIT. )jNotariale
insinuatie, waarby, op den 23sten Augusti
1703, aan Diakonen” enz., >)voor de erfenisse
van J. GRERRENS, na aftrek van alIe de schulden en legaten, f 100000 vry geld voor de
kerk en armen, geboden is, door een persoon
voor wiens rekeninge een fonds ,,. van f 300
jaarlyksc lyfi.enten onder henlieden was berustende; en die de kooppenningen presenteerde te betaalen binnen den tyd van drie
dagen: onder verband niet alleen van de
voorsz. zyno jaarlykse lyfrenten ; maar ook
met aanbiedinge van verdere suffisante cautie
voor de voldoeninge van het contract.” X.
p>Dat het testament van J. GEERKEXS,
zelfs
voor zyne erfgenaamen ab intestato , als ook
voor de meeste leden van de gemelde drie
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Collegien, meer dan 20 jaaren secreet is gehouden.“XI. j)Dat’er onderscheide soort van
Extracten authenticq uit het zelve testament
zyn gemaakt, ider met overleg gecoucheert
naar het ongelyk en verschillend oogmerk
daar het toe moeste dienen.” XIV. rrBeëedigde attestatiën van vyf geloofwaardige getulgen, die ‘er present zyn geweest, en het hebben aangehoort , wat taal verscheide van
Diakonen” enz. )lin plaatse dat myne aanbiedingo ten beste van hunne Kerk en Armen
door hen aangenomen: of dat myne brieven
behoorlyk beantwoord zouden zyn geweest,
achter mynen rugge hebben gevoert, te weeten, dat ze my nooit zouden antwoorden, dat
ze myn schryven niet en achtten; dat het
wurmeryen waren, over een extract authenticq en quitantie, wel en behoorlyk uitgegeeven ; ook wyders, dat ze zich nooit als crfaenaamen van J . GEERKENS gedraagen hadden ;
dat het, ook zodanig by den Rechter was verstaan ; dat ik de tweede somme gelds, zeiden
eenige, op een indirecte wyze voor my zelve
zocht te houden ; anderen, dat het voorgeeven, als of het tweede geld my voor de Kerk
en Armen ter hand gekomen was, quaadaardigheid en practyken waren, om henlieden te
verstrikken met een erfenisse, die hunne Kerk
en Armen benadeelen zoude (*); dat. het tegens de waarheid van my was verziert, dat
‘er . . . f 100,000 voor den boedel geboden
was,” enz. enz.
Het juridiek betoog in den brief aan Prof.
VAN DEN BROEK was reeds vooraf gegaan van
een ander, gevoegd als bijlage A onder den
titel: Pointen van rechten, bij een’ brief aan
ISAAC KOPS, dd. 27 Februarij
1705, voorkomende in de meer aangehaalde TerdedigZng
VanMlJYS tegen de laSteringen

van J.KOPS.

Daar alle pogingen en aanmaningen niets
baatten, werd LOuISA BLAAU door MUYS voor
het geregt te Amsterdanz
gedaagd ter teruggave aan hem van de f 4035, of ter regtstreeksche uitkeering van dat geld aan de regte eig!naars. Deze eisch werd afgewezen enMUYS in
de kosten van het geding veroordeeld. Evenzoo werd het hooger beroep voor den Hove
van Holland, en daarna voor den Hoogen Raad
verworpen,doch werd hij ter laatste instantie
van de kosten vrijgesproken. Voor L. BLAAU
pleitte bij Schepenen JACOB DE LA BASSECOUR,
toen Advokaat, eenigen tijd daarna
Pensionaris van Amsterdam. Deze beweerde
in zijn pleidooi, dat MUYS was een infaanapersoon, die naar rechten geen geloof kan verdienen,
en eerlijke lieden schendig gecalumnieert en ojarechtvaardig gehandeld had, hetwelk hij in
(*) In een ander geschrift beroept zich II~UYS in
op PIETER GIUVER en PHILIDPE COUTURIER ,
voorname kooplieden te Amsterdam, die kennis van
zijne ontvangen orders hadden en, wat den naam van
eerlijkheid betreft, niemand te wijken hadden.
deze

privé wilde bewijzen. Over deze beschuldigingen verontwaardigd, vroeg MUYS bewijs of
herstel van eer, en drong nader op het eene of
het andere aan in een’ Brief van Mr. N. YUYS
VANHOLY... aan . . . Mr. J.DE LA BASSECOUR
(dd. 26 Junij 1706) Amst. by ASSUERUS LANSVRLT, 1706 (4’. 7 bladz.). In plaats van antwoord kwam in druk tegen hem uit: Brief van
den Heer RICHARDUS SCREFFERS, Med.Doctor, aan zynen Vriend den Heer, en Mr. N. M U Y S
VAN HOLY, Adv. T’oot Amsterdam. T’Amst., by
PIETER VISSER, op de Lely-graft,
1706. (4O.
24 bladz.). Zoowel de plaats van dagteekening : ‘s Gg*avenh. 30 Jnly 1706, als de naam
R.
SCHEFFERS
waren gefingeerd, en de brief
waarschijnlijk door DE LA BASSECOUR geschreven. Deze Brief is geene wederlegging,
maar een schotschrift, waarin MUYS op eene
vinnige, hatelijke en bespottelijke wijze wordt
ten toon gesteld ; hij werd gevolgd door een
Lofdicht van BURGHARD VAN SEEWM, op den
Xchryver van den Brief, onder den verzierden
naame van RICHARDUS SCHEFFERS, tege? .,.
N. MUTS VAX HOLY in druk uitgegeven. t’Amst.
ter drukkerye van CHRISTIAAN VAN OLDERHEIM, 1706 (4O. M. h. titelbl. 8 ongen. blz.).
Dit Lofdicht werd beantwoord door een andergedicht,getiteld
:BURGHARD
VAN SEENUM
ontzenuwt, en de Brief van R. SCHPFFERS . . . tegen enz. verdeedigd; door Mr. FREDERICUS
UITTENBOSCR, J. u. D. . . . T’Amsterd., by JOANNES STREPELINGH , 1706 (4O. 11 bladz.), in
welk gedicht MUYS op nieuw gesmaad werd.
Getergd en verbitterd door de tegen hem
uit gestrooide hatelijkheden en lasteringen,
wendde MUPS zich den 28sten Sept. 1706 aan
den Gerechte van Amsterdam met een request,
waarbij hij zich op een’ bitteren toon over de
tegen hem verspreide schriften beklaagt en,
onder heenwijzing naar de bij dit request
gevoegde en door ons reeds vermelde brieven
van 16 Junij, 10 en 28 Julij 1705 (aan de
Collegiën der Luthersche Gemeente), van 21
Dec. 1705 (aan Prof. VAN DEN BROEK) en van
26 Junij 1706 (aan DE LABASSECOUR), ernstig
en ootmoedig. verzocht, tjdat de zaaken, daar
in (in deze brieven en de daarbij zijnde bijlagen) vervat, met derzelver gevo!gen, die Uw
Ed. Achtb. naar hunne wysheld beter kunnen begrypen dan de supplt, rypelyk mogen
werden overwogen : en dat Uw. Ed. Achtb.,
indien hy supplt ongelyk heeft, hem gelieven
te straffen, zodanig als het naar rechten behoort. Of indien zyne aandiening bevonden
wordde
waarheidconform,datUwEd.Achtb.
alsdan, op de gronden, die de Regeering deecer stad zo bemind en aanzienlyk hebben gemaakt, tegen de gemelde ongeregeltheden van
verren ultzichte, zullen middelen gelieven te
beraamen, dat hy supplt in staat mag werden
;cstelt, om ook de meergedachte tweede somme van over def 1500, aan de Kerk en Ar31s
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men spoediplyk te kunnen overleveren.” Daar 1C.j zich met een Vertoog aan den Eerwnnrden
der Gereformeerde Nederduitse
hij aan dit request geenerlei gevolg zag ge- Kerkenrnad
Jfet eenige Bylccgen
ven, verwittigde hij den lsten November Gemeerlte t’dmsterdam.
aan DE LA BASSECOUR, dat hij het met een (hut., by A. LAX~VICLS, 1707, 4’. 7 blz.) in d.
>)Nabericht”, waarvan hij hem het ontwerp 28 Junij 1707;en schreef hun o.a. : n’t Voegt
toezond, zou laten drukken, indien DE LA my alhier niet te zeggen, of ik met recht,
of ten onrechte gecondemneert ben: maar een
BASSECOUR niet binnen drie dagen zou wegnemen de oorzaak, die hem tot nadere apolo- van beiden is zeker, gelyk alreede in myne
gie verpligtte. Later gaf MUYS inderdaad het schriften gemeld Staat, of dat ik waarheid
request, naberigt en dit briefje van 1 Nov. hebbe geschreven, of onwaarheden. In gegezamenlijk in druk uit, onder den titel: Re- valle van het laatste, was ik een man des
quest vcw Afr. N. MUYS vAx BOLY, Advt. aan doods; als die anderen dan valschelyk zoude
den Edelen Achtbaaren Gerechte der stad Am- beticht hebben van zaaken, die volgens de
wetten met den hals moeten geboet werden,
sterdam. t’rlmst., ASSUERUS LAXSVELT, op CEe
BZomgruft, 1707 (do. 14 blz.). De voorrede En schoon de wereltlyke Rechter in mynen
voert de dagteekening 18 April 1707. Vóór opzichte (‘t welk ik geenzins zoude pretendie uit,ganf echter, en wel op den 1 lden Nov., deeren,) zich met eene mindere straffe mogt
eenige dagen na het schrijven van het meer- vergenoegen, zo was ik echter, schoon zo
gemelde briefje aan DE LA BASSECOGR, werd groot en magtig, als ik my tegenwoordig
klein of gering kenne, in qualiteit van LidMUYS door den Hoofdofficier GERBRAND PAZTCRAS WCHIELSZ,
later Burgemeester van maat IJwer Gemeente, vervallen onder de
Amsterdam, tegen den 16den Nov. voor de censure, die de Kerk ten allen tyde, met een
Regtbank van Schepenen geciteerd tot het indisputabel recht, zonder aanzien van peraanhooren van zoodanigen eisch en conclusie sonen, heeft .geoeffent tegen openbaare Lasals eischer tegen hem zal willen nemen we- teraars en Dreven, waar van de snoodste zyn,
gens het overtreden van de placcaten en wil- die iemants eer steelen ; om dat geene andere
lekeuren tegen het maken van pasquillen en tydelyke goederen daar by konnen hnalen.
daarop te antwoorden. Op de teregtzitting En is zulks de reden, of ieman t over diergeeischte de Hoofoffrcier niet alleen eene boete lyke zaaken zich aan my, ‘t geen ik niet wil
van f 2000, maar daarenboven eene arbitrai- verhoopen, mogt geërgert houden, dat ik Uwe
re correctie; welke laatste eisch echter niet Eerw., als Herders en Opzienders der Gewerd toegewezen blijkens het vonnis, in d. meente, deeze Brieven en Bescheiden, nevens
den llden December daaropvolgende over het Request, mitsgaders het geslage vonnisse,
DXJYS uitgesproken, luidende : j)Schepenen toezende; met eerbiedig verzoek, dat het hun
eondemneeren den gedaagde aan den Heere gelieve, de zelve schrIfturen met aandacht te
Eischer op te leggen en te betaalen de somme doorleezen , en wyders zich op mynen handel
van 2000 Caroli guldens, over en ter saeke, en wandel t’informeeren; om, byaldien ik
dat hy gedaagde heeft gecontravenieert en bevonden werde, ooit in myn leven eenig
overtreden de Placcaten van dese Landen, mensch verkort, of valschelyk beschuldigt te
als mede de willekeuren deser Stede, gear- hebben, zodaniger wyze naar Kerkenorde
resteerd en gepubliceert tegens het maeken tegens my te procedeeren, als zy ter eere
en dissemineeren van Pasquillen en injuri- Gods, en tot welstant zyner Gemeente, zullen
verstaan te behooren. In ‘t verneemen zal
euse Geschriften.”
Daar dit vonnis bij twee Schepenen was het tyd en moeite uitwinnen, indien meergegewezen, waardoor het, volgens NUYS, infor- dachte Heer DE LA BASSECOUR, de bewvzen.
meel was, en hij er weigerde aan te voldoen, die hy opentlyk voorgegeeven heeft, t*egens
deed de Officier een groot gedeelte van zijne my te hebben, neffens het geene sedert tot
boeken uit zijn huis weghalen, van welke ter zyne Wel-Edts. kennisse mogt gekomen zyn ,
voldoening van kosten en boete voor omtrent aan Uwe Vergadering suppediteert. Dan
f 2600 verkocht werden. Hierop nu heeft de gestelt zynde, dat ‘er op myne eer niets te
aanteekening van JACOB VAX GAVEREN (*) in zeggen valt; en dat ik waarheden geschreven
hebben, zo weeten Uwe Eerwaarden, wann gekochte boek betrekking.
‘t door T Vermits MUYS overal het hoofd stootte en neer Kerk- en Armendieven, mitsgadersFalsgeene genoegdoening kon verkrijgen, wendde arissen , en Meineedigen , benevens derzelver
voorspraaken, niet gecalangeert worden, hnní*1 Bliikens de noot in dl. VI. bl. 262. dacht ik. nen plicht; en dat niemant de Sacramenten
dai di &&marn JAcoBverkeerdelijk door %‘-n. w& mag ontheiligen.”
opgegeven, maar die JAN moest zijn. ‘t Schijnt echter
Op dezen brief werd hem den 7den Julij
dat deze JACOB een broeder was van JAN VAN GAVE- door een’predikant en een’ Ouderling als geBEN. Een achtregelig bijschrift op het portret VBII R. committeerden van den Kerkeraad mondeBE QROOT komt vm hem voorin J.V~NQAVERENS
bewerkte vertaling van DE QROOTS Regt des wrbgs ling geantwoord : ryna rype deliberatie niet te
konnen zien, dat de Zaak, zoo als die tocnes oredes (Amst. 1705).
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maals Iag, tot hunne Kamer behoorde: en t'rlmst., !)y A. LANSVELT, 1707. 4’. 3 blz.),
derhalven die moesten overlaaten aan God waartegen de pseudoniem R. SCHEFFERS het
Character van eenen onrechtvaardigen, eigenen de beproevingen van zyn eigen gemoed.”
Tegen het door twee Schepenen uitge- sinnigen oordeeler beschreef (zonder titelbl.;
sproken vonnis kwam NUYS in verzet. De achteraan: t’rlmst., by P . VISSER... 1707;4O.
middelen, door hem bij deze gelegenheid te 3 ongen. blz.). Ook dienen wij nog te verzijner verdediging met bijzondere bekwaam- melden, dat MUYS na de verschijning van den
heid en scherpzinnigheid aangevoerd, de we- 1 i Tweeden Brief van R. SCHEFPERS aan den
derlegging van des Hoofdofficiers Advokaat, j,Gerechte” bij request verzocht tegen den
en het tweede veroordeelend vonnis ko- schrijver eene vervolging in te stellen, voor
men voor, gelijk de titel reeds aanwijst, in: de ontdekking van welken hij eene premie
Schriftelyke Verantwoording van Mr. N. MUYS van 100 zilveren ducatons aanbood. Dat request komt voor in een geschrift, getiteld:
VAX ROLY, Advt. Repuirant in casu van reauditie , aars den Edelen Achtbaaren Gerechte der Kequest enz. op dera 4den February. Mitsgastad Amsterdam, Ter Ordinaris Pleitrolle, op ders de Vyfde Brief van den zelven Advocaat
den 14 July 1707, Mondeling in substantie MUYS, aan den Eerw. Kerkenraad der Gerevoorgedragen, tegens de aanklagte van den farm. Nederd. Gemeente aldaar; op den 23sten
Heere G. PANCRAS IvIICHIELSZ,.. Met een na- van de voorsz. ynaand, beide des Jaars 1708,
overgegeeven. t’Amst., H. BRUYN, 1708 (4O. 8
der Brief aan den ,.. Kerkenraad der Gereforvaeerde Nederduitse Gemeente t’ Amsterdam (in bìz.). ‘t Is ons echter niet gebleken, dat aan
d. 4 October 1707).Waar achtergevoegt zyn de dit verzoek van MUYS gehoor werd gegeven.
Men zal zich herinneren, dat de HoofdoffiDingtaalen i?a reauditie gehouden, en het Vonnis
cier ook een’ eisch tot jlarbitraire correctie”
daar op gevolgt. t’Amst., by DIRK en RENDRIK
van IIIUYS gedaan had, maa,r dat deze hem niet
BRUYX, op de Blomgraft, 1’707 (4O. (11) en 36
was toegewezen. Gelijk MUYS tegen het betablz.). ’
Toen het eerste vonnis door een grooter len der boete, hem bij vonnis van het minder
aantal Schepenen bevestigd was, rigtte MUYS getal Schepenen opgelegd, in cas van reauditie
was *gekomen, even zoo de Hoofdofficier ten
een Derde en Vierde Brief aan den Kerkenraad enz. (Amst., D. en H. BRUYN, 1708, 4’, aanzren der arbitraire correctie, hoewel deze
8 blz.), in d. 8 en 29 December 1707. De daarmede geene haast scheen te willen mavoorrede bij de uitgave daarvan in druk is ken. Men moet MUYS zelfs de teruggave der
gedagteekend 7 January 1708. In den 3den verbeurde boete aangeboden hebben, indien
brief lept hij den Kerkenraad zes vragen voor, hij zich maar voortaan stil wilde houden en
waarbij de vraagteekens waren weggelaten, de zaak verder onaangeroerd laten. MuYs
waaruit de gefingeerde R. SCHEFFERS aan- liet echter niet na, maar drong bij drie missileiding nam om in het naschrift vaneen’ Twee- ven den Hoofdofficier tot de behandeling der
zaak. Van deze missiven zijn twee gedrukt,
de Brief aan den Heer en Mr. X. MUYS VAX
de eene van 11 Mei, de andere van 25 Junij
HOLY, Advt, Hoogleeraar, engeoctroyeert Prac1708, De derde bestaat in handschrift en voert
tisyn in subtile en noit gehoorde quaestien (zontot da.gteekening 20 Aug. 1708. Meer hierdertitelbl. 4O. 4 ongen. blz.) JAX VAN GAVEover 1s te vinden in : Eisch en Conclusie van
REN als corrector der geschriften van MUYS te
critiseren. VAN GAVERENantwoordde
in een’ den Heer G. PASCRAS MICHIEL~Z.,. tot arbiBrief aan den vermomden R. SCHEFFERS; ter traire COrreCtie van Mr. N. MUYS VAN HOLY...
&fet deszelfs antwoord daar tegen. Desgelyks
gelegenheit van de losse en ongegronde Critique,
achter zynen zoogenaamden tweeden Brief enz. twee Brieven van den laatstgemelden aan den
(zonder titelbl. ; achteraan: Amst., ten koste voornoemden Heer Hooft- Ofjcier, om den zelvan den Autheur. En te bekorraen by R. BLOK- ven tot voortzettinge zyner aangevangene en lang
LAND, op de Beurssluis, 4O. 8 blz.). Hiertegen getraineerde proceduren te beweegen. t’Amst., by
verscheen weder: Antwoord van R. SCHEF- II.BRUYN... 1708 (4O. 12 blz.). r>Dat nu do
nevens.gaande Dingtaalen en Brieven tegenFERS, Med. Doctor, aan JAN VAN GAVPREN,
Boekzaal Compi1ateu.r
der 800 genaamde Geleer- woordlg het licht zien,“schrijft hij in het voorberigt, dd. 24 Julij 1708, rjeer de Hooft-Offide Waereld, op zynen chimericquen en hypochoncier zyne gepretendeerde grieven ter Pleitrolle
dricquen.anders
melancholicquen en buitefaspoorigen Brief van den 7dela February 1708. Amst., heeft geadstrueert, is, om de valsche indrukby PIETERVISSER... 1708 (4O. 14 blz.). VAN selen, die men de waereld van myne ongereedGAVEREX
bleef het antwoord niet schuldig, heid, gelyk te vooren van myne vreeze voor
maarschreef een Extract authentyk u i t het ant- de zogenaamde Arbitraire Correctie, heeft gewoordt van de?a zoogenaamden R. SCHEFFERS ; geeven, grondig en ten spoedigste uit te wismet noodige Aanmerkingen? in d. 30 Maart schen. Want, niettegenstaande my is bericht, dat de Heeren Schepenen nu voor drie
1708. (Zonder titelbl. 4O. 8 blz.).
Intusschen had XUYS in een satyrieken k vier dagen hebben verklaart, op den lsten
toon het Karakter van een’ rechtvaerdigen Sept. dezes loopenden jaars over de voorgeRechter geschetst (zonder titelbl., achteraan: roerde grieven à minima te zullen zitten, zo
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ben ik echter uit de natuur en behandelinge
der zaake beducht, dat de Hooft-Schout, om
al het voorige te doen vergeeten, en alzo de
gelden, door openbnnre executie my afgedwongen . . . zolang als doenlyk zonder verder eclat te maniëren, deeze gesplitste proceduren van tyd tot tyd zal trachten uit te stellen ; of dat hy, na vergeefs betoonden schyn
van ernst en ophef . . . door het renuntieeren
van zynen eisch , my de gelegenheid mogt afsnyden,van die te konnen beantwoorden. En
alhoewel de Heer Officier, met zyne gewoonlyke of extraordinaire Practicyns, ter bestemde tyd zoude mogen opkomen; zo vind
ik nochtans geen zwaarigheid, de volgende
conclusie van antwoord, die een gerequíreerde, of gedaagde, alleen Vlguclicio en maar even
voor de Pleidoye behoeft over te leveren,
door den druk gemeen te maaken : gunnende
zyne Wel-Ede al het voordeel, ‘t welk deeze
preadvertentie hem ofte den zynen zoude konnen geeven: ja mag ik wel lyden,dat de spitsvinnigste Hairkloover, en quaadaardigste calumniateur, al was het Mr. JACOB DE LA BASSECOUR zelf, zich van nu af gereed maake, om
een eenige myner stellingen te verwrikken.
Gy , Leezer , die het begm en den voortgang
deezer onbegrypelyke zaake hebt gezien, kom
ten dage voorschreven, en beschou het einde.,’
Hoe dat ,,einde” was lezen wij in het stuk,
medegedeeld in DE ìiAv.VI.bl.262, waarheen
wij kortheidshalve verwijzen. Hij werd veroordeeld tot een 25 jarig confinement buiten
acces, en in den nacht tusschen 24 en 25 October 1708 uit het stadhuis in het tuchthuis
overgebragt.
Deze nachtelijke overbrenging Schijnt geschied te zijn uit vrees voor ongerege!dheden.
Immers er ligt voor mij eene oproeping in
handschrift, welke blijkens eene aanteekening
van eene andere hand tusschen 16 en 17 October ,,aan deluyterse kerk geplakt is geworden. Nadat de sententie teegen N . MUYS gepronuntieerd was.” Zij luidde als volgt: ,,Alle
die voor de vryheid, van vrouw ofkinderen
willen spreeken, die werden versog in deaanstaande Executie van den Advt. MUYS VAX
HOLY present te weezen, en zig te possteeren
(yder kend de zyne) op zyn aangeweezen posten, Rn wanneer dit geroepen werd lang
leeve MUYS VAN HCLY en stervende de quaede
en tyrannigeRegeering als dan gelykkerhand
aan te vallen, En op die wyze een eerlyk
man te bevryden van de st,raffen.”
Dat MUYS bij talrijke en magtige vijanden,
ook zijne vrienden had, blijkt uit sommige
geschriften, na zijne veroordeeling in ‘t licht
gekomen. Reeds in 1706 was een scherp hekeldicht verschenen, getiteld: Dankbrief van
zekeren Kerkenraad, Aan hunnen Leeraar, over
zyne toegepaste uitbreidinge van het gebod onsec
Heeren Gy zult niet steelen, Gedrukt Annc

1706. 2nd. pl. 4O. Met het titelbl. 7 ongen.
312. Na zijne gevangenzetting kwamen uit :
L”. Consideratien , meerendeels getrokken uyt
reekere gedrukte Schriftueren , op het subject
Jan een merkwaardig voorval, en met h.et wervoZg
fer Saaken , tot aan dera 9 January desesgaars
1709. Vraagswyse by malkanderengestelt. Zd.
titelbl. 4O. 7 blz. 2O. Kort en onzedig Vertoog,
Zat den Advocat N. YUYS VAN HOLY, sedert hy
‘t Proces over de somme gelds van 4035 guld.
:egens Mevrouw deweduwe ~m~~~geë,ztemeerd
beeft, nog van ParlyePs, nog van den Regter
?enig onglyk geschied is: Iciictzr dat hy, Baar zekere Regten en Costumen, zwaarder stra$^e zoude verdiend hebben. Door THRASYBULUS TROPHANDER. Znd. titelbl. maar gedagteekend,
Amst. 31 Mei 1709.4°. 4 ongen. blz. Om den
ironieken geest, waarin dit laatste geschrift
gesteld is,eenigzins te doen kennen,veroorlooven wij ons er het volgende uit over te nemen :
J,Om u te toonen hoe onzydig ick over u
>ordeele, zoo wil ick hier openhartig bekennen, dat het my smert , dat een man, anders
van zeer veel bekwaamheden, en die zijn Vaderland nog groote diensten zoude konnen
doen, in een naare gevankenis, daarmen niet
dan Schelmen en Booswigten opsluyt, zal
moeten verstinken. Dog drt belet my niet te
zeggen, dat uw begaane fauten een eeuwig
barmissement verdiend hadden.
,,Tck zoude evenwel niet graag den hatelyken naam willen hebben, van een gevangen
Man t’onrecht hier of daar mede te bezwaaren, oordeelende zulks ten uytersten onheus
te ziJn: Daarom zoo wenste ick wel voor de
tralie uwe Gevankenis te staan, en uw verdediging hierop aan te hooren. Hoewel ick
ligt denken kan, dat het al we& op de eene
of de andere afgeschafte wet, of íets dat hedendaags niet meer in praktik is, zal uytkomen, gelijk by voorbeeld : dat een eerlijk Man
niet mag met stilzwijgen aanzien, dat s@
evennaaste verongelikt worde. Dit plagt wel
eertijds van SOLOY voor de grond-wet eener
Republyk aangemerkt te worden: dog die is
om verscheyden inconvenienten al lang vernietigd.”
Ook zyn oude vriend Dr. ANIAN vergat
hem niet. Deze droeg zyne nit het Grieksch
vertaalde Verdeediging van SOCRATES. (Amst.
R. BLORLAND ... 1709.4O. (Vl.) en 36 blz.) op
,,aan den zeer geleerden Heer Mr. N. MUYS
VAN HOLY." In het voorberigt van het Vervolg
op SO CRATE S verdeedlge’ng (Amst. 1709. 4’.
26 blz.) schrijft ANYAN: ,,Diegene, de welken
het zoude konnen mishagen, dat ik den Heer
~IUYS VAN HOLY, in den staat daar hy thans
in is mynen vriend noeme, zyn zoo ongelukkig datze nooit gene regte vrienden gehad
hebben, of zoo gelukkig datze dezelve op zoo
eene droevige wyze niet kwyt zyn geraakt :
Of zy weeten gantschelyk niet wat de Wetten
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van waare vriendschap mede brengen ; denkende dat die niet langer dan het ouderling
(s;cj genot voor voordeelen behoort teduuren.
Daar het tegendeel waar is, dat die heylige
knoop van vriendschap, die op verstand en
deugd gegrond is, noodzaakelyk door tegenspoed naauer toegetrokken word: gelyk ik
zulks de nood zynde met onwrikbare redenen
zoude konnen bewyzen.”
In de opdragt van een ander werk (*),mede
aan MUYS , schrijft Dr. AMNAN : nNu de Ed.
Groot Mog. Heeren van den Hove van Hol~CL& goed gevonden hebben Copye van Uw’
Eds. eigene Relydenis en daar op gevolgde
Sententie te willen zien, en daar over aan de
Heeren Schepenen dezer stede te schryven,
zoo reikhalzen Uw Eds. vrienden, en deze
groote Stad, jaa ‘t geheele Land heeft ‘er het
oog op, tot dat het hunne Ed. Agtbaarheden
zal behaagen dezelve te laaten volgen : Om als
dan te konnen oordeelen, of ‘t noodig zy om
genade voor Uw’ Ed. te smeeken, dan of men
Uw’Ed. nog verder voor dien Braven en niet
min deugdzaamen als verstandigen en grootmoedigen MIJYS zal moeten houden en erkennen : Op wiens schouder ik eens den grooten
Burgermeester HUDDE hebbe zien kloppen,
en met een byzonderen nadruk tegen myhooren zeggen, huic naancles si quid recte curatum
velis. Dit nu geschiede kort nadat Uw’Ed.
het begin van een gevaarlyken oploop zeer
voorzlgtig gestuit hadde” (7).
Devertaling en uitgave van SoCRATEs'verdeediging enz. gaf zekeren CHRISTIAAN
VAN
DER HEIDE te Rotterdam, stof tot een’ Brief
van dankzegging aan den Heer J.

C. AMMAN

dracht van dat werk aan uwen vriend, die
niet min als SOCRATES de waanwysheid en
ondeugd scherp gegeesselt heeft; hoewel ook
zoodanige vyanden daar door heeft verwekt,
die mede . . . de Rechters hebben weeten als te
betoveren.” Hij gelooft niet dat )jde Heeren
van den Gerechte hun vonnis uit eigene beweeging zullen willen intrekken” evenmin als
NUYS het door hem over die beruchtezaak geschrevene, maar wenscht Ijdat hunne Ed.
Achtb. nochtans door deeze UEds. edelmoedige en als helddaadige vriendschap wel zoodanig mogten worden aangedaan, dat zylieden den Heer NUYS wel mogten willen ontslaan, op voorwaarde van nooit meerder, van
die onbevallige zaake te zullen schryven
nochte spreeken, en zulks onder goede borge
voor die verbintenis.” Indien MUYS op die
wijze hersteld werd, zouden rpde ziedende humeuren over deeze zaake, en de gevolgen niet
zonder reden daar uit te duchten” bedaren en
verdwiJnen.
Misschien is deze v. D. HEIDE
ook de uitgever van den hierboven (bl. 241)
geciteerden brief aan den Notaris ABR. VAN
DENENDE,
daar de uitgever zijne daarbijgeplaatste voorrede heeft gedagteekend : Ilotterd. den 6den October 1710, en er het onge~lukkig lot van MUYS in beklaagt.
De wensch van v. D. HEIDE, noch de straks
medegedeelde verwachting van Dr. AMMAN
werden verwezenlijkt. Zelfs de tusschenkomst
van PETER den Grooten mogt niet baten, daar
blijkens de Xecreete Resolutien der staten van
HOK en West-Vriest., dl. VIL bl. 289 op 23
April 1717, het daartoe strekkende verzoek,
bij monde van den Graaf V A N A L B E M A R L E
gedaan, ,Jrnet consonante stemmen van alle
de Leeden”
beleëfdelijk tjwerd gedeclineert”,
)rnadat gedelibereerd en reflexiegemaakt was
over de groote gevolgen en consequentien
die
in die saake zyn strekkende.” M UYS stierf
in de gevangenis; wij herhalen de vraag:
wanneer ? - Ten slotte zij nog vermeld, dat
wij in een der gildeboeken van de Boekverkoopers te Amsterdam, berustende in ‘t stads
Archief aldaar, aantroffen een naar ‘t schijnt
in 1714 door zijne vrouw ingeleverd request,
om voor zeker bedrag van haar mans boeken
te mogen verkoopen; welk request met pjfiat”
was bekrachtigd. Onder dezen brief heeft
nIuYs geschreven : Met consent van my NICO-

(zond. titelbl. 4O. 8 blz.) in dd. 6 NOY. 1709,
waarin hij o. m. schrijft: . . . lIdat UEd. hem
(de meergemelde Verdeediging van SOCRATES]
aan uwen vriend, den Heer AdvocaatN.a<n~s
VAN HOLY, heeft gelieven op te draagen
is by
ons. onder de voornaamsten. een onderwern
van vry wat bespiegeling en mondelinge on:
derhouding
geweest. Niettemin moet ik zerrgen, en Ù%%. verzekeren, dat men by het
verhevene denkbeeld, het welke men reeds
van UEds. verstand en geleerdheid hadde ingenomen, *nu ook geplaatst heeft uwe byzondere edelmoedigheid : in dier voegen dat niet
weinigen hier door gemoedelyk geraakt, en
door zoo standvastige vriendschap.gelyk
als
M. ROEST, MZ.
gesticht zyn.” Hij bedankt hem met alleen LAAS NUYS VAX ROLY.
voor de schoone vertaling, maar ook j>voor
&ivels/zuis bijDalfsen(VI. b1.359,Vr.541).
die ongemeene edelmoedigheid die UEd. ons
tot een loffelyk voorbeeld, betoont in de op- Van eenen bewoner dier gemeente heb ik
vernomen, dat het waarschijnlijk niet meer
bestaat, daar hij er nooit van had hooren
(*) Phaedo, of Sasnenspraak
wan de onsterfelykspreken.
D.
beid der Ziele ena. uit het Grieks van PLATO. Amst.
1709. 40.
(t) Elders las ik zelfs dat hij twee malen een oploop zon gestild hebben. Wie weet mi,i te zeggen bij
welke
gelegenheden?

Cornelis Udmjaans (VIL bl. 10, Vr. 4). Het

zal zeer moeijelijk zijn om met zekerheid

bepalen, aan welken

CORXELIS

UDEMARS,

te

den
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vader* of den zoon, het beschreven curieuse
boekske moet worden toegekend. De waarsch$l$kheid echter pleit voor den zoon. C.
P. L. zegt wel, dat de vader, schoon een smid,
zeer ervaren in de Latijnsche taal was, doch
bij EBMERINS 1,. a. p. of wel in dl. VI der Verzamelingvan Zeeuwsche Oudheden, lees ik, f>dat
het schijnt, dat hij in de Latijnsche taal niet
onkundig was, op grond hij in zijne verzen
zich van onderscheidene spreuken in die taal
bediende,” hetwelk evenwel nog niet zegt
dat hij een boek daarin kon zamenstellen, en
dewijl nu de zoon zich JXeester noemt, en alzoo het Latijn moet beoefend hebben, mag
men dezen wel voor den schrijver houden.
Van de onvolledigheid der opgave van beider werken, niet alleen bij KITSEN GEYSIIEEK,
maar ook bij ERMERIXS t. a. p., kunnen getuigen de exemplaren van andere werken,
nog voorhanden, als daar zijn : Oraenjens
Reu-mantel over het overlijden wan WILHELEIUS 11, enz. Middelb. 1650, in folio, 14 bladz.
groot; ook daarin leest men aan het slot, dat
hij is een Zeeu,ja maar een smit; - een ander
werk: Het geestalyck gebouw met sinnebeelden
verciert, door c. UDEMANS. Middelb. 1659, in
4O. waarvan de titelplaat voorstelt den Grooten Heerelicken Tempel SALOMOXS, daar onder
staat H. UDEMASS fecit ; - het werk in versmaat, opgedragen aen de Stadt vau Bergen op
den Zoom, van waar CDEMANS geboortig was,
doch hij woonde te Vere, zie de opdragt, in
zijn Tragicomedia, 1652; - de uitgave van de
Verkeerde Terelt, door Mr. CORNELIS UDEMANS, Middelb. 1660, in
4O. is den tweeden
druck, op nieuws oversisn, en verbetert, onder
den gegraveerden titelpIaat leest men: Autol
huius Eibri fecit. Nog is opmerkelijk in deze
uitgave een 20 regelig vers van J. CATS, volgens onderschrift: Gedicteert, ende geteeckent
uyt myn bedde, Sorgvliet den 17Xey 1660; welligt diens laatste dichtwerk, waarin hij o. a.
zegt: ,,Myn pen is afgement, wat kan ick
doch bedrijven ? m y n Inct is uyt.zedroogt,
hoe kan ick langer schryven ? enz. Woudt gy
my wederom tot in de werelt leyden? Daer
ik gewillig ben, daer uyt te mogen scheyden,
watSmyeenswelbeviel,daarscheyd’ickheden
af, enz. Ick ben des levens sat, ick ben des
werelts moe, o God ontfangt myn ziel als ick
de reyse doe.”
EIetportret van UDEXANS met zijne spreuk,
in de Verflameling
van F. MULLER vermeld,
heeft boven aan aetatis suae 61, en is almede
door H. UDEMAXS vervaardigd. - Of IZAAR
UDEYANS, predikant te Vere, een zoon van
den jongen C O R S E L I S UDEXA‘IS gemeest i s ,
schijnt ook aan J. RENIER niet te zijn gebleken. Zie zfne Naaml$st der Predikanten tt
Vere, Middelb. 1834. Ook tot dezen zal behoord hebben GODEFRIDUS UDEMANXUS Bergezomius, Past. EccE. Zìrizeanae 1635, overl.

1649, wiens fraai portret, en een werk;
getiteld: Een salich Nieujaer, Zierikzee 1640,
in 8O., in mijn bezit zijn.
V.D.N.
in

Maximilianus
TraGanus (VII. bl. 10,
V r . 5 ) . MAXIXILIAAN V A N SE~E~BERGEN
heeft een werk over de Molukken geschreven, hetwelk is opgenomen in het werk van
JIMO?T GRIJNAEUS,
Novum orbem regionum ac
Insularum veteribus incognitam, cum tab. cosmographica, aliisque scriptoribus consimilis arTumenti,
welke verzameling door sommigen
wordt toegeschreven aan GRYsAEuS!den oude,
jen vriend van MELAIYCHTOX
en ERASJIUS, geb.
1493. gest. 1541; doch meer waarschijnlijk is
het, gelijk ook door B A Y L E , Dict., in voce,
wordt te kennen gegeven, dat dit en meer anlere schriften moeten worden toeaekend aan
:RYNAEUS, denjonge, uit Bern,Med~cns,Histo-

:icus, eerst te Heidelberg, daarna te Basel,
;eb. 1539, gest. 1582 ; zie SAXE, Onomast. Lit.,
Lom. 111. p. 339.
V. D. N.
Godschalk Alt& (VIL bl. 31, Vr. 48). Deze
loor sommigen ook GODESCHALCUS
genoemd, Was eerst predikant te WiZp,

AELTIUS

Gel1601, van daar werd hij naar Bolsuerd beroepen, 1606, en weder van hier naar
Arnhem, 1619, alwaar hg in 1649 overleden
Ierland,

in

s. Van hem en zijn’ collega SOPIXGIUS,

te

Bolsward, wordt gewag gemaakt door TRIGLAND, Kerkel. Historie, dl.II.bl.70. Zijn zoon,
Lleinzoon

en

achterkleinzoon

Waren

allen

predikanten, de eerste te OtterZoo, de tweede
te Loenen en te Voorst, de derde te Hilversum
?n te Barneveld, zoo dat hij de eerste was van
?en priesterlijk geslacht; Zie H. GREVENSTEIX,
Naamlijst der Predikanten te Bolsward en Worhm, Leeuw.

1751, en DE JOXGH,

van Gelderland.

Naamlijst

V. D. N.

Spijkenisse (VIL bl. 32, Vr. 57). Op de
Wapenkaart van Dordrecht ziet men dit wapen afbebeeld, alsiijnde gefasceerd van azuur
en goud, vergezeld van zes St.

Andrieskruis-

kruisjes van keel, 3,2,1, op het gond; doch
elders vindt men dit wapen als voren, doch
met 9 krnisjes van zilver op het azuur, 4,3,2.
Hoedanig het wapen nu gebruikt wordt, zoude bi,j het Gemeentebestuur kunnen worden
vernomen.
V. D. N.

‘i

Prent van 1673 (VIL bl. 40, Vr. 71). Deze
prent behoort tot de vele spotprenten, die tijdens de verheffing van Prins W I L L E M 111
gemaakt werden, gelijk dan ook mijn exemplaar op de bank van den boer het cijfer VI
heeft, boteekenende het nummer der serie
van prenten, en tevens staat daarbij Be HolZander (dus verschillend met het vermelde
door J. t. G.), terWij aan de regterzijde naast
de tafel staat: De Fransman. Uit de verzen,

die onder dit prentje staan, waarin de Fransman en daarna de Hollander, eerst in het
Hollandsch, en vervolgens in het Fransch
spreken en zingen, bemerk ik, dat de Fransman, die aan de tafel ter regterhand stuat,
met zijne vruchten voor zich, zich beklaagt,
dat thans niemand van zijne waar wil koopen, terwijl de Hollander zich verblijdt in de
kansverkeering, dat men thans niet dan kaas
begeert, zelfs al is er wat rot aan, en hij alzoo
drukke nering heeft. De ware beteekenis
van dat alles zoude ik niet durven bepalen,
ofschoon het tot de geschiedenis van 1673
V. D. N.
behoort.
Vun der Eese van Gramsbergen (VIL bl. 40,
Vr. 73). Het goed cie Eese, onder Almen,
schijnt geen Geldersch leen te zijn geweest,
daar het niet in het in mijn bezit zijnde CopijLeenboek van Gelderland voorkomt.
V. D. N.
Adrìaen Havermans (VU. bl. 63, Vr. 84).
,)Rechtsgeleerde, uyt een oudt Brabantsch
Edel geslacht gesproten, wierdt in het jaer
1637, Griffier der stadt Breda. HiJ heeft zich,
door zyne groote geleerdheid, en voornamentlyck door zyne uytnemende kennis der Brabantscheoutheden, welke hy met veelmoeyte
en naeukeurigheid had verzamelt, zeer vermaert gemaeckt. Hy is te Breda, in den jare
1653,gestorven, nae dat hy hadt in ‘t,licht gegeven : Kort Begryp en Bericht van de Historie
uanBrabant.Leyd.
1652.” VAN GOOR, Besshr.
0
der stadt Breda, bl. 305.
[V. D. N. berigt ons hetzelfde en voegt er nog <ij
dat hij vermeld wordt bij ADELIJNG, Forlsetzwzg wxa
@cxEa’e Gel. Ler. voce ADRIAN HAVEBMANN.]

Jacoben Johan de vos(VII. bl. 72,Vr.103).
Indien K. v. S. bl. 361 van het door hem
aangehaalde werk van DE L'ESPINOY opgeslagen had, zoude hij daar een kort berigt
over dit geslacht en tevens de opgave van het
wapen gevonden hebben, ‘t welk is : d’argsnt,
à la bande de sable: chargée de trois lions (lionceaux) d’or. Zie ook Nobil. des Pays-Bas,
p. 131, 132, en BUTKENS, Troph., tom. 11.
MO.
p. 86-89.
[Even eoo vond A. D. S. het wapen van DF, vos
afgebeeld in den Boongaert (?) der Wapenen, Gendt
1567. Op het portret, zegt c. KRAMM, behoeft men
zich aan het lint geenen Geuzenpenning te denken.
Er kan ook een gouden hoek aan gedacht worden,
dit, aaneen lint om den hals gedragen, als onderscheidingsteeken van hen, die tot de Hoeksche partu beboorden, op sommige poytretten voorkomt, b. v. op
dat van JOANNEB MUYB VAN HOLY, Schepen en Kaad
der stad Dordrecht, A'J. 1572, door J. HOUBRAKEN.]

Jacob en Johan de Vos. De penning, waar
bij herhaling naar gevraagd wordt, zal wel
te houden zijn voor een’ schutterspenning
van Embden, waar JOHAN DE VOS, A”. 1607,
“o$cltn;; der schutterij zal geweest zijn.
.

l

Het wapen is dat der stud Embden, en de
spreuk : Pugno pro Patria, is eene algemeene
schuttersspreuk.
De stempel schijnt eerst in 1619 vervaardigd te zijn, doch DE vos zal tot herinnering
van vroegere dagen, en, wegens zijne aanstelling in 1607, er dit later op hebben doen
graveren.
D, W. Z.
Leìcester (VII. bl. 72, Vr. 105). In de
Quarterly Review voor December 1855 wordt,
sprekende van de Notes of BEY JONSON'S Conversations with w. mwi%mOND of Hawthornden
in January 1619. Edited for the Shakspears
Society, hy DAVID LAING, 1842, gezegd:
rrHere and there we have a curieus trait of
character , such as that Sir PHILIP SIDXEY'S
mother never showed herself at court except
masked, after she had the smallpox, or we
come upon one of the received rumours of
the day which tells US how the famous Earl
of LEICESTER, who had murdered one wife,
fel1 into the pet vvhich he dig for the second,
>jHe gave a bottle of liquor to his lady,
which he willed her to use in any faintness,
which she after his return from court, not
knowing it was poison, gave him and so he
died,”
+-19.
Regtspraak bij hetkl2mmen der zon (VIL bl.
94, Vr. 106). Dit was een bepaald voorschrift, vroeger vrij algemeen geldende en,
zoo ik meen, van Germaanschen oorsprong.
In Overijssel bestond dit althans. Het is onder anderen stellig uitgedrukt in den tweeden Landbrief van Bisschop D A V I D VAN
BOuRGONDIë van 1478, waar men in Art. 6
leest: j) Ende die richter en sul dat gerichte
nyet sitten (of setten, d. i. houden) dan by klymmender sonnen.” RACER, Overgss. Gedenkschr.
dl. 111. bl. 144. De reden lag in de meening,
van de oude Germanen herkomstig, dat vonnissen nuchteren moesten gegeven worden.
Zie WINHOFF, Landr. vals Overijssel, door
CAALMOT,
bl. 202-204, en de daar aangehaalde schrijvers. Het zal v66r den tijd van
DAVID slechts als gewoonte gegolden hebben;
ten minste als geschreven heb Ik het vroeger
niet aangetroffen. Hoe lang het gegolden heeft
weet ik niet.In het OverijsselscheLandregt
van
1630 wordt er niet van gesproken.
C. J.
Suikerkollen (VII. bl. 94, Vr. 109). Elders
:uikerboonela , gewis voor : gesuikerde boonen.
Evenzoo suikerkollen voor gesuikerde pitten.
Pitten noemt men toch in sommigestreken
Fan ons vaderland kollen.
Dr. ROMER.
Dogen van Venetië en Genua (VU. bl. 94,
Vr. 110). Van Venetiër C.RUZZJNI, A”. 1732.
L. PISANI, A”. 1735. P. GRIMANI, A”. 1741.
?.I.0REDAN0,A0.1~5~.M.FOSCARINI,Ao.1762.
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A. MORENIGO,

A”. 1763. PAUL RANIERI, ho.
1779. L. MARINI, laatste Doge, A”. 17881797. Die van Genua zijn mij niet bekend.
D . . . . ..n.

Edamsch Genoolschap (VIL bl. 94,Vr. 111).
In de eerste stukken der Punten, Handelingen
en Jaar22jksche Verslagen van de Maatschappij : Tot Nut van ‘t Algemeen, vindt men de
noodige berigten ter beantwoording der vraag
vanC.&A.: j,Wat is er bekend omtrent het
Edamsch Genootschap, dat reeds in de vorige
eeuw bestond ?” - Het meest wetenswaardlge, betreffende den oorsprong, de bedoeling
en de eerste werkzaamheden van dit genootschap is ook opgeteekend in de Gedenkschriften der Maatschappij: Tot Nut van ‘t Algemeen, voor de eerste vyf en twintig Saren van
haar bestaan, bl. 12-27.
Het Edamsch Genootschap, welks hoofdbedoeling was, werkzaam te zijn rjter verbetering
van het burger- en schoolwezen,” nam, op voorstel van

M . NIEUWENHUIJZEN,

in de eerste

gevonden. Toen, bij meerderen aanwas der
Maatschappij, het verlangen levendig werd,
om het hoofddepartementin eenaanzlenlijker
plaats te vestigen, omhelsden de beide sticht,ers, waarvan laatstgenoemde het Secretariaat bekleedde, dit gevoelen, hetwelk den Secretaris vele onaangenaamheden berokkende,
zoodat hij zelfs in zijne betrekking geschorst
en hem de vergadering ontzegd werd. Den
3Oafen Junij 1787 verliet hij daarom Edam
en vestigde zich, nadat het geschil geschikt
was, te Amsterdam, werwaarts het Hoofdbestuur was overgebragt en hij zijne functie op
nieuw vervulde.
c. w. R.
Mr. J. H. Swildens (VIL bl. 94, Vr. 112).
Het is mij niet bekend, wat het Biogr. Woordenb. t. a. p. aangaande dezen regtsgeleerde
geeft. Mij zijn van ,hem voorgekomen : Twee
brieven aan den Hooggel. Heer P. CAMPER,
Yolmagt ten Landsdage enz. Amst.w. HOLTROP
1782. 8O. en Politiek Belangboek voor dit provisioneel tijdperk ; gem’gtig tans, gedenkwaardig hierna. Amst. 1795. S”.
Dr. ROMER.

vergadering, gehouden te Edam, den 16den
November 1484, tot zinspreuk aan: Tot Nut
Spreekwzjze : Schorri mor& (VIL bl. 94,Vr.
van ‘t Algemeen.
Onder de gedenkstukken der Maatschap- 113). r>Schorri morri” iet eine ganz ungewöhnpij, bewaar ik eenen gedrukten uitnoodiliche, falsche Aussprache íîir r)Schorim, Chagenden brief aan de weldenkende landgenoomorim?” d. i. j)Ochsen, Esel” im Hebräischen.
ten, tot deelneming en medewerking, dato 23
Dr. F.
November 1785, uit Edam, van M. NIEUWENRKJIJZEN,
Secretaris van ‘t genootschap. Aan
Abdij van Marienweerd (W.I. bl. 94, Vr.
het hoofd van dezen brief staat : Plan van een 115). Van deze Abdij bestaat eene afbeelding
ge?lootschap van kunsten en wetetzschappen on- geteekend door J. STELLINGWERF. Zie bl. 15
der de zinspreuk: Tot Nut van ‘t Algemeen. van den Atlas der Vereenigde Nederlandsche
provintien en onderhoorige Landschappen, In
Opgericht te Edam, in Slachtmaand, 1784.”
Na de verplaatsing van den zetel des Hoofd- oude en nieuwe geographische Kaarten en Prinbestuurs uit Edam naar Amsterdam, is in de ten, nevens een groote menigte Teekeningen ,
algemeene vergadering van den 12den Au- Portraitten enz. door verscheide Meesters afgegustus 1788 besloten den titel van Edamsch beelt. In twee en tagtig L)eelen. Met groote moeite
Genootschap, te veranderen in Nederlandsche en extra kosten, bij een verzameld en in welgeMaatschappij : Tot Nut van ‘t Algemeen. In de schikte ordre gebrugt, door wijlen den Heer
algemeene vergadering van den 15den Au- .~~~.MATTRE~S~~ROU~RIUSVANNIEDEK, welke
gustus 1798, werd de bijvoegelijke naam verkogt zal worden te Amsterdam, op Woensdag
Nederlandsche verwisseld voor dien van Baden ZOsten Februarij 1743. Ibid. bij J. SCROUtaafsche, welke bijvoeging, volgens besluit TEN, iu 8’.
der algemeene vergadering van den 13den
Deze Atlas is toen in het geheel verkocht
Augustus 1806, van den titel der Maatschap- voor f 5000 aan denHeer WILLEMHENGSKES.
pij moet weggelaten en hetGenootschap voor- In hoeverre die Atlasnog in zijn geheel, of bij
taan alleen genoemd worden: Maatschappij: gedeelten bestaat, en waar is mij onbekend.
Tot Nut van ‘t Algemeen.
EVERTS.
Het is zeker de rijkste en volledigste verza[Eyenzoo is de vraag beantwoord door A J. PAN meling, die mij ooit is voorgekomen.
De Catalogus van dezen Atlas verstrekte
Edamsch Genootschap. Het Edamsch Ge- mij in vele gevallen tot eene vraagbaak.
nootschap, dat in de vorige eeuw bestond,
C.KRAMM.
was geen minder dan de Maatschappij Tot
Nut van ‘t Algemeen, waarvan den 16den NoJacobus Hovius (VIL bl. 95, Vr. 117). Aan
vember 1784 de grondslag werd gelegd te het verzoek van den Heer D.G. om eenige leEdam,waardeontwerpers~~s~~~~w~~~~~~vensbijzonderheden van den PredikantJAcoZEN,
DoopsgezindPredikant
te Monnikendam, BUS IIOVIUS, kan ik niet in allen deele volen zijn zoon YARTINUS, die te Edam de ge- doen, omdat miJ slechts weinige bijzonderheneeskunst uitoefende, grooten bijval hadden
den van hem bekend zijn ; doch gaarne wil ik
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mededeelen hetgeen in mijne aanteekeningen aangaande Ds. HOVIUS en zijne familie
gevonden wordt, zijnde dit het navolgende :
J ACOBUS HOVJUS is beroepen tot Predikant
te Benningbroek, in het begin van het jaar
1639, en aldaar in de maand Mei daaraanvolgende bevestigd. Van daar beroepen naar
Wormer, in den jare 1642 heeft hij te dier
plaatse zijne intrede gedaan in de maand Mei
van voorschreven jaar. Eindelijk te E’nkhuizen beroepen zijnde den 19den November
1652,is hij aldaar den 13den December daaraunvolgende
in de heilige dienst bevestigd.
Hij overleed te Enkhuizen den 21sten Maart
1674, en is den 27sten dier maand in de zuidkap der Westerkerk begraven.
Tot bijwoning zijner begrafenis is men
uitgenoodigd geworden met begrafenisbrieven, welke gedrukt waren in langwerpig
vierkant formaat. Een exemplaar dezer begrafenisbrieven is in mijne verzameling aanwezig, en letterlijk van den volgenden inhoud:
In Enchuvsen. 8”. 1674.
Op Dinghsdigh
den 27 Martij,
Namiddaeh ten twee uuren.
Werdt UEd. ter begravenisse ghebeden met
Ds. JACOBUS HOVILJS.
in syn leven

Getrouw Bedienaer des Goddelycken Woords
deser Gemeente.
‘t Lyck sal uytgedragen werden op de
Breedc-Straet , tegenover ‘t Stadthuys.
Als vriend in huys te komen.
Hoewel niemants Naem opt Begravenis
briefjen sal geschreven werden.
Westerkerk.

CORNELIA

IIOVIUS,

J. F. Obiit 8 Juny 1701.

Aetat 44.
Op het graf No. 216.
P ETERUS HOVIUS, mede (NB. hetgeen hier
opvolgde is weggehakt, doch er zal gestaan
hebben Medecinae Doctor), overleden den 7
Februarij 1730. GEERTRUYD V A N B E R G E N ,
gewesene huysvrouw van PETRUS HOVIUS~
Obiit 16 Augusti 1681. Aetat 24.
J ACOBUS ROVIUS , Med. Doctoor, L. A. M.
regerend (NB. hetgeen hier verder gestaan
heeft is mede weggehakt, mogelijk heeft er
gestaan Burgemeester) tot Stavoren. Overleden
den 6 Januarij 1728.
Ten slotte leest men op de drie Graven in
Ben’ regel: Poer altoos verztigeld.
PETRUS EOVIUS

is

te

Enkhuizen niet alleen

Geneesheer, maar ook Stads Doctor geweest,
doch heeft op den 29 Junij 1705 van delaatstgenoemde betrekking afstand gedaan, ten behoeve van zijn’ zoon JACOBUS HOVIUS, die
toen door Burgemeesteren in zijne plaats is
aangesteld; deze heeft op den 20 November
1716 voor dien post bedankt, en is toen naar
Stavoren vertrokken.
P ETRUS HOVJUS is te Enkhuizen geweest:
Commissaris van de Bank der kleineGeregtszaken in de jaren 1678,1688,1693,1698 en
1700.
Schepen der stad in de jaren 1695,1697 $
1699,1704 en 1709, en
Ouderling bij de Hervormde Gemeente in
de jaren 1707 en 1708.
J ACOBUS HOVIUS is aldaar geweest: Commissaris van de Bank der kleine Geregtszaken, in de jaren 1704,1707 en 1709 en Schepen dor stad in de jaren 1710 en 1715.
Meerdere bijzonderheden aangaande Ds.
HOVIUS en zijn geslacht zijn mij tot heden niet
bekend.
VAN DER NEER.
Jacobus Hovius. Zijn portret, zonder naam
van graveur uitgegeven, komt zeldzaam voor.
In den Catalogue d’Estampes etc. pui se vendent
chez DE VISS ER 83 Co. la Halle 1849. No. 548,
staat genoteerd : ,jHOVIUS (J.) avec huit vers
Hollandais de H. VAN DER MEER, sans noms
d’art. (C. DE VISSCHER Sculps) in fol. Rare,
f 4,50.”
In den Beschraj%ende Catalogus van Portretten door FREDERIK MULLER, wordt No. 2616
de fraaiJe gravure zonder naam vermeld, als
het werk van J. MUYXIRH~IZEX,
en het portret van HOVIUS (JAC.) beschreven : ~1 Ter ha&

In voorschreven zuidkap zijn drie naast
elkander liggende graven, op welker zerken
het volgende gelezen wordt:
Op de drie zerken in Ben regel:
Hier verwachten de Salige opstanding uit
den dooden.
Voorts: Op het grnfN”. 214.
Ds. JACOBUS HOVIUS in syn leven Bedienaer des Godlyken Woords deser Gemeente,
Obiit 21 Partij 1674. Aetat 54. en GEERTJE
PIETERS, desselfs geweesene huysvrou , Obiit
22 April 1690. Aetat 70.
Ds. ABRAHAMC‘S HOVIUS, J. F. in syn leven
Bedienner desGodlyken Woords totStavoren.
Obiit 21 Martii 1681. Aetat 37.
B AAFJEN HOVIUS, J. F. Wed.GALTJE
GALTJES, in syn leven Burgemeester tot Stavoren,
Obiit 21 Maert 1702. Aetat 51.
ver lij,,, regts, zittendein eera’ leunstoel b$’ eene
ANNA GALTJES,
G. F. Obiit 17 October pilaar. Met 8 reg. vers van H . v. D. NEER.
1717. Aetat 43.
EVEIWS.
TITSE GALTJES , overleden den 1 September 1729.

Op het grafNO. 215.
J. F. Obiit 24 May 1681.

[Hetgeen in dit antwoord over ROVIUS zelven gezegd wordt, hebben wij weggelaten als geheel overeenkomende met het door VAN DEB WEEE vermelde.]

S ARA HOVIUS,

Aetat. 39.
AALTJE

HOVIUS,

1693. Aetat 39.

d. F. Obiit 30 October

Onbekend graveur (VIL bl. 95, Vr. 118).
van DE RUITER, voorkomende

Het portret
in

BRANDTS

Historie van

DE

RUITER, is on-
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getwijfeld van den Amsterdamschen kunstgraveur JOSEPR IVIULDER, die ook den titel
van dit werk en de afbeelding van het praalgraf in de Nieuwe kerk te Amsterdam, tegenover bl. 1010, heeft vervaardigd en met zijC.KRAXY.
nen naam beteekend.

een’ h:+Iven vloek houden en om dezelfde reden vermijden, als waarom zij duizend (dat
hun te veel naar duivels zweemt) in duzend
verhanselen. Met de graveel-kwaal heeft het
zeker niets te schaffen.
COYSTAXTER.

Lavendeldoos (VIL bl. 95, Vr. 125). Het
Petrus van Musschenbroek (VIL bl. 95, Vr. ware welligt beter DE XAVORSCHER
met zulke
119). Er bestaat nog een portret in zwarte vragen niet te bevrachten, of wel dat Act Bekunst, door J. J. HAID,~~ gr. fol. Zie MULstuur die voor zijne rekening nam. Tot soortLERS
Beschr. Catal. enz. bl. 181. Van de gelijke doezen behoort ook de Loddereindoos,
gravure van HOUBRAREX
worden drie uitga- en wie beeft nu niet wel eensgehoord van
ven gevonden : 1. met het onderschrift : P. v. Eau de lavande en Eau de la Heine, of wie
M . - Phil. Math. et Astron. Prof. in Acad. herinnert zich niet, dat in vroegere dagen des
UZtraj. 2. idem, doch met randwerk en adres zondags, vooral in de gemeenten ten platten
van S.LUCHTXA~S~~~~ (beideopgegeven door lande,eene zoodanige doos, waarin een sponsje,
~IULLER
t. a. p.); 3. met het onderschrift: gevuld met zulk vocht, bij de godsdienstoefeP. v. M. etc. Philosophiae et Math. Prof. in ning onder de vrouwen van neus tot neus rond
Acad. Leydensi. De laatste uitgave verschilt ging, tot dat eindelijk dat vieze gebruik is
van de vorige slechts in het opschrift en is vervangen geworden door het Eau decologne,
veel minder fraai van druk. Men heeft de in een fleschje of flacon, waaruit eenige dropmoeite niet genomen M U S S C H E N B R O E K de pels gegoten worden.
toga der Utrechtsche Professoren met die
Lavendeldoos zal dan ook niet anders zijn
der Leydsche te doen verwisselen. No. t is dan eene doos, gevuld met Euu de lavande.
geplaatst voor P. v. ïU., Beginselen der NaV. D. N.
tuwkunde,
enz, Leyden bij s. LUCHT>IANS,
Lavendeldoos. De spreekwijze: dat is een
1739,4o.
J. C. D.
uit de lavendeldoos, dat is iets antieks, ouderPetrus van Musschenbroek. De genoemde wetsch, komt m. i. van het nog wel in zwang
gravure van HoUBRAKEX,naarQUINKHA&U,
zijnde gebruik, om iets, dat aan spoedig bebestaat in 4O., en ook met een’ later omge- derf onderhevig was, en waar men prijs op
drukten rand in f”. Voorts bestaan er por- stelde, in doozen of kisten aangevuld met
tretten van VAX ~USSCHESBROEK,~~O~J.J.
wel- of sterkriekende kruiden of kruiderijen
RAID, en een steendrukje van SOETENS.
te bewaren. De lavendel o. a. was zeer geC. W. B.
schikt om door haren scherpen geur alle be[Met het portret V~~HAID mankteons ook D.P.,
derf te weren, zoodat voorwerpen daarmede
EVERTS en J. L.A.I.bekend.1
bewaard, zeer lang tegen alle bederf bestand
waren,en derhalvelanger in wezen bleven,dan
Hij stuurt zijn kat (VIL bl. 95, Vr. 121). andershetgevalzoude geweest zijn. Kwamen
Dit spreekwoord heb ik meer dan eens hoo- later zoodanige voorwerpen dan nog eens
ren toepassen op iemand, die, als hij op zich weêr voor den dag, en verwonderde men er
genomen had een of ander te doen, zich dnar- zich over, dat zij nog zoo ongeschonden beover verder niet bekommerde, er niets aan waard waren, in weerwil van den tijd, dat zij
deed; ook wel op iemand, die op zich laat reeds gelegen hadden, dan was het antwoord:
wachten. Men zei dan: hij stuurt zijn kat, in ‘t Is ook een u i t cEe lavendeldoos, daarona kan
den zin : hij laat het aan zijne kat over, of: bij het ook alleen zoo la?ag in wezen blijven.
J. J. B.
bestelt zijne kat om voor hem te gaan, met het
oog op den aard dier lieve beestjes, welke
[V.D. N. zal uit het laatste antwoord zien, dat niet
J. J. B.
allen de vraag zoo eenvoudig vinden, als hij. Wij
zich zoo weinig laten gezeggen.
GraveeEig (VII. bl. 95, Vr. 122) wordt altijd gebruikt in den zin van : slim, erg, b. v.
dat is al te graveelig, dat is toch al te slim.
M. i. valt ieder de afleiding van dit woord
van zelve in, nl. van : graveel, eene bekende
plaatselijke, zeer gevaarlijke ongesteldheid.
‘t Is te graveelig, beteekent dan: ‘t heeft te
veel van het graveel.
J. J. B.
Graveelig. ‘t Woord, in den opgegeven zin
gebruikt, is mij altijd voorgekomen eene verbastering te zijn van gruwelijk, eerst met de v
klinkletter: grau-eelig, later met de v medeklinker. Er zijn vieze en kiesche monden
genoeg, die zulk een woord als gruwelijk voor

gelooven ook niet dat zijne verklaring de ware is.
Althans de naam van Latxndelcloos duidt, dunkt onsi
een grooter voorwerp aan, dan die zilveren, sedert
de laatste jaren ook wel gouden doosjes, die nog onder den naam van reukdoopjes
of loddereindoosjes be-

kend zijn en op het platte land,voorslin

Friesland

veel gebruikt worden.]

Wapen van A. van Dorp (VII. bl. 95, Vr.
AREXDVAX DORP , Ridder,IIeer
van Teemsche (?), Maasdam en Middelharnis,
Gonverneur , eerst van Mechelen, en daarna
J. D. bedoeld, was gebovan Zierikzee, doorL.
ren in 1528, en overleed in 1600. Zijne ouders waren ADRIAAX VAX D O R P e n JOSIXA
126j. Jonkb.

VAX WEIBURG,

en z$negrootouders CORXELIS
ELISABETH VAN ALMOYDE(Z~
de Geslachtlijst bij HOOGSTXATEN, naars. VAX
LEEUWEN,
BataviaIllustr.).
ARENDVANDORP

VAN DORP k3II

werd in de Kloosterkerk te ‘s Gravenhage begraven, met de volgende acht kwartieren:
DORP.
ALMONDE.
ALKEMADE.
HAAFTEN.

WIJBURG.
UITWIJK.
VANVLOETEN.
POLANEN.

Hist. ofEngland, vol. VII.p.138, TAUCBN. ed
waar menleest: I>8ir WILLIAMTEMPLE
inhis
interesting work on the Batavian federation
had told his countrymen, that when he was
ambassador at the Hage, the single province
of Holland, then ruled bythe frug$ rand prudent DE WITT, owed about live mlllions sterling for which interest ad four percent was
always ready to the day and that when any
pnrt of the principal was paid off, the public
crcditor received his money with tears, wel1
knowing that he could tind no other investment equally secure.”
De intrest der bedoelde leening zal dus
waarschijnlik
in het meer rustige jaar 1686
niet meer dan 4 pct. hebben bedragen.
‘92-‘p*

Het familiewapen van VAN DORP wasgekroarteleerd,l
en 4 : in sabel drie leeuwenkoppen
2 en 1 van zilver ; 2 en 3 : in keel een fasce van
goud. Zieook SXALLEGANGE'S Wapenkaart.
Nog teeken ik aan, dat CATHARINE VAN
DORP, zuster van AREXDVAN DORP, bovengenoemd, huwde met N. VAN I&EPSCJIE, een peslacht, waarvan in DE NAVORSCHER , dl. VL
bl. 256 en VIL bl:54 gesproken werd.
,
Petrus Haak (VII. bl. 95, Vr. 133). T.
g)L-p. / heeft in de vraag, waarop wij eenig antwoord
[v, D. v. B. voegt er bij, dat het wapen van VAN / geven willen, twee misstellingen. ‘s Mans
DORP oorspronkelijk is van keel met een’ balk WIL i naam was niet HAAK, maar HAMX ; en hij is
goud. Het werd vervolgens gevierendeeld met Uiter- 1 te Amsterdamwel Predikant bij de Hervormlier, zijnde van sabel, met drie leeuwenkoppen van de gemeente geweest, maar niet met den titel
zilver, geharnasseerd van keel. Dit voerde ook Heer i
AREND, terwijl anderen enkel drie leeuwenkoppen
/ van” Hoogloeraar. Dien heeft hij alleen ont-_
vangen en gedragen, terwijlhij te Breda Pregevoerd hebbën.]
dikant was, waar hij in 1784, om mij onbeHenri de Bruitzma (VU. bl, 95. Vr. 127). kende redenen, benoemd is tot Hoogleeraar
Dat deze een afstammeling was van RINGNE- in de Godgeleerdheid en Heilige geschiedeRUS BRUITSXA,
mede in de vraag genoemd, nissen, zeker eershalve, daar er te Breda.ieen
en derhalve uit een Friesch geslacht zijne Athenaeum bestond. Hij was geboren in den
afkomst rekende, blijkt uit FOPPENS, BibZioth.
Brie1 10 October 1747. Op 22jarigen leeftijd
Belg., die in een zeer kort artikel over REGNE- (1769) Predikant geworden te Noordgouzue ,
RUS BRUITSXA, Sneeker van geboorte, meldt,
vertrok hij van daar in 1774 naar Zwartewaccl ,
dat hij in 1633-1635 uitgaf: Scholam Salerin 1777 naar Sommelsdzj’k,in 1782 naar Breda,
nam novo-antipuam, met 400 verzen vermeer- in 1789 naar Amsterdam. Door het weigeren
derd. >)Hij stierfte Mechelen, en liet een roem- van de toen gevorderde belofte in 1796 van
rijk geslacht na, waaruit HESRICUS BRUITS~~A
zijne dienst ontzet, heeft hij eenigen tijd het
ontsproot, die aldaar Raadsheer was in het Leeraarsambt bckleed bij do Nederduitschc
Koninklijke opperste Geregtshof en in 1703 gemeente te Hamburg en Altona. Later in zustierf.”
J. C. K.
ne dienst hersteld, heeft hij die tot in-182 t
vervuld, in welk jaar hij den 27sten Julíj
PimpeZpaarsch (VIT. bl. 95, Vr. 129). Pim- overleed, en is hij, den tijd zijner remotie mepelen is, volgens WEILAvn, zuipen ; volgens degerekend, dus 55 jaren Predikant geweest,.
andere taalkenners, ook achter de flesch zit- Het Boekzaal-berigt meldt: j)Hij predikte het
ten. Men mag alzoo aannemen, dat pimpelen woord der zaligheid met ernst en vuur in eene
hetzelfde is als misbruik maken van geestrij- hem eigen kracht van spreken, en paarde aan
ke dranken. Is het dus niet meer dan waar- zijne kundigheden bijzondere gaven, die hem
schijnlijk, dat men door pimpelpnarsch de den toeloop eener menigte hoorders verwiergewone gelaatskleur heeft willen aanduiden ven, en hem op een talrijk deel der gemeente
van eenen zuiper of pimpelaar ?
niet zonder vrucht deden arbeiden.”
C.MEETH.
Door hem is uit.gegeven: Het leven van
[Van hetzelfde gevoelen is 3. J. B.]
Paulus den Apostel, tn kerkelijke redevoeringen, 3 deelen, 1804. In een uitvoerig voorbeGeld ter leen aangeboden in 1686 (VII, bl. rigt voor het dorde deel vin,dt men eene soort
95, Vr. 130). In Holland was dc gewone van verhandeling Over den oorsprong en de
rente destijds 4 pCt. Vroeger betaalde de privilegiën der Gereformeerden in Altona en
Provincie Holland van hare schulden 5 pct.,
f1anzOurg. Deze leerredenen zijn niet gunstig
doch in Oogstmaand 1655 was door DE WITT beoordeeld in de Bibl. van Theol. Letterkunde,
eene conversie tot stand gebragt (zie WAGE- 111. bl. 730-743. Voorts gaf hij ook uit: De
WAAR, dl. X11. bl. 434). En dat men zich met
leer der Luaarheid, die naar de godza~ìgg7~eicl is ,
die rente tevreden stelde,blijkt uit rd.kcAwLAr,
volgens den Heidelbergschen catechismus,
1800,
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en De overeenstemming der lcdens- en feeststoffen, 1795. In 1814 hield hij eene godsdienstige redevoering bij het beëedigen der
grondwet, door WILLEM 1, die ook het licht
ziet.Hij werd gehouden voor den schrijver van
een Adres aan alle de respective Hoogeerwaardige Synodale Vergaderingen der Hervormde
Nederduitschegemeenten dezer landen,die
dezen
jare zullen gehouden worden: tot redres van de
voorkomende gebreken i n de nieuwe Evangelische gezangen, zoo ten aanzien van de Hervormde Zeer, als die der taal- en dichtkunde. Door
el& van wegens een aalital Leeraren, Ouderlingen, Diakenen en leden der gemeenten in ons
Vaderland. Amst. 1807, waardoor een tegenschrift uitgelokt werd onder den titel : Brief
van Philadelphus aan den opsteller van het adres
enz. Leiden, 1807. Over beide zie men Bibl.
van Theol. Letterk. VL bl. 123-125.
HAACK was lid van het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, en van de Maatschappij van Landbouw te Amsterdam. In
1816 werd hij benoemd tot Ridder der Orde
van den Nederlandschen Leeuw, en vele jaren is hij Assessor geweest in het Classicaal
Bestuur van Amsterdam.
Behalve de portretten van P. HAACK , vermeld en beschreven Cata.!. F. MULLER No.
2084-2089, bestaan er nog twee afbeeldingen, een gegraveerd en uitgegeven te Hamburg
in 1803 door LUND en een van C. H. HODGES,
in 1805 uitgegeven te Amsterdam bij J.GROENEVELDJZ.
E.A. P.en EVERTS.
[Uitvoerige leveneberigten vvan P. HAACK, zegt
J. C. K.. vindt men in ‘t Aanh. Woordenb. van Kunsten en petensch. en GLASIUB , Godyel. Nederland.]
Speyert van der Eyk (VIL bl. 96, Vr. 134).
Eene volledige opgave der werken van SIMON
SPEYERT
VAN
DER
EYK (sic bij VANCAYPEN)
vindt T. in de Beknopte Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in de Nederlanden, van
N. G. VAN KAMPEN, dl. 111. bl. 270, in not., en
zijne levensbeschrijving in de Beschrzj’ving
der Leydsche Hoogeschool, van M. SIEGESBEEK, dl. 11. T. en B, bl, 239, 240, die hem
s. 8. VAN DER EYK noemt. ZijnlofalsLatijnsch dichter vermeldt de schrijver van
J. C. K.
Hollands roem, dl. VIL bl. 131.
[Eene lijst zijner geschriften snn het genoemde werk
van VAN RAMPEN ontleend, deelde J. P. W....r ons
mede. Ook EVEBTS verwijSt den vrager daartoe.]

:n wordt bij JAN BRANDT in diens levensbeschrijving van PH. RUBBENS~~ vergeefsgezocht. Ik ken het alleen uit de monografie van
Dr. R.C. BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, Maar
van waar is het door dien schrijver ontleend ?
I
T.

306. - Papieren van A. Merula. Zou ie/1: mand
mij ook kunnen berigten , waar de opstellen en schriften van
bleven zijn ? In 1604, toen zijn oudoomPAuLus
ANGELUS

MERULA

ge-

zijne Historia Tragica
uitgaf, waren
die bij hem voorhanden, en in 1607 st,ierf deze te Rostock, maar zijne boeken zijn door
zijne weduwe het volgende jaar te Leyden
verkocht.
T.
MER,GLA,

3 0 9 . - Werken van Simon Simonides. Kan
iemand mij ook opgeven de schriften van SImox SIMONIDES, in der tijd Predikant te Rotterdam en ‘s Gravenhage.
Eene volledige opnoeming zijner geschriften zoude mij zeer aangenaam zijn.
J.BOUMAN.

308. - Dr. Wachter. H. Baron

COLLOT

in zijn onschatbaar werk:
Hollands roem enz. VIL 485 in not. en 488,
van Dr. WACHTER te Groningen, die de ontleedkundige lessen van den OverledenenHoogleeraar MULDER voortzette. Zijn er van hem
ook meer bijzonderheden bekend?
J. C. K.
D'ESCCRIJ

gewaagt

309. - Isabee. Wie kan mij omtrent het
woord Isabee eenige mededeeling doen, zoo
in oorsprong als beteekenis ?
J. P. W.
310. - ‘Wolven. In welk gedeelte van ons
Vaderland treft men thans nog wolven aan ?
Dat ze er zijn maak ik op uit de redevoering
op den 22sten Mei l.l., in de Tweede Kamer
der Staten-Generaal uiigesproken, door den
Heer VAN DEIBSE.
KOEKOEK.
-.

311. - De kloosterkerk te ‘s Hage. Do

804. - Wapen van Verdugo. Welk wapen
voerde Don FRANCISCODE VERDUGO, Gouverneur pan Friesland P
QUAERENDo.

Contra-Remonstranten namen deze kerk den
9den Junij 1617 in bezit, en noemden haar van
dien tijd af de Princekerk, terwijl de Remonstranten haar Scheurkerk noemden. In de Geschied. des Vaderl. van BILDERDIJK, dl. VIII,
bl. 110 staat: jlin oppositie tegen den naam
Scheurkerk,werd
zij genoemd de Pruilkerk.”
Nu vraag ik: is dit Pruilkerk eene drukfout
voor Princekerk?
of was die benaming waarlijk in zwang? en vanwaar is ze dan af te leiden ?
T.

308. - Grafschzop Jan Rubbens. Dit
grafschrift, een treffend getuigenis van de
liefde zi@er vrouw,is teheulen niet te vinden,

312. - Goederen van Lodewijk Napoleon.
Laatst las ik ergens (waar kan ik mij niet
herinneren), dat LODEWJJK
NAPOLEON, ge-

VRAAGTEEKENS.
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wezen Koning van Holland, al zine goederen
in deze landen aan de stad Amsterdam vermaakt heeft, ten einde de inkomsten te doen
strekken tot leniging der rampen, welke door
overstrooming zouden kunnen ontstaan.
Nu is mijn vraag: waar lagen die goederen?
Zijn zij van aanbelang? Waarin bestonden
zij ; door wie werden zij geadministreerd, en is
er ook van de gelden daaruit voortspruitende, gebruik gemaakt?
GR. v. L. S.
313. - Abraham van de Corput. Wie was
A. VAN DE CORPUT, schrijver van de Goddelicke Vierschare, waarvan het 2de deel handelt over de Opkomst en ondergang van den
eersten Koninghlicken Franschen stamme der
Merovìngen.
Amst. bij J. VAN WAESBERGE,
1662?
J. BOUXAN.
314. - Onbekend portret door J. Wierix.
Wien mag het portret voorstellen, waarvan
ik hieronder de beschrijving geef?
Ter halver l$ve links met hoogen smalgeranden hoed, waarom een band met roset;
opstaanden geplooiden kraag en eenvoudige
kleeding ; in de linkerhand houdt de persoon
een’ staf, welks uiteinden breed uitloopen, in
zijne regterhand een papier, waarop : VJERONEMÜ WIERX;)‘~~ den bovenregterhoek 2E 40,
in den linker een wapen.
Het onderschrift luidt als volgt:
eHoudt de baen van Mechelen, 1576.”
.
D. F.
310. - Namen der stadswzj’ken van Utrecht.
In vroeger’ tijd was de stad Utrecht in de volgende wijken verdeeld : Het Papenvaandel,
de zwarte Znechten, de Bloedkuil, !l’urkyen, de
Pekstokken, de Fortuin, de Handvoetboog en de

Oranjestam, Stonden die zonderlinge namen
met geschiedkundige voorvallen in verband?
en is er ten dien opzigte ergens iets opgeteekend? N. VAN DER XOZTDE in zijn bekend
werk: Pleinen, struten , stegen enz. dl. 1. bl.
36 zegt, dat hem van den oorsprong dier namen niets bekend is.
P-cp~
'316.- Geslacht Beuckelaer. In NAV. VI.
wordt op bl. 202 melding gemaakt van JOACHIYUS BIJECKELAER van Antwerpen.
He naam BEUCKELAER komt meermalen
voor op de Schepensbjst
van genoemde stad.
Ook te Dordrecht zat een geslacht van dezen
naam in de regering, ‘t welk mede onder de
Hollandsche Edelen gerekend werd. Waren
beide geslachten uit eenen stam gesproten?
MO.
31P. - Wapen van Driel. Op bl. 341 van
NAv. VL staat, dat het wapen van AGNETA,
dochter
van J O H A N V A N D R I E L C L A A S Z ., Schepen der stad Rotterdam, zamengesteld was

uit de wapens van KORPERSIIOEK en QUEECEEL. Hoe is dit mogelijk? Het geslacht VAN
DRIEL voerde immers van goud met den dubbelden adelaar van keel ?
MO .
318. - De geschiedenis des Vaderlands
door Bilderdijk. Zeer zoude men mij verpligten met eene opgave van al wat van, tegen of
naar aanleiding van de Geschiedenis des Vuderlands door BILDERDIJK geschreven is.
T H.

313.- Akademie van Douaq. Kan men mij
ook eenige bronnen opgeven voor de geschiel
lenis dezer Akademie, door FILIPS in 1561
opgerigt ?
TH.
320.- nDe Pastoor van Lapschuer.” Wat
kan men mij mededeelen omtrent een zeker
spotschrift tegen de geestelgkheid,
uit het
begin der 16de eeuw afkomstig en rde pastoor van Lapschuer,” naar ik meen, geheeten ? Wie was de schrijver? Waar is een exemplaar te vinden? enz.
T H.
331. - Spinolu’s beschrijving van Gmbzsrg.
de Verzamelde beriaten omtrent de kriiasbevelhebbers bij NieuwpOort wordt gezegd; dat
van den Stadhouder van Limburg, GASTONE
SPINOLA,
eene beschrijving van dat Hertogdom bestaat.
Kan men mij ook den titel en de uitgaven
mededeelen ?
T H.
In

323. - Marnix beeldenstormer.Bij
de jongste hevige twistenin Belgie is door de klerekale partu MARXIX
van deelneming in den
beeldenstorm en kerkroof van 1566 beschuldigd. Op welke gronden kan die beschuldiging rusten en is ze gegrond ?
T H.
VRAGEN DOOR HET BESTUUR BEANTWOORD.
T. vraagt, ofhet lijk van Prins WILLEP 1 op een
eerebed ten toon gesteld werd? Wij antwoorden hem
met HOOFT:.. ‘s daaehs naa’t ooverlvdenzvner Doorluchtigheit, iagh h& lichaem gebilsemt ien toon in
‘t bedde; daar ‘t, met onuitspreeklyk bewys van
zrondtlyk hartenwee, en met oovervloedt van heete
;raanen, bezichtight werd.”
Ten OpZigte van EYMANUEL& zOOI~VB~EYYANUEL I,Prins van POrlUgclen EYILIA VANNASSAU,raien wij QUAERENDO
aan liever af te gaan op het ge,uigenis van den naauwkearigen Q. BRANDT, dan op
le berigten van een romanschrijveroazer eeuw. Blijkxmr heeft die romanschrijver de datums, waarop EY~ANUEL in het klooster der ongeschoeideKarmelieten
,rad en waarop hij dat klooster verliet, met elkander
rerward. EMIUNUEL werd daarinopgenomen 15 Jalij
1626 en verliet het, na een verblijf van vier en een
ralf jaar in 1633; een jaar later, 15 Jan. 1634, legde
rij te De@ in de Fransche kerk eene verklaring af
ian zijn’ overgang tot de Hervormden. Hij trouwde
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in 1646 met JOHANNA, Gravin van Hanau,
dochter
van ALBERT, Graaf van Hancu, en won bij haar vier
dochters, WILHELMINA AYELIA, jong gestorven, ELIBABET
MARIA ,
geb. 20 Nou. 1648 en getrouwd 11
April 1678 aan ADRIAAN Baron VAN GENT ; MARIA
LOUISA , geb. 1649 en CHRISTINA
DELPHINA, geb. 15

Dec. 1650, beiden ongehuwd overleden.
Dezelfde QUAERENDO
vraagt ons: wie toch Wel de
geleerde was, van wien de geschiedenis leert (naar
luid der opgaven van den Heer A. XAUTA) , dat hi ,
onder ‘t genot van een’ stortregen t’ huis gekomen,
zijne parapluie bij zijne vrouw te bed bragt en zelf in
den parapluie-staudaard
ging staan uitdruipen? - ‘t
Schijnt wel, dat QUAEKENDO
al te afkeerig is van het
snoeimes der historische kritiek en in ernst opneemt ,
wat blijkbaar niets anders dan scherts is.
BILDERUIJN, Gesch. des Vaderl. Dl. VII. bl. 191
kan hem teregt helpen voor het bedrag van de som,
die Koningin ELISABET
van de Staten eischte, bij onderling verdrag op acht millioen bepaald. WAGENAAR
Vadert. Gesch. Dl.VllI, bl 491 zal hem PIETER HABINKMAN en DIRX V AN SYPESTEIN
noemen als de verraders, die bij den aanslag op Tholen (1597) met den
vijand heulden.
l>e Heer J.A. BUDDINGII Vraagt
naar het wapen van
den Baron CHASSÉ.
‘t Is, volgens RIETSTAP,
van zilver
met twee schuingekrniste, knoestige knuppels van
keel. Halfaanziende helm met wrong, zilver en keel.
Helmteeken : de bovenhelft van het dwarskruis, dat
de knuppels volmen. Dekkleeden: zilver en keel.
Is de rijmkronijkvan XLAAS KOLIJN echt of onecht 4
vraagt ons een onzer medewerkers. Zoo WAGENAARS
Toets der Rtjmkronik , door hemzelven aangehaald,
hem niet genoeg overtuigd heeft., hij raadplege dan
vooral XLUIT in VAN WIJN , Huiszittend leeven, bl.
129-213; voorts VAN WIJN, Hist. Avondst:,
deontelbare citaten van B. HUYDECOPER
op 3Zelts Stake,
Mr. 8. DE KIND, Ribl.van Nederl. Geschiedschrijvers,
BI LDERD I JK, Gesch. des Vaderl.,passim, en ‘t zal hem
niet langer twijfelachtig voorkomen, dat al onze geleerden XAKOLIJN voor een’ bedrieger houden,die sedert lang ontmaskerd is.
J. P. W. vindt de vraag naar het auteurschap van
ons volkslied Wilhelmus uan Nassouwen, opzettelijk
behandeld in eene monografie van pr. G. D. J. SCBOTEL, Leyden, bij J. c. CYFVEER , 1834, eene andere
door VAN SOMEREN

en BRUODIANS

, Utr. 1834, en na-

der besproken door w. BROEK, Ftlìp van 3farnix, dl.
11. le st. bl. 181 en verv.
Het hoofdwerk over FILIPS WILLEX, de bekende levensbeschrijving door J. P. VAN OAPPELLE,
geeft T.
de begeerde inlichting over het minder kiesche onderwerp. Daarin vindt hij bl. 20 het volgende : ,,Men
ontnam hem niet door dadelijke kunstbewerking,
maar door geheime vergiftiging, het middel om zijn
geslacht voort te planten. Het is een tudgenoot, die
zulks vermeldt, niet als een los vermoeden, maar als
eene wezenlijke gebeurtenis.” Ds LA PISE toch zegt
uitdrukkelijk : ,,mais en telle sorte qu’estant lors 61s
unique, on luy avoit donné B boire ou a manger de
quelque mixtion artificieuse, qui deprava sa semence et en empecha la generation.” VAN CAPELLE vervolgt: ,,Ik vind mij evenmin in staat zijn getuigenis
te staven als te wederspreken, maar reken mij toch
verpligt aan te merken, dat de grond, waarop dit
gruwelstuk, naar het oordeel des bedoelden schrijvers, zoude berusten, niet wel is aangewezen. Hij wil
namelijk, dat de Spanjaard deze misdaad zoude hebben gepleegd, om, zoo mogelijk,denstam van WILLE?
1 uit re delgen, daar P)LIPS WILLEM toen nog zijn
eenige zoon was. Dit laatste strijdt tegen de waarheid.
MAURITS
was reeds geboren, toen zijn ouder broedel
naar Spanje werd weggevoerd. Zonderlingintusschen
moet het voorkomen, dat de Vorst, tot mannelijke jaren opgeklommen, en niet ongevoelig voor het vrou-
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welijk geslacht, bij verscheiden schoonheden, met
wie hij duurzame gemeenschap had, geene kinderen
verwekte, ofschoon zij naderhand, aan zijne dienstboden of onderhoorigen gehuwd, kroost ter wereld
bragten. Ook het huwelijk, dat hij bij vervolg aanging, bleef onvruchtbaar.”
De data voor het leren van Prins WILLEM IV zijn
VII. bl. 134 naauwkeurig opgegeven ; zijne gemalin
stierf den 12 Jan. 17 59 , ‘s avonds te 11 ure. Dit tot
narigt van T. Wanneer hij verder cenige vragen doet
naar aanleiding van A. o. w. RAJIAERS Geslachtstafel r’nn het huis ~an Nassau, 1853, moeten wij er hem
opmerkzaam op maken , dat dit werk vol van de grofste onnaauwkeurigheden
is. Eene AINA NARIA VAN
BEVEKWAERT heeft in de dagen van MAURITS niet hestaan ; want van 1564 tot 1618 was Beverwaard het
eigendom van FILIPS WlLLEM en, na een tweejarige
twist tusschen &IAIJKITS en PILIPS VAN YERODE over
het bezit dier heerlijkheid, sedert 1620 het eigendom
van YAURITS zelven. De drie gebroeders MAURITS LODEWIJIC,W~LLEMADRIAAN
en HENDR IK , indevrasg
genoemd, waren de bekende zonen van LODEWIJK
VAN EASSAU en ELISABET VANHORNES.LODEWIJK
zelf was een basterd vsn MAURITS bij de jonkvrouw
van Mechelen. MctRENATA
wordt denkelljkRENa~ns,
jongste zoon van Prins WILLEX 1 bedoeld. JUSTINUS
was een basterd van Prins WILLEM 1.
JOHANNES beklaagt zich, dat men nooit hier te lande een’onbemiddelden dichter in de gelegenheid stelt
om het vaderland van PETRAKCA
te bezoeken, terwijl
men meer dan eens jonge schilders eene kunstreis
laat doen. Wij gunnen het onzen poëeten gaarne,
maar meenen toch, dat PETRARCA,CAMO~NB,MILTON,
GÖTHE zich ook wel in Amsterdam laten bestudeeren,
‘t geen met de schilders evenzeer het geval zou zijn,
indien maar al hunne meesterstukken hier in de museën te vinden waren. De aanmoediging door prijsverzen (waarnaar JOHAANES
verder vraagt) ontbreekt
ook onder ons niet geheel, hoewel de maatschappijen
die daarvoor haar eeregoud uitloven, dunner en dun:
ner worden, om misschien haar’ laatsten adem uit te
blazen, zoodra de laatste premie in handel en indnstrie zal zijn afgeschaft.
Voor stijlleer verwijzen wij denzelfden vrager naar
de handboeken van Mr. B. H. LULOFB , w. G . BRILL,
T. ROORDA > enz.- Wat de kwestie van het opgraven
von lijken betreft, houden wij het er voor, dat de verschillende gesteldheid van den grond, waarin begraven wordt, grootcn invloed heeft op de ontbinding
der lijken, en dat de bepaling van een’ termijn, binnen welken een lijk, eenmaal begraven, niet verplaatst noch vervoerd mag worden, dan alleen te pas
kan komen, wanneer de gestorvene aan eene besmettelijke ziekte bezweken is.
V. D. G. wenscht bewijzen voor de waarheid, van
‘t geen KOK aangaande den vrouwenroof van GERRIT
VAN RAEPHORST berigt : hij kan ze vinden NAV. VI.
bl. 304.
Th. sla VON RAUYER, Gesch. Eur. seit d. Ende des
1 Sen Jahrh.,PREsco!r!c,
St. JUST, QU~NET en QACHARD
op, en hij zal zijnen wensch naar biografiën van Keizer KARXL V, en wat daartoe behoort, ten volle bevcedigd vinden.
Nog wordt door Th. gevraagd : of de nieuwe vertalin*D, welke Dr. BRILL , (Israel en Egypte bl. 58)
van 2 Kon. XXIII. vs. 84 Voorslaat : hc veranderde
@in naam, die Jehojukim
was in E&kOn inderdaad
eene verbetering is? Wij antwoorden: letterlijk staat
er in den grondtekst en hij veranderde zijnen naam
Jehojakim, dat naar den aard der Hebreeuwsche
woordvoeging niets anders beteekenen kan dan : hij
veranderde zinen naam, zoodat die naam van nu af
was Jehojakim, of zoo als onze statenoverzetting zeer
goed heeft : hij veranderde zgnen naam in Jehojakim:
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de vraag, zoo het antwoord.

Achtb.concidererende
dat selffs de Republijck
in ‘t gemeen daeraen sonderlinge gelegen is,
dat de ware gereformeerde religie gehantVerzoek der Leydsche schoolmeesters, Awao
paaft ende voortgeplant ende dienvolgens int
1650, aan de Begering van Leyden.>,Verthoont
met behoorlicke reverentie IJ Achtb. gansch minste niet affgesneden off door indirecte
middelen, met het lezen van eenige boucken
onderdanigen de gemeene schoolmeestren deser stede, ende hier onder geteyckent, hoe dat off geschriften van dwaelgeesten niet verduystert wert, believen derhalve te ordonnesy supplianten metten .anderen wel naerstelicken oeresumeert
ende geëxamineert heb- ren ende yder een te interdiceren binnen
bende zordonnantie by U Achtb. in den jare eenige burgers off ingesetenen huysen nie1636 met sonderlinge wysheit ten dienste van mant, ‘t zy jongh off out, te leren, ten sy dede gemeynte binnen deser stede int gemeen, selvc alvorens by U Achtb. daertoe geadmitende alle ingesetenen int particulier seer lof- teert ende haer selven geheel ende al onderfelicken gemaect, ‘t haerder supplianten leet- werpen sullen hebben U Achtb. seer wel gemaect ende sonderlinge wysselicke ordonwesen bevonden hebben, deselvige in ver- i 1
nantie.
scheydenepoincten genouchsaem in vergetenDat voorts in voege voors. t 18 Art. geheyt geraect te syn; ten respecte sy suppliemplieert ende beneffens ‘t 14 Art. gerenoanten dagelixbevinden datdiversche persoonen haer begeven langes de straten in ver- veert mach werden opdat yder een snlcx des
scheydene burgers ende andere innegestenen behoort hem selven precyselic daernaer sal
huysen ende aldaer jonge ende andere per- hebben te reguleeren.
Twelck doende
soonen leren in allerley ongeoorloofde boucPIETER SMITS, Mathematicus” enz.
ken ende geschriften, directelic strydig jegens
In de bedoelde ordonnantie komen de volde ware gereformeerde religie, en de tot cleynachtinge van deselve,die nochtans tot ons al- gende artikelen voor:
>jArt. 1. Datnyemant, tzi,j man ofte vrouw,
lerb.egten, met alle vlyt soo veel als mogelic
ende doenlic gehanthaeft ende (insonderheyt binnen dese stadt nochte vrydomme van dien,
in de jonge jeucht) voort geplant behoort te schele sal mogen houden, tensy dat se daarwerden, enJe welcke alsoo lerende personen toe alvorens van die van de Gerechte deser
sullen
ooc menichmael, noch burgers, noch poorters stede behoorlicke acte van toelatinge
vercregen
hebben.
en z$n,veel min by U Achtb. daertoe geadmitArt. 2. Dat oock nyemant alhier toegelateert of Benige professie van de ware gereformeerde religie doende, alles contrarie t le, 2e ten sal worden schele te houden, tensy buren Particulen van de voorgemelteU
Achtb. ger ofte poorter deser stadt zynde, etide doenordonnantie, waeruyt U Achtb. goede inten- de professie van de Gereformeerde Religie,
tie aenouchsaem
is nf te meten. Dat ooc ‘t 18e die in de openbare kerken deser landen wert
ar&ulderselver ordonnantie mede precyselic geleert, en staende ter goeder naem en fame.
Art. 8. Sullen mede de schoolmeesters endc
mocht werden achtervolght,
ten respecte sy
supplianten tot. diversche tyden bevinden dat schoolvrouwen beloven geen boeken int gede kinderen off leerlinoen, haer vervoegen heym ofte openhaer te leezen, dewelcke stryvan “t eene school in ‘t ander, sonder eerst dende zyn tegen de voors. Gereformeerde
ende alvorens t geene hare IW. offVrouw Religie.
Art. 14. De schoolkinderen en sullen niet
soude mogen hebben terdient, sulcx als behoort, voldaen te hebben, cnde dat voorts t meer dan twee speeldagen hebben in de week,
selvige artel by U Achtb. mochte werden ge- te weten ‘s woensdaghs en saterdaghs naer
amplieert, namelic dat van de Mr. off Vrouw den middagh,
die-de verlopene kinderen aenneemt, mitter !
..ELSEVIER.
daet door een stadtsbode mit gerede executie :
soude mogen werden inne gevordert alle t I Gitleon Fatlet, ee?E afstammeling der ReiS e c r e t a r i s der s t a d
geene de voorgaende Mr. of Vrouw van so- j zers va?a Constantinopel,
danige kinderen soudc mogen competeren I Amsterdam. Onlangs kwam mij een, met oud
ofte andersints op al snlcken andere maniere 1 letterschrift op perkament geschreven, boekals U Achtb. sullen believen t ordoneren, je in handen, bevattende genealqg!sche
aanalsoo sy supplianten andcrsints niet wel aen teekeningen , betreffende de farnihen FALET
haer achterwesen , sonder seer grote moeyte, ' en DE BCAULDE, waaruit het mij nog al beversuym ende verlet van tyt in prejuditie van langrijk voorkwam een uittreksel, door midhare discipelen en kunnen geraecken. Ende del van dit Tijdschrift mede te deelen, daar
dat voorts by U Achtb. t’ 14 Arte1 mede ~er welligt nog afstammelingen
van aanwezig
machte werden gerenoveert ende precyselic kunnen zijn, voor wie deze bgzonderheden
naerg:comen, mits twelck, soo keeren sy onbekend zijn gebleven.
supplianten tot U Achtb. seer oot.moedich
Het geslacht van FALET nu stamtaf van
biddende en versouckende by desen, clat U de Marqaisen van Monferrat , een der oudste
pl. VIT.
33
l
AANTEEHENINGEN.

258
van Itdië, vermaagschapt met de huizen van
Suvoije, Frankrqk, Oostenrijk, Castilië, ja
zelfs met de Keizers van Duitschland en Gonstantinopel, enwaarvan~~~~~w~~x
IIKoning
van Jerusalem, Candia en Cyprus is geweest.
Dit geslacht echter, methaan, Marquis van
&!ouferrnt, in de mannelijke linie, uitgestorven zijnde, ging deze tit.el over op den zoon
zijner zuster YOLANDE,gehUWdmetASDROxIcus PAL~~OLOGO, Iceizer van Gonstantinopel,
met name JEAX PALEOLOGO 11,die tottweede echtgenoot gehad heeftELISABETH,dochter van JACOB VAN ARAGON, bij welke hij
verscheidene kinderen won. (Zie Uictionnaire
de MORERI, in voce Monferrnt.)
Een dezer kinderen nu bad een’zoon, ALEXANDER, Marquis van LMonferrat,
die in 1398
acht kinderen naliet, onder welke genoemd
wordt zekere SALADIJX, Heer van ~~~CL?YYZ
on Scurpu,die weder onder negen kinderen
vier zonen naliet, als : 1. den GraafvIvrr DE
SEKY; 2. HERCULESDECATARIVA; 3. GUIDO
DE JCAS; en 4. SALADIJN DE LA >IARRA E?T
POCOPAILLE, die in eerstehuwelijk een Itali;tnnschevrouw,intWeedeai~~~~R~~~~v~~LIERS, nitWaalsland.enin derdennARGARETHA HAEX, uit Vlaanderen, totechtgenooten
heeft gehad, Deze SALADIJNschijntdeeerste
van zijn geslacht geweest te zijn, die den
naamvan~~~~~heeftgevoerd,hetgeenblijkt
uit het opschrifteenergraftombete Ant,werpen, waarop, behalve zijn wapen, het volgende staat uitgehouwen: r,Bc$cet Nobilis ac
generosus SALADISUS FALET Pedemontnnus,
ex dominis Marrae et Pocapaille qui obiit . . . . . . .
et 31ARGARETA HAEX Flnndra, conjuncta delectissìma, quae obiit anno 1536.”
Uit zijn tweede huwelijk had SALADIJ~
een' zoon, HERCUI.ES ~~~~~,geboren den
25sten October 1507, op hetkasteel laiMarra,
bij Diges in Plemont, en overleden en begraven te Gouda 1566.
Deze ~~~~~~~3wasgehuwdmetJoI~A‘rNA
KETELAAR,~~~ Cortrijk ,enhadbijhaardrie
kinderen,van welke GIDEONFALET,~~~~~~~
te Breda, Secretaris van Amsterdam is geweest in den jnre 1587. Hij was gehuwd met
IDA ROs~v~R~~(onduidel$k),
enlietvijfkinderenna,onderwelke~~~~~X~~~E~,gehUwd
~~~CORNELIA ~~~~RR,dochter ~~~~IAARTEY
BITTER, Advokaat te Amsterdam ,en LOBBERICH DE RIJK VAN DER GRACHT,zUStervnn
den bevelhebber der Geuzen. Hij was Baljuw
van Monster, van wege den Prins van Oran.
je, is aldaar gestorven en begraven, en liet
de navolgende kinderen achter :
1°.~~~~~~~~ ~~~~~,getrouwd met JACOB
FRANSEN,~~ 1629.

6O. CATHARINA ~~~~~,geborenin 1618.
7O. COXSTANTIA FALET, geboren in 1606,
;etrouwdmet~~~~~>~~~ DE MAULDE ofNoLD E , gesproten uit een aanzienlijk geslacht
litJ%.anderen, bij wien zij vier kinderen heeft
;ehad, welke dit geslacht in Holland hebben
voortgeplant, en van welke heden ten dage
nog.eene achterkleindochter, - door de vrouwelgkelijn,en dooreen tweede huwelijk,tls gewezen kindermeisje, op een der hofjes
.eeft te Amsterdam.
J. v. H.
[GIDEON FALLET is niet alleenbekend als Secrearis vau Arrtsterdmn,maar ook als ijverig lidY(LL~ de
Rederijkerskamer 1n liefd’ bloeijende. In de bekende
Illoespraack, door die Kamer uitgegeven, eene onrer
oudste grarnmaticaas , heeten de sprekende personen
IOEYER

en

GIDEON.

Beide voornamen behooren

tot

le niet zeer gelvone. Wij vermoeden, dat de schrijver
Ier Tzuespmck hier bepaalde personen op het oog
leeft. en wel twee werkzame en belanestellende
leien ier kamer ROEMEB VISBCHERenGIDEONBALLET.
3e sprekers zijn neven. ROEYER begint het gesprek

net te zeggen : Bonjour Neef, waarop QIDEON

ant-

v o o r d t : Ghoedendagh Cozijn. Waren nu, wat wij
liet weten, ROEBIER VISSCHER en GIDEON FALLET
leven, dan zou onze gissing daardoor waarsch~nlijk
vorden.]

Heinrich Hexham (vgl. IV. bl. 162). Nog
s van HENDRIK HEXHAM bekend:Journarel
rara ‘t Belech van Breda. Delft 1638. in 4O.
J. L. A, 1.
Chronogrammeri
(vgl. 1. bl. 13; 11. bl. 183,
?17,342; Bijbl. 1853,bl. xxviii). JAN ELINX,
jen Belgisch rijmer der XVIIde eeuw, heeft
le dwaze moeite genomen om een geheel tooleelspel in Qaartellende verzen te schrijven.
3et is getiteld : Tonneel der ongebregjdelde
Liefde vertoonende met zegepraal van een bl+’
ynde spel, naer druck geluck , in Qaertellende
Vaersen gesteld door JOANNES ELINX~~ verhoont door de tuchtige Gonstliefhebbers der
Kedenlijcke Gulde van St. Jan, gesegt de Pe,ene, 22 Febr. 1688. Te Mechelen, bij JAN
DAIJE.
J. L. A. 1.
Voorden op het platte land in Noord-Hol!and nog gebruikelik (verv. van bl. 161).
Proest. Vuile, slordige boel, vet officie.
Proestwij, gemors.
Prut. Gestremde melk ; slijk, weeke modder, baggeraarde. Prutter, melkverkooper ,
melkventer. Prutboel, smerige boel,
Pruttelen. Opborrelen, aanhoudend knorren. Spreekw.: Altij’dpruttelen en nooit gaar ;
altijd knorrende en nooit te vreden.
Puist. Spreekw.: KG heeft er eenpuist aan,
hg heeft er eenen af keer van.
Pul. Kuiken, jong van eenen vogel.
Pulken. Drinken, zuipen, zwelgen,
purk. Dwerg, achterlijk, klein schepsel.
Puur. Versterkingswoord, b. v. hij ispuu~s
in zijnen schik, het ly kt puur wat.
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Raag. Spinrag. Het raagt, het veld is met
spinrag bedekt.
Raam. Vorm, leest, beengestel, b. v. die
koe heeft een goed raam of daar ligt een goed
raam in,d. i. zij is breed en zwaar van bouw.
Raffelen. Rabbelen, veel en schielijk spreken, b. v. hij raffelt alles door malkander.
Rak. Lange weg, groote reis, b. v. dat is
mij een rak, hij heeft het rak aangekregen, d. i.
zwaar vermoeid, heeft het eud ifa den mond.
Rampu. Beschadigd, gebroken.
Rap. Afgevallen boomloof, strooisel van
fijne takken. Jan Rap en z@a maat, gemeen
volk.
Rap van leden. Vlug, welgemaakt.
Rappig. Schurftig, schilferig.
Rasken. Dun afgaan, b. v. die koe is aan
den rasker, d. i. aan den doorloop.
Redut. Beklag. Hij is leelijk op z2jn redut,
d.i. hij is gramstorig.
Rem. Afsluiting, schutting, getralied schot,
Koerem, varkensrem.
Remelen.
IJlen, raaskallen.
Reuren. Roeren, vrolijk, jo1i.g zijn. Sprw.:
Wat jong ìs reurt graag. Reurzng, beweging,
drnkte, gejoel.
Revereo’ntge. Berijmd opschrift, versje ,
rijmpje.
R9den. Bespringen, dekken. Ook de kot
wil rijden, d. i. is tochtig.
R$if. RiigIijf, corset.
Roez&oe.zen. Morsen, kladdan. RQedIOeziQ
weder: onstuimig, ruw.
RoMpje. Borst.rok, onderjak, vest.
&n$je, Kransje, beurtelingsch vriendenbezoek.. Halfelfjes rondje, gastrondje, theerondje, halfzesjesrondje, enz.
Rook. Hooihoop. Het hooi is aan den rook
d. i. staat aan hoopen op het veld.
Rosbouten. Klonteren, klimmen, rossen.
Ruigte. Onkruid, strooisel, vuilnis.
Ruilebuiten. Ruilen.
RuiterZg.
Schurftig.
Rul, Zacht, murw, weinig zamenhangend,
Rul, Gril, kuur, vlaag, b. v. het is bzj de
rullen.
Russchen. Rietzoden, ontuig, vuilnis.
Rutje. Ledig, geldeloos, op, b.v. hzj’ is rutje.
&&e,?aar. Kwantselaar, koopman in allerlei zaken, veelal bij ruiling.
,Yj’abel. Wollen das ; gebreide halsdoek, voor
eenige jaren eerst algemeen in gebruik gekomen.
Schaberlakken.
Iemand bzj zijne schaberlakken krygerl, d. i. hem onzacht bij de kleederen
aangrijpen.
Schapseljoen.
Voorbeeld, mal.
Scharmaa2jen.
In het wilde omschermen.
Schiften. Runnen, kartelen, scheiden. De
karn schtyt zegt men, wanneer de boter zich
onder het karnen van den room begint af te

scheiden.

XcEftig. Schichtig, schrikkig , angstiw
Xci&nmeZig. Bloode , vreesachtig, on:idig
beschaamd.
Schinsteren.
Eene flaauwe lichtflonkerinp,
een glanzig afschijnsel geven.
Scheer. Schouder. Staart over schoer (pl.
NAV. IV. bl. 139 ; BGbZ. 1855, bl. xxxii) wordt
gezegd van ruilen,handelen metgeslotcn beurs.
Zou het ook zijnen oorsprong nemen van de
varkensslagt en eigenlijk zijn staart onz s&oer,
ruiling van den staart met het daaraan vastzittende ruggespek (rupknokkels) om den
scheer of schouder van het varken ?
Scheer, schoerwater. Zware regenbui,
Sc/iooijen. Wawelen, straatslgpen. Den tijd
verschoogen.
Schooijer, bedelaar, landlooper.
Schorteldoek. Schort, voorschoot van zijde
of andere fijne stof, niet te verwarrenmet
boezelaar, bontje of slab.
J.HOU~lA!?.
Dood van Willem Nannìus. In het Necrologiufn der Hooglandache kerk te Leyden, komt
het volgende doodberigt voor:
PAO. 1366. Duegs voor St. Willebrord (7
Nov.1 stierf Heer WILLEN XA?~', Cureyt van
een vierdedeel der kercke van’llordrecht, die
geweest hadde Cappelaen en Zepelbewaerder
van VrOUWe MACHTELT VAN LANCASTER,
Gravinne tan Holland,”
..ELSEVIER.
Gabriël Metzu (vgl.. bl. 161, V. bl. 99).
Van dien schilder is, behalve ziJne kunstwerken, weinig bekend ; daarom deel ik hiermede
het huwelijk zijner ouders, zoo als dit te Leyden op het stadhuis is aangeteekend :
N 18 April 1620. JACQUES METSU, schilder,
van Belle in Vtaenderen, Wedr. van MARYTGE
JANSdr., vergezeld met EDUARDUBKEELZ~~~
bekende; met MACHTELT DIRCxdr. jd. van
Schiedam, woont tot Leyden.
10 Nov.1625. JACQLJESMETSTJR,~~~~~~~~,
Wedr. van MACRTELT ~~I<cx,vergezeld met
DAVIDDE ~~~~~~zijnbekende;met~~~~~~NYNTGEX GARNIJEILS. Weduwe van GUILLAUME FRENOUT, schilder, vereezeld met MARTTGE MATIIEUS hacrbekende?'
Uiteen dierhuwelijkenis~~nnrR~~I~~~~
geboren, en daar hij in 1658 oud 30 jaren, te
Amsterdam huwde met ISABELLA WOLF uit
Enkhuizen, is hij een kind uit het 3de huwelijk zijns vaders.
Zijne moeder was stads-vroedvrouw te
Leyden, waarvau de aanstelling nog voorhanden is (het is nog al merkwaardig dat hij
eene kraamkamer heeft geschilderd). Hij behoordeniettotdeGereformeerden;anderskon
zijn geboortejaar gemakkelijk gevonden worden.
..ELSEVIER.
Johan Pryce (vgl. V. bl. 1). Deze kapitein,
den 15den April 1609 te I?oordwijk begraven,
33*
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voeten uit op de afbeelding der binnenplaats
van de herbef.g, van ouds genaamd BZaauw
Jan. Amst. bq F. CRAIJESSCHOT, enz. 1751.
fol. als ook nog op eene andere prent zonder
naam van graveur, fol. lang formaat. Hij staat
ook daar ten voeten uit, en wel op een tooneel,
omgeven door zes aanschouwers en een kind,
dat van schrik weg schijnt te willen loopen.
Wij kennen van hem 2 verzen en wel NO.1.
ISABELLADOUBLETH(").
Heilzaame en trouhertige vermaaninge aan
CATHARINAKUYK.
PHILIPPOTAKUYK.
het Vereenigt Nederland, door DANIEL CAJAIn de registers van den 500en penning over NUS ten opzichte van de verkiezinge van Zajva
Rynland, volgens Resolutie der Staten van Hoogheid den Heere Prince van Oranje en NasHolland van 11 Julij 1627, komt voor onder de sau, enz. enz. als Stadhouder, Adnairaal en
Edelen tenplattelande wonende(Noordwijk):
Cupitein Generaal van deze Provintàe verkooJoffr. PRYS , Wede. van Capiteyn PRYS.. f 50. relz 1 Mei 1747 binnen Haarlena, fol, formaat,
terwijl men daarbij het volgende vermeld Te Haarlem, gedrukt bij de Erfgenamen van
J. VAN HALDE~RAY,
enz. Dit vers is mede gevindt: >>Alhier wert ten bevele van de Burgemeestren deser stede tergedachtenis gestelt, drukt in den bundel getiteld: Vreugdeklanken
dat de voorss. Wedue overleden zynde, d’eene op de gawenschte verkiezinge van Z.D. H. den
helft van haregoederen is verdeelt sen eenige Ileere WILLEDI CL H.FRISO,B~Z. Zie blz. 273
erfgenamen in EngeZant, en de wederhelft sen enz. Amst. 1747.8O.
Het 2de vers is zijn Y) Gewenschte lofbazuitae,
vele handen die in dcsen nyet taxabel en zyn,
en dat daeromme op de naestvolgende impo- voor den doorlugtigsten Hooggebooren Vorst err
sitie der voorss. boedel geroyeert sal werden .” Heer, w. C. H. FRISO, Prinee van Oranje e?a
..ELUEVIER.
Nassau, enz. enz. en voor denjonge Erfprins
geb. 8 Maart, zullende plechtelijkgedoopt werden den 1 lden April 1748, binnen ‘s GravenVr~dag(vgl.VII.bl.7en134).De
tijdrekenkundige formule, voorkomende in NAV.V. bl. hage. Te Haarlem,gedrukt bij M. v. HALDEN133, Vr. LXXVIII en toegelicht in NAV. VI. ROIJ,enz.
Ook heb ik nog een Grafschrift of Samenbl, 177, heb ik toegepast op het vroeger medegedeelde versje, doch ben op de eerste drie spraak tusschen Weetgraag en Ondertictier ,
datums gestuit. Nu is de vraag : (niet of de op- over den beruchten en grooten Heer DANIEL CAgegevene formule doorgaat, want dit houd ik JANUS, dewelke aan de meeste Hoven te zien is
buiten kijf, maar)weZke datunas voor die drie ge- geweest. OverZ. in ‘t vergroote Proveniers- Huys
DIRK.
binnen Haarlem 27 Febr. 1749, - mede gebeurtenissen moesten genoteerd zijn?
[Het versje, gelijkluidend met dat wat wij bl. 7 ge- drukt bij M.V.HALDENROIJ,~~~.
plaatst hebben, is door
overgenomen uit HuisDie meer over beide reuzen wil weten, zie
pot uit de oude en n;euwe ketels, bestaande in 124 diJ- JAN ~IARCHANT, Verhaal van Reusen, enz.
ferents kooksels, baksels en brouwsels. Elfde druk,
Haarlem 1751.8’. bl. 44 enz. en bl. 109, enz.
gedrukt in Holland voor de liejlzebbers
van gemak en
w.
vermaak. Als derde Vrijdag wordt hier opgegeven 2
[Het eerstgenoemde vers van c. CAJANUS werd ons
Mei 1747. De overige data komen met de op bl. 7
ook door EVERTS aangewezen.]
aangewezene
overeen.]
- Een paar reuzen (vgl. V. bl. 131). Wij weHollandschejok en scherts. Dat de spotten niet welke reus in 1664 te Londen te zien
zucht den Hollanders eigen is en zij tot scherts
was, maar ADIPzINGinzijne &&.r. WanHUUr- genegen zijn, is niet slechts eene opmerking
Zena! bl. 90, verhaalt, dat de Hollandsche reus van BIZOT , zie NAV. VIL bl. 25, maar is ook
KLAAS VAN KIETEL van Spaarnwoude in 1296 door anderen opgemerkt.Zoo kentE.M.ARNDT
in gezelschap van WILLEM VAN EGMOXD en in zijne welgeschrevene brochure nHoZZand e,z
andere Edelen, Engeland bezocht heeft.
de Hollanders.” Leeuwarden 1847. bl. 66 hun
Te Haarlem in het Proveniershuis hangt ecne ironische kortswijligheid toe. Maar hethet afbeeldsel van D. CAJANUS ten voeten uit. geen ARXDT meer aan de bewoners dier landEenige zijner beenderen worden te Leyden schappen, waar het zuiver Nederduitschin het anatomisch kabinet bewaard, terwijl &xische bloed in de aderen schijnt te vloeiik in het bezit ben van OBn van zijne muilen, jen, toeëigent, wordt door LOUIS DIJ MAURIEIZ
een linnen hemd en de leest van zijn schoen in zijne T) Gedenkschr. behorende tot de Historie
groot 14 duim. Behalve het bekende lithogr. van Holland”, vert. Amst. 1704. bl. 62 aan het
portret van REEDERS, heb ik zijn figuur ten geheele Nederlandsche volk toegekend en de
neiging tot spot van dit volk reeds in zijne
-6 c OBNELIA RATTALER was gehuwd met FInLIP jeugd door hem waargenomen, -Wanneer
UOIJBLETB. Zie B.VAN LEGUWEN, Bat. Iìlust. Artikel
wij de geschiedenis raadplegen, de zotskap.%Seten , bl. 1114.
even als zijne vrouw
LERS

MARGARETA RATTAL-

op den 24sten Sept. 1627, was een Engelschman van geboorte.
Volgens de registers van den 200en penning over Rynland (op het Leydsch archief
aanwezig)van den jarel623,woonde teNoordwijk Binnen in één huis :
Joffr. PRYS, Wede.
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pen op de mouw der dienaren van VAN EGM OND (zie Gesch. des Vaderl. door w. A. ELBERTS, Deventer 1847, bl. 83), de vele schotschriften, enz., die het onder alle omstandigheden immer in ons vaderland ger:gend heeft,
nagaan, wie zal dan de waarheid hiervan
Iíunnen ontkennen ?
L. D. R.

en een van J. ~0s~. Het werk wordt besloten met een lijkdicht van AERNOUT MOOSEN,
predikant te Hardenbergh, getiteld : Wczermont of Herdersklaght over de doot van den

Zonderlinge drukfzvgl. VIL bl. 5). Ik
herinner mij hierbij eene drukfout, die ik in
de Bijvoegs. en Aanm. voor het 18de deel der
Vaderl. Hist. vans. WAGEYAAR, bl. 34, onderaan aantrof, waar de syllabe con wordt uitgelaten en de Consul der Nederlanden te Alyzers
zich zelven alzoo een sul noemt.
L.D.R.
-.
Kleuren in wapens. Hoe kon de naauwkeurige Navorscher V. D. N. (VIL bl. 7) naar
kleuren in den zegelring van BLOIS, gezegd
TRESLOXG, en evenzoo IC. v. S. (VIL bl. 72)
in het wapen van DE VOS in 1578 zoeken? Zij
zouden dan immers eene heraldieke zeldzaamheid gevonden hebben ; want ofschoon
1578 door ESTOR genoemd wordt als het jaar,
waarin de kleuren op de wapenen het eerst
door hachuresaangegeven
werden, is dit echter
niet bewezen en houdt men vrij algemeen
CRRISTOPH. DE BUTKENS, omstreeks 1626, of
althans iemand uit zijnen tijd, voor den uitvinder van dit gebruik (Vgl. RIETSTAP,bl. 96).
L. D. lt.

‘s Gravenhage, bij JASPER DOL, 1676, in 8*.
De Hoogleeraar VISSCRER noemt in zijne

Eerwaerdigen , Hooghgeleerden, Godvruchtigen
Heere SIMOY SIHONIDES, Bedienaer des H.
E’uangeliums in ‘s Ggwavenhage,
nevens een Brief
aan de Weduzoe van den schrijver. Gedrukt te
Bronnen-Studie voor de Historie van het Vaderland, art. de Beemster : 9, SI&IOXDES, Heilige Bedenkingen over de Bedijukingen van de
Beemster, 12*. ; doch zonder opgave van jaar-

tal, zoo dat het niet blijkt of dit werkje nog
bij zijn leven in druk is verschenen,
Ik kan niet nalaten hier eenige bijzonderheden uit de straks genoemde voorrede van
af te schrijven. (Eene lijst der
w e r k e n v a n F . RIDDERUS v i n d t m e n i n DE
NAVORSCHER, dl.VII.bl.45.)
RIDDERUS

Romen,” Zegt RIDDERUS, 19 WaS $leBeelden de Gedachtenisse
van
gbestorvene vrienden te doen levend’ blijven,

~~Oudt

woon

ende plaetsten deselvige in haer beste kameren, Desgelijckx geschiet by ons door Conterfeytselen , en als de tidt ons soo gelukkigh
sal gemaeckt hebben, dat wy de Afprentinge
van D. SIMONIDES zalig. mogen bekomen, gelijk als wy op belofte in verwachtinge
zijn;
‘t sal soo een pronck sijn in onse huyeen , als
hy selve dierbaar was voor onse ooghen. Sic
ille oculos, sic ora ferebat.”
IyIndien veel deftige Mannen na haer doot
ook niet noch predikten, veele souden nauwlyckx weten, wat sy souden sprcecken. Soo
hoorden wy den soettaeligen SIUONIDES predicken doe hy leefde, ende nu komt gy hem
hier hooren spreecken, na dat hy is gestorven. De doode leeuw verschafte voor SIMSOX

SimonSimonides.
Het schijnt, dat de geschriften van den kundigen en ijverigen Predikant SIMON SIMOXDES zeldzaam zijn geworden en, uit hoofde van zijnen, zoo in geschriften als op den kansel, betoonden ijver
voor het huis van Oranje, veelal in minachting zijn geraakt; waartoe ook welligt later
de aanteekeningen van WAGENAAR, hem betreffende ( VaderZ. Historie, dl. X111. bl. 156,
en dl. XIV. bl. 67-175) eenigermate zullen
hebben bijgedragen.
Eene vraag betrekkelijk de beruchte predikatie van SINOXIDES, daags na het gruwelstuk aan de gebroeders DE WITT gepleegd,
voorkomende in DE NAVORSCHER, dl. V. bl.
133, is tot nog toe onbeantwoord gebleven,
Ik bezit een paar verhandelingen van den
schriJver, waarvan de eene is getiteld : Be

honigh , dat hy levende hem geweygert sonde

hebben, ende die melck en honigh, de welcke
van den levenden SIMONIDES niet af te bedelen waren, sal zyn doot nu aen de levende
mededeylen.”
PIDoch eer dat ick daer van meer segge,
300 moet ick een weynig van dien grooten
Man selve spreecken,ende
alsick al hebbe uyt;esproocken,
soo sal ick niet veel meer doen,
ian of ick hadde gheswegen. ‘t Harnas van
PAUL was voor den kleynen DAVID te groot;
mde dese kleyne Voor-reden is voor den
Trooten SIMOXIDES
te kleyn. De penne most
tl in SIMOXIDES
eygen Inck-pot inghedruckt

ziel onder een wolcke, of onderwijsinghe voor
Geestelijcke Verlatene, en de andere : Couragie
voor het volck des Heeren, of Tractaatjen van
de Geestelijcke kloeckmoedigheyt,
alsook een
dichtstuk: De Ziel levende in de Doet, of JESUS op het sterf-bed gevonden. Op de wijse
van den 9 Psalm.

rvesen, die bequaem soude zijn, om waerdigh
;enoegh de deugden engaeven van dien Hooghvaerdigen

Deze verzameling is kort na den dood des
schrijvers bezorgd door zijnen ambtgenoot
PRASCISCUS
RIDDERUS, d i e d e z e u i t g a v e m e t
eene voorrede heeft verrijkt. Op deze volgt
een yers tot aanbeveling van COXSTASTER,

door

3

Alan uyt te drucken,”

III-IY was noch een kleyne school-jongen ,
1 loe ick hem eerst leerde kennen, gebooren
\ ran een seer eerlijck geslachte ; doch sonder
c laer behulp te vinden tot voortsettinghe van
ijn studien, dewijle niemandt van haer den
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dorpel der &.&miea hadde betreden. Evenwei hadde SIMOSILHZ de eere en ‘t geluck de
soon te zijn van soo een SIMOX, die uytblonck
in de Genees-konst, ende na wiens raet men
quam hooren, als men van andere Gences&feesteren was verlaten. Doch vaders veel
doorvrochte schriften tot geuesinpe des Lichnems, SxnIoxInEs niet baetende, die gcheyligt
was om zielen te genesen ; most hyop de vleugelen van eygen naerstigheyt sweven, sonde
hij sich selven boven de gemeyne Acrde opbeuren. Dus konde hy haest met PAUL0 seggen : Ick nam toe boven veele van mijnen ouderdom, Gril. 1: 14. Ick gedencke, dat ick gesien
hebbe een Gedicht, van hem..gemaeckt, noch
een kleyne schooljonghen zgnde, waer over
de Heer CATS, sen wie het vertoont wiert,
verwondert stont. Nu en dan nam ick de
moeyte en ‘t vermaeck, om hem in de Latijnse taele te ondersoecken, ende oock te
onderwysen ; ende soo gaf hy groote proeven
van memorie en verstant.”
r,Soo dan in korte tijdt de schoolbanken
geluckigh overstappende, sagh hem oock de
Leytsche Academie; doch oordeelde niet., dat
hy het slijpen op de Blauwe steen van nooden
hsdde: haest sngh men hem in de kercke ,
daer hij met JEREMIA toe was van jongs geheyligt, te jongh soo ‘t scheen, met die Propheet, tot soo swaren last; doch evenwel,
ghelyck het bleeck, niet te swack. Hy, die
noch een kindt sijnde gafMannen-beschaemd
oordeel over predicatien (ick ben daervan
getuige) ende die in kinder oeffeningen bequaeme proeven gaf van den Geest der Prophetie, konde niet anders dan als een man op
de predickstoel staen. Ende daer van s;jn
genoegsaeme getuygen, die noch van sijn
eerste Predicutiën soo loffelijck getuygen :
ende wie hij voorts geweest is, sullen Rotterdam, en ‘s Grnvenknge noch langhe betuygen ,”
>,Maer oock most de penne SIXONIDEM leeren kennen. Doch soo leerde hy ook door
ondervindinghe, dat het swarte beest, de .Yydiyheit , de tanden teghen hem scherpte ; daer
men hem voor bedancken most, dat wiert bcloont met smaetheyt ende verachtinghe,maer
hij hadde dit in SESECA al gelesen en geleert:
Colztemne contemni: ende in plaetse van door
dit tegenstaen moedeloos te morden, soo was
hg als ‘t smitsvyer, ‘t welck door ingcworpen water te heeter en lichter brandt. ‘t Was
hem genoegh, dat sijn dappere penne noch bij
veelen aenghenaem was. Hij maeckte dit tot
zijn devijs: Ma10 invidiam, quam commiserationem. Wy weten, hoe aengenaem zijn geleerde en doorwrochte schrlften van veele
ontfangen zijn, en wat verlangen datae gebaert hebben. om meer van die handt te sien :
te meer, als ken ‘t getuygenisse hoorde van
diese gesien hadden. Ende als ick naer sijn
doet, versocht sijnde, die groote toebereyde

ende s o o doorgheíeerde Gheschriften b e schouwde, most ick, met, de Koninginne , als
van SALOMONS heerlyckheidt , uytroepen, dat
de helft mij niet gheseyt was.”
)>Vrienden, ‘t geen wy in den druck van
SIMOXIDES hebben gesien , mach naulyckx de
kleynste vinger genaemt worden van ‘t-groote
lichaem, dat in zin boe&-kas rust,. Dit mosten wij derven, soo langhe als hy leefde, ende
dat verwachten wy te genieten, nu hy is ghestorven.”
>jDie Man hadde wat eygens om tedere
zielen innigh wel te bewercken. Onder die
was hy van een der voornaemste versocht,
om daer over de penne te willen gebruyken,
en soo oock veele andere te dienen ; waer toe
hy soo vaerdigb was, als bequaem. Als dan,
Ah! na sijn doodt? om dat voltrocken werck
gebeden wiert van die dat ten hooghsten noodigh was ; soo ware het niet wel geweest, dat
de weduwe dat geestelijcke wel geweygert
hadde.”
>)Ontfanght dan, Suchtende Zielen, ‘t geen
de suchtende weduwe U lieden soo gunstigh
mededeylt. Bedanckt haer voor dit Ziel bancquet soo beleefdelyck datse de goetheyt neme
om oock de andere wercken van haer zaelige
l\lan gemeyn te maecken.”
S. SIXOXIDES is geboren in de Rgp, UW
van 1652 tot 1664 Predikant te Rotterdam ;
van 1664 tot aan zijn overlijden in 1675 Predikant te ‘s Gravenhage. F. RIDDERTJS was
Predikant te Xchermerhorn van 1644 tot 1648,
ris wanneer hg naar Brielle is vertrokken ;
vervolgens was hij Predikant te Rotterdam
van 1656 tot . . . . .
J.BOUXAN.
Gedenkpenningen op den Admiraal Vernon
vgl. VI. bl. 161; VIL bl. 5, 165). In mijn
bezit is cen vznsouspenning, die ik t. a. pll.
log niet, beschreven vond.
Voorzijde: Admiraal VERXOX, ongedekt,
inks ziende, met den Admiraalsstaf in de linrerhand; kniestuk. Omschrift: 1. Cume. 1.
Saw. 1. Conquered. Onderschrift: Carthngena.
Keerzijde: Eene stad met haven, door
twee landtongen gevormd, die aan den zeekant elk een fort dragen. In den havenkom
3en klein vaartuig en de woorden : Don (niet
D~~~BLASS.
Vóór de haven twee grootere
?n twee kleinere vaartuigen, als ook een fort,
regts een boom. OmschrIft: None. more. ready.
ton. more. brave. April 1741.
J. A. BUDDINGH.

Zonderlinge tite& van boeken (vgl. VIL bl.
165). Ik ben in het bezit van een boekjein
duodecimo, dat dezen titel draagt : Het Zeven
uan PHILOPATER, opgewiegd in Voetiaensche
Mmeryen
en groot gemaakt in verborgentheden
der Coccejanen. Een waere Historie. Dit is
gevolgd door: Yervolg van ‘t leven van PRILO-
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Geredded uit de verborgentheeden der
Coccejanen en gewordesz een waarachtig WISgeer. Een waere Historie. Het eerste uitgePATER.

g e v e n t o t Groenirqen, voor SIEWERT V A N
DER BURG, in de Vaarheid,
1691. Het twee-

de aldaar in 1697, waar de uitgever echter
VAX
DER BRUG heet,zoo dit geene drukfout is,
waarschijnlijk verdichte namen. Het eerste
is groot 221, het tweede 292 bladzijden.
Meestal is de Oud-Duitsche letter gebezigd.
De inhoud is langwijlig, en de stijl naar, ongekuischt, vol van uitheemsche woorden. De
strekking van het geheel is aanbevelily en
verheffing der Cartesiaansche philosoplne.
E.A. P.

VRAGEN.

3 2 3 . - Johannes Huu% In het jaar 1735 werd
bij JOH ANNE S MAREHOORN
te Haarlem uitgegeven
eenboekje, dat den titel voerde : ~r0nderwijs der vroutoen aangaande het Jcinderbaren,” enz. door JQANBES
HUWJ$,

in z#n leven Med. Doctor. Tzoeden

druk. Hu-

WE was de eerste, die het vrouwelijk bekken heeft gemeten. Er is dus veel aan gelegen te weten, in welk
jaar de eerste druk van bovenstaand boekje is uitgekomen. Wie kan mij iets naders omtrent JOANNEO
HUWÉ, die te Ilaarlew praktizeerde in het begin der
vorige eeuw, mededeelen ? Ik weet wel, dat hij twee
zonen had, van welke de oudste den 9den Julij 1720,
de tweede den lsten Mei 172 1 te Leyden promoveerde en die beide hunne Dissertatïën aan hem opdroegen. Maar vooral., wie kan mij den eersten druk van
bovenstaand boekJe bezorgen of iets daaromtrent zeggen! Den tweeden druk verlang ik niet.
1. H. ISRAELS.

3 3 4 . - Zes voormalige geestelÿken. Welke bijzonderheden zijn er nog bekend van :
Pere ABRAIIAW, jadis Prieur des Carmes en la ville d’.hdes.
Pere EDYOND
DE
BEAUVAL ,
jadis Jesniteetdocbeur en theologie.
Sienr HELCHIOR ROMA N Espagnol , jadis procureur
de l’ordre des Jacobins $ Rome.
Maistre JEAN NORYAN,
jadis predicateur ordinaire
de Mastas.
Sieur ANTOINE GÈNESTET, jadis confessenr et prestre Franciscain.
LEONARD THWJENOT
, ci devant curé dans la ville
de Poictiers.
Zij komen voor in de Diverses recocations et ahjurations
droito

du Papisme, publìquement faites en divers enR.
de Fraace, etc. A la Haye , 1601.

-

Oorsprong der dagbladen in Nederland.
In de Zondags-Editie van het Handelsblad van 15
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Jnnij 18.57, wordt in een artikel over de Citadel van
gesproken van verschillende pogingen,dic
Prins MAUR ITS in het werk zonde gesteld hebben, om
die sterkte te overrompelen. - Aan het verhaal van
rendier pogingen (mij alleen uit DE LA PISE bekend),
wordt daar gezegd, schijnt zich het ontstaan der dagbladen in Nederland te verbinden.
Quaeritur : wat door deze woorden bedoeld wordt,
en waarop die schijn berust?
[Vgl. over de Nederlandsche Nieuwsbladen-:;ratuur NAV.V. bl. 210 en dc daar aangehaalde plaatsen, voorts nog ald. bl. 338.1
Antlcerpen

3 2 6 . - Onbekende wapens. Worden gevraagd de
volgende wanens, etc.
lö. Wapei v& IN DE RETUW,OANMUISWINKEL,
VANDERWOUDE
(Gelderland\.
\-.~
-,Zo. Cimier van VAN DRRELFT (wapen: 3 zilveren
ruiten en fasce op een veld van keel).
3O. Wapen van LA FOSSE.
4O. Wapen van JOR IS (waarvan omstreeks 1700
een ELrAs don19 &xgemeestervan
Zult-Bommel was).
50. Wapenvan den Heer STEVEN SCIIEIJDERUIJT,
Heervan TerUoogeop Walcheren (zie ~~ALLEGANGE,
bl. 67), welke die bezitting 13 Nov. 1739 aan den
Heer VAN DISROECK verkocht heeft.
6O. Wapen van Vrouwe ANNA MARIA CONINCIE,
eerst gehuwd met Z. Ex. den Hoog Ed. Geb. Heer
Jonkheer J OHAN VAN BORSSELE VAN DER HOOGT,
Vrijheer van Borssele en van Ter f$ooye, premier
Noble van Zeelnud; daarop met den Hoog Geb. Heer
STEVEN
WALRAAD,
Graaf van RundPc?&k.
7O. Cimier, tenant6 en verdere ornamenten van
VAN HATTEM (wapen : droogscheerdertichaar
en hatide), en id. van VAN YIEGON (wapen goud, au cheJvan
keel).
8O. Wapen van STELLIXQWEEFF. Reeds lang geleden vroeg ik naar het wapen van deze toch nog al bekende familie, maar tot mijne verwondering heb ik
tot nog toe geen opgave daarvan mogen ontvangen.
HH. Navorschers worden nogmaalu nitgenoodigd ,
mij zoo mogelijk hierin te hulp te komen.
X.
33I. - Vestinperken p>an Muiden. De vestingwerken van Muiden en van het Kasteel aldaar, schijnen ook vóór den jongsten tijd menige wijziging en
uitbreiding te hebben ondergaan. Vruchteloos echter
trachtte men tot nog toe op te sporen, hoe en toanneer
zulks telkens geschiedde. Mogt alzoo iemand in de
gelegenheid zijn, deswege eenige nadere aanwyzing
te doen, al ware het slechts door eene opgave der
werken, waarin eenige bijzonderheid uit vroeger’ tijd
nopens Muiden zelf en de omwalling van het Slot vermeld staat, zoo zal hij den ondergeteekende met de
mededeeling zeer aan zich verpligten. Het spreekt
echter van zelf, dat het met deze vraag geenszins de
bedoeling is, louter eene verwijzing naar werken als
de Tegenzooordìge Staat der Vereenigde Nederlanden,
het Aardrzj’kskundig Woordenboek van V . D . A A, de
beschrijving van het Slot te nluiden door KONINQ en

dergelijke algemeen bekende uit te lokken.
G. K. Hz.

3 2 s . - I>elasgen. De oorspron,g der Pelasgen
heeft aanleiding tot veel twistgeschrijf gegeven,vooral
ook daar HERODOTLIS ze nu eens loui&Ys, dan weder
Barbaren noemt. De jongste nasporingen schijnen
evenwel te leiden tot het feit, dat er bepaald twee
soorten van Pelasyen moeten worden aangenomen ,
en wel de Helleniuche of oorspronkelijke Pelasgen ,
zoo als zich de eerste Indo-Germaansche bewoners
(of fIyksos) van Griekenland naar hunnen God BEL
(den A-bel-ios of Apollo der Grieken) noemden, en de
Tgrrhenische of Lydo- Toeranische Pelasgen, zijnde in
het Se&-rijk en wel in Lydiëgevestigde volkplantelingen uit Toeran, die door overbevolking ook uit
L,ydië werden verdreven, en zich alstocn in italiëals
Tyrrheniërs
vasten voet verschaften. Waarom en
wanneer vestigden zich echter die Toeraniërs in het
Sclrn-rijk?
Met de oplossing hiervan zal men den ondergeteekende eene groote dienst bewijzen.
G. K. Hz.
3NB. - Liedeboek van dfeenno Simons.
van dezen beroemden man beeft de Heer

Een lied
BLAUPOT
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TEN CATE aangetroffen in Sommighe stichtelijke Liedekens, Hoorn 16 18. (SKELLAERT NO. 204. Eene uitg.
Hoorn, 1632,vermeld bij WILLEDIS en BNELLAERT),
en SOETJEN DERRITB, Een geestelijck Liedt-boecxken,
Hoorn ~~~~(SEELLAERT NO. 180. Andereuitgaven,
Enkhuizen1607,Alkm.
1609,Hoorn1621,ib.1632,
alle in 16O. Zie Catal. van de Bibi. der Vereenigde
Doopsgez. Gemeente te Amsterdam, 2de Afd. bl. 58,
NO. 37-42.) en medegedeeld in zijne Geschied. der
Doopsgezinden in Friesland, bl. 261. Men.vindt het
aok in’s Herten Vreucht inhoudendceeniqe
meuwe Liedekens ugt den 0. en N. Testamente , byeen vergadert
door P. G. (*) (BNELLAERT NO. 380) zijnde een aanhangsel op Sonamighe leerachtige geestelijcke Liedekens, gsmaackt uyt den 0. en N. Testanasnte enz. Vermeerdert met eenighe nieuwe Liedekens, door P. G ,
nat is niet p. QEEBTDORP, zoo als opgegeven wordt in
den Catal. der Maatsch. van Letterk., dl. 1. bl. 238,
maar PIETER QRIJBPEER, zie SCHIJN, Gesch. der
Mennonieten,
dl. 111. bl. 233.
Doch MERNO heeft meer liederen gemaakt. Eenen
geheelen bundel vindt men :vermeld op de l$t VBU
WILLEMB
in zijne Mengelingen van Vaderl. inhoud,
bl. 293, NO. 36, en (daaruit overgenomen) op die van
SNELLAERT in WILLEMS Oud- Vlaemsche
Liederen,
Inl. bl. XLVII, NO. 188, namelijk JIENNO SKIIONS,
Meditations
liedekens 1603, 120. Lang heb ik naar dit
boekje gezocht, maar het nergens kunnen vinden.
Bestaan er nog exemplaren van den door WILLENS
vermelden of van eenen vroegeren druk. Zoo ja,
welke is de inhoud?
P.LEENDEBTZ,WZ.

van Claes Feddesz. Op het
3 3 0 . - GrafschrtQI
Choor in de Nieuwe Kerk te Amsterdam vond ik het
volgende
grafschrift:
CLAEs FEDDESZ

die met syn Byle
Gereyst heeft
over Duysent myle
en heeft verkreegen
door Goodes seegen.
Spyeggelt U aan My
ick heb geweest als ghy
en nu legh ick hier
en py treet op mp.
Daarboven drie Gijlen, waarboven eene kroon.
Waarschijnlijk is hij scheepstimmerman geweest.
Was hij misschien een der werklieden, die, nu, het ,
verblijf van PETER den Grooten hier te lande, naai
Rusland zich begaven?
D. F.
of Christelijkee
3 3 1 . -Geestelijk Raadselboek
TOjdverdrijver.
B e s t a a n d e i n ,legentz$ uitgezochtc
schriftuurlijke Raadseltjes uit het Oude en Nietw
Testament, met hare sch+@uurplaatsen
aangewezen
Zeer stichtelijk byeenverzameld
voor de jeugd en alk
Christelijke personen zeer nuttiy en dienstbaar. Ver,
meerderd en verbeterd door G. l’.Te Amst. bij F. o. I.
HOLST,
zonder jaartal.
Zie hier den titelvan een zeer vreemdsoortig hoeks,
ke , dat in ‘t geheel 16 pagina’s beslaat. Als proeve
een paar raadseltjes :
Raads. Wat voor een Bruidegom heeft de kostelijk
ste Bruidschat bekomen?
Antw.
A DAM, God gaf hem alles (Gen. 1: 20).
(*) Wel te onderscheiden van Een nieto sch$fluer’
lyck Liedtboecxken
genaemt des Herten Vreught , ge
maeckt door C. V. H. Ephes. 5, 19, Leiden bij DANI
EL BOELB , 1614, 16O., door SNELLAERT niet vermeld
Van GRIJSPEERS ‘s Herten Vreught bestaat ook een’
uitg. Haarl. 1638. Catal. Vereen. Doopsg. gem. t
Amsterdnm.
2de afd. bl. 58, xo. 53.

R. Wie is de eerste klehrmaker geweest?
A. God de Heere (Gen. 111: 21).
R. Welke is de eerste Akademie geweest?
A. I)e Toren van Babylon, want daar werden alle
alen en spraken in kort geleerd (Gen. X1).
R. Welke jongvrouwen zijn door haar dansen in
len echten staat gekomen?
A.. Dejongvrouwen tot Silo (Jud. XXI: 21).
R. Wie heeft het langste gestaan van alle mens chen ?
A. EOTHS huisvrouw, want die staat nog tendezen
lagen.
R. Waar ruste den Weg, toen hij moede was?
A. Daar de Hecre CHRISTUS bij de Samaritaansche
‘rouw aan de waterput zat (Joh. IV : 8).
Zie hier enkele en nog niet van de allervreemdste.
Gelukkig, dat er tegenwoordig, althans zoo verre ik
veet, zulke boekjes niet meer bestaan. Vreemd klinkt
lok de Voorrede van zekeren GERRIT FREDERIK:
IDen mensch is altoos genegen te weten, vreemde
2eschiedenissen , daarom vele Historiën, waaronder
likmasls meer fabelen dan waarheden zijn. En alzoo
let lezen der Historiën,groote sangenaamheid tot het
ezen en scherpzinnigheid des verstands maakt, heb
k met vlijt den geesteloken Bloemhof doorgeloopen,
rermeerderd en verbeterd,om de jeugd, alsmede oude
ieden in hunne bijeenkomst, met christelijke tijd;orting te dienen.”
Voorzeker hebben wij hier een oud boekje in nieuren vorm en spelling. Doch uit welken tijd is het
lorspronkelijkeafkomstig?Wie
is de maker? Bestonlener toen meer zulke boekjes?
H.C.R.
3 3 3 . - Het huis van de hammen. Nog in het laatst
Ier vorige eeuw stond er aan den straatweg van Delft
laar Rotterdam, ter linkerhand, niet ver van laatstgenoemde stad, eene boerenwoning, met eene onde
{oorpoort, in welker gevel twee hammen waren ge,eiteld. Destijds verhaalde men daarvan, dat dit
vroeger aanzienlijker huis, het regt van een’ tol had
; Bezeten, doch dit bij een’ hongersnood had verkocht
voor twee hammen, waarvan deze tot bewijs of aanldenken
voorgesteld waren. Waar vindt men nadere
1aanwijzing
deswegens?
L. J.
- 333. - Jacob van Maerlant een Zuid-Brabander.
Algemeenhoudt IlletlIlOgJACOBvAN
NAERLANTvoor
een’ Vlaminc, welk vlamincschap echter zeer wankel
staat ; doch ,,elders noemt hij zich ook onderdeen van
den Hertog van Braband, en zou dus kunnen geboren zijn in dat gedeelte van Vluenderen, dat vroeger
aan Brabnnd toebeborde ," zo0 zegt Dr. SNELLAEBT
in zijne bekroonde Verhandeling over de Nederlandsche Dichtkunst in België, 1838, bl. 24.
Weet iemand mij ook teregt te helpen, tsaar en
wanneer VAN NAERLANT
dat gezegd heeft? en welke
Hertog van Braband
hier kan bedoeld zijn? s,“ij
werkelijk dan een Brabander P
.

33&- Jacobvan Maerlant,GrifFer van Damme.
Welke bewijzen kunnen er worden aangevoerd voor
het Griffierschap van VAN IAERLANT te Damme, ofis
het daarmede gesteld als met zijn Vlamincschap, dat
het op louter veronderstelling berust?
SCR.
3 3 5 . - Opmerkelijk onderscheid in eenerlei ge denkpenning. De medaille op de aankomst van
Prins WILLEM 111 in Engeland in 1688, afgebeeld bij
VAN LOON, dl.III.bl.380.l.is
door R.ARONDEAUX
geslagen, blijkens de letters R. A. F. en heeft onder
de zinnebeelden aan de voorzijde den Priester, met
het molenaarskind in de hand, en naast dezen een

265
Shakespeare in Ilolland (VI. bl. 305, Vr.
462; vgl. VII. bl. 60, 118). In de Hedend.
Vaderl. Letteroefeningen, 1778, st. 1. bl. 96,
wordt HAMLET, Treurspel, gevolgd naar het
Fransch en naar het Engelsch (is ‘t misschien
naar waarheid : naar eene Fransche na/ meer
:
volging van bet Engelsch ?) , door M. a. ná
CAMRON, geb. VAN DERWERKEX ,‘sGravenh.
bij J. MUNXIRIIUIZEN,
8O. 76 bl., aldus aangeDe gouden heeft geen naailetters van den maker, kondigd :
maar wel de stad aan den horizont. De l’riester ismet
r,Een treurspel zoo vol hatelijke characters,
den Ciboriekelk in de hand en de Jezuit met gescho- kwaadaartige raadslagen en wreede bedrijren hoofd, de regterhand opgeheven en in de linkerven, zonder eene wezenlijke nutte leering te
hand een kruis.
De zilveren heeft de naamletters van den maker behelzen, dat het in geenen deele geschikt is
om aanschouwers of lezers een aandoenlijk
R. A. F. en de stad aan den horizont, maar de Priester heeft het molenaarskind in dehand, en naast zich,
vermaak te leveren. Zagter tooneelen zoudat opmerkelijk is, geen Jezuit, maar de Koningin,
den, naar ‘t ons voorkomt, ook beter geschikt
bliikens de kroon en het laoee haar. en al vlurrende.
zijn voor eenc vrouwelijke pen.” Hoe is toch
ijezepenningen
stemmendus vooi het groofste deel
overeen. Het verschil bestaat vooral hierin, dat de die navolging geslaagd, en wie mag de beoorJezuit met muts, kap of geschoren hoofd en op den deelaar geweest zijn ? l3ehoefde hij, om een
laatst beschrevenen penning in zijne plaats deKoningeheel ander oordeel uit te spreken, wel iets
gin met de kroon op, voorkomt. Wg brengen dit vermeer dan b. v. deze regels:
schil onder de aandacht der penningliefhebbers, en
But however thou pnrsu’st this act,
vragen er, aan wie die weet te geven,verklaring van.
Taint nat thy mind, nor let thy soul contrive
D. W. 2.

Jezuit,blijkens
zijne muts of kap, alvlugtende; daarboven eene opgaande ofdalende zon aan den horizont,
doch nondereene stad daar naast. - Dezelfde medaille
is afgebeeld in Histoire de Guillaume
III, pcw CHE~'ALIER, pag. 74 ; doch heeft daar geen letters of naam
des vervaardigers, maar wel de rtad aan den horizont,
en dan een’ Priester met een’ Ciboriekelk in dc hand.
en naast dezen een’ Jezuit met geschoren hoofd, dé
regterhand opgeheven, al vlugtendc. Bovendien bestaat er een gouden en een zilveren penning, waarop
d?e zinnebeelden nog anders zijn , en wel aldus :

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN,

Cochenille (VL bl. 62, Vr. 74; vgl. bl. 212,
:37ö; VIL bl. 108,172,235). Mogen de woorden : &ochenille (Poolsche)” ~lléén niet bewijzen ndat Polen ooit een Cochenillebeestje
beeft voortgebragt,” dan zal hetgeen men
achter die woorden in CEIOMELS
woorden6oek
aantreft, mijns inziens, daarvoor bewijs genoeg opleveren ; daar immers lezen wij :
*In ‘t Latijn Coccus of Cochenille Polonicn;
is aene zoort van rond insect, van grootte als
groot coriander-zaad, met een schoon purperzap van binnen, dat aan de wortelen
van een zoort van verkens-gras , in ‘t Latijn
genaamt Polygonuna of AIchimilla graminen
folio, majore%ore , (&leranthus calycibus fructus clausis, LINY. 6”. Plant.) in de zomer voorkomt; welke plant op zandachtige plaatzen
van Neder- en Hoog- Duitschland , Poolen ,
Pruissen en elders groeit, dog inzonderheid
veel in ‘t Groothertogdom Litthauzoen, in Podolien, Volhynien en de Ukraine, in de woeste
en zandagtige vlakten gevonden word; alwaar de boeren deeze CocheniQe inzaamelcn
en droogen, ofze drukken ze met de vingers te
zaamen en maaken ‘er kleine ronde balletjes
van, die daarna verzonden worden : Men zegt,
dat, ‘er de Poolsche Grooten veel voorcleel van
hebben, welke ,de inzaameling der Cochenilje
aan de Jooden verpagten, dieze door derzelver Lijfeigenen of Leenmannen doen vergaderen, en vervolgens veel aan de Turken en
Armeniers verkoopen, enz.”
c. MEFTIT
1
.
DI. VIK.

Against thy mother aught, leave her to heaven,
And to those thorns that in her rcy7 l;u&g;.
*.
.I

Nadere bekendheid met dezen eenige van
ziine eeuw heeft een neheel ander licht over
hem doen opgaan. T’z dezer gelegenheid zij
hier herinnerd aan TOLLEXS overbrenginn
der beroemde Alleenspraak, Act. 111. SG. i,
die in den Recensent der Recensenten, 1816,
No. 4. bl. 179, maar in zijne Gedichten niet, ia
ou-enomcn.
L. J.
[Even als de IZamZet van DE CAMBON, zoo zijn
ook de Macberh van P . BODDAERT en de Otl~ello van
UYLENBROEK
vertaald naar Fransche omwerkingen,
waarin zeer weinig van SHarrsPEaFcais overgebleven. J

Bolstra, Nuttinga, Iiania (VL bl. 360, Vr,
550; vgl, VII. bl. 92). Uit het voorberigt
van het Xde deel van de Tegenw. Staat del
Vereeuigde Nederlanden blijkt, dat de kaarten van Zeeland door de Ingenieurs IIATTINGA
vervaardigd, zeer gezocht schijnen geweest te zijn.
In dit voorberigt komen de Ingenieurs DA vID WILLEM OAREL en ANTR~XYHATT~XGA
voor als de zoons van Dr. WILLEM TI~ERIUS
RATTINGA, en deze laatste in 175.1 als regerend Schepen van Hulster-Ambucht.

J, W. L. R.
BlL:anenzang (Vl. bl. 367, Vr. 564; vgl. VII.
125,205). OLAFSEN~~POVELSEN,~~
hunne
Reise durch Island, Th. 1. s. 34, aangehaald
in de Jenaische Literutur-Zeitung 1816, No.
112,s. 420, gewagen van den zang der zwanen , als van een zeer aangenaam geluid, dat
hun, gedurende de lange winternachten, in
IJsland groot genot verschafte. Zij vergelijken den klank bij dien welken eene violinc
34
bl.

voortbrengt. De zwanen zingen met tusschenpoozen, en als wiIdcn zij elkander bij
beurten vervangen.

ken, heeft het Hoogduitsch Hof. Desgelijks
het Deensch. Zoo in Hof-alphabetatpaa Rim,
eene vertaling van een Alphabetum aulicuna:
QUIESCESDO.
,,Alt ligesom Veiret er Tro og Love,
Der pleier at vanke tel ZIerre hove.”
Kalfakter (VL bl. 391, Vr. 594; vgl. VIL
Het stukje is van ‘t jaar 1560. Zie Bidrag
bl. 177). Als aanwijzing van een’ persoon, is tel den danske Digtekunsts Historie, vìd NYAhet wel niet twijfelachtig, dat het woord af- REPOgRAHBEK,I.%8, en
ritamt van het bekende Calefnclor, cen amb,,Tristram him war sea liden
tenaar die én de verwarming, én de verDat fikste hen mie til Have.”
dere verpleging van Vorsten of andere groote
Zie
Leuninger
o f
Middelalderens DigteHceren had te bezorgen. Wie er meer van
kunst, 11. S. 155, uit een HS. in de Koninkl.
weten wil, sla DU CAW+E op, ad v. Calefastor.
Bibliotheek te Kopenhagen.
QUIESCEYDO.
De Hof, daarentegen (tuin, jardin) kweekH. Paauw (VIL bl. 31, Vr. 50; vgl. bl. hof van groenten, bloemen, enz. in Gelder187). Daar de thans eenige zoon van dezen land en Overzj’ssel steeds in gebruik ; de hof
gesproken heeft, is het welligt gewaaga eenig van Eden. Bij KILIAEX vindt men de over.mtwoord op die vraag te geven ; ik wil daar- eenkomst aangewezen met hoeve (uitgave van
om dan ook alleen aanmerken, dat bij mij VAN FIASSELT, bl. 241). In dezen zin heeft het
Deensch Have, het Hoogduitsch Garten, het
voorhanden is een portret van IIEnMAXNuS
Zweedsch G&den.
FAAUW , in 4’. formaat, waaronder J. H. FREDRTKS,&?l. enw.v. SENUS,sC. AO.l.807,~.
r,En Elf - - “Sprang opp igen i bLllor och i backar,
VAN BERGEK, exc. en met. hetzelfde vierre.gelig
Som sien de hade vattnat lustegarden
vers van HOEUFFT, en dus reeds tweeJaren
Utflate kullarna mit slingring flGta.”
vroeger dan dat van CASPARI, door HULSEBOSCH
in 1809 uitgegeven. Indien dit vroeOXENSTIERNA, Det förlorede Paradiset, IV.
gere portret datgeen zal zijn, dat afschuwelijk VS . 230, in bijna gelijk getal van regels naar
leelgk genoemd wordt, kan ik daarmede niet MILTON, bij wien ook het En.gelsch heeft garinstemmen, terwijl ik daaraan, om meerdere den, in de andere beteekenls court. Opmerlosheid van behandeling en voorstelling de kelijk is het dat het Duitsch eene afgeslotene
voorkeur zoude geven boven dat van CASPA- plaats door gaard aanduidt; als een sterknr,van hetwelk ik meen een exemplaar, maar sprekend voorbeeld van dit onderscheid,
zonder eenige letter, te bezitten, doch dat zeer noem ik de zamenvoeging. in den naam van
stijf is en eene gemaakte houding heeft.
eene bekende lustplaats bq Helsingör (ElseV. D. N.
neur), Marien-gaard-have. Gaard is het gebouwde; zoo bonde- (boeren) gaard, herreGcsbchtsverschil
i?a het Hoog- en Neder- gaard, kirke-gaard.
Ik herinner mij, omstreeks 50 jaren gelecluitsch (VIL bl. 39, Vr. 64 ; vgl. bl. 207). Ik
veroorloof mij een wederantwoord op het den, eene toen nieuwe Engelsche plaat te
aangevoerde tusschen de [ 1.
hebben gezien, de stad en het, slot KronenDat peil is zamengetrokken uit pegel, dat burg voörstellende, geteekend uit een hoog
school van schola afstamt, ‘t welk vrouwelijk IDunt in dien tuin. ‘t welk men voor het toois, zal men toch wel willen gelooven, dat nee1 )>the platform before the castle” in HAMmij niet onbekend was; maar de bcschuldiLET deed doorgaan.
Een ander voorbeeld geeft het stof (pousging, van willekeurig en ongrammaticaal,
werp ik van mg af op het spraakgebruik, siAre), de stof (matière), in dezen zin bijna gewaarvan men dagelijks de voorbeelden kan lijkluidend en etymologisch hetzelfde woord.
hooren, cn op het sehrgfge6ruik,
dat men o. a. in het Franach, het Italiaansch,het Spaansch,
vinden kan in HALMA'S Nederd. en Fransch
het Hoogduitsch en het Engelsch.
1T;oordenboek (1758), bl. 564. wHij is in ‘t
Genoeg, dunkt mij, tot betoog dat veranschool.” Ook bij andere woorden bestaat dit dering van geslacht het kenmerk is tot onderonderscheid van .geslacht. T1et hof, het pa- scheiding van beteekenis. Maar, meer nog
leis, de hofhoudmg van den koning; het ge- dan deze voorbeelden weegt bij mij eene anre&hof I de raadzaal, de raadsleden ; in deze dere stelling: groote taalkenners hebben sebe..de voorbeelden moet de zin, waarin het dert lang erkend dat er geene eigenlijke sywoord voorkomt, de betcekenis, de nuance, nonymen in eene taal zijn; de behoefte aan
bepaald aanwijzen ; het kerkhof. Het, hoofd- onderscheiding tusschen de wijzi&ngen in de
denkbeeld in alle deze is een gebouw, om- beschouwing van een voorwerp van dczc of
muurde plaats, en, overdragtig, wat er in gene zijde, heeft er een’ anderen naam aan
huisvest of gedaan wordt. In dezelfde be- doen eeven (hoen, haan, hen), en waar voor
tcekenissen, waarin wij het neutrum gebruideze met een ander woord bij de hand was,

heeft men een voor- of achterzetsel of zamentrekking te baat genomen. DE BROSSES ‘en
ADELCNG hadden mij dit reeds geleerd, toen
ik de Inleiding schreef op den M#rridates
van laatst.genoemden , verkort en met mijne
Aanteekemngen
in 1826 uitgegeven; en dit
ook aanwees in de Verhandeling over /act verrijken der taal. Werken van de Iiall. Maatschappij van Wetenschappen, dl. 1X. bl. 190192.
L. J.
[Aan sckool het onzijdige ges!acht te geven, blijven wij, inweerwil van het door onzen geachtenL. J.
aangemerkte, afkeuren. Men moge het, behalve bij
HALMA ,
nog eene enkele maal geschreven vinden,
doorgaans schrijft men, ook wanneer men het; gebouw bedoelt, waarin onderwijs gegeven wordt, de
school. Het beschaafdere deel des volks zegt ook de
school; en zoo zegt men algemeen in Frieslund en
Noord-Eolland,
voor zooverre wij daar bekend zijn
(behalve te Amsterdam, waar het volk van het school
spreekt). -Wat het woord hof betreft, dit bewijst,
naar ons oordeel, zooveel niet als L. J. meent. De
overeenkomst tusschen Wof en hoeve, die KILIAEN
meende dat bestond, bestaat niet. De woorden zijn
en in oorsprong en in beteekenis verschillend. Hoeve,
Oud-Saks. hôw , Oud-Hoogd. h6pa onderstelt een
Gothisch stamwoord haban, daarentegen hof, Angels,
Oud-Noordsch, Oud-Hoogd. hof, een stamwoord
Aiufan of hefan. Hoeve beteekent oorspronkelijk eene
zekere landmaat, n~~~sus in het Latijn der middeleeuwen, van daar eene boerenplaats, eenen man~us
groot, eindelijk eene boerenplaats in het algemeen.
Hof beteekent oorspronkelijk, zoo het schijnt, eene
opene ruimte, door gebouwen, muren, heggen of sloten omgeven en afgescheiden. Daaruit vloeijen de
bijzondere beteekenissen voort: 10. van tuin, d. i.
eene zoodanige ruimte die beplant is ; 20. van woning
van eenen koning of aannìenl$Jc
mcrn (YAEBLANT, Sp.
Z?., dl. 11. bl. 143, gebruikt het van het huis van
CAJAPHAS ),
d. i. of eene zoodanige ruimte met de
gebouwen die er op staan, later die gebouwen alleen,
of een plein met de gebouwen, die er om heen staan.
De tweede beteekenis zal waarschijnlijk weder eene
derde, die van Jëest hebben voortgebragt, waarin
hof bij onze ouden niet zelven voorkomt. Welk is
nu het geslacht van hof? In het Oud-Hoogd. was dit
woord mannel., in het Angels. en Oud-Noordsch
onzijdig, in alle beteekenissen. Bij onze ouden hebben wij hof in de beteekenis van koninklijk of aanzienlijk huis, altijd onzijdig aangetroffen, b.v. NAERLANT, sp. Niet., dl. 11. bl. 143, VS. 5; bl. 146? vs.
19; Cancel. 11. 30; Cuerl en El. vs. 1018; Florzs en
Bhce~.,vs. 705, 1051, Walew. vs. 5718,5731.
In de beteekenis van feest is het insgelijks onzijdig. Wel wordt het in het Leq-dsche HS. vander
Minnen Loep, 11. 855 en IV. 801, mannelijk gebruikt, doch in het betere Haagsche onzijdig (namelijk IV. 801, want het blad, waarop 11.855 gestaan
heeft, ontbreekt). Hof = tuin ia manuel. Boec D. d.
houle,vs.
550, doch onz. MAERLANT , Sp.Hist.,dl.
11. bl. 145, vs. 54 en bl. 157, vs. 13.
Onzijdig zijn de zamenstellingen kerkhof, Lancel.
11.3491, en vrijthof,
w’alew.2155. -In de XVIIde
eeuw vinden wij hof = aula steeds onzijdig, hof =
hortus steeds mannelijk. Doch bij den Frieschen
dichter GIJBBERT JAPIX is het in beide beteekenissen
onzijdig. Tegenwoordig is hof = aula onzijdig,
hof = hortus in Friesland en Groningen onzijdig, in
Ouerzjssel en Gelderland mannel., in Holland is het
alleen nog in de schrijftaal in gebrnikendanmannel.,
doch in de spreektaal leven nog een aantal zamenstellingen, en die zijn alle, niet alleen voorhof, bin-

nenhof, buitenhof,geregtshof, en dergelijke, maar ook
kerkhof, doolhof en bagijnhof onzijdig. - Wij gelooven dat dit alles te zamen eenigen grond geeft om tc
vermoeden, l”. dat hof in dat gedeelte van ons vaderland, waar de bevolking oornpronkelijk uit Friezen of Franken bestond, in vroegeren tijd onzijdig zal
geweest zijn in alle beteekenissen, 20. dat het mannel.
geslacht aan hof in eene enkele beteekenis toegekend,
of aan Gelderschen of Hoogduitschen invloed toe te
schrijven is, 3O. dat hoJ in Gelderland en Overijssel
zeker reeds in vrij vroegen tijd in de beteekenia van
koningshuis, misschien nog vroeger in alle beteekenissen mannelijk geweest is. Doch dit hangt af van
devraag, welkgeslacht dit woord in het Oud-Saksisch
en Middel-Nederduitsch gehad heeft, eeuc vraag,
welke wu op dit oogenblik niet kunnen beantwoorden. - Het onz. stof (= pulvis) en het mannel. stof
(= materia) zijn waarschijnlijk twee verschillende
woorden. In het Hoogd. is het eene Staub, het andere
Stofl]

Een Jcoepelkerk op de Botermarkt te Amsterdam (VU. bl. 39, Vr. 67; vgl. VIL bl. 207).
Om welke reden aan dit plan geen gevolg
werd gegeven, werd t. 1. R. p. door L. PKOES
beantwoord met het opsommen van gissingen,
onder welke zeer ligt de ware reden zal gelegen zijn; echter moet ik het getal daarvan
nog met ééne gissing vermeerderen, namelijk
dat het plan van LISTIXGH niet bij alletl evenveel bijval vond, en dan ook nietfraai werd
gevonden, blijkens de schimpdichten, destijds
daarop gemaakt en in druk verschenen, getiteld : Op het model van de Tooren-kerk, gesteld
door Hr. KLAAS; Toegift op LISTIXQS Kerkmodel ; Op de kerkprint met een vergulde lijst,
en Op LISTINGS Kerk-Vyl; men zie die in de
Nederd. en Lat. Keurdigten, 1710, Band 1.
bl. 554 en 555. Het schUnt wel, dat LISTINGH
van alle markten thuis was; een brief van
hem, bij mij voorhanden, staat in verband
met zijn werk, getiteld : Opweckinga en aalzleydinge tot het uytvinden van middelen tegens
het doorbreecken en afspoelen der Zeedijcken
in Holland en Westfriesland, Amst. 1702, met
íìg. Idem van den ouden Muyder Zeedgk, enz,
ald. 1705, met pl. Zie CUtdOgus J. MEERMAN,
Tom. 111. p. 176, No. 732, in 4O.
V. 1). N.
Adell~kegeslachtenonderdeIsraëZieten
(VII.
bl. 39, Vr. 70 ; vgl. bl. 209). Ik verheug mij,
dat myne vraag (VU. bl. 39) het belangrijk
antwoord van 1-8 heeft uitgelokt; hetgeen,
als bijdrage tot de kennis der Spaansche en
Portugesche IsraGlietische gesláchten , de opname overwaardig was. 1-A heeft zich ech..
ter minder met mijne vraag, dan met de
daar onder geplaatste noot opgehouden. Die
vraag is toch eigenlijk noch door 1-A, noch
door A-i beant,woord.
Naar aanleiding van het beweerde val,
A-i (VL bl. 381), tjdat de leden van de faIII%ën UUASSO I)EPIXTOenSUASSODACOSTA,
even R IS die van LOPES SUASSO hier te lande
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Eet het praedicaat van Jonkheer geregtigd
zijn ,” vroeg ik hoe dit mogelijk is, daaralleen
de familie Lor~z- of 1.0~~s SuAss0 (*), en niet
PUASSO DEPISTO, en ook niet SUASSODACOSTA op de lijsten van den Nederlandschen adel
bekend staan, en het willekeurig aannemen
van familienamen ten onzent verboden is ?Nu weet ik wel, dat het bij de Israëlieten en
meer bepaaldelijk bij de Portugesche, zeer
gebruikelijk is (t), den naam der familie van
de moeder of van degrootmoeder,b~ den naam
der familie van den vader te voegen. Deze
gewoonte had eertijds hier te lande ook bij
vele Christenen geslachtcn,vooral bij de zoogc.naamdcAmstcrdamschePatricischeplaats.
1kIendenkeann CORVERIIOOPT,HOOFTGRAAF-

moeder, grootmoeder, of van wien ook, wiilukeurig aan te nemen ; daartoe behooren formaliteiten ; daartoe behoort bovenal de koninklijke toestemming.
Ik moet dus vermoeden, dat de leden der
familie SUASSO, die den naam van PIXTO of
dien van DA COSTA hebben aangenomen, dit
reeds v6ór 1810 hebben gedaan, want hoezeer van Portugesche afkomst, zijn zij Nederlanders en aan Nederlandsche wetten gebonden ; of zoo zij die namen na 1810 aannamen, dan hebben zij zeker de vereischte goedkeuring bekomen.
Maar nu blijft de vraag, stammen die stiASSO DE
PIXTO'S,
die SUASSODA COSTA'S al'
van een door den Koning erkend adellijk persoon ? Met andere woorden, stammen zij af
I,.4SD,I~oOFT HASSELAAR,aRtl NOGGENUILvan den in 1818 erkenden MOZES vm JEROM A N ,
a a n VAX DE POLL VAI,CREXIER,
aan
mxo LOPEZ SUASSO ("), of van denin 1821
\vOLTERY VAN DE POLL, aRn FAASELL4S,WITerkenden DIëGO LOPEZ SUASSO of van den in
;,Es ELIAS,WTSEN STRAALXAY, aan OETGE‘IS
1831 erkenden AXTOYIO LOPEZ SUASSO DA
\-AN WAVEREX PAXCRAS CLIFFORD,enZ. enz.
FOXSECA ? %oo niet, dan blijf ik het door -4-i
%oo Vindt men VAX DIARSELIS IIARTSIYCK,
hierboven aangehaald beweren, dat zij tot
\.AYLES~F,PVA?I~~ARSF,LIS,LF.EU~V
VAN LEXhet pruedicant van Jonkheer yeregtigcl ZOUde?k
1'EP,ROETERSVAXLEN‘TEP,ROETERSCOSTER,
z2j’iz, bestrijden, en wel tot zoo lang, totdat zij
VAN LEWEP COSTER, zoodat meenigeen niet
weet of de familienaam COSTER Of VAN LEWEP zich persoonlijk door den Koning zullen hebis, - Maar dit alles geschiedde v6ór 1510, ben doen erkennen ; hetgeen hun, indien zij
hunne afstamming van Bon ANTON10 Lopm
toen het nog geoorloofd was, (12emine contrc~tlicente) namen naar willekeur aan te nemen SUASSO kunnen bewijzen, niet moeijelijk zal
of te veranderen (5). Maar sedert de invoering zijn. Op denzelfden grond blijf ik tegen A-i
van den burgerlijken stand, eene der grootste het praedicaat van Jonkheer aan de leden van
weldaden der Fransche overheersching , is de familiën SALVADOR en TEIXEIRA betwishet niet meer geoorloofd den naam van vrouw, ten, zoo zij niet van MOSES SALVADOR, die in
1821 of van ISAAC TEIXEIRA JUNB., diein
1817 tot den Nederlandschen adel werden
(*) Nimmer heb ik getwijfeld Of LOYES en LOPEZ , verheven,
afstammen (t). En deze opmerking
c’én en dezelfde naam was. De aardigheid van 1-A
is niet van belang ontbloot. Niemand toch
omtrent voLxRR~s en voLRRR1 z is dan ook niet meer
dan eene aardigheid. - Ik ben niet ten eenenmale
mag sttxffeloos openlijk of in eene autentieke
vreemdeling in de studie der genealogiën, en het is
acte eenen titel aannemen, waartoe hij niet

mij Zeer goed bekend, dat YOLKERTS, even als VOLKERTSZ cn VOLKERTSEN, VOLKERTSZOON, zOOn Vat,
VOLKERT beteekent ; zoo ook EVERTS, EVBRTZ, EVERTsmi , Evmwszoon,
z o o n vsn EVRRT
; e v e n Zo0 a l s
LEVYSON,
(L~VYSSOHN),
3~~0138,
JACOBSON, DAVIDS,
DAVIDION,
SALOMORS,
SALOI\IoNSON, WOLI?SON, zoon
VaR LEVT, YW, JACOB, VtUl DAVID, van SALO3IoN, VM3
WOLF. Namen, die later, ook na 1810, als familienamen zich hebben weten te handhaven.
(t) Een ander gebruik bij de Portageschc Israëlieten is, om den voornaam des vaders tusschen den
voornaam des Zoons ofdcs dochters, en den familienaam, door bijvocging van het woordje van aan te
-duiden : ZOO is JACOB con JOSEP~ TEIXRIRA hetzelfde
ds JACOB TEIXEIRA JOSRP,,SZOO,1,
RACHEL
z>on DAMEL LOPES SALZEDO, RACHEL LOPES SALZEDO DANIRLSdochter enz. I)e JXtsche Israëlieten latcn dat z>un
weg, maar plaatsen toch veeltijds den naam des vaders
onmiddellijk achter.dien des zoons; eoo is MOBLS LISTY
IIARTOG hetzelfde als MOSKS IIARTOG
LEVYGZOO~ ; ti*RA JACCPB DRESDEN, SARA DRESDEN JAconsdochtcr.
Of zij dit ook in andere lenden, b. v. in E’RgeZand of
Bankrijk doen, is mij onbekend.
(5) I)efamilieTEDIKGv~~ BERX~IIOCT, b. v. xhreef,
zoo ik wel heb, zich eerst ‘IEUING; nam den naam
BERKHOUT
%,,l ; noemde z i c h TEDIPI’G BERXHO~,T ;
d o c h l a t e r , waarschijnlijk e~q&n;r~ CY~~FI~ , TEDING
TAN

REIII<HOUT.

(*) 1-A zegt (bl. 214 in de noot), dat~o~~sslechts
een ptronyrnicum
is van ~opo = ~~~77s = WOLF. Wij
willen hem op zijn woord gelooven. Maar vragen hem
hoe dit te rijmen met de opgave van het geslachtswapet) van d e f a m i l i e LOPEZ SUASSO, zoo a l s h e t b e schreven wordt in het Handboek aan den Nederlandwhen Adel, door 1.. A. VAN WELEVELD > bl. 97, waar
een deel van dat wapen wordt gezegd te Zijn het wapen van corRz? h e n palronynricunt, zoo a l s 1 - A
schijnt te bedoelen, heeft, voor eoo ver ons bekend
is, geer, wapen. VAN WELEVELD
heeft dan ook de
familie LOPEZ SUASSO, niet op de letter S, maar op
de L bezchreven. Hij bescbourde LOPEZ dus niet als
een putronymicurn
, maar als een’ familienaam. Is
dit zoo, dan valt de aardigheid omtrent VOLKEKT~Z
IZOORNAERT geheel in het Water.
(t) Men begrijpe mij wel, ik betwist aan de leden
de,’ familïin SUASSO DE PINTO, SUASSO DA COSTA, SALVADOR , TEIXRIRA , enz. geene adellijke afkomst,
maar alleen het regt om in ivederhd
adellijke titels
tc gebruiken , Zonder daartoe door den Koning te zijn
gemagtigd Jjitzelfde regt ZOR ik betwisten aan de
af~tarmnelingcn van b. v. DE BREDERO%,
D E WITTE
VAN IIAAMSTEDE’S,
van ROBBERT BRUCE , indien zij
Zich in Nederland vestigden, Zoo xij grene Jioninklijke erkenning hadden erlangd.
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=Jeregtigd is (*), E;n het voeren, of liever het
zich in het dagelijksch leven laten aanleunen,
:ran adellijke titels, die men niet bevoegd is
te dragen, blijf ik een bltlfnoemen. Dit tot
<mtwoord aan A-i (t).
I-Averzoek Ikop temerken,dat ik in mijne
noot bl. 40 niet heb gezegd : >>dat slechts &‘ae
ETortugesche Isratilitische f a m i l i e (SUASSO)
als adellijk is Dekend,” maar wel rjdat slechts
.,ëne is erkend.” De geleerde schrijver zal het
grewigt dezer opmerking gevoelen.
p Daar nuinXpanjeen Portzlgal,volgensI-h,
&e zich op het werk van Mr. I. DA COSTA,
Israël en de Volken, beroept, slechts zoodan!ge
Israëlitische familiën , die, hetzij vrijwillIg,
hetzijgedwongen (!) tot het ChristendomovernieuweChristenenwerden
genaamd,
-Gngen,en
7
In den adelstand zijn verheven (o), en geenzins zij die getrouw aan het vast en heilig
zeloof hunner vaderen, aan den eenigen God,
‘?sraëlieten bleven, dan vraag ik, met het oog
op den godsdienstigen (veZquasi)en politieken
toestand van Spanje en Portugal, ja ik ZOU
haast zeggen, van geheel Europa, in de 16de,
17de en eerste helft der 18de eeuw: of het
weder verlaten der Christelijke kerk niet
noodwendig het gevolg moest hebben, het
verliezen van een’ ndeb, dien men alleen had
verkregen door het overgaan tot die kerk?
En of alzoo de Israëlietische afstammelingen
van die zoogenaamde nieuwe Christenen, in
+!Ypanje en Portugal (veelal door geweld, niet
door overtuigingtothetChristendom
gebragt)
die tot den adel waren verheven, niet met het
oog op het Christelijk element, - of laat ik
liever zeggen, met, het oog op den Christelijken oorsprong, - van den Europeschen adel,
alle aanspraak of beroep op dien adel reeds
voor lang hebben verloren ? (*“) En of het zich
(*) Men zie art 259 van het IVet6oek vnn SlraF
zegt en het Kon. Besluit van 26 Januarij 1822, hecre@& de adeZlij/;e titels (Jtaatsbl. N”. 1). De straf
is zelfs niet gering, genungenzelting van 6 maanden
tot 2 jaren.
(+) Er zijn in ons land nog vele personen, wien het
niet moeijel$k zou vallen, hunne afstamming van den
oudsten Nederlandschen
adel te bewijzen, doch die
eene aanvrage tot erkenning, om deze of gene reden
hebben nagelaten. Nog meer bezitten morele, geene autentieke bewijzen ran gelijksoortige afkomst.
Tndien de zoodanigen zich den titel van Jonkheer of
Freule lieten aanleunen, het zou een 6lufzijn. Even
zoonoem ik het een hlufom, b. v. op nacht- of vreemdelinglijstcn, een’ hoogeren titel aan te nemen, dan
dien men in de maatschappij bekleedt. Supiente’su~
(5) Welke familienamen voerden de IsracGeten in
Spanje en Portugal vG6r hun’ overgang tot het Christendom? De Duitsche Joden hadden veelal vcicir 1810
geen’ vasten familienaam.
(**) Devoorouders b. v. van O~BRIEL A COSTA (URIEI. DA COSTA ) waren lsraëli&en , en d.,orgeweid (zoo
xchrijft , volgens 1-A, URIEL) tot het Christendom
orergebragt. Zg werden als nieuwe CKstenen,
gua
I,rles , tot den adel verheven - zonder dat zouden zij
ti-t nimmrr zijn geweest. -Nu r-erliet unïm. en zijne

beroemen op dien, door overgang tot een laweder verlaten geloof, verkregen adel, al
bezat men ook de tneest autentieke bewijzen,
zoo die adel door geene nieuwe verheffing is
gedekt, wel veel meer dan een U~J@ kan ienoemd worden ?
C. &A.
AdeZZeke geslachten onder de Is%Zieteu.
Op mijn artikel (VIL bl. 210-217) beeft
C. & A. nog het een en ander gerepliceerd (
waarop ik gaarne met eenige nadere inlichtingen dupliceeren ga.
C. & A. meent. dat miin antwoord niet ZOQ
zeer zijne eigenlijke vriag (VIL bl. 39) als
wel ziine noot daaronder betreft. Ik meende
de vraag ook van zijnen tekst beantwoord
te hebben op bl. 213 en 214. A’og altijd
schijnt evenwel C. & A. bezwaar te vinden
in dat voeren van den Jonkheertitel door de
Heeren SUASSO DEPISTO en SUASSODACOSTA. Ten overvloede dan nog deze nadere
inlichting. De Heeren SUASSO DE PIxTO en
SUASSO DA COSTA stammen niet alleen in de
rechte manlijke lijn van den eersten Baron
V&tl AVERXAS LE GRAS (DOrZ ANTONIO) af,
maar zijn ook kleinzonen (d. i. zoons-zonen)
van den in 1815 als zoodanig erkenden XOSES
VAN JERONMO LOPES SUASSO. Zoo kandan
C. & A. volkomen gerust zijn, dat voormelde
Heeren niet in de termen vallen van 8f.t. 259
van het Wetboek van Strafregt, in verband m.et
het KoninkZ~kBesZuit
UWE 26 Januarij 1822 (*),
Evenzeer ztin die Heeren in hun recht, om de
ter

”

broederen het Christelijk geloof, en gingen tot het
Joodsche weder over. Kunnen nu, vraag ik, de afstammelingen van die DA COSTA%, die tot het voorvaderlijk geloof terugkeerden, wel aanspraak maken
op eenen adel, dien hunne voorouders als een gevolg
ván hunnen overgang tot het Christelijk geloof bekwamen? - Dezelfde vraag geldt omtrent de meeste
uit Ptirtugal en Spanje, naar Londen, Hamburg,
Amsterdam, enz. uitgewekene Portugesche Israëlietcu.
ti*ene uitzondering maken wij omtrent de afstammelingen van zoodanige Israëlieten, die uit een anderen hoofde tot den adel zijn verheven. Dcr.e hebben
aansprak; oy erkenning, mits zij het vragen. - Zoo
nu de SALVADORS en de TEIXEIRB'S
mede hehooren
tot afstammelingen van nieuv:e Christenen, die later
weder tot het Jodendom overgingen, blijf ik, niettegenstaande het beweren van 1-A. op bl. 213, totdat ik van het tegendeel overtuigd wo<d , volhoiden
dat de adel van het geslacht TEIXEIRA (als adelliik uit:
gestorven) ten onzent niet ouder is dan 1817, “en dat
van SALVADOR (en wel alleen voor zoo ver het afstamt
van MOSES SALVADOR ) niet ouder dan 1821. - Die
beide geslachten mo,gcn ZOO S2/nagogaal-~atrgcisch
zijn, als maar eenigmns mogelijk is. Wtricische afkomst toch, waarmede I-A. nog al veel op schijnt
te hebben , zij moge wereldlijk of kerkelijk zijn, ia
geen adellijke en geeft geen regl op adel.
(*) LM de Heer VAN WELEVELD~~
zijn
HandLoek
&éi, LOPES SUASSO, ‘3, geen YCJASSO"DE
P1NTO of
DA CO STA op&ceft, is om dat de in 1818 erkende
grootvader dier Heeren enkel LOPES SUABYO heer te.
Op den naam van LOPES hopen wij le.ter terug te
komcu.

270
grootmoederlijke namen van DE PINTO en DA
COSTA
bij hun eigen geslachtsnaam te voeren,
:rlzoo zij v66r 1810 geboren, en met die namen op de Registers der Synagoge wel zullen
ingeschreven zijn.
Wat door C. &A. tegen eene onjuiste beweering van A-i is ingebracht, wordt door mij
niet tegengesproken ; t. w. dat niemand, welke ook zijne adelijke afkomst mag zijn, zonder erkenning of verhefiîng door den Koning,
cen adelijken titel voeren mag. Doch voor
zoo ver deze herinnering van C. & A. den
schijn zoude kunnen hebben, als of cenig lid der
door hem genoemde familiën zich, op grond
van aloude adelijke afkomst, eenigen adelijken titel, buiten de Koninklijke erkenning,
xoude hebben aangematigd, zoo vordert de
billijkheid dat ook dergelijke sehg~ van die
familiën geweerd worde. Het is immers van
openbare notorieteit,dat b.v. geen der Heeren
T E I X E I R A D E MATTOS
of D'AXDRADE zich
Jonkheer laat noemen, om dat zij niet afstammen van Jonkh. ISAAC TEIXEIRA, die in 1817
in den Nederlandschen adel werd opgenomen, maar van een andere tak zijn, die overigens even goed van Bon DIEGO en Don MAXUEL
TEIXEIRA
SANPAYO
hare afstamming
kan bewijzen. Wat de S A L V A D O R S aangaat,
al wat in Nederland thands dien naam voert,
stamt af van den in 1821 in den Nederlandschen adel opgenomenen ~IIOSES
SALVADOR.
De Engelsche leden der familie gaan ons hier
niet aan.
Een dergelijken schijn van onwettige aanmatiging of wat C. & A. bluf noemt, zou op
onschuldigen kunnen werpen zijne noot tegen
dezulkcn, die b. v. op nacht- of vreemdehnglijsten een hoogeren titel aannemen, dan die
hun in de maatschappij toekomt. Het sapienti sat, waarmede die noot besloten wordt,
waarborgt niet genoeg degenen, van wie in
het geheele artike1 spraak IS , tegen het vermoeden dat zoo iets misschien ook wel door
onze Spaansche of Portugeesche Joden zou
kunnen gedaan zijn. Ik ben evenwel overtuigd dat dit de bedoeling van C. & A. niet
kan geweest zijn, juist om dat ik wel meen te
mogen vertrouwen, dat (hetzij dan uit fierheld, of liever, eenvoudig uit eerlijkheid) geen
Israëliet van genoemde afkomst zich aan den
kinderachtigen bluf, hier door C. & A. ten
toon gesteld, heeft schuldig gemaakt, maar
dat de bestraf+g anderen geldt. Beter had
C. & A. gedaan, Indien hij zich daaromtrent
duidelijker had geuit. Ik zeg dit in het bijzonder, met het oog op een in geheel het
schrijven van C. & A. wel eens doorstralenden onwil tegen adelijke pretensiën van
Israëlitische familiën. Mijne door C. & A. te
recht als een bloote aardigheid beschouwde
aanmerking over VOLKERTS en V~LIIERTZ,
had juist de bedoeling om dien onwil ridendo

te gispen. Of kan, redelijker wijze, aan ietanders dan aan niet zeer welwillende vitterG
toegeschreven worden het vermoeden, dat
mannen van eer als de Heeren SUASSO DE
PIJTO en SUASSO DACOSTA,
in het openbaar
en straffeloos 200 vele jaren lang een titel
zouden gevoerd hebben, die zij, volgens de
Kederlandsche wet, niet mochten voeren ‘i
Ik meen dan nu, na deze ten overvloede
gegevene inlichting, te mogen herhalen, wat
aan het slot van mijn eerste antwoord beweerd werd, dat p>rnen de oplossing der bezwaren van C. & A. niet schuldig gebleven is.”
C. & A. schijnt intusschen aan den dool
hem gebruikten term van bluf zoo zeer gehecht te zijn, dat hij ook nu nog gelegenheid
zoekt om dien, hoe dan ook, te plaatsen.
Volgens hem zal het in elk geval een bluf
zijn, zich te beroepen op een hoe ook anders bewezene adelijke afkomst, in Israëlitische geslachten te weeg gebracht door hunnen overgang tot het Christendom, wanneer
toch later die geslachten, of leden daarvan,
terug gekeerd zijn tot het Jodendom,
Voor dat ik de onderscheidene onjuistheden, in deze weinige regels bevat, ga aantoonen , doe ik C. & A. allereerst opmerken, hoe
dit bezwaar tegen den beweerden adel van
vele Portugeesch- en SpaanschJoodsche
geslachten eene wederom geheel nieuwe opwerping is. Zgn oorspronkelijkevraag was deze:
j>Vele Portugeesch - Israëlitische familiën
worden gezegd van ouden adel te zijn. Indien dit zoo 19, hoe komt het dat slechts édne
erkend (*) is ? Zouden de overige haren adel
niet kunnen bewijzen? of zouden zq te nederig
of te trotsch zijn, om erkenning te vragen ?
Of is het geheele beweren van haar adeldom
slechts een 61uf 2”
Op alle deze vragen is (wij herhalen het)
in mijn eerste artikel de oplossing gegeven ;
ook, wat de laatste betreft, zoo is, dunkt mij,
op voldoende wijze aangetoond geworden de
oud-adekilce
afkomst van zeer vele Portugeesch- en Spaansch-Israëlitische geslachten
in Nederland. Al ware het dan ook (des
neen !) dat die adel, als recht beschouwd, aan
geen belijder der Israëlitische godsdienst kon
toegekend worden, zoo werd daardoor nog
in het minst de quaestie van afkom& (die hier
geen staatsrechtelijke, maar zuiver genealogisch historische is) niet geprejudicieerd. De
vraag van C. & A. gold oorspronkelijk niet
het recht van sommige Israëlitische familiën,
om tot het lichaam des erkenden Nederlandschen of Europeeschen adels te behooren,maar
(*) Door een druk- of schrijffout is, bl. 210, dit
woord erkend in bekend veranderd. Doch die fout
heeft overigens in de beantwoording der vragen VAII
C. & A. geenerlei invloed gehad.
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zij kon, zeer eenvoudig uitgedrukt,alleenlijk
deze meening hebben: of de beweering van
uit ouden adel afkomstig te zijn, ten aanzien
van vele Portugeesch-Israëlitische familiën
een zuiveren hmtorischen grond heeft, of wel
als een bloote bluf te beschouwen is?
Doch nu wendt C. & h. het op een anderen boeg. Volgens hem zal een adel, aan Joden bij hun overgang tot het Christendom
verleend, door den terugkeer tot het Jodendom met der daad vervallen zijn! -Het zij
uens zoo! gelijk dan ook door ons nooit beweerd is, of heeft kunnen beweerd worden,
dat Joden van Spaanschen of Portugeeschen
of anderen adel afkomstig, in Christelijke
Staten, daarom dan ook alle de rechtera van
den Europeschen adel zouden hebben uitgeoefend of bezeten. Dit verbood of verbiedt
noodwendig de Staatswet overal, waar zij
de hedendaagsche .gelijkheid voor de wet
van alle godsdienstrge gezindheden niet aanneemt. Maar ik vraag wederom : wat doet dit
tot de quaestie van afkomst? Stel dat HEXDRIK
VAN
NAVARRE
de Roomsch-Catholijke godsdienst niet had aangenomen, en daarom dan
ook van den troon zijner voorvaderen ware
uitgesloten geworden ! zou hij daarom minder
van die Koningenafkomstigzijn geweest? Zoo
is dan ook (wij blijven bij het derde van vergelijking) in eene van belijdenis Joodsche familie de adelijke afkomst allezins onafhankelijk van de rechten aan hare officiële erkenning verbonden. Die afkomst is onverliesbaar,
om de eenvoudige reden, dat zij een onverdelgbaar historisch feit is.
Vraagt men verder, of dan toch niet in elk
geval de terugkeer tot het Jodendom ook
voor de nakomelingen alle aanspraak op herkrijging van voorvaderlgken rang of rechten
heeft afgesneden (en dit schijnt althands het
gevoelen van C. & A. te zijn), zoo zal ik mij
voor het oogenblik kunnen vergenoegen met
de verwijzing naar een eenvoudig doch mcrkwaardig feit. Indien zelfs de Spaanscho Regering m 1848 het recht van den oud-adelijken Israehet ISAAC DE LOCSADA op dehertqgelijke Grandeza in Spanje erkend heeft, en
hij alleenlijk den daaraan op X’aansch grondgebied onafscheidelgke rechten niet kan uitoefenen, zoo lang hij de Joodsche godsdienst
belijdt en den daaraan verbonden Joodschen
voornaam draagt, - 200 volgt toch wel onwcdersprekelijk, dat door den terugkeer tot
het Jodendom de adel van dusdanig een geslacht, wat het recht betreft, wel (om dus te
zeggen) geschorscht, maar.geenszins voor altoos afgesneden is. hllezms billijk kunnen
zulke geslachten zich op hunnen ouden adel
beroepen, het zij de Staatswet, die hunne gezindheid uitsloot, op dat punt verandert, of
dat zij zelve tot dc Christelijke godsdienst
orcrgaan.Ik geloof dan ook r:iet.dnt indien ex

b . v. nog afstammelingen van de Bürkieze,~
VAN NONTFORT
in Nederland bestonden, de
Hooge Raad van Adel met eenige billijkheid
hunne aanspraak op dien titel, of althands
op erkenning van hunnen adel, zoude hebben tegengesproken. Als eene curiositeit
merk ik hier nog aan, dat door den reeds
door mij vermelden bewoner van het Portugeesche Oudemannenhuis, zoo ik meen, plach
verhaald te worden, hoe zijne familie uit
Spanje ten stelligste was uitgenoodigd om
aldaar met herneming van den voorvaderhjke rang terug te keeren, doch, om het punt
van Godsdienst,die noodiging had afgeslagen.
Met zekerheid is mij dit zelfde bekend van
de familie RICARDO, aan wie insgelijks de
herstelling in den voorouderlijken rang en
bezittingen, nog in het laatst der vorige
eeuw, doch met gelijken uitslag, werd aangeboden.
De vraag van C. & A. of niet met het oog
op den godsdienstigen (vel quasi) en politieken
toestand van Spanje en Portugal, ja van geheel Europa in de 16de en 17de eeuw en eerste helft der 18de eeuw, het weder verIaten
der Christelijke kerk, noodwendig ten gevolge moest hebben het verliezen van een adel,
dien men alleen had verkregen door het overgaan tot die Kerk? berust op misverstand en
mangel aan behoorlijke onderscheiding. Dat
het verlies van adelijke rechten in het Spaansche schiereiland in de tijden, door C. & A.
aangeduid, het noodwendig gevolg van openbaren overgang hetzij tot het Jodendom, hetzU tot het Protestantisme was, spreekt wel
van zelve, alzoo op Spaansch en Portugeesch
grondgebied zelfs het verblijf niet was vergund aan niet Catholieken. Door niemand is
dan ook het tegendeel ooit beweerd. Doch
daaruit volgt nov geenzins, dat die vroegere
adel voor de fhmi?iën, welke daartoe behoorden, geheel en al als ~3012 avemu zoude zijn te
beschouwen. Wij hebben het tegendeel uit de
praktijk zelve der Spaansche Regeering aangetoond. Ook hebben, buiteiz hun eigel grondgebied, Koningen beide van Spanje en van
Portugal, aan openbare belijders van het Jodendom in Nederland en elders, hetzij dan
met of buiten aanmerking van vooroudcrhjken adel, adelijke titels en rechten met der
daad verleend (*), gelijk door C. & A. wel
niet kon tegengesproken worden, schoon met
het door hem ondersteldc beginsel eigenlijk
onbestaanbaar.
(*) Wij hebben dit doen blijken uit de roorbeelden der familiën NUXES DA COSTA, BELM~NT&,SLTASSO, enz. Maar ook het Hoofd oudtijds van geheel
den continentalen adel van Ewo~a , de Keizer van
Duitschland, heeft aan openbaar als zoodanig bckende leden der Synagoge adelijke titels wrlecnd,
b. v. dien van Markiezen van T/iZlqw& nan de
(Spw~nsch- ?,) 1tslinanr:che fitmilie der :‘ANo’.‘.

Maar ook daarin vergist zich C. & A. ten
eenenmale, of is althans zijne voorstelling
onjuist en tot misvcrstnnd aanleiding gevende, wanneer hij het doet voorkomen als of
die vroegere opneming van Israëlitischc.geslachten in den adel van het Spaansche schiereiland, alleenlijk op grol& van hunnen overgang tot het Christendom had plaats gehad
en of het ware voorLunnrdefiLjk,
zoo dat bij teru.gkeor tot het Jodendom de gcheele opneming als niet geschied zou moeten beschouwd
worden ! Van dergelijke voorzunurdel$ke opneming in den adel is toch wel nergens sprake
zij is ook eigenlijk ondenkbaar, dan (gelijk
herhaaldelijk door ons erkend is) voor zon vel
de uitoefening der rechten betreft. L)och het ik
ook onwaar, dat de adel der Israelitische geslachten geen anderen grond, dan hunne hetzij dan vrijwilligen of gedwongenen overgan~~
tot de Catholieke kerk zou gehad hebben. LG
was veeleer,uit kracht van oude wetten, hcrkomsten en overleveringen in Spay’e, eene
erkenning hetzij van diensten aan den Staat.
hetzij van vroegere gelijksoortige afkomst
binnen de grenzen der Israëlitische natie zelve. Uitdrukkelijk geeft dit, onder anderen, te
kennen de Schrijver van een Tratado de la
Na6Zeza de Espa& (FR. JUANBENITOGUARDIOLA) in 1591, w%arin met zeer bepaalde toepassing op de Joden gezegd wordt : Be beleerden tot ons heilig Catholz’ek geloof, die te voren
volgens hun eigen wet of secte edel waren, behouden den udel van h,un geslacht niet slechts, maar
verhoogera dien daar te boven. Verg. MARIA?~A!
de Rebus Hispaniae ter p!aatse, aangehaald
in DA COSTA'5 Israël en de Volken, bl. 243, en
elders.
Dit is juist het eigenaartige der geschiedenis van het verstrooide Israöl in Spnnje, dat
het geheel onafhankelijk van den overgang
tot de Christelijke godsdienst in die gewesten
(Lot zekere hoogte ook in Italië oudtijds, bij
name in Napels, en in sommige gedeelten zelfs
van Polen) van ouds rechten genoten heeft,
gelijk in vele opzichten aan dien van den
nationalen adel, als b. v. het voeren van den
degen, het dragen van den titel van Bol&,
welke in die vroegere tijden in +Qanje (in Portugal zelfs tot nog heden ten dage) aIleen aan
den adel, en zelfs niet eens aan geheel den adel
toekomt. Uezen titel nu gaven niet alleen
aanzienlijke Joden zich onderelkander, (gelijk
nog tot in deze eeuw in de Portugeesche Synagoge van Nederland de gewoonte bleef);
maar ook in de oude Spnausche kronijken, in
openbare Koninklijke en andere acten, wordt
die aan Israëlieten als een hun toekomende
ot’eigene gegeven. In Porfiugal, alwaar tot op
de verbanninp in 1495 de voorrechten der Israëlitische natie, alszoodanig, niet minder belangrijk waren (voorrechten, die zich in geheel
het schiereiland zelfs tot het uitoefenen van

crimineele juridictie, jatothetuitspreken van
het doodvonnis uitstrekten) vinden wij, onder
vele andere blijken van het beweerde, een acte
waarbij Koning Dona PEDRO 1 den oversten
Rabbi Dom MOSES en diens echfgcnoote Bo~ca
SALVA
XAVARRO
verlijt met een uitgestrekt
leengoed in de omstreken van LisOon. Geen
wonder alzoo, dat wanneer Spaansche of
Portugeesche Israelietcn (vóór de invoering
der Inquisitie veclul door overtuiging, althans
gewillig, na dien tijd veelal door dwang) tot
het Christendom overgingen, z;j in de rangen
van de beide natiën plaats natnen, overeenkomstig vroeger aanzien naar aanleiding van
reeds v&r hunnen overgang door hen zelve
of hunne vooronders gedane diensten, bekleede Lvaardigheden, mitsgaders eigen ondnationalen adeldom. Vandaar dan ook dat
Castilitis, Arragons, Portugals hooghartige
adel zich met deze nieuw bekeerde rresIachten
zonder bedenking als met hunne gerijken vermaagschapten. Zoo was b. v. in het midden
der veertiende eeuw op de prediking vau den
vermaarden V I X C E N T I U S F E R R E R , de Joodsche Rentmeester van Koning HENDRIK IV
naauwelijks tot hetChristendom overgegaan,
of zijn geslacht vermaagschapte zich aan dat
der beroemde P&EXDOZAAS,
door het huwelijk van een zijner kleinzonen met eene dochter vnn den tweeden Hertog DEL IXFAYTADO.
Zie o.a. LLORENTE, Hist. de l’lnquisition d’.E,‘spcayne, 1.266). Omstreeks dienzelfden tijd gaf
Koning FERDINAND aan eenen zoon van zijnen
uit de Joden afkomstigen Secretaris van Staat
FERDJNANDALVARES

DE

TOLEDO(WelteOn-

derscheiden van de uit Saracenen afkomstige
familie van gelijken naam, waartoe de Hertog VAN ALVA behoorde) eene dochter uit het
hongadelijk huis der POXCES DE LEOX ten hnwelijk, nevens den titel van Graaf vun Cedille.
Men meene niet, dat dit alles plaats had bij
wijze van uitzondering. Het was eene zeer
gewone en destijds niemand in die gewesten
bevreemdende zaak. Dfachtig door hunne
>veronde vestiping in het schiereiland, door
hunne veelsoortige bet.rekking tot de Arabieren, door hunne uitgebreide werkzaamheid
.iiet op finantieel alleenlijk, maar allerlei gewijd en wereldlijk, wetenschaplijk, diploma,isch, krijgskundig gebied, maakten zij eeuwen lang nevens het Arabisch, Gothisch en
md Iberisch element, een geheel zelfstandige
;ern der bevolking van het Spaansche schier:iland uit. Ontzettende verdrukkingen, verTolgingen, vernederingen, ontbraken voorzerer ook aldaar niet, maar (door eene voor
ten vreemdeling in de intieme geschiedenis
ran dat volk en van die gewesten naauwliJks
jegrijpelijke combinatie), wisselden die verIrnkkingen telkens af of gingen gepaard met
bene sclnttering, als waarvan geen andere
,fdeeling van het verstrooide IsraG de we-
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dergade kent. Die grootelijks exceptioneel e
toestand wordt dan ook beide door Joods& .e
en Christelijke Schrijvers van het Spaansch e
Schiereiland, verklaard uit de aloude overle !vering der af komst dezer Sephardim (zuide ! lik-Europesche Joden) uit het huis van DA _VID) althands den Koningstam van JUD: 1.
Merkwaardig althands is het vasthouden de :zer overlevering zelfs bij Spaansche schrij ivers, anders alles behalve van Joodschgc :zindheid (althands ten aanzien van de god: idienst) te beschuldigen. Dus, b. v. spreekt I >.
JO& AMADOR DE LOS ~10s in zijne belangrij
ke Estudios historicos, politicos y literarios SC
b?*e les Judios de Espaia (Madrid l%tS!,.terwijl bij in dat zelfde werk uit een pohtle
oogpunt de verbanning der Joden en zelfs d
Inquisitie vergoN$kt, - van de Spaans&
Joden doorgaans als van de afstnmmelinge
t>cln DAVID en JLTDA (*). De eenige wezenlijk e
klove. tusschen de onderscheidene bevolkin
genwas(natuurlijk)deGodsdienst.Dochjui~
de veelvuldige aanraking tusschen de Chris ‘tenen eenerzijds, en de Joden en Mooren an
derzijds! gaf tot den overgang van velen tr kt
het Christendom aanleiding. Geheele Syna ,gogen somtijds gingen over. Zoo werden vel e
Spaansche Israëheten de stamvaders van di e
menicite, meest van Edelen en Grandes, di e
hetzfin de manlijke lijn of door de vrouwer ‘9
van deze bekeerlingen afdaalden. V66r d
invoering der Inquisitie en de kort daaro P
gevolgde verbanning der Joden,was deze ver
maagschapping openbaar ; na dat tijdstip hac ;
dezelfde vermaagschapping plaats met de dus ,*
genaamdenieuwe Christenen ofJoden, hetzi j
dan, in het geheim van Godsdienst,, of allee]
van afkomst. &S Espagnols (zegt LLORENTI;
in zijne Voorrede p. XXVI) n’ont commencé ( i
se vanter de nepas descendre des Juifs pue lors que la politique de l’lnquisition cc fait regardes
comme dangereux et humiliant d’avoir cette ori. c
gine. Dezelfde LLORE~TE vermeldt in dezr ?
zelfde zijne Histoire de Z’lnquisition (II.208- .
213) een feit, dat wederom ten bewijze kar 1
strekken hoe naauw cie familierelatiën ware? I
tusschen Joden van afkomst en de overige le- .
den van den Spaafischen adel.
Onder de regeerin.g van PIIILIPS den Twee- 2
de, meenden sommigen iets hem zeer wel- d
behagelijks te doen, met het ontwerpen eenel 11
nieuwe Ridderorde (die van St. Jacob van het
bkankezwuardmoest, in onderscheiding van de
aloude St. Jacobs of Sccntiago’s orde, de naam
zijn l), waarin niemand zou mogen opgenomen worden, dan die bewijzen kon, dat hij
noch van Joden, noch van Mooren, noch van
eenigen door de Inquisitie veroordeelden
voorvader afstamde. Wat gebeurt? om de
orde zooveel als mogelijk te maken, werd van
(*) Verg. Israël en de Fólkcn , bl. 209- 213.
Dl. VII.

de sans taande ridders niet gevorderd, dat zij
van adelijke afkomst moesten zin ! en niettegenstaande de gunst, die het plan vond zoo
bij de vertegenwoordigers des volks, als bij de
geestelijkheld,
waren onder de duizenden
( adelijke geslachten in Spanje slechts acht en
veertig te vinden, die tot de statuten der
nieuwe orde wilden toetreden. Een merkwaardig adres van D. PEDRO VENEGAS , een
Christenafstammeling der vroegere Mohamedaansche Koningen van Granada, waarin
onder anderen gewezen werd op het aantal
adelijke geslachten, afstammende van juist
die rassen, welke men wilde uitsluiten, of aan
dezelve vermaagschapt, had eerlang een beslissing des Konings ter afwijzing van het
ontwerp der nieuwe Ridderorde ten gevolg.
Het zou (wat men ook in of aangaande die
gewesten beuzelen of verdichten moge van
Christenen, die van geen Israëlit,iscb of Ismaëlitisch bloed zijn!) zoo wel destijds als in
vroeger of later tijden zoogoed als onmogelijk
geweest zijn, eene vereemging van Edelen te
vinden, uitsluitend van Noordsch of van Cantabrisch bloed. Zelfs de Koningen van Spanje
en Portugal hadden IsraGlít,ische voorvaders
in hunnen stamboom, al ware het ook alleen
door
hunne afkomst uit dien boven allen in
(
heldenmoed en grootheid van ziel uitnemen1den Koning JOHAY 1 van Portugal, natuurliken zoon van PEDROIUit TAREJALORE~ZO,
’eene Israëlitin.
Wanneer C. & A. zich van de waarheid de:zer gezamenlijke feiten, en hunne beteekenis
:zal overtuigd hebben , zoo zal hi , ik ben des
I teker, iets meer dan een bluf zien in de bewaring bij Spaansche en Portugeesche Israë; ieten dier aloude herinneringen vanadeldom,
’ivelke moeilijk door hen afhanklijk kunnen
:geacht worden van de veranderlijkheid van
Aaatsen , tijden, of individueele tnenschen.
I dij zal met ons begrijpen dat die voorouder1 ijke adel, waarvan hij thands nog beweert,
clat zelfs de herdenking niet meer geoorloofd
z:ou zijn, geen geisoleerd feit is geweest,voorts pruit,ende uit een enkelen toevalligen over& ‘ang, hetzij vrijwillig of ten gevolze in het
e erst van uitwendiggeweld. Maar GIJ za1 inien , dat die naauwe en veelzijdige, ofschoon
an ook veelzins afwisselende betrekking
usschen het Christelijke Spunje en zijne
J ‘oodsche bevolking het gevolg is van dieper
li ggende oorzaken, waarvan de kennis tronn rens een belangrijk licht verspreidt over de
n” eschiedenis van beide ; datis,over degeschied enis van een der merkwaardigste natiën en
S taten van het Christelijk Europa, zoowel
a’ Is over die van dat, ook zelfs in zijne tijdeli jke verwijdering van den God en Messias
zi jner vaderen,allermerkwaardi,oste
volk, dat
g’rdurende meer dan veertien eeuwen in
hl et Spaansche schiereiland of het ware een
35
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tweede vaderland gehad, en weder verloren Lasterschrift, enz.; doch te regt wordt ergens
tangemerkt, dat de gunstig bekende R. C.
heeft.
Onderscheidene bijzonderheden zou ik hier Ichrijver, J. F. WILLEnW, in zgne Verhandegaarne in antwoord op of naar aanleiding van
ing over de Nederd. Tael, enz. dl. 1. bl. 277,
no.g andere vragen of beweerden van C. & A.
zegt: f>dat geen der tegenschrijvers, hoe goed
bgvoegen. Doch reeds heeft zich dit arti- ná wederlegde, het vernuft of den stijl van
kel meer dan genoeg in lengte uitgebreid. Op MARNIX kon achterhalen.”
V. D. N.
het geen ik nog voor had mede te deelen, in
het bijzonder over de namen der Joden in
Spunje en Portugal, hoop ik wel nader in
den Navorscher terug te komen.Voor ditmaal
ANTWOORDEN.
Satprata biberunt.
1-A.
P. S. Nog een enkel woord, intusschen,
Beelden van het stadhuis te Middelburg (VI.
over de vreemde opvatting van C.& A., alsof 11. 76, Vr. 111). WiJ vestigen de aandacht
ik aan het Synagogaal patriciaat bij de Pormzer lezers op het uitvoerig antwoord, dat
tugeesche Joden, als zoodanig , eenige aan- le vrager ontvangen heeft van den Heer J.
spraak op adel had toegekend. Ik kan ook in / ’ a. VAN DALE, in Bzjdragen tot de Oudheidkundezen uitval niet anders zien dan eene niet zie en Geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch
gunstige vooringenomenheid. Juist integenVlaanderen, dl. II. st. 1. bl. 105, onlangs uitdeel heb ik gezegd, dat bij de Spaansche en gekomen. De Heer J. H. VAN DALE behandelt
Portugeesche Joden hier te lande en naar de tchtereenvolgend de zes vragen, die over het
wijze dezes lands, de oud-adelijke herinnerin- onderwerp gedaan zijn :
gen voor een later patriciaat (of bevoegdheid
1. Waarom heet DIRK V de tiende Graaf?
om tot het Regentschap der Synagoge ver2. Waarom wordt met dezen DIRK V de
kozen te worden) hadden plaats gemaakt.Wel ! ’ :ij der Graven en Gravinnen geopend ?
waren de familiën , die dit Joodsche patrici3. Welke reden mag er bestaan hebben
aat uitmaakten, voor het meest ook de zoodalm den dertigsteia Graaf over te slaan ?
nigen, voor wier adelijle afkomst wij hier op4. Waarom volgt op JACOHA de 28ste
kwamen, doch om redenen, in mijn eerste WILLEM de 29ste?
antwoord uiteengezet, waren van dat patri5. Waarom wordt in de volgorde de 33ste
&aat velen uitgesloten, wier adelijke afkomst sraaf gemist?
niet betwijfeld werd.
6. Wat mag aanleiding gegeven hebben
tot het verbreken der volgorde, na KAREL den
Mr. Gentiaen Hervet, enz. (VIL bl. 71, Vr. Blsten ?
98; vgl. bl. 221). Indien PHILOGRAMUTOS
Op de eerste vraag is reeds door den vrahad ingezien de, zoo ik meen, laatste uitgave ger zelven een voldoend antwoord gegeven.
van de Byekorf der H. II. br. van MARNIX,
Op de tweede diene: dat DIRK Vin dedaad
Utrecht 1844, hij zou, vertrouw ik, ten aan- de eerste Graaf van Holland was, die tevens
zien van HERVET en zijnen Zendbrief,genoeg- als Graaf over Zeeland heerschte, want zijn
zaam zijn ingelicht geweest en zijne vraag voorganger, ROBBERT DE VRIES, jonger zoon
terug gehouden hebben. Behalve de reeds van BOUDEWIJN
V, Graaf van Vlaanderen,
vermelde auteurs, welke van HER~ETIUS mel- die Zeeland (d. i. eigenlijk Zeeland, de eilanding maken, zie men ook nog BAILLET , Jugeden tusschen de Ooster- en Wester-Schelde)
mens, T. 11, NICERON, Memoires. - Gelijk tot huwelijksgift van zijn’ vader ontving, rereeds door mij werd aangewezen (zie NAV.VI. geerde niet als Graaf, maar als voogd over
bl. 381), vindt men in de Aanteekeningen ach- zrjn’ minderjarigen zoon DIIZK V.
ter de voornoemde uitgave van den Byekorf,
Op de derde en vierde wordt in herinneeene opgave der schrijvers tegen den @enring gebragt, dat het ontbreken der beelden
korf, en de titels der uitgaven hunner schrif- van JAN 111 en FILIPS VANBOCRGONDIë zich
tnn, waaronder DAVID VAN KORTRIJK, de verklaren laat, vooreerst, uit de gehechtheid
Byenkorf, Antw. 1600, en JOANNES DAVID, van Zeeland aan JSCOBA, dat meestal hare
de,h Christelijcken Biecorf, te Ghent, 1602, zijde hield, en ten anderen, zooveel JAN DI
waaraan de Heer AREND zijne Aanteekening aangaat, uit de opmerking dat deze, wel g+
waarschijnlijk ontleende, doch die vermoede- lijktijdig met JACOBA , maar nooit alleen als
lijk van een en denzelfden persoon zal ge- wettig Graaf in Zeeland geregeerd heeft. Bij
weest Zgn. Voor JAN OVENS ZaI, meen ik, wILLEnz den 29sten, volgende op JACOBA ,
JAN COENS moeten gelezen worden, wiens denkt de Ileer J. H. VAX DALE aan eene verboekje in 1598 te Loven, bij JAN ~IAES, niet gissing van den beeldhouwer, die, door de
~T~ES, verscheen. In het werk van WEISLIN- harmonie der afwisseling verleid, nadat hij
GEN wordt de Byenkorf van XARNIX een Lastot driemalen toe om deJ1 anderen naam een
ter-Boek, en hij een dagschuwende ketter ge- WILLEN had gehad, nu ook ten vierdenmale
nocmd; zie dl. 1. bl. 207, en Register, in voce den naam WILLEM, in plaats van FJLIPP, ZOO
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als het moest zijn, onder het beeld plaatste.
Misschien dat het straks vermelde weglaten
van JAN 111 oorzaak is van het getal 31, in
plaats van 30, onder den naam KAREL, om op
die wijze de volgorde te herstellen, daar men
toch wist, dat KAREL niet de 30ste, maar de
Siste Graaf was.
De vijfde vraag is reeds door den vrager
zelven opgelost,waaruit ook het antwoord op
de zesde volgt. Waar kon men al beter het
beeld van MAXIWLIAAN den 35ste plaatsen,
dan vódr MARIA de 32ste? PjWaren er twee
beelden van MAXIMILIAAN *geweest, dan had
men de kwestie der plaatsmg Qter kunnen
oplossen; maar wat was natuurlIJker, nu zijn
beeld slechts Béomaal geplaatst werd, dan
dat men hem, als het hoofd der vrouw en de
voogd van zijn’ zoon en kleinzoon, aan hun
hoofd plaatste?’
BESTUURDERSVANDENAVORSCAER.

Genootschap : Deugd en Kunde (VI. bl. 309,
Vr. 493). Ik meen dat de vraag van J. C. K.
naar het voortbestaan van deze liefdadige inrigting het best wordt beantwoord, door het
Verslag van hare 40ste algemeene jaarlijksche vergadering, gehouden den 28sten November 1835, waarin omtrent den staat van
we Irrigting ten verkoop.vnn Kunst- en Handwerken, vervaardigd door Hulpbehoevenden van
goeden huize, woordelijk het volgende voorkomt:
I>Aangemoedigd door de ondersteuning die
de oprigting en aanvankelijke instandhouding derzelve mogt ondervinden, besloot hel
Bestuur, ten einde die niet telken jare te
vernieuwen, aanvrage te doen tot bijdragen
gedurende vijf jaren, en had de voldoenq
daartoe genoegzame inschrijvingen te bekomen. Het vleide zich met het vooruitzigt dal
deze Instelling in dien t,ijd dermate zoud~
toenemen, dat die daarna in zich zelve zoudc
kunnen bestaan, doch de uitkomst daaraan
nog niet beantwoordende, werd deze maatregel nog tweemaal met hetzelfde gunstige
gevotg, herhaald; de laatste maal althans, in
den Jare 1830, mogt het Bestuur met meèrderen grond op de verwezenlijking van dit
voornitzigt rekenen, daar de Inrigting destijds eene, tot daartoe nog niet gekende,
hoogte had bereikt; dan, hetzij aan de plaats
gehad hebbende gebeurtenissen, of andere
oorzaken toe te schrijven, dezelve is sedert,
zoowel in inbrengst als verkoop, aanmerkelijk verminderd en heeft zich op verre na niet
weder tot voornoemd standpunt kunnen verheffen.
Het Bestuur wanhoopt wel niet andermaal
te zullen slagen in genoegzame deelneming
voor vijfjaren indien het, zonder daarom der
waarheid ontrouw te worden, den staat dier
Inri.gting alleen van de gunsti@e zijde voor-

droeg, dan het acht zich niet bevoegd, op
nieuw de welwillendheid van anderen in te
roepen, voor eene zaak die, hoeveel goeds
dezelve ook mag beoogen en reeds volbragt
heeft, toch, gelyk zij zich thans laat aanzien,
geene waarschijnlijkheid aanbiedt, geheel het
voorgestelde doel te zullen bereiken, en het
heeft daarom besloten, voor het tegenwoordige geene nieuwe inschrivingen tot bijdragentebeproeven.
Daar inmiddels, door doelmatige aanwending der vroeger ingevorderde, n:g eenig
fonds voorhanden is, vindt het zich in staat
gesteld, deze Inrigting nog korten tijd in
stand te houden, en af te wachten of welligt
de belangstelling in derzelver duur weder
mogt verlevendigen. Volgaarne zoude het,
dit ontwarende, de werkzaamheden, daaraan
verbonden, met vernieuwden lust voort zetten, en zich met vertrouwen weder ter deelneming tot deszelfs Stad- en Landgenooten
wenden, inzonderheid tot dezulken, van
wien het dankbaar erkent, tot dus verre zoo
bereid willige medewerking ondervonden te
hebben.”
Loo ver mij bekend is, werd het verlangen
van het Bestuur niet vervuld, en is de inngting later door andere Genootschappen van
dergelijken aard tot werkverschaffiug enz.
vervangen.
CONSTANTER.

C. Rotcasius (VII. bl. 63, Vr. SSj. In het:
Novum ac Magnuvn Theatrum Urbium Belyic.
van BLAEU, Amst. (1648?) komt voor op het
Art. Rodeburgus (Aardenburg):
&AROLO item
ROTCASIO J. C. Poëta, & Furnensi oppido a
consiliis & actis.”
G.P.ROOS.

Een vreemd rgmpje (VIL bl. 63, Vr. 91).
Misschien op de verdeeling der nalatenschap
van WILLEM 111, tusschen den Koning van
Pruìsse~~ en JOAN WILLEM
FRISO, waarbij
FRITS van den trek hield.
G.P.ROOS.

De kogel is door deerk (VIL bl. 96, Vr.
136). j>Dit wil zeggen, daar wordt niets meer
ontzien. De reden van dit spreekwoord kan
zijn, omdat men in ‘t Pausdom zonderlinge
eerbied heeft voor de kerkgebouwen, en gelooft dat de Heiligen, waaraan die zijn toegewijd, en welker overblijfzeIs men daarin
bewaart, zeer worden beledigt en vergramt,
wanneer men die beschadigt. Hierom plegen
de Kerken in belegeringen en verwoestingen
verschoont te worden. Is dan de kerk zelf
aangetast en doorschoten, ‘t is een blijk, dat
men door geen ontzag wordt afgeschrikt, en
nu alles durft ondernemen. Die het heilige
niet spaart, en de vreeze daarvoor afgelegt
35 *

heeft, zal dan het ongewijde noch minder
verschonen. Dit wordt toegepast op zulke,
die door eenige stoute daad zich ontdekt, en
het wederhoudend ontzag afgeworpen hebben, om dus voor te gaan.” '~UIXMAS, Nederd. Spreekw., dl. 1. bl. 31.
D.D.v.D.J-.

[Deze verklRring.van~~~~Y~Nwerd
ons insgelijks
medegedeeld door E. A. P. en PR. -De beteekenis
van het ergste is ~~rbij, het slimte is mm-, welke
J. J. B. er aan toekent, beeft het spreekwoord niet.
Wij althans,die het honderdmaal hoorden gebruiken,
hoorden het nooit in dien zin.]

Pnschasius
Tumq (VII. bl. 103, Vr. 139).
.T. WAGESAAR zegt in den Tegenw. Staat der
Vereenigde .A~etlerlanden , dl. 11.1>1. 160 : )>In
‘t jaar 1622

ondernam ~PISOL~~

het beleg van

op Zoom, dat vier maanden daarde,
tien duizend man kostte en vragteloos afliep.
Ons is uit, Uittreksels van de StadsRegisters
gebleeken, dat de Rcpeering, in dien tyd, met
Bergen

onvermoeide vlyt,vonr den welstand der
w a a k t e . ” W a a r s c h i j n l i j k k a n LEGEXDO

stad
ET

nog heden in diezelfde uittreksels
het nadere omtrent PASCHASIUS TURCQ vinden, - misschien ook in de Besch+&g van
Bergen op Zoom, door denzclfden WAGEZTAAR,
Amst. 1780, uitgegeven, ons alleen bij naam
bekend ; maar zeker ‘t uitvoerigst en volledi@ in Belegering van Bergen op Zoom, Middelb. 1623,4O.
SCRIBE~DO

COXSTANTER.

Sergeant-Majoor of Wachtmeester te Luxentburg (VIL bl. 103, Vr. 140). In het Groot
AGlitair Woordenboek van JOHAN DIBBETZ ,
(‘s Gravenhage 1740in fO.)vindt men in voce
nJ+‘achtmeesters in de Frontieren:
sij moeten
in de krijgsraad in een belegerde Plaats sitten
naast den Gouverneur, of andere aldaar commandeerende.” Hierop volgt de Instructie van
den 9den December 1593, waaruit men kan
opmaken, dat hunne betrekking als hoofd van
de bezet,ting, overeenkwam met die van de
tegenwoordige
)> Plaatselijke Kommandanten ,” en wel van de derde klasse, als zijnde
Majoors, welken rang ook de Sergeant-Majoors en Wachtmeesters bezaten. Dc )jCornmissie(acte van aanstel1ing)voo.r de SerjiantMajors van de steeden en Forten daaronder
behoorende”, kan men in hetzelfde Woordenboek Vinden, waarbij tevens naar het woord

,,Groot-Major”

verwezen wordt.
M a j o o r K.

naar hetzelfde W’oorden&x~
vep
wijzende, voegt er bij: De rangorde WBS bij on!
vroeger Colonel , Luit. Colonel, Sergeant-Major
Cspitein enz.; bij de Frnnschen daarentegen ging
de Sergeant-Major viibr den Colonel. Zie le Pk
DANIEL, liistoire de la Milice Franqaise, aangehaalc
in Le Spectateur Militaire, 15 Avril 1837, p. 72.1

[LABORAWER

Steven en Wigbold v, d. Does (VIT. bl. 103,
Vr.141). Uit dein HOOGSTRATEXS Woordenboek medegedeelde geslachtlijst, ontleend aan
le Bataviu Uustrata, blijkt, dat STEVEX v. D.
DOES, Heer van Noor+k , het vierde kind
was van den beroemden JAWJS DOUSI en
ELISABETH VAX ZUIJLEX van de Haer. Hij
rverd geboren in 1576, was Raad in den Hove
;an Holland, en huwde met AWA VAN EECSjlJM, wier broeder CASPER VAN EEUSS~M,
;Ieer van Ngenoort en Drossaard van h?oeJorden getrouwd was met ASNA v. D. DOES,
ludste zuster van STEVES voornoemd.
WIGBOLDVAXDERDOES, Heer van Noordu2j’k, was het vierde kind en de jongste zoon
~&STEVEXV.D.DOESenAY‘JAEEU~SUM.~iij

Kas Generaal der Artillerie van de Vereen.
Wederlanden,Gouverneur
van Sluis in Vlnnnleren en beschreven in de ridderschap van
Holland in 1642. Hij huwde met ASXA VAY
)EX KERRIIOVE, dochter v<tn den Heer van
Beenvliet, die Houtvester van Holland tvt1s,
:n liet na :
AXXA VAX DER DOES, getrouwd met P. DE
GOETE DE LAKE DE VILLERS, Heer venZejenter.
STEVEYVANDERDOES,H~W~~~ Noortwijk.
JOHAXVAN DERDOES ,Ritmeester.
JOZINA VAX DER DOES, gehuwd met WILL&MVANWASSEXAER,H~~~ van Sterrenbz6rg.
+$L
Trechtplaatsen of=togten (VII. bl. 103,
Vr. 142). Is het reeds voldoende uitgemaakt,
dat trecht de beteekenis heeft van overtogt ?
Het kan aan SCR . niet onbekend zijn, dat
AADR. JUXIUS van oordeel was, )jvocabulum
apud majores nostros idem sonuisse, quod
apud priscos pureque loquerrtes Latinos Forum.” (Bat. Ezist. p. 246 ed. m.). Waar DIEFENBACH in zijne Celtica, 1. S. 146 herinnert,
hoe SIGEBERT ad. a. 697 het volgende heeft:
xUltrajectnm - quasi Wultarum oppidum ;
trajectum Gallis oppidum dicitur,” geeft hJj
wel toe, dat de schrijver meer uit BEDA s
Hist. Eccl., welke hij volgde, afleidde dan er
in te lezen is; doch zegt tevens: nuebrigens
scheint das Wort - wenn anch etwas latinisirt und vielleicht der Lage asciimilirt - die
von

SIGEBF,RT

niet

zoo

ihm beigelegte

13edeutung

zu

haben ; cf: Cy(mrisch) trignw = wohnen” enz.
Ik erken volgaarne, dat de ligping der trechtplaatsen, voor zooveel ik weet, het gevoelen,
WJlgells hetwelk trecht = ouertogt is, aanbeveelt; doch noodzakelijk maakt zij het niet en
ik ontveins niet, dat ik de gezegde verklariog
geheel

gerust

aanneem,

wanneer

ik

het Thrinniti, hetwelk voorkomt
in eenen giftbrief van het jaar 850 (Charterb.
st. 1. bl. 27 vlg.) voor dezelftle plaats aanzie
als het tegenwoordige Tricht.
Wat de voorvoegsels der trecht-plaatsen
met BOXDAM

Papendrecht. >)A Prcsbyterorum , quibus
betreft, veTgis ik mi niet, dan zal het wel altijd bij gissmgen daaromtrent moetenblijven.
Papae
in veteribus patriae Chartis nomen
Wie zal toch met zekerheid kunnen zeggen of tribntum, transitu, ex senum ibi traditione,
het gebezigde voorvoegsel zij een eigennaam I appellat.ns vicus. Alii a MEWOYE, Papa seu
of niet, enz. Ik wil evenwel een en ander / Presbytero, nomen vici derivnnt et Nenkenesdaaromtrent in het midden brengen.In Atrecht / a’recht dictum volunt : is enim secundum desis A welligt van het oude a-en = vloeijen af- criptionem TIESRICI IV Imp. in Diplomate
komstig. (Atrebatum teli dumtaxat jactu abest Anni 1064 eo fere loei fuit, ubi hodie Papendrecht , vicus ad Me>*wedam insignis, sub quo
n ripa Scarpae. Theatr. Belg. p. 426).
Dordrecht. Beter dan het gevoelen van JKJ- et de Matena.” Hoe men nu over drecht denke
en over het al of niet aanwezig zijn van eenen
SIUS, die bij Dor aan zekeren DURETUS denkt
(t, a. p.) en dat van BOXHORS, die er door in historischen persoon of een historisch feit als
vindt (Toneel van Hollandt bl, 73), bevalt mij aanleiding tot het voorvoegsel Papen, de bede aanwijzing van DIEFEYBACII,
die t. a. p. teekenis zal wel die zijn, welke ik uit VAN
S. 1% in herinnering brengt: ,I Aou~, .&ria, HEUSSEN t. it. p., p. 329, afschreef.
Durius, T/lur etc., Keltische Flusznamen ;
Ossendrechl.
DRESSELIIUIS heeft in zijne
Buruwh in Stadtenamen.
Godsdienstleer der aloude Zeelanders tegenover bl. 22 verschillende plaatsen genoemd,
Cf.Cy( tnrisch)dwfyr, dr~fyr,dzur=Brz(Breizounek,Bas-Breton) deur = Corn(isch) douar, zoo in Zeeland al3 Denemarken, Friesland, de
dower, deur =Gdh(Gadhelisch)obsol.
dobhar, SaxischeKreitzen
enz. die hetzelfde voorvoegdur = Waszcr.” Zó& doende vcrschillcn Dor- sel hebben. Ook noemt hij de Osse in Schouwen
drecht en Atrecht in beteokenis evenmin van en in JutZand. Er zouden nog meer bij te
voegen zijn. &tU is daarbij voor den geest
clkauder,als de Douro in Portugal en de Drecht,
welke men, als verbindencle de Oude Welering pc&omen eene aanteekening bij v. D.~T,IY, t.
met het Legmeer, op de kaart van Rijnland en a. p. S. 20 (p.),waar hij zegt, dat de Scytische
Amstelland, bij BoXIIoRx t. a, p. bl. 18 getee- volksstam, dien hij Asarne heet, voor zooveel
kend vindt. Verg. EYNDIUS , Chron. Zel. pag. hij nog in zijnen tijd bestond, Osser genoemd
werd. Zou het te ver gezocht zijn het ge116.
Loosdrecht.Volgens
ALTI‘CG is Loos vanhet
noemde voorvoegsel van hen afkomstig te
Celtische ZOWJ = Friesch leeg = plaats met be- nchtcn ?
Zwgndrecht: met BOXHORN t.a.p.bl. 14 het
lendende gebouwen. De verklaring is volvoorvoegsel af te leiden van Ieder Swijnen
doende ook voor Loosduinen, ‘CVaterZooswerve,
overvaeren ,” bevalt mij niet, al geeft het een
enz.
Noordrecht. &1ea wijst op moer = locuspagemakkelijk middel aan de hand om Haasludosus (VAN HEUSSEY , Hist. .@iscopat. UI- trecht , Ossendrecht en dergelijken te verklatraject. p, 301). Kan ook in aanmerking ko- ren. De naam van Zwin of Swin komt op zich
men hetMal*, Möre, Mär, hetwelk in het noor- zelven en in plaatsnamen als voorvoegseleven
den in plaatsnamen zeer dikwijls voorkomt menigvuldig als Osse voor in de verschillende
(CoLnar, Axmar, iWre) en eene waterachtige landen, zoo even genoemd (DRESSELFIUIS, t.
streek aanduidt? (Zie v. DALIY, Svea Rikes a. p.). Kan het dan ook, vraag ik, niet misHist. Dl. 1. S. 2. not. e.)
schien toegelicht worden door de woorden:
Jfieldrecht. Over de N’ideZ of Wiel spreekt Somc, Soami, Suima, die zee, ook moerassig
RUYDECOPER,
Rqrnkron. van MELIS STOKE? land beteekenen ?
Xieldrecfit.
Men denkt onwillekeurig aan
dl. 111. bl. 304. Ter verklaring van het woord
strekt het geschrevene door TEN KATE, Aenl.
het Deensche Kiel en vraagt zich zelven : geeft
tot de kennisse van het verhevenste deel der Ne- dat kielhetzelfdc denkbeeld aan, als het woord
derd. S’rake, dl.11. bl. 727 vlgg. op het woord r’iil of kille? (Zie TE‘J KATE, t. :t. p, bl. G46).
well, wal en wol.
Voor als nog laat ik de verder genoemde
Woensdrecht. Wodinsof Wodansdrecht ? Trecht-plaa!sen
onbesproken en herinner,
ziende op het verzoek van SCR. tot aanvulling
WESTESDORP is niet afkeerig van het denkbeeld, dat de berg lfienstagin het Ditmarsche van de lijst, aan Katendrecht , Hoolendrecht,
naar Wodan genoemd is.( Verb. over de Noord- .Duivendrecht , de Drecht , Beerendrecht.
sche Mythologie, bl. 50).
Dr. ROJIEX.
Mgdrecht. Ik zie op de zoo even genoemde
Trechtplaatsen of overtogten. Atrecht en Ukaart bij BOXHORS, de JiQ’e, tussehen Bodetrecht,
overtogt over het water. De verwisseSruvcn en Zwnnzn~erdam in den Rjn uit,loo- ling van vocalen maakt geen onderscheid van
pende en ookbij Leyderdorp vind ik het woord bcteekenis. Vgl. mijn antwoord op Vr. 101.
Dordrecht zal zijn : overtogt over de dort,
Mge. zonder teeken van eenigstroompje evenwel. In het oud-noordsche Ma en M&e ligt dorda, een’ tak van de INerwe.
het begrip van waterachtig - kan het woord
TvieZdrecAt is : overtogt over een wiel, d. i.
Mije daaruit verklaard worden ? A en Y zijn hetzelfde als waal, dat men heeft in Klaaswaal,
toch ook kinderen van dezelfde moeder.
Zwartewad. enz. en dat een diep water, ook
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trdraaikolk, afgrond” beteekent. In Friesland
vindt men eenige groote waters, welke den
naam van wielen dragen.
A. YVIT.
[Over Utrecht zie men wat wij aanteekenden op
bl. 222.1

Trechtplaatsen of owertogten. Kan het navolgende den vrager gedeeltelijk op het spoor
helpen ? -Het wapen van Bare&-echt is een
beer. - Van een wateï Dordt is de naam overgebleven in ,rde visscherij (eene heerlijkheid,
en zoo mijn geheugen mij niet misleidt, leengoed) van Dortsmonde ,” voor- en westwaarts
van de stad Dordrecht zich uitstrekkende, en
bij cadastrale opmetingen in 1811 begroot op
eene uitgestrektheid van 700 morgen water.
Indien de onderstelling bij BUSSCHING [BACIIIENE] N. Geogr. IV. bl. 423, dat de rivier
de Merwede, van daar benedenwaarts, den
naam van Dordt zoude gehad hebben, gegrond
is, dan moet immers de arm van den Waal,
de Merwede , die zich van Papendrecht, waar
die stroom in de Noord afvloeide, tot bij de
Lint, waar die arm in de Oude Maas valt, den
naam van Dordt gevoerd hebben ; alwaar dan
deze mond was. De vele killen in aanmerking
nemende, door welke ,,de grootvorst van Europa’s stroomen” zich ontlast heeft, is het
misschien niet gewaagd te gissen, dat eene er
van den naam van cloor of deure gedragen
hebbe, waar een dubbele dam gelegd is. Men
vergelijke daarbij de Kaart van den loop der
rivieren bij de verhandeling van VELSEN, of
in den Atlas van TIRION , No. 42. - De MQe
is een water, dat uit de Provincie Utrecht bij
Zwammerdana in den Rijn loopt. - Indien de
naam in Moordrecht, ia Schieland, Moere mag
zijn, dan staat hij in verband met dien van
Moerkapel, niet zeer ver van daar, de kapel
van de H. Moeder. - Een wiel, als kolk door
een’ inbreuk van water veroorzaakt, is op
vele plaatsen bekend (gelijk A voor een stroomend water). Volgens BACHIEXE t. a. p. bl.
501 , is de naam van Weldrecht, in het, eiland
van Dordrecht, overgebleven in den polder,
waar het dorp bij den vloed van 1421 verging, waar de eerste doorbraak van den dijk
geschiedde. Uit dat berigt moet men afleiden,
dat er vóór dien tijd een wie2 bestond, waarover, of in wiens nabijheid een overtogt,
drecht, over de Iizl was, gelijk thans bij
‘s Gravendeel.
L. J.
Mierop (VII. bl. 104, Vr. 146). In de Costuymen ende Usantien der Hooft-Stadt ejade
MBjerije van ‘s Hertoghen-Bossche. ‘s Hertogen-Bossche, 1684, leest men, aan het slot der
Artikelen van de Costuzj’men van St. Oede Rode
ende haere IZesorte, op bl. 345: LIJROP en
niet MIJROP. Alzoo denkelijk eene drukfout
in de uitgave van 1717.
S.V. w.
-~

Barbara van Juckema (VIL bl. 149, Vr.
149). BARBARA VAN JUCKEMA is begraven
den 8sten September 1667 te Haarlem, in de
Groote of St. Bavooskerk in den middeltrans
voor het koorhek, in het graf No. 8 ; de kosten, bij hare begrafenis betaald, zijn :
Voor de opening van haar Graf . . f 3.
,,
,, Roefaan de kerk . . . . a4.
,, 2 maal luiden der doodklokken. ,, 24.
,, de Diakonie. . . . . . . ,, 6.
1,
,, Schaal . . . . . , . 1 2.
f 39.
Op de zerk, die op haar graf rust, zijn uitgehouwen een mans- en een vrouwenwapen ;
de wapenfiguren, die op de schilden gestaan
hebben, zijn geheel verdwenen en er waarschijnlijk in het jaar 1796 afgehakt. Onderop
de zerk is de naam grootendeels leesbaar.Dat
zij Abtdis zoude geweest zijn is niet bekend
en zeer onwaarschijnlijk, omdat de kloosters
te Haarlem reeds zeer vroeg zijn opgeheven.
eJ .D. B.
Rabauw (VII. bl. 105, Vr. 153). S. v.W.
kan zijn versje terug vinden in HOEUFFT,
Bredaasch Taaleigen, bl. 480, met de noodige
verklaring. Daaruit zal hem blijken wat rabauw, ‘t Fransche ribauld, ribaud oorspronkelijk en wat het sedert PLANTIJNS en EILIAENS tijden beteekent ; ook hoe met het tweede
rabauwen in den regel :
Hetwaren rabanwen,dierabsuwenzochten
geene appelen, maar dames bedoeld worden.
Ik ben evenwel niet pomoloog genoeg, om
hem uit te leggen, hoe de rabaawappel aan
zijn’ naam komt, en vind het te gevaaruk mij
op een gebied te wagen, waar tuinmansgeleerdheid somtgds tot de allerwonderbaarlijkste verbasteringen heeft aanleiding gegeven.
CONsTANTER.
Barend van Hackfort (VIL bl. 105, Vr.
155). Den geachten steller der vraag ben ik
voor zijne heusche aanmerking zeer dankbaar, Zijn vereerend getuigenis aangaande
mijn boekske over de Geschiedenis van Gelderlund, maakt mij verlegen , maar heeft mij
tevens aangespoord, om het harde oordeel,
doormijover BEREND
VANHACKFORT
aldaar
uitgesproken, te regtvaardigen. Bij de bewerking van dat tijdvak heb ik gebruikt
het nog niet algemeen bekende werk van
Dr. ONNO KLOPP, Geschichte Ostfrìeslands
,
waar wij, dl. 1. bl. 365, lezen:
vI-IACKFORT
war e i n harter grausamer
Mann. Nach einer seltsamen Juoend vol1
mancherlei Irrfahrten, auf denen- er einst
einem blinden Spielmann zum Führer gedient, ein andres mal sich als Schusterjunge
umhergetrieben hatte, war er an den Hof der
Herzogs von Geldern gekommen und hiel
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durch Seine kriegerische Befiihigung bald
emporgestiegen. Aber Gerechtrgkeit und
Milde hatte er auf diesem Bildungswege
nicht gelernt.”
Dr. KLOPP geeft slechts van het 2de deel
zijner Geschichte eene Nachweisung der QuelZen, maar hoogstwaarschijnlijk zal hij deze
bijzonderheden geput hebben uit T. D. WIARDA'S Ostfrisische Geschichte. Deze toch, die
zijne berigten grootendeels uit oorspronkelijke bescheiden en gelijktijdige schrijvers
heeft zamengesteld, meldt ons, dl. 11. bl. 399 :
:)IIAKFORT stammte aus einem adligen geschlechte im Geldrischen her. In seiner Jugend war er lüderlich, entfernte sich aus seinem vaterlichen Hause, und schwarmte mit
einem blinden Spielmann herum, dem er zum
Führer diente. Nachher wurde er ein Schusterjunge. Hier wurde er von seinem Vater
wieder entdecket. Er nahm ihn wieder zu
sich und brachte ihn nachher an den Hof des
1Ierzogs von Geldern. Hier stieg er von einer
Stufe zur andern, bis er endlich Statthalter
von Harlingerland wurde. Bis zum Ausbruch der bremischen Fehde blieb HAKFORT
in Esens, und war BALTHASARS Rathgeber
und Führer. Dass er bey seiner Brutahtat ein
grober Patron gewesen, gehet schon aus einem Briefe hervor, den er dem Grafen RNNO
c;chrieb, und worin er ihn ersuchte, einige
gefangene Edelleute los zu lassen. Er drückt
sich darin unter andern so aus -(mag dat
niet geschien, sult mij de noot daer hen brengen ,
dat ick de honde moet ontkoppelen, wy se denn
weder bynt, mag men wijs worden. Worauf
der Graf in demselben Tone antwortete:
Kann he darm. veele honde ontkoppelen, moeten
wq gedulden, un mit Gades Hülpe trachten, dat
den Honden ein Knüppel verschaft und vorgelegt worde.”
En haalt daarbij aan den bekenden EQGERIR BEXINGA,ULR. vox WERDUN, een geestelijke en de Ostfrisische Mannigfaltigkeiten,
welke werken ik niet bij de hand heb.
Het moge waar zijn, dat deze schrijvers
niet geheel van partijdigheid zijn vrij te pleiten; z;j toch leefden onder den indruk van
HACKFORTS
dwingelandij, ja, zelfs onze BE,UIXGA was er geruimen tijd het slagtoffer
van. Maar evenzeer vind ik er niets vreemds
in, en de geschiedenis van vele hoog- en laaggeborenen kan het bewijzen, dat ook BAREND
VAN HACKFORT,
na eene jeugd vol van ligtzinnigheid en ongeregtigherd, waarbij hij
zelfs stand en afkomst vergeten kon, toch
nog op zijn’ ouden dag een ervaren veldoverste was, juist berekend om de plannen van
zijnen even zo0 trouweloozen meester te dieP.NIJHOFF.
nen.

September 1761, door den Advokaat-Fiscaal
M3r. F. VAN LI~~BORCR,RitBhet'jagtgeregt
van
Holland en Westfriesland uitgebragt , komt
het volgende voor:
MT~ILLEN DE MOOR, die volgens No. 2 van
de geexhibeerde bescheiden in den jaare 1421
overleden, en te Noordwijkerhout in de kerk
zoude begraven zijn, onder een zark, waarop
gehouwen waren de wapenen van Henegouwen en Holland. met een dwarsbaan daardoor
(het teeken van bastaardye).”
Uit hetzelfde stuk blijkt tevens, dat deze
WILLEN nn NOOR een afstammeling was van
Heer ALEMAN (*), bastaard van Graaf WILLEM
111, bijgenaamd de Goede, Graaf van
Henegouwen, Holland, enz. - Het in de vraag
bedoelde geslacht zal wel geen ander dan het
**
bovengemelde zijn.
r+ *
Het Peereboompje’ (VII. bl. 105, Vr. 15’7).
Wanneer de voornaald bij het kapsel der
Noordhollandsche dames in gebruik is gekomen, daarover heb ik, met betrekking tot de
Zaan, wel eens nagedacht, maar t,ot geen resultaat kunnen komen. Een peereboompje is
die naald hier niet genoemd, Op de afbeeldingen in mijne verzameling komt die naald
niet voor, dan over de helft der vorige eeuw,
en dan niet horizontaal of schuins over het
voorhoofd, maar veelal in het midden van het
voorhoofd, rept of met eene kleine kromminv.
Ik houd het er voor, dat de toenemende wee fde zich dit nieuwe pronkstuk bij de vroegere
heeft aan.geschaft , ofschoon het daarom niet
onmogelgk is, dat de eerste draagster te Purmerende het gretig bezigde om eenig likteeken te bedekken. Zij zal daarin de eerste
wel niet geweest zijn.
H- g .
Noordhollandsche woorden( VIL. bl. 106, Vr.
158). Mam = zog, en mammen = zuigen, zal
wel afkomstig zijn van het Latijnsche manama = borst,
E.G.LING.
ïVoordhollandsche woorden. Zangerig komt
blijkbaar van zengen. De oorspronkelijke a,
die door den Umlaut in e veranderd was, is
hier
teruggekeerd, even als in gezant van
zenden, Oudhopgd. sendjan van sandjan. Zangerig is alleen in gebruik in de beteekenis van
eelt weinig aangebrand, even als zelzgen in die
van schroeijen. Misschien evenwel is de oorspronkelijke beteekenis eene andere. Zenge,a;
Oudhoogd. sendan, Angels. sengan, schijnt
. . van een
gevorma 1.te .zgn. van net praeterit.
st,erk werkwoord zingen: is de lezing besinghelt, Brandaen, vs. 948,952, zuiver, dan is dit
zeker. Ook het Friesche fortsingerje (GIJSE.
JAP.) heeft i, doch deze i zou ook uit a of e
ontstaan kunnen zijn. Het sterke werkw.,

Henegouwen Beijerbergen vander Moor (VII. ’(*) Uit A. MATTHAEUS, de fata et fund. Gccles. 1,
bl. 105, Vr. 156). In zeker advies, den 5den p. 336, blijkt, dat hij den voornaam van JAN droeg.
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waar zejrge~z van afkomt, is, naar ons gevoelen, geen ander dan ons gewone zinyer~, dat
oorspronkelijk beteekend zal hebben geluid
geven. Nen zegt nog in sommige streken van
ons vaderland het water zipzgt, waarvoor men
elders zegt raast, en even zoo wordt zingen
gebruikt van het geluid dateen nat stuk hout
geeft, wanneer het begint te branden. Het
Friesche sangelje drukt hetzelfde uit als ons
zaniken. Zengen zal dus wel oorspronkelijk
niet het aanbranden zelf betcekend hebben,
maar het geluid door het aanbranden veroorzaakt.
Rus,waarvan
flusjes een verkleiningsvorm
is, staat voor vluchts, de genit. van het ze!fst.
naamw. vlucht als bijwoord gebruikt.
Kullen is een onkiesch woord, dat, even als
meer andere, niet zoo veel gebruikt zou worden, indien men de beteekenis begreep. Het
Fransche coyonner is geheel hetzelf’de. Het
komt van kulle = testiculus, dat nog in de
XVIIde eeuw in gebruik was, en dit van het
Lat. coleus, Spaansch cojon, Fransch qon.
Verschieten, intrans.
beteelrent wegschieten,
snel weggaan. Het wordt o.a. gezegd van eene
kleur die snel verdwijnt, b. v. ziet $j wel die
kleur verschieten (TOLLESS!. Het 1s dus eigenlijk misbruik, dat men verschieten bezigt
van een voorwerp dat zijne kleuren verliest,
b. v. het katoen is verschotel+ d. i. heeft zijne
kleur verloren, is verbleekt, de man verschoot
van schrik. Deze tweede bcteekenis gaf aanleiding, dat men, het gevolg in plaats van de
oorzaak noemende aan verschieten (van schrik
verbleeken) eene derde beteckenis, die van
verschrikken, toekende.
Spzjn , in Friesland sp2n, beide van spinde.
Van het Lat. dispendere, uitdeelen, komen het
Ital. dispensa, Spaansch despensa, Frans&
dépense, die alle beteekenen : 1. hetgeen uitgedeeld wordt; 2. spijs die uitgedeeld wordt;
3. spijze in het algemeen ; 4. de kast waarin
de spijs bewaard wordt. Spindekomt van hetzelfde woord en heeft dezelfde beteekenissen
doorloopen. Het Oudhoogd. spanda komt voor
in de beteekenisseu van distributio en agape,
GRAFF, VI. 330. Spindbrood is nog bij IEILIAAX, panis qui eleomiynae loco egenis distribuitur, maar spinde heeft daar ook reeds de
beteekenis van cellapanaria, de eenige waarin
het nog voortleeft.
Mulder zal wel eene zamentrekking zijn
van middeldeur, even als het Friesche mulhûs
van middelhuis.
Look komt van den verl. tijd van Puiken sluiten.
Nesch, in Friesland nesk, welke vorm ook
bij onze vroegere schriJvers wel voorkomt,
0. a. bij HOOFT, Gedicht. dl. II. bl. 32, der
uitgave van BILDERDIJK, die er het Lat. nescias in ziet. In het Woordenb. van het Pnstituut wordt het van nes = eene leegte. holte,

zijp afgeleid. Het eene is zoo verkeerd als
het andere. Nesk is het Gothische hnaspvus,
Angels. hnesc, en beteekent oorspronkelijk
week, welke beteekenis gemakkelijk in die
van zxuak, laf en dwaas overgaat.
Manz, in het Lat. mamma, Grieksch ,U+,UCZ.
Het verdient opgemerkt te worden dat men
h e t werkw. mammen i n Noordholland gebruikt met den accus. van den persoon.
P.LEE?r'DERTZ,\VSZ.

Hedendaagschzeeregt (VII.bl. 127,Vr.159).
In het onderstaande werk, waarvan de Zde
druk in 1853 uitkwam, zal L. J. vinden hetgeen h;j zoekt: TH. ORTOLAN, Règles internationales et diplomatie de la mer, 2 vol. prix 15 fr.
B. J. A. M.
Therese (VIL bl. 127, Vr. 160). THEBESE
was waarschijnlijk eene geestelijke dochter
van de Abdij van Jouarre, waarvan CHARLOTTE
VAN
BOURBON,
derde gemalin van
\VILLEM VAX NASSAU, omtrent den tijd van
dertien jaren lang Abdisse is geweest. LoDEWIJKS spreuk was : Patience en (et 9) innocence. Heeft ‘IT. zijne vraag uit eene historische of uit eene romantische bron geput?
J. L. A. 1.
De Kinkelenburg (VII. bl. 127, Vr. 164).
Het slot Kinkelenburg (beteekenende Koninklijke burg, volgens J. A. NIJHOFFS Bedragen,
enz.) is een oud adellijk huis of slot, geLegen in de Over-Betuwe, in het dorp Bemmel,
en was vroeger een leen van Gelderland.
Blijkens het Leenregister zijn achtereenvolgende eigenaren van het huis de Kinkelenburg
geweest:
1424. JOHAWVAJAEMB.
1427. JACOBVANAEX
1484. GOSEW VAX BEM3lEL.
1501. DIRKVAX MUXSTER,DIRKSZ.
1519. MECHTELD,~~~~~ weduwe.
1526, JOACHIIIVA~IvIuXSTER.
1556. YDA VAN MWSTER, huisvrouw van
AREXDVAX BOCKIIOLT.
1593. ARESDVANRAZIDwIJK,
OUdSte
van XEC?fTELT VAN BOICKEIOLT.
1641. RUTGER VAX KASDWIJCK,ZOOD

zoon

des
voorgaanden.
1647. Zijn zoon, mede RUTGER genoemd.
16417. BARTOLT VA‘i GEXT, Heer van LOCnen en Heinerswijk.
1681.

ELISABETHLEEUWE?T,~~~.VA?~‘ECK,

geb. PAXTHALEOX.
1686. HEXDRIK CUPER, Burgemeester te
Nijmegen.
1699. Zijn ~~~~NICOLAASCUPER.
1742. GEERTRUID CUPER, wed. JACOBDE
BEYER.
1751, JUSTIXUS DEBEïEK.

1766. c. c. VAZI OMES.
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1789. L. W.DEFOCKERT.

Van de familie DE FOCKERT is het in bezit
gekomen van den Schout-bij-nacht L. SPENGLER.
P.C. W.MOSSEL.
1831. A.J. DOMIS.
1853. T H . x~oRsT,enin
1857.aanTul[r.J. BAUD.

Zoo deze opgave tot eenig nut aan den
vrager in zijn verder onderzoek kan strekken, zal het mij aangenaam wezen.
D. S.
Tureluursch (VIL bl. 127, Vr. 166). De
benaming van den vogel is niet tL1?*eZUnr, maar
ture&t, naar ‘t geluid, dat hij maakt. Het
tureluursch,
waarvan de vraag spreekt, voor:
verdrietig!. gemelijk, ontstemd, zal wel afkomstig zgn van het Fransche spreekwoord:
c’est toujours In même turelure, altijd de oude
deun, koekoek één zang. Men wordt tureluursch van steeds dezelfde turelure? altijd
hetzelfde tralalala te hooren.
COXSTASTER.

David Mi1 (VIL bl. 127, Vr. 167). DAVID
geboren te Koningsbergen den 13den
April 1692,werdreeds v66r zijn 26ste jaar benoemd tot Hoogleeraar der Oostersche talen
te Utrecht, welken post hij den 2lsten Maart
1718aanvaardde met het houden eener Oratie:
De &~ohamedanismo , e veteribus Ebraeorum
scriptis magna exparte composito,welke hij uitgaf te Utrecht in hetzelfde jaar, en later aanvulde met eene verhandeling de Mohnmedanismo ante JIohamedem,
opgenomen in zijne
Selectae dissertationes ( Utrecht 1724), die overigens meestal onderwerpen behandelen van
BU belsche oudheidkunde en later, met andere
verhandelingen en redevoeringen vermeerderd, te Leyden in 1743 herdrukt zijn. Den
Yden November 1727 hield hij, daar zijn professoraat met dat in de gewijde oudheden vermeerderd was, eene inaugurele Oratie de variis vìrorum doctorum in antiquitatibus sacrìs et
orientnlibus erroribus, waarschijnlijk ook afzonderlijk in het licht gegeven, maar ook mede opgenomen in SCAL~GER, Dissertt. rariores
de antiqq. ss. (Helmstad 1743). Met de wnnrdigheid van Iloo$.eeraar der CGodgelecrdheid
bekleed, sprak hg den loden October 1729,
de @is theologiae exegeticae, welke Oratie te
Utrecht nog in hetzelfde jaar is uitgegeven.
Hij schijnt echt,er met het onderwijY der Oostcrsche talen te zijn belast gebleven ; althans
na hem vind ik geen Hoogleeranr in die wetenschap vóór RAC, die in 1749 zeker als
medehelper V&I MILL, tot Lector daarin werd
aangesteld, doch reeds in het vnlgende jaar
buitengewoon, en in 1753 gewoon Professor
in het Oostersch werd. XILL mees,in welk
jaar is mij niet bekend, cene beroeping n:t:tl
MILL,

Dl. VIL

le hoogeschool tc Leyden af, en overleed te
Utrecht, den Sasten Mei 1736.
Onvermeld liet ik nog ‘s mans filiscellunea
Sacra (Amsterdam 1754), waarin eene .Dissertatio voorkomt: Complectens erroresvirorum
doctorum in delinenndo tabernaculo Mosis. Dat
boek niet bij de hand hebbende, kan ik niet
nazien of er melding in wordt gemaakt van
het model van SALONO'S tempel, naar ‘t welk
C.K. mede vraagt. Op dit punt kan ik hem
l J.minder
volledig inlichten dan ten aanzien van
MILL zelven. Voldoet het berigt van nu wijlen VAN DER Aa (Aurdrijksk.
Pvoordenb. der
Nederlanden, dl. XL bl. 462) aan zijne bedoe!ing? Ik lees er: 1jOp een der bovenvertrekken (van de anatomie) was vroeger geplaatst een tempel SALOMOXS, door den Hoog
leeranr DAVID MILL, ten dienste der studenten
in de heilige oudheden, van hout gemaakt en
door zijne weduwe aan de stad geschonken,
die haar daarvoor 200 dukaten heeft vereerd.
Het gevaarte was omtrent 12,56 ellen lang,
en ongeveer 8 ellen breed. Het binnenstevoorhof was ruim 1,56 el en het tempelgebouw
zelf rnim 2,13 el hoog. In alles was de ware
evenredigheid in acht genomen. Menkon binnen den voorhof, tot voor het tempelgebouw
gaan, en de sieraden en gereedschappen van
nabij bczigtigen. Later zijn de overblijfselen
van dit werkstuk overgebragt naar het lokaal
der bibliotheek, waar het thans op een der
zolders in duigen ligt.”
Verdiende het, vraagt men alligt, niet een
beter lot,? Ik meen,maar na dertig jaren ontgeef ik het mij, in mijn studententijd van mijnen hooggeachten leermeester J. 13. PAREAU
te hebben gehoord, dat de rltempel SALONO'S"
als werkstuk toen reeds voor geen herstelling
vatbaar was, en ook voor de wetenschap der
bijhelsche Archueologie geene waarde had.
Misschien lokt, de vraag van J.C. K. omtrent
dit model betere antwoorden uit dan het
mijne.
Aygaande den vervaardiger zij nogberigt,
dat m!l niet bekend is, of hij in eenige bctrekking van bloedverwantschip stond‘tot zijnen
tijdgenoot JOIIAN MILL, die te Oxford in 1707
eenc voor dien tgd zeer bruikbare kritische
uitgave van het N. Testament heeft uitgegeven; ook niet hoe de rmam was zijner door
v. D, AA vermelde nwcduwe”; mede niet, of
dit echtpaar kinderen had. Ik zeg dit een en
ander bij voorraad, omdat naar znlke bijzonderheden in DE XAVORSCIIER nog al eens gevraagd wordt, Men zoeke ook niet naar eenig
berigt omtrent den Hoogleeraar MILL bg
GG’SSIUS, Godyel. A!ede&md; want dat anders
onauwkeurige werk vermeldt hem niet.
H. M. C. v. 0.
[J C.D. vcrmijst nognaar~. S!I!OLI,E nd~eumnnntrm p. 5 IS et 763 ; Serirs ï’/ ofcworum Drakenhorchictm, LxII; J. 0. STRODTIAI,

Nocu erlvh nu36
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ropa, p. 555-563. P. 1X. p. 246, 24;
IU. Amst. Athen. Memor., p. 250,
d. Geld. Aóogeschool, 11. bl. 119 .]

VANLENNEP
BOUYAN,
Gesch

Da& Ml. Dat J. C. K. niet zoude wete1
wie DAVID 1IILL geweest is, grenst aan he
ongelooflijke; ‘smans portret komt bijna 01
alle verkoopingen van dien aard voor. Mag
het nog in zijne verzameling onthreken, dar
ben ik bereid hem een exemplaar ten geschcn
ke te geven. Zie den Catnlogus z’an Portrettet
van MULLER, NO.3657. 1)AVIDMILL of MIL.
LIUU, geb. 1692 te Regensburg, WRS in 171’i
hulpprediker bij de Hoogduitsche kerk te Ley
den, werd Hoogleerasr in de Godgeleerdheid
enz. enz. te (Xrecht 1729. Hij overleed 1758,
Zie LELONG, Jubelfeest, Boekzaal 1756; SAKE,
Onom.; VAX KAMPEN, Bekn. Gesch.
V.D.N.
ncrvid XZ. Over verschillende modellen
van SALOJIO'S tempel, zie DE NAV. IV. bl. 126,
Vr. 102; bl. 381 en 382.
J.L. A. 1.
P. Schenck (VIL bl. 127, Vr. 168). Indien
ik mij niet bedrieg, dan is de vraag naar het
stamboek van den graveur P. SCHENCK reeds
in DE NAV. beantwoord, VL bl. 47, waar men
leest: ,,Hij (BODEL NYENHUIS) berigt ons, dat
het Albumamicorum van SCHESCK toen berustte bij Professor VAN DER CHIJS te Leyden.”
terwijl de redactie er bijvoegde, dat door een
der medewerkers was medegedeeld, dat het
bovengenoemde album uit de verzameling
van wijlen den Majoor BAGEL$AR in die van
Prof. VAN DER CHIJs is overgegaan.
+-PAlbrecht Beiling (VIL bl. 128, Vr. 169). Is
het bekend, dat deze vrouw of kinderen heeft
nagelaten ? luidt de vraag. Ik meen dat het
antwoord zijn moet: pleen - hoe veel het menigeen kosten moge, om door dat neen de bekende voorstelling van HELMEI1S tot eene
bloote fictie te maken. - Opmerkelijk is het,
dat alle schrijvers, die van ALBERT UEILIXC
(sic) spreken , ecnig en alleen gewagen van
z$ne vrienden, wien hij een laatst vaarwel
wilde brengen, en van wie hij, door woord
en eed gebonden, op den bestemden tijd afscheid nam 3- nooit van zijne vrouw of kinderen. Vooral hecht ik er aan, dat hetzelfde
valt op te merken in het bekende werk van
den uiterst naauwkeurigen C. J. DE LANGE
VAN WIJNGAERDEN, Gesch. der Heerex en Beschr. der stad Uan der GourEe. Zie daasvan het
11. dl. bl. 156 verv. Bovendien heeft D E
LASGE, zoo als blijkt uit zijne opgave van
DEILINCS zegel, dl. 1. bl. 735, en zijne mededeeling omtrent BEILINCS aanverwanten, dl.
11. b1.158, opzettelijk onderzoek gedaan naar
alles wat BEILINC aanging; toch zwijgt ook
hij van vrouw en kinderen.
COSSTANTER.

Johan Dibbetz (VII. bl. 135, Vr. 170). Omtrentdefamilie DIBBETZ~~VANBEVERWYCR,
zal LEGENDO ET SCRIBENDO ophelderingen
vinden bij BALEX, Beschrqving van Dordrecht,
bl. 982 ~~~~~.CORXELIAVANBEVERWYCK,
de moeder van JOHAN DIBBETZ, was waarschijnlijk de dochter van Mr. NICOLAAS en
s13s~xN.4 SCHOT, die op bl. 983, als nog ongehuwd in 1677, toen VAN BALEN zijne beschrijving uitgaf, wordt opgegeven. Door het 2de
huwelijkvan SUSANNASCHOT
met ARENDDOMINCUSI3OOT,g'3'~&t~CORNELIAVANBEVERWYCK naar Noord-Holland en laat zich het
huwelijk van haren zoon JOHAN DIBBETZ met
MARGARETHARIS verklaren.

C.&A.
Johan Dibbetz. In SCHOTEL, Kerkel. Dordrecht, dl. 1. bl. 507-513, vindt men omtrent
de familie van DIBBETZ belangrijke mededeelingen,en o.a. de opgave,dat JOHAN DIBBETZ
1e bedoelde schrijver van ITet groot Militair
Woordenboek, den 27sten Junij 1685 maarrchijnliJk te Philippine geboren is, waar zijn
vader HENRICUS destijds het Predikambt bij
le Herv. bekleedde. Dit zuaarsch~nl~ke
wordt
zekerheid door het volgende extract uit het
Doopb. der Herv. gem. te Philippine : Anno
1685. Julius 1.
Ds. HENRICUS DIBBETZ, Evaqe1uders
liedienanr alhier,en Juffrouw COR1 NELIAVANBEVERWYCK.
Ds. JOHANNES DIBBETZ, EvangeSetnigen liedienaar tot Dordreght, en Juf1 vrouw
ANNAPEERDEKOOPER.
eind
JOHANNIS.
Het volgende extract uit een der trouwreFisters te Sluis moge mede aan het doel van
len vrager bevorderlijk zijn ;
,jOndertrouwd 2 Mei en getrouwd in de
Trooto Kerk den 20sten Mei 1744, de Heer
~ACOBVANWEENEGE~~
,jongman,geboren en
vonende binnen deze stad, met Jonkvrouw
IORNELIA ANNA DIBBETZ jongedochter,gejoren tc Leyytlen, alhier woonachtig; ‘t Con:ent van Zijne Excellentie den Heer JOHAN
XBBETZ , Luitenant-Generaal etc. Commanleur dezer stad en Mevrouw MARGARETHA
US, als vader en moeder van do Jonkvrouw
s gebleken , en de consenterende getuigen
ran de zijde van den Heer Brnidegom waren:
le Heer MATTHEUS DE ~~N~~,Griffier,met
len I~~~~~EssEL EDUARD FERLEMAX, OudBurgemeester dezer stad, etc. etc. als oom.”
J.VANDERBAAX.

Adel&‘ke titels aalz plaatsen in België ontleend (VII. bl. 135, Vr. 172). Milva Tarouca
cal- wel eene drukfout wezen+oor Silva Tel*ouajla of Terouenne, de voormalige hoofdstad
ler Morinen in Artois.
Hoogstraten is slechts een Graafschap.
Turnhout slechts eene vrij-heerlijkheid.
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Hoboken eenc Heerlijkheid onder Hoogstraten, alle drie in het tegenwoordige Antwerpen.
AERSCHOT,ARENBERG,CHINAY,LIGNE
en
URSEL,
behooren tot den ouden Belgischen
adel, ‘t Schijnt, dat de Heeren echt,er niet
vies vielen van zich zelven te verhoogen of
den titel van Hertog en Prins als volmaakt
denzelfden te beschouwen.
G. p.ROOS.
Ds Moeder en de Mugistraat (VII. bl. 135,
Vr. 173). Omtrent deze vraag wordt verwezen naar den Algemeene Konst- en Letterbode
van 1856, No. 43, bl. 340, 2de kol.
**“.

vermeldt de geboorteplaatsvan
%eveu jarenlang toefde LUDGER
echter te I>ockum en stichtte in de omstreken
verschillende kerken : daaronder kan die van
Wierum ligtelijk geweest zijn. Wierum wordt
bepaaldelijk in het jaar 1338 als Werum vermeld. Zie v. D. BERGII, Handb, der MiddelNederl. Geographfe, bl. 249.
J. D.
L.
na GERFRIED)
LUDGER niet.

SchanseninJfriesland(VII.
bl. 135.Vr.175).
C )mtrent deze schansen‘ zie men de’Frie,&e
1838, bl, 45-49, alwaar
J7olks-Almanak,
nen in eene belangrijke beschrijving van
;3akkeveen door D. II. VAN DER NEER, het een
e n ander over den oorsprong, ligging,geschied :enis cn toestand dier schansen in 1838, alsn nede eene afbeelding der schans Breeberg zal
V inden.
J. D.
L.

+Vesser Grou, Oere, Wierum (VU. bl, 135 ,
Vr. 174). Wierum. Ik weet niet, of dit het
oudste dorp van Friesland is, maar zeker is
het é& der oudste. In dit dorp is in de achtste eeuw onzer jaartelling geboren de beroemde LUDCSER,
ijverig Prediker van het
Evangelie, later Bisschop van Munster. Het
dorpJe, meest door visschers bewoond, ligt
onmiddellijk aan den zeedijk.
Onno Zwier van Haren (VIL bl. 135, Vr.
Nesser Grouw. In den Tegenwoordige Staat
.76). De zaak van O. z. VAN HAREN heeft gevan Friesland, dl. 11. 1 st. lees ik: Ijde buurt
liend voor het Hof van Friesland in het jaar
1762, gelijk blijkt uit het volgende arrest,
Nessergrouw ligt aan den zeedijk, en behoort
onder dit dorp” Nes. -JR. HETTEYA, Oud
aaarvan zich een afschrift bevindt in eene
en Nieuw Friesland, enz. schrijft bl. 6.5 : )j Nesnij toebehoorende verzameling van Deduc;ien en andere (meest gedrukte) stukken, alle
sergrou. Gr. Westd. i/, uur ten Noorden van
Nes en daaronder behoorende ,” en w. EEK3etrekking hebbende op die beruchte zaak.
HOFF
, Beknopte Aardrijkskundige beschrijving
Jammer, dat ze van zoo teederen aard is, dat
van de Provincie Vriesland, bl. ‘71: I>De visrnen schroomen moet er iets van mede te deeschorsbuurten Nessergrouw en het Moddergai
Len. Anders ware het geene onaardige bi-jdrame tot de kennis der zeden, taal en levenswijs
aan den zeedijk, behooren hiertoe” (tot he,
?n de vorige eeuw.
dorp Nes).
Het Moddepgub is grootendeels door vis.
>jGezien bij den Hove van Friesland de
schere bewoond, en heeft zijn’ naam van dc 3 proceduuren voor den selven Hove hangende,
vroegere poelen en moerassen. De Oere is dc 3 tusschen den Procureur-Generaal dezerlandplaats aan zee, waar de visch wordt aange,
schappe Ratione Officii klager ter eenre op
bragt, en de aken afvaren en weder nanko - en tegens Dm JOFIANXES BEUHER en QUIRYN
men. Sommigen achten dit woord verbaster1
DE BLAU, geoccupeerd hebbende voor ONNO
ZWIER VAN HARES, Grietman over Stellingvan oever.
Nes betekent jleene vochtige plaats.”
werf Westeinde, woonachtig tot J$Tolvega, bew.
klaagde ter andere zijde.
Nesser Grou, Oere, Wierum. Nesser Gro
‘tvoorzegde Hof op alles rijpelijk gelet enkan beteekenen de NesseIs aanwas of schot
de geconsidereerd hebbende ‘t geen men in
Grouw toch heeft in de Friesche taal (even al
desen behoorde te considereeren, in den naam
en van wegens de Heerlijkheid der Lttndhet Engelsche grow) ook de beteekenis val
groeije%, grandescere, incrementum caperE
schappe van Friesland, verklaard den klager
Zie EPPEMA, Woordenboekop
G.JAPXCX.
voor als nog tot zijn genoomen eijsch en conclusie niet ontvaygbnar, absolveerd de beDe Oere.Volgensde beteekenis van oere al
over, zou men daardoor de ovej*zijde hebbe.
klaagde ab instantla, en ontzegt daar te boven
kunnen aanduiden, in tegenstelling van hc
voor als nog de beklaagdc zijn verzoek in ‘t
tweede lid van desselfs conclusie gedaen ; en
Oostelijk gedeelte, meer bepaaldelijk het Noa
dergat iei;eeten.
om redenen compenseerd de kosten van den
,,De Wierummers willen dat hun dora 11~
proccsse.
Aldus gedaen en uitgesprooken in den Canoudste dorp van Friesland is.” Hiertoe heel
de sage, bij SCIlOThNUs (Besuhrijv. vun Vries)- cellerije binnen Leeuwaerde?& den 27 October
landt)en anderen geboekt, dat LUDGBR, eerst .e j 1762.”
(Onderaan staat nnngcteekend.)
Bisschop van Munster, aldaar zoude gebore n
zijn, wel het zine btigedragen.
l>Verzoek van den Hr. VAX HAREX in het
ALFRIDUS(~S~~,
deopvolger van LUDGE 1~ twecdc lid van desselfs conclusie: contendeert
36 *

!.
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de beklaagde ten eynde de klager zal worder L jeugd niet altijd eenstemmIg hooren beweverklaart tot zyncn genomen eysch en conren, althans: semper aliqazd haeret, eenige
clusie niet ontvangbaar. en ter contrarie, dc : twijfel bleef er op kleven. Mag men echter
beklaagde zal werden verklaart compleet en1 oordeelen naar ‘t gene men gewoonlijk inten eene male gezuyvert te zyn van ‘t crimen wendige bewijzen noemt, dan pleiten overhem te laste gelegt.”
V. D.G. ’ / tuigend te zijnen voordeele, die treffende
coupletten in den 23sten zang. van Ue GeuOnno Zwier van Haren. Het slot der procezen: yjGe1ukki.g hij aan wien in leven” enz.
H
dure kan -lezen in het Vervolg op WAGEwaarop het vierde, daarop volgende, zeer
L.
NAAR,XXIII, bl. 216. Ook zijn na t,e zien fle- aandoenlijk eindigt:
,,Geev dan, o Gij dien Nijd deed bukken,
tlerl. Jaarb. 1762, bl. 1306. De brand te tlr,Zr>Een zacht aan beider ongelukken ;
vega in 1766 stond met. de zaak zeker niet in
YtEen traan aan Adeleides deugd.”
regtstreeksch verband, hoezeer het niet ontbreekt aan meeningen, dat er brandstichting waarbij de danteekeningen tot opheldering
plaats had. Van die booze daad zijn echter strekken. - Volgens het voorberigt van den
druk van 1772, werd dat )?werkJe ruim een
allerminst de schoonzoons teverdenken,waarvan één trouwens reeds in 1763 was overle- iaar geleden voor zijne vrienden gedrukt.”
den. Van de 66 stukken (behalve de bijlagen) Men had hem ))geraden, na den aanslag van 6
omschreven in de onpartijdige en oortleelkun- November 1769, de ruwe materialen tot dit,
werkje in den zomer vergaderd te laten drukdige aanmerkingen bezit ik bijna alle, en mis
geene iets afdoende. Bovendien bezit ik er ken.” Aanteek. op bl. 197. - 2de. Ik heb voor
Bij liggen den gedrukten rouwbrief, waarin
nog andere, na die Aanmerkingen (of beredenecrdenCatalogus) uitgekomen. In het geheel 5. A. (is dit ALEID?) VAN HULS, Douariere
VAX HAREX, aldus spreekt: j)Het heeft den
meer dan 70 stukken, waaronder zeer volumiueuse; ook de Fransche ïIIénaoire de Mr. 4lmagtipen God, naar zijn onveranderlijk
Raadsbesluit behaagt, gisteren avond om ne0. z. VAN HAREN, concernant etc. (Leeuw.1762,
;en uur door een verheffende koorts en schiein 12’. 159 pp.) avec le&!sumésuccinct (32 pp.)
ijk verval van krachten, edog bij zijn volle
cn de Haarl. Courant van 6 Juni 1761,NO. 23.
rennisse, naar eene kortebedleperingvan vier
Meer afdoend bewijs dan b. v. uit het relaas
lagen uit, mine liefde armen te rukken, en
van de gemelde Jaarboeken voortvloeit, is in
io ik hope en vertrouwe, in zijne eeuwige
geen dezer stukken te vinden. Ik heb reden
het daarvoor te houden, dat de kistjes ver- leerlijkheid over te nemen, in den ouderdom
brand zijn. Men zou over deze zaak alleen een 7an 66 jaren en 5 maanden, mijn teeder geNavorscher’s jaargang kunnen vullen. Of er ief den echtgenoot den Hoogwelgeboren Heer
saron omo ZWIER VAN HAREN.(W!~~~ de
iets verschenen is in druk na den briefvan
itels}. In hope dat UEd,p. in dese mgnegrieW. v. H. 3 April 1762 ? Het, mannelijk oir
rende smart, als mede dte van mijne agt kinschijnt in 1850 uit.gestorven te zijn. Wie weet,
leren, wel deel zal willen nemen ,” enz. het tegendeel aan te wijzen? Wie was de PIE%Ivega, 3 Sept. 1779. - Al vindt men ook
TER WII.LE~ voorkomende in de LZjst van cEen
lier den gewonenformulierstijl van dien tijd,
Nederl. adel 1825? De kleinzoon CHARLES
,ou toch eenc zoo diep gekrenkte echtgenoote
is te Wuterloo gebleven. Van meer dan ééne
le woorden, die ik daar cursief heb aangedochter leven talrijke afkomelingen. Zie o. a.
vezen , hebben doen weglaten.
L. J.
het geslacht van HOHENLOHE in de dlmaizach
cie Gotha. Freule BETJE is ongehuwd, 77 jaKeukelen (VII. bl. 136,Vr. 177). Dit woord,
ren oud, overleden 14 Ma.art 1821. Wie was
lat in de aangehaalde plaatsen wel niets anwel de vreemde Vorst, aan wien de ruiter
Iers dan stroopen zal beteekenen en, naar het
VCLII Mevr.vAx HAREX
de Franschebrieven
nii.f voorkomt. niet eene bijzondere rjsoort van
schreef, achter de Deductie, en ook afzonder~outsnippcnvangst”aand~idt, is mij in dezen
H
lijk gedrukt? --zal wel kennen de Hareniain scheel vreemd. Onze ouden kenden een
L.
*oke&n of keukelen, naauw verwant met het,
tla in de Mnemosyne, en de Fragmenten van
Qedersaksisch kucheks
, dat oorspronkelijk
HALBERTSJIA, onder vele andere.
iets heimelijks of ongeoorloofds bedrijven”
HORA RUIT.
e kennen gaf, maar door hen bijna uitsluiOnno Zwier van Haren. Met de verschilend (zoo ver ik weet) van verboden minnehan-!eZ gebruikt werd. Het R’edersaks. kungeln,
lende stukken, waarvan 2 spreekt, bedoelt
L.
‘ns konkelen is een andere vorm van hetzelfde
hij waarschijnlijk de stukken in de zaak van
voord. Uit het merkwaardige in de vre.g
o. z. VAN HAREX, die in een boekdeel in folio
,angehaalde voorbeeld schijnt echter te blumeermalen op boekverkoopingen voorkomen.
:en, dat keukelen ook onder de jagttermen
Ik heb nooit, vernomen, dat er verderiets over
pas opgenomen, en, wanneer wij het voor.
gevolgd is. - Zijne onschuld heb ik in mijne
letzelfde woord mogen houden als het andere

1
:/
’

,

283
keukelen, ligt het voor de hand, dat het in
dien zin het bedrijven van iets heimelijks en
ongeoorloofds moet beteekenen , wat wij nu
stroopen noemen.
COXSTANTER.
Johan Angelus Berniera (VIL bl. 136, Vr.
179). V66r eenige jnren kwam dit werkje
van J. A. BERNIERA voor op eene boekverkooping, te Middelburg gehouden, waar het
aangekocht is door den Heer P. FRET, thans
te F’lissingen, die, als medewerker aan DE
NAVORSCHER, wel de goedheid zal willen hebben, eenip berigt daarvan en zoo mogelijk ook
van den auteur mede te deelen.
J.VAN DERBAAX.

Johan Angelus Berniera.Volpens Mr. s. DE
WISD , Bibl. van Nederl. Geschiedschrijvers,
Aanhangsel bl. 10, was hij Italiaan van geboorte, doch hier te lande gevestigd en van
de Hervormde godsdienst. Behalve het genoemde werk schreef hij Histories Ecclesiasticae n reformatione ad nostra tempora compendium, waarvan de 2de druk te Utrecht 1753
in S”. verscheen.
COXSTANTER.
Zilveren penningplaat door Arend van Dorp
gedragen (VIL bl. 134. Vr. 184). Deze penning, door AREND VAN DORP gedragen, berust
thans in het Koninklijk Kabinet te ‘s Hage,
en is afkomstig uit de rijke penningverzameling van II. A. IXBBETZ,te ~e?@t%. Hij is afgebeeld en beschreven in Nederlandsche
Gedenkpenniugen verklaard, door DE VRIES en DE
JOXGE, dl. 1. bl. 10, en Plaat 1. No. 4 te vinden.
D.W.Z.
[Even ZOD ‘G die er bijvoegt: L)e vraag onder
NO. 126 (NAV. dl. irI1. bl. 95), of hel uqen van Jhr.
ABEND VAN DORP, uil een gebogen tak bestondfontleende zijn oorsprong uit een wapen, op die penningplaat voorkomende.]
Zilveren penningplaat door Arend van Dorp
gedragen. Mag ik den Heer J. L. A. 1. op een’
misslag opmerkzaam maken? PIIILIPS VAX
DORP~S geenGonverneurvan
Tholen geweest
en heeft ook de inneming van den Brie1 niet
bijgewoond. Deze was niemand anders dan
FREDERIK
VAN DORP. De vader van dezen
heette PHILIPS, en was een broeder van AREXT
VANDORP.
FREDERIK
had ook eenen zoon,
PHILIPS, denzelfdendieAdmiraalvan
Holland
is geworden. Ik voeg hier eene vraag bij. De
Graaf van Oostfriesland had in 1604, volgens
schrijven van HERE HOTTINGHA
aan FREDRICH VAN

VERVOU,

FR.

VAX DORP

friesland was geboren? Bestaan er ook anlere bewijzen voor, dan deze woorden bij
~TERVOU, in zijne Gedenckweerdige Geschiedelissen enz., nitpegeven door het Prov. Friesch
Genootschap: Ter beoefening der Friesche
Geschied- , Oudheid- en Taalkunde, bl. 1 7 5 ,
1767 -Het blijkt dat VERVOU VANDORP~~
7ersoon kende, als die, na het afslaan van
~ORPUT en VAN DORP, zelf bevelhebber der
Jtaatsche benden te Emden werd. Vreemd
ilinkt het, maar wij kunnen naauwelijks
len Emdenaars en VERVOU of HOTTIXGHA
geloof weigeren.
v . GR .
Defamilie Cabeljnu (VII. bl. 136,Vr. 185).
DfdePredikant SAMUELCABELJAAU~R~~~~
WatergeUSJAQuES

CABILJAUWafStamt,

ZOU

ik niet durven verzekeren en is mij ook twijFelachtig. Dat JAQUES als Gouvq-neur van
Alkntaar, den 22sten Febr. 1574 gestorven
is,bebik ~~~DE~AVORSCIIER, dl.VI.bl.196,
geleerd, doch te gelijk blijkt het, dat zijn geslacht zich na dien tijd nog t.e Gend bevond
en onder de aanzienlijkste der stad werd gerekend. De Gouverneur of Burgemeest.er van
Audenaerde, die den 7den Auustus 1583 met
zijne ruiters uit die stad te Gend kwam, nadat ze’aan de Malcontenten was overgegeven, heette ook JACQUES CABILJAUW, en
wordt Heer VAN MULLEX of MIJLHEN ge;
noemd, even als de Watergeus. Doch om hier
niet verder in te breden, verwijs ik alleen
naar het Register van de Vluentsche Kronijk
enz. van PH. DE KEMPENAERE, door PH.
B(LOXXAERT), uitgegeven te Gent 1839, bij
L. HEBBELYNCK
, waar men het een en ander
van dit geslacht kan vinden. Het is zeer
waarschijnlijk, dat de CABILJAUWS, na de
verovering van Gent in 1584, met vele andere
Gentsche Hervormden zich naar Lepden hebben begeven, en dat SANUEL~~PETRUSCABILJAUW tot dat geslacht behoorden, maar ik
twijfel of de Watergeus kinderen heeft nagev. GR .
laten.
Prince-Snle te Dor& (VII. bl. 137, Vr. 186).
In den Brielle, alwaar Prins WILLEX 1 in
1575 den 12dcn Jnnij zin hurveliji~metCIIaRLOTTE VAX BOURBOX

voltrok, was mi be-

kcnd, dat het vertrek, waarin dit plaats vond,
nog lang, misschien nog wel,in aanwezen
was. Ik meen zelfs voor korten tijd daar over
iets gelezen tc hebben, maar eene Princc-Sale
L. D. lt.
te Dordrecht is mij onbekend.

laten

voorstellen tot hoofd van het garnizoen der
Staten te Emden, mnar dese persoon was die
stadt (bij wien de kiesinge alleen stnet) niet aengenaem, seggende, hij was in Oost-Friesland geboren, ende hing der Ridderschap aen, die alle
tzj’t tegensEmden
die hoornen opsteecken. 1s dit
waarheid, namelijk dat FR. VAN DORP in Oost;

Anonyne zuerketa (X1. bl. 137, Vr. 187).
In het, exemplaar dat, ik bezit van het hier
snder 5O. genoemde werk, staat op de titelplaatgeschreven: ARSOLDUS DE STERKE. Wie
achter deze schrijver is, weet ik niet.
r1.7
- -
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Lofdichten op M. H. Tromp (VIL bl. 137
Vr. 189). 1. Zuchten van ‘t vrije Nederland :,
op het lijk vals den xoo grootmoedigen als voor.
zigtigela

Zeeheld, MARTEN

HERPERTSS.

TROMP

J. DECICER, Xijlnoefe?aingen, dl. 11. bl. 283
2. Op de afbeelding van MARTE~HARPERT-

17. Nederlands-Rlaehte, over de dood van karen
onvergelijkeliken ZCvoogd M. R. TROMP.
Houwt van de Reycn op mijn Dochters, dese stonde
enz.
JOBANNF.5 BEUKX~N~~,.R~~~IWX
I S. Op het slaan der Engelse Vloot in Duyns.

‘t Was op den gladden baan gesult enz.

SEN TEO.IIP.

Tromp-Triumph
op de Zee-zcye, behaalt door
Gedichten van J.ANTOXIDES VAN DER GOES, nr. 19.
’ i n. TROIW, in en omlrent Duins.
bl. 273.
Triton, tromp uw bolle koonen enz.
3. Lijkklachteop tleDoot ~~?~~\IA~TE~HARw. VAX BEEMSXERK,
in Bloemkrans van verscheidene Gedichten, b l . 5 9 .
PERTUZ.TROM~.
10 Augusti1653.
20. Op de trcfelijke Victorie van dpn manhajtigen
13. ~11~x0, in Apollos Harp, bl. 68.
4ixtvaart van ~AI~TE~HARPERTSZ.TRO~IP.

J. VAX VOXDEL, in Apollos Harp, bl. 218.
5. Bzjxhrift op de Afbeelding van MARTEX
IlARPERSz.

TROMP.

Gedichtel& van JAN VOS, bl. 185.
6. Zeekrgg tusschen de ,State?a der vrije Are-

derlanden

en

het

Parlement

van

Engeland,

MDCLIII.
Gedichtenvafa JAN Vos, bl. 303-332.
7. vrije Zeevaart onder de vlugge van
TENHARPERTSZ. TROXP.
J. VAX VONDEL, in brlio's kraam,

132.
8. Op de Afbeelding van

NAR-

dl.I.bl.

HARTEN

HAR-

PERTSZ.TROMP.
J.VAN VoXDEL,in

í%o’s kraam, dl. I. bl. 304.
9. Op de behoude weerkom-reis van MARTEX

RARPERTSZ.TROXP.
JAN SIX, in Klio’s

lxaam, dl. 1. bl. 134.
10. Uitgang van den doorluchtigen Zeehelt,

IIZARTENHARPEBTSZ,TROMP.
D. QUESTIERS, in Klìo’s

kraam, dl. 11. bl.
164.
11. De dood van d’E. E. Zeeheld, MARTEX

RABPERTzR~TROMP.
JAN ZOET, Dìchtkunstige

werken, bl. 194.
12. Droeve klachte over deDoodt van MARTEx
HARPERZ. TROUP, op den 10 Augustij 1653.
&.FEMMEGERBRANDTS
DRIEDUIJD~,~~ de
Enkhuizer IJbokking, bl. 57.
13. Tranen over ‘t verlies van den Hanhaf len

zee?leld

MARTEX

Laatste zçoorden

HAR~ERTSZ.

TROMIP, en

van dela IJ. Leuitenant Admi-

rUalUlAI1TE‘JlIARPERTSZ.TROMP.
C. RHIJKEXBERGH, Vreugde

Bergh, bl. 84

en 95.
14. Neerlands Treurzang op
gesneuveld 1653.

M. H. TROYP,

Mr. J. C. \V. LE JEUXE,

PrOt?VCn val& Ne-

derla~adsche Volkszangela, bl. 180, overgenomen uit de Anasterdamsche Vreugdestroom, dl.
11. bl. 53.
EVERTS.

[Wij kunnen er dc volgende bijvoegen :
15. Het gedicht Van O-. DRANUT, den vader: TBONP
die trompte door zijn trompen enz.
16. Op het onderbre>zyen van de Spacnsche
Vloot,
door den onvertsnegden
TUOMP.
Nae dat PHILIPPUS
sach, hoe dat sijn sterkste steden enz.
1~. LE DLEU, icí&nev!aPn,
Amst. 1659, bl. 381.

TROYP.

Don Spek was in het ruim met Spangjen afgekomen enz.
DAN. NEINSIUS. Het wordt in geene der uitgaven
van zijne gedichten gevonden, maar alleen Bloemkrans van verscheidene Gedichten, b l . 5 7 .
21. L(jk-zucht
over de droeve Dood van den onvergelikelijkeu Zee-held 1%. EI. TROMP.
Treed tragen trant, toetst treur, en teutertoonen enz.
D . JONKTIJS , Bloemkrans van verscheidene
Gedichten, bl. 424.
22. Op ‘t X’stige weder in Duyns.
Men seyt, het misten doe devloten sichgenaekten enz.
J. VAN DER VEEN, Zinnebeelden, (Amst. 1703),
bl. 485.
2% Lover aen den volmaekten
Lauwer-krans van
den Adm. Y. u. TROMP.
0 lichten onser Eeuw! manneer gij hehtbevochtenenz.
J. VAN DER VEEN, ald. bl. &38.
24. Zn efpgiem TTompiì, Architkalassi.
Adspice victoris cultus et praelia Trompf etc.
C. BARLAEUB,P~~~~~~,
t.1I.p. 527.
25. Manes Trompiani.
Trompiacos luge cinercs et opima tropaeis etc.
N.HRINSIUS,
PoemaCa,(Amst. 1666) p. 63.
26. Bruylojts-Lied van den Heer TROYP.
Tsa Trompen en Trompetten enz.
0. n. ‘t Groot Hoorns, Enkhuyzer, Alkmaarder en
Purmerender Liedeboek. Amst. A B R A Y COBNELI~,
z.j. dl. 1. bl. 221.1

Kunstmatig uitgebroeide ktipen (VII. bl. 138,
Vr. 193). Deze zijn zwak en teer, kunnen
slecht tegen de koude, lijden veelal aan ver!nmmirtg der pootcn en uitvallen der vederen
:n hebben weinig geslachtsdrift.
Ik heb ze, behalve in den Zoölogischen
:uin te Gend, op onderscheidene plaatsen
G. P. ROOS.
waargenomen.
Centen (VU. bl. 158. Vr. 194). Zoo er centen bestaan, die de kroon met het wapen aan
weêrszijde hebben, is het wel te denken, dat
er ook met de W aan weêrszijde zullen gevonden worden. Doch behalve deze bestaan
Er heele en halve, die het wapen en de W,
beide in dezelfde rigting staande, hebben, wat
iets oncrewoons en tegen den regel is, daar de
DnderzGde van het wapen naar denzelfden
kant behoort gerigt te zijn als de bovenzijde
van de W. Nog bestaan er heele centen van
zeer lipte dunne plaatjes gemaakt, die men
xhter als valsch beschouwt. Soms hebben
ze een’ opstaanden rand, om de dikte der geD.W.Z.
wone na te bootsen.
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Centen. Niet alleen bestaan er centen met en tot omschrift: Lodewgk Napoleon Koning
de kroon tegen elkander, maar zij zijn ook in 1 van H o11 anc 1 besc hermer der Volksvlijt. Keeromloop geweest. Welligt zullen er onder onze zijde de Eikenkrans, met het omschrift: BeAmsterdamsche lezers gevonden worden, die Eooning van Hollandsche Nijverheid. Hij is groot
zich herinneren, hoe in het jaar 1824 of daar- ’ 65 strepen. Zie oolr catalogus VAN GELDER,
omtrent, eenige Joden Arnsterdanh doorkruisdl. 1. N”. 4209. Voorts kan men daarover naten, roepende en schreeuwende niets anders slaan : Geschiedkundige Gedenkstukken over
dan : ) Wie heeft er kroone centen ? Een gulden ,/ Holland, door LODEWIJKNAPOLEOY,
dl...bl...?
een kroone cent I Kroone centen, Heeren I”
D. W. Z.
Bij die geleEenheid zocht ook ik naarzulke j
Gedenkpenning op het overlijden van Jacob
cent&, d&r & eenige knappers centen had
liggen, en vond daarin een’ dusdanigcn cent de Haen (V’I. bl. 158, Vr. 198). JACOB DE
en een’ halven cent. Geene begeerte gevoelen- HAAX is te Amsterdam geboren den 25sten
de om die te bewaren, verkocht ik ze aan Dcc.1794,uit PIETERDE HAAN en WYNABIEeenen der Joodsche opkoopers ; de cent voor ssxs.Hij stierf den 2den Dec. 1807 te ‘s Gravenhage, als kadet der Hollandsche JIarino
f 1,20, de halve cent voor f 1,Men wilde toen dat de muntmeester een op de Rij ks school te Fzj’enoort.
Zijne ouderswoonden toon te ‘s Gravenhage,
klein getal zoodanige had doen slaan en met
een’ zijner vrienden, die ze op verschillende en lieten uit den spaarpot van dien kadet eene
zilveren medaille slaan, om aan bloedverwanplaatsen zou uitgeven, eene weddingschap
had aangegaan, om, binnen een zeer kort ton en vrienden te worden uitgereikt.
Op de medaille staat:
tijdsbestek, ze allen terug te hebben.
UJACOB DE HAAX, cadet by de Marine, stierf
Centen, welke aan belde zijden denzelfden
echten muntslag hebben, heb ik nooit opge- den 2 December 1807, oudt 13 jaar. Zynvoormerkt. Er bestaan echter centen on halve cen- treffelyk charakter zal zyn aandenken doen
ten (ik heb ze, nog zeer kort geleden , bij een’ dierbaar zyn aan alle zyne vrienden,”
Aan do andere zijde staat:
Heer alhier ( Vierlingstreek) gezien), waarop
I>Zyn sterfuur ondanks zyne bloeyende geaan beide zijden òf het wapen, bf de W zigtbaar is;de eene zijde heeft den zuiveren munt- zondheid is eene treffende herinnering aan de
slag, maar de andere zijde is als ware die broosheid des levens.”
Medegedeeld door den Heer P . DE HAAN ,
eerst afgeslepen en daarna den muntslag van
een’ anderen cent er in geperst of in gedrukt. vroeger Ontvanger der Registratie te Leyden,
Het wapen en de W staan niet regt, maar wiens broeder hg was.
juist averegts. Zoo ook het jaargetalen al het
..ELSEVIEB.
overige.
Hoogpointers (VIL bl. 158, Vr. 199). Bij
Bedoelde Heer had ook een’ Utrechtschen
duit van het jaar 1724, waarop aan beide XILIAAN, Etymol. p. 500, vindt men : IrPoynSettinghe, Schattinghe.”
zijden het wapen; zuivere muntslag. Ook een tinghe. Fland.bede,
Nederlandsche cent, waarop aan beide zijden Waarschijnlijk worden dus in den aangehaalhet wapen van een’ Belgischen cent was in- den Almanak, hoofdambtenaren der toenmax*
gedrukt, alhoewel een gedeelte van den vroe- lige belastingen bedoeld.
Hoogpointers. In de vorige eeuw waren*h&
geren muntslag nog zigtbaar was.
personen, die do pointeringhe deden, de bes. v. w.
lastingen regelden ; zij bestaan nog als reparPenning van Lodes Napoleon (V.U. bl. ti tcurs of collegie van zetters. Ik heb voor mij
158, Vr. 195). Deze penning is geslagen, vol- drie koopcontracten van 1753, 1763 en 1769,
gens den Catalogus VERKADE, No. 4090, op waarin bedongen wordt dat het verkochte :
het bezigtigen der munt te Utrecht in 1807, ,,in allen toecomenden tijden werden endc
door Zqne Majesteit. MiJn exemplaar hoeft Blijfven zullen tailliable met ende In alle
toecomcnde Lasten soo vanpoint@zghen, Zetgeen’ parelrand, maar onder de zaamgevlochtene letters L. N. twee lauwertakken en tot tijnghen, uitzenden (?) ‘s landts ende Proomschrift: Regìprimo Hollandiae;de keerzijde chickosten gheene uctgcsteken noghte gheheeft het wapen zoo als opgegeven is, doch reserveert.”
G.P. EOOS.
tot omschrift: Eendragt maakt magt, en is groot
Yedigree (VIT.bl. 158,Vr. 201). &f degrés
31 strepen.
de pères F. ; or petendo yradus L." geeft BAID. W. Z.
LEY, Etym.
&‘ngl. Dict. -Degré, afstamming
Belooning-Medaille van Lodewijk Napoleon schijnt hier niet te miskennen zijn. Of het uit
het Normandisch gekomen is, ben ik thans
(VIL bl. 158, Vr. 196). Deze is de prijspenning der Hollandsche Maatschappij van niet in de gelegenheid van na tc gaan, evenVolksvlijt, onder zijne regering in 1807 ge- min als ik JORNSOY en COTGRAVE'S .ì?renchslagen. Hij heeft op de voorzijde zijn wapen, Engl. Dict. kan raadplegen.
L. J.
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[y”-p>. leidt het af van pied de grue, omdat er
eenige overeenkomst van vorm bestaat tusschen een’
stamboom met zijne onderscheidene takken en den
met klaauwen voorzienen poot van een’ kraanvogel.
T. ziet er eene zamenstelling in van het Grieksche
rc(ts met het Latijnsche gladus.]

3 4 3 . - Parten spelen. Wat is de afleiding van het woord parten, in het gezegde :
*.
iematadparten spelen ?
3 4 4 . -Barend Langenes. Wie en wat was
LAXGENES, aan wien de Staten-Generaal bij resolutie van den loden Junij 1637
(Groot Plakaatboek, 1. 101; Kerkel. Plakaatboek, 1.27) het waarmerken der uit te geven
exemplaren van de nieuwe (Staten-) Bijbelvertaling opdroegen? Zijne maatschappelijke
betrekking wordt niet vermeld,maar wel >>het
goede vertrouwen”, dat de Staten-Generaal
steldeu in dien persoon. Dit en het gewigtipc
der taak, hem opgedragen, maakt de hier gedane vraag niet onbelangrijk.
v. 0.
BAREXD

VRAAGTEEKENS.

3 3 6 . - Acht dagen en quinze jours. In de
Hollandsche taal gelden acht dagen voor eene
week, en in de Fransche taal quinze jours
voor 14 dagen of 2 weken, Is dit voor eene
goede uitlegging vatbaar ?
L. te A.
339. - Doodstraf, Levensstraf. Deze
woorden worden gebruikt als van gelijke bcteekenis, die eene goede woorduitlegging
daaraan toch niet geven kan.
Evenzoo schijnt het mij onzin toe, wanneer de dichter van het 124ste der Evang.
Gezangen zegt, dat jlhet aan JEZUS zijn dood
kostte,” waarmede Zeven bedoeld wordt.
L. te A.
3 3 8 . - China’s appe2. Moet men schrijven China’s appel of Sina’s appel? Het laatste
als afgeleid van Messina.
L. te A.
330. - Onbekend cachet. Een mijner bekenden bezit een cachet, dat hij evenmin begrijpt als ik. Het stelt voor een wapen, waarop een vos voorkomt, die op eenip gevogelte
losgaat s en daarboven twee sterren. Het
vreemde randschrift luidt: Garde toi dv renaertpoville. Waar is dit wapen en dit randschrift van afkomstig?
R.
3 4 0 . - Werken over de geschiedenis der
Pazlscrz. Zou men mij ook kunnen mededeelen welke Nederlandsche schrijvers der laatste 25 jaren, hetzij geheel, hetzij voor zo0 ver
hun onderwerp dit medebrapt, gehandeld
hebben over de geschiedenis der Pausen of
des Pausdoms, van GREGORIUS VII af tot
aan BOSIFACIUS VIIl (1056-1303.) ?
W. J. F. N.
3 4 1 . - .Dirk Pietersz. Pers. Wie mij eenige levensbijzonderheden kan opgeven, of mij
aanwijzen waar ik die vinden kan, omtrent
DIRK PIETERSZ.PERS, den dichtcrvanBellerophon, Vernieuwde Urania, enz. (Amst. 1648),
zal mij zeer verpligten.
R.
34% - Alewijn, van Halewijn. Ts de waarheid bewijsbaar van de bewering, te vinden
in de Belagen achter SCHO'TELS werk: Anna
Ma,% van Schurman, dat de fihmiliën ALEWIJX en VAS HALEWIJX één en dezelfde zijn ?
De wapens toch zijn ten ééuenmale verschillend.
X.

3 4 3 . - Mr. Johan Uytenhagen de Mijst.
Volgens DE RIEMER, Besch?. van’s Gravenhage,
dl. 1. bl. 188, was in 1730 de schrijver van
de Erfgravelike Bedieninge in Holland en WestVriesland (BegW, voortgang ende eind) Mr. J O HAN UPTENHAGEX
DE MIJYT, Amst.bij JAS
RIEUWERTSZ, 1683, 486 bladx. en 2 bladz.
fouten, wel te onderscheiden van: Historie
der Gravelike Regering in ilolland, beschreven
door v. H., waarbij enz. 1 dl. 206 bladz.
Wie weet daaromtrent en omtrent den
schrijver meer te melden? Of Mr. o. VAX
REES, Verhandeling over de Aanwijzing, het
bovenbedoelde onderscheid wel in het oog
hield, bl. xii? Zie ook P. PAULuS, VerhangeZing der Unie, ~11.1. bl. 256.

11
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IIORA RUIT.

3 4 6 . - Vrouw van F. en van C. van Aerssen. wie was de vrouw van FRANÇOIS VAN
AERSSEX, Heer van Sommelsdijk,
onzen eer-

sten Ambassadeur bij den Koning van Frankrijk, geboren in 1572, en gestorven in 1641?
Wie de vrouw van zin' zoon, CORXELIS
VAX AERSSEX,
Heer van SotnmeZsd$k, Gouverneur van Nimwegen, gestorven in 1662 ?

VRAGENDOOR

HET

BESTUUR

BEANT-

WOORD.
Z;j U Lulhersch - eene spreekwijze, waarvan de
oorsprong ons bij vernieuwing gevraagd is, werd
reeds verklaard in onzen IIIden Jaargang, bl. 277 en
Bybl. 1854, bl. xi. Evenzoo kunnen wij, wat de beteekenis van een .ZWCZ~~ alx uithangbord.betreft, verwijzen naar den IIden Jaargang, bl. 312. - Ajakkes
is een basterdvloek voor o Jezus; akke-ba zal wel
een klanknabootsend woord zijn, maar behoort meer
in de kinderwereld, dan op navorschers gebied ; ralrker is volgens RTLIAEN beulsknecht, nachtiwerker,
en
heeft zeker niet de minste verwantschap met het
Hebr. raka.

'

Men kent een goedpaard aan
zijn draven; Woorden op het platte land in Noord-HolAANTEEEENINGEN.
land nog gebruikelijk (verv. van bl. 161).
Schorem. Gemeen, zuinig, b. v. er scAorem
Soldaten sterfte in Indië. Onlangs vond ik
de volgende : Notitie der ma?Jschappen, waar- uitzien.
Schorteldoek.
Schort, voorschoot van zijde
mede de alhier te Batavia, in 1773, sedert het
begin van Februarij 1772 uit Act vaderland of andere fijne stof; niet te verwarren met
gearrr.veerde schepen uitgevaren en met wat min- boezelaar, bontje of slob.
Schossen
(schotsen). Kenen boerendans
der getal dezelve hier gekomen zon.
(schotsche
drie)
dansen. Ook tijdelijken veeUitgeva- AangekoSchepen.
ren met men met handel drijven. Schosser, opkooper, veehandelaar, die alleen voor de jaarmarkten koopt
177
1. Bleijenberg . . . . . .
244
en verkoopt.
1
9
1
257
2. de Tempel . . . . . .
Schotwal. Opgeschoten wal, verhoogde
165
3. Bothland . . . . . . .
336
walkant,
bestaande uit opgeworpen slootaar155
4. Popkensburg. . . . .
271
de, slib of bagger.
208
5,deBoth. . . . . . . .
365
SclLot zetten. Zijnen gang versnellen, spoed
162
6. West-Friesland . . .
193
maken.
7. Princes van Oranje . .
363
212
Schranken. Verschrikken,verschuiven,
uit175
8. Vredelust . . . . . .
304
glijden,
167
9. Vredesteqn
. . . . .
277
Schranzen. Veel en schielijk eten,
163
10. Schagen . . . . . . .
290
Schriel. Schril, onbehagelijk, b. v. het is
165
ll. iCiargareta Illaria . .
251
een schriele vent, het staat er schriel voor, d. i.
148
354
12. Zuid Beveland . . . .
de zaak is bedenkelijk, gevaarlijk.
191
13. Honcoop . . . . . . .
322
Schrimmeljeus.
Schroomvallig, bloode.
189
14. de Pamw . . . . . .
277
Sc7Jroei hebben. Grooten honger hebben.
1
8
1
15. Groenendaal . . . . .
340
Schrook. Klein, nietig, dwergachtig. Schroo324
200
16JVillemIV. . . . . .
ken, opdroogen, inkrimpen.Verschrooken, het302
203
17. Nieuw Rhoon. . . . .
zelfde.
124
18. Leyerdorp . . . . . .
172
Schuiven, wordt gezegd van aandrang tot
152
19. Naria Jacoba . . . .
283
verlossing of afgang bij het vee, b. v. de koe
1
8
2
1
7
9
20. Jonge Sumuel . . . .
schuift.
330
223
21. Kroonenburg . . . . .
Slabakken. Verzwakken,veríiaauwen,b.v.
216
22. Huis Krooswijk . . .
284
de wind slabakt, zijn ijver begint te slabakken.
342
197
23. Schoonzigt . . . . . .
Slem. Taai, stijf. De grond is slem, d. i.
223
163
24. Ritthem . . . . . . .
wreed, sterk zamenhangend, moeijelijk te be346
216
25. Huis Ter M$e. . . .
arbeiden.
261
233
26. Bercuur , . . . . . .
Slenter. List, uitvlugt, voorwendsel. SlenTe zamen 7543 man, waarvan aangekomen terbroer, veinzer.
Sliert. Taaijevloeistof. Slierten, slingeren.
4755, zijnde aan de Kaap de Goede Hoop p”eStiet. Dikke tak, ruwe paal. Sliethout.
bleven of gedeserteerd 829, en overleden op
Slikken, Aflikken.
reis 1959. Men kan er uit zien, met welke
Slobben. intr. Morsen, met morsige voeten
verbazende opofferingen de destijds reeds
wankelende Compagnie hare legers voltallig straten en vloeren vuil maken,eenen modderwegbewandelen. Slob, morsvoorschoot,werkhield.
9p2---P
voorschoot. Slobberdoes, morsvarken, iemand,
die gaarne morsig werk doet en er morsig
Vonnissen tegen zoogenaamde Heidenen (vprl,
VII. bl. 97). Dat men in 1754 niet alleen te uitziet.
Sloerie. Slordebel, slordig wijf. VersloeHoorn, maar ook elders van de zoogenoemde
ren, verwaarloozen, verslonsen.
Heidenen last had, kan blijken uit de NederZ.
Slons. Looplantaarn met een glas.
Jawboeken voor Aug. 1754, bl. 634, waar
Sloozjen. Waggelen, slap op de beenen zijn.
men leest: IjSedert eenigen tijd zijn de landen
Smakken. Werpen,smijten, dobbelen. VerArkel en Altena door een rot zoogenaemde
Heydens of een volk ten minste dat van der- smakken, het kalf ontijdig afwerpen.
Smiesterig. Smerig, onoogelijk , bezoedeld.
gelijke landlooperen afstamde, geplaegd en
Smok. Schuil, gedoken. Zich smok houden,
ontrust geworden, nu door het plegen van
dieverijen en dan weder door het doen van zich verbergen, wegsluipen. Ontleend aan
dreigementen aan de opgezetenen dezer lan- eenen vogel, die stil gedoken zit en den kop
in de veeren verbergt.
den die zij door het een en ander in geduriSmuigen. Sluipen, zich heimelijk wegpakgen schrik en vreeze hielden.“& nu ,volgt er
een verhaal, hoe een van deze landloopers ken of ergens indringen.
Smuiger. Schoorsteen, stookplaats, vergehangen, drie gegeeseld en gebrandmerkt en
naauwde haardstede.
twee alleen gegeeseld werden.
Y”-P
37
Dl. VII.
2 8 9
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Xnaafen. Snoepen.
Snaar. Aangehuwde zuster.
Snakken. Sterk verlangen naar spijs of
drank. Snakker, zoutachtig, hartig.
Snarìg. Versterkingswoord,
b. v. snarig
heet, snarig zout, snarq duur.
Snippig. Snel, scherp, b. v. sn$pig vrouwtje, snippigpaard.
Snotterig. Van mensch of dier: verkouden,
droezig; van het weder: vochtig.
Sollen. Sjouwen, dragen, heen en we&
slingeren. De moeder solt het kind, de hond
zijn”jong.
Spaken. Het zal er spaken, d. i. het zal
moeite hebben. Aanspaken, aanspannen, zich
te weer stellen.
Speet. Melkstraal. Speten, door drukking
met de hand de melk uit den uijer spuiten.
Haringspeet, stokje waaraan de panharing
wordt opgehangen.
Speur. Schijn, glans. Afspeuren, afsteken,
grootelijks van kleur verschillen.
Spriel. Achterblijver, dun, mager persoon.
Spui. Elet is spui weer, d. i. guur, onstuimig.
Spul. Spel, bedrijf. Het zijn krasse spullen, d. i. dingen, voorwerpen. Hijpast op de
spullen, d. i. op zijne zaken. Spul met iemand
hebben, d.i. moeite.
8teuren. Spijs bereiden.
Stiek. Werk,arbeid. Vastestiek, vastwerk.
Het is een heele stiek, d. i. een moeijelike arbeid.
Strips, Stijf, kreupel, slecht ter gang. Strìps
krijgen, met de zweep geslagen worden.
J.BOUMAN.

Msverstant in de Leer. Onder dezen titel
bezit ik het vol,gende versje met de verklaring
daarvan, op een half vel schrijfpapier gedrukt :
,yDe grootste Predikant der Haagsche Predikanten
En van de minste niet, die tegen het gevoel
Der Remonstranten zich liet hooren op de Stoel,
Heeft zelfs onlangs aanvaard de Leer der Remonstranten.
Dit baart zeer veel gebaar in die het niet verstaan ;
En des te meerder noch dewijl de Consistorie,
Schoon haar de waarheid blijkt zeer klaar van dees
historie
Hem laat in zijn beroep, ja keurt het wel gedaan ;
Om dieswil dat de Leer der Remonstrantze kercken
Den Hemel nader qnam dan ‘s Leerasrs eijge Leer ;
Doch die ‘t regtzinnig vat, verwondert zich niet zeer.
Hij nam de langste Leer, omdat hij ‘t ho;&kli.it
VERKLARING.

Ds. LAXTMAN, woonende ontrent de.Remonstrantze Kerk, liet aan ‘t hoogste van sijn
huis iets repareren, doch dewijl zijn Leer te
kort bevonden wiert, gebruikt hij een langere
van de Remonstrantze Kerk.”
Is dit puntdicht meer bekend ? Weet men
wie de maker is en wordt met Ds. LANTMAN,
die TIIADDEUS DE LASDMAN bedoeld, welke
in de jaren 1665-1672 zoo veel van zich

deed spreken door zijn onverstandig ijveren,
en het op den predikstoel brengen van dingen,
di.e buiten de roeping eens leeraars liggen?
H- g .
Verongelukte schilderijen. Bekend is*het, dat
de voor Rusland uit het kabinet van BRAANKAMP
aangekochte schilderstukken, waaronder de kraamkamer van DOU, door de schipbreuk van het vaartuig dat ze overbragt, verloren gegaan zijn ; minder wellipt de bijzonderheden van dien schipbreuk. ‘t Is daarom
dat ik het volgende afschrijfuit eene te Amsterdam uitgekomene lijst van schepen, die in
het laatst van 1770 en gedurende het geheele
jaar 1771 beschadigd, gestrand, in groot gevaar geweest of vergaan zijn enz.
>)Den 3 dezer (October 1771)is in de Fransche (*) Scheeren, met een vliegende storm
tegen de klippen geraakt, het schip van REYNIER LOURENS
van hier (Amsterdam) naar
Petersburg; het schip was meest vol water
en de onderste laag, bestaande in suiker, is
gesmolten, hebbende de schipper naar Abo
om bijstand geschreven, alleenlijk zijn 10
vaatjes silver en eenige koopmanschappen
geborgen. In dit schip waren geladen de konstige schilderijen voor hare Rusch. Keizerlijke Majesteit, te Amsterdam uit de nagelatene konststukken van wijlen den Heer
BRAAYKAMP gekogt. Zoodra het Hof van dit
ongeluk kennis kreeg, werd er terstond eene
Commissie derwaarts gezonden, om de goederen ten spoedigste te bergen ; en volgens de
jongste brieven van Abo, zoude men de geheele lading van dit schip behouden hebben,
indien niet een nader opgekomen storm hetzelve geheel had verbryzeld, waardoor dan
ook alle de kostbaare schilderijen, die daarin
waren geladen,vorloren geachtwierden; doch
nadere tijdingen van Abo melden, dat er goederen tusschen de klippen in zee aldaar gevonden zijn, en dat men andere goederen, die
daar gezonken waren, uit den grond zou zien
op te halen, intusschen weet men nogniet, of
onder gemelde goederen die schilderyen zich
bevinden, en of ze niet door het zeewater geheel bedorven zijn.”
Krijksvolk in het turfschip “van Breda, 1590
bl. loo;'vII. bl. 68,199). P,PEDRO
DE
SYSTELLES,
vendrich van de comp. van
wijlen ROBBERT DE BELLY, gedient hebbende
xxxi jaren, ende gebruyckt in de entreprise
van Breda met het turfschip.
THOMAS DRAS, luytenanivan
de comp. van
wijlen capiteyn GYSENBURCII, vacerende, gedient hebbende xxxvij jaren, geëmployeert
hebbende in het innemen varl Breda met het
turfschip.
(vgl.vI.

(*) Dit

zal wel Finsche ofFinlandschemoeten

zijn.
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scheepscepiteyn ende eerste schipper op het turfschip,
oick die geconcipieert heeft ende helpen effectueeren de aanslach op Breda.”
Krongk Historisch Genootschap, Utrecht
LABORANTER.
1853, bl. 161.
Krijgsvolk in het turfschip van Breda, 1590.
Op bl. 69 van dezen Jaargang gaf ik mijne
meening te kennen, dat de Hopman LA~~BERT
dezelfde persoon zou kunnen zijn als LAMBERT
HENDRICKSZ. ,bijgenaamd MOYLAMBERT.
Toevallig het Tafereel der Algemeene Geschiedenisse van de Vereenigde Nederlanden,
naar 't Fransch van A. M. CERISIER, opslaande
vond ik aldaar, dl. IV. bl. 213:
r,De Capitein C A R E L V A N H E R A U G I E R E
deedt des opening aan Prins MAURITS die
deezen, benevens LAMBERT CHARELS, verkoos, om dien aanslag uit te voeren.”
Mijne meening is dus ongegrond.
8. v. w.

Het zegel in rood lak op den brief is nog
bijna ongeschonden, doch al te flaauw ingedrukt, zoodat de figuren niet duidelijk onderscheiden kunnen worden. Misschien weet iemand het cachet of wapen van DE VIANE wel
te omschrUven.
J.BOUMAN.
Doopboeken (vgl. VIL bl. 69). De Aardenburger Doopboeken beginnen met 1604, jaar
der verovering door Prins MAURITS. Van het
Spaansch Archief is hier misschien geen half
riem papier meer over.
G.P. ROOS.

Burggraven van Nontfoort. Teregt schreef
ik, dat de opvolging der Heeren en Rurggraven van Montfoort vrij moeijelijk is na te
gaan, want wat ik stellig meende dat ik daar
juist had opgegeven, is mij sedert gebleken
fout te zijn.
De moeder van HENDRIK JANSZOON VAN
MONTFOORT
was weldegelijk CUNIGUNDAVAX
BRONKHORST
wrLLzMsdochter; ook was zij
Bene Reuzin in 1322. In het Tafereel der niet de tweede, maar de eenige vrouw van
Algemeene Geschiedenisse van de Vereenigde Heer JAN, blijkens originele huwelijksche
Sederlanden, naar A. M. CERISIER, dl. 1. bl. voorwaarde van 22 September 1422.
Ik hoop later meer hieromtrent te kunnen
398, leest men :
v. D. v. B.
,,Graaf W I L L E M woonde in den jaare mededeelen.
MCCCXXII, de krooning van den Franschen
Latgnsche verzen door NederlandersgeschreKoning, CAHEL den lV, bij, vergezeld van
een sleep Edelen,‘er meer op gesteld, om met ven (vgl. 11. bl. 247,VI. bl. 362, VII. bl. 230).
hunne inkomsten te praalen, dan dezelve te Tot inlichting van den Heer D. diene, dat de
raade te houden. Een Zeeuwsche vrouw, door Deliciae poetzcae oorspronkelijk zijn uitgegehem medegebragt, trok de oogenvanhet gant- ven door L. VAN SANTEN, en eene verzameling
sche Hof, Zij was zo groot van gestalte, daf bevatten van meest onuitgegeven of minder
rustige Mannen bij haar kinderen geleeken I bekende Latijnsche gedichten, grootendeels
van Nederlanders. Er zijn 8 fasciculi van veren zo sterk, dat zij in elke hand een ton Hamuurger Bier droeg, en een Balk,die acht Man- schenen,met doorloopende paginering,behalnen niet heffen konden, bragt, waar zij den- ve dat fasciculus 7, bevattende alleen de carmina van JANUS GROTIUS, niet gepagineerd
zelven wilde hebben.”
S.V. w.
is. Bij fasc. 8, in 1796 bij A. en J. HONXOOP
Brief van Q. van Vìane. Ik bezit een eigen- uitgeven, is een index over de geheele verzahandig geschreven brief van GILBERT VAN meling gevoegd en eene lijst van errata. Aan
dezen bundel van gedichten sluit zich aan
VIANE, Fiscaal van de vloot, aan den Viceeene dergelijke verzameling, onder denzelfden
Admiraal M.A. DE RUIJTER.Welligtis
de mededeeling van den korten inhoud niet geheel titel van Delic. poet. in het licht gegeven door
THEOD.
VAN KOOTEN.
Hiervan verschenen 7
nutteloos.
fasc. van 1792-1805, de eerste vier te Buin,,Edel Manhafte Heer !
Versoecke 800 UEd. niet besig en is met kerken bij P. v. D. SCHELLE, de volgende bij
Amsterdam.
het lesen yan de gedruckte deductie van de DOLL~~HOLTROP~~
Heeren van Seelant, aen UEd. nae de namidSAXOSYLVIUS.
dagten hnysevan den Heer GLINGELANT beDoctor NicoZaas Hzus (vgl.VII. bl. 193).
handigt , dat UEd. mijn gelieft de eer te doen
van hetselfde door brenger descs mijn toe te Het belangrijke artikel over NICOLAAS HEIXsenden, sal het UEd. morgen vroeg weer ter SIUS bl. 193, geeft mij aanleiding om nog iets
handen stellen, waarmede afbrekende blijve over hem, na het jaar 1697 te vermelden.
In een gedrukt request (op hetleidsch ArEdele Manhafte Heer !
UEd. Ootmoedige Dienaar, chiefvoorhanden) vandezen NICOLAASHEINSIUS, aan de Staten van Holland, van den jare
Hnge, den3Octob. 1663.
GIL.DEVIANE."
1707, verzoekt hij weder in het land te moHet adres op den brief is:
gen komen, waaruit hij door het Hof van
Edele Manhafte Heer Mijnheer Holland was gebannen, met confiscatie zijner
Vice Admiraal
goederen, en wel ten gevolge van eenen manDE RCIJTER etc.
slag te ‘s Hage op den 28 Dec. 16771 begaan,
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den pfZSOOB van JANLAMBERTSDEWILD
die hem en zijne medgezellen WILLEM VA?
NISPEX, Bailluw van Voshol, en SCIPIOHIL
Luit.-Kolonel in Engelschen dienat, had aan
gerand.
Hij noemt zich daarin Medecinae Doctor
veboren te ‘s Hage, en was toen de mansla:
& 1677 begaan was, 21 jaren oud, zoodat h;
in 1656 moet zijn geboren.
Hij had reeds 30 jaren met vrouw en kin.
deren in vreemde landen doorgebragt, er
toont aan, dat hij den manslag.tnet kan hebben begaan, ten gevolge der lukschouwing
waarvan hij niets heeft geweten. Reeds vroeger waren door hem pogingen bij WILLEN 111
aangewend om in het land te mogen komen.
doch vruchteloos.
Op het RiJks Archief is het mij niet mogen
gelukken te vernemen, wat dat request heefi
uitgewerkt. In een register van het Hof (pardonnen enz.)van 1704-1707 en later, wordt
van hem geen melding gemaakt, zoodat hieruit het vermoeden ontstaat, dat hij buiter
..ELSEVIER.
‘s lands ia overleden.
Op

Boeken of Werken aan de Bewindhebbers del
Oost-Indische comp. opgedragen.
,,1608.2 Aug. Ds. DOYIXICO BOUD10 voor
de vereering van syn boecxken toegelegt de
aommavan f 100 vooralle cameren te betalen
door Zeelant.
1622. 10 April. Als00 WILLEM TEELINCK
Dienaer des Goddelycke Woord3 tot Middelburg, heeft een deel gedruckte by hem gernaeckt eii aen de 17’ gededuceerd BoecQes,
door de gecommitteerde van Zeeland in de
vergadergg laten overleveren; die de Comp,
aengenaem ayn geweest en hem daer voor toegeleyt tot een vereeringe de soiù van 12 f
Vlaems , by die van Zeeland te betalen.
1629. 12 Aug. Binnen geataen JOHAXNE~
BART, Dienaer des Goddelycken Woorts en
presenteert de vergadering 13 boeckjes geintituleert Den ancker der zeevarende luyden, er?
wort hem voor eene vereeringe geachoncken
8 £ groot Vlaems.
1630.7

JIaart. JACOBUS LAIJREXTIUS??~~-

dikant, hebbende seeckeren boeck in ‘t Latyn.
vervattende de predicatie JOSEPHS aen de
Oost- en West-Indische Comp. gedediceert, is
tot een vereeringe toegeleytf 80.
1630.13Juiij. Aen JACOR LIEPREBBER~S
voor syn dedicatie van seecker boecxen geintituleert den Loff van de geoctroyeerde Oosten West-Indische Comp. toegevoegt een vereeringe van f 40,die by de Camer Amsterdam
aen hem suppl. betaelt sal worden.
1631. 23 Maart. Aen AZTTHOXY VAX NEU~~EJII is voor syn dedicatie en 6 exemplaren
van syn boeck geintituleert Openbaeringe van
‘t Italiacns Boeckhouden , waervan aen de respective Cameren een exemplaer gegeven is,
vereert de som van f 120, die by de camer

.

Amsterdam aen den voorii. VAN YEULICEY
betaelt zal worden.
1637.3 Dec. AEGIDICSVANBREEX Predicant tot Beverwuck, heeft de vergadering der
17’ voor de ded&atie van syn boeck geintituleert Discours van State, en om verscheyden
andere redenen haer daertoe moverende vereert met f 120, die de Camer Amsterdam hem
aal voldoen.
1639. 12 Maert. Den Heere GODERRID~S
ODENANS, Predicant te Zierikzee, heeft de
vergadering voor de dedicatie van ayn boeck
geintituleert Coopmans-roer vereert met f 300
te betalen door de Camer Middelburg.
1640.19 Sept. Aen EGIDIUS BESIUS, Predicant te Zwyndrecht , heeft de vergadering
voor de dedicatie van syn boeck de Histone
van Noach, toegeleyt de som van f 200, te betalen door de Camer Zeelunt.
1642.25 Sept. Aen de kinderen van wylen
den Predicant JOHA% LE NAIRE, heeft de vergaderingvoor seeker,boeckxen
geintituleert...
toegeleyt eene som vanf200.
1682.19 Febr. Aen de vergadering gepresenteert synde aeecker boeck geintituleert,
ICurieuse aenmerckingen derbysondere Oosten West-.lndische verwonderenswaerdige dingen ,” aen deaelv gededuceert sullen worden
aengenomen 8 Exempl., ieder Exempl. in 4
boecken off deelen, dat is voor ieder Camer
een, en twee om naer Indiën versonden te
worden; sullende ieder Exemplaer in een franachen band gebonden betitelt worden tot f PO.
1683. 23 Nov. Ter vergadering gepresenteert aynde eenige Exemplaren van aeecker
boe& geintituleert Dissertatio de Arshritide
door Dr. WILLEN TEX RHYXE, Raed inden
Raed van Justitie tot Batavia gemaeckt, en
aen dese vergadering gededuceert, heeft deaelve de voorschreven boecken aengenomen
en goed gevonden, dat daervan in den brieff
naer Indiën te schrijven, in syn faveur sal
worden gewagh gemaeckt.
1684. 24 Maert. Ter vergadering binnen
gestaen aynde GREGORIO LETI Genevois, heeft
aen deselven gepresenteert een boeck by hem
in de Italiaensche taele geschreven, geintituleert Z’heatro Brittanico bestaende in 5 deelen,
waervan hy ‘t laetate onder anderen mede aen
deze vergadering heeft gededuceert, seggende
van intentie te wesen, dat werck te vervolgen
3n daer in aen te haelen, ‘t geene jongst tot
Bantam tusschen de Engelsen en de onsen is
zoorgevallen.Waerop
wesende gedelibereert,
lyn de twee gepresenteerde Exempl. ieder bestaende in 5 boecken off deelen aengenomen
Sn goet gevonden, mits dat sulcx in geen congequentie sal mogen werden getrocken , hem
;e vereeren 100 rycksdaelders, ‘t welck hem
loor den Advocaet van de Comp. aengeseyt
synde, is hetselve by hem met veel betuygin;e van danckbaerheyt en genegentheyt geac:epteert.
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1654. 8 Dec. GREGORIO ~~~~vereert aen
de vergadering een boeck in 6 deelen by hem
in de Ituliaensche tael geschreven en genaemt
Ceremoniale Historìco et Politico , en waervan
een deel sen de vergadering is gedediceert ;
hem daervoor vereert 100 silvere dncatons.”
LABORAXTER.
VRAGEN.
uit Anakreon. Mij onledig
3 4 1 . - ZIoeeplaatsen
houdende met eene nieuwe Dichterlijke vertaling van
ANAKREON en BAFFO
, (waarover men desbegeerende
kan nazien het door mij medegedeelde in het Mengelwerk der Vaderl. Letteroefeningen en Recensent, Julij
en Augustus 1857) stuit ik hier en daar op eenige
plaatsen in den oorspronkelijken tekst, die bedorven
schijnen, althans moedelijk zijn te verklaren. -Welligt zijn onze Vaderlandsche geleerden in staat die te
herstellen of toe te lichten; en ik wage het alzoo daar een gezuiverde tekst grooten invloed kan hebbec op eene rigtige interpretatie.- hen, in het. belang der onderneming, daartoe bij deze beleefdeld k
uit te noodigen : vertrouwende dat DE NAVOHSCIIEK
wel een klein plaatsje in zijne kolommen zal willen
openstellen tot opname der antwoorden, die men mij
zoude gelieven te geven.
Voor ditmaal stel ik derhalve de tweevolgendevragen voor :
l”. In de 2de Ode van ANAHREON , vs. 8-9 (ed.
BRUNCKII) leest men:
yvvzi~tv

062 ET1 SXEV.

7iO8V Bid'WUl i %áhhO~

9

Deze plaats wordt op verschillende wizen veranderd, geïnterpungeerd, verklaard; doch is tot nog toe
niet gelukkig hersteld of uitgelegd. - Hoe is die te
verbeteren of te verstaan ?
20. In de 43ste Ode, vs. 4 staat:
puulAEbS brws, CkLdbS.
Het laatste woord is misschien bedorven : die&gende Monarch toch komt hier wat wonderlijk voor.
Hoe kan men den versregel best verbeteren of volDr. J.TH.B~SER.
doend uitleggen?
3 4 8 . - Melite. Op de kaart: Imperia’ Turcici
Europaei Terra, in prirnis Graecia cum confiniis, ad
intelligendos Scriptores N. T. ceterosque Graews et Latinos accommodata,” komen ook de bekende ,,reizen
PnuZi”voor, met de gewone stippenvan Cesarea over
Rhodus, Porlus
bonus (schoone havens = Goedereede) Phewx, Claude, enz. tot Melite. Doch de auteur verstaat door dit laatste een eiland in de Adriatische zee of golf van Venetië thans Meledu genaamd
en behoorende aan Oostenrgk,
groot 1 s/, 0 m., bergachtig,met 900 inwoners, veleholen enonderaardsche
afgronden en bekend uithoofde van het onderaardsche
kraken, dat men in 1822 op dit eiland gehoord heeft.
Van hier gaat de reis op de kaart terug door de
straat van Messina (dus verre van Maltha) naar Puieoli, waar men aanlandt. Deze kaart is vervaardigd
door J.C.HAIMNBERG.GeD. Sch.InSp.etHeg.SCient.
Berol. Sodal. 174 1. Ik meende dat Melite het trgenwoordige Maltha
is, waar men (bij overlevering)
PAULUB grafrots toont. Hand. XXVLI, vs. 27 leert
ons uitdrukkelijk, dat de schipbreuk PAULUS in dc
Adriatische zee (oudtijds Adriaticum Superum Mare)
overkwam, en beneden welkc tusschcn Otrante en de
Jonische eilanden de Jonischc zee stroomt, terwijl
.&faltha in dat deel der Middellandsche zee ligt, wat
men de Afrikaansche noemde.

(Al de boeken des N. Verb. Amst.
1854) teekent aan: Hand. XXVII:
vs. 39 , ,,oever, vlakken oever. Het eiland &TeZiie
(17lalBa) heeft ,” enz. En op XXVIII: vs. 2 ryinboorIpi?gen, of, gelijk het Grieksche woord luidt, barbaren,
gelijk de Grieken allen noemden, die geen Grieksch
of Latijn spraken.”
VAN DER PALM (Bybel voor de Jeugd), dl. 24, bl.
262 zegt; q,De plaats, in welker nabijheid het schip
strandde en verging, was een rotsachtig eiland in de
Middellandsche zee, door LUKAS Melzte geheeten:
tegenwoordig wordt het &Tabha genoemd, en was den
Egyptischen zeelieden onbekend. Deszelf ingezetenen worden in den Griekschen text barbaren genoemd, welkwoord in deoverzetting niet had moeten
behouden worden; daar wij met hetzelve gewoonlijk
het denkbeeld van woestheid en wreedheid verbinden,
terwijl het bij Grieken enRomeinen alleen zulken beteekent, die een andere dan hunne, die een vreemde en
onbekende taal spraken: gelijk dit bij deinwoners van
dlalfha het geval was, bij welke, als zijnde Karthagers van oorsprong, de Punische taal in gebruik was.”
xn in de aanteekeningen op den Bijbel (III. Hand.
XXVIII: 1. ,,MeZite. - Er is wel tweederlei &leZite:
maar het is ongetwijfeld, dat hier het bekende eiland
MaZtha wordt bedoeld.” Is A&kha bij hetwelk PAULUS
schipbreuk leed ïilelite? Zoo ja, waarop berusthet bewijs? (v. D. PALM zegt ongetwijfeld). Vindt men dit
alleen in de benaming barbaren in goeden zin ? Is het
zeker dat men in het oude Illyrie of in het oude Dalmatie, Grieksch ofLatijn sprak?
G.P.ROOS.
Na het stellen van ‘t vorenstaande, wijst de Heer
w.~osnlhier mij op EDWARDBICKERBTETH.
AScripture Help. London, L. B. SEELEY, 1818. Daarin komt
eene kaart voor : o New Testament Geogruphy.”
De
,,iTaclc of St. Pauljrom Jerusalem to Rome” beantwoordt aan die van HARENRERO
door het bijschrift:
,, Track ojh't. PAU~accordinglo BRYANT." POCHERSTETH teekent de reis echter tweeledig af.
[De reden waarom G . P . BOOS Meleda eerder dan
Malta voor het eiland houdt, dat Hand. XXVIII
Melite genoemd wordt, schijnt deze te zijn dat de
schipbreuk in de Adriatische zee plaats had, dus vrij
verre van Ualta. Wij moeten hem evenwel doen opmerken, dat, hoewel er onder de oude schrijvers zijn,
die het noordelijke deel van de zee, die tusschen Criekenland
en &aZiëstroomt, de Adriatische, het zuidelijke de Jonische zee noemen, anderen daarentegen
aan die geheele zee den naam van Adriatische geven.
Maar er bestaat naar onze meening een groot bezwaar
tegen het gevoelen, dat Melite het eiland Meleda is,
een gevoelen dat niet nieuw is, men vindt het reeds
bij CONSTANTINUSPORPHTROGENETES(~9o1)).h,KAS
verhaalt namelijk, Hand. XXVIII: vs. 11 en 12 : dat
zij na drie maanden naar Syracuse vertrokken met
een schip van Alexandria dat op Melite overwinterd
had. Dat dit schip íaltu aandeed begrijpen wij ligt,
maar de Heer ROOS neme de kaart eens voor zich, en
hij zal zien,dat eene reis van Alexandria overMeleda
naar Syracusae iets heeft van eene reis van Amsterdam over Hamburg naar Londen.]
Ds.

FRED.

VISSERING
MULLER,

3 4 9 . - Ouderdom der visschen. In ,,kéur varr
Mengelingen, nuttige en aangename lectuur uoor den
beschaafden stand, voor 1855. Amsterdam, bij J. c.
VAN KBSTEREN,
bl. 320,” leest men :
De ouderdom z>an een oisch kanmen reergemokkelijk
roeten. De schubben beslaarr namelijk uit dunne plaaties , die op elkander liggen. Elkjaar komt er eenplaatfe bij, even als bij den boom zich telken jwe een nieuwe
ring vormt. Men behoef2 nu slechts een der schubben
dwars door tesnijden, en het getal der plantjeu te tellen
om den ouderdom van den visch te weten. Zoo veel plaatfes, zoo reeljarcn telt de oibch.
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Kiettegenstaande een herhaald naaawkenrig on- l 1het militaire als burgerlijke, bekleedt, en die in vorige tijden onder Lochem, op de Havezafher Volde
derzoeknaar dejuistheidvan hetaangegeven middel,
,en de Woolbeke woonde, ~88 men gaarne ingelicht.
om den ouderdom der visschea te bepalen, en het naJ.A.I.S.
slaan van een aantal oude en nieuwe werken, die over
de Nat. Hist. handelen, is het mij niet mogen geluk3 5 5 . - ApollonEus Scolte. Volgens het gevoelen
ken een’ auteur daarvoor te viudea. Aangenaam zal
het den ondergeteekende zijn, zoo iemand de goed- van den Heer DRESSELHUIS, in zijne beschouwing
heid gelieft te hebben, hem aangaande het genoemde over het werk: Ue daden der Zeeuzocn, door E. B .
swhmë, in de Bijdrayen
voor Vaderl. Geschaeclenis
kenmerk eenige inlichtingen mede te deelen.
en Oudheidkunde, dl. V. bl. 84, der Aankondigingen
11. IT. R.
en Berigten, moet deze naam geschreven worden:
F’hilìatros à Ganda. Wie was .YCHOT. ,,De eerstgenoemde” zegt hij, %,was eerst pen3 5 0 . - Philologus
sionaris te Middelburg, later raadsheer in het hof van
de zich noemende schrijver PHILOLOGUB
PHILIAHolland, enz. de andere ten zelfden tijde in dienst van
TBOB a GAKDA? Hij schreef, behalve de lf&tersche
AvondenofNederlantsche
Vertellingen, te Amsterdam de O.I. Compagnie, en moet dus wel onderscheiden
herdrukt 1636, ook nog Handboek of kort begryp der worden .”
Dat het twee verschillende pemonen zijn, zal wel
kaerten , en vertaalde een werkje uit het Fransch gegeene tegenspraak behoeven, maarvolgensde op meer
titeld : Geluck ende ongeluck des Houwelycks.
De eerste uitgave van zijn H’intersche Avonden had waar- dan eene plaats door laatstgenoemde eigenhandig ondertcekende stukken, berustende in de archieven der
schijnlijk plaats kort na het eindigen van het 12jarig
voormalige 0. J. Compagnie, schreef hij zich altijd
bestand, althans nog vóór den dood vaa Prins MATISCOI'TE.
uij V ALENTIJN , dl 1. bl. 246, vindt men
RITS. Hij beoefende de Geneeskunde en was de zoon
van een’ goudsmid te Leyden .Wie weet hier meer van? ; BCHOTTE; in de Nederl. Reizen, Amst. en Haarl.,
J. BOUNAN.
/ 1784, dl. VX. bl. 127, SCHOT. Hoogstwaarschi+jk
stonden ze tot elkander in betrekking.
LABORANTER.
301. -Alexander Leclercq. Weet men mij ook
te zeggen, of de welbekende JEAN LE CLERCQ in de
van Enkhuizen.
In
3 5 6 . - Be zilverwisschers
wereld der geleerden beter onder zijn verlatijnschten
naam Joh. CLERICUS bekend, een’ broeder of een’ zoon November 1697 8traadde op den Etteboog vóór Vlishad, die den voornaam ALEXANDER voerde en beeld- sin,qen het 0. 1. Compagnieschip Bantam.
In de vergadering van de Uewindhebberen
dier
houwer moet geweest zijn? Zoo ja, weet men mij dan
van dezen zoon of broeder ook op te geven, met wie Compagnie, van den 3den December daaraanvolgenhij gehuwd was, hoeveel kinderen hij had en waar de, werd goedgevonden , ,,om de goederen van dat
schip te brengen en op te visschen, te ontbieden eenideze zijn gebleven?
Lq.
ge visschers ofte lupden, op die saecken hun verstaende,” niettegenstaande zich daartoe eenige lie3 5 3 . - T. van der Werve. P. BE LA RnE in zijn
Geletterd Zeeland, 2de druk, bl. 430, maakt ons be- den van den Briel hadden aangeboden.
In de resolutie der Vergadering van den I9den
geerig om meer te willen weten van den Zeeuw Toleest men: ,, De bekende Silvervisschers van EnckBus VAN DER wERvE,door hem geroemd als ervaren
huysen sullen opontboden worden en met een galjoot
in de Grieksche en Latijnsche talen en dichtkunst,
gebracht worden,
niet min edel door deugd dan door geslacht, bedreven van den Helder aaar Vtissingen
vooreerst met hun achten i doch sullen door meerder
in deH. Schrift, stelregelkunde, als ook dat hij zongetal van hun geselschap gevolcht worden met hun
der meester zich bekwaamd had in ‘t muzijkspel en
gereetsehap.” Den 26aten kwamen deze in devergade draaikunst, enkel door de behendigheid van zijn
dering, en den volgenden dag kwam men met de
vernuft.
visschers overeen ,,dat sy van de goederen die van
D. ROELANDS, kunstschrijver van Antzcerpeu,
&rlrcerpen, geeft
van hem een loffelijk getuigenis in eenlatgnsch vers, ‘t voorschreven wrack comen te visschen en bergen
sullen genieten den dertienden peaninck affgetrocin zijn Exemplaarboek, Vliss. 16 16.
ken alle oncosten daeromme te doen. Des sal aen
J C. K.
voorschr. visschers de tosten van Rnckhuysen
her3 5 3 . - F. A. Wfdder. H. BOUMAN berigt in zijne waerts worden goet gedaan, wordende deCamer ZeeGesch. der voormalige Geldersrhe
Hogeschool, 11. 1 1hnt versocht die saecke verder soodanig te behandelen, als sy ten meesten dienst van de Comp. sal oorbl.270innot.,dat FREDERIKADASIWIDDER
in 1752
Lector, buitengewoon en daarna gewoon Hoogleeraar ,deelea te behooren.”
Wie stond aan het hoofd dier onderneming? Ia er
der Wijsbegeerte was te Groningen, waar hg 60 jaar
oud, dd. 26 Febr. 1784 stierf, en dat er meer bijzon- van hunne onderneming ten deze ook iets bekend?
Welk gereedschap gebruikten zij daartoe? Hoe lang
derheden omtrent hem voorkomen ia de Bockzacrl
vaa 1784, 1. 311. Kan de een of ander mij die ook heeft zij bestaan?
LABORANTE%
mededeelen?
J.C.K.
352. - Vader van G. Dou. Uit verschillende
bronneu van het Leidsch Archief blijkt, dat BonwE
364. - Velumchegcslachten. Er zijn in ons land
JANS (glasschrijver en glazemaker, vader van den
nog afstammelingen van zeer aanzienlijke oude familïën, die door tijdsomstandigheden in verval zijn geschilder 0. DOU) in 1584 te Harlingen werd geboren.
Bij zijn huwelijk te IKten in November 1699,
raakt. Men wenscht te weten, welke aanzienlbke
betrekkingen hunne voorzaten vroeger bekleed heb- met MARI A JANadr. van l+‘asrertaar(elders van Roe.
senburg), wed. van VECHTER VECHTERSZ., wordthij
ben, en eene beschrijving hunner wapenen.
Men begint met de familie SCIXEELE of VAN SCHEEgenoemd jougman van Harlingen, hetwelk ook het
LE, RNOPPERTenBARMENTLOO
Of BARMENTLOë. Deze geval is bg zijne inschrijving als poorter, Op den
2osten Julij 1615.
drie behooren bij Deventer, op de Veeluwe, te lruis.
Maar ia de Registers van het glazemakeragild
Wijder8 de familie van BROECIZIUIJZEN
, waarvan
de mannelijke leden uitgestorven zijn. Zij hebben komt hij voor onder den naamvan: AO. 1618, BOo
JANSZ; Ao.1621, DOUWENJANSS.DEVRIEB;AO.
1624,
vroeger op de Veluwe, onder de dorpen Wilp en
Voorst gewoond. Ook omtrent de familie RBPPEL
DOUWEN JANS VAN ARENTSVELT,
alsmede zijne twee
zonen,J*N eIloERRITPAN~4RENTSVELT.
die thans nog in Engeland de eerste posten, zoo ir
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Men vraagt waarom die DOU JAXSZ, die in 1656
overleed, den naam van ARENTSVELT
gevoerd heeft?
Waar ligt dat Arentsuelt? Kan hij misschien te
Ahrensfelde, een Deensch dorp in Holstein, geboren
zijn, en later te Harlingen met zijne ouders hebben
..R.E.
gewoond?
35s. - Apollonius Bos& Zou iemand mij ook
iets meer van dezen kunnen mededeelen, dan hetgeen
ik in het Biogr. Woordenboek vm VAN DER AA vond:
WAPOLLONIUB BOS CH , een orgelmaker uit de XVIIde
eeuw, bouwde in 1679 te Brielle het orgel in de
groote kerk.”
Zoo hij ook een broeder kunnen zijn van CORNEr,re BOSCH, geboren te Utrecht, en 1667 predikant te
Bra'elle,
envan wien VAN DER AA opgeeft dathij geschreven heeft tier de wedergeboorte en Het heil der
koningen P

Zijn mm iemand ook nog meer werkenianBz$e
. . .
hand bekend ?

rOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN,
Nederlundsche
spot- enscheldnamen (111. bl.
6,Vr. IX; vgl. bl. 372 ; B$bE. 1854, bl.xxxviii,
lxii, Ixxxviii; 1855, bl. xii; VL bl. 109, 206,
238,311;vII. bl. 14,74,171). Dr. J. H. HALBERTSYA geeft op bl. 171 eenige ophelderingen, aangaande de herkomst en den vervaardiger van een Friesch lied, getiteld : De beaste
freed yn Ljouwerter merIe. Tot wijziging van
het daar medegedeelde zij het mij vergund
op te merken, dat dit lied, afkomstig van den
Heer
TJALLING
HALBERTSYA,
voorheteerst
gedrukt is geworden in den sedert jaren bij
mij en mijne voorgangers verschenen Almanak met roode Zetters, ten behoeve van welken
Almanak het, even als achtervolgens meer
andere bijdragen van dien geestigen schrijver, aan mij werd afgestaan. ZijnEd.ontving daarvan doorgaans een aantal losse overdrukjes, en het zullen waarschijnlijk deze
zijn, die, gelijk de Heer J.H.HALBERTSYA
beweert, overal door Friesland verspreid
werden. Hoe dit zij, het zijn niet de uitgevers
of de uitgever van Almanakken, &e zich
meester gemaakt hebben van het aldus verspreide gedicht; het geval is omgekeerd. Dat
ik op de vraag, in DENAVORSCHER gedaan,
niet antwoordde, ofschoon ik zeer goed wist
wie de vervaardiger was, vond zijnen grond
in de omstandigheid, dat ik mij niet geregtigd achtte, de anonymiteit des schrijvers ten
aanzien van hetgeen mij ter uitgave was afgestaan op te heffen. 1vu vervalt die bedenG. T.N. SURINGAR.
king.
.hTederlandsche
spot- en scheldnamen.
De Bressiaantjes (*)
Zijn haantjes.
Maar voor Schoondijke
Moeten zij wijken,
T)

Bewoners van Breskens.

En voor de Groe (*)
Doen zij hunne deurtjes toe.
Voorts noemt men hier in Aardenburgen
%uis de Cadzandenaren peren, omdat zij u
vertrouwelijkaanspreken metperemun ouwen,
d. i) p8re (Fr.) mijn ouden, dus even als of
men zei : mon compère. Misschien wel afkomstig van refugiés.
G. P. ROOS.
Factieteekens
(IV. bl. 222,Vr. 181; vgl. V.
bl. 56; B2jbl. 1855, bl. lxvii, cxliv; VI. bl.
240, 372). Ik herinner mij nog zeer goed
van mijnen oom een paar schoengespjes gekregen te hebben, die door, hem waren gedragen als ngespjes & la VAN DER NOOT," dus
een Vlaamsch patriottenteeken, ‘t welk in
Staats-l%anderea
navolging vond. Omtrent
den keeshond herinner ik mij, dat een dorpsschout, uit de buurt van Aardenburg, eene
tabaksdoos bezat, waarop een keeshond met
zeven jongen gegraveerd was, met het bijschrift: dat geslacht sterft nooit uit.
Ik heb voor mij een geteekend prentje (in
goud en kleuren) met het opschrift: &achet
der Batasven,” voorstellende eene ovale medaille aan een driekleurig lint. Op de medaille
staat eene vrouw met eene tunica en muts gekleed, in de regterhand houdt zij de speer
met eene muts er op, in de linker een schild,
waaropde woorden: IjRechten der Menssen.”
Omschrift: IrHerstelde Bataafsche Vryheid,
Gelykheid, Broederschap.”
Is dit teeken bekend, of is ‘t eene zinnebeeldige teekening?
G. P.ROOS.
Pacheco te VZissingen omgebragt (V. bl. 64,
Vr. 48; vgl. bl. 183; Bgbl. 1855, bl. clii;VI.
bl. 273, 373). Herhaaldelijk is in DE XAVORSCEER de vraag naar PACIECO'S wederkeeren in Vlissingen ter sprake gebragt , en naar
de juiste da$teekening van zijne aankomst
en teregtstellmg aldaar gegist. Uit gedrukte
stukken en geschriften of tot dusver bekende
papieren was daaromtrent niets te vinden.
Op het Rijks Archief te Brussel echter, waar
nop
zoo veel van de belangrijkste brieven en
aanteekeningen betrekkelijk den opstand tegen Spanae geheel ongebruikt liggen, is ook
de briefwisseling van den Zeeuwschen Landvoogd (den Heer VAN WACKEN) met ALVA bewaard .Febleven, en vinden wij daarin, betrekkelqk PACIECO'S komst naar Wssingen
en zijn jammerlijke lotwisseling aldaar, alles
naauwkeurig vermeld. Delastbrief, hem door
ALVA aan WACKEN medegegeven, was van
paaschmaandag den 6denApril; hij heetdaar
te gaan l,celle part, pour recognoistre le isle
de Jvalcheren et uultres deZélande.” ‘s Avonds
van den 7den kwam hij er (van Antwerpean)
de Schelde me& af, nog onbewust van ‘t peen
(*) Het dorp Grode.
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er de beide vorige dagen in Vlissingen wn
voorgevallen.
,)Est hier vers le soir,” zooschrijft WACKEI
den Ssten aan ALVA, jjadvenu quelque désas
tre endroict la personne du Capne PACHECC
par ce que, comme l’on m’at adrerty, qu
approchant avecques sa navire lad. ville, ve
nant d’dnvers et ayant icheulx de lad.ville en
tendu qu’ilyavoitEspaignols,estimuns
ichel
le estre playne et chanpde de soldaers, on
avecques le boot, par aulxconstituéaugue
du passage et advenue, volu faire baysser l(
voylle; à quoy ne veuillant bonnement obtem,
p&er, sont avecques schutes et sans discrétions abord& B ichelle; et comme led. Cape SC
seroit mis en deffence, n’estant, comme puii
presumer , advisé de ceste grande altération,
at esté assen mal traicté et mesme bles& à SB
teste.” De Zeeuwsche Landvoogd C;af zich
nu sedert herhaaldelijk moeite, hem weder
vrij te krijgen ; eerst werd hij eenvoudig, naar
‘t schijnt, bewaakt, vervolgens strenger in
hechtenis gehouden (*), en eindelijk, hoewel
eerst eene maand later, opgehangen. IIen
loden Mei toch schrijft WACHEN weder:
,,Avant hier pendirent à Flissinghes deux gentilzhommes Espaignols, et hier le Capitaine
pAcHEc0 trescruellement, et comme vilains et
malheureux traistres, et ont mis les testes sur le
hault desportes, j, nostre grand regret.”
VAXVLOTEN.
Romein de Hooghs (V. bl. 72, Vr. LII; vgl.
bl. 226; VI. bl. 175). In de papieren der
voormalige 0. 1. Compagnie heb ik aangetroffen :
)) 1648. NICASIUS en R~MEYXDEHOOGRE,
broeders; PAULUS DE ROOGHE, Coopman, op
de Prinsegracht biJ deReestraat.
1638. PAULUS DE HOOGHE, man en voogd
van HELENA LA NAIR(E) ? als erfgenaam van
PAULO ANTHOSY DE BAR~,VSL~ Livorno, Ondercoop7nan.”
De eerstgenoemde, NICASTUS, is als Opperkoopman vermoedelijk in 1648 in Oost-Indit!
LABORASTER.
overleden.
Zzuitsersche koersi(V.bl.222,Vr.CXXXVII
vgl. bl. 292, VL bl. 24, 142 en VII. bl,
107). Zinspelende op een veldgeschrei dol
Zeeuwsch-Vlaamsche koeijen-wachters, zeg1
de Heer CH. DUVILLERS in zijne LofspraeX

(*) Naarmate namelijk de verwijdering grootel
werd ; de eerste beweging der Vlissingers toch gok
enkel het Spaansche krijgsvolk, maar bleven z\
voorts met WACKEN in onderhandeling; allengs ech.
ter werden zij hoofdiger en stouter, weigerden der
Ifden April reeds om de Walen van BBAUBOIR in tc
nemen, en kwamen van Engeland, den Briel ec
Rochelde
nit bijgestaan, welhaast in vollen opstand
Voor nadere mededeelingen moet ik naar elders (,CVe.
derlonds opstand tegen Spanje, enz. (1567- 1572)
Haarlem bij XPIJSEYAN, 1857) verwijzen.

der PO&?& (Gend, c. J. VAN RIJCKEGEH,
1840), bl. 12 :
,, Het mepsje schattert, en, wanneer den hoorentuyt,
,,Den koeijer galmt vyf mael den alleluia uyt.”
ZEw. teekent in de noot aan : TIIedereen
die door onze velden gewandeld heeft, ken;
toch wel den Allalega bubulcorum.”
Intusschen roepen de Zeeuwsch-Vlaamsche koeijers(koe-wachters ofherders),l&
je - lixje - 12 - äï........Gm !
G.P.ROOS.
Cochenille (VL bl.62,Vr. 74; vgl. bl. 212,
376, VIL hl. 108,17ti, 235 en 265). Volgens
Dr. TIIEOD. w. CHR.NARTILS Phannac.ZooZoyic. is Yoolsche cochenille eene schildluis,
welke aan den wortel van eenige overblijvende planten leeft. Zij werd voormaals aangevoerd als Poolsche of Duitsche Cochenille.
Wepens de moeij’elijke inzameling en de geringe kleurstof, die zij bevat, wordt deze Co:henillesoort thans niet meer gebruikt. De
kleurstof der Poolsche Cochenille is dezelfde
ds van de echte Cochenille, en volgens het
Woordenboek van .Droogerijen door M. x. BEETS
s de kleur, welke zij oplevert, zoowel in opcigt tot de hoeveelheid als in fraaiheid en
$oed , verre beneden die, welke uit de echte
Jochenille verkregen wordt.
ROOSTER.
Geboortedag van Szapoleon (VL bl. 108,
Vr. 156, ~1. bl. 319, VII. bl. 79 en 146).
Leven van NAPOLEON BONAPARTE, door WAL~RER SCOTT. (vert.van SWAVIYGH) .Dordr.
~LUSSJ~ en VAXBRAAN 1827,dl.IIL.bl.3in
le noot: IrIn het doopregister staat BOXAPAR:ES~~~~~~S~~~~~~~~NAPOLEOSEBOSAPARTE,
choon de vader het onderteekend heeft CAR.OBUOXAPARTE."
VolC;ens bl. 8-9 ald. werd NAFOLEOX wejoren 15 Aug. 1769, het feest van Malia Zienelvaart, zijne moeder was even uit de mis terug gekeerd, en beviel onder een stuk tapijt,
tooneelen uit de Ilias voorstellende, daar men
in de haast niets gereed had.
Verder: ~Bij den doop o8tving het kind
den naam XAPOLEOX - een weinip vermaard
Heilige, daar het mede verloopen en wiens
naam zelfs uit den Almanak weggevallen
was ; zoodat de naamgenoot nooit wist, wanneer hij het feest van zijnen Patroon vieren
moest. Toen hij eens door den Bisschop, die
hem het Vormsel toediener! zou, deswege gevraagd werd, gaf hij oogenblikkelijk ten antwoord, dat er eene groote menigte van Heiligen was, terwijl er echter ieder jaar, niet
meer dan 365 dagen onder hen te verdeelen
waren. De beleefdheid van den Paus bevorderde den Patroon, ten einde deszelfs petekind te believen: en SINT NAPOLEOX derUI+
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sinen(?) werdmet eenen feestdag vereerd.Om
deze gedienstigheid, welke niemand dan de
Paus bewijzen kon, nog vleijender te maken,
w!d het feest van ST . NAPOLEOB op 15 Aug.
bepaald; want op dezen dag was de Keizer
geboren, en had hij het Concordaat geteekend. Aldus had NAPOLEOX de zeldzame eer,
van aanleidende oorzaak te wezen tot de bevordering van zijnen Heiligen Patroon.”
G. P. ROOS.
De TTer$ngingsbron (VL bl. 126, Vr. 168 ;
vgl. bl. 293 en 387). Zou iemand uit de noot
op bl. 387 onder ‘t artikel j)de Verjongingsbron” willen afleiden, dat van de bewuste sage ‘t allereerst melding gemaakt wordt in den
roman van HUON VAN BORDEAUX en haar oorsprong dus niet hooger opklimt, dan tot de
15de eeuw, zoo zij men indachtig, dat reeds
in een gedicht uit de 14de eeuw, zoo niet uit
de 13de, van die bron gewag wordt gemaakt.
In den Roman van WALEWIJX, namelijk, uitgegeven door Prof. W.J.A.J~NCKBLOET,~~
de Werken v. d.Vereeniging ter bevordering der

0. ïV. Letterk., ôden jaarg.,opgenomen, vindt
men eene uitvoerige beschrijving van hare
ligging zoowel, als van de wonderkrachi
haars waters. In vs. 3585 heet het:
Al ware een man &t vijf hondert jaer
Ende nutte hi van den borne een traen,
Sonder twifel ende waen ,
Hi worde also staerc ende also jonc
Als hi was npten selven spronc
Als hi was doe te waren
I)oe hi out was van dertich jaren.
E. C. D. v. W.
-.
Eerste straatwegen hier te lande (VL bl. 172
Vr. 264 ; vgl. bl. 349;VII. bl. 109). Is straat,
weg gelijkbeteekenend met steenweg? In dt
laatste eeuw vóór CHRISTUS werd door dt
Romeinen reeds een steenweg van Aurden.
burg naar Oudenburg gelegd. Zeker is het, da;
t,usschen beide plaatsen in ‘t begin der mid.
deleeuwen, reeds eene heerbaan lag, ovel
Brugstok (later Brugge), eene buurt aan eem
brug, met een paar hoeven en herbergen.
G. P. ROOS.
[Git de vraag blijkt, dunkt ons, vrg duidelijk, da
de vrager wegen van gebakkqf steen bedoelt.]
Yooverformulieren (VI. bl. 267, Vr. 422
vgl.VIX. b1.56). T. vraagt t.l.a.pl. ook : ,,Keni
iemand nog meer van zulke formulieren?’
Ik vond er een nog in Reizen door Zweeden ex
Iri&nd, door JOSEPH ACERBI, (Haarlem,bij
R. BOHN, 1806) dl, IV. bl. 201, luidende al:
volgt :
Ii umpi don ednak vahag lek dakkam
Ik shjat kala dam paekest . . . . . . . . (*)
Multo dast erit daakkaa . . . . . . . (*)
Ivlailme kiaetzhjai mannat,
Ja don kalkau dai
Pazhjatallah, dacheke jetzhja lakai haewanct.
Dl. VII.

Dat zoo veel beteekenen moet als:
Vervloekte wolf! vlie ver van hier weg,
Vertoef in deze bosschen niet langer,
Vlugt van hier! en zoek de verste oorden,
Of sneef door de wonden des jagers.
‘t Is namelijk een juoige of tooverzang ter
in Lapland in gebruik, waaraan
1: jelezing,
r nen de kracht toeschrijft om den wolf te veri lrijven , en die door de herders in ‘t veld, als
2 :ij zulk een roofdier zien naderen, wordt aangeheven. Bij de mededeeling van dit tooverf brmulier heb ik twee aanmerkingen : l”. dat
1 let, 266 als ‘t hierboven staat, incompleet is.
( 3p de plaatsen met . . . . . . . . (“1 aangeduid, ont1 ,reken eenige woorden in mijn exemplaar,
( loor een vlek onleesbaar geworden ; 2O. dat
1 WERRI geenszins tot de schrijvers behoort,
>p wiens berigten wU ons veilig kunnen ver; laten. Dit laatste verzekert S(TEENBERGEN)
V(AN) G(OOR), in de Voorrede voor Finland en
de Finnen, naar ‘t fioogd.vanF.
RÜHS, (Leeuw.
1815) dl. 1. bl. VII, die aldaar ook nog mededeelt, dat ACERBI door zekeren geleerden
Zweed, LEOPOLD, der beriichtigte Reisefabricant genoemd wordt.
E. B.
Constables (VI. bl. 173,Vr. 271; vgl.bl.350).
mimet eene geldboete van zes tot tien franken ingesloten (*) zullen gestraft worden :
~1~. Diegenen, die, enz.
~12~. Degenen die, daartoe in staat zijnde
geweigerd of nagelaten zouden mogen hebben, den arbeid ofden dienst te doen of den
bijstand te verleenen, die van hen gevorderd
mogt zijn bij omstandigheden van ongelukken (t), oproeren, schipbreuk, overstrooming,
brand of anderen nood, gelijk ook ingeval van
rooverijen, plunderingen, betrapping van
eenen misdadiger op heeter daad, bg openbaren kreet (5) of bij geregtelijke ten uitvoerleggingen (of executien).”
‘JJweede afdeeling , tweede soortverdeeling
of klasse, Art 475, tweede hoofdstuk, vierde
boek van het (liefelijk Fransch erfdeel) Wetboek van StrafregtjCode Pétaal).
In Zeeuzusch- Vlaanderen is het niets ongewoons, dat des winters burgerwachten worden opgerigt en in nachtdienst gesteld,
G. P. ROOS.
Familie Tromp (VI. bl. 327, Vr. 502 ; vgl.
VU. bl. 88, 236). De afstamming van de
Zwitsersche familie FELLESBERG vm den
Admiraal 1. H. T R O M P is zeer bewijsbaar.
MAARTEXHARPERTSZ. TROMP hadbijzijne
eerste eCht@!nOOt DINA DE HAAS, 0. a. :
&.HARPERT NAERTEXSZ. TROMP, Burge(u) Niet meer dan tien, niet minder dan zes fran.
ken ?
(t) Bij gelegenheid van eenig ongelnk , oproer,
schipbreuk enz.
(§) In het openbaar te hulp geroepen?
38
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meester van Delft, vader bij MAGDALEXA TAP
ADRICHEN, 0. a. van
J A C O B A TROMP, geboren den 9den Jun
1677,echtgenoot van JANWILLEMDE GROU.
LAERT, President Schepen en Raad te ‘s Hertogenbosch. Uit welk huwelijk o. a.
MAGDALENADEGROULAERT,
gehuwdaar
OTTO DE SUARSZ,
Kapitein bij een regimení
Zwitsers, later Kolonel. Hunne dochter
PHILIPPWEMARIADESUARSZ,
geboren den
14den Mei 1748, huwde aan DANIEL FELLENBERG, Professor en Lid van den Souvereinen
Raad van 200 van Bern, uit welk huwelijk
eell ZOOII,DAN:ELFELLENBERG.

Ca & A.
Vondels Palamedes en Hekeldichten (VL
bl. 328, Vr. 519 ; vgl. VIL bl. 156). Ik bezit
in een’ band :
.l”. J. VAN VONDELS Palamedes, of vermoorde onnozelheit, treurspel, met aenteekeningen uit ‘s dichters mond opgeschreven. Den derden druk merkelzj’k vermeerdert, Nunc cassum
lumine lugent. t’Amersfoor&, bij PIETER BRAKMAN, Boekverkooper, 1736.
2O. J. VAN VONDELS Hekeldichten, met aenteekenìngen uit ‘s Dichters mondt opgeschreven.
Thans merkelijk vermeerdert. t’Amersfoort, b i j
PIETERBRARMAN,1736.

3O. Vorstelgcke Warande der Dieren, enz.
Door J. v. V. Amst, d’Erve Wed. GIJSBERT
DE GROOT. (zonder jaar.)
De uitgave van COLON, 1625, is wel de
eerste. Ik meen echter dat PIETER BRAKMAN
een nadrukker was, en de uitgave van
VONDELS werken eigendom was van JOAXNES
OOSTERWIJK,
te Amsterdam, die in 1719 de
zoogenaamde putjes uitgave (Elck zijn beurt)
bezorgde.
’
G. P. ROOS.
Hollandsche boeken vertaald (VL bl. 360,
Vr. 549 ; vgl. VIL bl. 92).
Der denkende Christ von L. EGELIXG, aus
dem Holländ.,von wEYDNAxN.(Frankf. 8. M.)
J. STRAUSSEXS Reise durch Italien, Grieehenland, Russland, Persien, Ttirkei und OstIndien. Aus dem Holländ. gr. 8O. (Gothn).
A. TOUSSAIST, Gesammelte Novellen. 8O.
(Hamb. 1843 of 1844).
Geheimnisse von Amsterdam. (Leipz.
1843 of
1844).
TER HAARS Geschied. der Kerkhervorming
iu tafereelen, in ‘t Hoogduits& vertaald door
c. GROSS, Pred. te Homburg. (Hamburg- bij
PERTEES).
W. ALB. BACRIENE,

Histor. und geogr. Beschreib. 00% Palästina nach s. ehemal. und gegenwärt. Zustande, a. d. Hollfind. mit Anmerk.
von G. A. M(AAS). (Cleve, 3766-1775).
IJSBR. v. HAMELSVELD, Bib1. Geographie,
a. d. Hall., mit Aam. v. n. ~%XISCH. (Hamb.
1793-1796,
onvoltooid).

G. J. MULDER, Versuch einer allgem.physiolog. Cftiemie. Aus d. ffoll. von IEOLBE. (Brunswijk).
Van G. BRANDT, Hist. der reformatie, kww
in 1720 te Londen eene Engelsche vertaling
in ‘t licht, in vier deelen, - te Amsterdam
eene Fransche in uittreksels, in 1730.
RE G E NB O O G , Geschichte der Remonstranten.
Aus d. HoU. (Lemgo 1781).
Van ELISEVAX CALCAR'S de zoon van den
klepperman bestaat eene Fransche vertaling.
J. VAN LENNEP, der Pjegesohn. Ein Roman,
3 Thle. 8O. (Aken, 1834).
A. VAN OXSENOORT , Geschickte der Augenheilkunde. (Bonn, 1837).
C. DRE~SELHUIJS, Robert van Artois. (We3e1, 1841),
V. D. HAGE, das Schlosz Loevestein im Jah*e 1570. (Lemgo, 1846).
J. VAN LEXNEP, der Klosterzögling. (Aken,
1841).
THOMASSEX & THUESSIXS Abhandlungen
Zber die Masern und über das Schwefelsaure
?f&&. Aus d. Holland. von H. VEZIN. (Osnabrück).
1. VAN L.EXXEP , die Rose von Dekama.
Aken).
Dr. J.J.VAN OOSTERZEE, CHRISTUS unter
1. Leuchtern. (Leerred. over Openb. l-3),
rertaald door . . . . PETRI .
CHRISTEMEI.JER,
Criminalgeschichte. Brunsvijk, 1840 of 1841), vertaling van de bekende
rafereelen uit de lgfstraff, regtspleg. -Voor
len vertaler wordt gehouden Dr. A . L . GARTIASS uit OosttFriesland,
toen Student te
froningen, later Predikant te Stitswerd, daarOp Conrector aan ‘t Gymnasium te Kampen ;
roorts Directeur van ‘t opvoedingsgesticht
Terwijnen op Java, thans buiten betrekking
veer in Nederland.
Dr. P. SI~\IONS,JOHASN DE WITT und Seine
reit. 2 dln. (Erfurt, 1835).
Die Psalmen mit Anmerk., von HERMAN MUN!IXGHE, aus dem Holland. vom ,%faj. J. E. H.
CHOLL. 3 Bändchen. (Halle, 1792- 1793).
PH. w. VAN HEUSDE, die Sokratische Schule
1. s. w., aus dem IZoll. Plbersetzt von ..,. LEUT:ECHER. 2 Theile in 8O. (Erlangen, 1840). Er
s zelfs eene tweede uitgave van verschenen.
BELLANP'S Gedichte tibersetzt. (Weenen,
,790).
BELLAXYS Röschen , übersetzt von Dr. L. J.
1. JANSSEN. (Emmerik, 1834).
J. KONIJNENBURG, Untersuch. tiber die Naur der aZttestam.Weissagungen auf d. Messias.
4us d. Hall. (Lingen, 1795).
Hermingnrd von Eikenteryen. (Rinteln,
240).
A. G.VAS OSSENOORT, Handbuch der Krankkeiten des Auges. 2 B. (Crefeld).
THEQD.
AKERSLOOT
(Pred. zu Valkenburg),
lau Xezzdschreiben des Ap.Pauli ar4 dieaebräer,
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Ausd.

in 4O.).

HOU. 2)ondi.PLESKEN.

(Bremen,l714,

V.D.HAGE [OLTXANS], der Schaafhirt. 2
Th. (Leipzig, 18??).
Gekreuzagter CHRISTUS, aus der jüd., rijm,
und and. Antipuitäten durch ANT. BYNAEUS,
aus d. Nederteutsch übersetzt mit vielen nöthigen Eupfern geziert. (Cassel, 1701 en 1716,
in 4’. )
I?.VANHEXERT,
Oratiodeprudente CHRISTI,
Apostolorum atpue Evangelist. consilio sermones
suos et scripta ad captum atpue intellectum vulgi
accommodantiuna. Amst. 1791, in ‘t Hoogd. vertaald met eene voorrede van F. W.D[ETHMAR].
(Dortmund u. Leipzig, 1797).
JOD. IIERINGA, uber d.Lehrart JESU wad
seiner Apost. mit Hinsicht auf d. relig. Begri$e
ihrer Zeitgenossen. (Offenbach, 1792).
HILDEBRAND
[N. BEETS], Scènes de la vie
EIollandaise, par LYON WOCQUIER. (Paris,
1856).
H. BECKHUIS [BEEKHUIS?], das Betragen
JESU gegen Seine
Nutter und Brzïder, &tth.
X11: 46-50, uit de Bibl. v. TJieol. Letterk,
Amst. 1806.
Van BALTH. BEKKER , Betoov. wareld, bestaat eene Hoogd. vertaling in 3 deelen, door
.,., SCHWAGER, vermeerd. door . . ..SEYLER.
(Leipz. 1783).
JOH. D'OUTREIN,
der Brief P. an die Hebräer, zergliedert, ausgelireitet und erklärt. Bui
d. HOR. 2 B. in 4’. (Frankf. 1713-1718).
J. VAN LENNEP, die Abenteur FERDINANI
HUYCKS. 3 Th. in 8’. (Aken, 1840).
J. VAN LENNEP, die Caninefaten. (ib.)
J. VAN LENNEP, die Friesen in Rom. (ib.)
Des unvergleichen Holländischen Poëten J
CATS sinnreiche Wercke wad Gedichten aus d .
Niedcrländ. übersetzt (von J. fl. J.) u. s. w. C i
‘I’heile in8°.(Hamburg,1710-1714).-Vgl .
NAVORSCHERIV.
bl.52.
CATS, Selbststreit , übersetzt durch J. BUR.
GER. (Amst. 1648). -Vgl. NAV. IV. bl. 52.
Jose, une nouvellepar Nr. NICOLAAS BEETS
Traduction libre et enprose. (Arnhem, 1838 !:
J. H. VAN DER PALM, Eloge funèbrepour ct !tebrer la mémoire de J. M. K&MPER, trad. d u
Holl.par v. DEPLINNE. (Doornik, 1825).
p. VAN LIMBURG BRoUWER.&Sai SW 1 a
beauté morale despoésies de Pindare, trad. du
Holt. (Brussel, 1830).
P.P. L. VON EICHSTORFF, (3as Grab, ei n
didakt. Gedicht von R. FEITH, und Lzuey Ode n
von J. XXSKEII, frei aus d. Holt. übers. (Zut
phen, 1821).
Das Närgen [M5hrchen] vom Ersten April,
ausm. Holtändischen ins hochteutsche übersetz
3e Auflage. (Buttstadt, 1755).
Die Rose von Dekama, ein histor. Roman vo
J. VAN LEWEP, aus d. Dolt. übersetzt von Dg
L. T. MOSELER. 3 din. (Hamm , 1837).
Florcers of poetry and patriotism from th e

‘Dutch by s. SANDERS, (Rotterd., 1833). ‘t ReIelst gedichten ~~~BEELOO,BOGAERS,V.D.
~ROEK,VANDAMVANISSELT,HEIJE,IMMEBEEL, LOOTS, MACKAY, STARING,TOLLENB,
IITHUIJS.
F. A. LAMPE , Gileadi Balsamom, in ‘t Honaarsch vertaald door STEPH. BANYAI, Theol.

Itud. te Franeker, 1741.
J. VAN DEN SANDE , Belgicarum historiarum
pitome, ab a. 1566-1648, uit het Holl. in ‘t
datijn vert. (,Utr., 1652).
J. VAN DEX BOSCH, de kei colonje Frederiks0 ord, traduit du Hall. par le Baron DE KEVERB ,ERG. (Gend, 1821).
A. D E S A M O R I E V A N D E R H O E V E N , Dasam
2 8 Oct. 1834gefeierte Zweite Jubelfest des Sen ainars der Remonstranten zu Amsterdam, uach
ti !.HoZl.von L. J.VAN RHY‘I. (Leipz., 1843).
E. B.

1

F. Hemony (VL bl. 360, Vr. 558; vergl.
TII. bl. 124 en 205). In den Almanach-Wegoijzer der stad Gend 1830 (Gend, D. J. VAN
1 IERHAEGHEN~
komtvoor:
~1 Over het Relfort en den Beyaerd te Gend ,
uyttrek uyt een handschrift der voorledene
:euw.)”
Men leest daarin, dat men in 1657, in plaat*
7an de vermaarde klok Roeland, een klokkenbpel begeerde, en: &Ien begon dan te zoeren nae voorname meesters, die bekwaem
waren om nieuwe klokken te gieten. De Heeren VAN BIEZE en VAN BERLEGHEN,~~~
ook
len Advocaat SCHOON (eenen grooten liefhebber der toonkunst), beveelden aen de Heeren
Schepenen twee klokgieters, die in het klokgieten voor de voornaetnste van geheel het
. Nederland geacht Wierden. Het waren twee
{gebroeders, den oudsten wtts genaemd FRAN4UIES en denjongsten PIETERHEMONYY,Z~~ WLLwaren gebortig van Zutphen en woonden te
Utrecht, alwaer zij met eenen edelman ge1naemd Mijnheer VAN HECKE, die blind geboren was, grooten arbeid, zorgvuldigheid en
!
onkosten
besteed hadden om de ware kunst
van het klokgieten te achterhalen en om de
klokken tot accord te brengen, want te vooren was de kunst om de klokken tot volmaekt
accord te brengen, nog niet gevonden; het
was meer een geluk als wetenschap; maer aen
die twee gebroeders moet toegeschreven worden, dat zij die kunst eerst gevonden hebben
met Mijnheer VAN WECKE, dewelken (gelijk
gemeenlijk bij de blinde *gebeurt), een zoo
scherp gehoor had, dat hg den minsten valschen toon gewaer wierd. Zij goten ook de
beste en welluydenste klokken, en de steden
die van hun werk hebben, mogen zonder
stoeffen zeggen, dat zij meesterstukken bezitten.”
Nadat PIETER REMONY in korten tijd de
drie klokken van de Ut. Nicolaaekerk te Gend
38 *

gegoten had, goot hij (ingevolge accoord met
den Magistraat van 8 Maart 1659) 37 ktokken voor de lantaarn van het Belfort, te zamen 27446 ponden zwaar. Eenigewerden afgekeurd en door nieuwe (beter accorderende) vervangen. Eene der afgekeurde hangt
te Deijnse (Oost-Vl.).
Daarop sloot hij het contract van 3 April
1660, en goot 29 Mei 1660 eene groote klok
voor het Belfort van 6022 pond, kort daarop
de 2de van 10299 pond en de derde, 5 Aug.
1660 (nog zyaarder). Na eenige moeijelijkheden met partijdige keurmeesters, bra.gt hij
aan de laatste klok eenige veranderingen
en ze bleef aldus hangen. Hij goot ook de
klokken voor 0. L. Vrouwe en St. Michiels
te Antwerpen en die der abdij van Tongerloo.
G.P.ROQS.

Cohier (VIL bl. 31, Vr. 49; vgl. bl. 187).
Cohier van lasten, cahier van den hoofdelijken omslag, cahier van de hondenbelasting,
cahier van de Admodiatie gemaal; enz. ook
kohier, schrijft men nog in Zeeland en wat is
het? een cahier, een schrijfboek in folio. Zoo
heeft het rijk de kohieren der belastingen.
Q.P.ROOS.

Adellijke geslachten onder de Israëlieten
(VII. bl. 39, Vr. 70; vgl. bl. 209,267). Bij
het door steller dezes ingezonden antwoord,
geplaatst bl. 209, behoort nog het volgende
aan het slot:
Nog zij hier vermeld, dat mede in Belgie
de bewuste familie te huis behoort. In Le
MoGteur Belge van den 5den October 1856,
No. 279 (met twee suppl.), zijn te vinden, onder eene van regeringswege uitgegeven lijst
der adellijke geslachten in België (en wel in
het eerste suppl.) :
PI~TO (FR~DÉRIC-JACQUES-E>I&IANUEL,
comte de) en PINTO{HENBI-AXDRE-JOSEPH
comte de).

Ik besluit met de mededeeling, dat er, behalve in Nederland, België en Pruissen, insgelijks heden ten dage in Portugal en Brazilië
no* tal van PINTO'S bestaat, Onder de vers&llende hooge dignitarissen van staat, in
beide laatstgenoemde rijken, komt die naam
menigvuldig voor. (Zie de Almwaak van Lissabon en Rio de Janeiro, alsmede die van Gotha.)
A-i.
Jacob en Johan de Vos (VU. bl. 72,Br. 103,
vgl, bl. 249). Mo. heeft slechts medegedeeld
de kleuren van het wapen van DE VOS, en dat
het ook bij BUTKENS Troph. en in de Nob. des
Pags-Bas
te vinden is, zonder omtrent den
persoon of het andere kwartier en het zonderlinge hartschild zine meening te doen kennen.W$ hopen het aan zijne nasporinpenomtrent heraldische onderwerpen te mogen aan-

bevelen, en voegen duidelgkslialve
hierbij,
dat kwartier 3 en 4 gelijk is aan 1 en 2; w$
hadden dit niet opgegeven in de veronderstelling , dat zij , die, met de heraldie bekend, bij
niet vermelding, 3 en 4 gelijk zouden houden
aan de opgegeven kwartleren ; hierop echter
door een onzer vrienden attent gemaakt, als
nietduidelijk zijnde, meenen W’J er thans hier
melding van te moeten maken,
Het medegedeelde door den Heer C. KRAMM,
omtrent het dragen van leuzen, tot de Hoeksche partij behoorende nog in 1572, wil er bij
ons niet, in, en lijkt te veel Bilderdijksch. In
de eerste jaren van den vrgheidsstrgd tegen
Spanje en in de ergste der geloofsvervolgmg ,
hadden de Nederlanders edeler en ernstiger
zaken in de gedachten, dan zich langer te bekommeren om verjaarde en uitgestorven partijschappen. Bij het genoemde portret van
JACOBMARIUS
DEVOS kanditookmoeijelijk
te pas worden gebragt, daar hij tot een oud
Vlaamsch geslacht behoorde, dat zich wel
niet met de Hoeksche en Kabeljaauwsche
twisten zal hebben ingelaten. Het dragen van
een’ gouden hoek zal, naar ons inzien, dus iets
anders moeten beduiden; deze leus is ons niet
bekend, maar daar er omtrent het dragen van
leuzen nog weinig bekend is en veel onzekers
bestaat, verdient het een naauwkeurig onderzoek.
K. v. S.
GraveeZig( VIL bl. 95,Vr. 142 ; vgl. bl. 252).
Eigenlijk naar mijne meening grave’zig, een
verbasterd spreekwoord, hetwelk ik nooit
anders heb hooren bezigen, dan in den zin
van te kostbaar, zie ook WEILAND, Ned. Taalk.
Woordenb. op het woord Graveel. Indien ik,
gelijk reeds anderen gedaan hebben, gissen
mag, zoude ik deze verbastering afleiden van
het woord grave’, ingesneden ; dat is te gravélig, dat snijdt er te veel in, hetzelfde als : dat
hakt er te veel in, dat is te veel, te kostbaar,
dat kan niet lijden ; of wil men liever de afleiding zoeken in het woord gravis van het Latijn, of grave van het Fransch zwaar, waartoe
WEILAND t. &. p., eenigzins aanleiding geeft
te denken, dan zou het kunnen beteekenen:
het is te zwaar, te veel. Dewijl men echter bij
de uitspraak altoos het accent op de e, gravé,
grave’lig doet hooren, zoude ik aan het eerste
de voorkeur geven.
V. D. N.
Lavendeldoos (VII. bl. 95, Vr. 125 ; vgl. bl.
252). T. 1. a. pl. zie ik in eene noot, vermoedelijk van de redactie, eene teregtwijzing,dat
niet allen de gedane vraag zoo eenvoudig vinden : het is waar. indien men eene verhandeling had verlangá over de Lavende& over het
7 rermqpen dezer welriekende plant,en over het
Cebrulk daarvan bij de ouden, gelijk uit het
:
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antwoord van J. J. B. zoude mogen worden

verondersteld, dan ja, ware de vraag, hoe bekend een en ander ook moge zijn, niet zoo
eenvoudig te beschouwen; doch afgaande op
de vraag zoo als zij daar lag, blijf ik de zaak
beschouwen als te eenvoudig om in DE NAV.
te worden opgenomen ; want aangenomen dat
het waar zij, dat deze of gene de genoemde
zegswijze bezigt - en ieder mensch heeft ímmers zijne eigenaardige mize van zeggen dan is het er nogverre af’, dat het een alge-

meen spreekwoord 19, en zonder dat beteekent

zulk eene zegsul@ weinig. Mij is zoodanig
spreekwoord nooit voorgekomen, wel hoort
men dikwerf, dat ia, of clat is er een uit de oude
dooi, voor een meermalen gehoord verhaal,
voor een verhaal uit den ouden tijd, datmoei-

lijk na te gaan is. Indien daarbij nu het woord
lavendel of uit de lavendeZdoos gevoeg? werd,
zoude ik veronderstellen, dat men zgn twijfel nog sterker wilde doen uitkomen, eveneens alsof men, gelijk men veelmalen hoort,
wilde zeggen : daar is een luchtje aan dat verhaal,aan die zaak, zij riekt te sterk. Doch hoe
het zijn moge, noch aan die zegsw+e, indien
diealgebezigd wordt, noch aan de vraag, kan
ik eenige belangrijkheid toekennen.
V. D. N.
[Wij merken hierop aan, dat al is deze spreekwijee
V. D. N. nooit voorgekomen, zij daarom algemeen
genoeg kan zijn, om met volle regt tot de Nederlandsche spreekwoorden en spreekwijzen gerekend teworden. IndienV. D. N.bedenkt. dat zelfs den man, die
beter dan iemand op dit gebiécl bekend is, den fieer
RARREBOIÉE, nog gedurig spreekwoorden en spreekwijzen medegedeeld worden, in eene geheele provincie ja somtijds in wijderen kring in gebruik, welke
hem nieuw zijn, zal hij wel willen gelooven dat de
in de vraag bedoelde spreekwijze, aI heeft hij die
nooit hooren gebruiken, toch wel iets meer kan s$n
dan eene zegswijze, door dezen ofgenen gebezigd.]

Lavendeldoos.
De Lavendeldoos was een
meubel onzer grootmoeders, een artsenij-kistje, waarin lavendel, rabarber, bresilicum ,
balsem,enz. bewaard werden:eene miniatuurhuisapotheek.
'2. P.ROOS.

Henri de Bruitzma (VIL bl. 95, Vr. 127;
vgl. bl. 253). BRUITSXA wordt genoemd Chevalier (Ridder), toen hij bij brieven van aanschrijving van 9 Julij 1690 tot Lid van den
grooten Raad te Mechelen werd benoemd ; in
Januarij 1704 is hij door C. E. Graaf VAN
RAILLET vervangen. Het is waar, FOPPENS
Bibl. Belg. zegt, dat hij een afstammeling van
RIXGIERUG of REGXERUS geweest is, doch hij
wijst niet aan, van waar hij zulks weet, terwijl VALER. ANDREAS in zijn Bibl.over BRUITSMA daar niet van svreekt. Noo
wil ik doen
opmerken, dat op de lijst der Regeringsled&
van 34echelen voorkomt. als Scheven ~10x1s
SRIXTSHA, Lic. en Dra& löil,l~42,1644,
1645, dat vermoedelijk hetzelfde zal zijn als

BRUITSJ~A, zoodat, behalve HEXRI, toen reeds
enderen van dat geslacht te Mechelen in aanzien waren ; zie vooral BUTKEXS , Troph. de

V. D. N.

Brabant.
ANTWOOBDEN.

Maurits Willemsz(VI.bl.266,Vr.418).
Daar
er tot heden geen antwoord op mijne gedane
vraag in DE NAVORSCHER is ingekomen, evenmin als ik voorbeelden in de geschiedenis
vind, dat Prins MAURITS, de zoon des grooten zwijgers, met den naam van I&ACRITS
WIL~EMSZ
wordt genoemd, geef ik van het
in mijne vraag voorkomende spreekwoord:
Ge&ik op MAURITS WILLE~~SZ, de volgende
verklaring :
Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor,
dat in dit spreekwoord gedoeld wordt op het
partijdig oordeel, dat Prins YAURITS meermalen velde over hem niet toegene.gen personen, zoo zeer blijkbaar in de geschiedenis der
veroordeeling van VAN OLDENBARNEVELD.
Dat Prins MAURITS hier als MAURITS WIL-

LEMSZ voorkomt, is misschien om hem van
zijnen neef XAURITS te onderscheiden, die de
zoon Was van LODEWIJK VANNASSAU.
P.J,HARREBOIfiE.

Timnaermans
gilde-huis te Leyden (VL bl.
371, Vr. 590). De Algem. Kon&- en Letterbode van den 15den Aug. ll. (No. 33), bevat
een verslag, omtrent de aanwinst van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hoogeschool te .Leyden, over 1856-1857, en daarin
het volgende berigt: j)Eindelijk hebben wij
nog melding te maken van twee door den
Heer J. VAN HEUKELOBI, alhier, ten geschenke
gegeven steenen beeldjes, in nissen uitgehouwen, welke afkomstig zijn van den onlangs
verbouwden gevel van het voormalig St. Josephe of timmermans-gildehuis, op de oude
vest te dezer stede. Zij dagteekenen van 1618
erlStellenvoorNESTORIANUSenCASTORIAWX3.

Had de stad Leyden, even als b. v. Utrecht,
een lokaal, waar voor de stad, ofin het algemeen voor geschiedenis en oudheidkunde
merkwaardigheden verzameld cn in behoorlijke orde bewaard worden, men zou er dan
zeker prijs op gesteld hebben, ook die beeldjes daar eene plaats in te ruimen! waar zti
dan zeker meer eigenaardig+ te huls behoorden. Gaarne zouden w$ zxen, dat het tot
stand brenwen van zoodani.ge inrigting, waarvoor, zoo gij ons niet bedrlegen, hier wel stof
aanwezig zou zijn, door het Bestuur kon wor-

den besloten, waardoor veel behouden zou
worden wat thans verloren gaat.” In de
noot voegt de steller van dit vers1a.g er bij :
nNaast deze beeldjes stonden nog drie dergel;ke, met de namen: ST.JOSEPH,CLAUDIUS,
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SYMPRORIANGS;
een daarvan werd, naar il
vernam, vernield, en de twee andere bij par,
ticulieren geplaatst.” Wij verheugen ons ui t
dit berigt te zien, dat er althans iets meer be.
houden is, dan de mededeeling in de Dietschc 0
Waran& van dit jaar, bl. 107, liet vermoe.
den. Het Bestuur van laatstgemeld Tijdschrift heeft de vraag naar de personen, dit
door de beelden worden voorgesteld, reed!3
beantwoord. >,‘t Zijn,” zegt het t. a. p. in df ?
noot, Ijde vier Christelijke beeldsnijders, dit
leefden tijdens DIOKLETIAAN. Men vindt zc
meest SYMPHORIANUS, CASTORIUS,CLAtiDIuE
>
en NICOSTRATUS genoemd, en hun gezel SIMPLICIUS
was heidensch.” Zij ,>de gewoontE
hebbende den naam van CRRlSTUS aan te

roepen, v66r zij aan het werk gingen, slaagden altoos in hun arbeid; maar SIMPLICIUS ,
gereedschap brak hem steeds onder de handen. Toen leerden zij hem in den Loon Godo
gelooven ; een naamgenoot van den H. CYRILLUS doopte hem, en alle vijf werden martelaren, door de Kerk gevierd den 8sten November. Hunne geschiedenis hangt zamen met
de allerliefste legende van de 4 gekroonden.
Men stelt hun dood op het jaar 303.”
COXSTANTER.
Graftombe van Ph. van Almonde (VII. bl.
63, Vr. 88). Naardien aan T., volgens zijn
schrijven bij deze vraag, alles VAN ALMONDE
betreffende, welkom is, wil ik hier mededeelen hetgeen in de Graf6oeken te Ildterdam
voorkomt, en waardoor, naar ik meen, tot
meerdere zekerheid wordt gebragt, dat hij
een zoon moet geweest zijn van PIETER vAY
ALMOXDE,en

niet VanJOHAWVANALHONDE,
C. DE JONGE
(zie Zuid-Holl. Volks-Almanak 1838, bl. 36)

hetwelk door wijlen den Heer J.

werd betwijfeld.
In het Gruf boek derGrooteKerk vindt men,
dat het graf in den trans van het hoog koor,
N0.163,stond ten name der kinderen van PIETER VAN ALMOWE, en die vanah~ VA?TIXAI.EN 1665; voorts op dievan ELISABETEI VAN
- IIALES, wed. van LODEWIJK SPLI‘JTER, en
dochter van JAN VA?I HALEN, voor de helft;
PRILIPSVAZI ALMOSDE, Luitenant-Admiraal,
voor de helft. Deze transporteerde het in
1710 aan ELISABETH VAN IIALE?T,~eStOrven
1720, oud 60 jaren, toen het geërfd werd door
.i

&.PIETERQUARLES

enCOIìSELIA

SPLINTER.

Hieruit blijkt genoeg, dat de Luitenant-Admirael PHILIPS VAN ALMONDE was een der
kinderen van PIETERVANALMONDE.~~~~~~~rqe vermelde kan welligt aanleiding geven
tot nadere opsporingen bij de dfmrbij ge’ noemde familiën.
V. D. N.
Gualtherus~yluanus(VII.bl.

135,Vr. 171 j.

het Rectoraat te Deventer, en behield het tot
1619. De oude beroemde scholen waren destijds in eenen deerlijk vervallen toestand. Er
is nog eene breedvoerige, voor dien tijd belangryke Remonstrantie van zijne hand aan
de regering, zonder dagteekening, waarin hiJ
meldt, eenen toestand gevonden te hebben y
als hij achtte, dat hier ofelders nooit geweest
was sedert het overwinnen en uitbannen der
barbarìea. Hij wenschte veranderingen en
sloeg er de hand aan, maar ondervond t.egenstand. Men zeide hem, dat zijne vorderingen,
gedeeltelijk om de kosten (*)en gedeeltelijk om
de gezindheden en gewoonten der burgerij,
niet in het werk gesteld konden worden. Hij
beklaagt zich, dat Invidicr zich tegen hem
gespitst en aan hare dochter en dienstmaagd
Culumnìa last gegeven had, haAr w e r k t e
doen. Na aanduiding der gebreken en der
middelen tot herstel, liet hij het aan de regering over, om of zijnen raad te volgen, òf een
ander plan te beramen, òf het bij het oude te
Iaten.Den 6den3unij 1619werden descholar,uhen gelast en geauthoriseerd,
om de reforImatie der scholen, inzonderheid en vooreerst
,3er groote Latijnsche scholen, bij de hand te
1
nemen, als zij tot meeste dienst van destad
1loodig zouden vinden. En reeds den 1Oden
<Junij vinden wij de resolutie, dat scholar(:hen voor zich bescheiden zouden den Rector
(:UALTHERUS GuALTHERI,~~~~~~WYN.~NDUS
1 BERLEN~IS en HESRICUS ~ANIE~~s,Lectores,

lm hen van hurrdienst te ontslaan, met aan; >od van een jaartractement,
datzij van PaE;chen af nog zouden ontvangen. Hij was in
11617 tot lid der gezworen gemeente geko-

ren ; maar het volgende jaar werd hij, gelijk
flij in een verzoekschrift meldt: j)onder pret .ext van geen burger te sijn [Gat weet door
7 ,velcke ende welcker motiven) seer versmailelie ende met lesie van existimatie, sonder
E:xempel van voorgaende tijt, versmeten.” De
5 rmeaen Rector verzocht van de regering
eschijn en bescheid, dat hij burger was. Vol:;ens REVJUJS en MOOXEX werd hij daarnate
1 Doesburg,zijne vaderstad, Burgemeester. Den
1 L2den Maart 1625 verscheen WOLTEWS SYL7 IANUS, nltehans Br. te Daesborgh, te Deventer
i n den vollen raad en deelde daar zijnen so-

1 jeren staat van leven mede, met herinnering
1 ,an de wijze, waarop hij zijne demissie had
(*) De bezoldiging der docenten was 260’ gering,
lat do voorganger van WOLTERS (VOLCKEBUS WESIXRWOLT, die in 1600 zijne demissie nam, omdat hij
:r

niet van leven konde,

waarna het rectoraat drie

aren lang open bleef) van de regering verzocht, de
;leine gage YUR zi.jne d r i e wllegn’s sdó t e verbeteen, dat Gj zich ;an hunnen zuren en bestendigen
arbeid ,, met een eerlick cleet moegen bedecken en
en minsten met haer familie droge broet en scharff>ier too schamel haren nodtdrofft genoech hebben.”
ROLTKRS werd beroepen op f If>.i, elk vierendeel
aar.
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verkregen ; hij verzocht ondersteuning in zijne ven, bekend onder den naam: iV&Xariu~~
behoefte, uit hoofde van zijne zestienjarige COENDERS.
diensten, en die van zijnen schoonvader THOl*. Uit het HS. DOYS het volgende :
MAS ROOTRUIS (een der predikanten, in 1625
r)Men wil seggen, dat die Familie van RIPoverleden). De raad werd door zinen onge- PERDA soude afkomstich ofte gesproten zin
lukkigen toestand bewogen en leide hem ea: wt het geslachte van REYDE anders ADDINGA,
mera commiseratione tot wederopzeggens jaar- van Westerwolde, wel1 eer heeren van Wedde;
lijks 200. gulden toe. Het werd Ingetrokken dat een jonger soone van dese familie lust tot
bij beslult van den lsten Julij 1627, omdat den oorloch en mede om toe peerde te ryden
soude gehad hebben ; ende daarvan den naede redenen daartoe hadden opgehouden,maar
nog eens voor een jaar gecontinueerd den me Ryt-peerda behouden en zyn naekome27sten Febraarij 1628.
lingen RIPPERDA geschreven hebben ; voeren
De eerste druk zijner Beschrijving van De- ook dese beyde geslachten een ende hetselvige
venter (zeer zeldzaam) verscheen in 1616 bij wapen, doch in verschillende kleuren.
JOHAN CHRISTIANUS, Boecvercoper
in ‘t vers Vero similius tamen puto quod RIPPERDA
gulde Xchr$“boeck
b$ ‘t Raethuys aen ‘t groote derivetur a praenomine RIPPERT ut in praeKerckho$Y Dat hg bij zijne leerlingen de be- fatione dixi : vide et in precedent. pag. 303.
IpBekentenisse
van Juffer ESSING.
oefening der LatUnsche dichtkunst zeer aanmoedigde, blijkt uit eenige nog aanwezige
,>Alii sic. Men S?yt d&RIPPERDA geSla&
proeven van hunne vlijt, die Inderdaad bij te afkomstig is uit de familie van ADDIIGA
knapen van 16, en zelfs van 12 jaren, gelijk van Westerwolt : synde gebeurt, dat eenen van
er met zijne hand op gemeld staat, van groote RIPPERDA op seeckeren tydt grote qaestie
vorderingen getuigen. Een dier leerlingen hadde tegens eenen van A D D I S G A , jae soo
was J. GROTEXRUIS, dezelfde, van wien bij seer, dat hy hem eyndelyck met zyn Rappyr
REVIUS,
p. 682, een gedicht op de weduwe dooratack, welcke moort RIPPERDA daernao
van BALTH. BOEDEKER voorkomt. Maar de soe seer berowde, dat hy tot syn waepen voerkinderen werden toen veel vroeger dan thans de een gouden gewapenden ruyter op een
naar de Latijnsche scholen gezonden. WOL- swart veld, uti posteri hodierno die etc.
j,Ne. 1. Prima in annalibus Frisicis hujus
TERS klaagt in zijne Remonstrantie : 1)J.n veelen van de kinderen, die ons gesonden wor- familiae tienti fit 1401, OxKERIPPERDA.IS
den, en is noch geen capabel olderdom, want UXICO RIPPERDA huis tot Farmsum belegert
eij komen der van zes, vijf, jae van vier jaren, ende oock ingenomen. UBB. EMM. p. 241, 260.
,,N”. 2. AQ. 1418 synder klachten aen den
die noch beter bij de ammen dienden te wesen
als bij den meester, tot geenen anderen einde Keyser gebracht over VerscheydeneEdelen,
van haere olders gesonden, dan opdat sij der waeronder mede HAYE RIPPERDA, p. 266.
moeiten mogen ontslagen gijn, die sij hebben
,,Na. 3. A”. 1422 hebben H A Y O , R I P P E R T
solden indien sij thurs bleven, just off wij en F O C C O R I P P E R D A onder andere Edelen
daerthoe gedestineert waeren om de olders mede beedicht ende versegelt het verbont
van ‘t verdriet der natrication te ontbeffen tusschen de Confedereerde en Xciringers. ibid.
als kindermaechden.” In octava leerde men p. 289.
lezen en schrijven; daarmede begon het onnN”. 4. A”. 1426 begeeft RAYO RIPPERDA
voor desen OTTO TEN BROECK toegedaan, sich
derwijs.
in dienst van FOCKE UKENA, p. 297, en wordt
Geslacht Ripperda (VU. bl. 136, Vr. 181; neffens andere Edelen in het volgende jaer
vgl. de vraag 457 van deel VI). Ter voldoe- mede in het verbont begrepen tusschen den
ning aan het verlangen van P. V. laten wij Bisschop van Utrecht en FOCKE UKEXA, p. 304.
hier l”. een geslachtregister van de RIPPERj,N”. 5. A”. 1430. Waer H A Y O R I P P E R D A
DA'S
volgen, ontleend aan het handschrift onder anderen mede scheydsman als de Confedereerde UCKO UCKENA huys toe Oldershem
DOYS, waarvan in het Stamboek van den vroegeren en lateren Frieschen Adel, dl. 1, Voorre- belegert hadden, p. 322. Zie ook p. 334,335,
den, bl. v, melding gemaakt wordt; 2O. eenige 336,359,361, 843,844,880,881.”
van die familie in dat stamboek te vinden, zre
&O MORMANNIA,
Capit. t?X IlXOR AMEA A LENdl. 11, het Reg. op dien naam, en 3O. een uitnatU Boeke UKEN, ex Uxore THEMA qUin.qUe,
treksel, met betrekking tot die familie, uit GEN
exsltera~~IDEKEunsmfi]jsm,
uLSCA,nupsit
UNCOII
een handschrift, geschreven door WII.REZM BIPPERDALQ Farmsurn.
COXDER~VANHELPEN,
A”.1660,tentitelvoeUNICO RIPPERDA,PiOOSt tot ~UrmEuffl,Lk*.
1435.
rende: Kort verhaal van den afkomst derprin- t 1474,tr. ULSKE,FOCKE UIIENA, tot Leer, enHIDscipaalste Edelen van de stad Groningen en Om- HE, in Wyticert, Dyckhtisen en Garreweer, dr. Bin:
melanden, tot op deze tegenwoordige Eeuwe, deren
1 Qen. 1.W1s1~~~tr.~~rco
WIART van Oldersum
insonderheid
Jbaare dappel*e daden, Wapens, en E,~BA zoon, bij wlen ESSA tr.ULEICII VANDVRNUM,
Namen en Toeuam.en. Bijeen vergadert uit ver- 8. k.
2. FOCKE, tot Ff%surcr, Kaveling, tr. FROUCKP,
*beidene aucteuren,gescfweven
boeken en brie-

304
ABEL ONSTA ~UHILLEKEN
1475. Kind. A.

3. HILLA

(al. RYCA),

JARGHES

tr. EDZART

dr., tot &UWert,
MMNINBX,

tot

PtiWSUm,LuTSeBANNA
CIRCENA ZOO".
4. EGQERXCH , toe Dyckhuizen
, Holwyrda, Buxbergen en Weldum,
wordt 1490 tot Farmsum gijse-

laar met zijn broeder HAYO bij den Graaf van Oostj%sZandt, voor f3000 gln. tr. N. VAN BROKUM (sals
(d. i. zoo als) de nakomelingen in de kwartieren voeren), rectius N.HARPIIEN
VAN BUCKHORST, toe BoxuergenenNengvorden ~~N.VANKEPPEL.~~.
As. 1501
wordt zijn huis toe Dyckkuizen,
hetwelcke Gr. EDZARD, Vrtn Oostfr. met matich Guarnisoen en wallen
versyen hadde van de Groningers overvallen, en
daarop, als Gouverneur gebeeden, gevangen. Kinderen. B.
5. HAYO, in Farmsurn,
Pettekum, Vorden. tr.
AILCKA,OMCKE
SNELQER HOUWERDA,~~~
Munten en
ATLCKE
BUIIGE van Mentema dr. Hij sterft Decembcr 1504. 1499 July hebben de Saxers zijn huis tot
Farmsurn verbrant en alle huisraedt medegenomen
en de beesten na Groningen gedreven. Kinderen C.
11 Gen. A. PETER,~~~ Winsem, tr. .., JOHANNA,
JAN RENGERS SCHAFBER en HILLE VAN DER A dr.
Kinderen AA.
B. UNICO, Heer toe Dycthuizen
en Holwierda,
drost van Sallandt. 1537, ontfangt hy Buxbergen toe
1ehnevanhetHuis
toe Dorth, ~~.JUDITH,JOHANVAN
TWICEELO ,drostvan Twenfeen N. EDEL-STICRE dr.,
daermede den Weldam
met veele andere staedelicke
manschappen en goederen gekregen. Kinderen BB.
c. 1. SOPHIA tI'. DODO, TIDO MANNINGA in .htsborch ~~HISSE van USQUERT zoon,toe Lutsborch.
2. UNICO, Doctor et Prepositus in Farmsurn,
t 1527.
3. BOLO, in Farmsum et PetLum Proost, leefde
1416-1434 (1516-1534?)
tr. HISA CANKENAVan
~OOrnUm,

filia.

HER0 1AUBITs

CC.
4. OJrKO, toe HinteS,

ex ALKELTA; A WERDUM

Kinderen

tr. ETTA, WYERT VAN OL-

dr.Hic ob. 1541. Sepultus in f%no Hintano. Kind DD.
DERSUM~~NOMPEALTENA

111 Gen. AA. l.Foc~o,in Winsum,
tr. ANNA,WIGIIOLT VAN EWSUX en BELE VAN RASQUERT dr. Kin-

deren u.
2. FROUCKE,~~.EGBERTVAN COLDERBORCB.
3. HILLE,~~. ABEL TAMMINGA.
BB. 1. HILLE, tr. ADOLPH ENQELBNRT, NAIKO
VANDENRUTENBORCH,~~~
Zuythem,en GEERTRUYT
VAN DEN BOETBELAR zoon,toe
Zuythem.
2. EGGERICX,~~~ Buxbergsn, Drost van Zalland,
tr. 1567, AGNES, JOHAN VAN ITTERSUM, Drostvan
Isselmuiden en ANNA VAN BUCKH~RST dr. quae ob.

1598. Sine liberis; 1666 hebben zij Nyenhuàs
te Linderte verkocht.
3 . JOHAN, op Weldam,
tr. ANNA, APBROBIUS VAN
~IEBUIUNDT,~~~ Odinck, en VREDEVAN IORRIEN~~.
Kinderen 1>.
4. ADRIANA,
tongehuwd.
5. HARMEN, toe Borculo en Buxbergen, tr. MECRTELT,WENNEXARVANHEYDEN, Drost vanRansdorp,
en AGNES VAN REEDE
dr. Beleent met Buxbeygen
1593. Kinderen e.
6. BALTHASAR,
tot Oosterwytwert,
ti. SOPHIA,
HARIENVALCKE van Veenhuyzen
en N. SCHELE dr.,

daarmede Veenhuyzen
7. ELSEBE, tr.
Zutphen.
8.

AELTJEN, tr.

Scheler5borch

gekregen. Kind d.
VAN BAER, Landdrost van

DERCK

JASPER,

SWEDER SCHELE toe

zoon.

9. JUTTE, tr. CHRISTOFER, SWEDER BCHELE toe
Iiélvelde eBANNAVANWELVELDEZ00n.
CC. 1. HAYO tot Farmsum en Pettekum, tr.

EENBICA , HENRECK van Hackjort tot Vorden, en
MARIA SONDACH, van Munster tot Alst dr., daarmede

het huis tot Vorden met de manschappen gekregen,
n a e doode v a n haer . . . . . . OATAARINA, ERNST VAN
BELBACH vrouw. Kinderen e.
2. ALYDT,~~.GRERTVANMUNSTER.

DD. FREVERXCK toe Hinte, tr.
Hit ob. z Jnnlj 1554. Eindf.

CLARA

VAN EWBUX.

IV Gen. a. 1. PIETER, tr. a. EVERTJEN, ONHO
TAMMXNGA van Bellingweer en HILLE BCHAFFERB~~.
b. FROUCK,JOOST
VAN BUBMAN‘IA en BAET CATEBB
dr.z. k. c. THETTE, WILCKE FRESEN, Hoveling toe
Ryssum, Loquart en Campen, en CATHARINA VAN
KNIPHUIZEN jongste dr. Kinderen 1.
2. ASIUQA tot ~%SU??I, tr. N. BAUWE CATER tot
F~~~~~~N.VANADDIN~A dr. KinderenU.
3. O N N O .
4. WIGBOLT, Gouverneur tot Haerlem, aldaar outhoofd in ‘t overgaan van de stad aan Don FREDERICO
D'ALBA, 6JUly 1573.
5. JOHARNA,~~. a. FOLKMARBENINGA.
b. N.DIEPROLT tot Me'dlUm.
b. 1. AI+IBROSIUS.
2. DERCK.
3. JUDITH, tr. 1599 GERLICH, QERRIT VAN DER
:APELLE~~GEERTRUYTHOEBEN
zoonin den Dam.
4. Z;NICO van Weldam, eerst Canouicus te Desen!er, daerna tr. a. 1604. CATHARINA HUNPEL, ELBRECHT
VIIR VOORST tot Sekonebeecke, en JOHANNA
VAN ARNHEX dr. b. 1608. ANNA, HENRICG. DE vos
ran Steenwyk er, YECWTELT MULRRT dr. c. AGNES,
LAURITJ RI~PERDA , toe Peyse, Farwsum, Pettekum
?n Doornum, Hoveling, en MARIA VAN WILICN dr.
Kinderen 111.
5. PHILIPS, t 1601 aan de kinderpokken.
6. VBEDF., tr. a. 1603. N. HENBICK ACHENSCEACK
:n ANNAKERCHERINCK zoon. b. 1609 REYNER,HENRICH DE vos van Steenwyk en MRCHTELT ~IULRRT
roon, Rentemeester van de Domeinen van Coeverden
m Landschap D r e n t h e . Zij was eerste Juffer ter
Honnepe.
7.

ANNA.

8. OTTO.
9. ANNA

HILLEKEN, ~~.LUDOLPHCOURT,JURRIEI
FANIIEPPBL en LUCIAVANHOLTEzoOn,tQe
Odinck.
C, 1. UNICO, toe Burbergen en Borculo, heeft 1615
net huis Hengelo gekocht van FREDERICK VAN TWICKIELO. 1598 Drost van Haexbergen en daarna van
Twente, tr. 1596 23 Augustus, ANNA, WILLEI VALN
DOTIHCHEX
van Runde en JOHANNA VAN PIPENPOY
dr. (Hit multos post se reliquit nothos. N. RIPPERDA
tr.N.N. bij wie: N.RIPPERDA~.
HARMEN VAN HOVEL, Rechter toe Delden, daerna toe Enschede.) Kin-

deren IV.

2. AGNEB,~~.N.HANS
VBNXONNICKHUYZEN.
3. JUDITH, tr. 1602 FRITB, DERK VAN BAER en
ELSEBRRIPPERDAZOOB.
4. EGGERICKADRIAEN.
5. JASPERA is 1599 5 Junij met haer broeders

klerck

Jmomnfus

van Osnabrugge doorgegaan.

6. WELMERA.
7. ANNA,~~.JOHANWALRAVENVANGRNDT,OV~~Ste,enANNA VAN ARKEL ZOOR.
d. CAREL VIDTOR, van Veenhuysen en Oosterw&
~~~~,~~.N.scHADE.
Kinderen V.
e. I. MAURITS, tot Vorden, hoveling tot halfFarmsum, Pettekam en Doornurn,
tr. MARIA, DERCK
VAN wIc~c~,dfigen,
liirSvOrt,en N. VAN DENsWANENBKRCH dr. 1576 is hij gendjuugeert biJ den stad-

houder van Gelderland, om de welstant des Lands
en de uitdrijving der Spanjaarden te helpen bevorderen en 1577 in September mede gedeputeerd tot
directie der zaken ook deswege na Zwolle gezonden.
Kinderen VI.

2. ELISABETH (of: ULSKE), tr. HENRICK,BERENT
VANMUNSTER,
Heer ~&nRhunen,en ANNAVANRAESBRLT zoon.
3 . JACOB, Hoveling toe half-Farmsurn, Pefkum en
Doornurn, tr. N. VAN ~18s. Kinderen VIL
f. Oaacrco,
t jong.

V Gen. 1. Bij de eerste vrouw. 1. ONNO, doodgebleven op Harbergemerheide, ongehuwd.
2. ANNA, t ongehuwd.
3. HILLE (al. IIELENA), tr. 1586 REYMER, DERCK
A~~~B~hv~"LTcn,nlen.en HILLNBROERSE~A
zoon.
Bij de derde vrouw. 4.W1LCKE,tjong,
11. 1. FOCKO, kapitein, ~~.N.TAECKE
HETTINGA
dr. Kind A.
2. LUYET, Ritmeester, tr. IDE LEUWE. Kinderen B.
3 . ANNA, tr. WEBSEL VAN HARDERW~CK op de

Brake.
111. Bij de tweedevrouw. 1. ANNA, tr. BORCHART,
JACOB VAN COEVERDEN
van den Sluive~uer en ANNA
V*N ITTERSUM zoon toe Stuivelaer.
2. JOHAN, tot Weldam, Drost van noente, tr. soPHIAMARGRIETA,J~HAN
VANRAESVBLT~O~
Troicke10, Laghe, Schuylenboreh
en Ehse, Drost van Twente
en N. VAN MUNSTER dr. quae ob. 1647. Il-l%Fehruarij. In grote ontsteltheyt. Ille ob. 7 October
1653, te Deven/eP. Erf-Xarkenrichter
van Stockem,
kocht den Olydam. Kind C.
IV. 1. HXRYEN, geboren 1598.
2. WILLEI, toe Hengelo, Boxbergen, Borculo en
Ryssenborch,
Staet-Generaal , medcgecommirteerde
wegens de Provintie Ouoryssel op de vredehandelinge tot Xunsler 1645, ti. ALYDT, NICOLAAS VAN
B~~cI~oR~T,
Heer van Wimmenum,
en N. (ANNA ExGRLBRRCHTSdr.)VAN
DER NOOTdr.quae ob. 18Mcy
1642. Kinderen D.
V. 1. CAREL WILLEM, toe Veenhuyren. Hoveling
tot Wpoert, f 1666, tr. N. LOON.
2. MAURITS,~~. N.MUNS.
3. ADOLPII HENRICK.
4. GYSBERT HARMEN,
in Oos!erzqlWert, tr. ~081.
NA,MAuR,TSRIPPERDA,ìn
%eeï-ype,C" aIARQARIETA
CLANT~~.
VI. 1. ADOLPH tot Vorden en Pqse,tr.Mn~onRIETA, WIGBOLT LEUWE en VEENTJEN SICKINGIIE

eenige dr. Kinderen E.
2. BOELO toe Petkum, Hoffrichter tot nurich. tr.
THRETKE JOOST VAN wmtnunr en GYSBERTADEVOS
VAN
STEENWYK dr.KinderenF.
3 . H~~o,tjong.
4. PETERVINCENT,
tot Vordert, CT.ANNA,HARMEN
VAN ERRDE en HADWIGH VAN BEVERVOORDE
dr.

daarmede
deren G.

de Buyrse gekregen, quae ob. 1655. Kin-

5. HANS DFRCK, t in Frankrijk.
6. ALRGUNDA,~~. \524HENKIcRVANOENHIJYBEN,
toe Eynholfs.
7. HRNRICA. tr. a. GEERT, HEBO VANDEN~LOOSTER

en

OcCA

V A N

HOUn’ERDA

ZOOn tot bOOrnUm.

- t. RUTGER, STEVEN *AN DEN ROEPSEI.AERe"EI.ISAIiNTR VAN ECHTEN 20011, eerst Onlf. Generanl van

‘t Landschap Drenthe, daarna Drost van Drenthe.

8. ANNA, tr. 1501 TOLCHER,ROGLOF
VAN HADnI&Ne"SOPIIIA VAN LAER,tOt LaerZOlt,zOon,Heerschap in Knur~icnhuyr.
n en Jeverlund.
9. JURJIIIN
, Ritmeester, tr ANNA CATHARINA
RIENCII DEKAJIA en MAXIM., Mark. van Arenberg

dr., z. k.
10. ELISABETH ~~.FOCKO,F~LC~AR
BEIINGAY~II
Grirnersum,en
JOHANNA RlPPERDA
zoon.
11. AGNES,~~.~.REINIER
DEVOS VAN STEENWYK
Rentmeester van de 11omeinen van Coevorden en 't
Landschap Drenthe. b. UNICO,JOIIANXIPPERDA,O~
)f’e$nl,&Ah’NA
VIERYUNDTzOOn,tOe
We'/&???.
.
.

VII. 1 . JACOB, tr.a. ANNA, CRISPER VAN MUIETER, toe deLeemcuyle, en ENGELENVAN KEPPEL dr.
b. STEVEN ANNA, COOSEN VAN RAESFELT, Drost van
Borculo, en URBULAVAN BIDDACHTEN, dr.
2. JOACIIIM, tot, Farmsurn
en den Dam, tr. OCOA
VANDENCLOOSTER.
Kinderen
H.
VI Gen. A. N. t ongehuwd.
B. 1. As~sar, tr. LUTGERA,
B1LLECLANTSdr.z. k.
2. ELISABETH, tr. WILLE=

VAN

JOHAN

BERUM.

CLINT

en

Haec ob.

29 Juny 1638.
3. Focm, tr. 1640 Mey, MECETELT, ALBEBT VAN
VILSTEREN eII ELISABETH VAN DEN STEEN dr. Kinderen AA.
4. JURRIEX,~O~ Emmerick, tr. N. BTEEN, van den
SwAenborch. Kinderen BB.
5. W~~~~~~,Luitenant,tr.~v~

BIBILLA,LUDOLFB

HEREMA, van -Holwierda,
en BELE SICKINGHE dr.
Kinderen CC.
C. UNICO, tot Weldam
en Olydam, geboren 29
January 1647. o. st.
D. 1. UNICO, toe Hengelo, tr. MARGARIETA VAN
MERODE.
2 . UNICO t.
3. AXELIS,
t April 1652.
4.
ELISABETH.
5. WILLESI.
6. ALEGONDA ELISABETH (of ALID.ISABELLA), tr.
Juny 1655 N. (CHARLIZ~ GOUFFIER), Comte de CurLIucls.
7. ANNA, tr. 1660 Maart, WILLEM, WILLEMVAN
LINTELO, Heervan der Z&e,e"
JOHANNA VANDORTR
van Rosendael
zoon, toe der Eze.
8. hTICOLAA,tr.
JACOB,BORCHART VAN COEVERDEN, toe den Sluiveluar, en ANNA RIPPRRDA zoon,
toe
den
Stuivelaer.
2. HARMRN NICOLAES t.
E. 1. H AYO, geboren 1602, t 1603.
2. WIGBOLT, van Peyse, tr. ANNA BECKERB zijn
maagd. Kind DD.
3 MAURITS, in de Zeerype,
tr. SOPHIA, EGBERT
CLINT, van Uzthuizen, en ANNA MANNINGA, dr. Hit

ob. February 1665. Kinderen EE.
4. HAY~ DERCR, tr. N., N. VAN WIERDEN en N.
MIJLERTdr.
Illaob.1651. Ille 1652.
5. JOOST, t ongehuwd.
6. MARIA, tr. ABEL, SEYNO LEuwE en TRTKE
VERVOUW zoon,opde
Broecke.
7. ANNA ALEGUNDA,~~.JOIIAN,JOHAN
VAN WELEVELDE, ter Klencke, cn BARBARA VANWARMELO
zoon, toe Oosterbroeclc.
Illa ob. Augustus 1652.
P. 1. MARIA.
2. GIJSRERTA.
3.
AN N A A G N E B .
4. BOELO.
G. 1. ADOT.PH HENRTCU, toe Vorden, medegc-

committeerde in de Raed van Staeten 1656, Schultus
van Zutphen, tr. BOPNIAADRIANA,WILLEMVAN
RRNRSSE, Hr. van i!!!all en Heesbeen, en ILIARGRIETA
RENESSEVANDERAA,~~.
2. MAURITS, tot Buyrse, Staten-Generaal, tr. N.
SRROSKERCKEN.
3. N.~~.~~~ODERCKSTATIUS,DERCKVANBABF~TEN, Hr. van Ver~oe&~e, e" N. ALE~IJN zoon,Hr.
VAN

van Grantsberge en Verzooelde.
4. N., Raadsheer van Gelderland.
H. 1. HERO MAURITS, toe Farmsurn,
tr. ANNA
~IARGARIETHA, EDIIARD RENGERS, toe Helm, Schildwolde en Siddeburen,
Jr. en Hoveling en N . VAN ITIERSUM, eenichste dr. daermede gekregen het huis
tot Helm, kinderen FF.
2. JACOB, in Rysum, tr. HIMA CHRIBTINA, EIECTOR VAN DELEN van
Ryssum en MARIA VAN LEERBACH uit Hessen, dr. 8. k.
39
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BB. 1. LUTGERUSJOHÀNNESFRANCISCUS.
2. Focco.
3. IDA.
CC. 1. FRANS

2.

LUYRT,

WILLEM.

Luitenant.

3. LUDOLPR.
~.ELYSABETE,~~.N.~ANDEEST,
quiob.1669.
5. &lARIA,tr.N.CRANEVELT.
9. YDA.
DD. N.tr.1651 BARTHOLO&fIZUS,N. DE CONINCK
eIIN.VAN WAELYOOD.
EE. 1. MARGARIETA tr. a. N., N. SCHAFFER en
N. HILLEBRANT~ 80011 toe Losdorp, b. DERCKCLANT

van Nyenstein.

2. JOSINA, tr.

GIJSBERT

HARMEN EI~PERDA,

in

Oosterwytwert.
FF. 1. OCKAJOHANNA,~~.
~.ENNOADA~%
vanben Kn{jphuiren, b. N. Graaf van &eenDeck.
2. JOACHIY, Hr. van Farmsurn, Helm, SchildWolde, Hoveling ten Dam. Siddebuyren en Oostwoll, tr.
ANNA HELENA, OEERT VAN ISSYLMUIDENtOe ,%yrsma op den Ham en N. VAN I~BELMUIDEN, eenigste

dochter. Hij medegecommitteerde in dc Ststen-Generaal, en 1660 Ambassadeur nner Enqelandt, alwaer
April 1661 gestorven, begraven te ~armsum, kind:
HERO MAURITS, Hr. tot Farmsurn, Helm, Schildwolde,
Hoveling ten Dam, Siddebuyren en OostwoL, tr.
1675, HRLENA ELISABETR,JOXL%N CLANT run Stedum
~~ANNAcoENDEKS~~~ Dunnebroek dr.
3. ED%ARD.+ 1652 in Frankrijk.
20. In het Stamboek van den vroegeren en lateren
l%eschen Adel komen de navolgende leden van het
geslacht RIPPERDAVOO~.
N.RIPPERDA,
zie ~ws~M(~A~),gener. 9; ~.,zie
TAoIblINQA,
sant. 11; Am& (of ANNA MARIA), Zie
EWSUM (VAN), gener. 8 en aant. 36 en 47a; ANNA
ELEONORA, JOACHIM, HEIDENRIJCR, ADOLFS, Zie
JARGES, gener. 11; BGoERICIc
ADRIAAN HARMENs,
zie SCHWARTSENnERC+,gener. 2;POCKEPETRUSS&S,
Zie ~wsux(vA~),
gener. 4, zgne zuster; HIL,TAMMlNGA, Sant. 6; Zijne Zonen, ABINoIIE, PIETER en
WIGBOLT, BURMANIA, gener.9; EWSUY(VAN),
sant.
20; HETTIXGA, sant. 47 en TAMMINGA, gener.5. De
zoon van ASINGHE,FOCKE,~~
diensdochters CORNEL I A en
NEELTJE, HITTINGA, gener. 8 en sant. 47;
BREDERICR 051cKoo9, zie EIVSUM (v~~),gener.4;
(~EORG MAURIT~ES, zie DEXEXIA, gener. 8 ;HELENA,
zie TANNSNQA, gener. 4;1IILLE, zie EWSUX (VAN),
sant. 28 ; IDA ELISABETH, zie aldaar gener. 8 en sant.
36; I,UyRT, ZieHEREMA, VAN TJUY,aant.61,Zijn
~~O~WIGBOLT, gener. 8; SOPHIA, zie RENGRRS, aant.
16a; N. THOE (OfVAN) FABMSUM, ZieSCIIWARTZENBRR@, gcncr. 2; EERo NACRITsJoACHIMs,ZieREXGEBS, genei-. 8.

3. Uittreksel uit het (zoo genoemde) .ïVobiZiarium
Helpen.

~L~~.COEP(DERSV~~

Van de Jonkeren

RIPPERDAëx.

gen, het volk aanporrende tot den tocht naar Jerusalem ; maar weinig toeloop krijgende ging van daar na
Farmsurn, Winsum en Loppersum, om het volk overal
aan te nemen.
A”. 1401. Op St. Gregorisdag trokken de Gron&
gers met de Ommelander Friesen naar Jr. ONKE RIPPERDA huis te 3’urmsum,
om hetzelve te plunderen,
alwaar zij niet wel ontvangen werden. Jr. RIPPEEDA
dit tempeest te gemoed ziende, had door toedoen van
ENNE van Griet+& ~~~SIRCSRNA geslacht, 400 vrijbuiters bij nagt heimelijk op het buis ingelaten tot
guarnisoen. Deze ziende den onbedachten hoop niet
anders dan om het huis in te nemen, lieten haar
nabij komen, vielen haastelijk uit en sloegen I 6
Groningers dood en nog meer Vriesen; den anderen vlugteden naar den Dunt. Daar zijn ook veele
door verbaasdheid in het Farmsumer diep verdronken. Daarna drie dagen in den Uam vertoefd hebbende om wederom moed te scheppen en alles dat
nodig was tot de belegering van dat sterke huis
toe te rusten en bijeen te brengen, mede vergadert
hebbende een groot getal van bootjes om over de
gragt te komen, trokken ZU wederom derwaarts,
de schuiten op de wagens voerende en dezelve neerlatende in de gragten. Zij deden grote force eer
dat zij dat huis inkregen en zij verdronken alle de
zeerovers in de burggragt en in het dorpzijl, zij die
niet waren omgekomen of verdronken in de eerste inval en bestormen. Eindelijk hebben zij het met geweld ingekregen gevangen nemende Jr. H A Y O t o t
Westerwold.
De vrijbuiters hebben zij allen meest
doodgeslagen en in de zij1 verdronken, vierende den
dag van deze overwinning, omdat hun partij de overhandhadbehouden.
Ao. 1418. Wierd Heer SIHCKE Preuvost te Furmsum doodgeslagen van Jonker HAYO RIPPEBDA hoveling te Farmsum en voort daarna gaf den bisschop
van Munster dezelfde Prouisty aan ONCEE RIPPERDA,
daar deze Jr. HAYO voorschr. een vader van was, en
daar wierd geen gewag of mentie van gemaakt van
Heer SIMCKENS~OO~.
Ao.1422. Hebben geleefd RIPPERDUS en BOCEE
RIPPERDA.

Ao. 1426. Secutus est gener HIKCONIS Emduni.
Ao. 1484. Als in Groningerland nieuwe onrust
ontstond, is Jr. AAYE RIPPERDA tegen de artikelen
geweest, die er zouden gemaakt en vernieuwd worden
van de Landzaten van ‘t appel des landeregters aan
den Vierschaar van de stad, de reden zijn, omdat Jr.
RIPPERDA met de Hatiurgers zijn negotie dreef en
zijn waren aan haar duur verkochte.
HAYERIPPERDA had eenzoon BOLERIPPERDA,J~,
WAYO

RIPPERDA

een oud man zijnde was zeer

ver-

vaard als hij zag dat hem niemand adsistentie deed
in de Groninger oorlog,vrezende ook daarenboven, de
heimelijke listen en lagen van de Hamburgers, dewelke zich haasten, om Jr FOCKO en XNE RIPPERDA
wille, hij bood hen aan tot verdrag ; dit wierd getroffen den 27 Julij van datzelve jaar op harde conditien
van den Raad zelve voorgeschreven.
Het slot van Farmsurn moest openstaan voor de
Groningers en haar guarnisoen moest voort binnen
het jaar zijn betaald, zoo het de tijd vereischte, Jr.
HAYO~~ ~~~~zoudenCommandeursmogenz+~ van

E/Ien Zegt dat RIPPERDA geslacht. afkomstig is van
een Jonker ADDINGA van Weiesteruoll, tegen dewelcke
Jr. BIPPEBDA eens op zekeren tijd groten questie had-

den, zoo zeer, dat hij hem eindelijk met zijn rappier
doorstak,welke moord Jr.RIPPERDA daarna beroude,
dat hij altijd, tot nog toe in zijn wapen heeft gedragen een geel paard op een zwart veld.
Ao. 395. CWBISTUS geboorte. 1s geweest het ADDINGA geslacht , waarvan de Jonkeren B I P P E R D A E N
zich rekenen van duantekomen.
AO.1222. Quam des Paus Legaat binnen Gron&

het guarnisoen, indien zij wilden, neffens een ander
ordinair Capitein om den vijand daaruit te keeren ;
nogtaus zonder schade of kosten van Jr. HAYO en BOLA.
In somma de geheele questie wierd weggenomen
en alle andere injurien wierden geheel uitgewischt.
AO. 1435. Op den dagdesverdragsmet Winschoot
is hetvorige verdrag met HAYO en BOLE BIPPERDA
zijn zoon vernieuwd en versterkt ; zij verbinden alle
hare goederen, zoo zij daar legen deden. Onder deze
is in Oostereems 3onck.o~K~ RIPPERDA~~~ Broeck,
naauwelijks uit .zijne zevenjarige gevangenis ontsla-

gen zijnde, te No&en haastelljk gestorven den 1 Mai
1434.
~0. 1444. Is Jr. FOCKERIPPERDA
te Groningsnop
den Landsdag verdoemt in een sware geldboete, omdat hij de gemene vrede had geschonden en omdat hij
TAXCKË HEËMSTRA
huis had ii brand gestoken.
As. 1445. Factionnm duces RIPPERDAEI
in HEDI8TRE08,
H~~~TRAEI
in illos arma ferre, arx Nemiistrcea et Dunxterana incensae per vim in cineribus jacere, tumultus rusticani cieri, denique flamma belli
fuit in ortn. Vid. EMM. pag. 359.
In’t zelve jaar wierden
alle de devoiren aangewend
om de oneenigheden bij de Groningers neer te leggen,
en daar wierd een verbond van veele Edelen onderteekend, waar onder was Joncker FOCRO en ADBO
RIPPERDA , die hetzelve mede onderteekenden.
As. 1474. Stierf Jonker ALCKE te .lnhuisen en UNIRE RIPPERDA
te Farnlsum, dewelke te voren van de
Ommelanden met Jonker JAN RENGERS van de stad
was gecommitteerd na den Keizer om van hem teverzoeken verscheidene dingen voor de stad, alsmede het
regt om gouden munt te slaan ; maar hij heeft het niet
kunnen optineren voor de stad, maar voor hem alleen
en voor Jr. JAN RENGERS
heeft hij zulks verkregen
met de geregtigheid van 3 dorpen, mits den Keizer
gehoorzaamheid belovende.
A’J. 1492. 1s Proost HAYE RIPPERDA
met zijne kinderen en EGGEBICHRIPPIXRDA met zijne kinderen met
nog reele Edelen naar den Graaf van Emden vertrokken en hebben zich met hem verbonden ; zoodat zij
vijand zijn geworden tegen de Groningers; de Graaf
is overgekomen met al zijn volk in ‘t Oldam0t en hij
heeft m/inscjolen
ingenomen en hij heeft daarna den
Uam belegerd.
As. 1499. Hebben de soldaten van Graaf EDZARD
het casteel
van Jr. RAYE RIPPERDA te Farmsum geplunderd, zijn goed genomen en zijn vee naar GTOningsn gebragt.
As. 1584. Op den 5 Januarij is gestorven Jr. OJIIIE
RIPPERDA
hovëling te Farmsurn,
eti den Dam, te Bargum etc., dewelke is geweest Raad bij den Graaf van
Oostfriesland, een man waardig van verstand en zeer
geleerd, is begraven in de kerk te Hinte.
Ao. 1514. Op den 23 Mai St. Vet. reisde de Overigheid van Saxen met 3000 man naar den Dam en
trokken voor Delfzijl. De hoofdman LrJUILEQ
TAGGE,
verliep het huis op de Zijl en desuxenverbranden het.
Voort daarna gingen zij naar het Oude-Ampt, als, naar
Oterdum, Grote-Munt etc.
Eindelijk trokken zij met het, roof naar Tvesrfriesland. Zij hebben opgebrand Hetieskes, W’yuert en
Farntsum
en de kerk te Farmsun~
zeer geschonden
danruit nemende alle de kleinodien, zilveren en gouden kelken en monstrancien, onge lieve vrouwe mantel met zilver en goud en met coralen zeer dik behangen, hebbende onze lieve Vrouwe en St. Antonis
beeld zeer doorhouwen.
A’J. 1500. Is Graaf EDZARD gekomen in Groningerland te T?‘&um met veel soldaten en Oosrfrz’eren
en
heeft aldaar zeer geroofd en gebrand, zoodst de Groningers haar te gemoed trokken, maar zij wienlen geslagen of [te?] Fnrmsumerz$l, alwaar 700 Groningers dood bleven. Zg joegen hnar na tot, in de poorten en de soldaten met de Oostfriezen
Wierden rijk
aan buit, kopende een kot voor een schrikkenborger;
cen schaap voor een stuk geld, t welk genaamd wierd
een schaap, dat Graaf RozARo had laten slaan; daaryan heeft deze munt zijn oorsprong.
Ae. 1534. Zijn er wetten gemaakt van vrede, dat
de Gelderschen
hebben ondertcekend en daar is een
dag bestemd, eerst te Olerdua, daarna te Farmsurn;
alwaar een bijeenkomst is geweest van verscheidene
Edelen met een Graaf genaamd O~\IXO
RIPPERDA
Hintanus, die hetzelve contract van vrede maakten
en ook ondertekenden.

AO. 1533. Op den 1 Augustus St.Vet. is Jr. POCKIE
UPPBRDA
bij den Dam in zijn Slot Dikhuizen op zijn
)ed gestorven, oud zijnde van dagen, maar dapper
ran gemoed en couragie, kloek en eergierig. Hij heeft
ran wegen zijne menigvuldige veldslagen en victoeien, verscheidene avonturen en een grote naam nagelaten buitenlands. Hij weigerde nooit geen slag, al
lad hij nog zoo weinig volk. De bitterheid tegen zijne
vijanden
bedorf menigmaal de vrugt van zijne victo,ien ; loosheid in ‘t oorlogen ontbrak hem niet en hij
ronde nog winnende nog verwonnen rusten. Zijn
igchaam is in den Dam in de kloosterkerk zonder
:enige pompe begraven. Hij stierf 6 maanden na ocLO RIPPERDA. Zijn dogter
ULSIT;E (die alleen zaat heeft
lagelaten) huwelijkte na zijn dood aan Jonker UNIIIE
IAYESKEN
RIPPERDA en dezelve heeft het geheele gellacht van de Jonkerens~~~~aoa,
dat hedenis, voort;ebragt.
In’t zelfde jaar omtrentMai is Jr. OCKE RIPPERDL
;en Uroeck nieuwelijk uit eene zevenjarige gevangelis ontslagen, zijnde te Norden
haastig gestorven.
:NB. zie 1435.)
Ao. 1536. Na den slag van MEINERT HAM te Grovingen, nam de Preuost RIPPERDA van Farmsum, een
wetscher
vol geld van de voornoemde MEINERT HAM,
dewelke hij op Delfzijl had gezonden, welke affront
MEINERT op de stad en lande wederom verhalen wou;
maar de Groningers gaven daar niet na,doch zij wierden op het laatst nog goede vrienden.
In dit jaar op den 5 September als den Dam belegerd was en als Jonker HAYE RIPPERDA met veel ander volk, die daarin lagen,zich lange tijddapper hadden geweerd, heeft haar eindelijk de hongersnood gcdreven hetzelve over te geven. Daar ging uit HAYE
RIPPERDI
, zoon van den Preuoost te Farmsum met
verscheiden volk uit Groningerland;
deze trokken alle
naar Gelderland na den Hertog, daar zij niet veel
hulp hebben gekregen. De burgers mochten daarin
blijven en al de gene, welke genade begeerden.
In ‘t zelfde jaar wierd den Dam aan de Groningers
vereerd van vrouw MARIA en JURRIEN SCHENK , zoodat zij dezelveneer mogtenwerpen of staan laten naar
haar believen. - Daarna wierd het huis te Wedde
belegerd en op den 17 dag van September
overgegeven, hetwelk overgaf JOACHIM WYE Burggraaf van
Nimzoegen.
De Drostinne van de vrouw JURIE?i van
Xunsfer ging van het huis met groot gekrijt, met hetgeen dat zij mede konde dragen.
Ao. 1541. Llintae obiit OMCKE RIPPERDA
vir in
Frisia celebris et sepultus est in fano Hintnno. (Zie
hiervoor op 1584.)
A”. 1554. Op den 2 Junii is Jonker FREDERI K RIPPERDA
Hintanus
in zijn bloeijende jeugd, zijnde te
Burslergen buiten degrensen van Vr&&d in diocesi
Ultrajectina gestorven, wiens ligchaam te Znte js
begraven, dat hij zelfs begeerde en wilde hebben.
Daarna volgen uí+íRo RIPPERDA.
zijn vrouw ULCA
LEVANA en zijne dochters WISCA, die getrouwd WOS
aan HACKO UALDERANO en HYCA PEUBUMANA
filia
RUpta UODOKI MANNINGA.
Ae. 1572. WYBOUT RIPPERDA overste der stad
Zuarlem, zijnde aldaar den Raad genegen tot hsndeling met Don FREDERIK , stijfde de burgers en andere schutters, in den nieuwen doel, tot tegenweer. Hij
sprak hun aldus aan :
Bey& in het betragten van eer en eet, en vegt liever tot de uiterste snik adems, jatot den laatsten druppel uws bloed voor de vryheid van uw stad, als u te
werpen in de Spaanschc slaverny en moedwil. Deze
en diergclijke woorden riep hij hevig uit in een groot
salet met brandende oogen en stijve kaken, zoodat de
gemoederen van het volk zeer ontroerd wierden en
het meeste deel verklaarde met luider stem, dat zij
gereed waren met lijf en goed voor de vrijheid des
Vaderlands onder Zulk een rustig overste te wagen.
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zij zulks aangenomen hadden met dankbaar
gelaat hebben zij elkanderen tot standvastigheid vermaand en zijn zij eindelijk samen daarop weggegaan.
Ao. 1594. Leefde Jr. ADOLPHUS RIPPERDA.
Ao. 1605. Heeft geleefd HAYE RIPPERDA de zoon
van het huis F~~msum, en Juffr. ANNA CLANT, dochter te Steem.
A’J. 1612. Is in leven geweest Juffr. ELISABETII
BIPPERDA , WIOBOLT
RIPFERDA te Psyze, is begraven
in ‘t choor van Broerekerk te Grojaiuggen met zijn
vrouw CATHARINA
AEKERS.
Jonker PIETER RIPPEKDA
is getrouwd geweest aan Juffer ETERTIEN TAïIlïFIINQA,
IvIanm~s RIPPERDA, Heer van j-io/re te Farmsurn
en in den Dam etc.

Nadat

de RIPPERmoeten onthouden van alle aanmerkingen op het bovenstaande, aan de genealogisten overlatende,
daaruit zoo mogelijk een goed geheel te maken, en het vervolg uit andere en latere bescheiden aan te vullen, indien er nog leden
van die familie bestaan, De naam wordt nog,
zoo wij meenen, bij eene familie in SoordBrabnn~.gevoerd ; doch het is ons onbewust of
D. H.H.
zij tot dit geslacht behoort.
'rot zoo verre COXDERS over
DA's.W~~ hebben gemeend ons te

Maundy (VIL bl. 158, Vr. 202). In het
Dictional*y of Archaic and Provincial Words,
obsolete Phrases, Proverbs, awl ancient customs, from the fourteenth century, by JAMES
ORCHhRD HALLIWELL,etC. LOnc\OtI 1847, by
JOHX RUSSEL SXITH, vindt men: Màundy-

Thursday. The day of Christ’s Commandment
on institution Ihe Lord’s suplier. see HAXPSON.
li. 265, en aldaar en bij THOMAS WRIGHT, in
zijn Dictionary of obsolete azzd Provinciul EngZish, London 1857, bij HEYRP G. BOHIT, vindt
men : Jfaund, to Co)nmancl. Latijn: mandare.
Fransch: mander;ons manen,aanmanen,vermanen, mandaat, mandement, schijnen hier
mede verwant. Dit laatste werk is eene meer
oordeelkundige verzameling van hetgeen
IIALLIwELL,GROSE en FORBY hieromtrentgegeven hebben en daarom meer bruikbaar.
D. H. H.
[Manen komt van een sterk wcrkw. minan, dat in
geene der vroegere of thans nog levende Duitsche
talen gevonden wordt, maar blijkens het Goth. anomalnm munan bestaan moet hebben, en met het Lat.
memiui en moneo, doch niet met mando verwant is.]

Sterfdag van iVic?Gel Witte de Ruiter (VU.
bl. 159, Vr. 204). Bij den vreesselijken storm
van den lôden November 1683, die onze uit
het noorden terugkoerende vloot digt bij de
vaderlandsche kust overviel, en die vooral de
schepen van Amsterdum en ‘t noorderkwartier teisterde, ging ook ‘s lands schip Cvoerden,
van 72 stukken en 350 man, voor IiTunzpe~~duin
verloren. Slechte 58 man werden gered, en
de bevelhebber WITTE, zwager VAL den Admiraal DE RUITER,

VOud

met Z$n

zoon

MI-

boord als
Luitenant diende, zijn graf in de golven.

CIIIEC WWTE DE RUITER,~~~ mn

Behalve de Woerden, gingen in denzelfden
storm verloren :
De Hollandia, van 84 stukken en 450 man,
Vice-Admiraal Graaf VAN STIRUB~, het volk
gered.
T$dverdrgf, 52 stukken, 230 man, Kapt.
HARTWIJCK. DeKaaitein
met 14 man gered.
De Prins te pa&, 54 stukken, 23c&&
Kapt. JAN MIXTE, voor Wijk aan Zee vergaan,
niemand gered.
Leeuwen, 54 stukken, 230 man, Kapt. GILLES SCHEIJ, voor TexeZ gebleven, de bemanning gered.
Gouda, Kapt. VAX ZIJLL, 42 stukken, 175
man, het volk grootendeels gered, en eindelijk nog een oorlogschip van E&-huizen, gevoerd door Kapt.
.
Z i e HOU.
Mercul-ius voos 1683, bl. 250.
P-P
K E R S E B O O M

[Een hiermede overeenkomstig antwoord ontvingen wij van LABORANTER,die
VerwijSt
naar DE JONOE,
Gesch. van ket.Nederl. Zeezaeren, dl. 111. st. 2. bl. 404.

Volgens dezen heette de vader van Y. w. DE
die op het schip Woerden het bevel voerde, JOHAN

RUITER,

DE

WITTE.]

Sterfdug van Engel Ruiter (VIL bl, 159,
Vr. 205). Dit zelfde vraagteeken komt reeds
voor NAV. II. bl. 24; en uit de antwoorden
daarop.geleverd, (11. bl. 371; Bqbl. 1853, bl.
liv, cxh, cxcii; 1854, bl. lxx) is overtuigend
aangetoond, dat de Vice-Admiraal EXGEL
Baron DE RUITER, den 27sten Febr. 1683 te
Amsferdam overleden, en den. 4den Maart
daaraanvolgende aldaar begraven is.
J.VANDERBAAN.
[LABOXASTIZR

noemt denzelfden dag.]

Toenamen (VIL bl.59, Vs. 206). Het
woordje genaamd duidt in den regel aan, dat
de eerste naam de eigenlijke familienaam is;
doch dat die familie onder een alias bekend
is. VANNEUKIRCHEY genaamd NIJVEXHEIX
duidt aan, dat de persoon behoort tot de familie VA‘J XEUKIRCFIEX,
maar tot den tak, die
ook wel NIJVESHEIX in de wandeling wordt
genoemd. De Franschen kennen dit ook, zoo
heeft men bij ons de uransche familie COURRIER&DUBECART.
C.SiA.
Af*nout Vostnasr (\rlI. bl. 159, Vr. 208).
Hij was, nifallor, zoon van JACOB VOSMAER,
wijnhandelaar te Idofterdaaln, en van SUSANXA
VAN
ARKEL. ARSOUT was ongehuwd. Doch
er leven nog afstammelingen van zijne broeders, o.a. Mr. H. A. R. VOSX4ER, Notariste
Utrecht.
C. 5: A.
Limburch (VIT. bl. 159, Vr. 213). Vermoedelijk is de hier bedoelde schrijver F. VA*
LIMBORCH, Advocaat-Fiscaal van de domeinen der Heeren Staten van Nollaud en Westfriesland, geboren 1673 en waarschijnlijk
omstreeks 1763 gestorven, wiens uitgebreide
historiekennis door zijne tgdgenooten hoog

l
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geroemd werd en in zijne briefwisseling met
SAX WAGEXAAR~~ zienis.
COXSTANTER.

Lìmbz~rch. In den ZuitEholla~zdsche VolksAlmanak van 1839 vond ik door den Heer
8. MEES, AZ. aangehaald : Beschrgving
van
het oude Zeestrant , ‘s Hape 1753, en tusschen
twee haakjes geplaatst, de vraag : door BOLSTRA Of T. VAN LIMUORCII

?

I,
1.

Louis
LOUIS

van Clermont (VII. bl. 159, Vr. 215).
D E cLmhIom D’A~I~OISR,
Heer van

BUSSU. meer bekend onder den naam van
BUSSY D'AMBOISE, leefde tijdens de regering
van KAREL 1X en HE‘TDRIK III,en was de
OUdSte zoon van JACQCESDECLERMONT,dit
-

-~-.rI

~'~ï3f~oIsE,I-Ieer vanBwsy enSaxe-Foîatccine,
en VRIICATIIERISEDEBEAUVAU.
HijwasAbt
van Bourgueil,eerste
eclelman van FRAXS, Hertoe; van Alencon en Anjou, en diens stedehou-

der in laatstpenoemd Hertogdom. ) De tous
eeux qui s’étoient attaches au dut D'ALEX'~
ço‘i," ze@ DREUX m RADIER(
l)il n’y en
avoit point qui fût si genéralement estime, et
qui fit plus d’houneur au prince. Qu’on réunisse toutes les qualites brillantes que l’imagination donne a un héros de roman, taille
avantadeuse,
beaute de figure, regard noble
et terrlble quand il le vouloit, valeur jusqu’ à
l’intrépidité dans quelques dangers que ce
put &re, esprit ferme, Btendu et galant, générosité et proc&% dignes d’un prince, le charmant et redoutable BuSSI possédoit tent cela.”
Hij werd den 15den Augustus 1579 vermoord
ophetkasteelvaudenGraafvA~~OxrSOl~eAu.
Zie behalve genoemden schrijver, BRBX&NE, vies des grcdnds capitahaes franqais
en
Uiscourssurles
Duels; XEZERAIJ, Abr.chron.
de l’liist. de France; ANQUETIL, 2’Esprit de
la Ligue; LACRETELLK,NZ’S~. de France pend.
les guerres de religion ; Rec. de div. pièces serv.
à l’hist. de HENRI 111; Mém. de ~ARG. DE VALOIS; MONGEZ, &Yt. de NARG. DE VALOIS;
M a d . GACOB-DCBOUR, L a tour de C A T H . D E
YEDICIS , de CHARLES 1X, etc. ; Vie de CRIL1.0x ; DE VILLEDIEU, les amours des grands
hommes; Les amours de HENRI Iv; MORERI,
Grand Dictionn. Ook mij zoude het aangenaam zijn te vernemen, of in eenig Fransch

werk eene levensbeschrijving van hem te
vinden is.

w.

[Indien de vrager D. G. zich niet vergiste, toen hij
navmre deed nrtar een DE BUSSY. die onder
den tru&den (niet don derden) leéfde, dan vindt hij in
ditantwoord wel van den lileinzoon gesproken, mnar
niet, zoo als hij wenschte, van den grootvader. Zie
onze noot bij de vrraeg op bl. 159.1

HENDRIK

Wapens van Alcantara en Boesela (VU. b l .
167, Vr. 217j. Ik kan -t- alleen een negatief antwoord geven, en wel dat ik de familie
(*) .Ifeux.etAnecd. desXeines~tRégentctde

Frauce.

van dien naam onder den Belgischen adel
niet heb kunnen vinden. Het Armorial clu
royaume de Belgique had ik echter niet bij de
hand, doch ik heb er te vergeefs op nageslagen BUTREXS, Tr~pJl. de Brabant; LE ROUX,
Recueil de la noblesse de Bourgogne, Linabourg,
etc. ; LE CAlZPEX'PIER,
VAX DIJCKE en anderen.
P-‘9.
Kallemoai (VU. bl. 168. Vr. 219). ‘t Vermelde gebruik van een mei- of pinksterboom

bestaat nog op vele plaatsen van ons vaderland. I-Ioe het te Hindeloopen toegaat, is uitvoerig beschreven in Merkwaardigheden van
~inde~OO~t%, dOOr S. 0. ROOSJEX, N. D.KROESE
en w. EEKHOPF, bl. 30.
COXSTAXTER.

CG. P . ROOS meldt ditt er te Aardenburg een kinderdeuntje bestaat, waarin Kallemoeye voorkomt.]

Bedelaars (VIL bl. 168, Vr. 224). In het
Land van Kuik gaan de behoeftigen den dag
vóór Kersmis aan de huizen rond, veelal met
een’ korf op den rug. Zoodra men hun de
deur geopend heeft, of als zij die, aanstaande,
zelven geopend hebben, roepen zij : )>Heilig!
heilig Kersbrood !” en wachten op een paar
sneden brood.
s. v. w.
Nederlandsche
klozmakers (VIL bl. 168,
Vr. 225). O......... s wijst op de Amsterdamsche hangklokken, als nog vrij talrijk voorhanden. Zoo zijn ook de klokken, op de Joure
in Vriesland gemaakt, in Engelala aan de
X’aaj,, op Java en wijd en zijd verspreid. Zie
ROORDA
YAN
EYSIXGA,
Reizen, dl.I.bl.145,
en Leeuluarder Courant 1846, No. 26, overgenomen uit het Tzjdschrift voor Ngverheid.
J. D.
L,
Klcinooden van den Graaf van Hoorn (VII.
bl. 169, Vr. 226). Naar alle waarschijnlijlrbeid zijn genoemde zaken nog te Steinfort,
daar ik in een in 1843 uitgegeven boekje
over L’entheirn en Steinfart, vermeld vind:
>,De gouden halsketen van den Graaf VAN
IIOOBN, voorzien met het gulden vlies cn
een’ gouden bedelzak, met het devies der
Geuzen. Eveneens wordt de Geuzennap van
kokosnootschaal vermeld. Daar ik nu nooit
gehoord heb, dat er iets uit het Museum weggedaan is in den laatsten tijd, zoo denk ik,
dat zij er nog wel zullen zijn. Wat verder de
schilderijen betreft, ze staan niet met name
vermeld, maar alleen >n&ilderstukken van
eenimeD meesters.”
D.
Bergen op Zoom (VIL bl. 169, VX. 229).
‘tZou mij niet verwonderen, indien de schrijvers, door mij in het antwoord op Vr. 139
(zie hierboven bl. 276) aangehaald, de gewenschte inlichtingen aan K. V . S. gaven,
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maar ik ben niet in de gelegenheid de waarheid van dit vermoeden te onderzoeken.
COSSTANTER.

Fort Eliza Carthago (VII. bl. 169, Vr. 232).
Ik herinner mij nog zeer goed, als knaap de
geschiedenis van dit voorval gelezen te hebben, en wel in de dagen van VAN SPEIJK , in
een der VaderZ. Letteroefeningen.
G.P.RooS.

Monument door Maarten van Heemskerk
opgerigt (7711. bl. 170, Vr. 234). Betreffende
het leven Van MAARTEN HEEMSKERK eIl Zijne

uiterste wilsbeschikking, komt eene vrij uitvoerige beschrijving voor bij C . DE KONING,
Xufereel der stad Huarlem, dl. LV. bl. 136 en
volgg.
Volgens J. IVOLFF, Beschrijving van de
Groote of St. Bavo’ske~k, heeft de bedoelde
tronwplegtigheid op zijn graf sedert 1750
geen plaats gehad.
J. D. B,
Lied van Bastiaan (VII. bl. 170, Vr. 235).
BAsTIAAN,~~ goede of de groote BASTIAAN,~~
niemand anders dan de duivel, in eigen persoon. Of ‘t eene woordspeling, hetzij dan met
bast voor galg, hetzij dan met beest, Destie, is,
of wel eene verbasterde uitspraak voor het
oude BARLEBAEN, is mij onbekend. De gewone naam voor den duivel is HENDRIK,
HEINE, HEINTJE,~~RT men vindt ook denamen: Barlebaen, Earnebon, Berlebos , Krens-

Een, Roeltje, Crebas,

Pollepel, Herman. Zie
Proeve vun een
kritisch Woordenboek der Nederl. J~ythologie, op de woorden duivel, tooverij, enz., die
echter, naar ‘t schijnt, nergens elders de benaming van BASTIAAN voor den duivel gevonden heeft, dan alleen in dezelfde attestatie
van 1655, waarvan de vrager spreekt. Het
bewuste lied is mij geheel onbekend.
L. pH. c. VAN DEN BERGH,

COSSTANTER.

Ontgrondingspennazgen
(VIT. bl. 170, Vr,
236). Behalve de daar aangehaalde, bestaat
er mede een van 17-69, met: Rotterdam,
groot 78 streepen, overeenkomende met die
van 1748. Deze looden penningplaten worden gehouden voor vrqdomshewgs, aan de
sluizen, bi het invoeren der turf, van de
nieuw ontgronde veenen. Men randplege
daarover Neclerl. Janrlioekela, 1748, bl. 1104,
alwaar voorkomt de Ordonnantie van Hollalad en Westfrieslagld op de ontgronding en
doorvaart van den turf bii collecten.
D. W. 2.
Y

Graaf Will.~~ I;ocleuqL en Anna (VU. bla
171, Vr. 237). De afbeelding van z!jn praal-

graf is bij

van

EEKHOFF,

Leeuwarden,

CeschiedL. óeschr@&g

te vinden.

J. D.
L.
[De genealogisten WUI de familie Nassau getuigen, dat de echt van WILLEM LODKWIJH en ANNA
kinderloos bleef.]
Fanailiew~pens (VIL bl. 191, Vr.243). Door
eene vriendelgke hand werd ons een cachetafdruk gezonden van het wapen der NESSCHAERTS,
in Noord-Amerika. ‘t Schild is
coupé: boven, van . ...<* met twee planten
naast elkander, die elk aan drie steelen
drie bloemen dragen; onder parti, 1 van ..,,.
met eene lelie; 2 tier&, keel, goud, zilver. Op
de scheiding van beide velden, in het onderste veld staat wederom eene lelie. Aanziende
helm met de plant als helmteeken; devies:
U&n virtus necessaria. Door vergelijking met
het wapen der IESSCHAERTS hiertelande is
ons gebleken, dat het bovenveld azuur, en het
eerste veld in het parti onder keel is, terwijl
in het getierceerde veld zilver, goud en keel,
in plaats van keel, goud en zilver voorkomen.
BESTULJRDERSVAZIDENAVORSCHER.

Haar op de tanden hebben (VIL bl. 191,Vr.
245). Naast de door PP,. medegedeelde gissing over den oorsprong dezer spreekwIJze,
voeg ik wat J. LUBLINK, de jonge, in zijne
Braeoen en BriefuGsseling, bl. 82,83,96, 97,
bier over zegt. Ilnir is eene ,verkorting van
ha& of hader, lis, altercatio, zoo als ons hui+
n?g beteekent litigiosus, zoodat de spreekw+ze een twistgierig wijf aanduidt. Maar
Prof. A. YPEIJ dit Pevoelen verweroende wegens de zonderling: zamenvoeging kan denkbeelden. die er dan in dit smeekwoord wezen
zou, merkt aan in het VaderZ. Magazijn van
Wetenschap, Kunst en &Aank, 111. No. 3. bl.
425-427, dat deze spreekwijze meestal gebruikt wordt van vrouwen, die zich laten
gelden, die durven spreken, en hij ontleent ze
van zoodanige, die eenigzins gebaard zijn, en
vooral op de bovenlip knevelachtige haren
hebben, en dus een manachtig voorkomen bezitten, zoo dat men er meê zou willen zeggen :
zij durven iemand staan ; zij zijn manninnen.
E. A. P.
[Deze laatste verklaring is ook die van Q. P. aoos 1
Haar op de tanden hebben. l’ummx, in
zijne Nederd. SpreetLxoorden,
bl. 286, zegt
hiervan : l>Dit ziet op de barsse knevels,
hoedaanige de Zwitsers tot een teken van
hunne manhaftigheid plagten te dragen, als
waren het. slagzwaarden, die zij om hunne
ooren konden winden. Dit plagt ook de mode
van onze anloude Duitsche voorvaderen te
zijn; doch met dit onderscheid, dat hunne
knevels naar beneden hingen,” enz.
1

J.J. WOLFS.
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Voeding der vogels (VIL bl. 191, Vr. 247)
In het [ï%nuel d’ornithologie van onzen be,
roemden landgenoot TKXNIXCK
vindt mer
achter elke vogelsoort haar voedsel opgege,
**
ven.
**
Cezar Rips (VU. 191, Vr. 248). Dc
Iconologie van CESARE RIPA,vm Perugia,Rid
der van St. MAURITIUS en St. LAZZARO,ir

het begin van de SVIIde eeuw in het gevolg
van Kardinaal ~~~~~~~~,teBome,verscheer
het eerst te Rome in 1593, werd meermaler
herdrukt en het laatst j>aecresciuta d’annotaZiO74i e di futti da CESARI ORLAXDI,te PerUyic
1764-1767, 5 din. 4O. Eene Fransche vertaling verscheen te Parijs 1644, in fol., eem
andere door J. BAUDOUIN, te Amsterdam
1688,2 din. 80. In hetzelfde jaar als de eerste
Fransche zag eene Hollandsche vertaling hel
licht van de hand van onzen verdienstelyken
DIRCK PIETERSZ. PERS. zij Voert ten titel
Iconologia of uytbeeldingen des Verstunds: vati
c. It.... Waer in verscheiden afbeeldingen vati
Deughden, Ondeughden , Genegelztheden,
Menschelijcke Hertztochten enz. (een verschrikkelijk lange titel)...... Verrijckt met veele beeldnissen en geestige geleerde overwegingen, doof
de uytnemande verbeteringe vw CIOV. ZARATIXC
CAsTELLINI Romano. Uyt het Italiaens vertaek
door D. P. PERS. Amst. bij D. Pz. PERS ..,
1644. in 4’. Met houtsneden. Opgedragen
aan vMICHIEL LE BLON, qgent wegen de
Kroone en Koninginne van Sweden, bij zijnc
Mac, van Groot Britannien.” Een boek van
(XVI), 636 en (Register) 6 blade. Deze vertaling is gevolgd naar de uitgave te Pa&
1630, die, zoo als PERS in eene voorafgaande
Oversetters O+chuldinge vermeldt den ti tel
voert van Ilpiu che novissìaaar Iconologie. Zij
(de vertaling namelijk) is in het bezit van den
P. A. T.
Heer FRED.YULLER.
[Met dit antwoord komt dat van ICWNEUTES over.
een, behalve hierin dat de laatste de Frznsche verte
Iing, te Amsterdam 1698 uitgegeven, slechts VOOI
eenen herdruk houdt van die welke in 1644 te Parijs

verscheen.]
Cezar Ripa. Het bedoelde werk is waarschijnlijk dat waarvan de titel volgt: IconoEogia of uqtbeeldingen des verstauds, van CESARE RIPA van Perwgien, Ridder van S. S.
Mauritus en Lazzaro. Waer in verscheiden
afbeeldingen van Deughden, Ondeughden, Genegentheden, Menschlyke Hertztochte>a, Konsten, Leeringen, Sinhj’ckheden,
Elementen, Hemelsche Lichamen, Landschappen va)a Italien,
Revieren van alle deelen des Werrelts, en alle
undere ontall2jcke Stofen, met hare verklaringen werden verhandelt. Een werck dat dienstigh is, allen Reedenners, Poëten, Schilders,
Beeldhouwers, Teyckenaers, en ulle andere
Konstbe&ders en LiefJLebbers der Geleertheyt e n eerlijcke Wetenschappers o m uyt t e

drucken en te vinden, ‘1 Begrip van alle SinnebeeZden, Invallen, Devysen of Sinteyckenen. Oock om te sipreecken van allerleue toerustinaen.
‘t zy op Bru$often, Lyckstaetsiei en Zeegef;es:
ten. Mede om te vertoonen de aedichten der Tonneelspeelders, en om uyt te beelden, met haere
eygene teyckenen, ul het geene eenighsins in der
menscheja gedachte, kan vallen. Verrijckt met
veele Beeldnissen en geestige geleerde overwegingen, door die uytnemende verbeteringe van
GIOV.ZARATIYOCASTELLI~I
Romano. Uythet
Italiaens vertaelt door D. P. PERS. Amstelredam,by DIRCK PIETERSLPER~ ,Boeckverkooper op ‘t Water, recht over de Kooren-Nerckt
in
‘tjaer 1644.
Op dezen titel volgt desoversetters ontschuldinge, waaruit deels als curiositeit, deels tot
verdere beantwoording der vraag het volgende :
r,Want hier in werden ontallijcke beeldnissen nytgeleyt, en met Beer geleerde en bewyslycke grondreedenen en deftige overwegingen verklnert; waer uyt dan werden vertoont, de heerlyckheyt der deughden en schandelyckheyt der ondeughden , ten einde men
dese vlieden en d’ andere sal omhelsen. Dit
Boeck is om zijne uytnemende nuttigheyt en
deughd, tot verscheyden tijden gedruckt , en
aldereerst van den Romeinschen Ridder CESARE RIPA toegestelt, ‘t welck hy met onnaevolglycke arbeyt en vlyt , uyte Egyptische,
Chaldeesche, Griexsche , Latynsche en andere schrijvers heeft opgesocht, en daer toe
veele dingen, van zelf, gevonden, noodigende
zyne vrienden en geleerden tot gelijcke naevolginge: gelijck dan oock verscheyden geleerde mannen sich tot vercieringe deses,hebben bevlytight, doch insonderheyt GIOV. ZARATIXOCASTELLINI, Romaso.DitBoek is eerst
te Romen, doch sonder beeldnissen gedruckt,
daernn te Milanen en Lombardien: Nu wederom te Bonten met beelden. Daerna wederom
tc Florenzen en te Siena voltrocken. Nu wederom te Florenxen en te Padua voleint. Daernae wederom te Padtcuin ‘tjaer 1611, 1615,
1618, 1625, 1630 en misschien noch meermaels. Doch desen laetsten druck, onder den
tij tel Il piu che novissima Iconologia , hebben
wy oock nagesien en dit werck daerna vermeerdert. Maer van andere drucken hebben
wy noch geene kennisse. - Dit Bocck zal
nisschien, ter eerster opsicht, en op sommige
plaetsen, wat te apitasinnigh en te duyster
schijnen, maer als men de moeite wil aenwenlen, soo sal’tonder de hand licht.er vallen.\ten springht soo terstont niet met beslobde
ichoencn totte konsten: daer moet leerlust,
laerstiqheyt , overlegh eu gestadigheyt by
romen.”
Na deze ontschuldinge komt de Inleidinge
ran den schrijver, die allerliefst met dit har,ig, zedig, zoetdreigend woordje eindigt.
”

aTot besluyt sal ick noch dit alleene seg
gen, dat gelijck ick dit Boeck, tot Godes eerc
en des Leesers niet, hebbe geschreven, dat hy
‘t oock alsoo tot dien einde wil gebruycken
Want dat soude wel een ondanckbaer en
schandigh gemoed wesen, dat God geen danck
soudeweeten, voor al ‘t geene,,wat hem, door
een tweede oorsaecke, tot zynen besten, wort
voorgestelt.”
CESARE RIPA.
Aan het slot van het werk vindt men nog
eene ,)Naereede des oversetters, over het Einde
vnn dit zcerck. - Naediela in alle aengevangene

wercken, het ooghwit tot een eerljck Einde beiioort te strecken, alsoo het Zinde een voltreckinge is van alle dingen, ” en aldus in dien toon

voortg.Fnde
eene bladzijde vol nonsens,
waarbg terloops nog de kans waargenomen
wordt, ons op Eccl. VII. 2 Petrus 1: 9, de
brieven van PAULUS en de Openbaring van
JOAN‘TES te wijzen, om daaruit te leeren dat
het Einde beter is als t Begin, dat t Begin sen
t Einde hanght, en t Einde aea t Begin vast is.
Zoo verre schrijver en vertaler over hunnen arbeid, om te doen zien in hoeverre het
werk aan de misschien opgewekte verwachting beantwoordt, laat ik het allezins juiste
oordeel volgen van den beroemden WIWKELB~IAZTY, die 122 jaren later dezelfde stof behandelde.
IjDiesen scribenten (z. w. PIERIUS VALERIANUS, .HierogZyphica.) lepte &SAR RIPA zum
wrunde, und ftihrete durch und über denselben sein Gebkude auf. Die Belesenheit in seiner Iconologie
ist mehrentheils sus jenem entlehnet ; das übrige ist theils aus Büchern die
von Sinnbildern hnndeln als ALCIATCS, TY~0~1~s n. s. f. genommen, ein grosses Theil
aber ist nuf seinem eigenemGrunde oder vielmehrin seinem Gehirne erwachsen. - Seine
Bildersind höchstens bey Illuminationen und
wenipe in Gemählden, anzubringen. Man
könnte vielc Einfalle desselben nicht liicherlicher erdenken, und ich glaube wenn ihm
z. E, das welsche Sprichwort,in ein Sieb pissen, das ist vergebliche Dinge thun , eingefallen ware, er würde anch dieses figürlicb
gemachet baben.”
F,ene enkele opmerking doet zich hier bij
ons op. Twee eeuwen scheiden ons vitn do
aanprijzendeonfschuZdingeVanDIRK~1E~E~Sz.
PERS, en ecne eeuw is reeds over wIYKELMASS kritiek verloopen, en zoo ook wij in ons
oordeel, zonder het te weten, onder den invloed van onzen tijd staan, daar is nu en immer maar ééne keus mogelijk tusschen RIPA
en WIYKELNAX. Ongeacht het vele, dat we in
den laatsten afkeuren als te schoolsch, te
stroef en te abstract, en niettegenstaande het
weinige goede dat van de grillige cometti, van
den bombast en pedanten nonsens des eersten
na de snoeijing overblijf%, - ondersch$ven
we ten volle WYKELYAZTS
woorden. - En

toch vond RIPA'S werk volgens PERS minstens
12 uitgaven in het oorspronkelike, en mogt
hij het als een treffelijk en deftig werk van
nitnemende nuttigheid aanprijzen, en bij den
algemeenen bijoal onder de tijdgenooten
roemde ook VONDEL hem den geestrzj’ken RIPA,
ja zelfs nog in 1712 noemt hem de talentvolle
LAIRESSE,
wiens authoriteit gelukkig haar
eeuwfeest niet lang overleefde, een zeer loffe-

22j’k, heerlek en nuttzg werk voor ctlb konstenaars.

Maar daar zijn, en het is deze opmerking,
tot welke wij wIlden komen, daar zijn op het
gebied des geestes, zoowel als op dat der stof
heerschende epidemiën en gelijk men den loop
der cholera geo?raphisch bepalen kan, haar
ontstaan, ontmlkkeling en verloop nagaan,
ZOO ook zou men de historia mwbi kunnen
schrijven van tal van afdwalingen in den
grooten stroom der menscbelijke ideën. De
symptomatn zijn ruimschoots te vinden, theologen , geleerden, dichters hebben ze voor
ons bewaard, schilderwerken, meubelen, kleederdragten en gewoonten maken ze ons voor
elk tijdvak aanschouwelijk. Het onderling
verband moge hier en daar min in het oog
loopende zijn, elders komt het des te duidelijker voor. De groote bergketenen worden
door den Oceaan wel bedekt, maar niet afgebroken. Het eupheïsme van ELIZARETRS hovelingen uit Italië overgewaaid, vond in SHAKESPEARE zine kastijding en zijne apotheose
tegelijk en in MoI,IEREsjargon$eurizijnelaatste bespotting. Onze CESAR RIPA was er niet
zoo geheel vreemd aan en zijn succes is volstrekt niet misplaatst bij de mythologiserende
vereering der Romeinsche oudheid, waarmede
$e gouden eeuw onzer letterkunde en dedécaYence onzer kunsten zijn gestempeld.
Het zou eene niet onwaardige taak zijn
voor mannen, die reeds op kleiner schaal den
iust naar meerder opwekten, zulk eene Gepchichle zur Ideen der Menschheit te schrijven.
MADOU in zine Physionomie de la Socie’té en
Europe en ALEXIS MOS?EIL in zijne Histoiro
:Ees Fraqais des divers Etats, hadden met een
speciaal doel iets dergelijks voor den geest en
lieten anderen nog stoffe te over op een meer
zlgameen terrein.
Mogt de hooggeachte steller der vraag het
bovenstaande niet reeds meer dan voldoende
ichten en verlangen CESAR RIPA zelf in hnnlen te nemen, zoo bied ik langs dezen door
nem gekozen weg mijn exemplaar ter inzage
CERCANDO.
tan.

[Ook H-g. heeft een exemplaar VRII eene andere

uitgave. verrijkt met twee honderd fiqrrren. te Amstelia; W&le& door CORNELIS DA%KER&, , h-onst-,

%art- en Boeckverkooper, WXJT~~ op den Nieuu,mlijck in den Atlas. Z. j. Overigens is de titel dezelfde,
jehalve dat daarop de naam van den vertaler niet
gevonden wordt. Hij biedt insgelijks den vrager ziju
txemplaar te leen aan.]
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Moordjaar
(VII. bl, 192, Vr. 255). NARzegt in zijn Iiatechismus der natuur, dl.
1. bl, 366 (5de druk), dat het een oud wangevoelen is, dat ‘s menschen leven op het zevende jaar afgebroken wordt, en dat dewijl
zeven met negen vermenigvuldigd tot uitkomst 63 heeft, men dus daarom dat jaar bij
uitnemendheid het moordjaar genoemd heeft.
E. A.P.

voorafgaan, en waarop de vermakelijkheden
plaats hebben.)
De Franschen gebruiken het woord Carnaval alleen voor t,le temps destiné RUX divertissemens , Iequel commence le jour des Rois
et finit le Mercredi des Cendres.” Den vastenavonddag noemen zij mardi gras of car&e
penant.
ICHXEUTES.
[J. H. P., 'pB--'p, ~~1x0, een ongenoemde, Dr.
RÖMER en J. J. WOLFS geven aan het woord denzelfden oorsprong. De laatstgenoemde vermeldt nog eene
afleiding van een middeleeuwsch-lat. Carnekuarlum,
ubi caro levatur.]

TISET

JToordjaar. Niet slechts in Noord-Holland,
maar zeker in veel ruimer’ kring, zoo in als
ook buiten ons Vaderland, heers& het bijgeloovige denkbeeld nopens het voorllg’uar.
Immersook de Franschen spreken vanz’année
&‘mactérique. Werden de cijfers of getallen 7
en 9 voor zeer ongelukkig gehouden, dan
moest, meende men, hun product 63 wel het
allerongelukkigste der getallen zijn, en zoo
stelde men het 63ste levensjaar aangewezen
of voorbeschikt als het einde des menscholijken levens. Het is om die reden t dat men in
het van ouds bekende ganzenspel, hetwelk
het tooneel des menschelijken levens roorstclt.,
niet verder telt dan tot 63.
J.VA?r'DERRAAX.

[Met die laatste opmerking zgn wij het niet eens.
63 is wel het laatste nommer van het ganzenbord,
maar de dood komt daar op een vroeger nommer voor.]

I

De 0’ in Iersche geslachtsnamen (VIL bl.
192, Vr. 261). Het Iersch is m;j niet bekend,
maar ik weet wel, dat in het Scbotsch 0’ de
beteekenis van het Engelsche of: van heeft.
BURSS zingt 6 : 7 in : ik@ Nannic’s awa’ :
The snaw-drop and primrose our woodlands adorn ,
And violets bathe in the weet o’ the morn ,
They pain my sad bosom, sac sweetly they blaw,
They mind me 0’ Naunic and Nannio’s awa.
Dr. ROJIEK.
Ue 0’ in lersche geslachtsnamen,
De 0’ in
Iersche geslachtsnamen ~~~o’Do~XEI~L,O’COSHELL en dergelijke, wat beteekent deze?
Ten antwoord hierop aan den Heer P. F. C.
STENMETZ,
diene het volgende:
I)~H~~~A.STEVENSOX

~urnnvaE~VI1. bl. 192,Vr. 26Oj. Mij dunkt,
dat de afleiding van dat woord niet ver behoeft
gezocht te worden, en wel niet anders dan
van het Italiaans&.
Carnaval, vastenavond, mardi gras, car$me
pïenant , de dag die de vasten voorafgaat , en
dus de laatste der zoodanige, die het genot
van vleeschspijzen veroorloven, mag dan met
regt gekenmerkt worden als een dag, waarop
men aan het vleesch (la Carne) vaarwel zegt
(vale).
Ik vind dit bevestigd in de Vocubolarío degli Accadelnici della C%usca, alwaar men pag.
157 leest in voce C’arnasciaZe: nSi dice al di,
che precede al primo didi quaresima, que anche si dice Carnovale, quasi carne vale.”
(Carnasciale , aldus wordt genoemd de dag,
die de eerste dagen van Quadragesima VOOTafgaat, en die ook genoemd wordt Carnovale,
alsof men zeide vaarwel vlees& 1)
De naam van Carnaval wordt intusschen,
bij meerdere uitbreiding, niet alleen aan dien
laatsten dag of avond gegeven, maar ook aan
de vastenavonds-vermakelijkheden of Bacchanalia, welke dien laatsten dag voorafgaan,
zoomel bij de It,alianen als Franschen.
De Acad. Crusc. zegt. daaromtrent weder:
r)Cnrnasciala, o Carnovale si dice a tutti que’
giorni precedenti al giorno di Carnovale, ne’
qu:lli si festeggia.”
(C.trnasciale of Carnovale wordt gezegd
v<~n al die dagen, die den dag van Carnaval
Dl. VIL

zegt,inJOHYHOL-

TROP’S English and Dutch Bictionary, op lett.
0’, dat die letter v66r den naam van een geslacllt onder de Ieren staande, eene waardigheid te kennen geeft. Prof. P. J. VETH in Z'Jrle
XDekens from tke EnalischC’lassics daarentegén berigt”in zijn Glo,&aq/ op genoemd werk,
dat, 0’ v6ór Iersche namen zooa beteekent, op
gelijke wijze als het Schotsche X(K, het Wal:
lische Ap en het Xngelsche Fitz. Voorts dat
0’ niet vóór eigennamen staande, eene verkorting is van of (van) o’ the, of the ; o’ year, sf
year ; o’ clod. of clod. Eindelijk dat 0’ ook eene
verkortingSis van on (bij of op), o’ ripening, on
ripening, bg het rijp worden ; o’ y conscieizce,
on my conscience , op mijn geweten.
J. H.P.
Heul (VIL bl. 192, Vr. 262). Ik voeg cr
bij heuE, kleine brug over de stroomen in
Zeeuws&Vlaanderen en heulen, de meisjes
kussen,wanneer men over deze bruggen rijdt,.
Insgelijks heubn, met iemand heulen, aanleggen, met den vijand heulen.
G.P.I1OOS.

Heul. BILDERDIJK, Verkl. Ge&., dl. 1. bl.
308, teekent bij heul of heulbloem (de maankop, papaver) aan, dat zij bij onze ouden dus
genoemd werd, als de algemeene toevlupt en
panacé in piueu en ziekten. '~EX IcATE,dl. 11.
bl. 210, brengt heul in betrekking met. heel,
hool en Aal in helen, hooi, gefbolen, in den algemeenen zin van verhrgen, en vindt in JzetlL
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hetzelfde met kool, hol, de gewone verwisseling van den klank oo in eu. Hij wil daarom,
dat heulzaad, heulkop, in een Ylaamsch dialect ook oel- en oolzaad, om de bijzonder groote holligheid van het zaadhuis dus genoemd
is, en zegt verder: ,rOverdragtelijk heul, toeverlaat, toevluoht, QsI. hooi, om onder de
gunst of het vermogen van iemand gedekt te
zijn, is ontleent, zo ‘t mij toeschdnt, van de
woonlijke holen der Oud-Duitschen onder
de aerde ; waer in de verlegene te samen liepen en zig lotgemeen maekten ; waer toe dan
ook tezamen heulen,” Bij KILIAAN~ heul ook
lot, kaveling. Zie verder WEILAJD , Taalk,
Woorden& en TERWEX, Etynaolog. Woordenb,
op heul.
Zoude heul niet verwant zijn met heil, voor
hulp, troost, van heelen, oulings heilen, Moesog,
hailjan,Angels. hoelan, Alem. heilon,:voor heelmaken, genezen, waarvan oolr heiland, heilaanbrenger? Zie ~~~~,~~‘~~,Nederd.h'pon.,
dl. 1. bl. 379.
J.J.WOLFS.
[Dat heul = hulp, toevlugt en heul = papaver,
hetzelfde woord is lijdt, dunkt ons, geenen twijfel.
Wij vermoeden evenwel, dat papaver de vroegere,
toevlugt de latere beteekenis ia. De afleiding WU
helen, die TEN KATE geeft, houden wij voor mogelijk,
xnaar niet voor zeker. niet eens voor wearschiinliik.
Dr. PALBERTSMA, A&zt. op het 4de deel van ~AËRLART'S &ieg. &t., brengt het in verband met
hulde, welk woord GRIJIM
ook ve.n helen afkomstig
acht. Op de vraag van den Heer WOLF& of het verwant is met heil en heelen, antwoorden wij : het ia
dit stellig niet.]

werd toegelegd een maandelijksch tractement
van f 100, )jen daerenboven op syn wedercompste uyt Indien aan hem en syne vrouw
ieder een nieuw kleet of de weerde van dien
te vereeren.”
Hij vertrok den 3den November 1677 uit
Texel en kwam den loden April van het volgende jaar ten roede van Bntauiu ter anker.
Hij had derhalve de reis niet in 77 dagen,
maar in vijf maanden en acht dagen afgelegd {*). Dat dit niet bijzonder voorspoedig
w&,blijkt uit aanteekeningen omtrent andere
schepen der Comp, gehouden: Zoo deed &
goude Leeuw in 1621 de reis derwaarts in 4
maanden en 4 dagen ; de Haas in 1624 heen
en terug in 9 maanden en 7 dagen; Zutphen in
1632 de reis derwaarts in 4 maanden en 17 dagen; Amsterdam in 1639 de reis derwaarts in
3 maanden en 23 dagen ; Smient in 1650 de reis
derwaarts in 4 maanden en 7 dagen.
Het journnal van de Amsterdam werd gecopiëerd , en daarvan een afschrift aan iedere
kamer gezonden,
De terugreize van B. FOCKESZ. uit Indië,
was betrekkelik spoediger. Den 1OMei 1679
ten anker voor Texel komende, bragt hij den
generalen brief over, gedagteekend van den
2lsten December te voren. Wanneer wij voor
zijn verblijf aan de Kaap acht dagen stellen,
dan werd door hem de reis in 4 maanden en
10 dagen rolbragt, waarvan men nog wet
eenige dagen kan aftrekken voor het uitzeilen
der straat Su?tia, Sedert werd B. FOCKESZ,
Fokksns overtogt naar Java (VIL bl. 200, in onderscheiden belangrijke diensten door de
LABORASTER,
Vr. 263). Ten behoeve van SCR. neem ik het Compagnie gebezigd.
volgende uit mijne aanteekeningen omtrent
Fokkens overtogt naarJava. De vrager zegt,
FOCKESZ.OVt-3'.
dat men in 1837 of 1838 in een der JaarboekBAREXD FOCRE~Z. kwam in 1676 met de jes las, dat ten tijde der O.I. Compagnie zeKraanvogel als stuurman uit Indië. In Sep- kere F. FOKRENS den overtogt naar Javain
tember van dat jaar bood hij de vergadering den korten tijd van 77 dagen deed. Wij vervan 17en op nieuw zijne dienst aan, en stelde onderstellen, dat deze opgave minder juist is
hun voor, dat ze zouden &qea of aanbouwen enniet~.~O~~~xS maar BAREXDFOKKE beeen Gafioot en hem daarop als stuurman stel- doeld zal zijn. Deze stoute Friesche schipper
len (plaatsen), waarmede hij vertrouwde de deed in het jaar 1678 de overtogt van Holland
Comp. veel dienst te kunnen bewijzen, ZOO naar Batavia in 94 dagen. Zie M. D; TEENdoor jaarlijks op de retourschepen te kruisen; STRA, Reizen, dl, 11, bl. 189. Dezelfde schr&
de uitloopende schepen vóór te zeilen ; het ver (dd. 17 Sept. 1845) bezong hem in de
overbrengen van depeches naar de Kaq of Friesche Volks -&nanak, 1846, bl. 171-174,
naar Oost-Indiën, of tot zulke andere diensten )Jde stuurman van BARESD FOKKE. In eene
hier te lande als de Comp. zoudegaedvinden. aanteekening voegt hij er nog bij, ,ldat de
De kamer dmsterdana werd ;na gehouden Gouverneur-Generaal VA?J GOESS door een
deliberatie, gemagtigd om met hem op de best paket brieven en papieren de bevestiging
doenlijke wijze overeen te komen, en in dienst vond van deze buitengewoon voorspoedige
der Comp. weder aan te nemen en dit op reis.” FOKKE vertrok van Batavia naar Ceigrond van de goede diensten, die hij haar ge- lorz en van daar naar het vaderland en had
durende een twintigtal jaren bewezen had.
weder .eene ongemeen voorspoedige reis. Het
Het Galjoot werd’aangebouvd en ontving bijgeloovig volk kwam zulks verdacht voor
clen naam van de Snoeper; toen nu in het volen bragt dit naar aanleiding van het gezegde
-gende jaar eene merkolijke verandering in
het, bersonoel der hooge Indische Regering
(*) Zie DD BOSS, Leven der Gouverneurs-Gemeraal
plarcte vond, werd B . FOCRE.SZ. gelast, de de- ren Neêrl. Indië, ff&. Beschr. der reizen, dl. XX.
pê&es met de Snoeper over te brengen1 Hem bl. 244, de noot c,

van den Apostel

PAULUS,

(bief aan de Filip-

pelwen 11: 3). 1 Wacht zd voor de honden, tuc~ht
~1 voor de kwade arbeiders” in verband met

een’ grooten zwarten poedelhond, dien FOKKE
wan boord had. TEEXSTRA zegt nog, dat men
dezen fermen zeeman met een standbeeld vereerde.InFrieache kleedingin steenuitgehouwen, prijkte PORKE op het eiland het KuiperQe,
een weinig ten zuiden van het eiland Onrzbst ,
voor de reede van Batavia. De Engelsche Admiraal DOURIE in 1808,den toenmaligen Gouverneur-Generaal DAENDELS op Java niet
durvende aanvallen, had, zegt TEENSTRA, e&ter moeds genoeg het beeld van FOKKE, op
een onbewoond ellandje te veruielen,van
hetwelk ik later nog eenige brokstukken op gezegd eilandje bij het vervallen kruidmagazijn
J. D.
heb zien liggen.”
L.
HerZin, enz. (VIL bl. 200, Vr. 268). Om-

trent XICHIELHERLIX~~ 2ijn'2oon,doorxO1~CARYES te tTaZexciennes onthalsd, vindt men
eenigberigtuit het H.S. van POXTUSPAYEX,
in het, onlangs verschenen werk van J. L.
HOTLEP, TIze Kise of the dutch Republ. 11.
79. Dezelfde schrijver geeft aldaar de beschrijving van het uiteinde van PECEGRIX DE LA
GRAXQE (79, 80 en uit, het HS. van POXTUS
PAYEN, ibid. 45). GUIDO DEBRES geboortig
uit Bergen in Henegouwen, (7 1567), is door
het deel, dat hij aan het opstellen van de bekende geloofsbelijdenis.genomen
heeft, in bijna alle kerkgeschiedenmsen
der Hervormden
vermeld geworden. Men zie b. v. behalve
BRAXDT, Hìst. der Reformatie, 1. p. 447, TE
WATER,
Tweede Eeuwgetgde, bl. 6-9. GIESELER,

Lehrb. der neueren

Kirchengesch. 111.1

S. 561, Ten jare 1565 gaf hij uit: La
;RaciBe Source et Fondement des Anabastìstes
OU Rebaptìsez de nostre temps avec très ample
Th.

des arguments principaux,par
lespuels ils ont acwtistzrmé de troubler 1’Eglise.
Het werk is oFgedragen d lYZgh’se de notre
Seign. Jesus.Chrzst
qzti est esparse ès Pais-Bas
de Plandres, Brabant et Hainault et Artois,
etc. Hij noemt dit werk un petit labeur, en
A?ej%tation

toch bestaat het uit een dik deel van bijna
1000 blz. VILLEXAVE gewaagt er met lof van
in de Rioaraahie Univers. V, D. 546. L’ouvrage, zegt cij, %‘est pas mal écrii pour Ze temps ei
conlient des chosea curìeuses. Ik ken het, werk
alleen uit deze aanteekening.
QUIESCEXDO.

Cornelìs Wiggartsz en Taco So/brands (VII*
bl.200, Vr. 270).Voor TACOSYBRA?IDS~ZW
ook nagezien worden: KIST en ROYAARDS I
Archief, dl. 1X. bl. 313,318,356, 362 eu dl>
XVIII. bl. 230 en 255.
J.VAXDERBAAX.

CornelisWiggertsz
e?a Taco Sybrands.lk hernner mij, dat, toen ik 25 jaar geleden de geIrukte Resolutien der StateR van Holland BR
Vestfriesland
op de Koninklike Bibliotheek
e ‘s Gravenhage, om eeue andere zaak, van
.580-1600 doorzocht, ik daar over ondereheidene jaren eene overgroote menigte aaneekeningenvond aangaande de beide bovengenoemde predikers en de beweging, die door
lunne gevoelens was ontstaan.Nevens
hunne
lamen kwamen daarbij ook voor die van CASBAR COOLHAAS
en DERMAN RERBERTS. De
XesoIutien der genoemde Staten zijn in die
aren vol van kerkelijke zaken.
S. J.
Martijn van Yoysin (VIL bl. 201 ,Vr. 272).
R. vraagt, of omtrent dien Hervormden marielaar ook iets meer bekend is, Idan hetgeen
gevonden wordt in het libel in 1609 te Arniem in het licht verschenen : Waerachtighe be-

rchryvinge des gherichtelicken
proces gehoude?,
‘ot Sursee,teghen MARTIJN vAX vOrSIs,enz?

[n antwoord daarop verwijs ik R. naar de
Historie der Martelaren, enz. t’ Am& 1658 ;
tIdaar toch vindt men fol. 469 en 470 eene leyensbeschrUving
van dien martelaar des ge,oofs.
C.LH.VAYSENDES.
Drinkkan

met penning op M. A. de Ruiter

VIL bl. 201 , Vr. 273). De daarin vervatte
Jcheepjesschellingen van Holland en Westfriesland,
kunnen wel met het jaartal 1676
eijn , daar de stempelslag dier munt een aanvang nam met het jaar 1670. Zij hebben tot
omschrift: Vigiiate Deo confidenter. Zij zijn afzebeeld en beschreven in het Bfuntboek vtzn
VERKADE,
pl. 55, No. 4. - Welligt dat den
Admiraal DE RUITER in 1676 in deze munt
z;jn gage of traotement is uitbetaald geworD. W. Z.
ien.
Ilzcia uan Hemsttirhuia (VIL bl. 223, Vr.
275). Ter beantwoording en verdere toelichting van het gevraagde moge dienen, dat
FRANÇOIB EEMSTERHUIS,
geboren in 1721,
niet in 1790, naar den Haag is gaan wonen,
werwaarts hem zijn ambt als eerste Kommies
van Staat riep, maar dat hij aldaar op den
Sden JulQ 1790 overleden is. Hij is in die stad
reeds komen wonen in ‘t jaar 1’755, benoemd
zdnde tot Commies ter Secretarie van den Raad
van State, (hebbende tot ambtgenoot den Heer
en Mr. FRANÇOIS VAN DER STOOP, wonende
in ‘t Voorhout, en in 1745 evenzeer tot Commies ter Secretarie benoemd). HEMSTERH~IS
is toen (in 1755) gaan wonen op ‘t Plein aan
den hoek van de korte Houtstraat, van waar
hij in ‘t jaar 1766 verhuisd is niet naar de
hun, maar naar de VeenlaaR, alwaar hij betrokken heefi het dest2jds laatste huis aldaar ;
zijnde een aanzienlijk Heerenhuis (met eenen
grooten tuin daar achter), waar vdór in den
40*
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gevel stond VorstelZjk tuinzigt, nis zijnde gelegen tegenover de zuidwestelijke zijde van
den zoogenaamden Prinsessent&.Aldaar,gelijk ik zeide, in 1790 overleden, (nadat hij
reeds in 1780 als gedispenseerd van zijne
ambtabetrekking voorkomt, en in dat jaaI
door den Heer Mr. A B R A H A M A D R I A A N B I CHOT VJSCH vervangen is), is zijn lijk naal
Leyden om aldaar te worden begraven, overgebragt.
Zijn huis op de Veenlaan is toen in handen
gekomen van den Heer Ambassadeur FAGEL,
die het vroegere opschrift aan den gevel daarvan heeft doen vervangen door den 135sten
regel uit het vierde boek der Georgicne van

re draaijing kende dan die van onze boerenwagens. De benaming is zuiver Hollandsch ,
en EILIAAN heeft het woord reeds gekend..
Dat men kierelioe zegt, is door de verkeerde
uitspraak van US . Deze wagen is dus naar
zijn onderste1 genoemd, even als de fouTgo:i ,
en beide behouden die namen , schoon het onderstel veranderd is. ~‘ASSE~BERGH heeft
in ziJn Idioticon frisicum kierboek, en WALBERTSNA in Hulde aan GIJSBERT JAPIX kjie,L
reboek, ‘t *geen ons naar kierebok als wagentje
wijst. >jDlt toont, dat de soort van bak, waar
de voerman in zat, op het draaiende vooronderstel rustte , gelijk nog bij onze koetsen
plaats heeft.” BILDERDIJK t. a.p.

VIRGILIUS :

Primus ver8 rosam, atqub ccutumnocarperepoma
en later is het verbouwd, zoodatvan het vroeger aanzien niets meer overig. is. Het heeft nu
tot opschrift Rozenburg, en 1s aangeduid als
behoorende tot Wijk D. No. 368.
Het is nu ook niet meer het laatste huis op
die Veen!aan, daar er sedert een nieuw huis
verderop gebouwd is.
ICIINEUTES.

Huis van Hemslerhuis. Ik meen, dat men te
vergeefs zoeken zal naar een huis door HEMSTEI~IJIS
bewoond, in de straat genaamd c2e
Lnafz : deze loopt van de groote markt naar de
varkenmarkt. HEMSTERH~IS is overleden in
zijn huis aan het einde yan de Veenlaan, een’
op eene bleekerij uitloapenden weg, aan de
buitenzijde van den hoogen ton1 bezijden den
tuin van het Koninklijk paleis. Van dat huis
is sedert een gedeelte verbouwd en de tuin
gesplitst; de voorgevel, thans misschien nog
kennelijk aan een paar pilasters; het bevatte
één zeer groote bovenkamer met ramen naar
voren en achteren, die door de bibliotheek
geheel gevuld was ; de boeken in het middengedeelte ruggelings geplaatst, dat door een
schrijftafel gevuld was. In dezen staat herinner ik mij het gezien tehebben bij gelegenheid
van de verkooping der bibliotheek (In 1792 ?
Het juiste jaartal kan de Catalogus aanwijzeu, die zeker door liefhebbers zal bewaard
zijn). Er kwamen vele Classici in voor,waaronder met aanteekeningen vpn de hand van
den vader, met eene zeer kleine, doch naar
mij voorstaat, duidelijke letter.
L. J.
Kireboe (VU. bl. 223, Vr. 277). BILDER Verkl. gesl. dl. 11. bl, 67 zegt: Kireboe
is kierebus, keerbus, dat is draaibus, omdat
het onderste1 in eene soort van bus draaide,
waarvan de onderstellen onzer koetsen nog
een overblijfsel tonnen in de op elkander passende rondten van het voor- en achterstel,
schoon nu in geen grond als van een bus gevat. Een dus draaienden wngen noemde men
cen kee&s, omdat. men toen nog geene andeDIJK,

b. J. ROLFS.

[Men zegt,dat het woorcl van Russischenoorsprong
is ; wij kennen die taal niet en weten dus niet of het

waar is. Maar dit weten wij. dat de I-Ieer WOLFS ons
hier op eene curieuse proeve van Bilderdijksche eiymologie onthaalt.iizereloe
of Kere&&, zooals wij het

vroeger niet zelden geschreven vinden, zouden twee
verschillende woorden zijn, het eene keerbus en het
andere keerbok! Verder: de oe aan het einde is door
verkeerde uitspraak van US ontstaan. Nog fraaijer!

Maar het fraaiste is wat wij even te voren lezen, dat
KILIAAN het woord reeds gekend heeft. Ja! wij vinden bij KILIAAN kierebus. En wat beteekent het volgens ben? Coroebus, coroebo stultior, een gek, tiribus
zooals men gewoonlijk zeide, den Griekechen eigen.
naam COROEBUS tot een appelh%tivUm maken!e. (vgl.
NAV.vI. bl. 152-154, 245!.]j

Vervolg op P. de la Rzte, geletterd Zeelclntf
(VIL bl.’ 224, Vr. 287). Uit het Levensberigt
van J. w. TE WATER, door hem zelven beschreven, bl. 400 blijkt, dat die geleerde eet mnnuscript heeft nagelaten, onder den t,itel van:
Vervolg op ‘t geletterde geeland, weleergeschrevendoor P. DE LARUE.
J. VAN DER BAAN.

Watergeuzen (VU. bl. 232, Vr. 299). Op
het Leidsch Archief berust een paspoort (op
perkament), gegeven aan S I M O N LOURESS
REUSES, van Duinkerken, stuurman, door ka?
pitein )) WILLEM DIERlCXZOOX CLOEIJEX, Wesende op een schip ten oerloghe, toegerust
van weghen den Edelen cn Welgeboren Heere
Graef YATJRITIUS, Grave van Nnssaq, benef’fens de Staten van de voorgenoemde Provinciën,!’ gedagteekend Rotterdam, den 22 Feb.
1588, n. s. Het zegel van CLOEIJER , dat er
op gedrukt was, IS weg, doch zijne handteekening is bewaard gebleven. In den AZg@rz.
Konst- en Letterbode van 1840, bl. 182, komt
hij voor ; even zoo JAY KAT (korenmeter) ; de
kinderen van JAN HAT hadden lijfrenten op
ie stad Legden.
In de l’hes. nek. van !572T1574 wordt
:ORZTELIS

LOUFS+&

VAN EVERDIYGEY Vermeld

! ils Artilleriemeester.
In denzelfden AlgPm. Kon&- en Letterbode
wordt ook genoemd PIETER GEXDT. Er mce-
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naam PIETER (VAS) koopen, ende aldaer in een seker huijs koGELDT bestaan hebben, want op het Archief mende, so saten aldaer seven kleyne kinderen
is mede een paspoort ,C;egevenaan~~~~~~N
bij hetvuer,elck
meteen kopjenin de handt,
VAS BREDA, door PIETER GEXDT, )Fkapitein
ende aten brij ofte pap met een lepel. Waerin stede van den overleden hopman RUIJCHA- over die Borgermeester seyde: Moeder, uwe
VER," gedagt. Antwerpen, 12 Maart 1578, ! gebueren die zijn u heel gunstig, dat sij de
geteekend P. VAS GENDT. zijn zegel is ver- / kinderen brengen bij li te bewareu. Neen,
loren. Ten andere vindt men in Thes. Rek. seyde die vrouw, het zijn mijn eigen kindevan Legden, A”. 1572-1574, den volgenden ren, die heb ik tot een dracht gehaelt, ende
, moopht ghg noch wat vertoeven, soo salik
post :
r>h’och bestaet aen dezelve CORNBLIS
LAK- u noch meer wondere laten sien: zo haelde zij
BRECHTS, by verscbeyden specificatie eñ or- 1 noch seven kinderen bij der hant, die een
donnnntie van Burgermeester, uyt zaecke dracht ouder vvnren, hetwelk was veertien
van onderhout, ten zyne huyze, tusschen den kinderen in twee drachten.
5 Feb. en 16 Aug. 1573, gedaen aen Mr. PIE- ' 14. Doen soyde de vrouw tot den Borgermeester: Ick ben weder zwanger, ende soo
TER VAX GEW, kapiteijn van de grote galeye
den Brie& die van vergift crancl was en binnen ghij het toekomende jaer weder alhier komt,
soo spreekt wederom aen, het schijnt weder
den voors: huyze gestorven is.” 109 gl.
..ELSEVIER.
wel een manier te wesen, Ende also die
Borgermeester het ander jaer weder over zee
?Bui&e?bgewone
vruchtbaarheid (VIL bl. 232, i track, soo aprack hij de vrouw weder sen,
Vr.301). Rraadplege het werkje: Een kleij- j zoo had die vrouw noch seven kinderen tot
ne Chronijcke ende voorberaydinge vande Af - een dracht geteelt, dat ia te samen in drie
komste ende t’ vergrooten van de dorpen van drachten een en twintig kinderen.
Grnft en de RGp, ende van meer verschegden
D~~.L.G.VRRY~~E.
notabele oude stukken ende geschiedenissen,
ge[De Loosduinensche legende verdient hierbij berdoen &~~JA~ADRIAEXSZ
LEEGWATER,.~TL zqn innerd te worden. Voor ‘toverige is, volgens een’
leven Ingenieur ende Moolenmaker van de $Q”, i onzer medewerkers, de advertentie in de vraag, aaneene ?ilystiJTcatie van eenige mauuais plaiEn nu op niewms hier bq gedaen de beschrg- I gehaald,
sants in 1796, en de aanleiding tot hun spot eene gevina van den orooten brandt, vooraevallen in de schicdenis, waarop het woord van HUYGENL) past :
R& op den Sesten Januar$, des Jaers 165-l,
Ui! ‘t 8chricklyxt van my swyght, heeft aJlerl>est
gescjdt.J
t’Saeg*dam, voor WILLEM WILLEMSZ, Boekverkooper, nen den Dam, besijden den Overtoom,
Thans bloeijende Il’ederlandsohe adel (VII.
Anno 1660, bladz. 3 1, waar wij lezen :
al 1. Onlangs geleden dat ik tot 8Zcknlaer bl. 233, Vr. 303). De door Mo. in die vraag
in een herberge logeerde, recht bezuyden de opgenoemde geslachten, (immers de meeste)
Waegh, waervan die waerdt zijn naem is zal Mo. kunnen vinden op de lijsten van de
personen of geslachten, wier titels en adelCORSELIS ADRIAEXSZ
VAS ~0~~~~1,endedic
waerdin heet AELTJEX GERRETS VAN DER dom op de registers van den Horigen Raad
van adel zijn ingesohreven, en van tijd tot
HOOGIK, seer treffelicke Luijden,welckewaerdinne mij selver verhaelt heeft, dat $ binnen tijd geplaatst in het Staatsblad der Nederlanden tijdt van veertien dagen minder als seven den. Zij zijn bijeen gevoegd in het IIde en
vierendeel jaers ses kinderen geteelt heeft in XIde deel der Verzameling van Wetten en Besluiten, uitgegeven door Mr. pi. J. c. VAX
drie drachten.
12. Op een sekere tijtben ick gevaren te- HASSELT. Zo0 zijn b. v. x3. A. FR. J. VAN
gen Amsterdam ende de R$p, met een koop- AEFFERDEN,G.J.EIE&SELT VA?JDIXTER,A.C.
man van Amsterdam, geheeten DORHOUT, die ff ESSELTVA~DDIZITERendefamilieVANTRI~ST,
zijn huijsvrouw bij hem hadde, ANNA ERXST vermeld op de eerste lijst (Staatsblad 1825,
Xo. 61) bij v&?j HASSE&T, dl. II. bl. 13,47, 89,
VAS BASSET; welke vrou mij verhaelde, dat
haer grootvader ,~~~~~~~JOHAXERXYTVAX A. J. A. PH. DE WAUTIER, op de 4de lijst
1829, No. 1) bij VAn RASSRLT,
HASSES, die een edelmpn was, die bij den (Xtnatsblqd
Prince WILBBLMUS
diende, dewelcke vader t. a. p, bl. 120.
De meeste, zoo niet alle die geslachten, bcwas van twee en tzeventiph kinderen, ende
doen hij sijn laetste vrou troude, doen was hij hoorden ip Belg&? te huis en z@ na de scbeitsestigh jaren oudt, ende teelde noch twin- ding niet over- of ingeschreven in de registers van den Noord-Nederlandschen Adel* en
tigh kmderen bij sijn jonghste vrouw.
.
13. Het is sommige jaren geleden, dat, ick konden alzoo niet worden opgenoemd in het
tot lvorn2et* was in een herberge bij het stadt- handboek van dien Adel, door 1.. A. VAS WEhuys, alwaer de waerdinne genaemt w:~s ~.KVB~D uitgegeven,
IIEssEt;r VAY DISTER b, v. is een zeer oud
FRASSJEX, welcke wuerdinne mij verhceldc
van een Borgermeester van Hoorn, die in ccn V!a:lmsch gesiachf, hetgeen zich eerst alleen
voorjaer over zee gevaren was om ossen te V~s~~x~~~scbreef. L)IRKVA~DI‘~TTE:I:~~.O~~~~,ten dus twee met den
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íle in de XNde eeuw met CATRER~XE
YHELIXE, erfdochter van JACQUEXART
DERHASSELT~A~HASSELT,~~~~LODEW~J~,

ofcaVAX

Graaf van Vlaanderen,
in 1331 aangesteld tot
Gouverneur van Bupebnonde, (Zie L'ESPIXOY,
Recherches des antìquités et de lanoblesse de
Flan&es, p, 235.) Hun zoon JACOB VAN DIXTER nam den naam van zijne moeder aan en
schreef zich VAX HASSELTVALN DIXTER, hetgeen later ontaardde in VAX HESSELT, en verVOlgenSin

HY;SSELTVANDINTER.

Dat de kastelein van Rupelmonde niet VAN
QESSELT, rnaar~~x HASSELT was genaamd,
blijkt, behalve uit de aangehaalde plaats van
L'ESPINOY,
en aldaar p. 243,452,781, enz.,
uit de geschiedenis van Antwerpen (uitgegeven op last van de Rederijkers Kamer de
Olqftak, 1846), dl. II. bl. 62 en 63, en uit de
Archieven van Rupelmonde. Zie &~essager des
Sciences des arts de le Belgique, tom.VI.( 1838)
p. 262.
C*&A.
Werken van Simon Simonides (VIL bl. 254,
Vr. 307). De volledigste lijst z;jner werken
komt, zoo ver ik weet, voor in het Nuamregister der Nederd, boeken van 1600-1’761,
van~.VbxABC0UDEen R.ARREYBERQ ,Rott.
1773, in welk register echter hier en daar
vele onnaauwkeurigheden
doorschemeren.
Ik zal de moeite nemen ze voor den Heer J.
BOUMAX af te schrijven, zoo & ze er staan :
1. Wandel nuar den hemel, 8”.

2. Leven uit den dood, 12’.
8. Nieuwejaars-giften voor de inwoneren van
de Republiek, 12O.
4. Eeuwige vriendschap van CHRISTUS en de
gebovigen, 12O.
5. Laatste bevelen, 12O.
6. Heilige bedenkingen over de bedijkingen
van de Beemster, 12O.
7. Afscheid-predikatie tian Oosthuzj’zen, 12O.
8. Gedichten, 4O.
9. Afscheid vun Rotterdam en eerstepredìkatie in ‘s Hage, 1664,12O.
10. Bloed-bruidegom of de gekruiste C H R I S TUS .

Rott. 1664, 12O.
ll. Heilige bedenkingen over Ps. 66; 6.
Amst. 1650,12O.
12. Gods oordeelen

19. Oeffenschool
1675 12O

voor de vromen, ‘S Hage,

20: DaikoJer der verloste kerke , 1684,4O.
21. Kort begrip van de godgeleerdheid en
Catechismus. Amst. 1693, 8O.
22. De ziel ondereenwolk. Amst. 1738,12O.
23. Heilzame zielsverlustiging over de geestelijke droefheid, met eene voorrede van c. I>F;
FEIJFER.

Rott. 1759, 8O. bij

24. Leidsman der zwakken aan des Heeren

25. Proefken van geestekj’cke gezangen, achter de Huisgezangen van F. RIDDEKUS. Rott.

1638.
Overigens vindt men hier en daar eenige
gelegenheidsgedichten van hem, waarvan ik
sommige zou kunnen opgeven.
J.C. Ii;.

[Eenipe dezer werken deelde ons $-y. uit de-

zelfde bron mede, waarop ook a. MELDER , zonder
nadere optelling van ‘B mana geschriften , ons wijst.]

VRAAGTEERENS.

3 5 9 . - Keizer en Koning. Wat is het onderscheid tusschen deze beide waardigheden ?
F. F.C. STEIXYETZ.

360. - Kinkhoest. Van waar dit woord?
361. -- weg doceren. Welke is de oorsprong van de uitdrukking: 1 eenen weg te
doceeren,” die op de Veluwe vaak gebruikt
wordt om aan te duiden dat een weg of voetpad, dat eenmaal bestaan heeft,, voor het publiek wordt afgesloten.
3 6 2 . - Vervolg op Xchels merklvaardige
vetdtogten. In de voorrede, tot de Merkwanrdigste veldtogten der Russen enz. door J. B.
SCHELS, uit het woogd. Amst. J. c. VA?~
1832, wordt een vervolg beIoofd,
‘t welk de nieuwe oorlogen der Russen zou
behelzen, Het opgegeven werkloopt tot 1770.
Is er later een vervolg op verschenen ? waar ?
waar het oorspronkelijke?
HESTERE%

G. P. ROOS.

383 . - Diedcrick
13. Vriendenraad, 1655, S”,
14. VeThemelde ziel, Rott. 1658,8°.
15. Vertroostingen voor een swaarmoedigen,

1tott. 1660, 12O.

16. Zielsbetrachting
over ‘t Avondmaal, Rott,
1660,120.
17. Staat en genezing van een verlaten ziel,
door KOELmAX. Utr. 1660,120.
18. Noodige boetspraken,
‘SITsge, 1666 ,
8”.

kost

H. rafel. Amst. 1691 en 1763, 8O.

over Nederland, 1655,

80.

x. TOPIJX,

15 stuiv.

van Domburgh, Mr. DIE-

Gouverneuren
Commandeur van Ceilon, en stierfín den jare
1737. Waar was hij geboren en wie waren
zine ouders? Daar hij m de regten gepromoveerd schijnt te zijn geweest, zouden de lijsten der ingeschrevenen of gepromoveerden op
de Akademiën welligt inlichtingen kunnen
geven.
c. c. c.
DERIOK

VAN

DOMBUROH was
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364.- Windstreken. VR~ waar de benamingen hooge wind voor een’ noordelijken, en
lage wind voor een’ zuidelijken wind ? Moet
de reden gezocht worden in het gebruik om
onze kaarten in den reEel met het noorden
naar boven, met het zuiden naar beneden te
hangen ? en zoo ja, is dan deze laatste omstnndipnheid alleen eene conventie, of rust dat
0aebrulk op natuurkundige gronden ?

3100. - P. WQeri. Kan iemand ook levensbijzonderheden mededeelen omtrent PETRUS WICERI, die als leerling van den Hoogleeraar H. V E N E M A onder de godgeleerden
van zijnen tijd heeft uitgemunt?
J. C. K.

311. - Jacobus en Jacoba van der Wcdlen.
Men vraagt levensberigten
van JACOBUS VAN
PRIMO.
DER WALLEN, Leeraar m de wis-, natuur- en
sterrekunde te Delf, die aldaar in 1756 eene
3 6 5 . - Toujo~rsperdr2~.Degeestige
tIoude redevoering hield: Over de nuttigheid der wìsHeer SMITS” noemt in zijne NederZ. Spectator, kundige wetenschappen. En van JACOBA VAN
No. 38, de spreekwgze:
toujoursperdrix,
jlde DER WALLEN, door eenige dichters van haren
bekende spreekwijze.” Ik wil gaarne beken- tijd, in ‘t begin der XVIIIde eeuw, bezongen,
nen, dat ik er dat epitheton niet aan kan toe- als zeer ervaren in de schilderkunst te Botvoegen, tenzij een der welwillende Navor- terdam. Zie R. VAN EIJNDEN en A. VANDER
schers mij vooraf op de hoogte hebbe gehol- WILLIGEN, Gesch. der VaderZ. Sckilderkunst,
pen, betrekkelijk afkomst en beteekenis; ze dl. 1. bl. 338.
J.C. K.
liggen voor mi in het duister.
'WIE HELPT MIJ?
3P2. -Huwelijken buiten de steden. Waerom werden de huwelijken van vele aanzien363. - Elìsa von der Recke, geboren Gra- lijke inwoners van steden in vroegeren tijd,
V~IE von Medem. Wie is bereid in 'DE NAVOR- niet in de stad hunner inwoning, maar zeer
SCHER
eenige levensbijzonderheden aangaan- dikwijls op een der dorpen van den omtrek
de deze dichteres mede te deelen, van wie ik voltrokken ? Was het alleen om den toeloop
alleen ken Geistlickë Lieder, Gcbete und reli- van nieuwsgierigen te ontgaan, of bestond er
g2öse Eetracktungen (Leipz. 1841), met een eene andere oorzaak?
IL v. s.
Vorwort van TIEDGZ en een grafrede, waaruit
blijkt, dat zij in 78jarigen ouderdom, don
393. - Huis te Op-kemert. Wie deelt mij
16den April 1833, is overleden? - Of wie
bizonderheden mede
althans wijst mij fontes aan, waaruit ik zou eenige geschiedkundige
van het te.Tenwoordrge huis te Op-kemert :
kunnen putten?
wie was qn stichter en wanneer werd het
in 1791. Wie is gebouwd en met welk doel ; welke geslachten
361. - Hollandschevrouw
de Bollandsche vrouw, van wie BUNGEYER in hebben er van zijne stichting tot op den tegijo Julien, dl. IV. bl. 174, spreekt, die in 1791 genwoordigen bezitter,Mr.~.Baron~acaa~,
de vergaderingen van zekere revolutionaire de heerlijke regten op uitgeoefend ?
F.F. C.STEIXMETZ.
klubs te Pay$s, door PAUCHET gepresideercl
,
b$woonde
en daar de emancipatie der vrouwen predikte?
304. - Een anker en tropee. Welk geDOLSMA.
slacht voerde van . . . . . met een anker van .,...,
‘t schild gedekt met een aanziende helm met
eene vlugt? Welk geslacht voerdevan . . . . . ,
368. - Nederlanders, met vreemde rídderorden begiftigd. Vroeger vond men inden Ne- met een’ helm en wapenrok, omgeven met
vlaggen, strijdhamers, knodsen , enz. in den
derl. Staats-Almanak eene lijst van onze landgenooten,die
vreemde decoratiën droegen. De vorm eener tropee ? Ik vind beide schilden
op .een cachet met elkander vereenigd en door
vrnrtg is: waar kan men tegenwoordig daarvim
eene officiele en naauwkeurige opgave vin- eene markiezenkroon gedekt. Aangenaam zou
het mij ook zijn de kleuren of metaIen te kenA
den ?
LABORAXTEK.
4: nen.
36B.- D. van jvussenaer. Welk was hc t
316.- Stekgrond, waas- of wasige grond.
onbezonnen bedrijfvan DIRK VAN WASSENAER,
Heer van Voorsckoten, háttozjk, enz. in het Welke grondsoorten moet ik verstaan onder
midden der XIVde eeuw,waarom
hij van zijn stekgrond, waas- of toasiye grond?
LABORASTFB) .
Leidsch burggraafschap werd ontzet, en die
later er weder mede werd begiftigd, zoo als
3re.- Schaarwake erax. Wat is sckaarJAC. KOK berigt in het Vaderl. Woordenboek,
wake, kyndel~yts, sargas en kockamulos: rtlle
dl, XxX. bl. 264 ?
woorden, die ik vond in geschriften van de
J. C. K.
XVIIdc eeuw ?
LABORAìSTER.
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[Sclrcrar~uake zal hetzelfde zijn al3 sJmnrzoach!er.
Excubiae, vigiliae; st,atio, loens custodioe mi1itc.m
deputatus; circitores, circuitores. KIL. wase = limus,
lutum, coenum H. in het BrieAch zcease.]
/

beide (~~~I~OO~ETRATENS
GesL1c1~~2.). Vraagt men nu,
of deze drie woorden met regt tot de onzijdigc gerekend worden, dan antwoorden wu : vonnis zonder
twijfel. Omtrent z&nis durven wij niet beslissen,
omdat wij niet weten sedert wanneer men begonnen
311. - Cornelis Dirkz. Welke bewijzen is aan dit woord het onzijdige geslacht te geven, en
welk geslacht men er tegenwoordig in de verschillenzijn er, dat de Admiraal CORSELIS DIRKZ. die
I de dcelen van ons vaderland aan geeft. Getuiy?nis
de Spaansche vloot in 1572 OIJ de Zuiderzee 1 1s vrouwelijk. Heet getuigenis is waarschijnlijk een
versloeg, den Haam van POPPEDANME als fa- germanisme.
milienaam had, doch dat z;jn afstammelingen
Wij verwijzen *, die vraagt waarom adeldom mannelijk, daarentegen Christendom en Jodendom onzijdig
zich vervolgens AD~~IRAAI, noemden.
zijn,
naar het stuk van Dr. L. A. TE wINm%, over het
nat er eene familie POPPEDAJIME te ì!fOnwoord
doem en de ramenyestelde
woorden die op dom
nikendam in 1583 woonde, is mij gebleken uitgaan, in DE J AGE RS drchief, dl. I. bl. 299-322,
uit eenen lijfrentenbrief van dien tijd, terwijl waar wij op dc laatete bladzijde lezen : ,, Letten wij
de familie AD311nABL menigmaal voorkomt. : eindelijk op het geslacht der op dona uitgaande woorden, dan bevinden wij, dat die, welke van persoonsWelk wapen had CORXELIS DIRKZ ?
gevormd zijn, tot het onzijdige geJacht be..R. E. I namen
booren, maagdom uitgezonderd ; terwijl die, waarin
geen naam van den persoon voorkomt, mannelijk
328. - Tweede huwelijk van Emanuel van , zgn, behalve heiligdom en misschien ook eigendom.”
Portugal. Zou iemand mij ook kunnen medev. R-K deelt ons de regels mede uit P . D.. HUETS
doelen, wanneer EMANUEL VAN PORTUGAL, na Iter Suecicum, waarin de zonderlinge wijze beschreven
werd, waarop men te Hardenberg eencn Burgeden dood in 1630 van EMILIA VAX N A S S A U
meester verkoos. Hij meent dat het Overijsselsche
hertrouwd, humde met LOUISA D’oSORIO? of / stadje Hardenberg bedoeld wordc en vraagt of die
hU nog kinderen bij haar verwekt heeft? en regels waarheid bevatten. Zeer zeker wordt Hardw.
wanneer zij stierf, terwijlhij in 1638 overleed ? ~ 6erg in Ouerijssel bedoeld. In IIUF.TII Comnrenturius
A. R.C. Ide rebus ad eum spectnntibw , p. 77, lezen wij : ,,Ve/ nimus deinde Hardenbergam, quod oppidum est Z’runj sisalanine.
Minime v e r 0 lectori injucundnm fort
put0 cognosccre quo ritu consul illic creari soleat, uti
VRAGEN DOOR FIET BESTUUR BE.\KT, quidem ab onpidanis accepimus. Cumque olim itincfis nostri SÛ&ci narratiönem dederim carmine illo
WOORD <
ad JOHANHEM CAPICLLANUM.. auod exstat inter PoëDo~sva vraagt naar het geslacht van het woord I / mata nostra, eosdem hit referam versus, quibus rem _
turn explicavi.” En dan volgen die regels. Hetzij nu
ytuigen;-. In de gewone I’salmherijming, Ps. X1X:
II~ET zich dit heeft laten op den mouw spelden, hetzij
4, 13 bd A.DES AMORIE VAN DRR HOEvEN,JR. vond
hij die aardigheid zelf bedacht beeft, altoos is het een
bij het Onzijdig, in den Statenbijbel, uitgave van het
Engelsche Bijbelgenootschap, Openb. X1X: 10, en vertelseltje, zoo als er in oudere en nieuwere reisbebij anderc
schrijvers vrouwelijk gebruikt. Na hem schriivinren meer voorkomen. De uitgever van den
Com&&ius, Amst. 17 18, zegt er van Tr, zijne Praein het voorbijgaan te hebben doen opmerken, dat de
uitgaven van het EngelscbeBijbelgenootschap
de Sta- fatio : ,,Hunc autem morem in illo oppido net vitenvertaling niet altijd naauwkenrig wedergeren, gere, net unquam viguisse, liquido constat. Sed ex
van0 fortasse rnmore, vel animi laxanài gratis, hos
wat ook ten opzigte van dit woord het geval is, daar
mij in alle oudere uitgaven dier vertaling, welke wij versus effictos esse facile crediderim.”
Eindelijk hebben wij nog te antwoorden op eene
bezitten, het gelu@enis lezen, antwoorden wij het
terren
volgende: hetgeslacht
der woorden op -nis, is in bedenkina.as door Dr. w. 0. BRILL inaebrast
_
onze bewering op bl. 256, waarbij wij aan de gewone
verschillende talen van Duitscben stam verschillend.
vertaling
van
2
Kon.
XXIII:
34,
boven
de
zijne
de
In het Gothisch zijn allen manneliljk, in het Angels.
a,llenvronwelijk,
inbet oud-Hoogd.enmiddel-Hoogd. voorkeur gaven. Hij wijst ons op íhch. XIV: 10,
komen vele vrouwelijke, eenige onzijdige voor, in ten bewijze, dat het werkw. 333 het voorzetsel ‘3
het nieuw-Hoogd. zijn de meesten onzijdig, hoewel achter zich heeft, wanneer het beteekant : veranderen
verscheidenen vrouwelijk zijn, en eenigen door som- in. Ons voldoet dit bewijs niet. Volgens den gard der
migen vrouwelijk, door anderen onzijdig gebruikt Hebreeuwsche woordvoeging (zie b. v. T. ROORDA ,
worden. In onze taal zijn zij allen vrouwelijk.Slechts
Grnmm. Hebr.; 5 432) vertalen wij : het geheele land
drie zijn ons bekend, áie men onzijdig geKruikt: 10,
zal seranderd
worden, zoodat het zal zijn als de
Vonnis. Dit woord vindt men reeds vroeg onzijdig, vlakte. Het art. voor ÏìlJJJ toont het reeds aan;
U. Uoctr., 11. 3540,3566 enz. RLOMXAERT,
Oudvl.
Ged.. dl. II. bl. 67. vs. 150. bl. 68. vs. 227. Mis- maar bovendien kau 2 nooit ofnimmer in beteekenen.
A. B. C. vond, bl. 179. den Predikant H. PAALJW,
schieh begreep men’ toen reeds den ‘oorsprong van
gehet woord niet meer. Daaraan zal het ook wel toe te en, bl. 137, de dichteres ANNA MA RIA PAAUW
noemd, cn vraagt of de genoemde Predikant ook van
schrijven zijn, dat men er het werkw. vonnissen van
de dichteres van denzclfden naam afstamde. 0fA.B.
afleidde, nevens het Engelsche to witness, het eenige
C. heeft redenen om te vermoeden, dat . M. PAAUW
xerkw. van een subst. op nis gevormd. - Po. Vuilonechte kinderen gehad heeft, en dan behoorden die
~tis. Bij HOOFT is het nog vrouwelijk. De collective
betcekenis van het woord is waarschijnlijk de oor- redenen in de vraag vermeld te zijn geworden. Of
het is eene loutere gissing, en dan vinden wil die bezaak, dat men er het onzijdige geslacht aan heeft toegekend. - 30. Getuigenis. Wij gelooven dat het een Leedigend voor onze dichteres. Ofeindeliik A. B. C.
heeft=niet bedacht dat echte kinderen áen familiewoord is van lateren tijd. Onze ouden gebruiken er
naam van den vader, niet van de moeder droegen,
tr<z~h en getuge voor. In de XVIIde eeuw vindt men
en dan is zijne vraag cene onnoozele vraag.
beide geslachten, bij de Staten-Vertalers en IIOOFT
bet oczijdige, bij HUYGHESS het vrouwel., bij VOXDEL
A
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AANTEEEERING

EN.

Woorden op het platte land in Noord-?lol-

Zand nog gebruike&& (verf. van 289).
Strooken. Strijken, wandelen, wordt vooral gezegd van eene gemeenzame wandeling
van een vrijend paar.
Strunen. Bespieden.
Stuntelen, Eenen onrasten tred hebben,
strompelen, stribbelen, den voet stooten.
Sudderen, Stoven, gaar maken (koksterm).
Dat suddert nog al, dat loopt nog al rond.
Sunst (om). Vergeefs.
Taat. Vader. Tegenwoordig. wordt het
hier nog alleen door kleine kmdercn gebruikt. In mijne jeugd heb ik bejaarde menschen gekend, die nog altad taat en mem zeiden, zoo als dit nog op enkele plaatsen in den
omtrek geschiedt.
Tafelbroeder, -zuster. Wanneer man en
vrouw beide uit een vorig huwelijk kinderen
hebben, noemt men deze lafelbroeu’ers en -zusters.

!I’aschje.

Geldbuidel, vest- ofbroekzak.

Teilen. Grashalmen, drooge grasstengels.
Teilig heet eene weide, daarmede bezet. Af-

teilen, de teilen afmaaijen.
Tekken. Verminderen, inkrimpen. De koe
tekt, d. i. geeft minder melk.
Te met. Omtrent, bgna. Spreekw. Te met
is halfweg,
Teuto&. Een mensch die teemerig, eentoonig en vervelend van uitspraak is.
Tiemen. Het hooi met een paard en tiemtuig van het veld op hoopen schuiven.
Tit. Speen.
Tof. Gedekt, goed geplaatst, b. v. h$’ zit
daar tof.
Troet. Pap, melkbeslag, dikke pent. Troeterig, brijachtig.
Troetelaar. Onhandig mensch, treuzelaar.
Tuik. Zindelijk,, schoon.
Tutje. Meisje, vrijstertje. Memmes tutje,

kinderachtige vrijster.
Tuur. Trek, begeerte. Ergens

tuur

naap

hebben.
Uillek,es. Uil, uilskuiken (scheldwoord).
,Uìltg’e knippen (Een). Een tokje vangen,

een middagslaapje nemen.
Uit<ouwings. Uitdrukkingen, gezegden (in
ongunstigen zin), b. v. dat z@ rare uitdou-

wivigs.

-

Uitgestreken.Opgeschikt,op
zijn zondagsch.
Uitig. U i t h u i z i g .
Uitverdaan. Uitwaarts aan, naar buiten.
Vroeger uittewaarder.
Unjer.
Paardestaart, heermoes, kwadenaard’(equisetum).
Uren. Opzwellen van den uijer bij kalfkocijen.
Uur. Uijer.
Yen, noemt men in den regel al het land
IN. VU.

Die aan de steng LX-OZ lumen,
zal cie vlag we? krijgen.
lat niet gemaaid wordt. Venland staut over
tegen hooiland. Koeven, schapeven.
Verbouwereerd. Ontsteld, verward,
Verbuisd. Afgemat, halfziek van een pret.je.
Vereezen. Verazen, te veel eten,
Verhandsen. Verruilen.
Vermoogd. Vergaan, verstikt, verbroeid.
Verpeuteren.
Verkerven, misdoen.
Verschieten. Verschrikken, ontstellen.
Versmakken, wordt geze,$ van de koe, die

het kalf ontijdig afwerpt.
Vinken. Verkorsten, vezels en klieren, die
bij het vetsmelten afgescheiden worden, koonders, kanebrood.
Vlaai. Holle vlakte, lage streek grond, dal
of daal.
Vleet. Menigte. Bij de vleet, in menigte.
Vleug. Vlaag, bui, b. v. een mooivleua’e vUór
deu dood. Trek, begeerte, b. v. ik heb er wei-

nig vleug op.
Vlook. Ondiep. Vlook van verstand, opper-

vlakkig, onnoozel.
Vloot, Portelbak, kanszeunis, Kaasvlootje.
Vroemoer. Vroedvrouw, het kwade wit:
Vromnzes. Vrouwmensch.
Vuilendig. Vuilaardig, ngdig, scherp, bijtend.
Vuig. Voor, geuI, greppel.
Waai. Hui, kaasvocht. Versch afgesc!lept
is het zoetwaai, na een paar dagen gestaan te
hebben zuurwaai.
Wam&s. Wambuis. Hij kr2jgt Foammis, dt
i. wordt geslagen. Iemand in zijn wantmis nemen, d: i: hem onzacht aangrijpen.
Wanhavenig. Schavuitig, slordig, slecht gekleed, onoogelijk.
WapeZing. Heet zeepsop, waschwater.
Wapperen. Wawelen, talmen, beuzelen.
Warschip. Waardschap, tijdelijk familiebezoek.Te waardschap gaan, uit logeren gaan.
Warschipper,
gast.
Wassig. Walgelijk, afschuwelijk, gemeen,
morsig.
Wateren. Drenken, de beesten watcrgeven.
Watg’ekaauw. Mnilpeer,
oorvijg, kinnebak?
slag.
Weer. Gesneden ram, hamel.
Weerdegen. Tegendijen,
teruggaande, misgewas, een dier dat ten gevolge van eenig
ongemak al etende vo,ort mager wordt en
verzwakt. Hg gaat weepdegen, zegt men er
van.
WQdwagen open. Geheel open, b. v. kasten
en deuren wzj’dwagen o$en zetten.
Wzjnsch. Schuin, scheef, niet regt afgesneden.
WiEZZg. Togtig (van eene merrie).
Winken. Yerflaauwen,verkleinen, verrninderen. De maan winkt, d.i. komt later op.
Woeg. Woelig, verhit (van het vee).
Woord. Mannetjes eend. Het mannetje
van gans of zwaan heet Gent.
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Wrakstikken. Wrikken, wreken. Hzj’ zal
er wat mede te wrakstikken hebben, d. i. hg zal

er veel moeite aan hebben.
WrongeL Kaasstof, de vaste zelfstandigheid, die, na het stremmen der melk, tot kaas
bereid wordt. Onderscheiden van de glib, die
bij gestremde melk zich aanvankelijk van de
wei of hui afscheidt.
Wurf. Erf, afgesloten grond, die onmiddelbik het huis omgeeft.
” Wurpelen. Za”chtjes aan de spenen trekken, ten einde de melk naar de uijers te lokken, het begin of voorwerk van het eigenlijk
melken. Naar mate de koe minder melk geeft
moet het wurpelen beter in acht genomen
worden. Even zoo bij het schaap.
Zageles. Zaagsel.
Zangerig. Aangebrand.
Zelleweg. Zelfkant, stootkant van geweven stoffen.
Zels&. Gezellig, gezelschapminnend, uithuizig.
Zetter. Kaaskop, vorm waarin de Noordhollandsche kaas gezouten wordt.
Zeunis. Drinktrog, voederbak. Varkens-

zeunis.
Zoor. Stroef, roestig, glanzeloos.

Zwad. Rij, regel *gemaaid gras. Het hooi
ligt nog in ‘t zwad, d. 1. op rijen.
Zwarte kat. Spreekw. de awarte kat is er
tusschen, d. i. de vrijagie is afgebroken.
Zwelen. Aanharken, het te velde liggende
hooi met de hark bijeenzamelen. Aanzwelen,

Prayers frona the Blossomes of the word of
God. Collected by the pony Bee of alt the hive,
not worthy to be nametl otherwise than by these
elements of hìs name F. P, (Catholike bijen-

zwerm, zuigende den honig der kerkelijke
geboden uit de bloesems van Gods woord.
Verzameld door de.geringste bijvan heel den
zwerm, niet waardrg om genoemd te worden,
anders dan bij deze voorletters van zijnen
naam F. P.) In CROXWBLLS tijd vindt men er
een aantal, b. v. : Hoeks and Eyes for Believers’ breeches. (Haken en oogen voor de broeken der geloovigen.) Hiyh-heeled
shoes for
dwarfs in holìness.[Sclloenen
met hooge hielen
voor dwergen in heiligheid.) Crumbs of comfortfor the chickens of the Covenant. (Kruimelen van vertroosting voor de kiekens van den
Covenant.) The Spiritual Mustard-pot, to make the Soul sneeze with devotion. (Ue geestelijke mosterdpot, om de ziel stichtelijk te
leen fniezen.) A reaping-hook wel2 tempered,
for the stubborn ears of the coming crop ; or biscuits baked ìn tAe oven of charity, carefully conserved for the Chickens of the church, the sparPOWS of the spirit,and the sweet swallows of saluation. (Eene wel geharde zeis voor de harde

sren van den aanstaanden oogst, of beschuiten
gebakken in den oven der liefde, zorgvuldig
aewaard voor de kiekens der kerk, de muswhen des geestes en lieve zwaluwen der beloudenis.) A sigh of sorrow for the sinners of
Zion, breathed out of the hole in the wal1 of an
?arthly vessel, known among man by the name of

FISR. (Een zucht van smart voor de
condaars van Sion, uitgeademd uit een gat in
len wand van een aardsch vat,onder de mente vertrouwen.
schen bekend by den naam van SAXTJEL FISII ,)
Zwijmstag.
Bezwijming, flaauwte.
[n 1614 verscheen de eerste druk (later door
Zwoel. Heet, drukkend, benaauwd.
Yerscheidene andere gevolgd) van een gedicht
J.BOIJXA?T.
van JOSHUA SYLVESTER, tegen de tabak, getiZonderlinge titels van boeken (vgl. VII. bl. teld : Tobacco battered and the pipes shattered
about their ears that idty idolize so loathsome a
165,262). De titel door L. J. op bl. 165 opueueven, en welks echtheid Bestuurders be- vanity, by a volley of holy shot thunderedfrom
rw$felden,
is wel degelijk echt. Hij is een mount Helicon. (De tabak vernield en de pijpen
weinig anders dau L. J. opgaf, namelijk: aan gruis geschoten om de ooren van, hen, die
A Shot aìmed at the Devils headquarters met zulk eene walgelijke ijdelheid dwaselijk
through the Tube ofthe cannon of the Covenant. afgoderij plegen, door eene losbranding van
(Een schot gemikt op het hoofdkwartier des heilig lood neergedonderd van den berg HeRe.
duivels, door den loop van het kanon van den licon .)
Covenant.) Geen land heeft zoo veel boeken
Het vinden vara Ozen West (vgl. VIL bl.
met zonderlinge titels opgeleverd als Engeland. Te Londen verscheen in 1686: A Most 9, 228). Behalve de brieven van BENE,DICTO
delectable Sweet Perfumed ivosegay for God’s SCOTTO over het vinden van Oost en West,
S&ats to Urne21 at. (Een zeer liefelijke zoetrie- zijn door mij nog de volgende aanteekeningen
kende ruiker voor Gods heiligen om aan te getrokken uit de resolutiën der Vergaderinruiken.) In 1645 kwam in het licht: A Pair gen van de 17 over dit onderwerp.
1654. 7 April. (ANTOWJSMRA DEREYTA.)
of Bellows to blow o$ the Dust tast upon JOHX
FRY (Een blaasbalk om het stof af te blazen Ontfangen een Missive van A. 01. DE REYTA,
Ordinis Capucinorum Predicator , geschreven
op JORW
FRY geworpen), en The snufirs oj
divìne love. (De snuiter der goddelijke liefde.) in de Latijnsche taele tot Genua den Eersten
In 1652: The Christian sodality ; or Catholic Maert jongstleden ende aen dese Vergaderingh geaddresseert ; houdende in effecte dat
hive of Bees, sucking the hony of the churches’

nazwelen.
Zwied (Niet). Niet pluis, niet eerlijk, niet

~ANIUEL
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hij soude uytgevonden hebben seecker Instru
ment onder benefitie van ‘t welcke de sche
pen in zee @inde niet alleen pertinentelijcl
t”allen tijden ende uren souden tonnen wete]
de hoochte van de graden Noordelijck gereec
kent; maer oock de breete dat is, waer sy tel
ckens OostelOjcb off Westelzj’ck ‘gecomen end
hoe veel sy in de Zenghte ende breele gevorder
sijn. Ende alsoo daer toe bij H. H. Mog. een’
hooge premie voor den uytvinder van dien i
gestelt ende dat het een saecke is, die groote
lijcks tot dienstende nut van de Oost-Indisch
Compe. soude atrecken.
Versoeckt hy dienvolgens dat hem aoud’
worden geprocnreert vrQ geleyde, omme ir
persoon neffens .Y$I broeder genaemt SCHPR
LE, sijnde Luytenant-Colonel
in dienste Y&I
Sijne Ke serlijcke Mayesteyt,
te mogen il
dege lan Cren oomen, ten eynde hy sUn voor
schreven voorgeven in der daet ende met ef
fect soude mogen demonstreren ende aenwij
sen, waerop m deliberatre getreden sljnde, i
goetgevonden eudegeresolneert
de soorschre
ven Missive te stellen in handen van der
Beer Sc$epn. JOAT BLAEU, ommedeselvetc
examineren ende .de vergadering daerop var
sijne considera-en ende advys te dienen.
1661. 24 Sept. (JAN DANIEL ROSA.) Op he
versoeck’van
J. D. ROBA, pretenderende dc
wetenschap te hebben van de @udus Longi:
tudinis off nan Oost ende West omme te mo.
gen weten, de intentie v+.n.de~e Verpdering
op de resolutie van H. H, Boog. den 27 Nov
des voorleden jaers genomen; waerbij der
voornoemden ItOSA Ben de Camer van Zee.
landt werdt gerenvoyeert , met versoeck , on
met een van de schepen van de Compe. buy.
ten siju tosten na Oost-lndiën
te w.erden ge:
accomodeert is na delibératie, mitsgaders dt
lecture van: de gemelde re@tie goetgevon.
den ende verstaén,dewijl hy difficulteyt heefi
gemaeckt om den Commissarissen by de Cai
mor Amsterdam daersoe gedeputeert eenigc
de minste openinge van de voorschr. sijns
gepretendeerde kennisse te doen, dat hy weder aen H.H. Mag. desen aengaende sal WOP
den gerenvoyeert.
1682. 16 Juny. ( H E N D R I C K VAN LAIITSCHOT.) Gelesen
sijnde den brieff door H. H,
Mog. de Hoeren Staten Generaal den 5 deser
aen de Camer van Zeelant geschreven, met
de annexe requeate door R. VAN LANTSCEIOT
sen H. H. Mag. gepresenteert,
sustinerende
daerby uytgevonden te hebben het Oost en
Weat,‘is hetselve voor notificatie aengenomen.
1718.11July. (AYMO?~~T~~CHRISTOFFEL
RVERARDT.)
Zijn ter Vergadering gelesen
twee requesten als een van APMOXDT en ‘t
tweede van CHR. EVERARDT beyde vóorgei

vende om wegens de uytvindinge der +en.gte
van Oost en West een positive ende gewlgse
demonstratie te kunnen doen waerover
ge-

delibereert tijnde, is goetgevonden de Heeren
Commiss. by den 5 deser vermelt te versoecken om dese twee persoonen te hooren spreeeken ende daervan rapport aen dese Vergad,
te doen.
14 Julij. He Heeren Commiss. wegens resol.
van den 11 deser hebbende hooren spreecken
CBR. EVERARDT ende AYMONDT,
beydevoorgevende etc. hebben gerapporteerd, dat wat
CHR. EVEBARDT
belangt, hg van te voren een
pretentie vorderde eer de demonstratie soude
doen, waerop de Heeren Commiss. meenden
dat men den voorn. EVEAARDT behoorde te
renvoyeren
aen H.H. Mog. ende byaldien sijne demonstratie aengenaem machte voorgecomen sijn aen H. H. Mag., dat hy als dan
sich wederom sen dese Vergadering soude
\
kunnen presenteren.
Raeckende AYMOYDT, dat sijne gedane demonstratien wel van veel speculatre
waren,
doch dat nooyt van deselve een proef op zee
waren genomen, by gevolge dat de Heeren
Commiss. daerover haer consentement niet
conden geven. Doch hy AYI$OSDT had aengenomen omme zijne demonstratie op zee te laY
ten proberen ende deselve van goet effect bevonden sijnde, alsdan sich wederom aen dese
Vergadering met een certificaet dgervan te
adresseren.
173&15Nov, (DIRC~IJRUYCE.)
Op’tversoeck by requeste gedaen van Q. KRUYCK,
Mathematicus te Rotterdam, tenderende ten
eynde seeckere Horotogie in ‘t breede by voorschreven request gemelt om een van ‘s Comp.
schepen onder opsicht en drrectie van een persoon bequaem om ‘t selve te kunnen waernemen en observeren mo te werden medegegeven. Is na voorgaende g;, eliberatiegoet gevonden het voorschr. te stellen in handen van de
Camer Rotterdam om te examineren en ter
nàesten Vergader.rapp&t te d,oen.
1789.25 Febr. ‘Zal medegegeven
worden
>p een der galjoots die’ op de retourgchepen
:r$sen en daar van te rappormrent
1740.5 April: Op het rapport van de Caner &otter&q, hebbende ingevolge en ter
voldoening van de resolutie Commissoriael
van den 15 Nov. lí’@ en 25 Febr. 1739, doen
examineren
seeckere Homologie, geinventeert
loor eenen D. KRUYCI$ , breeder by eerstgem.
rementioneert.
Is na deliberatie goetgevonlen, dewijl hetselve Horolegie giet bevonden
s van -de vereyste dienst voor de Compe. de
room. inventeur te bedanken voor sijn genonene moeyte en wert de Camer Rotterdam
;equalificeert,
de stuurman die ter ontwarin;e van de uytwerking en het effect van het
,oorschreven
Hcrologie door de Camer Roterdam uytbrachte van eerstgem. resolutie
s gesteId*.geworden
op een der kruisende
;aljoots eyn verdiende gagie uyt te betalen.
41, *
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De Roosegaerden van den Irevruchtsn vrouVIL bl. 37, 166). De Heer EILERE
KOCH vraagt, of er nog meer edities van dal
boek zijn, dan die in 12O., waarvan Dr. HALIIERTSYA
een exemplaar bezit, en de uitgaal
van .Leyden, in zijn eigen bibliotheek voorhanden. Ik vermeen daarop bevestigend tc
kunnen antwoorden. Althans, in deDissertatio obst.-med. de tetano uteri, in 1835 te Groningen, door I>r. R. J. TELLEGEX verdedigd,
vind ik, bl. 8, in noot (31, aangehaald: den
Rosegaert vaar dë bevruchten vrouwen, gheprent
ita die Baghynen strate, bì mi
T’hantwerpen,
JAX VAX GHELEX,
in kl. 8O. Hoogstwaarschijnlijk is er een exemplaar van aanwezig
op de Akademische Bibliotheek te Groningen.
Dr. TELmGm Laat er in ( ) op volgen : l>igitur in primo quadrante seculi XVI, qui forte
cstRelgica versiolibri GUALTHERI IIERMAN‘JI
REIFF, inscripti Frawen Rosegarten.
15, c. w. v. w.

als Gouverneur-Generaal over de verheerde
NederZandea,doet, noch begint, in langen tydt
niets, noch in saecken van Peys, noch van
oorloghe, niet met allen overeenstemmende
met het groote verlang dat elck na syn groote
pracht en hoovaerdighe manieren, hy hoe
langer hoe meer veracht .wordt, in voegen dat
van hem dit Pasquil tot Brussel en Antwerpen
gestroyt wierdt.

Amerika vódrColumbus ontdekt(vg1.V. bl, 1).
Volgens een mijner aanteekeningen,
uit een
der nommers van de Recensent ook der Recensenten, 1830, moet in ‘t Edinburgh New Philosophical Journal, 1830, 11. bl. 192, een Rnnisch opschrift worden medegedeeld, pevonden in 1824 op de westkust van Gj*oe&and,
ongeveer op 73O N. B., van dezen inhoud:

Grafschrift op StG( vgl. 111. bl. 322,
B$bl. 1855, bl. xx, cxxix en VL bl. 329).
I’ot aanvulling van ‘t geen V. D. N. aldaar
3ver de STRESO'S mebdeelt , kan nog dienen,
lat ZACHARIA~JACOBUS
STRESO,CLENEXTIS
11.; te Meppel stond, toen hij in 1724 naar
Wormer werd beroepen, volgens eene naam.ijst in AI. S. van Drenthsche Predikanten, in
mijn bezit.
Denzelfden ZACRARIAS
JACOBUS
STRESO
vind ik genoemd in de Prov. Drentsche en Asrer Courant, 1851, No. 6, maar met de voorlamen JACOBUS JOCHEX, wat weI abusief zai
lijn. Die Courant noemt hem een zeer geacht
Predikant van dien tijd, vermeldt voorts nog
lat hij biJ zijn afscheid van &feppel predikte
)ver Hand. XX : 82, den 12den Nov. teIVorner bevestigd werd met 1 Petr. IV: 1L en
:ijn intree aldaar hield met Ps. LXXXIV:
1, 3.
Mij zou ‘t aangenaam zijn, zoo iemand mij
opgeven konde, of Meppet STRESO'S eerste
standplaats was, - zoo niet, waar hij vroeIer stond, - en eindelijk, of hij zijn’ naam
bok vereeuwigd heeft doorgeschriften en door
welke dan ?
E-E.

zum (vp~l.

VERLIN s~(fvALsoN
LNDRIDE ADDSOX

en BIORYE HORDESOX

hebben op zondag voor
Gagndaij dezen steenhoop opgerigt en deze
plaats gezuiverd in het jaar 1135.”
E. B.
cn

Een onze Vader uan 1633. In de Hoornsche
Chronyk van FEIJKEX RIJP, gedrukt te Hoorn
1706, leest men op het jaar 1633, bl. 138 :
1 Den Murpuis van Satie Croce niet veel voor
S@nje uytregtende, kwam geheel in Haat, dit
volgende schimp- en lastervod wierd tot Brussel In forme van een Pafer Noster, by de straten gestroyt. Dus was syn Inhout:
Onsen Vader die te Brussel zyt,
..,
Uwen Name is hier vermaledyt,
Uwen wille is nergens van waarden,
Nog in den Hemel, nog op.den Aarden.
Gg beneemt ons dngelyks broot,
Onse vrouwen en kinderen hebbent noot.
Gy vergeeft niemrnt syn schuit:
Want gy ayt met haat en nyt vervult.

Onsen Vader die in den Hemel ayt,
Maakt ons desen 13elschen Hontquyt ,
Uat hy in Spangien mag geraken
Om aldaar vygen-korven te maken.”
J.BOUMAZT,

Ernestus van Oostenrijk. JOHAN VAN DEX
SAxDE schrijft in zrjn Kort Begryp der Nedertnntsohe Historien, Amst. 1650, bl. 57:
,,In Januario des jaers ln9 h komt Ertz-Her~O~ER~EST~SVAX
O~STEXRYCK~~ Brabandt,

die de Sest is,
Erger dan de pest is,
Romtsien waar de rest is,
ERNEBTUS

Of daer niet ten best is,
Omdat hij de lest is,
Nihil op ‘t request is.
‘t Notabelste van syne regeringe is, dat by
hem twee verraders &lICI3EL REXXICHOU en
PIERE
DE
FOUR,
waren gekocht en uitgemaeckt om Prins MAURITS van 't leven te
brengen, volghens hare bekentenisse, daarop
3y gestorven zyn.”
J.BOUMAN.

Het zegel der Vereen. Staten van Noorcl4merica. Eenige dagen na den gedenkwaarligen Cden Julij 1776, waren de groote manleu, die zich aan het hoofd der bewegiug hadlen gesteld, reeds bedacht om de jeugdige re)ubkek van een wapen te voorzien. Het
iohijnt echter,dat dit voornemen pemakkelij;er opgevat dan uitgevoerd werd, want ver:cheidene teekeningen, o. a. een waarin de
rersohillende wapens der Europesche natiën
iie Noord-Amerika bevolkt hadden en dus
jok de Hollandsche leeuw voorkwam,werden
rfgekeucd. Eindel~k kwam de zaak in orde
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en wel door de bij die gelegenheid nog al opmerkelijke tasschenkomst van een lid der
Engelsche aristocratie. Tegen het einde van
1779, zoo lang had het geduurd, werd JOHX
ADAW naar Engeland afgevaardigd om over
den vrede te onderhandelen. Hij kwam daar
in aanraking met Sir JOHN PRESTWICII, een
lxvonet uit het westen van Engeland, die den
Amerikanen vrij. genegen was. Over de schitterende vooruitzigten
van den jeugdigen staat
sprekende, merkt ADAMS op, dat die nog
geen zegel bezat, waarop SZr JOHY het volgende wapen voorstelde, dat door zijne eenvoudigheid ADAW behaagde en, door zijne
tusschenkomst,door
hetcongresop den 20sten
Julb 1782 als het zegel van den staat aangenomen en aldus beschreven werd.
drtns. Paleways of thirteen pieces , argent
and gules; a chief azur, the escutcheon on
the breast of the american eagle displayed
proper, holding in his dexter talon an olive
branch and in bis sinister a bundle of thirteen arrows al1 proper and in lus beak a
scroll inscribed with this motto. E pluribus
unum.

For the west. Over the head of the eagle
which appears above the escutcheon a glory
or, breaking through a cloud and surrounding thirteen stars forming a constellation
argent on a azure field.
Reverse. A ppramid unfinished. In the zenith an cye in a triangle surrounded with a
glory proper. Over the eye these words Annuit coeptis. On the base of the pyramid
MDCCLXXVI. Underneath the motto : NoDUS ordo sec1oru.m.

Ik vond deze bijzonderheden
met de nfteekening van het aungenomen en van de voorgestelde zegeI in HARPERS NeW %OnthJ rnagazìne voor Julii 1856 : een maandwerk. dat met
de No7-th Anierìcan review eene eerste plaats
onder de Amerikaansche tgdschriften
verdient.
P-v
- lloctor Nicolaas Heìnsius. (v$. bl. 193 en
291). Eenige jaren geleden, kwam mij zijne
Verhandeehtag van ‘t Podagra onder de oogen.
Ik teekende daaruit toen het volgende op, dat
tot een gerin,‘r toevoegsel aan de uitvoerige
mededeeling van den Heer LEEXDERTZ moge
dienen.
N. HEIXSIUS, Med. et Philos. Dotter, zoon
van N, HEISSIUE en kleinzoon van DAXIEL
HEINSIUS,
had aan Duitsche Hoogescholen
gestudeerd (bl. 132), in 1678 Londen, later
ook Borne bezocht (bl. 28), en op zijne reizen
zijne bijzondere, studie gemaakt van de warme baden te Aken, Ems, enz. (bl. 176, 177,
19 1). Te Rome was hij in betrekking gekomen
met CHRISTIYA,
Koningin van Zweden (bl.
116). In het Vaderland teruggekeerd, vestigde hij zich te Kuilenburg. Hg was een vriend

van Anatomie en Chemie. Onder de genees-

middelen, door hem uitgevonden, maakt hij ,
gewag van het Aurumpotabile,
het Aurum dertructumen het Arcanumantipodagricum,waarloor bij verklaart velen lijders herstelling of
tlthans verligting te hebben aangebragt.
Van hetgeen hij geschreven heeft, vermeldt
hij :

l”. Eene Verhandeling van de Pokken.
2O. Armamentarium Sanitatis, of Wapeni kamer der gesondheyd, Utrecht, bij ASTHOSY
SCHOUTEN.

3O. Wet ontdekt vergift der zo genoemde

lMeE&ku@. Utrecht, bij AXTHOZIY SCHOUTEN,
1693. (In het Hoogd. vertaald door Dr. J. P.
%LBREiCHT,lijfRrts van den Hertog van saxen-

Seits).

4O. De kwijnende Venus.
5O. Het werkje zelf, waaruit het bovenstaande is getrokken, heeft tot titel : Nau&uGge verhand&ing van het Podagra en d’algemeene Jigt. Amst. bij JAN TEN HOORX, 1698,
30 .
S. J.

[Door de verhandeling van depokken zal waarschijnlijk wel geen ander werk bedoeld worden dan de kwynende Venus.]

Kleuren in wapens (vgl,VII.bl. 261).Gaarne
erken ik bij de opgave van het door L. D. R.
aangehaalde van bl. 7, volstrekt niet te hebben gedacht aan de bijzonderheid,betreffende
de wijze waarop kleuren van wapens vroeger
en nu werden aangewezen. Of ik met dat al
eene onnaauwkeurigheid heb begaan (welke,
indien het mij gemaakte complimentverdiend
ware, des te grooter zoude zijn), mag ik betwijfelen ; vooreerst, omdat ik niet, gelijk L.
D. lt. wil, naar kleuren heb gezocht, maar alleen getuigenis der waarheid gegeven, dat op
het afdruk der zegelring geen aanwijzing van
kleuren te zien was; maar ook omdat ik niet
heb gezegd, dat de gewone brochures, sedert
in gebruik, werden gemist, maar alleen bedoelde, dat gec/le aanwijzing, hoe dan ook,
plaats had ; want alhoewel de zoo nuttige uitvindingder stippen en lijnen van lateren tijd
moge zp, zoo hadden toch ongetwijfeld, indien niet alle, de meeste wapens hunne kleuren, en werden dan ook daar, waar zulksnood.i.g was , aangeduid, gelijk door BIETSTAP in
zl~n Handboek t. a. p. in dezelfde § wordt erkend en aangewezen. - Overigens wil ik L.
D. It. erkentelgk zijn voor z$ne herinnering;
hij vergunne mij slechts op mijne beurt, hem
het bene diatinguere aan te prijzen,
V. D. N.

Cornelis Horìsz Schuyt, Organist te Leydea.

Eenige jaren geleden, heb ik aan nu wijlen
den Heer DODT van Flensburg .te Utrecht,
vele stukken gezonden over FLORIS ECAUYT
en diens zoon CORXLLIS, beiden Organisten

326

te Legden, ten einde daarvan gebruik te maken voor het, tijdschrift, &ecilia.” Het wae
mij tevens uit den Catalogus der boekerG van
CH.RAPHELING
bekend,dat CORNELIS SCHUY'I
een werk over de muzijk had uitgegeven ; men
vindt daar echter noch titel noch jaartal vermeld; doch onlangs vond ik den volgenden
post in een der ordonnantieboeken (van betalingen) van Leyden,
1,4 &l,a. 1600. Ord. Op CLAES ADRIAENSZ,!
Thesaurier om Mr. CORNELIB scaur~~deser
steede Orgadst , van vier en twintich guldens
van x1 grooten t stuck, ter saecke dat hij den
Schout beneeens ons ende Scheepenen alhier
den eersten Januarp voorleeden toegedediceert heeft zeecker houck geintituleert :
7 1 Il primo libra de madrigal2 a cimque vaci. di
CORNELIO SCHUY T , &Toliandese Organistu della famosa citta di Leyde, Gedruct in de drucLery van PLANTY?,
LINGEN. 24 &“‘!

by C~RTSTOFFELRABHE..ELSEVSER.

Willem Cornehz. Speelman, genaamd Duyvenbode. Het is bekend, dat WILLEN CORNELISZ. SPEELMAN tgdens het beleg van Leyden

in 1574, zijne duipen als boden heeft laten ge:
bruiken, waaruoor
de Regering van Leyden
hem in $578 een diploma heeft gegeyen, om
den toenaam van DuYvENBODF te mogen voeren (zie Leidens Bdegering en Ontzet, door
Prof. J. VAN VLOTEN, 1853, bl. 21D-214),
doch minder is de prij@ bekend waarvoor het
wapen in gemeld diploma is geschilderd. De
Z%es. Rekening yan 1578 bl. 415 vermeld! het
volgende :
j>Aen HANS LYFRINCX uyt zaecke van de
wapenen te hebben geschildert ; gestelt in de
brieven dewelcke WILLEM CORSELISZ TAN
DuvExBODE zyn verlpent , ten respecte van dè
diensten by hem deaer @tede py tyde van he!
tweede beslqyt (beleg) gedaea Ipgt zyne duyven, dewelcke buyten deqer @de werden
ghescict (gezonden) ende met brieven weder
inne gezonden, blyckende by de Ordqnnantie
van x Nov. xvclxxyiij.”
XXX st.
En in dezelfde Rekening bt. 899. r)Notih
betaelt aen CLAES GYSBRECRTS ,Goudtsmit,
die somme van vyftien pouden, drie 8celling,
negen deniers, ter caase van de goude medaille
ende t meecken , mitsgadere t schilderen derzelve,dewelcke WILLEMCORNELISZ~ONS~EELMAN,
met den name van DUVENBODE ende
wapenen van stadtswegen gesclioncken is,
ten insichte van dat hy zyne duypen int laetste besluyt al! boden heeft laten gebruycken,
e n z .
xv %, iii /3, ix d.”
..ELSEJIER.

St. Margriet kuxxZ~kaarrge~ueten. In de Thes,
Rekening uan Legden. A’. 1568, bl. lS7,komt

de volgende post voor :
&p tenVleu Augusti bctaelt by ordonnan-

tie van den Burgermeestren , J&?J MATHYS;
Boucdrucker ter cause van t drucken in haeste van zeeckere billetten aengaende St. Margrieten marct, overmits in de Almanacken den
dach van St. Margriet qualic gedruct ruas , omme den coopluyden pertinentelick van den
dach van de marct te verwittighen de somme
van xxiv st.”
. . ELSEVIER.
Heidens of I$gyptiz

ï?ederland(v,nl,VII.

bl. 97 en 289).

a. Bij ikfuustricht,
G. D. FRANQUI~ET deelt in het gedeelte zijner pnalectes Limbourgeois, in 1851 versche-

nen , het een en ander mede over het verblijf
van Heidens in de omstreken van Maastricht,
in de 16de.en 17de eeuw. De berigten zijn
wel schaarsch,
dcqh het blijkt evenwel, dat
verschillende benden Heidens zich van tijd tot
tijd in dat tijdvak aldaar, tot groot overlaat
ier inwoners, ophielden. De herinnering aan
3it zwervend volk, dat men Tatersnoemde,
is
+Idaar nog levendig. Eene algemeene veripreide overleveriqg
zegt, dat eene bende
Heidens zich in de 16de eeqw ‘)e Amby vesr
tigde en warsch van het zwervend leven zich
)p den akkerbouw toelegde. Een deel van de
iegenwoordige
bevolking van da;t dorp zou
Jan hen afstammen.
De archiven der crimineele Jqqtitie van
Maastricht bevatten eene veroordeeling in
1591 van eenen Heiden om levend verbrand
:e worden, ter zake van tooverij en diefstal
wn kostbaayheden.7 TpXmeermaas,
oudtijde!
Smeeldemase
geheeten, een kwart uur van
Maaqtriqht,’ hield ziCh in 1610 gedurende vier
tiaanden eene bende Heidens op. Een gedeel,e van het Spaansche garnizoen van de stad
rerjoeg h e n .
‘Naar het was vooral te St. Pieter, dat dit
cwervend volk zich dikwerf ophield. Het had
;ich 1n de grotten van den St.Pieteraberg gexs$eld en hield zibh daarin lang& tijd, niet;
:egen@aande
alle daar tegen genomen maatregels, staand& Twee hunner opperhoofd&
cijn met ‘name bekend. In 1662 was zulks LA
JHENY en in ‘1691 DB'BRANT. Men hield ze
croor’Catholgken,
althans ‘de pastoor van St.
Pieter trouwde zonder tegenspraak, den zoon
van dén Kapitein LA CHExY. De getuigen bij
3it huwelyk waren, polgens FRANQUINET,
rtllen inwoners van het ydorp St. Pieter:
1662.29 Maiiconjunctisunt
CAROLUS PTHC;
LOoIE

EgyptìusJiilius

UA+A LATHOAN

capitanei LA CAEXY, Gum
Egiptiu. Testes PETRUS

SWENNEN, PETRUS DANUS ~~BARTHOL~~LEUS
9XEBER&GERARI+JSRO~ER,
In 1690 kwam eene nieuwe bende Heidens

in het dorp&. Pieter opdagen. De Schout vati
dat dorp.beklaagde
zich daarover bQ den Bisschop van Luik en verzocht dezen om maatregelen ter verjaging te nemen.Uit zijne bij

327
opgenomen klagte blijkt, dat de
Heidens zich zeer dikwijls onverwacht in de
onderaardsche holeqtusschen
Castert en Lichtenbosch gelegen, verscholen ; dat hij op bevel
van den Bisschop hen verdreven hebbende,
thans aan hunne, hem ter ooren gekomen bedreigingen bloot stond. Gedurende den Winter 1690-1691 hadden zij, hoewelvan het
ecne oord na het andere verjaagd, zich tusschen Luik en Maastricht opgehouden: hun
hoofdman BRANT had zelf den laatsten Januarij een klein huis te St. Pieter betrokken,
zeggende het gehuurd te hebben en pogchende, dat hij het voor niemand zoude verlaten,
De Bisschop gaf 3 Febr. 1691 bevel aan zijne
krijgs- en geregtsdienaren
om hen te verjagen.Sedert de ultvoering daarvan vond FRANQUINET geen spoor meer van hun verblijf in
$ie streeken.
b. Bii Amsterdam. kort v66r 1723.
DANLE~ WILLINK in &eberiming,
getiteld

uit de rekeningen van twee chirurgijns te He!eren en te Elst, ieder van f 22 : 16 voor het
genezen van beenwonden, gebeten door de
honden der armenjagers.
d. Te Deventer, 1489.
&em ALBERT RUYTER ende GOESEI DIE
FIEIDEJ ter steem geselschap gedaen soe sy
3ir geloivesbrieve voir die stad (Deventer)
3anden en den vrygreven JOHAN KXUYST."
Kameraarsrekening van Deventer, 1489.(IJit
sen HS. van Mr. R. W. T.)
e. Te Mude of St. Anna ter Muiden in
1555, 1556.
jjB$ den Stedehouder JAN VAN BLYENBERGHE,
mitsgaders zijne adsistenten daarbinnen
begrepen, dat de schamele en zieke . . . Gyptenaers verteerden, mitsgaders daarbinnen
begrepen de huur van de schuitlieden en boothuur, die een groot nombre van denselven volke
voerden van den Muden dans tot achter het
kasteel van #uis, mitsoaders
dat de baljuw
van Sluis dezelve niet Tn wilde laten komen

1723. 12O.) na den Hooge&& &k den dijk
van Haarlem of den Spaarendamschen zeedijk
genoemd, bij Amsterdam beginnende de Holle
sloot, een gedeelte van het Y nagenoeg tegenover Zaandam gelegen, en het oygeval den
zoon van den Koning van Boheme, In het jaar
1629 aldaar overgekomen, bezongen te hebben, vervolgt aldus :

de som van 30 sh. gr.”
Rekening van St. Anna ter Muìden bij H. Q.
JANSSEX, Nalezingen aa’rgaande
St. Anna ter
Muidera, Zeeuwsch-Vlaamsch Jaarboekje 1857.

FRAXQUINET

de Amsterdamsche Buitensinael. (Amsterdam.

Het ligtgeloovige Gemeen,
Gezet op ijdlen klap en droomen,
Pleeg aan dien bocht des dijks voorheen,
Om iets voorzeggends nieuw6 te koonien ,
En snoode Heidens, lu;j van aar;,
Gelijk orakelen te hooren,
Die talrijk daar dijeen geschaart

Ook kittelden de jeuk’rige ooren.
Nu (*) door stadts msgt die plaats ontzegt,
Als volk op boosheid afgerecht.
c. -In de Over-Betuwe, 1710.
In 1710 (t) klaagden vele inwoners der
Over-Betuwe over de ondragelijke l>insolenti=

ën”,hun zoo binnen- als buitenshuis door landloopers , bedelaars en Heidenen aa?gedaan
,
Niet alleen eten en drinken, maar linnen en
andere kleederen werden hun afgeperst. Een

J. D.
L.
&ìUotine (vgl. V. bl. 301, VI. bl. 41, VII.
bl.10 en 197). Is het waar, dat Dr. GUILLOTIN
wist, dat een werktuig ais het zijne reeds veel
vroeger in gebruik was eweest, dan is de
verandering, welke hij cfaarin maakte, het
vervangen van het repte hakmes door een
schuin snijmes, hem zoo belangrijk voorgekomen, dat hij zich als den uitvinder beschouwde van het moordtuig, dat later naar
zijnen naam genoemd is. Dit blijkt uit twee
eigenhandige brieven van GUILLOTIX aan ROPESPIERRE, in het begin van dit jaar te Lyon
gevonden, waarin hij het werktuig, onlangs
door hem uìEgevonden, aanprijst als silel en

juist werkend,nan
de slagtofferseenen weinig
smartelijken dood veroorzakende, In den
eenen van 7 Januarij 1792, verzocht hij ROBESPIERRE bij DANTON
te bewerken, dat deze
viertal armjagers werden aangesteld: zij WReen gunstig verslag van zijne uitvinding-in de
ren in roode kleederen met geel voeder uitgedosoht en met snaphaan, houwer ‘of degen en wetgevende vergadering inzendt, en die zelf
eenen grooten hond gewapend. Deze laatste ook aan te bevelen. De tweede, geschreven
wapening herinnert ons deafachuwelijkever- 27 Maart 1792, acht dagen nadat het besluit
volging
der Indianen door de Spanjaarden, genomen was tot invoering der Guillotine, ís
voor de overvoering van Negers in Amerika. een brief van dankzegging aan ROBESPIERRE,
Hoe groot het aantal dier landloopers was, die zich beijverd bad aan zijn verzoek te volkan men opmaken uit de opgave van den veer- doen, Zie Notes and Queries, 1557. Febr., p.
man van het Hetersche veer, dat hg sedert de 176.
aanstelling der armjagers, 335 stuks hadoverEenpuar reuzen (vgl. VII. bl. 131 en 260).
gevoerd, en dat de hondenniet malsch waren!
Het werk-je van den Delftschen Stads- en
Gasthuis-DoctorwILHELMus~~~v~:Nat~ur(*) Wanneer?
(t) Getrokken uit den Gelderrche

voor1839,bl. llS-120,

Volks-Almanak

en Geschiedk. Verhandeling over de Reuzen en
Dwergen, Amst. -1818, bevat vele bijzonder-
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heden, door hem over dit personeel bijeen gebragt, ook over CAJANUS , die een bijzonder
vriend van zijn’vader is geweest. Hij verwijst
aldaar bl. 22 naar het werk van Dr. HOUTTUYX, iVutuurE.Hist. dl. 1. p. 147. Zie over een
Beus en eela Dwerg, SAV. 1. bl. 276.
V. D. N.
Yensterglaze?a in de kerk te Gouda. Het is
bekend, dat onder de schoone glazen te Gouda
er zich ook een bevindt, door de stad Leyden
geschonken, voorstellende de verlossing van
Snmariëid, beschreven in het 2de Boek der
Koningen, kapittel 7. Uit de Yhes. Kekening
van 1601 leert men den maker kennen alsme;
de den prijs daarvoor betaald :
29Mei 1601. »A~~M~.ISAACNICOLAY(VA~
SWAXESBURG) onsen medebroeder indevroetschappe eene somme van hondert vy$en zeventigh guldens van x1 grooten t stuck, in betaelinpe van het teyckenen en maecken van
het cleyne en groote patroon van de glaesseveynster die van deeser stede weegen en tot
eere van dien geschoncken is, in de kereke
van der Goude, daerinne afgebeelt sfaet t ontset van Sumnryen van de belegeringe BEXHADE (BEZTHADAD)
des Syrischen ConlEcx.
Noch aen handen Mr,COR4ELIs CORXELISjonge CLOCK, glaesschryver boyen eene sqmme van honde+t vyftich guldens die hy op andere ordonnantie van onse voorsaeten tey
goeder rekeninge heeft ontvangen, een somme
yan vierhondert en vyftìch guldelzs , hem mits
deesen toegeyoucht voor t schqven, maecken
en opleveren van t voorss. glas, daerinne hy de
eere deeser stede wel meesterlicke en loff&cFe t onsen vergenongen heeft bewaert.
Ende ten laetste noch eene somme van aeven gulden over t papier op de voors. patroonen gelevert, bedragende te samen 632 gl.”
Zoodat het geschonkene glas gekost heeft
. . ELSEVIER.
f 782.
.,
Herm.an Jansz. een’&ggeloopen @ude@. Sc-

dert de oprigting van het Staten Collegie te
Leyden, hebben de Jezuiten velé middelep
aangewend, om de studenten tot verzet (*)
aan te sporen en tot het Pausdom terug te
b rengen I) waarover de toenmalige Regent I.
~UCIILIWS zich in menigen brief beklaagt,
In het jaar 1603 werd als bursaal aanpenomenHAR&IAN JAX%.(zopn VanJA: HARJISZ.
van Edam, Predikant te Wormer), doch in
het begin van 1605 was die student weggeloopen, waarover een aandoenlijke brief aanwezig is, dien de vader aan aUCHLIXUS òvix
dat geval schrijft, van dato 16 Feb. 1605,
(*) Dit ww het geval met COBNELI~ JANIZ.VAN
DRONQELEN,
die in 1598 op aanhitsing der Jesuiten
yas weggeloopen en een briefie achterliet, yaarip
hij het Theologisch Collegie noemde ken Cokgic der

Buivelen.

Uiteenenbriefvan ANTOVIOBARTELSBUY~
Rector of Conrector aan de Latijnsche
school te Enkhuizen, aan zijnen zoon WILLEX,
mede bursaal te Leyden, geschreven van 28
Nov. 1605, leest men het volgende omtrent
den weggeloopenen student HARIAN JAXSZ.
)>HERTCAMP
heeft van HERMAN eenen brief
onlangs gecregen , doch wanneer dat denselven brief geschreven is, en vermeit hy niet,
oock niet waer hy geschreven is I maer ugt die
omstandigheyt can men lichtelyck mercken
dat hy by die Jesuyten is, want hy is geheel
Jesuyts, hy schryft dat hy een suyvere maecht
ghesocht heeft, dien hy nu seyt ghevonden te
hebben. te weten : die Maecht MARYA en moeder des ‘Heeren, daer hy alle dagen syn gebe;
voor uvtstort . ende scbrvft daer benevens.
dat hy” dus lángh een mo%t Christen is-ghé:
weest, maer nu die daet en waerheyt heeft.
Wat dunckt u WILLEM THEUNIS,en is hydaer
nu niet wel by, dat hy een houten ofte stenen
beelt gevonden heeft ende daer zpn gebet voor
uytstort ? ende is soo verre wechgevaren van
den levenden Godt, tot stomme afgoden tegen
syn eedt en een uerlochenaer Godts en syns
H. Woorts.
Siet Wel toe, dat ghy u wacht, dat ofte dier
gelpcke niet by der handt en neemt ende
wacht u voor t geselschap van sulcker gesinde
en gelyck oock den beggerschen verckendooder (7); twaer haest gecomen dat ick u niet
meer en vermaande en dat my die Heer ayt
dit ellendige leven ruckte, want ick werde
out en ben+“zeer totten weté? genegen en cryge geenen appetyt.
Ick leve dan ofte sterve, zyt BARTEL en ghy
myner vermaninge gedachtich , want al syt
ghy jonger als ick, gh sult oock soo wel als
ick voor t gerichte E ods gestelt Worden,
daerom weest op u hoede wat wy doen, tsy
tot sulcker verre ofte heymelycke p!aetsen ,
en meenen, t sal en is wel voor de menschen
verborgen,. tis nochtans voor Gods oopen
naekt en openbaer, daerom weest op u hoede
en leert sterven, dat ghy stervende, leven
moecht ende hiermede Godt in genade bevolen en zeer van ons beyden, met u beyden gegroet:’
Het schijnt dat WILLEM BUYSIER zich weinig aan de termaningen zijns vaders heeft ge+
sto’ord; want ~&HLIXUS Schrijft, dat hij zich
sedert zijne komst in het Collegie zeer slecht
gedraagt, zijne boeken verkoopt en % nacht$
uitblijft,
enz.
’
Uit eenen brief van 14 Oct. 1606 van AS~09. BARTELS BUYSIER leest men, datzyna
zuster den 13den Oct. 1606 getrouwd is met
EVERT ~ACOBS , Predikant op W&ringen (een
Duitscher eertijds Kuiper te Enkhuizen in de
Peperstraat biJ JAX CLEXEXTS?.].
SIER,

..ELSEYIER.
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l)oopboeken(vgl. bl. 69,225). Door de Synodo gehouden te Fesel in November 1568 is
bij het 5e artikel van hetV1 capittel bepaald :
jf’t Is ten hoogsten dienstig voor Kerke en
Republyke, dat de namen van gedoopte kinderen, ouders en getuygen worden aangeteekend in de gemeene Doopboeken; waarin ook
íu’t bijsonder konnen worden aangetekent
de
namen dergene,
die na gedane belijdenisse
voor de gemeente in Christo sterven.”
In de Synode van Z 586, werd onder art.
LUI alleen voorgeschreven.: >jde namen der
gedoopten mitsgaders der ouderen en getuigen ; item den tijd& des Doops, sullen opgeteekent worden.*
Hjj het visitatiereglement,,
gearresteerd A”.
I730,werd bepaald, dat onder de vragen door
de visitatoren ,aan den kerkeraad te doen, ook
zal zijn:
&f de v.isie van de aanteekeningen
der ge.
doopte, ledematon en getrouwden (daar her
laatste mogelijk is) aan de visitatores kan gegeven worden,.”
I$O~TAN&5.
HORA gesbhtsvaam of doopnaam? In verschillende artikelen van DE NAVORSCHEE
wordt de questie behandeld van het gebruik
.van geslachts- als voornamen.. Onder anderc
wordt in den VIIden Jaargang, bl. $42, ook
opgemerkt, d@ de qaam HOR& nu eens als gesEac&-, dan we+ als dqop~aurn is gebezigd.
Ter meerdem inlichting en ter betere beoordeeling, of de naam HORA tegenwoordig als
geslachts-, dan wel als voonaarn mag en moe;
svorden beschouwd,mogen
de navolgendehistorische opgaven strekken.
JOHAN H~RA, Raadsheer van Groningen
geboren den 5den December 1682, overleed
den 2den September 1744, zonder mannelgk
oir na ta laten,
ANXA CATRARINAROR+,
zijnedochter,ge.
boren den 20sten JunU 1718, overleden den
20sten Februarg 1738, huwde met WIARDUP
SICCAMA, geboren den 17den Maart 1713, en
overleden als Oud-Burgemeester van Groningen, den Sisten October 1797.
Uit dit huwelijk werd den 15den Januari
1738 geboren een eenig zoon en eenig kind,
die bij den H! doop de voornamen ontving
WMlJOHANEIORA.

Het is allezins as.n te nemen, dat die namen
werden gegeven met goedkeuring, ImogelUk
zelfs op begeerte van den grootvader van
moederszijde, den eenigen en laatsten bezitter
van den met hem tutstervenden
geslaahtsnaam HORA~ en zulks zoo als te dier zake het
gedrukte geslachtsregister zegt: rrtes instandhouding van den naam.”

Evenwel ís het niet te veronderstellen , dat
door de naamgevers eene zamenstelling of
bijeenvoeging
der geslachtsnamen SICCAMA
en RORA zal zijn beoogd; maar wel dat zij
alleen bedoelden een’ doop- of voornaam te
Dl. VIL

geven. Dit toch blikt voldoende daaruit, dak
ieze eerste JOHAY HORA SICCABIA l". zich
;e allen tijde onderteekende J. R. SICCAMA,
I”. dat hij het SICCAXA'S wapen, zonder daarn dat van HORA op te nemen, tot aan zijnen
lood onveranderd bleef voeren, en 3O. dat hij
len naam HoRA niet op al 2iJne vijf zoons
Bverdroeg.
De uitgestorven geslachtsnaam I~RA moet
lus geacht worden op regtmatige wijze te
:ijn overgegaan in de kathegorie der doop3n voornamen.
l”. Deze SICCAMA (JOHAN HQRI), geboren
ien liiden Januarij 1738, overleden ab oud
Raadsheer van Groningen den 4den Mei
1812, droeg alzoo het eerst den uitgestorven
geslachtsnaam HO,RA als doop- en voornaam s
en oaf dien ook als zoodanig aan
Zo. Zijn’ jongsten zoop SIccAMA (J~HAJ~
HORA), geboren den Sisten October 1778,
overleden te Brwsel den 7den April 1829.
Hij was Heer van Slochteren en Lid der Staten-Generaal.
Verder zijn die zelfde doop.- en voornar
men als zoodanig gegeven aan :
3’., fhcca~4 (JOHAN ~0.~4)) geboren den
22sten Mei 1787, thans nog in leven en wonende te Harkstede, bij Groningen.
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CORNETSDE

GROOT(JOHAN~ORA),~~-

boren den 28sten Augustus 1796, overleden
als Adsistent-Resident
op Java den 4den
November 1831.
5O. BuF&A(JOHANHOR+),~~~OT~~~~~ lldea
Maart 1797, thans nog in leven en wonende
$e Zuidhorn, bij Groningen.
60F &EM~ (JOHAN HORA),, geboren den
9den November 1798, thans nog in leven en
\v.onende te &eevwarden.
7O. SICCAMA (JOHAN HORA), geboren den
3den September 1801, thans nog in leven en
wonende te Eelde, Provincie Dlre@he.
8O. SLCCAMA (JOHAN BORA),, geboren den
18den Augustus 1802, voor weinige jaren
o.verleden als Grifher bij het Ho.09 Militair
Ceregtshof
te Utrecht. ’
Het is door doopacten en familiebescheiden deugdelijk te bewijzen, dat alzoo van
$738 tot 1812 (een tijdsak .van 74 jaren) de
naam HORA aan acht personen, behoorende
tot vier familiën van verschillenden naam, als
doop- en voornaam is gegeven:
Na de inlijving van ?ederkzndin het Fran;che Keizerrijk, verscheen het decreet, waarbU het aannemen en het vaststellen van geslachtsnamen werd bevolen, en voegde in
1812 of daaromtrent de familie SICCAMA den
laam RORA biJ dien fan BICCADIA? hoogstlenkelijk om zich te onderscheiden van eene
nenigte andere s~Oc&+ib'S, in Fra’esland en
5%oningen bestaande.
Zij maakte dus van den toen reeds sedert 74
aren bestaanden doop- en voornaam RORA,
nelke bovendien als zoodanig aan sommige
42

leden dier familie reeds gegeven was, een toe.
veegsel
tot haren eigenlgken geslachtsnaam
SICCAMA, en schreef zich van toen af HORA
SICCANA.

1F’. Buxx (WIARDCS PIETER HORA),~~boren den 26sten Junij lS33 te Monnikendam,
overleden den Ssten Julij 1833.
16O. BUMA (~IARDUS PIETER HORA), geboren den l3den Julij 1835 te Buiksloot, Provincie Noord-Holland, overleden den 24sten
September 1833.

Had nu die familie de bevoegdheid, om van
eenen bestaanden en erkenden doop- en voornaam een toevoegse1 tot haren geslachtsnaam
te maken, zoo kon dit, op zich zelf genomen,
17O. BUXA(BODIXA DIEDERIEAIIORA),~Chet regt van andere familiën, bij welke die boren den 13den November 1836 te Ootmarnaam, als doop- en voornaam, reeds lang be- sunl, thans nog in leven en wonende te Zuitbstond, niet benadeelen, om dien naam als doop horn.
en voornaam voortdurend te blijven bezigen,
180. Bu~IA(sIN~?~ETTALANBERTIYAHORA},
Men meende voorts in toestemmenden zin geboren den Ssten November 1838 te Ootmarte kunnen beantwoorden de vraag,of denaam
sum , thans nog in leven en wonende te ZuidHORA als voornaam in de oude geschiedenis horn.
voorkomt en alzoo beschouwd mag worden,
19O. BCXA ( WIARDUSPIETERVIERHORA ),
als niet te zijn verboden bij het decreet van 11 geboren den llden Augustus 1840 te Zuidgemind, X1 jaar (&&tin des Lois, Na. 267). horn, en aldaar overleden den 4den Februarij
Immers, evenzeer als de zoo veelvuldig 1841.
voorkomende en nimmer gewraakte voorna20°. BIJNA (~0~~xx.4 I.~RTHA AURELIA
men JOHAN,PAUL en AUGUST, diemen welte AORA), geboren te Zuìdhorn den 4den Mei
vergeefs in de oude geschiedenis en in den 1843, thans nog in leven en wonende te ZuidBijbel zal zoeken, bepaaldelijk slechts ver- ‘Lom.
kortingen zin van het bijbelsche JOHAWES,
21°. BUMA (GERLACUS PIETER WIABDUS
PAULUS
en van het Latijnsche AUGUSTUS, WIBO HORA), geboren te Xzcidllorn den 30sten
zoo mag men ook gerustelijk beweren, dat de Sovember 1847, overleden den 9den April
naam HORA kennelgk slechts eene verkorting 1848.
is van het mede overoude HORATIUS, b. v.
22'. VAN HOLTHE TOT ECHTEX (JOHAX
den dichter HOR.4TIUS RLACCUs. -Zoois dan SORA), geboren te Assen den 29sten Dece.mook de voornaam HORATIUS zeer gewoon in >er 1833, en aldaar nog in leven.
de familiën ALBERDA te Leeuwarden en PERF
23O. VAX SOXSBEECK(JOHASHORA),~~~~te Eergum, en wordt deze in het dagelijksch
:en te ~Voldendorp , Provincie Groningen, den
verkeer altijd tot HORA verkort.
27sten Maart 185.5, overleden den Eisten AuDe naam HORA, als doop- en voornaam, gustus 1863.
werd dan ook na 1812 gegeven en door inBovendien moet, naar men meent, de voorschrijving in de registers van den burgerlij- laam HORA ook reeds zijn overgegaan in de
ken stand gesanctionneerd
aan de navolgende ‘amilie ICNIP~ORST, op het eiland Java, alpersonen, waarbij men tevens van het begin- naar die voornaam bij de descendenten van
sel uitging, dat de naam HORA als opa nit- IOHAX HORA CORXETS DE GROOT (iie NO.4
traande, evengepast aan het vrouwelijk als aan lier boven) zich wel verder zal verspreiden.
Eet mannelijk geslacht kon worden gegeven.
Uit bovenstaande opgaven volgt :
l*. dat het vroegere Groninger geslacht
go. ADEMA(JOHANHORA), geborenteLeeuxxrden, den l3den Maart 1824, thans nog in SORA in 1744 is uitgestorven, zijnde het oveleven en wonende te Hardeganzp, bij Leeu- :igens niet bekend, dat er in Nederland of
tcnrden.
waar ook eene andere familie van dien geheeft bestaan of nog bestaat.
10°. BUNA(ROLIXASIARIAHORA),
geboren ilachtsnaam
den 23sten April 1826 te Holwerd, Provincie
2*. dat de naam HORA van 1735 tot op heFriesland, thans ntg in leven en wonende te ien als doop- en voornaam is gegeven aan
;en minste 23 personen, tot zes of zeven fanliHoogeveen, Provincie Drenthe.
iën van verschillenden naam behoorende.
ll". BUMA(LOUISAEGBERTIYA
HORA),~~boren te Dockurn den 27sten Januari IS27,
3e. dat sedert 1812 of daaromtrent de faoverleden den 29sten Maart 1827.
nilie SICCAMA van den voornaam HORA een
12O. BUMA (LOUISAEGBERTIXA HORA),~~- ;oevoegseI tot haren geslachtsnaam heeft geboren te Ouderkerk aaiz den Amstel, den Ssten
naakt, zoodat
Xei 1828, thans nog in leven en wonende te
4”. de naam HORA thans is:
It/óldendorp, Provincie Groningen.
a. een sedert bijna 120 jaren in zes of ze13O. KU~A (BERXHARDUS FEDDR HORA), ven familiën van verschillenden naam gevestigde doop- en voornaam.
geboren den llden Mei 1830 te Ouderkerk
WM den Amstel, thans Adsistent-Resident op
b. een eerst sedert 1812 of daaromtrent
Afrika’s Westkust.
aangenomen toevoegset tot den geslachtsnaam
lao. BUMA (~IARDUS PIETEK HORA), ge- SICCAUA; en dus niet meer een geslachtsnaam
horen den 19den Maart 1832 te Mnnnikenop zich ze!!.
SUUX CUIQUE (.4).
dnm, overIeden den 2Ssten Maart 1832.

.

VRAGEN.
329. - Analcreontischevragen
Ode 7. vs. 1.
‘raxw3lvp

I
(Vgl.Vr.347).
I

p +p&h

Het woord hw~,%v~
komt mij minder gepast, en
de roede, die hier EaÓs zoude gebruikt hebben, wat
zwak voor, om er den dichter mede voort te drijven.
Hoe k8n men het gezegde woord geschiktst veranderen, of den geheelen regel best verklaren I
Ode 9, vs. 31-32.
xzi &57&u Ffloim
mspoiar.
Voor Epoiac staat in de HSS. ‘Avqiovra, dat ongetwijfeld verkeerd en louter tantologie is. Vandaar
Oatreeds sTEPIUNU8hetveranderde in &oiur, 200 als
er thans gelezen wordt,‘twelk een’ verstaanbareu zin
el)levert. Dat echter de dichter zelf aldus geschreven hebbe of konde schrijven, is niet denkelijk : ook
Prof. PEEBLKANP heeft er geen genoegen mede genomen. en daarom de lezing xipwa voorgeslagen.
Is het Iers nu door deze gi&ng’als hersteld te-be- ,
schouwen; of moet men nog naar een gelukkigeI
conjectuur omzien, en welk eene?
Ode 10, vs. 6.
‘0 8’ &rE Gopti&Jv.
Dat bwpic&v wil mij maar niet bevallen , wan1 t
het dient nergens toe en zoude, ZOO 81s het daar na
staat, bestkunnen gemist worden zonder benadeelini 1
van den sin. Doch met welk ander woord kan he t
gevoegelijk verwisseld worden; of, wil men het be
houden, welke uitlegging is er d8n aan te geven?
Dr. J.TH.B@SEIZ.
3 8 0 . - Een groot eter. Verleden jaar, bjj gele
genheid van het COSTERB feest, de omstreken va’
Haarlem bezoekende, kwamen wu onder Bloemen
daal, in ‘t Jugt-duin
van den Baron VAN HALL, b
DAAN DE BOOIJ,
wa8r eene schilderij hing met ht
volgende :
,,Gedenkteken van Hertog YAN LAX.GEWELT.
Als men zestienhonderd acht en twintig schreven,
W8s Hertog VAN DE LALB~ENYELT in fleur van zij
levex
Kwam in den Aardehout in ‘t gulde Klarerblad,
Heeft een maaltijd gedaan van twee uren ! en at
Dees naar beschreven spijs 200 ons de waard ve
telds
Die hem de npljs en drank met zijne hand bestelde,
Acht pond rogge brood en vier pond bolle fijn
‘Tien pond zoete melk Irsas en haring een dozgn,
Boch liet hij met ter haaet ook door het keelg; Et
!n
Het goed acht gnIdens bier omtrent de veertIen flal
pen! ( 5
De waard rekend ‘t gelsgt, hier wel ter deeg OF le ,
Beliep de gnlden vier en nog vUf stuiver8 net.
Daar ik n8 dien tijd niets aangaande deze geschi e denis kon opsporen; ZOO vraag ik, waar ik ër met er
van vinden kan ; of moet ik het voor eene fabel ho, uEt. NELDER
den 1
381. - Johannes Beeltsnljder. W8ar
iets over dezen predikant, die van 1630 tot
Peilen, in Drenthe, de Evangeliebediening
de, en op wiens afbeeldsel VOLLENHOVE eeu

vind ib:
1677 t e
beklee dzesreg ,e-

(*) Veertien flappen is achtentwintig kruihen

lig versje n,aakte (zie zijn POL@, uitgave van 1686,
bl. 513), waarin onder andere voorkomt:
,,Men ziet hem door zijn penveelschoner en veel verder. “
Daaruit blijkt, dat hij auteur was. Wat heeft hij
geschrerenl
VOLLENHOVE zegt ook nog :
,,De Godtgeleertheit vlecht olyfblafm om dit hooft.”
Welke verdiensten had hij als theoloog?
E. E.
3 8 2 . - De Aartshertogin Maria Dorothea. Ik
zoek naar eene levensbeschrijving van deze Oosteurijksche vorstin, die in 1855 te 038 overleed en vau
wier sterven gezegd werd, dat het een groot verlies
was voor de Evangelische kerk van Oostear& Was
zij oene geborene Oostenrijksche? Zoo neen, tot welk
geslacht behoorde zg dan, en met wien was zij gehuwd? Wat heeft zij gedaan voor de zaak des EvnnA-ON.
gehes?
3 8 3 . - Gedenkpennxn voor Nederl. hdië. Ik
zou bijzonder prijs stellen op de mededeeling van alle
gedenkpenningen, medailles, enz., geslagen op pcrsonen of daden. die in verband staan tot Nederl.
Iti&.?. Ik bezit daarvan reeds aenninCen: OD den
G iouverneur-Generaal
VAN IIHOFF, den Graaf ;.vnN
1 1IEN BOSCII,
den Resident MAYOR, de verdediging
an
Ternote
in
1799,
de
verovering van Pulenrl>ang
V
i n 1891. Gehoord heb ik van medailles op den Gou1’ erneurGener8al VAN osm PARItA en s~osäa~, en van
e enen schutterspenning voor Batavia.
PIIILO-MDICUS.
.

Y

3 8 4 . - Maflaeus.

In een handschrift van den
,
ian 1683, lees ik : ,,Ook kan de geldzugt de dusdaIige van ‘t Regte padt afleijden ! zegt NAFFAEL'S in
sijn negende boek, alwaar vau d’ Nagel lorrendraijc*iie der Moluccos smeekt.” Wie en wat was deze
&J&AE&,
en welk’werk vpn hem wordt hier beloeld? In de te mijner beschikking staande werken
r~xl ik niets van hem.
PHXLO-INDIOUS.

( fOUVerDeJr der &fOltIkkOS >ROBERT PIDTBRUGQE

3 8 4 , - Lciuaen. Blijkens onderscheidene verslar
gen van vreemdelingen, die ons land bezochten (0. a.
3en Heer ESQCIBOZ, volgens zijn laatste werk), is het
gebruik v8n houten stoven met geglommen turfkolen .
eene eigenaardigheid bij de Hollapdsche natie, die
zeer de aandacht-trekt. In verband hiermede wordt evrsagd, sedert welken tijd het meer algemeen gef ruik der vuurstoven
in de verschillende deelen van ons vaderland daqteekent, eoowel in kerken en gestichten, als in b$zondere woningen, en of dit meubel, thans schier
zonder uitzondering bij de Nederlaudsche vrouwen
in gebruik, in vroeger’ tijd niet ook meer algemeeu
door de mannen, op kantoren enz. gebezigd werd ‘!
3 8 6 . - Awbassade naar Rusland. Wie oneer
landgenooten is v8n October 1770 tot April 1773
met eene ambassade b&st geweest naar de Russische
armee in 1Vallachijr.l
Volgens de Handel. der Leydsche ïlIaatschappij,
1856, bl. 86, is er in de Keizerlijke Bibliotheek te Petersburg een Handschrift vau
hem in folio, dat het journaal zijner reis bevat, en iu
welks aanvang hii spreekt van zijnen zwager HILKEL)
en v8n den Heer H. BTUART, maar zijn eigen naam
wordt daarbij niet genoemd.
S.J.

3 6 1 . - Bel~eagsel. Tot welk boek behoort de
dubbele houtsne6prent, die, blijkens het onderschrift,
,,eea behangsel uit de$t’t”nde eeuro”voorstelt, waarop
bit !r. I cen vorstehik of een ridderlijk bruiloftsmaal (Na. 111)
46 *
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fs afgebeeId, dat, ddor vijandelijken overval. gestoord,
in een bloedbad eindigde INO. 11) 0 Er is zeker eene
beschrijving bij gelev&d , &e ik gaarne zou kennen P
want de drie beschreven blazoenen, die aan den ba ,venkant der tafereelen zijn aangebragt,
zijn mij t e
onleesbaar, om er de geschiedenis in terug te kunne; 0
vinden ; en uit de enkele woorden, die hier of dae r
op den arm of het kleed vnn sommige personen staan .,
gelijk Vàctimes, Creve, Je me tarde, enz. kan ik haa r
evenmin opmaken. Slechts zooveel durf ik aanne
men, dat de nommers 11 en 111 verkeerd zijn ge
plaatst.
S.J.
368. - Scheel8 en van Linteloo. Wie waren ,,Jof
fer SCHEELEG" en,,de Vrouwe VAN LINTELOO," dieil
1650, 1653, 1656 en 1663 hare woningen verleende:
voor de stille vergaderingen der Lutherschen te Zut
$en? ‘t Moeten aanzienlijke vrouwen en ruime w~
ningen geweest zijn, vermits die vergaderingen door
gaans door meer dan 100 personen werden bijge
woond. De eerste moet gewoond hebben in de bva.
terdraat. En welligt verbindt zich met den naan
der laatste de herinnering van godsdienstige vergade
ringen, door de Lutherschen op ‘t huis de Marscl
gehouden.
8. J.
389 . - 8. J. van Bloklant. In mijn bezit bevindt
zich een portret in folio-formaat , voorstellende een
jong mensch met lang haar, breeden kraag en gewerkt
onderkleed. - Het Latijnsche randschrift doet hem
kennen als ,,A~~uERu~JAC~BU~ABL~CKLANDT
Am.
stelo Batavos unirersitatisPatnnePrc&ector
et Syndicus. Anno 25.” Onder het ovaal staat een vierregelig
Latijnsch vers, onderteekend : ,,Natio Germana Arlist. D.C. Q.” Eindelijk daaronder : ,,JAC; PICCINU~
ad Vivum delit et scup Venetijs.” Wie berigt mij iets
naders over dezen persoon?
D. F.
390. - Een middel tot opsporing van drenkelingen. In de Nijmeegsohe Courantvan den 27sten Junij
18.57, No. 51, staat het volgende:
,,L)ezer dagen is een mihtair buiten de Ginnekenpoort te Breda in de rivier de Mark verdronken. Zoo(11% het ongeluk bekend was, begaf zich de LuitensntKolonel plaatselijke Kommandant, de plaatselijke
Adjudant, verscheidene Officieren en minderen met
verschillende werktuigen ter opsporing von den verongelukte, naar de plaats des onheils. Meer dan twee
uren had men te vergeefs alle moeite aangewend en
nog geen spoor gevonden, toen zekere P . LOCWER aldaar kwam en den Kommandant een middel aan de
hand gaf. Uithoofde van het vreemdsoortige van dit
middel, vond het eerst tegenkanting, echter men liet
het bem uitvoeren. Het bestond daarin, dat een aarden schotel waurop een kandelaar met brandende
kaars geplaatst was, te water werd gelaten ; er verliep geen minuut of de schotel bleef stil, niettegenstaande wind en stroom, trok zijwaarts en nam eene
draaijende beweging aan, zonder den stroom te volgen, en waarlijk op die plaats werd aanstonds bet lijk
gevonden.”
Vrage: Verdient dit berigt ten vulle geloof?Zoo ja,
hoe is het dan te verklaren? Eindelijk, zijn dit of dergelijke middelen om drenkelingen te vinden ook elders in gebruik?
P.F. C.STEINMETZ.
3 9 1 . - Huìsreed door vervoer van een lijk. V o o r
ecnigen tijd werd mij door een paar Friesche landlieden medegedeeld, dat hunne landen van ouds bezwaard waren met reed vm een achtergelegen stuk
land, op hetwelk voor roim 2 jaar een huis was gesticht ; doch daar hunne landen van ouds slechts reed
van het land hadden, kon er uit het huis geen reed beatann. Naar nu was in het huis iemand overleden en

wegens den afstand van bet kerkhof, moest het liik
perwagen worden vervoerd. Nu maakten de bedoelde
landlieden zwarigheidde reedran hetlijk toe testaan,
uithoofde, indien eenmaal een lidbreed was gedaati ,
de landen voor altijd met dehuisreed waren bezwaard.
Over het algemeen is deze meening bij de landlieden bestaande. Ik zeide hun dat er geen zoodanig gevolg aau het enkel vervoer van een lijk verbonden
wa3 ; doch wilden zij uiterst voorcigtigzijn,danmoesten zij deswege eene verklaring van den eigenaar van
het huis vragen.
Mijne vraag strekt nu daartoe, of het bg de specialiteiten van het oud Friesoh regt ook bekend is, dat
er vroeger eene ordonnantie of wettelijke bepalingen
bestonden, die het bedoelde gevolg van huisreed mede bragt door het enkel vervoer van een lijk.
H.
$b2. - Appèigetoeberd. Een in het vorig jaar in
73jarigen ouderdom overleden vriend heeft mij meermalen het volgende verhaald (dat hij zelf als jongen
had bijgewoond) van eene ex&utiev&dried&te\rs
onder nog al opmerkelijke omstandigbedea.
In het laatste gedeelte van de vorige eeuw stonden
voor het Hof van Friesland drie deserteurs teregt, die
ter dood werden veroordeeld. Het scheen de gewoonte
of procedure te zGu, dat vóór de executie de delinquenten nogmaals voor h& vergaderde Hof de voorlezing
van het vonnis moesteo aanhooren. De Advocaat der
veroordeelden (naar ik meen de Heer PIEBSON) had
hun echter medegedeeld, dat hij biJ die voorlezing
appel bij het Geregrahof of den Krijgsraad in denliaay
zoude aanteekenen , waardoor de executie werd uitgesteld. De Advocaat deed dit uithoofde er veel sprake was van eene amnestie, en dus om tijd te winnen.
Op het gezegde nu van den Advocaat bij de voorlezing, dat hij voor zijne beklaagden app81 aanteekende, stond het vergaderde Hof eenparig op en zeiae bij monde van den Voorzitter : ,,Het Hof van Frieslund erkent geen appel.” - De drie veroordeelden
werden daarop onmiddellijk gehangen en 6 weken la:er was er amnestie voor deserteurs verleend.
Is dit verhaal nasuwkeurig? Is het dozelfde ques.ie als die aangaande zekeren Vaandrig DE WITTE,
waarover een advies ,is in druk gegeven., luidende;
Advies van het Hof Provìntiaal von Flaesland
aanraande de wettigheid vun den Hoogen Krijgeraad zao in
t algemeen als bizonder met betrekking tot *den VaanIriy DE WITTE, beschuldigd van Hwy Verraad in duto
i Janwrij 1783, etc. ?
Gaarne had ik hierop eenig antwoord.
H.
3 9 3 . - Beletten op de duimen. JANCRO DOUWLup verhaalt in zijn Boeck der Purlyen , bl. 189, dat
nen hem en zijn gezelschap niet uit Amsterdam over
ret Y wilde laten vertrekken, vermits ,Tdegene
die
laer saten op de boem to waren, de wolden ons niet
rth laten, omdat wy gene boletten hadden op vnser dulaen, so alst daer oostume was, daer wy niet alTwisten.
User oersaecken dosten wy weder landen, en lopen
n de Keiser, in dcWarmoetzstraet, daer men der tydt
le bofetten haelden.” Inmiddels was het schip vertrok;en en lieten zij hun bagage in de herberg dragen
rende wy stalteu de boletten vp wat papyr, om de to
noghen gbebrucken, alst noet were.”
Wat zijn beletten op de dunen, die omstreeks 1520
J. D.
;edragen werden?
L.
3@4. - Nathan Zngn enJ. P. J. F. In een werkje
etiteld : Spiegel der Spaensche Tirannie door .7. P.
r. F. J(uria) C(onsultus)
, Middelb. 1663 iri 4O. vind
k aangehaald een ,,Spieyhel
van West-Zndiën,”
c1oo.r
enen NATHAN of ATHANABIUS
INQA in 1624 te Amst.
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JANSZ.
uitgegeven, in 4o.Van den Spieghet
der Spaensche tirannye tmn LAS CARAS, die met het
boekjevan J. P.J. F. nietsdan dentitel gemeen heeft,
is onder de mij bekende drukken een te Amst. bij
BROER JANBZ. 1625 in 40.) maar dit kan het bedoelde
niet zijn, daar NATH~N INQA daarop geen auteursregt
heeft. Kent iemand het nangohaalde
werkje ook? En
weet iemand mij op te geven wie die J. P. J. F(ilius?)
P. 8. T.
is ?

bij BROER

dikant (111. bl. 361), schijnt wel t,e blijken dat
hij te Leyden geboren ia, of ten minste aldaar
woonde ; doch het ia mij later gebleken, dat
PETRUS LEUPEW den 18den Mei 1630 met de
Eieurs van Roon (*) te Leyden is begiftigd ;
h ij wordt daar genoemd PETRUS LEUPEN, gebNoren te Colchester, in Engeland, oud 23 jaren,
Z OonValIPIETERLEUPE‘J enBAEBARALEUPEN.

..ELSEVIER.

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.
Pieter Bast (1. bl. 90; vgl. bl. 115,152,168,
292 ; 11. bl. 7,32), Sedert over dien plaatsnïjder verscheidene antwoorden zijn ingekomen,
is het mij mogen gelukken vele bijzonderheden uit zijn huieelijk leven in het Leydsch
Archief aan te treffen, die echter voor het algemeen van minder belang zijn.
In het Ordonnantieboek, Lett. E. (Mandaten van betaling) komt nog voor:
12 Apri11601. nAen PIETER ~~~~,cunstwercker

in chaerten van steden, eene somma

van vijff en twintich&uldens
van x1 groten 1
stuck, daermede hg van dezer stede wegeb ir
vereert, volgende zeeckere apostille daervar
zijnde, ter cauae dat hij deze stadt (Leyden
in zijne sytuatie met alle zijne gelegenthey
van straten, wateren, huyssen, gestichten endc
andersins, nae de rechte cunet, afgemeten, be,
trocken, gedecharteert ende in coper gesne,
den heeft gehadt, soo wel in open als int ge,
..ELSEVIER.
Bi&. 25 gl.”
Het ges2acRt van Tol (1. al. 284 ; vgl. 11. bl
78). In VOLLEXHOVE'S Poëzy (uitg. 1686,40,
bl. 214), komt een Geboorbegroet voor aan del
lieer PBILIPPUS THEODORUS

TOLLIUs,OVer~

Laatste w%beschikking van Piet Hein (IV.
11.294, Vr. CXLIX; vgl. V. bl. 170). Ik geoof tot eenige oplossing gekomen te zijn van
let voor eenige jaren in NassaQ bestaan hebtende gevoelen, dat PIET ERIN een Dillellburrer zou zijn geweest. In een oua register van
eden der Lutherache gemeente te RotEerdam,
rond ik namelijk onlanga op den 25sten Jaluarij 1755 ingeschreven PETER PIETHAHY,
1. nq., overgekomen met attestatie van Peina
naar ik gis in ‘t 33isdom Hikdesheim). De
naam althans begint er wat naar te gelijken.
Er is niets berispelijks in de meening der
Nassauers, dat hun PIETHAIN of PIETRABX
van j>Kn. ?. denH..V,D.BRANDE,>' gelijkhij
bij zijne inschrijving heet, tot Admiraal zij
opgeklommen, en schatten hebbe nagelaten.
Maar dat ze ‘t verschil over ‘t hoofd zien tasschen den aanvang der XVIIde en de helft
der XVIIIdeeeuw, dat is toch wat heel erg.
S. J.
Handteekening

als toetssteenvan het karakter,

(IV. bl. 384, Vr. 342; vgl. V. bl. 150; Bijbl.
1855, bl. Ixxxviii; VIL bl, 172, 235). Te
dien opzigte kan de vrager iets vinden in het
damblad L’Echo Unìverselle, van den 15den
p-,9.
Acguatus 1857.
- Namen van kruiden, insecten, vìsschen , enz.
(V. bl, 158, Vr. 120; vgl- VII. bl. 148,203).
Aan onze uitnoodiging
om ons in staat te
stellen ook de Friesehe namen van kruiden,

vloeijende van loftuitingen. ~OLLENHOVI E
noemt hem den perel van zijne vrienden, eet 1
Werkzaam brein, dat vroeger grye
Dan ‘t hair, volleert in eedle wetenschappen,
Met lust, op een Romeinsche wys,
e n z . a a n o n z e l e z e r s m e d e t e deelen, w e r d
In d’Eerkerk door de Kerk der Deugt kom stappen1. door A. Wh. voldaan. Reeds waren wij geHij vergelijkt hem,met eene woordspelin:
reed zijne lijst, door ons met nog eenige nabij TLLLIUS. ‘t BSotto boven ‘t vers luidt:
men vermeerderd, te plaatsen, toen een ander
- 0 sol
onzer medearbeiders ons eene zeer uitvoerige
Pulcher, o laudande!
lijst van Friesche plantennamen beloofde.
Uit de dagteekening van onder blijkt, cia .t Wij hopen dat die belofte spoedig vervuld
TOLLIUS niet op den 18den Augustus 161, 3
worde. Wij twijfelen niet, of A. WH. zal het
moetzijn geboren, zoo ~~~H.TOLLIUSDRABB E goedkeuren, dat wij het door hem gezondene
opgeeft, maar den 6den JuIíj 1642. De dag tot zoo lang laten liggen, en dan alles in ééne
teekening is 6 van Hooimaand 1682, en toe]
alphabetische lijst zamdnsmelten.
Bij de reeds
had,volgens
'tvers,TOLLIUSzcn
medegedeelde Nederlandsche namen kunnen
- vier maal tiendeiaar
wij nog de volgende voegen. Met die uit het
Voltrokken. Larad van Kuik heeft S. v. W., de Cadzandsche 0. P. ROOS, de overige D. ons bekend
1’etru.s Leupenius
(11. bl. 374; vgl. 111. h
:3Cl; Biji~t. 1855, bl. cxiii). Uit het antwoord
voorkomendeover dien Amsterdamschen pre

door Mr. PIETER VAN DUVELANI en
RooN, Ruwaard en Railluw van den lande van
Putten, volgens diens testament van 5 Juni) 1539.

(*) Opgerigt

VAN

gemaakt. (C. beteekent Ciadzand,

Dr. Drenthe, Gr. Groningen, K. Land van Kuik, M.
Maastricht, Ov. Overijssel, Zh. Zuidholland.)
BESTUURDERS.

hruìden, Planten, Boomen, Vruchten, enz.

Aardbeziën, aarbeijen,
Ov.
Abeel, blekker, C.
Anjelier, nuffel, K.
Beetwortel, roo-beten, C.
Boekweit, boekwiek, C.
Boerekool, savooijen, C.
Braambezie, brame, C. brummel, Ov.
Duizendschoon, trosviolier, K.
Gras, gas, C.
Gras (Na), etgroen, Ov.
Graszode, gosvasse, C.
Grasanjelier, feletje, K.
Hermoes, kwadenaart, Zh. roebol, OU. Dr.
Hondsbloem, zeugdistel, Ov. hondetong ,
Gr. papenstoelen, M. kettingbloem, Nzj’megen,
Klaproos, kankerbloem, Zh.
Kleefkruid, kleefte, C.
Kool (Roede, witte), kappers (roode, witte), IC.
Lijsterbezieboom, navarreze, C.
Onkruid, vuulte, C. roet, Oer.
Paardebloem, beuterblomme, c.
Perzik, perkel, C.
Peulerwt, schenlerte, 0.
Populier, (Canada) achtkanten, C.
Pijlkruid, adderkruid, snoekeblad, Gr.
Roos (Wilde), himpeltaere, X.
Sering, kruinagel, K. C.
Tarwe, terreve, C?
Tuinboonen (Princesjes),
sukerboontjes, 6’.
Tuinboonen (Roomsche), platte boonen, C.
Uijen, sypels, Gr. Twenthe, juun, C.
Violier, Fransche flier, K.
Vlierboom, vliender, C.
Wortel, pee, C.
Wortel [Paarden-). Derdenee. C.
Wijngaard,
wingefd, druveláer, C.
Viervoetiae

dieren.

Aardmuis, dolletje, “C.
Bunsing, fis, K. bonsieuk, flouwine, C.
Hit, kidde, Ov.
Hit (Dubbelde)<kaan,
Zh.
Kat, balkehaze, OU. ($g&rm.)
Koe (Vare)? verve koe, C.
Mol, wede, Ov.
Stekelvarken, pinegel, K.
Varken, keu, C.
Varken (Gesneden, van het vr. geslacht),
gelte, 0.
Varken(Gesneden,van hetmann.geslacht),
her=. C.
Veulen, vul, Ov.
Wezel, muishondje, C.
Vogels.

Bastaardnachtegnal,
ageschiter,
Ijoomkruipertje, duimtje, C.
Duif. duve, C.

C.

Duif (Wilde), koolduif, h: spechte, Ou.
Eend, boeie, C.
Kalkoensche haan, kallen-sne, C.
Kalkoensche hen, kalle, C.
Kraai, rook, Gr.
Lijster, Iîster, Iiesterik, C.
Meerkoet, marolle, C.
Meerkol, merkolf, IL.
Meerle, merrelaar, C.
Meeuw, steerutje, Gr.
Rietvink, kerrekiek, C.
Vink, bogervink, C.
Wiwaauw (Geele), wilewaal, h-.
Zwaluw, zwalem, C.
Visschen,

Schol, platen, C.
Zeelt, ttnker, C.
Insecten.
Bloedzuiger, egel, h:
Bij, bieje, C.
Glazemaker, schaljedekker, C.
Horzel, ussel, C.
Insecten, fenin, C.
Kikvorsch, puut, C.
Méikever, meulenaar, C.
Onzeli&eheershaantje, pienpanpoentje, C.
Pissebed, platte zeuge, C.
Rups, rispe, C.
Schapeluis, teke, C.
Tor, toren, C.
Wesp, appelbieje, C.
Famllietiapens
gevraqcl(VI. bl. 75,Vr. 105;
vgl, bl. 247,377; VIL bl. 108,144, 203,236).
Tot narigt van v. D. .v. B..dient , dat de hem
eoo vreemd klinkende woorden : TeTer opheldering en verbetering op bl. 144, alleen betrekking hadden op het in NAV. VI. bl. 380 ingczonden stuk van D. S,
Wat den strijd over depoabn en kruisen aalr;aat, deze kan als geöindigd beschouwd worden, Wel yerklaart v. D. v. B. op bl. 203, dat
de zalmen van negen pqoken of ponjaardel
iergezeld zijn, doch hij meent evenwel met
WELEVELD, dat het kruisen behooren
te zijn,
3n breng’t ook voor deze meening het beste bewijs bij, t. w. eene aanhaling uit eene memorie
betrefende defamgie VAN BRAKELL,doort%%
der leden van dal geslacht, geruimen tijd geleden, geschreven.

Het medegedeelde uit BUTKEKS,TE WATER,
enz. is eene herhaling van het vroeger in DE
NAVORSCHER
gezegde,en had gevoeglijk weg-*
welaten kunnen worden.Ten gerieve dergenen
&e het onlangs te MuncIlenuitgegeven
Heraldisches A. B. C. Buch van den Ridder CARL
vox IAIJER niet kunnen raadplegen, zij gezegd, dat het daarin .voorkomende
gecombineerd wapen mede te vinden is in den Neclerl.
RP.
~~&Yu.dt van DE ROCCIC.
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Den .&yencorf derH.Roomscher Kercken(V1.

bl. 76, Vr. 112; vgl. bl. 222 en 381). In ‘t
Hoogduitsch
bestaat er een 1) Umarbeitung”
van, die uit de pen van den bekenden SatyrsCUsJoHANN FISCHARTgeV~OeidiS,en\vW'VaU

de titel aldus luidt: Bienenkorb des h. Röm.
Imenschwarms, seiner Hummelzellen oder Himmelszellen, Hurnuussnäster,
Brämengeschwürm
und W%spengetöss. Sampt Läuterung der h.
Riim. Kirchen Honigwaben: Einweìhung und
Ueräucherung
oder Fegfeuerung der Imenstöcke : vnd Erlesung der Eullenblumen , der Dekretenkreuter, des Heydnischen Klosterhysops
,
der ‘Suiter [ Jesuiterj Säudistel,a, der Saurbonischen S&bohnen , des Magisnostrìschen Liripìpefenchels und des Imenplatts der Plattinen,
auch des Messthauesu. H. Sa$ts von munderbüumen cet. cet. alles nach dem rechten Himmelsthau oder Mannajustirt und mit Nentzerkletten durchziert,DurchsEaUwALT
PICKHART
%I. s. w.‘t Jaartal der uitgaaf wordt niet opge;reven.Zie Dr. GEORG WEBER, die Geschichte
der Deutschen Literatur. u. s. w., 4e Au%,
Leipz. 1852, bl. 29,
A.L. LESTURGEON.

Vertellinge?z van Moeder de Gans (VI. bl,
106,Vr. 141; vgl. bl. 251 en 383). Het onderwerp van de vraag moge aan menigeen beuzelachtig voorkomen, het is dit niet. Naar die
vertellingen toch, heeft een paar eeuwen lang,
niet alleen hier te lande, maar in een groot
deel van Europa bijna ieder kind met ingespannen aandacht geluisterd, er over nagedacht en ze op zijne beurtaan zijne speelmakkers verteld, WaarlUk de invloed van deze
vertellingen is zonder twijfel grooter,
veel
prooter geweest, dan die van menig beroemd
werk, dat in elke historia literaria eene aanzienlijke plaats beslaat. Mij, en ik vertrouw
velen met mij, zal daarom alles zeer welkom
zijn, wat men weet mede te deelen omtrent
die vertellingen, inzonderheid voordat PERRIGLT ze ons gaf in den vorm waarin wij ZC
tegenwoordig meestal vinden. Ik begin mei
eene kleine aanteekening omtrent kleiti Duimpje. In EngeZand vinden wij zijne historie
reeds la!g VOOP PERRAULT berijmd in een kl
80. boekJe: 1 Torn Thumbe his Life aatl Death,
iuherein is declared ma+ naaruailous nets 01
~~~anhood, full of wonder a?zd strange merri.
ments.Which little knight lived in King Arthur’:
times, and fameus ia the court of great Brittad
ne. London,printed fop JOHN WRIQRT, 1630
Ilet is herdrukt in JOSEPH RITSoS, Pieces oj
Ancient Popular Poetry, 1791. 12’. p, 93. DC

eerste twee coupletten luiden aldus :
In Arthur’s court Torn Thumbe did live,
A man of mickle might,
The best of al1 the table ronnd
And eke a donghty knight :

15s stature but an inch in height ,
Or quorter of a span
Then thinke you not this little knight

Was pron’d 8 valiant man?
Volgens B. THORPE, Yule tide Stories, p, 12.5
s Asschepoester ook reeds lang voor PERRAULT
n Engeland bekend geweest. Ik vond dat aan;eteekend in Notes andQ,ueries, 1857, Nar&,
1. 223.Wie kan mij mededeelen welke bewij:en THORPE daarvoor geeft ?
Geslacht van den Dorpe en Paets (VL bl.
301 ,Vr. 312 ; vgl. VII. bl. 122). Volgens VAS
)YCKE, Rec.Herald., voerde Messire JAcQuEs
DAN DES DORPE, omstreeks het midden der
KVIIde eeuw Receveur des deniers des fortiGxztions der stad Brugge, even als die van VAN
DORP in Holland, hetwapenvan UPTTERLIER:

le sable à trois têtes de lion arrachées d’argelzt.

Beeft welligt een jongere tak van het geslacht
VAN DORP zich in vroeger’ tijd in Braband of
Vlaanderen gevestigd ?
M”.
Lazarus von Schwendi (VI.bl. 234,Vr. 334 ;
vgl.VII. bl. 26 en 113).Zie over hem RÖHRICH,
MittheiEungen sus der Geschichte der Evang.
Kirche des Elsasses, Bd. III.Abth. 2. Straszburg, 1855.
LANED.

Werken van F. Ridderus (VL bl. 235, Vr.
368; vgl. VII. bl. 45 en 173). Bij de opgaaf
van alde werken van RIDDERUB is vergeten:

~Het gevoelen van JOHAX CALVINUS over &
Hust-dagh, te samen gestelt uijt szjne boecken,
door FRXWXSCUSRIDDERGS.
Rott.l639.“Van

dit kleine boekje verscheen in 1854 een tweede en in 1855 een derde druk te Utrecht bij de
Wed. M. MELDER, den ouden druk gevolgd.
Wat de huisoefeningen betreft, moeten er
meeruitgavenbestaan dan de titels vermelden.
Ik bezit nu acht verschillende nitgaven , alq :
1659. ? druk. Rotterdam, J.NAERAXUS.
1680. 7de druk. Amsterdam, 31. DE GROOT.
1682. Sate druk. Rotterdam, B. VAS UWBERGEX.

1685. 7de drnk. Amsterdam, G. DE GROOT.
1687.10dedruk.Rotterdum,p.B0~~~~x~s.
1719. ? ‘s..c druk. Amsterdam, J. KOXIJYEX-

BERG.

1742.12de druk. Amsterdam, J.v.D.PcTTE.
1743. llde druk. Amsterdam, G. DE GROOT-

KEUR.

De druk van 1657,dien~~~w~a~aopgeeti,
kan voor een Sden of vroegeren gehouden
worden. Maar plaatst men dien van 1715 te
Am&. volgens A. J. v. D. AA, tusschen dien
van 1687 en 1719, dan zou die van 1743 niet
de Ilde druk zijn, zoo aIY er op de titel staat,
maar de 14de, en de door FERWERDA vermeldevan 1766 zou op zijnvroegst de 15de druk
FI.UELDEI,.
kunnen wezen.

Wapenbord met acht kwurtieren te Enlchuizes

(VL bl. 237, Vr. 381; vgl. VIJ. bl. 48,173)
'X'. 1.a.p. vraagt deHeer VANDERMEER eenige bijzonderheden aangaande den 0orspron.g
van het geslacht DE GLARGES, waarvan zie
hier tot een proefje tieia generatiën, hoewel
het mij voorkomt, dat dit voor DE NAV. reeds
te veel is.
PostBritB de Messire HUGUE DE ~ONTIGNY
et DE GLARGES(OUKLARKES)
Prochede Z’eroane en ,&ois, qui comparut avec les Sires
d’lkdre , de Bourbourg et autptres chevaliers
dans un acte de donation qui se fàisait 8. l’abbaye de &ocpzces proche de Bethune l’an 1084,
1. Le dit HUQUE DJZ ~~QXTIGYYDECSLARGES,
chevalier, 1084,
2. JEAN DE IIIONTIGNP, chevaliey, dans le
Tonrnois d’Anckin avec sen fr8re GILLE DE
GLARGES,
chevalier, 1096. Beiden zijn met
GODFRIED vag I+OUILLO?T naar het Heilige
land geweest,
3. GILLES DE CLARGES, chev%lier, 1135,
Was leenman van denRisschop
van Kamerijk.
4. GILLESDEGLARQES ,chevalier,Sirbde
NoyeEles,safemme
IDEDECUINCHY, 1169,Zij
was zustervan SEC~ARDDECUINCH~~.
5. ($ILLESDEGL&RQES, chevalier,sonf$ye
GUILLAUME, 1185.
6. GILLES DE GLARCES, chevaler,1211.
Waarvan couain was WATIERQEMONTIGNY;
7 December 1240 betuigt MARGARETHA, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen, dat hij
gesproten is ex nobilibqs proavis dominorum de
MONTIQNPS? door haar om hunne getrouwe
diensten en aanzien begiftigd met de Frikje
jagt en visscherij in Belgie en elders gelegen,
en alle de pri$legien $e genieten van Baron
of fidelis.
7. GREBBERT DE OLARCES, chevalier,Sire
de Noyelles, 1273. Was edele vaaaal of leen~~~~~~~JAND'AVENNES,
Graafvan Henegouwen, zoon van PARGARETH&B~ ‘vader pan
JAN 11.
8. GILLES

DE GLARGES, chevalier,Sirede
Noyelles. Sa femme MABG~JERITE DE.GOGNIES,
1347.
9. GILLESDEGLARGES,
chevalier,safemme MARIE D'OGNIES, dame d’Ealemmea ou Hellemmes, 1350.
10. JEAN DE GLARGES, chevalier, Seigneur
d’Eslemme et de Roblechiea, sa femme AGNES
DE ST. HILAIRE, 1380. Hij was balljuw van
Manbeuge,
waaruit zijn gesproten : 1. JACOB
RELIGIDUX. 2. FARVIN, abt van Morilles. 3.

,JANDEGLARGES.

De ondergeteekende ia bezitter van de geslachtregisters en papieren dezer familie DE
GLARGES, waarvan, zoo verre hem bekend is,
geen mannelijk oir meer bestaat. Hij is daarmede geparenteerd door de vrouwelijke linie.
Ook bezit .hhij 2 levenagroote portretten van
den Heer en VrOUWe-VAN DER MEER, waar-

schijnlijk NIKOLAESVAN DERXEER, in 1628
voorkomende als Oud-Burgemeester van
C. G.
Haarlem.
Shakspeare in Holland(V1. bl.305,Vr.462 ;
vgl.V1I. bl. 60,118 en 265). Den Heer L. J.,
die beweert dat TOLLENS overbrenging van de
beroemde alleenspraak szi’et is opgenomen’in
zijne gediuhten, diene tot narigt, dat zij voorkomt in het VIIIste deel der Gezamenlijke
Dichtwerken, en ook reeds voorkwam in den
eersten druk van dien bundel C Dichtbloemen bii

de &b&en geplu@),

’

G. T, N. S:”
-

J+

[Evenzoo J. 4. C. ~~PHILOQE~YM~TOS.~

St. Nicodemus of Nicomedes (VII,bl. 12,Vr.
2 1; vgl. bl. 184). In den Kalender v66r ‘t N,
'&&amt?nt van HANSVAN RUREMUNDE. An&
werpen 1525, (van welk N. Testament eene
beschrijving voorkomt in de Bìjdr. tot de Geschied. der 13vango Luth. Kerk tn de Nederlanden. 2de at. bl. 50-54), staat op Junius 1:
»NIC~X~EDI~ martel+er,"eq

eep ~T.~I~~DEMU~

9 er onbekend.
Voorts zij opgemerkt, dat 3 Aug. in blanco
ataat,en 15 Sept,de )yOctave onserVrouwen”
opgeeft, gelijk dan ook l,onser Vrouwen gheboorte,” op 8 qept. valt.
S. J;
Adellijke aeslachten onder de Israëlieten.
Familie ?ed&g van B.erkhoti (VIL bl. 39,Vr;

70; vgl. bl. 209, 267)’ In de noot op bl. 268
van dezeq Jaargang vermeent C. & A. (ech:
ter behoudens verbetering), dat de familie
TEDIYG

VAN

BERKHOUT zich eerst TEDING

schreef, toen den naam BERKHOUT aannam
en zich TEDING BERKHOUT noemde, hetgeen
later, waarschijnlijk &phoniae causa, TEDING
VA? BERKHOUT zou zijn geworden. Het ia
mij aangenaam dit punt, krachtens de genealogiexanhe~geslacht TEQIN~$VAN~ERKHOUT,
te kunnen rectifiëren.
De ogrspronkelijtie
naam is VAN BEBCKHOUT. De stamlijst begint
met WILLEM VAN
BERCKHOUT,
Ridder, Heer van Berckkout ,
enz. in Noord-Holland, gesneuveld in 1256
met den Roomsch-Koning WILLEM, nabij het
dorp Winkel. Van hem stamde in den gaten
graadaf JANVANBERCKHOUT,gebOl'eXliB 1510
te Hoorq meermalen Burgemeester, aanvankelijk te Monnikendam, later te Hoorn, gehuwd met CORNELIA TEDING VAN CBANENBURGH, afstammende uit een geslacht, dat uit
een’ jonger’ zoon van het huis EGIOXD voortsproot. Uit dit huwelijk kwam (buiten andere
kinderen) voort JAN, geboren in 1547. Uit de
vaderlijke en moederlijke familienamen stelde
hij voor zich den naam TEDING VAN BERCK~ou~(later ~~~E~~O~Tgeworden)zamen.Van
hem stamt de thans nog bloeijende
familie af.
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Het wapen heeft verscheidene veranderingen ondergaan. Oorspronkelijk was het: In
goud een uitgerukte groene berkenboom.
~~RKVAN BERCKHOUT, oudste zoon van den
bovengenoemden stamvader,voerde:
Gedeeld:
1. Berckhout, 2. het wapen zdner moeder,
QEERTRUIDA VAX
BERCKEL, te weten: In
blaauw drie zespuntige gouden sterren. JAN,
zoon van DIRK, vermeerderde het wapen
nogmaals en voerde: Gedeeld in drieën: 1
Berckhout, 2. Berckel, 3. het wapen zijner
moeder WALBURG VAN OEP, te weten : in zilver drie groen gepunte goud geknopte roode
rozen. In dien vorm schijnt het wapen bij
voortduring door de familie gebezigd te z$n,
tot op den bovengemelden eersten TEDILG
VAN
BERCKHOUT, dewelke voerde: Gevierendeeld : 1 en 4 het beschrevene zamengestelde
wapen van Berckhout, 2 en 3 Tedìng va@ Cranenburgh, namelUk gekeperd van twaalf stukken goud en rood (Egmond), met een blaauw
vrij-kwartier, beladen met een’zilveren kraan.
vogel (Cranenburgh).
ADRIAAN TEDIXG VAS
BERCKHOGT,
geboren in 1572, oudste zoon
van JAN, liet zijn eigen wapen geheel varer
en nam dat van TEDIXQ VAN CBANEYBURGZ
aan, hetgeen tot op den huidigen dag zoo ge,
-tbleven is.
[Een onder het afdrukken dezes ingekomen berigl
van T. v. B. vermeldt nog, behalve de hier opge.
noemde bijzonderheden : dat het slot te Bsrkhout dool
&Kabeljaauwschen verwoest werd en de heerlijkheid
verloren ging,omdat JANVANBEBCHHO~T,LOOUV&~
pm~, omstreeks 1860 de Hoekschepartij omhelsde, dat van toen af het geslacht in de stadHoorn zich ven.
tigde en daar aanzienlijke regeringsposten bekleed.
de,- dat onder anderen de hierboven genoemde JAP
PIETIERBE VAN BEBCKHOUT, geb. 1510, zevgnmaal
Burgemeester was, terwijl zijn vader die waardigheid
tot veertienmaal vervulde. Ten aanpien van het wapen worden dezelfde hcrigten gegeven. Volgens de
genealogische oorkonde ,,quam JAN de wapenen sijner moeder met de zijne te escarteleren, om sich daar:
door te distingueren van andere, welke de naay van
BEROEHOIJT, omtrent die tijdt quamen t’assumeren
souder vap dat boys te zijn, alsmede om daerdoor te
toonen de luyster van sijn moederlijpke extractie.“]
C. Rotcasius (VlIbl. 63, Vr. 86: vgl. bl.
275). Voor het geval dat J. C. K. niet mogt
bezitten FOPPENS, Bibl. Belg., wil ik hier afschr$ven , hetgeen aldaar p. 160 wordt vermeldover WZAROLUSROTCASIUS(JUST~SLIP~
91~s Centum*a I. Miscell. ad Janunz Lernutium
vocat RUBICASIUM) Ardenburgensis, Flander,
J. C. et Ambachti Furneneis Actuarius,
Jurisprudentiam cum politiore litteratura conjunxit ; illius quidem Lugduni apud Batavos
alipuamdiu Professor, cum apud
Plandros omnis turbarent: at respirante PA-

privatus

tria ad munus suum rediit, vitaque honeste
et innocenter acts, Furnis obiit ipso Cinerum
anno 1606, scripserat Tractatus in Jure insignes Opìnion~m ac Besponsorum, quos praelo
paratos
reliqult. ’
Dl. VU.

Luserat et juvenilia quaedam Curmina ut
in JULIAM Epigrammata, aliaque sed quae
imper&cta venire in manus hominum auctor
vetuit,”
Hetzelfde leest men bij VALER. ANDREAE
Bibl. Belg.,‘p. 125. Zie ook ANTOY. SANDERUS,
de scriptoribus Flandriae, Antv. 1624, 4O. p.
38, die hem Furnensis oppidi et agri Peneionarius noemt.
V. 1). N,
Paschasius
Turep(VII. bl. 103, Vr. 139;
vgl. bl. 276). Deze was Doctor PASCHASIUS
TDRCQ, Eerste, of Burgemeester, buiten der
bancke te Bergen op Zoom tijdens het beleg van
die stad in 1622, en ofschoon van hem nornis
natim geene uitstekende daden van bestuur
staan opgeteekend, blijkt het echter genoegzaam, dat de regering zoo veel doenlijk heeft
medegewerkt tot de bescherming dier stad,
terwijl hij herhaalde malen is gebruikt geworden in commisaiën en bezendingen, zoo
naar den Prins als naar deHH. Staten-Gener
raal, naar de HH. Officieren uitmakende den
Krijgsraad, en naar elders, waarvan hij zich
telkens heeft gekweten, gelijk op onderscheidene plaatsen in de Beschrgvìng van de Belegering van Bergen op den Zoom, gedaen bij de
drie Predikanten aldaer, uit,gegeven te Middelburg, 1623, wordt vermeld. Aldaar wordt,
ook genoemd JACOB ISRAELS TURCQ, toen
Schepen dier stad, die aImede werd gedeputeerd, ten einde voor de go,ede inlegering van
het garnizoen de ppodige maatregelen te doen
nemen,
V. D. Nt
i
.TrechtpZaatsen of overtogten (VII. bl. 103,
Vr. 142; vgl. bl. 276). Dewijl geen der ingezonden antwoorden, hoe belangruk op zich
zelven, melding maakt van het, gelUk ik
meen, zoo niet alles afdoende, dan toch bij
dit onderwerp hoogst belangrgke en nuttige
werkje yan Mr. J. EL HOEUFFT, Taalkun&ge
Bzj’dragen tot de Nuamsuitgangen van eenige
neest Nederhzndscheplaatsen,
Breda 1816, en
k vertrouw, dat SCR. daarin zeer veel zal
aantreffen,
hetwelk aan zijn yerlangen tot

rerduidelijking , en tevens tot vermeerdering
:ijner LOjst van namen zal kunnen. voldoen,
:oo acht ik het niet overtollig dit als nog
lier in herinnering te brengen.
V.D.Nt
Trechtplaatsqn
of overtogten. Tegen Dr.
1ÖMER (zie bl. 276) blijf ik volhouden, dat
recht of drecht bene verbastering is van het
Latijnsche woord trajectw;
de Latijnsche
>laatsnamen Ultrajectum en Trajectus ad Monevens de Nederduitsche Utrecht en
giistrìcht bewqzen
zulks, dunkt mij, vol:
leende, zonder dat BONDAMS verkeerde lezing
In gissing Thrinnìti = Tricht daartegen iets
tan inbrengen ; VAN DEN BERQH heeft in
:ijn Hanbb,, dér Middel-Nederl. Geogr., bl. +
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201, dit reeds in Thrumiti = Drumpt

Bemmel gelegen, waarvan nagenoeg dezelfde

verbeterd. Deze geleerde kenner onzer oude aard.
rijkskunde houdt dan ook in zijne achter genoemd werk geplaat.steVerkla~~ing
van duistert

eigenaren worden opgenoemd, als door 0. S.
zyn opgegeven ; er bestaat evenwel eenige afwijking, waarom ik de lijst van hen, zoo als
die bij mij voorkomt, wil mededeelen.
JOIIANVAYAJIBE, 1409.
JOHANVAN AEX, 1424.
JACOBVANAEM,
1427,1453.

uitgangen van IVederlandsche
plaatsnamen VOOI
drecht,even als voor voorde de beteekenis van
overtogt vast. Wij wagen hier als gissing tus-

schen beide uitgangen dit onderscheid vast tc
stellen, dat drecht een overvaart of schuitenveer
aanduidt, voorde daarentegen eene doorwaadbareplaats in een stroomend water.
Het voorvoegsel der trechtplaatsen geed t
ten eerste de rivier te kennen, waarover
de overvaart geschiedde; zoo vinden wij in
Maastricht de Maas, in Dordrecht de Dort, in
Barendrecht of Berendrecht (oudtijds Bnarnetrecht), den voormaligen tak der Maas, Baarnc
of Beer; in Mijdrecht de Mge, thans veelal i
kromme M$drecht genaamd, in Wieldrecht de!
Widel of Wie& reeds in het testament van WILLEBBORD
als Juvius welhes vermeld, gelijk
Moordrecht en Kieldrecht in het algemeen de
overtogt over een nzoeras en eene kil. Tot
deze klasse der trechtplaatsen behoort ook
de thans zoo zonderling luidende naam Eendragt, hetwelk eene verbastering is uit Heenetrecht (de rivier Heene leeft nog voort in
het Noord-Brabandsche dorp de Heen of Hogendorp), welke nacm van het veer later op de
rivier zelf overging, even als bij de Jfqdrecht
en de Dreaht, Woensdrecht is ongetwijtbld
het
veer van Wodan, gelijk Utrecht ( Ultrajectum,
Uitert), dat van Ulfr, welke afleiding door
den geleerden taalkennerHALBERTsniA
wordt
voorgeslagen in eene verhandeling over de
marke Avoort, i.n een der Overijsselsche
Almanakkertvoor
Oudheid- en Letterkunde geplaatst.
Evenzoo vermoeden wi, dat de eene ofandere eigennaam verborgen is in de voorvoegsels vap &Cenkenesdrecht, Zwij’ndrecht (oudtijds Suinonetriht), Haastrecht (oudtijds Havekesdrecht), als ook in Sigeldriht. (Zie VAN
DENBERGH.)

In Katendrecht, even als in het Katerveer
bij ZwoZZe,beteekent
het voorvoegsel hut =
kot, Eng. cottage. Nog in dezen tijd heet in
Ooerzj’ssel een daglooner kaoter of kötter, ~111
zijne woning eene katerstede.
PHILOBRA%IIATOS.

De Rinkelenburg (VK bl. 127,Vr. 164 ; vgl.
bl. 280). De opgave van D. S. t. 1. a. p. trok
mijne aandacht om meer dan eene reden,
doch vooial omdat he den Kinkelenburg een
Kot noemt, dat vroeger Geldersch
leen was,
terwijl uit het Leenboek de eigenaren worden
vermeld. In het in mi@ bezit zinde Copije
Leenboek van Celde~~Eand, door Prof. P. BONDAM, of wel onder diens opzigt, vervaardigd,
komt, zoo ver ik zien kan, de Kinkelenónrg
niet voor ; wel vi.nd ik ouder Bemmel een HUZJS
eib ~~Of8tede tuet. Graven en Cingelgraven te

t

~DAVANAEMS,hUisvrOUWDIBKSVANXUNSTER,] 465.
GOOSSEN VAN ~~~~~I,,ontvanptvooreen

verzuimd leen, 1484.
GOOSSEN

VAN

BEXXEL,

Grevevan

Door-

nick, 1484.
DIRK VANMUNsTRR,DIRKSOOn,e~Ve

Ziner

moeder IDA VAN AEM, beleent uit gratie, 1501.
Hartog CARL, na de beleeninge belooft
DIRK voorn‘. dit te waren en te vrijen tegen
GOOSSENVANBEYMEL~~Z~~~I
broeder,1501.
MECHTELT,~~~~~~DIRKSVAN MUNSTER,
1
ontvangt
dit als een verbreukt Leen, 1519.

fig~~H~~~~~~~c~,wednwevooru*.totbe-

hoef harer nog onmondige kinderen, 1519.
JOACHIMVAX PUNSTER,DIRKS
,

oudstezoon,

zed gedaan, 1526.
MECHTELT
HORSUMS,

ro~cmms

PIECK,
huisvrouw JOHANVAN
genaamt s~~~~~,ervehaarszoons
voornoemt, 1535,1538.

IDA VANMUNSTEK,~~~~~~~~~ARNTSVAN
301c~oLT,
ARsTszoon , erve harer moeder
IIECHTELTV~~~FF~.
1556.
ARNTVANBOICKHOLT,ARNTSSOO~,~~~ transPOrtDIRKSVAN DIEPENBROElK.1~61.
IDA VAN ~~N~~~~,ervehaarssoons
ARNT
YOoIT& transport". dit op ARNT VAN RAND~~~~,harer dochter zaliger MECHTELT VAN
3OUCKFIOLTolste
zoon, 1593.
RUTGER VAN RANDWIJCK, erfsijnsvaders
ALRNOLTS, 1641.
ALARDA PIECK, huisvrouw JOHAXS VAS
~~~~~~~~N,beleentmetdendmdenvoetvan

iit Leen, haar aangekomen door doodt van
lareeenigedochter MECRTELTWALBERGVAN
~ANDWIJCK, geprocreert bij ARNOLT VAN
tAXDWLlCK, 1842.
RUTGEBVANRANI)WI~CK

:ekere scheiding.. tusscheu
LLARDA

PIECK,

,Ritmeesbr, laat
hem en vrouw

zyns vaders tweede hu&+.

qproberen, 1643. Idem tuchtigt zijne vrouw
IARIATURCK, 1645.
RUTGER VANRANDWLFCK,
erf zijns vaders
LUTGERS, 1647.
MARIA TURCK, wed. RALNDWIJCR,
alaerve
laars ~~~~SRUTGER, 1647.
BARTHOLT VAN GENT, Heer te Loenen en
lfeynerswijk , als Leenvolger , de naaste van
:ijn Neef RUTGER VAN RANDWIJCK, 1647.
WILLEX

ialkenborg,

VAN TIL,

Drost des Lands

laat de huwel$ksche

van

voorwaarde
usschen RUTGER VAX RANDWIJCK enJut?.
IARIA TURCK approberen, 1648. Idem WIL.EM beleent, 1648.
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van Keizer FERDINAND 111, dd. 22 Jan,. 1638,
tot Graaf van Vrsel en des H. R, R. verheven, gestorven in 1659, nalatende FRANS,
twachen
haar ingegaan, approberen, 1649. Graaf van Ursel, wiens oudste zoon CONRAD
Idem bij opdragt van WILLEM ~~01~8 en A~~~~~~A~~~,Gra&vsnU~s@l,Gouverneur
van Namen, gestorven in 1738, van Keizer
MARIA voornr. 1649.
Tot zoo yerre het Copije Leenboek bU mij, KARICL Vi in 1716 den titel van Hertog verindien D. 6. dit voor hetzelfde goed houdt, als kreeg, terwijl in het volgende jaar, zijne Ba+
het door hem opgegevene, waartoe veel waar- ronle van Hoboken, door gemdden Keizer tot
schijnlijkheid bestaat, zoude het mij zeer wel- een Hertogdom werd verheven.
kom zijn, wanneer hij zijne meening over het
Deze titels waren erfelijk, doch bestaan
verschil in de beide boeken wilde medadeethans niet meer, hoewel die van Hertog van
len, te meer dewijl ik veronderstel, dat door Ursel nog door dit Huis gevoerd wordt, en
hem het origineele Leenboek zelf geraadpleegd, do kinderen van CONSTASTIJN A L E X A N D E R
en dus ook in zdne opgave gevolgd is.
JOZEF, Rijkevorst van Salm-Salm en Hertog
van Hoogstraten, uit zijn derde huwelijk met
V. D. N.
KATHARINA
BEKDER
verwekt, den 3Osten
Adellijke titels aan plautsen in Relgië ont- Julg 1847 in den Pruisaischen Gravenstand,
leend (VII. bl. 135, Vr. 172; vgl. bl. 282). onder den naam van Xalm-Hoogstraten,
opgeEMANWEL TELLEZ-DE-SyLvA-MENEZES P nomen zijn.
Aerschot werd in 1533 tot een Hertogdom
CASTRO, gesproten uit de Graven van Tarouca,
verheven, tenbehoeve ~~~PHILIPSVANCROY,
Raadsheer en later Voorzitter van den Hoogen Raad der Nederlanden te Weenen, Kamer- Prins van China~ay. Het huis CROY voerde ook
heer,Geheim-Staatsraad van HH. KK. MM., de titels vanPrins van Solre,Pertogvan Croy,
Ridder van het Gulden Vlies, enz. werd bij Hawé, enz.
open brief vm Keizer XAREL VI, dd. 12
Arenberg kwam in 1547 door huwelijk van
Jan. 1735, tot Hertog van Sylva-Tarouca ver- MARGARETA VAN DER MARCK metJANVAN
heven, met bepaling dat, indien hij geene na- LIGNE, Baron van BarbaTon, Graaf des H. B,
komelingen achterliet, deze titel op een zij- R., in het huis van Ligne, terwijl hunne kinner neven en diens afstammelingen zoude
deren de titels, namen en het wapen van hot
overgaan. In 1753 schonk de Keizerin MARIA huis van Arenberg moesten aannemen. KATHERESIA
hem vaor bewezen diensten de REL 1, Graaf van Arenberg, zoon des voorBaronie van Turnhout, die te gelijker tijd bij gaanden,
bij diploma van Keizer YAXIMILI0. B. dd. ‘7 April, tot een Hertogdom werd AAN II, dd. 5 Maart 1576, tot Voret van
Arenberg verheven, verkreeg, door zijn huweverheven. HU stierf te Weenen, den 9den
Maart 1771, in ‘75jarigen ouderdom, een’ lijk met ANNA VAN CROY, het Hertogdom Aerzoon en twee dochters nalatende. Het Her- sckot en de waardigheid van Grande van
togdom Turnhout schijnt niet lang in zijn ge- Spanje, lste klasse.
De Heerlijkheid Chimay, eerst tot een
slacht gebleven te zijn, want reeds in 1768
ging het bij verkoop over aan den Graaf DE Graafschap, en in 1456 tot een Vorstendom
PESTRE,
in wiens geslacht het verbleef tot verheven ten behoeve van het Huia van Croy,
kwam in 1587 in het Hnia van Ligne-Arenaan de vereeniging van België met PrankrZjk.
De Baronie van Hoogstra$en, in 1518 tot berg, door het huwelijk van A.SNA VAN CROY
een Graafschap verheven, ten behoeve van (zie boven), vervolgens in dat van EENNIN,
ANTONIS VAN LALAIN, verkreeg bij open brief en eindelijk in dat van RIQUET, Graven van
van geizer KAREL VZ, dd. 6 Jan. 1740, den
Caramaq.
De titels van Graaf van Taqquemberghe
en
titel van Hertogdom ten behoeve van NIKOPrins van Mortagne,
Graaf en Vorst des H.
LAAS ~~~~~~~,VorstvanSalmen
desH.R.
R.,Wild~ en Rhijngraaf van Dauw en Kirburg, R. R., Prins van Epinoy, van Amblise en van
Graaf van Hoogstraten, Baron van Anholt,
Ligne, zijn en worden door leden van dit Huis
Baar en Lc&uur,.enz.
Ridder van het Gulden gevoerd.
Het zal den Heer q. P. BOOS uit bovenVlies, Gouverneur van Antwerpen, gestorven
in 1770: Het Hertogdom flooggslratea bleef in staande genoegzaam blljken, dat zijne opgave
onjuist, en de opmerking als of de door hem,
dit geslacht.
Hoboken, eene Heerlijkheid in Braband, bl, 283 genoemde geslachten,. zich hoogeren
werd in het jaar 1600 tot eene Baronie ver- titel aanmatigden dan hun toekwam, ten eeneheven, ten behoeve van CONRAD SCHETZ van male ongegrond is. »Avant d’entrer en canaGrobbendonk, zoon van GASPARD, Heer van pagm? zegt een Frans& spreekwoord, ,,lZ
Grobbendonk. bij CATHARINA VAN URBEL. Hij fa& étudìer la carte du pays.‘:
MO .
nam naam en wapen van URSEL afbn, en liet
bij FRANCISCA RICHARDOT 0. 8. na CONRAD
Nesser Grou, Oere, Wierum (VIT. bl. 135,
Vr. 174; vgl, bl. 283). Nes kteekent eene,
VAN URSEL , Baron van Hoboken, bb diploma
BARTHOLT VAN GENT, Heer te Loeaen,en
WILLEMTHOMASQCAET, VrijheertOtWikraet,
en Vrouw MARIA TCJRCK, laat het accoord,

b
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natte, vochtige, in het water loopende plaats
of grond, ook wel eene landtong. Zie Mr. J. R.
ROEUFFT, Taalk. Bqdraga
tot de naam.&gang
van plaatsen, b1.94, en LEO, Rectitudìnes, p. 78.
RICHTEOFEN
zegt op het woordgrode: ,,also
bedeatetgrodeeigentlich neu angewachsenes,
angeschwemmtes land.” Dat woord grode nu
is naauw verwant met growa, groìa (en den
analogischen vorm grodia) groeijen, wassen,
toenemen, even als met growinge (anwuchs ,
geschwulst R.), Growe = grou zal dus, naar
mijn inzien, hetzelfde ongeveer als growinge
beduiden, dat is nieuw aangewonnen land.
Oere beduidt niets anders dan het, Hollandsche oever (mpa, Ritus).
UXZp*~OpElO;.
Onno Zwier van Haz(VII. bl. 135,Vr.176;
H
vgl. bI. 283,284). De vraag van-:
is er eene
L.
procedure geweest in de zaak van VAN HAREX?
is reeds volkomen beantwoord; eene
andere vraag van hem: wordt, VA% HAREX
voor schuldig gehouden? is niet zoo gemakkelijk af te doen. Daartoe is ingelijks een en
ander reeds aangewezen, dat echter kan worden vermeerderd met, het’geen dienaangaande nog elders voorkomt, waartoe o. a. behoort het werk van 1. STUART, Vaderl. f%st.,
dl. 11. bl. 158-163, waar de oorzaak dezer
familietwist wordt toegeschreven aan de verdeeldheid van staatkundige inzigten in het
Vorstelijk Huis vanoranje, inzonderheid tusschen de Princes Grootmoeder, hare klein-

echtg.enoot

van

v. HAREX

bij zijn overlijden,

deze Inhoud doet in deze naar ik meen minder

af, dewijl zulks voor dien oogenblik niet veel
meer dan formulier zal geweest zijn ; maar is
bovendien als zoodanig overtollig, naardien
onder de in druk uitgegeven stukken voorhan den is, hare Dedztctie, waaruit duidelijk blijkt
van hare gezindheid jegens haren man, en
waarvan zij eene openlyke verklaring aflegt,
aan het slot, van het 3de tijdperk, bl. 25 beschreven.
Volgens de opgave van RORA RUIT, is hij
bezitter van eene volledige verzameling van
stukken deze zaak betreffende. Aan hem moet
dan ook bekend zijn de PubZicatie van 6 Julij
1761 tegen het uitgeven van verdere stukken, alsmede de Catalogus Hareniana,
waarin
vermeld worden al de voor- en tegenschrit;
ten, uitgekomen tot op den 7den Sept. 1761.
PIETER WILLEN V. HAREN, naar Wien door
hem gevraagd wordt, zal dezelfde zijn als die
door HALBERTSJIA vermeld wordt, in diens
Fragmenten, bl. 290 ; hij stierf 12 Julij 1850 te
Aken, in den ouderdom van 75 jaren. In hem
schijnt het laatste mannelijk oir van dit vermaard geslacht te zijn uitgestorven. Door den
Heer L.R.GEVAERTS,W~~UWB~~&~Z@XZUS~~~A~~AJOHA~~AM~RIA

(thans nog inleven,

aan wien ongetwijfeld vele bijzonderheden
van de VAY HAREXS moeten bekend zijn) werd
de noodige zorg gedrfgen voor zyne begrafenis en boedelschikkmg.
- De kleinzoon
van VAL HARE~,CHARLRSFREDRRIK sIaIsdochter en den Hertog van Brunswijk, wiens MUXD, is den 18den Juni 1815 bij Waterloogepersoonlijk belang bij den val van dezen zoovallen, zijn grafschrift werd in de kerk van
veel won als dat, der Prinsessen daarbij ver- het dorp aldaar aangetroffen ; zie over dezen:
loor, dewijl VAN HAREX de vertrouweling HALBERTSMA, Fragmenten,bl. 223 en 293,294,
der eersten het hoofd was zijner tegenpartij. ook derecensie van dat werk in De Vriend des
Ook in de recensievan het werk van J. H. RALVaderlands, 1829, No. X, bl. 699, welke reBERTMA, het Geslacht der VAN HAREXS,~~~
censie ons doet wenschen, dat genoemd boek,
Letteroefening, Junij 1831, No. VIL bl. 301, nu er bijna 30 jaren verloopen zijn, worde
leest men: jjdat een tijdverloop van 70 jaren omgewerkt, verbeterd en aangevuld, ten eintusschen het bedoelde regtsgeding en den te- de op nieuw te worden uitgegeven.
genwoordigen tijd, lang genoeg is om daarV. D. N.
over met behoorlijke vrijheid te spreken:
waarom (wordt aldaar gevraagd) den Hertog
Zìlveren penningplaat door Arend van Dorp
VAN BRUNSWIJK WOLFEXBUTTEL
lan.ger omgedragen (VIL bl. 134 ,Vr. 184 ; vgl. bl. 285).
sluijerd onder den naam van dat gehntinnige
wezen, hetwelk de VAN BAREBS Seigneur noe-

men.? daar toch aan een ieder het tooneelgeheim bekend is, en men weet, dat de geheele
beschuldiging van den dichter der Geuzen,
slechts eene staatkundige kuiperij was, om hem
uit het Bestuur te aerwzjderen,
waartoe men
zich van de verfoeilijkste middelen bediende;
het karakter van O. z. VAN HAREX verwijdert
elk denkbeeld van zulk eene misdaadals waarvitn hij volgens gruwelijke aanhitsingen en
kabalen door zijn naaste bloed werd beschuldigd.”

Wat betreft den inhoud van den door L. J.
medegedeelden communicatiebrief van de

v. GR. vraagt, of FREDRIE VAN DORP, zoon
van AREYDS ouderen broeder PHILIPS,in OostVriesland geboren is. Hieropheb ikgeen stel-

lig antwoord; doch het wordt waarschijn@k,
daar PRILIPS zijn reegt op eene collatie in
1555 met zijn part In de nalatenschap van
hunnen broeder JAX of JOHAX in 1565, alsmede land in Uitwijk, aan AREXD afstond, en
,aetrouwd ~~~~~DOROTHEANELLINGH,NELLINCH ofve~~~xca,~onkhr.FREDRIKSdoChter uit het Graafschap Oldenburg, die voerde

van zilver met vier banden van azuur.
FREDRIK was geboren 1547, stierf 1612.
Hij was werkzaam en braaf, bekleedde onderscheidene betrekkingen, was een uitmuntend

krijgsman, en bleef niet zonder belooning en
onderscheiding, waaromtrent vele bijzonderheden bekend zgn.
v. D. v. B.
Centen (VIL bl. 158,Vr. 194 ; vgl. bl. 286).

In rngn bezit is een Brabandschs cent, aan de

eene zijde het Belgische wapen vertoonende ,
t,erwijl aan de andere zijde dit wapen is ingedrukt, doch van het omschrift is slechts het
woord force en het onderste gedeelte van het
woord la ingedrukt. Aan dezelfde zijde staat
regts van den kop des leeuws in eene schuinsche rigting het getal 28 in grootere cijfers
te lezen, en wel niet 200 als het overige ingedrukt en verkeerd, maar regt en verheven.
Het overige gedeelte van het omschrift wordt
weggenomen door een’ breeden rand.
Zijn er meer der-gelijke centen en wanrmede is de eene zijde Ingeslagen ?
M-t-e.

ten : de sprong van een’ kraanvogelklaauw op
:ene geslachtl@tis mij nog altijd te groot. Zeker heeft die Enplsche Navorscher het aan
net regte eind, die zijne collegaas, wat al te
vermetel in hunne beweringen, opwekt om
3erst eens na te slaan, hoe het woord van ouds
werd geschrevenen daarnauitspraak te doen.
Kij geeft als vroegere schrijfwijzen op: pede7ru , petygru, pedegrw , pedygru, pedegrewe,
oetygowe en pedicru. Ik zou er nog bi willen
vragen, wat het woord oorspronkeigk beteekent? geslacht of nfkomet? oorsprong of ge r
COSSTANTER.
3lachtslijst?
ANTWOORDEN.

Kerkelijke zegels (VI. bl. 334,Vr. 525; vg1.
VIL bl. 124). Ook mijne aandacht viel reeds
voor geruimen tijd op dit onderwerp. In het
Pedigree(VII.bl, 158,Vr. 201; vgl. bl. 287). Kerkelijk Weekblad, 1854, No. 54, deed ik de
Dezer dagen de Notes and Queries van Julij volgende vraag:
en Augustus ll. doorbladerende, las ik op p.
r>In onderscheidene Hervormde gemeenten
69 dezelfde vraag naar de afleiding van het van ons vaderland heeft men een plaatselijk
woordpedigree, als in dezenjaargang van DE kerkelijk zegel, dat dan als stempel dient tot
NAVORSCHER
onder No. 201, bl. 158 voor- het verzegelen der stukken, die van den Kerkomt. De vrager zelf voegt daarbij de aflei- keraad mtgaan, of ook als afdruk op de geding, ook door L. J. op bl. 287 gegeven, en drukte kerkelijke lidmaats-attestatiën genoemt als zijne autoriteit (niet zoo als L. J. plaatst wordt. Hier en daar, b.v. te Alkmaar
BAILEY, maar) RICHARDSOX ; evenwel voldoet en Groningen, bestaat het in het stadswapen,
deze etymologie hem niet genoeg om er in te misschien met kleine wijziging, doch elders,
berusten, - vandaar zijne vraag. Antwoor- b. v. te Amsterdam, I?qmegen, en zeker op
den werden geplaatst in Notes and Queries, meer plaatsen, wijkt het daarvan geheel af.
bl. 116,. 137 en 177. Die antwoorden stellen Doorgaans is zulk een kerkelijk wapen voorniet mtnder dan drie verschillende afleidingen zien van eeneLatijnsche spreuk, bestaande bf
voor. De eerste : van ‘t Fransch per en degTé; in zinspeling op de hoofdfignur,
of in eene
de tweede: van ‘t Latijnsch pes en gradus ; de bij bel plaats. Dit alles is genoeF bekend, voorderde: van ‘t Fransch pied de grue. Met de al aan ieder,door wiens hand lidmaats-atteseerste, geloof ik, dat men zich niet lang heeft tatiën gaan.
op te houden. De tweedeklinktvrij ivat waaraIk heb we1 eens gevraagd naar den oorschijnlijker, al verklaart, men het nog niet sprong dier zegels. Zijn het ten deele oude
met een’ der Engelsche Navorschers op deze kloosterzegels? Er zijn plaatsen, waar zulks
wijze, dat men van den voet (pes) of den wor- het geval schijnt te zijn, hoewel het vreemd
tel van den stamboom bij trappen (gradus) op- is, dat men dit overblijfsel van den Roomklimt. Beterlaat het zich hooren, wanneer wij schen tijd in wezen liet. Zijn zij willekeurig
met een’ anderen Navorscher beiden pes en aangenomen ? Staan zij elders welligt in ver:
gradus in overdragtelijken zin opvatten, - band met historische bijzonderheden aanpea van den boomstam en grddus van den gaande de gemeente, vooral hare opkomst?
graad van bloedverwantschap, In het Portu- Is er iets over geschreven ?”
geesch zou dit luiden pe-de-graas, dat zeer
In die vraag vindt misschien E. B. een en
nabij zeker aan pe$gree komt. Toch wil er bij ander punt aangeroerd, van ‘t welk h$ in
mij die stam van graden niet in ; de uitdruk- zijn onderzoek zou kunnen u.itGaan. Eenige,
king is al te gezocht, en ‘t bewijs ontbreekt, doch tot nog toe slechts wemtge kerkelijke
dat de Portugezen dit woord ooit gebruikt gemeente-zegels kon ik verzamelen. Met
hebben, zoo als ik ook het Franschepied-de- E. B. vereemg ik gaarne mijne pogingen te
grès voor eene bloote etymologische fictie aan- dezen.
zie, om dartruit het Engelsch pedìgree te verHet zegel der Nederl. Hervormde kerk is-,
klaren. - Er blijft ons dus wel voorloopig
met een naar de verschillende kerkelijke beniets anders over dan de derde aileiding, door sturen gewijzigd omschrift, vastgesteld bij
+cp op bl. 288 r.eeds voorgestaan.
schoon Koninklijk besluit van den 4den Maart 1817,
ook deze niet van gezochtheid is vrij te plei- No. 3.
H. M. C. v. 0.

342
[Wij laten thans ecne beschrijving vo!gen der
kerkelijke zegels, die ons bekend zijn. Het zijn vooral c. w. BRUINVIS, Dr. ROMER en J. H. Js., die er
ons mede hebben bekend gemaakt. Bovendien zijn
ons eenige door X. A. N.,LE~ENDO ET GCRISENDO
en L. D. R. medeEedeeld. Wii hoDen later in staat
te zijn eene twee& lijst te g&en en noodigen onze
medearbeiders nit om daartoe het hunne bij te dragen. Inzonderheid verzoeken wij dit aan EVERTS en
S. J. Eene lijst van zegels van Luthersche kerken,
wasroplaatstgenoemdeöns
het uitrigt opent, zal ons
welkom zijn.]
Aardenburg. Een burg. Ter zijde regts:

sig, links : eccl, aan den voet Ardenb.,Omschr. :

de Zeere is m$n burg. Psal. XVIII.
Amersfoort. Twee naakte kinderen, elkander omarmende; ter zijde: Amor fortis ; onderaan : 1 5 8 0 . Opschr.: Sigìltum ecclesàae
amersfortianae.
Amsterdam. Een leeuw, houdende een anker. Omschr. : Justus ut leo conjdit.
Amsterdam, Waalsche Gemeente. Twee

handen; waarvan de eene gevleugeld en de
andere met kruiden begroeid, houden een anker en boom vast; daaronder: 1586. Omschr.:
Cachet de I’eglise reformee wallonne d’am-

sterdam.
Amstelveen. F,ene renbaan op een’ berg;

eenige personen snellen die ten einde en st&
gen tegen eene wolk op, waarin CHRISTUS met
het kruis en omhoog Kqoe. Omschr.: Hebr.
cap. 12. vers 1, 2.

Arn/zem. Drie arenden naar de zon vliegende ; omhoog : aquilarum instnr ; beneden :
ies. 40. vs. 31. Omschr.: Sigillum ecclesiae
arnhemiensis.

Van deze opgave verschilt die van 1.8. N.
IlHet zegel van de Hervormde kerk te Arnhem,” zegt deze, l)vertoont een dood runderdier; op den rug zit een arend te pikken, en
vier arenden óf andere roofvog+ k.omen cr
op toevliegen. Bovenaan staat: Lucas 17. Het
omschrift is: %cclesia reformaia Arnhemiensis. De oorsprong van dit wapen schijnt niet

twijfelachtig. In een’ brief van den 17den
October 15’78, bewaard door GROEN VAN
PRIBSTERER, in zijne onschatbare Archives
ou Correqond. de la Maison d’Oran.ge-Nassau, t. VL p. 458-462, geeft de Predikant
ENGELBERTUS
FABRI
aan.Graaf~ANVAr?NaSSAU berigt van den voortgang der Evangelieprediking in Gelderland, en zegt, van de kerk
te Arnhem sprekende: l)Und das wo ein aasz
ist [ebendaselbstl die adder versamlen, dan
wer kan gnügsam sagen mit was...,. bauffen
das volck sich zu dem waren Gottesdienst
ringet.”
Axel, 1. Als Aardenburg. Voor Ardenb.
AXEL 2.Een schiid,inde bovenhelft een klimAxEl.
mende leeuw, in de benedenhelft drie sleutels (?), de derde in eene pyramide. Omschr.:
ecclesiasticum sig&um Ax~e~lanum.
Bfemster. Eene koe, omhoog de zon, Om-

chrift: ‘Lac illud rationale et sinceruva ezpeite 1

Pet. 2. vs. 2.

Bergen op Zoom. Heuve1.s met planten berassen, daaronder : op. zoom. Omschr.:
9odts. berch. is. vrvchtbaer. Ps. 68.
Beverwijk. Een stengel met drie leliën
usschen de doornen. Omschr.: Sicut. lilium.
ater. spinas. tant. 2.
Breda. Het stadswapenschild met de drie

.ruisen, omgeven door twee leliën. Omschr.:
cclesiae Bredanae sigillum.
Brielle. Een burg met twee torens, tusschen
leide het stads wapen, omhoog eene wolk ;
:aarom : Deus arx szostra; omlaag: 1572.
)mschr. : Primitiae belgicae lìbertatis brilae.
íhlemborg. Een klimmende leeuw met den
reopenden bijbel in de voorpooten, omhoog
wee zuilen (zules). Omschr. : sigiZ2. eccles.
ulenb.
Delft. Een man, die in den grond graaft;

lmhoog in de wolken: g)n’; ter zijde: regnum
oelorum. Omschr.: Delft nadìe% verborgen
chat. Matth. 13.
Delftshaven. Gezigt op deze plaats; omhoog
n de wolken : 313’. Omschr.: De haave van
behoudenis, alleen by God in Zion is.
Deventer. Twee armen houden een anker
omhoog , waarom zich eene slang kronkelt ;
usschen dit alles: Christus sacra anchora, Hebr.
ì, 19, Omschr. : Sigillum ecclesiae daven&ifnsis.
Doornik. Een stralend kruis, staande op

!en boek, tusschen twee gebogen takken.
lmschr. : Het kruis van Christus zy onze roem.
Dordrecht. Een palmboom met een’ steen
‘of boek] daarop; ter weerszijden een rond
kringetje of ster, en iets lager: PaLma; boven:
5’. D. Om den rand : Pressa vaZe&ior.
Edam. AMOS als herder zijner ossen, omboog in stralen: ;1’1n*,onderaan: Amos7.v. 14.
Omschr.: Betaelt de varren uwer @pen. Hos.

xrv, vs. 3.
Enkhuizen. Eenige personen trekken aan
het strand een vischnet op. Omschr.: Het
coninckryck der hemelen is als een vis-net.
Natth. 13. (Hiervan een groote en kleine

Jtempel.)

Embden. Een buro met twee torens, ter
wederzijden : P - %.

zgzy*
E-i.

Omschr. : Chrs: isde enigest he(rd)ar up sy:
qemen:

rust alle.

Goes. Een leeuw het beest overwinnende.
Daarboven het stadswapen. Omschr.: Leo
in Juda bestiam oicit biasphemam.
Gorinchem. Wapen der stad, waarboven
een boom. Omschr. : Ecclesia Gorinchemensìs
Gouda. Twee in een gesloten handen, waartusschen eene bloem. Omschr. :. Sigiilvm. ecclesiae Govdumae.
1.5.7.5.

Grave. Een gevleugeld hart, zwevende tuswhen aarde en hemel. Er onder: 8. & c.
Omschr.: Gqio &solui et esse cum Ghristo.
‘s Gravenhage. Een ooijevaar op zijn nest
met eijeren. Omschr. : SigiUum ecclesiae haganse.
's Gravenhage [ Wa;&che Gen,aeente). ABRARAMS offerande. Omschr.: l’Eterne1 y pouruoira.

Grosde. Een boom. Omschr.: Sigillum
eccleaiae Groedensis.
Gronilzgen. Eenige personen best$gen eenen
berg, waarop een tempel staat; van vier zijden teisteren winden dien berg; omhoog in
stralen : ,ll,lt. Omschr. : SigiUum ecclesiae

yroningo-omlandicae.
Gtootebroek. Eetl lam, door eene zon bestraald. Omsohr.: Zyt, die het lamvolgea,waal
het ook henen gaat. Openb. 14. 4.
Haarlem (Waaluche Gemeente). Het beeld,
Openb. 1. 13 en verv. geteekend.
Omschr. :
Chriat eeul est tout.
Harderwijk. Een lam opeen wapenschild.
Omschr.: Sig.eccl.hard.ecclesiaseqvitvragnvm.
Hattem. Een pellikaan voor zijnejongen de
borst openende.. Otpschr.: De kerk te hattem.
Hellevoets!i&.
Gezigt op de stad, uit zee

,

op den voorwrond

een agnus

dei.

ft:“.: Ecclesia, saLtìs-portus.
Hendrik Id@ Ambacht. Een schild, gehou-

den door twee leeuwen, waarop drie kruisen.
E:r onder : 1331. Omsohr. : &gi&um dominii
H

e n r i c i
Ido;
‘s Hertogenboech. Eengcopende bijbeI,waar-

op: @‘het, op een voetstuk, .waarap Ps..XIX.
3- 12. Omhoog de zon ; beneden in de afsnede: Ned..Herv; gem. vun’s hertogenbosch.
Heusden., Een haan.. Omsehr. : Vigilate.
sicjll.
ecclesiae Heusdanae.
Hillegersberg.
Eene figuur, waars&iJnlijk

een burg voorstellende (sp het eerste gezigt
een kagchel). Omschr. : De. JIewe. .is. myn.

burg. Psalm. 18.
Hont- en Ossenisse. Een 201.1 door de wol-

ken schijnende4 Op den,voargrond
twee dieren (een os en een hond 3) van tegenovergestelde zgdenelkandernaderende. Bovenschr.:
indesinenter. Loofwerk omgeeft het geheel.
Hoogcarspel. Een boom ; ter wederzijden :
ps. 92. vs. 15. Omhoog drie sterren. Omschr.: De regtvesrdige sal groenen als een boom.
Onder dezen afdruk leest men : IV&IfLorebVnt Vt CeDrI sVb Monte LLbanon (1724).
Hulst. Een leeuw op een schild, waarboven

zich hulsttakken verhoonen.

Omschr. :

sigillum ecclesiae Hulstensis.
Katwijk aan zee. Het schild door een’dwars-

balk van sabel horizontaal doorsneden. Omschr.: Catii aborigines Batavorum.
Koevorden.
Leliën tussehen doornen [nai,nnrlijk). Omscbr. : sicut lilium. inter apinas.
ctrnt.

2.

Koog aan de Zaan. Een tempel op eenen
Omschr,: Op dese petra sul ick wayn
gemeynte bouwen. Matth. 16. 08. 18.
Leeuwarden. ‘Een klimmende .leeuw , een

berg.

geopend boek houdende ; tusschen de pooten
S-E-L. Omschr. : Vicit Eeo ille ex tribu iuda
apoc. 5.
Leyden.

Een lam; omhoog het stads wapen. Omschr. : Laet u tlam leyden.
Leyden (IVaaZsche Gemeen& j. Het stadswapen, waarboven leliën tusschen doornen (natuurlgk). Omschr. : Zilitim tier spinas.
Maassluis.
Een schip in nood. Omschr. :
Heere behoed ons wy verguen. Omhoog in den
georneerden rand het wapen, beneden : Spek
fecit .

Maastricht. Twee handen uit wolken komende, houden eene bloem (olijftak?). Omschr. : Tot. op. Chris& toe. comste.
Medenblik.
Wapenschild, waarop een vogel, Omschr.: Xigill~m ecclesiae medenblic.
Middelburg. Een burg. Otnschr.: Nomen
dni: tvrris fortis. Pm0 18. Buitenste omschr.:

Sigillvm ecclesiae mediobvrghensis.
Middelburg (Waaloche Gemeede). Wolken

een anker nederlatende in de golven. Omschr. : Egl. waU. de Mìdde&
Noordwijk binnen. Eene kerk waaronder
een klimmende leeuw. Omschr. : Leo .ex Juda
vicit . Apoc.

Nqnaegen.
Eene (kompas) lelie, tusschen
twee gebogen takken. Omschr. : Sigillwn ecclesiae neomagensis.
Nijmegen (Waalsche Gemeente). Evenzoo,
doch kleiner.
Oostzaandam. Een masteioos schip. Omschr. : Gerust: int: midde: der: baren:
Ouderkerk. Wapenschild met drie halve
manen. Omschr.: Kerk van ouderkerk aan

den ijssel.
Oudewater. (sedert 1745, vroeger geen zegel). Het stadswapen. Omschr. : Jehova nos&a’arx fortlssìma.-Aan
den voet: sig. eccl. Otidewater.
Overschie. Een geknield krijgsman ont-

vangt iets van een’ uit de wolken komenden
engel ; achter den held een palmboom, vddr
hem een draak,en daarnevens eene knielende,
aan een b!ok geketende vrouw, omhoog in
stralen: >l;l’; beneden een uitgespreidschild,
vastgehouden door een’ arend v& wien de
kop en een vleugel zigtbaar zijn, waarop :

Voor hem die overwint zal dit eens overschieten.
Purmerende. Een boot met roeijers en vlag

met de weerhaken (oud stads wapen). Otnschr. : Navigamus adpwtum salutis.
Rotterdam. JOSAS door den walvisch uitgeworpen wordende. O,raachr. : 2% eccl: rott:.
saevis tranqvìllvs in vndìs.
Sas van Gend. Eene vrouw met spade

in
de linker, en anker in de re@erhand,
links
een spittende, regt+ een schip op ZZ. Om-
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schr. : 1i-a spe et labore transigo vitam. Omhoog,

F$#.rZde;
:

.

stGempel, maar binnen den plsatl

Schiedam.

.

hand uit de wolken schijnt te slaan. In den
bovenrand het stads wapen. Omschr.: S.ecclesiae Salt-Bommelanae.

Gedeeld schild, met gravenZierikzee als Dordrecht.
kroon gedekt, regts het stadswapen, een klimZutphen. De ladder JACOBS. Omschr.:
mende leeuw, door een’ basterd-balk gedekt, Scala nostra Chrà. S. E. 2.
links 3 zandloopers,
2 en 1. Beneden om het
Zzuammerdam.
Een burg, waarop eene
wapen : Fluit arena. ruit hora.
zwaan. Onderschr.: Zwammerdam.
Schoondgke.
Een schild, voerende een zonZwolle. Leliën tusschen doornen (natunrl.).
ne (?) bloem, Omschr. : Wead u na de soo del Omschr.: Sicut lilium inter spinas. Cant. 2.
geregtigheyd.
Haarlem is in de vraag niet goed opgegeSluis. Een lam; omhoog het stads wapen, ven ; staat: een arend met een zwaard ; lees:
drie stroomen. Omschr. : sigillum ecclesiae een arm met, enz. De man met het zwaard
Slusanae.
van Monnikendam is een monnik met een roeiThoZen. l”. Het stads wapen. Omschr.: spaan, of liever behoort dat te zijn, want de
His tuta defensoriks. 2O. Eene vrouw met slechte steendruk, de laatste zoo min als de
kruis, anker en boek, gezeten bij een altaar, vroegere, vertoont dat niet, Alkmaar bezat
waarop een brandend hart, door de zon be- vroeger geen eieen stempel, maar op de pers
schenen ; op het altaar: 1 cor. XIV. 40 ; om- werden een burole. het omschritt en een randhoog het Nederl. wapen. Omschr. : Kerken- je zamengelaptfYVan Amsterdam bestaat een
raad van Tholen, Hervormde kerk.
oude en nieuwe stempel. Van ‘s Gravenhage
Xiel. De arend van het stadswapen. Om- en Leeuwarden komen afdrukken ip inkt en
schr.: aquilae senectus.
in lak voor.
Utrecht (Waalsche Gemeente). Eene stad op
e,en’berg; omhoog zon en wolken,en: L’eternel
fhde mates engewigten(V1.
bl, 336,Vr,538).
est la.

VLAKTEïNAAT.

‘Veere. Het stads wapen. Omschr. : Campt

v.00~ ‘tgeloov. Campveer.

pen morgen was te

Venlo. LeliBn’onder
doornen (natuurlijk).
Afsnede : SZgiZ. eccl. Venlo. Omschr. : Ut liEium inter spinas. Ca&. 11. 2.
VZaar&gen.
Het gekroonde stads wapen,
gehouden door twee griffioenen. Omschr. :
Qrypt na het eeuwige leven. 1 Tim.: 6, PI”. 12.
Wissingen.l”.
Eene fontein.Omschr.: Haui
ri e fontti salutis Flesginga. 2P. Eene fontein
in nieuwen vorm,versierd met eene flesoh (het
stads wapen), bovenop een anker. Omschrift
hetzelfde, doch Flissingae voor Flessinga.
Westzaan. Een agnus dei. Omschr. : Ziet
het lam Gods. Joannis I vers 29.
Westzaandam. In vieren gedeeld: 1 en 4,
zilveren leeuw op keel, 2 en 3, leeuw van keel
op zilver. Omschr.: De leeuw die uit de stam
van ìuda is, heeft overwonnen. Openb. V. 5.
Woerden. Een bijbel, staande op aene tafel. In den bovenrand het stads wapen. Omschr.: Gods woorden zulleia niet vergaan’.
Wormer. Schild met het ombondeu hoofd
(dorpswapen). Omschr. : Christus is het hooft

Amsterdam, . , .
Antwerpen . . . .
Bergen(in Heneg.) .
‘s Bosch , . . . .
Breda . . . . .

tusschen zaamgevlochten doornen. Omschr.:
Ut lilium inter spirdas.
W$k. bg Duurstede. Een gewoon schild.
Binnen in het schild boven drie bloempjes, lager drie gekruiste doodsbeenderen. Omschr.:
Sigill. Eccl. Batav. Dur.
IJsselstein. Een gebergte, waarboven het
stads wapen. Omschr. : Sigillum +xlesiae

Gorinchem
.
.
Gouda. . . , .

der gemeynte. gph. 5.23.
Woudrichem. Eene lelie (niet natuurlijk)

Ysalstadensis.
Zaltbommel. Een boom, waaraan zich eene

,

.

.
. . .
. . .
. . .
. . .

B. R.E.

. 0,81,2@’
. 0,82,2Pe
. 0,76,82’*
. 0,99,30@
. 1,29,16’*

Brugge . . . . . . . . . 0,98,4f.Sb8
Braband. , . . . . . . . 0,98,4fP
Brussel 1 . . . . . y . . . 0,81,14”

Brussel . . , . . , p . . 0,91,38”
Brussel , , . . . . . . . l,02,22W
Brussel . . . . . . . . . 1,25,75”
G.elderZand . . . . . . . .
Gend. P . . . . . . . .

Ipqren

.

0,84,91”’

1,21,387a
. . , . . 0,44,09”’
. . . . . . . . 1,4 1,69”’
,

. !

K0rtm.k’
Oostende . ! . . . .
Rhijnland
. . . . .
Zuid-Holland. . . .
Vlissingen . . . . .

. . 0 59 72”
. . F O&:15is
. . . 0,93,84”
. . . 0,76,4407
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Amsterdam . , f . 1,091 Nederl. Mud.
Dordrecht
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[J. VAN DEB BAAX twijfelt, of al die oude maten en
gewigten met hunne verhouding tot de Nederland&he Wel waard zün de kolommen van DE NAVOBSCI~ER
te vullen.Wij zijn van een ander gevoelen.Wg
geloovenoelf$, dat eene volledigelijst der namen sari de maten, in vroegere eeuwen$ de verschillende deelen van
ons vaderland in gebrurk, op zich zelve reeds belangrijk genoeg zou zijn. Maar konden wij onze lezers zulk
eene volledige lijst aanbieden, met bijvoeging van de
waarde dier maten en.gewigteu in Nederl. ellen, kannen en ponden uitgedrukt, dan zouden wjj meenen,
hun iets in meer dan één opzigt zeer belangrijks te
geven.]

Arg.Couronne.
Risdale de 1800.
Teston ou kopfstuck.

De Heer van Espenblati(VI.b1.360,Vr.552).
Heeft de Heer VAX ESPENBLAD, wien Mr. J.
VAX LESXEP in zijne Elizabet?~ &fusch doet

Or. Ducat courant dep, 1767. 9 fr. 47 ets.
I) species 179la 1802. 11 - 86
Chrdtien 1773,
20-95
Arg.Risdale d’esp8ce ou double
Beu de 96 shillings danois
de 1776.
5 - 66
Risdaleou pièce de 6 marks
dnnois 1750.
4- 96
Mark danois de 16 shill.
de 1776.
O- 94,33

voorkomen, werkelijk bestaan en is zin naam
slechts een verdichte, dan heeft de schrijver
wnarschijnlijlr goede redenen gehad den waren naam te verbergen, daar hU hem anders
toch wel genoemd zou hebben. In dit geval is
de vraag onbescheiden. Heeft daarentegen de
voorgestelde persoon iet bestaan, dan is de
vraag ijdel. In elk geval gelooven wij niet,
dat de Heer J. VAY LEXNEP ooit plan gehad
hebbe aan zijne lezers in vAX ESPENBLAD een
raadsel ter ontsluijering
op te geven.
Vreemde munten IVII. bl. 30.Vr. 39). Eenige jaren geleden schreef ik een lijstje’af, dat,
schoon in het Fransch geschreven en de muntwaarde in francs en centimes gevende, DESIDERIUS welligt niet onwelkom zal wepeq.
Angleterre.

Or. Guinke de 21 sbill,
36 fr. 4’7 ets.
1 3 - 23,50
Demi.
Un quart.
- 61,75
Un tiers ou 7 sh.
8 - 82,33
Souverain depuis 1818 de
20 shill.
25 - ?O,SO
&g.Crown ou couronne de 5
sh. anc.
6 - 16
Shillings anc.
- 23 60
Crowns depuis 1818.
k - 80’72
S h i l l i n g s 17 1 8 1 8 .
l- 16:14
Autriche

et Bohème.

Or. Ducat de l’Emp&reur.
N Honqie.
DeYni-souvera%.
Quart.
Arg.Ecu ou risdale de çonvention dep. 1753.
Demi risdale ou flor.
Vingt kreutzers.
Dis
N
Bade.
Or. Pièce de 2 florins.
I, 1 71
Arg.
~1
1,
n 2 31
,

11 fr. 86 ets.
11 - 90
17-58
8 - 79
5- 19,50
2 - 59,75
0 - 86,50
0 - 43,25
21 fr. 04 ets.
10-52
4- 18

2 - 09

1, 1

i?avièrk.
Or. Carolin.
Naximilien.
Dl. VlI.

25 fr. 66 ets.
17 -Y 18

5 fr. 66 ets.
5 - 10
0 - 86

Belgique.

Dr. 20 francs.

20 ir.

,I

Arg.i/
1”
2
5

ets,

400-25
0-50

71
I,
I,
PI
1)

Danemarck et Holstein.

2:
5-

Espagne.

Or. Pistole ou doublon de
8 Qcus 1772 ti 1786.
.83 fr. 93 ets,
I,
de 4 kus.
41 ?- 95,50
,,
, 2 ),
* 20 - 98,25
Demi-pistole ou dcu.
10 - 4?,12
Pistole ou doublon de 8
$cus dep. 1786.
,,
,,
n .de4 1, :;1$5,
I) d e 2 ) ZO-3;7’75
Demi-pistole ou écu.
10 - lb:87
Arg.Piastre dep. 1772.
5-43
RBal de 2 ou niecette on
cinq. de piastre.
1-08
Réalde 1 ~1
0-54
aéallillo ou ~$1 de VeilIon ou 20’ de piastre.
0 - 27
Etats Ecclesiastiques.

Or. Pistoles de PIE VI et VIL 17 fr. 27,RO
Demi,
8 - 63,75
Scquin 1769,CLEYESTXIV
et ses successeurs.
11 - 8 0
5 - 90
Demi.
Arg.&u. de 10 pauls oy 100
bayoques.
5 - 38,50
Trois 10’d’écu ou teston
de 30 bayoques.
1 - 62
Un 5e d’8cu ou papelo de
20 bayoques.

1 - 0 8

Un 10’ d’écu ou paul de 10
0 - 54

bnyoques.
Hambourg.

Or. Ducat ad legem imperii. 11 fr. 86 ets.
nouveau de la ville. 11 - 76
ArgJ&c banco (monnaie imaginaire).
1 - 88
Mare ou 16 schell. d’aprhs
Ia convention de Lubeck.
Risdale de constitut. ou
Ocu d’espece.

1 - 53
5-78
44
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Hollande,
&ombardo Venélìen (Royaumc).
Or. Souverain de 1823.
35 fr. 13 ets.

Demiou20livd’Autriche.
de 6 Liv. d’Autriche,
Demi-Beu ou 1 flor.
Livre d’butriche.

h.rp.Ec~

17 - 56
5 - 20

Parme.

Or. Sequin.
Pistole de 1784.
n 1786-1791.
4O’lire de M A R I E - L O U I S E
depuis 1815.
20 lire id.
Arg.Ducat de 1784 et 1796.
Piece de 3 lire dep. 1790.
1) d’une livre 10 sols
depuis 1790.
5 lirede MARIELOUISE dep.
1815.
2 lire, 1 lire, i/s, s/& de lire
S proportion.

022,6
11 fr. 95 ets.
23 - 0 1
21- 91,50

40 20 5-18
0 - 68
0 - 34
5 -

Portugal.

Qr. Moeda d’ouro, lisbonnine
de 4,800O reis.
Melamoeda, demi-lisbonnine.
Quartino, quart de lisbonnine.
Mela dobra,portugaise
de
6400 reis.
Demi portugaise.
Piece de 16 teetons de 1600
reis.
1, vl2
1,
8
Crizai de 48$reis,
Arg.Cruzade neuve.de 480 reis,
1000 reis.
Prwse.

33 fr. 96 ets.
16 - 98
8 - 49
45-27
22 - 63,50
11 - 31,75

8- 2 0
5- 66
3-30
2 - 94
6 - 12,5

Or. Duwt.
11 fr. 77 ets,
FrédBric.
20-80
Demi.
10 - 4 0
Arg.RisdaIe ou thaler de 30
silbergr. de 1823.
3 - 71,ll
Pièce de 5 silbergr,
o- 61,85
Silbergr. val. intr.
o- 10
Raguse.

Or. Niant.
Tabro dit ragusine,
Demi.
Arg.Ducat.
12 grossettes,
6
v
Russìe.

Or. Ducat de 1755 &L 1762.

3 fr. 90 ets,
1 - 95
1 - 37

0- 4 1
0 - 20,50
11 fr. 77 ets.
1 1 - 59

In&%ale. 1 1763. de10roubles
de 1755 & 1763.
52 - 38
Demi de 5 roubles.
26-19

Impkriale de 10 roubles
41 fr. 29 ets.
20 - 64,50

dep. 1763.

Demi.
Arg.Rouble
1750 h
Rouble
1763 a

de 100 copecks de
1766.
de 100 copecks de
1807.

4 -61
4-

Sardaigne.

Or. Carlin depuie 1768.
Demi.
l’istole.

Demi.
ECU depuis 17G8.
Demi-écu.
Arg.Quart d’écu ou 1 liv.
ECU neuf de 5 liv. 1816.

49 fr. 33 ets.
24 - 66,50
28 - 4 5
14 - 22,50
4 - 70
2 - 35
1 - 17,50
3-00

Savoie et Piémont.

Sequin.
11 fr. 95 ets.
Doub. neuv. pist. de 24 liv. 30 Demi de 12 liv.
15 Carlin dep. 1755.
75v -?
Demi.
Pist.de20liv.neuve de1816720 7 - 07
ECU de 6 liv. dep. 1755.
Demi-écu.
3 - 53,50
1 - 76,75
Un quart ou 30 sous.
Demi-quart ou 15 sous.
- 88,37
ECU neuf de 5 liv. 1816.
5”Sequin de Gènes.
12 - 01
Suxe.
11 fr. 86 ets.
Or. Ducat.
Doubl. auguste ou 10 thal. 41 - 49
Auwste
1) 5 ?J 20 -74,50
Demi-auguste.
10 - 57,?5
Arg.Risdale d’esp&e ou écu de
5 - 19,50
convention dep. 1763.
Demiou florin de convention 2 - 59,75
Thaler de 24 bons gros
(mon. imag.)
3 - 89,73
Un gros ou 32% de ris0 - 16,21
dale ou 24”. de thaler.
Sicile,

Or. Once dep. 1748.
ECU de 12 tarins.
Suède.
Or. Ducat,
Demi.
Un quart.
Arg.Risdale d’esp&ce de 48shill.
de 1720 a 1802.
s/s Risdale ou doub. plotte
de 32 shill.
Un tiers ou 16 shill.

13 fr. 73 ets.
5- 10
11 fr. 70 ets.
5- 8 5
2 - 92,50
5 - 75,73
3 - 83,80
1 - 91,91

Toscane.

Or. Ruspone ou 3 seq. aux lis. 36 fr. 04 ets.
N 1 !J ,f v 12 - 01,33
VS ”
Demi-eequin.
6 - 00,67
12 - 01,33
Sequin B I’effigie
Rosine.
21-54
Demi.
10 - 77

Arg,Francescone
de 10 paulivournine,piastre & la roso,
talaro, leopoldini et Beu
de 10 pauls.
5 fr. 61 ets.
Pièce de 5 pauls.
2 - 80,50
n 2 et 1 )) a propoLio*.
Dr. RÖXER.
Octrooi aan Passchier Lammertyn

verleend

(VIL bl. 103, Vr. 143). Over dezen LAM~IERTIJX,
ook LAMBERTIN genaamd, damastwerker, is een en ander, zijn bedrijf betreffende, aangeteekend in het, werk van DODT
van Flensburg, Archief voor Kerkelgke
en
Wereldlijke Geschiedenis van Utrecht, dl. IV, V
en VI (zie de Registers aldaar), alles ontleend
aan de Resolutiën der staten-Generaal.Dew$
echter de verzamelaar zich aaarbij bepaald
heeft tot de XVIIde eeuw en alzoo aanvangt
met het jaar 1601, wordt van het octrooi, aan
LAMILIERTIJN
verleend op zijne uitvinding,
welke, volgens BOOXKAMP , Beschr. vafa Alkmaar, bl. 424, in 1595 plaats had, geene melding gemaakt.D~~T~
mededeelingen omtrent
hem beginnen eerst met den 26sten Augus*.tus 1606, toen op zijn request is goedgevonden hem naar Engeland te zenden tot het
overbrengen van een casse met damaslwerk
aan den Agent CARROS, die deze aan den
Prins van Wallis moest presenteren, terwijl
den 30sten October werd besloten den Agent
aan te schriven, dat >jhy voor deselve LAUUERTYN egeen OCtrOOi en procurere, dat d’ingesctenen
deser landen sou syn prejudiciabel.” - Den 29sten December wordt aan
LAMIVIERTIJX, damastwerker tot Haarlem, toegestaan 2092 gl. 10 st., in betaling van het
damastwerk, door den Agent in Engeland gec
houden. - In November 1607 wordt hem
toegestaan 712 gl. voor een ammelaken damastwerk, enz. B 30 £ de el ; den 24sten Junij
1609 6480 %, voor geleverd damast lijnwaad,
it 24 £ de el, waarmede de Gezanten van
Frankrijk en Groot-Brittannië zijn vereerd.In Januarij 1610 werd bij hem damastwerk
ingekocht, om daarmede den Marquis SPIXOLA te vereeren, ten bedrage van 3675 gl. 10
st. - Den 25sten April 1613 werd geschreven aan P. LAPMERTIJN, damastwerker tot
Alkmaar, en QQIRIJN JANSZ., tot Haarlem, om
van hun exquis damast en lijnwaad te vertoonen , waaraan voldaan zijnde, werd dat van
LAM~ZERTIJN
als het beste geoordeeld, moetende zulks dienen tot eene vereering aan de
Keurvorstin Paltsgravin ; de waarde daarvan
bedroeg in het geheel 11992 !Z, 4 st., 8 d. In Mei daaraanvolgende wordt door hem
gevraagd verlenging van zijn octrooi van
1606, doch dit werd den 20sten Mei afgeslagen, op het advies van Burgemeester en Regeerders van Haarlem. - Den 7den April
1615 is op het request van LAMHERTIJN, da-

nastwerker, verzoekende om redenen daarìn
verhaald, bij leening geadsisteerd
te worden
net de som van 2000 gl. voor den tijd van 6
iaren, zonder interest, geappointeerd nihil,Den 13den Mei 1615 wordt aan hem betaald
726 gl. voor amnaelaken en servietten, tegen 5
;l. 10 st. de el, en 2 gl. 15 st. het stuk,volgens
laartoe ingeleverd request. - Den 16den Norember 1615 is zyn verzoek,dathem 3 dozijn
Iervetten voor denzelfden prijs als de voor;aande moeten afgekocht worden, afgeslagen.
Ofschoon hiermede de vraa$.van C. W. B.
niet is beantwoord, kwam rng het medegeleelde belangrijk genoeg voor om het door DE
ITAVORSCHEB meer algemeen bekend te doen
V. D. N.
worden.
R. VZacq (VII. bl. 103, Vr. 144). Daar ik
jnderstel, dat J. C. K. niet bekend is met,
le& werQe: MQ’ne herinneringen van Gouda,
s Hage, 1821, wil ik alhier mededeelen
wat de schrijver daarvan (de Heer GB~FFIEEN VAN WAERDER, aan wien zulks wordt
toegekend) aangaande de vraag van J. C. K.
legt, Op bl. 63 leest men, dat >)alle de wapenborden volgens den heerschenden geest des
tijds in 1795 uit de kerk te Goucla zijn wegsenomen ,” en bl. 81, >>dat het te bejammeren
LY, dat de toenmalige publieke opinie, die
geene wapens dulden konde, zoo vele gedenkteekenen en grafschriften van verdienstelike
mannen en zeehelden heeft verdonkerd, dat
men van de laatsten eenigen geboekt vindt biJ
wALvIs;“daarna
noemt hg in de eerste plaats
jat van den zeekapitein VLACQ. Ook hetgeen
men in de *valezingen mrjner herinneringen, vau
lenzelfden Heer, bl. 26,27, leest, doet vermoeden, dat van het, bedoelde wapenbord
Ulans niets meer bekend is, maar dat het vernield of verloren geraakt zal zijn.
V. D. N.
Wapen van het geslacht van Lewezouwen

,VII. bl, 104, Vr. 148). Het wapen van het
geslacht DIE LEVETZOU, dat wel het bedoelde
geslacht zijn zal, ziet men in het Erneuerte
Teutschewappenbuch,
Nurnberg, Th.V.S.154,
onder de Mechelburgische
geslachten, zijnde
van zilver, beladen, naar ik gis, met een’
wolscheerders kam, staande op zijn’ steel,
zijnde waarschijnlijk van keel, ofschoon dit
in het exemplaar bij mij niet. wordt aangewezee, doch het cimier, bestaande uit dezelfde
figuur, is van keel, op zijde li&gende tusschen
staande paauwenveeren van slnopel.
V. D. N,
Baron van Rornrnerswael (VIL bI. 136, Vr.
178). Hoe zich deze zaak heeft toegedragen,
kan, al is het niet zeer duidelijk, toch eenigermate worden nagegaan uit de vrij breedvoeripe berigten over dit geslacht, en vooral over
44 *
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dat van

VAN

in het Nobiliaire
t. 11, en Xuìte du Xupplem. t. I
et 111, waar men leest, dat JACQUES DE REYMER~WAEL of R~MERSWAEL stierf den Blsten
Januarij 1614, ongehuwd, en tot zijn erfgenaam institueerde zijn’ achterneef, MAXIXILIAAN VAN DER GRACHT. Deze en zijne opvolgers schreven zich Heeren (Seigneurs) van
Romerswael, doch ADRIAANJOSEPIIVANDER
GRACHT,
zoon van JEAN FRANCOIS en van
GERTRUDE PHILIPPIXE VAN DER GRACHT, Zijn
vaders nicht, was de eerste die zich Baron
DE ROMERSWAEL schreef. Hij stierf te Mee&+
Zen, den 25sten Februarij 1743, zonder kinderen; waarna zijn broeder en de afstammelingen van dezen allen hetzelfde predicaat
voerden. Het schijnt alzoo, dat de verheffing
van Romerscvael tot eene Baronie, van lateren datum is, tenzij de titel van Baron ontleend is aan het goed de Yremde, in 1660 tot
Baronie verheven, dat insgelijks aan het geslacht VAN DER GRACRT toebehoorde, wat
voor het meest waarschijnlijk mag gehouden
worden, te meer dewiJ men dikwerf leest,
VAN DER GRACHT gezegd ROXXERSWAEL. Zie
ook BUTKEXS, Troph. de Brabant, S~~ppl. T. 11.
p, 98-102, alwaar het wapen voorkomt.
V. D. N.
des Pays-Bas,

DER GRACHT ,

de bediening noodig, zin deze mortiertjes
bij belegeringen, zoowel door de verdedigers
als door de aanvallers, dikwijls in zeer groot
getal, met veel vrucht gebruikt. De Franschen intusschen hebben, volSens de getuigenis van BOUSXARD, Essai Genéral de Fortijcation, 1. ch. 10, er langen tijd eenen nationalen trots in gesteld om evenmin de handmortiertjes als het versterkingsstelsel
van COEHOORX
aan te nemen; maar hunne grootste
krijgskuncllgen
hebben die sedert, als een allerbelangqkst werpgeschut, bij den aanvd
en de verdediging der vestingen, ten sterkste
aangeprezen.
LEGRSDOETSCRIBEX'DO.

Wnpea van WasenaqII.bl. 191,Vr.250).
D. vraagt naak het wapen van dit geslacht,
waaromtrent verschil van gevoelen schijnt te
bestaan. De beste bron om dit na te sporen is
te vinden in de ze.gels, welke door de opvolgende leden van rilt geslacht aan de charters
en brieven zijn gehangen. Die brieven geven
toch bepaalde aanwijzing van personen, ZRken en datums, en daar het putten uit die I
bron niet onbeloond is gebleven, zal het welligt mogelijk zijn allen twijfel weg te nemen.
Daarbij is al spoedig gebleken, dat het wapen van dit geslacht, zoo als het vroeger geLeven van F’rederzkzndrik (VII. bl. 136, plaatst was en waarschijnlijk nog ptykt in
Vr. 182). Wie de schrijver van dit boek is, het frontespies van het huis van ~AMEXAAR,
schijnt onbekend te zijn; noch SCHELTENA, te ‘s Gravenhage, niet is het oorspronkelqke.
noch A. STOLKER noemen hem. De laatste in Dat was geheel anders, en heeft g.edurende
zijn geschrift Prins NAURITS geenszins de vij- twee eeuwen onderscheidene wijztgmgen onand, FREDERIK HENDRIK de vriend der Re- dergaan, belangrijk genoeg om ze mede te
monstranten, Rotterd. 1827, bl. 73, weder- deelen. Een kort woord, betreffende de gelegt hetgeen door den slordigen schrijver de- schiedenis daarbij te geven, zal niet ongepast
zer levensgeschiedenis, gelijk hij hem noemt, zijn.
bl. 79,80, vermeld wordt ten aanzien der geOmstreeks het jaar 1200 leest men voor
voelens van MAURITS ten opzigte der Remon- het eerst den naam van WASSEXAAR onder de
stranten, en zegt dat dit werk, vooral wat de Edelen van dit gewest. Die eersteling was de
Remonstranten aangaat, vol misslagen is, zoo tweede zoon van ELYYOUD HALEWIJN, kastedat het min guns.tige oordbel van SCHELTEJIA lein van Leiden, die, in 1198 overleden, door
niet geheel onjuist schijnt te zijn. DE W~?rn
zijn’ oudsten zoon JACOB is opgevolgd. De
prijst de schrijfwijze, zonder meer, en laat de tweede zoon, PHILIP genoemd, gehuwd met
waarde van het boek in het midden. Zoude
AGSESVANPERSIJXVANWATERLAXD, wasde
de Heer BODEL, die den Catalogus van IIIUSstichter van een huis of kasteel onder de ge;
SCHENBROEX
opgemaakt heeft, zich nog kun- meente Wassenaar (*) , hetwelk later wel is
nen herinneren, wat toen aanleiding gegeven afgebroken, maar waarvan gedurende een’
heeft, om BEAUFORT den Schrijver te noemen? langen tijd de sporen en de herinnering zijn
V.D. N.
bewaard gebleven in een hoogte te midden
van het land, de Groene Heuvel genoemd.
Coehoorn-mortier
(VII. bl. 159, Vr. 210).
Naar dat huis nam Heer PHILIP den naam
Volgens Prof. BOSSCFXA, NeêrZ.heldendaden
te van WASSEXAAR
aan en was dus ook de
Zand, dl. 11. bl. 188, werden deze mortiers het stichter van dat geslacht. Hij is althans de
eerst gebruikt bij de vermaarde belegering allereerste geweest, die den naam van WASvan Grave in 1674 door WILLEN 111. Op het SE‘TAAR voerde.
titelvignet voor genoemd werk, ‘vindt men
een hand-of COEI3OOR?MlIOI%?r~,je afgebeeld.
Op den inventaris van de charters van den huize
Uit hoofde van de gemakkelijkheid, om het van(*) WASSENAAR
wordt melding gemaakt van eene geoveral te gebruiken en spoedig te verplaat- teekende kaart van den Burg uas Wassenaar. In lade
sen, en het gering getal manschappen tot L en nog in eene lade N.

Op hem, die in 1226 overleed, volgde zijr1
zoon DIRK of THEODORUS , die gehuwd WRI 3
met BERTA VAN TEYLlNGEN.Van dezen TREO.
DORUS
VAN
WASSENAAR komen deeerste ze,
gels voor :
1. Aan een charter, waarbij GraafwILLEM 9
voogd van Holland, op den 8sten Januari I
1636 eenige goederen schenkt aan het klooster van Rijnsburg. Heer DIRK VAN WASSENAAR was daarbij als getuige en borg tegenwoordig en bevestigde ook zijn zegel aan
dien brief. Het wapen is van . . . . . met vijl k
versmalde balken (fasceu) van . . . . . . met een
dwarskruis van ..,.. over alles heen. Omschrift: fìigillvm Theodoic de Wasnaer.
2. Aan een’ brief, waarbU diezelfde Heer’
TBEODORUS VAN WASSENAAR , Ridder, op den
14den Junij 1268 eenige landerijen, gelegen
onder Hellenheym, tusschen die van den Kastelein van Leiden en die van den Heer van
Voorne,
aan ARNOUD VAN DUIVENVOORDE
overdraagt. Het zegel, waarvan het wapen
aan het vorige gelijk IS, heeft eene eivormige
gedaante en draagt het omschrift: Sigillvm

tiendheffer zoude hebben veranderd, die niet
met het minste heerlgk gezag was bekleed.
Veel eigenaardiger is het te achten, dat Heer
DIRK bij het verkrijgen van den titel zich ook
het wapen toeëigende, voorzeker met toestemming van den Graaf.
Omstreekshetjaar 1309 isHeer DIRR overleden en gingen de heerlijkheids-titel en regten op zijn’ zoon PHILIP over. Hij voerde ook
hetzelfde wapen van WASSENAAR .
Door den dood van Heer DIRK VAN KUYK.
was het Burggraafschap van Leiden aan de
Graaflijkheid vervallen. Na de bereddering
van diens boedel verkochtGraaf WILLEN VAN
HENEGOUWEN al de nagelatene goederen en
Idaaronder ook het BurggraafSchap
aan Heer
PHILIP
VAN
'CVASSEYAAR.,
en beleende hem
daarmede bij een charter van den 2den April
1339. Van nu af voerde hij den titel van
Heer van Wassenaar en Burggraafvan Lei, den, en voegde bij zijn eigen wapen, de drie
1 wassende

manen van zilver op een veld van keel,

lok dat van het Burggraafschap, een gouden
; laar of balk op een veld van azuur. Het schild
Theoderici de Wassen.
i is gevierendeeld, 1 en 4 WASSENAAR, 2 en 3
De zoon van dezen THEODORUS VAN wAS- 1 van den Burggraaf.
Tot aan het jaar 1386 was dit wapen, zoo
SEXAAR, PHILIP , volgde,bij het overlijden van
zijn’ vader in 1279, in het bezit van het huis 1 let als op de zegels voorkomt, zeer eenvoudig,
te Wassenaar. Hij was kamerling van Graaf t ?n stelde alleen het schild voor, door weinige
FLORIS V en wist van dezen op den loden 7 versierselen omgeven. In dat jaar deed de
Junij 1287 het leenbezit te verkrijgen van I !OOn vanHeerPHlLlP,DIRKVAN
WASSEYAAR,
detienden van Wassenaar, onder voorwaarde, lie hem in de Heerlijkheden in 1347 was opdat aan ODA, weduwe van Heer WILLEN VAN gevolgd , afstand zoo wel van de Heerlgkheid
TEYLINGEN, levenslang het vruchtgebruik i Wassenaar, als van het Burggraafschap
van
daarvan als haar douarie zoude behooren (*).
Leìden, ten behoeve van zgn’ oudsten zoon ,’
Aan dit tiendregt schijnt de titel van Heer 1 ?HlLlP geheeten. Deze schijnt van weelderivan Wassenaar verbonden te zijn geweest, L Ier aard tezijn geweest dan zijne voorouders,
althans de zoon van Heer PHILIP nam dien t m zeer gezien bij Hertog ALBRECHT VAY BEItitel aan. Hij zelf had er weinip genot van, ; IEREN en diens zoon, den Graaf VAN OOSTERdew$.hij reeds in het volgende jaar is overle- PANT, van wie hij vele gunsten ontving. Hij
den. Die zoon, DIRK Of TREODORUS genoemd, ;Jehield wel hetzelfde gequarteleerde wapenliet het oude wapen van zijn geslacht varen, Ichild van zijn geslacht, maar op zijn zegel
en nam aan dat van de heerlijkheid van Was- I Flaatste hij daarboven een’ zwaar gepluimden
senaar, met drie wassende manen. Daarmede 1 telm, door twee klimmende leeuwen als teverzegelde hij den brief, met welken bij in het 1 lanten ondersteund. Met dit wapen zijn onjaar 1294 aan z;jne zuster BERTA haar vader- ( lerecheidene brieven verzegeld.
lijk erfdeel overdroeg.
Bij denvrieschen cnArkelschen
krijg klom
Men vraagt of drt wapen aan de heerlijk- 1 Heer PHILIP VAN WASSEX+AR derwijze in
heid Wassenaar behoorde ? Hierop kan het le gunst van Hertog ALBRECHT, dat deze
zegel antwoorden, waarmede de Schout van ; nem tot zijnen Maarschalk verhief en eindeden Ambachte van Wassenaar, kort na het jaar 1 $k zijn’ vnrigsten wensch bevredigde, door
1300, een’ brief heeft verzegeld, waarop het 1 oem de Ambachts-Heerlikheid van Wassewapen. met drie wassende manen voorkomt, raar en Zuidzugk, waarvan hem slechts het
hetwelk hij toch wel altijd zal, hebben ge- 3 lendregt behoorde, in zijn geheel af te staan,
bruikt, naardien het moeijelijk te gelooven t ?n die zelfs tot een onversterflük
erf-leen te
valt, dat eene gevestigde ambachts-heerlijk- ‘1 verheffen .
heid haar wapen ter wiIIe van een nieuwen
)IOm daar VrU Heer off te \vezen, van hoge
t :nde van lage rechte ende anders van alleu
4les daer in verschinen mach, also wij ‘t selve
(*) Bij bovengenoemden inventaris wordt melding Iehadt hebben tot dezen dage toe,” aldus
:
gemaakt van een’ brief ven verleg van de tienden van
1 .uidt het charter, waarbij Hertog ALBRECHT
wassenaar door Heer FEIL~P VAN WASSENAAR, in
lade E.
( >p den llden l-ebruarij van het jaar 1409
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Heer PHILIP met dit domein beleende. Hij
noemde zich nu Baron van Wassenaar en
plaatste eene kroon boven zijn wapenschild,
waarmede hij onderscheidene charters heeft
verzegeld.
Van toen af heeft dit wapen geen verandering meer ondergaan, maar is bestendig door
de nakomelingschap alzoo behouden.
Behalve het bovengemelde zegel, gebruikte Heer PHILIPVAXWASSE'NAAR~~~~~~~~-

den zich nog zoo aan zulk een naam ergerden :
getuigendenamen van den H.GREGORILIYVII,
van den H. IGXATIUS DELOPOLA.~~~ zouhet
ook niet gedaan hebben, wanneer zij B. GHERARDS
als heilige (sit venia verba) had beschouwd.
Dat ALFOXSO DEVELLEGAS als Spanjaard,
als absolutist , in de hitte van de godsdienstveeten der XVIde ~~UW,BALTHÄSAR
GHERARDS
als een martelaar beschouwde, hiervoor kan het Katholicismus evenmin aansprakelijk gesteld worden, als het Protestantismus voor de eer, den schandel$ken
TITUS
OATES bewezen. Eindelik
voeg ik er nog bij,
dat de plegtigheden der kerk bg de heíligverklaringen, voor allen en immer dezelfden zijn.
Dr. W,,J.F,WUIJENS.

der, waarop wel hetzelfde wapenschild voorkomt, doch zonder kroon en gedragen door
twee geestelijke zusters in haar ordekleed.
Met dit zegel bevestigde 11i op den 2Osten
April 1420 een’ brief, waarbij hij aan het
klooster van Leeuwenhorst zijne bescherming
beloofde, Ook heeft hij dit zegel op den 17den
Augustus 1420 gehangen aan zijn’ zoenbrief
Emilia van Nassau (VIL bl. 232, Vr. 298).
met Hertog JAZT VAN BEIJERE‘J, waarbij hij
tevens afstand doet van het Burggraafschap Hetverhaalvan W$&M~.A.VAN'HALIYIAEÍ,,
EMILIA
VAN NASSAU, is, na de opname er van
van Leiden.
s. P. L.
in het Mengelw. der Leeuwarder Courant, 1830,
Hendrik van Till(vII. bl. 223, Vr. 276). NO.40, ook in het Magmijn derNeder1. Romans
Hij was Burgemeester der stad Zutphen en e72 Verhalen opgenomen, volgens EEKHOFF
J. D.
Afgevaardigde van die stad onder de Gel- in De Vrije vries, dl. V.I. bl. 297.
dersche teekenaren der Unie van Brussel.
Hij beminde zeer zijn vaderland en was voor
Wapen van Verdu~II.
bl. 254,Vr. &4).
deszelfs welzijn te Brussel met ijver werk- Ik beiit eene kopy van een Handschrift met
zaam, zoo als blijkt uit onderscheidene be- geteekende wapens, van hetwelk mij het orilangrijke brieven, welke BONDAK, Onuitgegegineel niet bekend is, getiteld : Conscriptie exuvene Stukken, dl. 1. bl. 142 en 301, van hem lava, op welks laatste bladzijde staat: 8un~
heeft uitgegeven. De onderhandelingen met REGNERI A SOLCXANA Regiae ikfats.p. GrietDon JUAN mishaagden hem van den beginne manni deStellingwervio om’entoli. Deze kopy is,
af: hij vreesde, gelijk hij zich in een zijner volgens Jhr.Mr. MONTANUS HETTEMA,~~~~brieven uitdrukte, dat het Parijs werck, dat ven Raadsheer in 't Hof van Friesland, enz.
is een BARTHOLOIYIEUS
nacht zou worden, gemaakt door l,Mr. EPKEMA, schoolmeester
maar, voegde hij er bij, Dulce est pro pat&
van JVirdum in Friesland in den jare 1780
mori; come ick niet weder, mogen UI. rng een uit twee oude manuscripten van de familie
sielmisse nae laten doen (BOXDAM, dl. 1. bl. 283). A L B A D A afkomstig,” en toen fjonder den
Uit deze laatste woorden bliJkt , dat hij, ten Grietman v a n Leeuwarderadeel
J h r . VLBO
minste op dien tijd, nog Roomsehgezind was. VANBCRMABNIA berustende."
Of hij naderhand tot de Hervormde kerk is
In deze kopy komt bl. 22 dat wapen aldus
overgegaan, blijkt niet. Zie DE JONGE, de voor: een veld van lazuur met regttsspringenUnie van Brussel, bl. 64.
den leeuw van goud,het veld omboord met een’
LEGEXDOETSCRIBESDO.
lazuren band, in welken boven en onder drie
7
Andreaskruisen van goud, en aan iedere zijde
Balthaznr
Cerards qnder de heiligen opgeno- van het schild een gelijk kruis van goud op
men (VII. bl. 223, Vr. 279). Eigeplij k zou het het midden, en alzoo in dien band in het geeenige antwoord moeien wezen:
heel acht kruizen, zonder helmteeken, hanDe Katholieke kerk telt onder hare heili- gende meteen lint van keelaan een' boomgen, ook van de XVIde eeuw, wel slagtofstronk van sinopel. Onder dit wapen staat
fers, maar geene moordenaars.
geschreven : >>Den Edelen Gestrengen Heere
Om echter niet den schijn te hebben van RRANCOIS DEVERDTJGO etc.Co. Mats. stadeen antwoord te ontduiken, zal ik het volgen- holder van Vrieslandt. Cujus Nobilis uxor de
MANSVELDT. ob. AO.1586 Groningae; et ad
de er aan toevoegen :
Men zal in niet één Katholiek martyrologiS. Martinum in choro Templi honorabiliter
una den naam vinden van dien B A L T H A Z A R sepulta. requiescat in pace.” Het wapen van
MAXSVELDT
vindt men daar evenwel niet. Ik
GHERARDS.
De Katholieke kerk heeft zich nooit ge- moet hierbij ten aanzien van het wapen van
schaamd, om openlijk de namen van hen, die VERDUGO opmerken, dat de lazuren band niet
zij tot heiligen verklaart, ter vereering voor zeer duidelijk is en het wel mogelijk kan zijn,
dat die band een geheel m.et het schild moet
te stellen; al ware het ook dat andersdenken-
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maken, doordien de scheiding tusschen den
band en het schild naauwelijks merkbaer is.
Mij zijn nog drie diergelijke Conscriptio’s,
doch veel ouder van schrift dan het mijne,
bekend, en hier en daar van het mijne afw<kende als :
Eene in het bezit van Jhr. IDSART FRANS
VAX EYSIXGA te Leeuwarden, waarin dit wapen niet gevonden wordt, en twee bij het
Friesch Genootschap voor Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden op den Catalogus voorkomende onder No. 10 en ll. In
dat onder No. 10 komt het wapen ook niet
voor, misschien in No. ll.
D. H. 1%
Onbekend portret z J. Wierix (VIL bl.
255, Vs. 314). Had D. F. het wapen ver-

meld, dan had hij mogelijk een antwoord op
zijne vraag kunnen bekomen, welke thans
moeijelijk en raadselachtig is, Zoude het ook
iemand uit het geslacht van PAN MECFIELEX
voorstellen, tot hetwelk de beminde vanPrins
M,\uurrs
behoord heeft? Het onderschrift
zoude ons dit doen vermoeden.
K. v. s.
Onbekend portret door J. Wierix. Ik vermoed dnt de naam onder het portret staat, en
wel aan het s1ot van de spreuk, die eene toespraak tot zich zelven schijnt.
Van spreuken of deviezen met den naam zijn
vele voorbeeIden,
o.a.van BERNARD VAN MERODE, Heer van Rumen,
Stadhouder van Friesland, )t Mieux attend Merode,” en van G. GORDON~OELBPROX

Lord ~~~~N,))CredeByron."

Het wapen op het portret zal het dadelijk
uitwijzen: van sabel, met een’ gouden leeuw,
w-aarover eene baar van zilver, met drie ringen van keel.
Het geslacht van MALINES of MECHELEN,
gesproten uit JAX 1, Hertog van Braband, is
hoogst annzienlgk, adellijk en beroemd; men
vindt er staats- en krijgslieden, onderteekenaren van het verbond der Edelen, ridders, regenten onder, en het is verbonden aan de eerste familiën.
Ik twijfel niet, of D.F. za1, Le Nobiliaire des
Pays-Bas, le Supplement en la Suite au Supplement raadplegende, het genoegen hebben
van den geportretteerde uit te vinden.
v. D. v. B.
Degeschiedenis des Vaderlands

door Bilder-

d$fk (VPI. bl. 255, Vr. 318). In 1835 is verschenen te Haarlem bij LOOSJES: De eer van
WAGENAAR als HCstorieschrzjver, en die van JACOBAVANBEIJEREN, tegen Mr.w. BILDERDIJK
in zijne Geschiedenis desvaderlands,
verdedigd

VRAAGTEEKESS.
393. - AfstummeZingen van Filips van
Marnix van St. Aldegonde. Wie weet rng te

zeggen, of bovengenoemde
edele vriend van
den Zzugger, bij zynen dood in 1598 ook kinderen naliet) en hoeveel uit ieder z$ner drie
huwelijken? Welke waren zijne drie echtgenooten ? Kunnen hier of daar ook nog in deze
eeuw afstammelingen van den grooten staatsman wezen, zoo ja, welk is dan hun wapen ?
F.F.C.STEISIIIETZ.

Vanwaar het be396. - Schrikkegaar.
weren onder het volk, dat een meisje in een
schrikkeljaar een jonkman ten echt mag vral?. F.C.STEINXETZ.
gen ?
392. - Der Scharfrichter von Amsterdam.

In 1833 is te Liegnitz een ,jSchauspiel” uitgekomen, onder dezen titel. Als schrijver noemt
zich E.POLDBR D'OEXCH.-Wie kanmij zeggen: l”. of er eene Nederduitsche vertalmg
van bestaat? of althans 2O. wat de eigenlijke
inhoud is van ‘t stuk?
A.
398.- De kaanongieter Maritz een FranschIn LABORDE'S Itinéraire descriptif de
l’Espagne, aangehaald door ROUSSEL, de KaUzol. en Protest. natiën, enz. dl. 11. bl. 33, wordt
man.

gezegd, dat MARITZ, die in S’anje eene betere
manier van kanongieten trachtte in te voeren,
uit Frankrijk kwam& dat juist? Was IIIARITZ
niet een Nederlander en zeer vermaard in zijn
h.
vak ?
399. - Lochem, Doesborgh. Kan iemand
mi ook eene geschiedenis van deze twee Geldersche steden opgeven ?
d.

4 0 0 . -Noach Francken. Bij wien vindt
men levensbijzonderheden van dezen Predikant,die DE RUIJTER op zijnen tog,t naar Chnttam vergezelde, en welke zijn die ?
D. 0.
401. - Loslating van een gevangene Op
Paaschdag. In Middelburg bestond tot op den
17den April 1582 de gewoonte, dat er op
Paaschdag een gevangene werd losgelaten en
wel, naar het schijnt, bij voorkeur een doodslager. Was dit ook elders het gebruik?
‘p+.

400. - De Raadsheer Hans van Brussel.
In Februarij 1594 werd door de Staten van
door MATTHIJSSIEGENBEEK.
Zeezand verbodendat de Gravinne VAN MEURS
De Hooggeleerde schrijver geeft hier ver- eene zamenkomst zou houden binnen de stad
scheidene aanmerkingen over de zes eerste Tholen met den Raadsheer HAM van Brussel.
deelen van BILDERDIJKS Geschiedenis,
uit vrees, dat hij zou verspieden, doch toegel
J.J.WOLFS.
laten, dat die ontmoeting in eene andere besloten stad van Zeeland zou plaats hebben.

352
Wie was de genoemde Raadsheer? Ka]
deze zamenkomst een of ander staatkundi;
doel hebben gehad ?
P-‘9.
4 0 3 . - D e Sitter. I n D E N A V O R S C H E R
VI.bl. 74,219 wordt gezegd, dat, onder mee
andere wapenborden, ook dat van een’ Zee
kapitein DE SITTER vroeger in de groote kerl
te Gouda aanwezig was,
Wat is er meer van dien Zeekapitein el
inzonderheid van het geslacht, waaruit hj
gesproten was, bekend?
Vanwaar is de thans in de provincie Gro
&gen gevestigde familie DE SITTER herkom
stig ? wanneer wordt van haar het eerst ge
wag gemaakt, en waaruit bestaat haar wa
pen ?
4 0 4 . - Ofus en Halrnael. In het werk val
L. DE

~~~~~x~~~~,Collection

de Tombes,etc

vind ik opp. 864 vermeld: SIMON DE HERKEN
RODE, Seigneur de Gest, d’0ffus
et de Hal
mael. Aangenaam zoude het mij zijn te moge]
vernemen, waar de beide laatste heerlijkhe,
den gelegen waren.
v. 0.
4 0 8 . - G&lliam de Rgck. Zijn er ook le,
vensbijzonderheden bekend van bovenge.
noemden oogrneester? Uit zijn portret, ge.
graveerd door CL VISSCHER, in folio, blijk
niet anders ,dan dat hij in 1655 46 jaren oud
en volgens een daaronder geplaatst vers ir
zijne kunst bijzonder ervaren was,
D. F.
4 0 6 . - Spreekwoord: Alle goede dinge,
bestaan in drieën. Vanwaar ?
F. F.C.BTEIXXETZ.
4 0 1 . - Apollonia

en Frangipani.Wie

weel

mij de geschiedenis mede te deelen van eene
zekere APOLLOWA, vrouw van eenen Graai
FRANGIPANI. Hij was gevangen op een kasteel
in de Nederlandefa, en vlugtte daaruit door de
hulpvan zijnevrouw omstreeks het jaar 1511.
Notes and Queries.
A.S.
ti
- Paus Adriaan en Dedel. In dezen
JaEEnv bl. 113 fees ik : le. Dat het geslacht
DEDEL reeds in 1367 onder den Stichtschen
adel vermeld wordt. 2O. D a t A D R I A A N VI
Paus van Roke geweest is en, volgens VON DEL,
uit een Stichtsch oud adellijk geslacht
(DEDEL)
afkomstig was.
Hoe is hiermede overeen te brengen: l”.
Dat het geslacht DED~~L later in den adelstand
verheven is, en 2O. dat Paus ADRIAAN VI (dien
ik ergens ADRIAAN FLORIS BOPENS genoemd
vind) door de meeste schrijvers voor een’
schuitemakerszoon gehouden wordt.
3. . . .

VR?LGEN

DOOR HET BESTUUR BEANTWOORD.

,,Wie is,” vraagt?!?

, ,, de maker van het vers in de

Nederd. en Lat. Kfurdichten dl 1. bl. 435 met het
jaartal 1658 onderteekend , w&n HUYBENS op een
ernstigen maar gematigden toon bestraft wordt over
zijne Klucht van Tryntje Cornelis?” Reeds vroeger
was dat stuk gedrukt, namelijk in den i3&emkrans
van verscheidengedichten, Amst. 1659, bl. 569 en het
zou ons niet verwonderen,indien
het reeds het jaar te
voren afzonderlijk uitgegeven was. De dichter is JOACAIM OUDAEN, in wiens Poery, dl. 1.) Amst. 17 12, het
bl. 43-46 gevonden wordt met den titel, dien het ook
in den Bloemkrans draagt, Rakende de klucht van
Tryntje Kornelis. ,,Hij kon niet dulden,” zegt zin levensbeschrijver DAVID VAN HOOGSTRATEX, ,,dat een
man van zulke eene achtbaarheid, die ook gaen wilde
voor godtsdienstigh, den glans zijne naems zoo verre
vergeten had, dat hij zich,van de betrachtingen van allen ernst nederwierp in een moeras van vuiligheit, en
spreekwijzen eigen aen de hef der gemeente, en niet
aen eenen man van staet, die van zyne ouderen ge:
drenkt was met den room der zinnelyxte zeden en
deugden. Hij ontveinsde zyn misnoegen niet, maar
scherpte zgne pen tegen deze ongebondenheit, en uitte eene tael, die den Heere van ZuìZichem weinig
smaekte.” Dit was waarlijk geen wonder. Er is ernst
en kracht in het vers, het bevat uitmuntende regels,
het werd ook om die reden zeker meer bekend dan
WYGENS lief was. Rn mag men hetvrij gematigd noe-

men, wanneer men de eeuw in aanmerking neemt,
waarin het geschreven werden denmandie het schreef,
OUDAEN, die niet berispen kon,aonder scherp en hateIQk te worden, soms is het toch scherp, ja meer dan
dit, is het rof en beleedigend. HUYGEKS antwoordde
in een ge fmht Noodweer en liefde voor leed den hem
mbekenden aanvaller. Hij schijnt dit echter niet eerler te hebben laten drukken, dan in de tweede uitgave
ran deJCorepbZoemep,
Amst. 1672 (de eerste was 1657)
waar men het op bl. 519 van het eerste deel vindt.
~UDAEN liet kern het laatste woord niet, maar af een
dfkeer der n,oodweer en proeve dèr iiefde voorfeed, te
iinden in zijne Poëzy , dl. 1. bl. 4P. Het draagt het
aartal 1675 en verwijst naar het gedicht van BIJY;ENB in den druk van het jaar 1674. Is er een druk
:an dat jaar en heeft OUDAEN het gedicht eerst uit de;en, niet uit dien van twee jaren vroeger leeren kenren, of is 1674 eene drukfout voor 16720 Dit tweede
ydicht van OUDAEN verliest het van het eerste in
Imhterlijke waarde, maar wint het in grofheid en haelijkheid.
*** verwondert zich over de uitdrukking Zes limites
neonnues de I’univers , die hij vond ih de Dietsche Wa.an,de, 1857. No. 3, Fransch gedeelte, bl. 37, en
rraagt, hoe het mogelijk is, dat het heelal grenzen
lebben en derhalve iets daarbuiten liggen kan? Zeer
:eker is het ongerijmd aan grenzen van het heelal te
lenkep , wanneer men dit woord neemt in zijne eerte beteekenis. Maar OF de aangehaalde plaats zal l’uIivers waarschijnlijk beteekenen dat gedeelte van de
tneindige ruimte, waar binnen al de sterren, die wij
.unneu zien, gelegen zijn. In dien zin kan men van
grenzen van het heelal spreken, kan men zelfs zeg‘en, dat ons oog, door eenen goeden teleskoop gehol *
#en, op sommige punten tot die grenzen kan doorringen.*,*zieverder EAISER, Je8terrenhemel,dl.
. rj 204 en verv. (2de dr.), waar heelal ook meerma:n in de bovengemelde beteekenis gevonden wordt.
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AANTEEKEXINGEN.
Coman. Poorter. Onlangs kwam de vraag
voor naar de beteekenis van deze beide woorden. In den IIden Jaargang van DE NAVORSCHER vindt men wel eenige mededeelingen
~~o;m;ent, doch ik acht die te veel ge. Het B~blad van het IIIdo deel
geeft Se1 eene betere, maar nog geene bcvredigende verklaring. Ik kan aIthans daarmede
niet instemmen, wanneer ik mij herinner wat
ik daarvan wel gelezen heb ; ofschoon het mij
leed doet geeno aanteekening te hebben gehouden waar of bij wien. Het komt hierop
neder :
Onder de vroegste Frankische regering,
welligt reeds bij de Romeinen, werden de
gemeenschappelijke zamenwoningen Communes genoemd (van het Latijnsche woord communio). Die niet iu eigendom aan I-leeren behoorden, hadden een eigen bestuur, gekozen
uit de vrije inwoners of gemeenteleden, Cumnwnabn of Commune mannen genoemd (*). In
&agehd,waar

men

aan

nog

200

Veel Ver-

ouderde instellingen gehecht blijft, is dit
woord nog in g.ebl,uik, b.v.:
Commoner, Lid der gemeente.
Common, Lid van het Lagerhuis.
Common Heuse, Huis der gemeente.
Common Pleas, Regtszaal der gemeente enz.
Hier te lande was vroeger wel sprake van
Raad en genleenmunnen van ..,....... , Dit was
van plaatsen, die gemecnteregten bezaten,
in tegenstelling van de zoodanige, welke ze
nog niet hädden verkregen, of slechts gedeeltelijk mogten gebruiken, ZOO als Amsterdana,
J$uide,n, A’aarde~~, Feeq, Woerden, Co?&a,
die in sommige gevallen regtspraak bij de
Schepenen van Leiden moesten vragen, welke
etad al vroeg gemeenteregten heeft bezeten.
De vrge bewoners van die g e m e e n t e n
noemde men Communemaunen, waarvan gewis een re$st.er werd gehouden, want zij
waren de kqgs- en schatpligtigen, terw$ de
Edelen daarvan bevrijd waren (t).
Bij het ontstaan der omslotene zamenwoqingen, door poorten van de plattelandbewoners afgescheiden, hebben die bewoners den
naam van Poorters verkregen, van welke al&eder een bevoorregte stand geboren werd,
van hen,die een vrij,eigen middel van bestaan
bezaten, en zich bíjznnder den titel ~an Poorder toeëigenden, welke echter later algemeen
is geworden.
--ib aarnit spruit ook voort het woord Commen.

salefl, gcmeeneche]qXlijke bcr\-oners.
(t) Ik stel mij voor, dat op zoodanig eene lijst del
krijgsdjenstpljgtigen van zulk eene gemeente achtei
de camen der Edelen, b. v. Bob. Nobilis, en achtel
de anderen, naar de gewone verkorte schrijfwijze var
dien tijd, Co nran is gevoegd, en daarvan het moorc
Coman in gebruik is gekomen. I)eze mceniog gee

ik echter voor niet meer dan eene gissing.
Ul. VIL

daar ?&je ‘.? al.
Comans waren dus al de ingezetenen eener
gemeente, die geene lijfeigenen waren.
Poorters maakten den bevoorregten stand
kit, in de steden.
Comansgeld was dus geen koopmansgeld ,
oaar het geld hetwelk in die gemeente genGkelijk was bij allen.
Comansreyten waren dus geene regten van,
le kooplieden, maar de regten aan deComane
boven de onvrijen
toegekend.
Comansgilde was niet de vereenigi?g van
le haute bourgeoisie of van de koopheden,
naar van de Comans uit zulk eene gemeente.
Comansloek was niet het register der koopieden , maar het boek waarin de namen vau
le Comans of de krijgs- en schatpligtige intoners der gemeente geschreven stonden, en
velke later in de steden door de Poortsrboeken zijn verva*nGen.
Moge dit weinige ook anderen uitlokken
ets meer omtrent dit onderwerp na te vorchen.
s. P. L.
[Wij willen terstond wel aan de uitnoodiging van
5. P. L. voldoen, al kunnen wij niet anders dan hem
epenspreken. Maar wlj vinden daarin geene zwarigleid. want wij vertrouwen, dat het hem zoo wel als
ms om waarheid te doen is. Zijne afleiding van het
roord coman rust enkel op gissingen. Het is enkel
gissing , dat de vrije, niet aan heeren in eigendom
oebehoorende mannen, co~nmunsmc~nnen
heetten. Het
xoord is ons nooit voorrekomen. en wii twiifelen of
3. 1’. L. het ooit erge; gevon<ien heeit. &mmen-

taal, om dit in het voorbijgaan te reggcn, behoort
.lier in geen geval, wrmt het komt niet van commu&, maar van tuensa. Een wmmensuul is iemand, die
met ons aan dezelfde tafel eet. Uat commoner, comman, enz. in het Engelsch in gebruik zijn, bewijst
niet, maakt het zelfs niet waarschijnlijk, dat derge-

lijke van conrmunG afstammende wuurden bij ons in
gebruik geweest zijn. Want de Engclsche taal heeft
écn groot aantal woorden van Framchcn oorsprong,
die andere Duitschc talen niet hebben,: hoe het komt

weet ieder (*). Verder gelooven wij dat door ge-

meensmannen. die vroeger in verschillende streken
van ons vaderland voorkomen, andere personen verstaan worden, dan die welke 8. P. L. con~aunemannen noemt. EindelUk zijne gissing, dat. comon ontstaan zou zijn uit co-man, eeue verkorte schrijfwijze
van communeman i s alleronwaarschljnlljkst.
Zulk
eenen invloed van het schrift op de spreektaal kan
men toch waarlijk niet onderstellen in eenen tijd,
toen het getal van hen die lazen en schreven, zoo
klein was. - Na Jus aangewe,zen te hebben, waarom
de bewijzen, of laten wij liever zeggen gissingen van
S. P. L. ons niet aannemeluk voorkomen, zullen wij
het bewi.js leveren, dat co~n niets anders is dan eene
versnelde uitsprauk van koopamn.
In den roman van Floris ende Blanceffoer wil de

Koning

BIANCBTLOEK

heimelijk uit het iand verwij-

deren. De beste weg daartoe komt hem voor dat hg
haar laat wegvoeren en als slavin verkoopen, hij
(*) Wij willen daarmede niet beweren, dat geene
woorden, van conrmunis afgeleid, in ons land in gebruik zijn geweest. Wij weten dat men er althans in
Draband
gebruikte. Zoo komen b. v. coamonie en
eommonienree~ter
voor in de Keur van Thienen van
1303, uitgegeven door WILLCYS,
Nengelinyen con
Vadert. inhoud, bl. 457 en verv.
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Ontboot tween portren van der stat,
Dien ghehoot hi ende ghehat,
Want si listeghe comunne waren,
Dat si te Nicle souden varen
Ende met hem sendcn entle voeren
Tecope diescone BLASCEFLOERE.(VS.

601-606.)

Zij deden wat de Koning beval en bragten BLANCEFLOER
ter markt.
Doe vonden si comans diese tochten
Met groten scatte, met vele haven. (vs. 610-611.)
Dit comanne der joncfrouwe blida waren ;
So wel waenden si hebben ghevaren,
Mochten si te Babylonien comen binnen,
Dat sire twe scatte an soudep winnen.
De Koning koos deze beide poorters uit, om hem
behulpzaam te zijn, omdat zij lirteghe eomans, bekwame kooplieden, waren, sij bragtcn het meisje ter
markt en verkochten haar aan andere eomans. Ook
deze comans zijn duidelijk hoopZieden,
zij koopen
BLANCEFLOER
om haar weder te verkoopen, en hoe
veel zij er ook voor gaven, zij hadden haar zoo goedkoop, dat zij er twee kapitalen op dachten tewinnen. - Het woord conzan komt in dezen roman niet
minder dan twintig maal voor (zie het Glossarium),
en altijd in dezelfde beterkenis van koo,nma».
Wij voegen er de volgende plaats bij uit de Dielsce
&ctrinale, 13.11. vs. 2619 en verv.
9

Tweerande neringhen sijn
In hem selven goet eude fijn,
Die men met Gode mach hanteren,
Na deswijs~u~m:s leren,
Die op corten tijd groet ghewin
Dicke wile moghen bringhen in,
Dat sijn lant\vinninghen ende comenschap.
Ane comenscqp men sere wint,
Diet goet haeit daerment vint,
Ende voeret daer des breke es,
Dacr wint men vele ane, des sijt ghewes.
Enen wisen man hoert men leren,
Dat die conaan sal hanteren
Sine marct in groten steden, enz.
Een paar handschriften lezen in het laatst aangehaalde vers eoepman. Wij achten deze voorbeelden
uit onze oude schrijvers voldoende. Ware het noodig, wij zouden er nog een aantal bij kunnen voegen.
Liever echter laten wij er nog eenige volgen, ten
bewijze dut men nog in de XVIde en XVIlde eeuw
coman voorkoopnmfz
zeide. MARKIX, Bp~~rf, (Amst.
1664) bl. 443 : ,?Xlaer wie soude doch konnen vertellen alle de verscheidene maniere van komenschappen,
finantien, krameryen ende simonien des alderheylighsren Vader endc Paus van Roomen?”

DEZ., Klucht uan de koe, (Rott. 1622) bl. 3. (*)
Ick mien na Amsterdam te treen,
Omcenige komen&ap die ick daer te doen heb.
W. D. HOOFT , liedend. Verloren Soon.
Indien de vrou niet mee yet ter hant slaet of doet
ran ien kleyn koomenschopje
enz.
P. c. HOOFT, Vurcmr, (uitg. BILDERDIJK, dl. 1.
>l. 210.)
:)fj’eranhylikt,
ofzijncompeerwort,
ofmaetschappr
Van eenige komemchup mcê zoekt te maeken,
Je zelt voorzeeker in ‘t onderspit raaken.
Ald. (1>1. 247.)
Wil je elk wat toeleggen, en reeden t’zaemen in,
Gelijk de kleine kornetjes op de groote vaerten?
Kornetjes is verkleinwoord van Icome, Amsterdam:
ichc uitqraak van komen.
Bij KILIAEX vindt men : h%o-man, vetus j. koopnan.
Even als komen en komenschap uit koopman en
Coopmnnschap,
is kome+j , dat nog te Amsterdam,
nizschien ook elders gehoord wordt, uit koopmannij
mtstaan.
Wij meenen hiermede voldoende bewezen te hebjen, dat coman niets anders is dan koopman. Het
;ch!jnt evenwel, en dit zal wel de reden zijn waarom
j. l?. L. den oorsprong van het woord elders zoeken
vil, dat cornannen somtijds zoo voorkomt, dat men er
liet enkel kooplieden onder verstaan kan. (Zie NAP.
11. hl. ~31, By61. 1833, bl. xxxii.) Wij gelooven dat
lit wel te verklaren is. I)e kooplieden waren de rijkite ingezetenen onzer steden: den titel van koopman
vilden de meesten zich dus wel laten welgevallen, al
Jehoorden zij ook niet tot den koopmansstand. In
Vrresland
vindt men dit nog heden ten dage. De
ioer wordt met boer, de ambachtsman met baas aangesproken. Maar een boer, die van zijne renten leeft,
zen ambachtsman, die er eenige knechts op nahoudt,
?n dus te groot is om baas, doch niet groot genoeg
)rn mijnlteer te heeten, wordt kcopman genoemd.]

Daarmen nu dagelijcx een starcken handel doet
Van reyne koomensclrup,
daar sy niet an verliesen.

Ontpoorteren. De vrije burgers der eteden,
3at waren zij die een eigen bedrijf uitoefenden, aan geene heerediensten verbonden,
droegen in de vroegste tijden den naam van
Poorters ; later kon ieder zich tegen betaling
van een vast regt t o t Powter doen nannemen, en alzoo was die titel algemeen geworden
voor de inwoners der steden. Bij onderscheidene privilegiën wuen hun voorregten toegekend , die elk op hoogen
prijs stelde ; terwijl
ook de regenten der steden het aannemen yan
nieuwe poostcrs even hoog waardeerden. Wanneer zich iemand metter woon binnen
Legden vestigen en het Poorterschnp
verkrijgen wilde, dien moest, hij op een’ bepaalden
dag en uur met twee poorters als borgen voor
de Vierschanr z;jn verzoek doen (eene ondere plaats was onwettja). Ln den repel werd
dit toegestnan, en de rueumeling, met het inschrijven vRn zijn’nx~m
en dien zijner borgen
in het Poorterboek,
in al de regten en voorrepten der ovcripre inwonende Poorters aangenomen. Een van die voorregten JVRS, dat

(*) De bladzijden zijn in deze uitgaven niet ge,
nommerd.

(*) De bladziden
nommerd.

C. BIESTKENS, Klucht van Claas Kloet, dl. 1.
En terwijl ik met heur mijn komenschap doe.
dld. dl. 11.
Ick hebber mijn mars mit al me komenschap elaten.
Ald.
Wat het deuse kooll~en al voor snorrepijpen te koop?
AZd. dl. 111.
Daar ging de boerin tot ien koomen
BREDERO, ~~IooT/~s,

(Rok

om wat te koopen

1622) bl. 12. (*)

zijn in deze uitgaven niet

ge-
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hij niet dan voor de schepenen van deze stac
in regten mogt vervolgd worden, en geer
schuldeischer hem aan den Iijve mogt aanspreken (gijzelen), zoo lang hi Poorter was,
en zijne poortersregten bezat.Om zoo iemnnc
bij lijfsdwang tot bctalinp zijner schulden t kunnen dwingen, moesten hem eerstdievoorregten worden ontnomen, hetgeen men ontpoorteren noemde. Daaraan waren echter
groote moeijelijkhedcn en formaliteiten verbonden. Radat alle gewone middelen vruchteloos waren beproefd, kon men eerst de ent.
poorteringvragen, en die werd dan nog noode
verleend; want het verlies van het poorterschap drukte niet alleen op den persoon, maax
ook op zijne kinderen.
Deze regtshandeling geschiedde in de open
lucht op den Dlaauuwn steen (dit was de geregtssteen van de slad), en dus in het openbaar. De Schout verzamelde dSár de Schepenen. Nadat hier de eis& tot ontpoortering
was herhaald en de noodige toelichtingen
waren aangevoerd door den taalman (den
procureur of gemagtigde) van den schuldeischer, vroeg de Schout aan den oudste der
Schepenen om de panding te schatten. Deze
antwoordde: Ue SMou& voor .z$n hete twes
echellingen cdes den vierden penning beter (*) ,
nu vroeg de gemagtigde van den schuldeiacher : Hoe lang zal de panding staan? antwoord : Overdzuersnacht (den tweeden dag).
Hierdoor was de gelegenheid geopend en aanbevolen tot nieuwe onderhandelingen, aanmaningen, enz. om den schuldeischer te bevredigen, door uitstel te verleenen en wat dies
meer zij.Waren echter al die pogingen vruchteloos, dan moest de panding doorgaan.
De Schout verscheen nu met twee Schepenen en den klerk (Griffier) andermaal op den
bh~uwe?~ steen, en ontving aldaar de herhal$ing van den eisch tot ontpoortering,met vermelding van alle daartoe dienende motiven.
De Schout liet nu met luider stemme uitroepen, of ook iemand borg wilde spreken voor
den gedaagde, tot betaling van de schuld en
van de onkosten,hetwellc eenma:~l,andermnal,
ten derde male en ten vierdemalc, telkens met
eenip verwijl werd herhaald; kwam nu niemand voor die borgspraak opclagen , dan
moest het vonnis uitgesproken en dien persoon al zijnepoortersregten ontnamen worden.
En nu mogt de scbuldeischer hem doen $jzelen ; vooritf werd evenwel nog eene lantste
poging aangewend om hem te redden, De
veroordeelde werd door den Schout no.g driemalen rondom den blaauwen stcers geleld, telkenreize vragende of er dan nicrnancl opkomen wilde om hem te verborgen; mislukte ook
(‘) Deze lartste uitdrukking moge toen zeer duidelijk tijn geweest, thans ZOU& zij nadere verklaring
noodig hebben.

deze laatste proef, dan kon niets hem meer
van de uitvoering van het vonnis bevrijden.
Looveel waarde hechtte men in Leydenaan
het Poorterschap, ditt zoovele formaliteiten
noodig waren om iemand die hoedanigheid te
ontnemen, die hem tevens belette eenlgepoortersnering uit te oefenen. Gelukkig,vlelen die
ontpoorteringen zeldzaam voor,
s. P. L.
Cessionanten. Op het einde der 15de eeuw
was, door de gevo’gen van de Hoeksche en
Kabeljaauwsche twlsten,de toestand vanLegdens ingezetenen verre van gunstig te noemen.
Bij kwijnende fktbriekcn waren z1J bij uitstek
met laslen bezwaard, terwijl hun crediet naar
buiten zeer was ondermijnd. Zoo als gewoonlijk zagen de goedgezinden dien druk door de
handelingen der kwalijkgezinden nog vergrooten.
Eenige loszinnige poorters veroorloofden
zich eene weelderige levenswize, meer dan
hunne middelen gedoogden, en Paakten belangrijke schulden. Om zich daarvan te ontlasten, vroegen zij aan het Hof acte vaf2 Cessic, bezwoeren dt!&r met eeden hunne armoede, en wisten langs dien weg eene geheele of
gedeeltelijke betwling hunnerschulden te ontduiken.Wss daarmede de baan weder scboongemaakt, dan hernieuwden velen hunnevorige levenswgze, hervatten hun bedrgt’of handel, en eiscltten of’namen weder crediet, alsof er niets was voorgevUlleo. Sommigen zelfs
dreven dit nog hooger op dan vroeger,en verbloemden niet eens hunne bedriegelijke handelwijze. Dit liep eindelijk zoo grof, dat het
onderling vertrouwen der Poorters verloren
rankte, en de algemeene welvaart, reeds zoo
deerlijk door de omstandigheden geschokt,
met geheele vernietiging werd bedreigd.
.Burpemeesteren,Schepenen en Raden namen
de toevlugt tot den Landvorst Hertog PHILIP
VAN
OOSTEXBIJK met de bede, dat het Hof
omtrent zoodanigeverzoeken mindergunstig,
en niet dun na naauwkeurig onderzoek zonde
disponeren. Doch de Hertog bedacht een
kraclttjger middel, zonder het Hof in zijne
handelmgen te belemmeren, of’in zijne resten
te krenken. Hij verleende op den Susten Julij
1501 het navolgende octrooi:
,lDat niemant van de Poorteren ende ingePetenen onser stede van Legden gearnittceït
noch toegelaeten s;tl werden van nu voortaen
renighe brieven von Cessie te moghen gebruylten ende genieten Sy en sullen eerst enle alvoren gehouden wescn cort nae de ínterintttie van dien te tornen in onse voorwbreve St.ede VM~ Legden, ende voor het
3tktdthuys aldaer te stuen in haer onderste
.xieet drie daghen achtereenvol~gende op eene
$aetse hooch syude drie of vier trappen el:ke dag11 een uyre, te weten V;LII bslf’tw~olf
45 *
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tot half een uyre op ten middach op poene
van te vervallen in’t effect van henre brieven
van Cessie.”
>pOntbieden voorts onze,” enz.
Dit krachtige middel werkte bij uitnemenheid goed, want in een vertoog van Bnrgemeesteren van den 24 Februari 1605, gerigt
aan den Prins van Oranje, verklaren zij onder andere aldus :
,)Welk octroy soveel geopereerd heeft dat
wy niet en weten dat sedert ooit binnen Leydeia ymant Cessie gedaen heeft, maar so wanneer eenighe hen onderstonden snlcx te practiseren, zijn telkens daervan gedeterreert mits
onse oppositie ende gedreichde executie van
‘t voorschreven octray, ende hebben heure
schuldenaren te vrede gestelt; gelyk wy verscheyde exempelen daarvan des noot zonden
kunnen bijbrengen.”
Later zijn andere keuren en verordeningen
op dit onderwerp verschenen, waarmede deze publieke tentoonstelling in strijd scheen te
zijn, zoodat de groote vroedschap op den 30
September 1671 besloot deze executie af te
schaffen. De verhevene toonplaats is echter
bewaard gebleven en bestaat no2
In Rotterdam moet ook dergelyk eene bandelwijze hebben bestaan. Zijn er nog meer
steden hieromtrent geoctroijeerd geweest?
8. P. L.
Zonderlinge drukfyvgl. VIL bl. 5,261).
JOH . VOGT vermeldt pag. 136 van zijnen
Catalogus hist. crit. lìbrorum rariorum een
zeldzaam boekskepaucissimorum foliorum, ten
titel hebbende: JOKX. B~XEFOXII,
Arverni,
Pancharis.
Hiervan waren hem bekend drie
uitgaven, van 1587 te Parijs, eene te Ilelmstad van 1620, en eene Lyonsche, curante
NIC. BLAXCARDO
van 1655, alle in 12*. In
deze laatste nu begint het Basium IV aldus :
o Deus imprnbe! dire! ter sceleste !
Deus sacerrime! Deus inauspicate!
Tun’ tantum scelus ausus, ut papillas,
Illas Pancharidis rnesc papillas,
Quas Venus veneratur et Cupido
Feris morsibus ipse vulnerares ?

De blasphemie in deze regelen is ontstaan
door eenc drukfout. In de andere editiën toch
wordt niet gelezen Deus maar Bens , zno als
dan ook uit den context blijkt, dat gelezen
behoort te worden. Zonderling is ‘t evenwel
dat deze fout driemalen herhaald is.
A. v. W.
Een achthare peereboom. Aan du New-York
Lgterary World van September 1853, ontleenen wij de Qzonderheid, rlat een peereboom,
die, 206 jaren geleden, geplant was door GouverBeur STUYVESANT op de plek, die later de
hoek is geworden van Xhirteenth Streef en

Third Avenue, nog bloeit en vruchten draagt.
r,I)e tegenwoordige eigenaar, de Heer w. H.
mom, heeft een’onzer lijtlgenooten eene peer
aangeboden, heden morgen van dezen eerwwnrdigen boom geplukt.” The Leisure Hour,
lS54, p. 96.
J.H.VABX LEXNEP.
De eerste Locomotief en de eerste Spoorweg
voor passagiers. Nattr aanleiding van eene levensschets van GEORGE STEPRENSOX, in de
Times van den Men September 1857, waarin
werd aangeteckentl, dat de Stockton- en DarZington-Qoorweg de eerste van dien aard was,
die in Groot-Brittannië voor het handelsverkeer werd geopend, schrijft Y. in hetzelfde
blad (17 Sept. 18,57) uit Kilmarnock:
»Wat de opening van spoorwegen voorpassagiersverkeer betreft, moge d e levensbe- schrijver gelijk hebben: doch men is niet
slechts aan GEORGE STEPIIEYSOY,
maar ook
aan het ondernemende karakter van wijlen
den achtenswaardigen Hertog van PortZand,
de vermelding schuldig, dat deze ten jarel
of 181s een locomotief van Killingworth-model, hier op den Kilmarnock- en Troon-spoorweg deed plaatsen,tot vervoer van steenkolen
uit ziJne mijnen naar de haven van Troon.
Deze machine bleef een’ aanmerkelijken tijd
in werking, doch werd eindelijk ter zijde gesteld, wijl de gegoten ijzeren spoorrigchels
(tram-rails) te zwak voor haar gewigt bevonden werden, en geslagen of gesmeed ijzér nog
voor openbare spoorwegen niet in gebrnlk
was gekomeu. Zonder twijfel was het eenigzins de ondervindin,+ hier opgedaan, die aan
STEPHESSOX aanleuiq gaf om geslagen ijzer
voor den Darlington-spoorwe,n
aan te bevelen.
J.E.VAXLEXNEP.

Lodewzjk Napoleon, Koning van IgoUand,
op het Loo. Toen de >~lamme Koning,” zoo als
ik hem heb hooren noemen, voor het eerst op
het Loo zon komen, had men natuurlijk reden
te gelooven, dat hem van de bevolking der
omstreken geen zeer hartelijk onthaal zou te
beurt vallen. Men beijverde zich dus om aan
het volk het behoorlijke eener goede ontvangst
in te prenten. En met goeden uitslag. Want,
toen deKoning voor de vergaderde volksmenipte verscheen, klonk, onder gewoonte, hun
kreet uit volle borst : OruIge boven I
J.lI.VAH LEXNEP.

Eene Reuzinin 1322 (vgl. bl.2~1).CERxSIER
heeft die aanteekening vrij zeker uit WAGEN-4~13 (III.205), die als bron aanhaalt WILH.
PROCURATOR, adannum 1322 p. 606. REIGERSBERGIX, Chron$k vma Zeelandt, dl. 11. bl. 140
(uitg. v. ROXIIOI:~),
verhaalt er bij, dat die
reuzin .nit Schouwen was en van kleineouders
geboren.”
v. 0.
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Verongelukte schilderijen (vgl. bl. 290). Bedrieg ik mij niet, dan is nog aan een ander
schllderij van dien meester, met dezelfde bestemming, hetzelfde lot te beurt gevallen.
(Wat ik meen, dat, al ware het alleen om de
zeldzame overeenkomst, hier wel mag herinnerd worden). In het begin dezer eeuw is het
kabinetvanwijlenc,.
VAN uer, POT VINGROENEVELD te
Rotterdum verkocht, en daaronder
de schoolmeester van GERARD DOLT, die bij
kaarslicht eene pen vermaakt, voor (zoo ik
meen) tachtig duizend gulden aan het Hof
va:l Petersburg, in ZoEland tegen alle schaden verzekerd en op zee vergaan.
v. D. v. B.

voornamelijk in de mijndistricten, kaauwen
deze bladen onder het werk in de mijnen of
op reis: en zoo groot is de hartsterking, die zij
er van opdoen, dat zij vaak gedni,ende vier of
vijf d;rgen, schoon olIophoudelij k aan den arbeid, geen voedsel tot zich nemen. Zij hebben
mij dikwijls verzeker?, dat zij honger voelen,
dorst noch vermoeijenis, zon hnp q een’ goeden voorraad Coca bij zich hebben en dat zij
dan, zonder nadeel voor hunne gezondheid,
acht oftien dagen of nachten slapeloos doorbrengen. De bladen zijn bijna znnder smaak,
doch deze wordt zeer aangenaam en zoet,
wanneer men er eene kleine hoeveelheid kalk
(lime, loog, lijm?) onder mengt. De inboorlingen steken eenige der bladen in den mond
en voegen, als deze vochtig worden, er, door
Verloting van de pleerlgkheid Geertruidenberg in 1695. )lDese Heerlijkheijt in den jare middel van een stokjé, een weinig loog of
asch van de malle bij, terwql ze zorg dragen
1695, 16 Augustij in een Loterij tot dmersfoort voor de eerste prijs gestelt, is deselve op lippen noch tanden aan te raken. Verflaauwt
den Laatsten dagh synde den 10 Sept~. te nu de smaak van de Coca, zoo doet men er
een klein weinig loog of as& bij, totdat de
beurtgevallenaan IIILLETJE
SASTVOORT,~~trout met de bakker op de hoek van ‘t Hoede- smaak verdwijnt, er1 vervan$. dan de oude
makerspad, gewesene Dienstmeijt van PIE- door nieuwe bladen. Gewoonlijk dragen zij
een Iederen zakje met Coca en een kalabas,
TERJANSZ MOLErAAR,Z;etroUtgrewe@Stmetde
Wed. VAN JELXESMEIJX, die de helft hiervan lijm of asch hevattende, met zich; en, zoo toemede toekomt, synde desc Heerlykheyt gees- rrerust, onderneemt een dezer lieden het om,
timeert op 72000 gis., hebbende dese. Lotery londer eenigen anderen voorraad, brieven te
bestaan in 16000 Loten yder a 25 gis. banks, brengen naar Lima, een’ afstand van meer
waarvan 23 grote prysen in vaste goederen dan honderd uren paans. Bi zulku gelegenhewaren, bestaande 5 & lOOO.gIs. en 907 a 100 den noemt men ze Chasquis of Chasqueros,
gls.Van welke laatste soort ik dan mede twee eeno benaming’, die ook gegeven wordt aan
de verschillende conducteuren der brievenhebbe getrokken voor 12 loten 213O!) gis.”
Als kantteekening gevonden in eenex.van malen. De Incas hadden lieden op alle de
9. VAN LEEUWEX, Batavia Illustrata, p. 1220. voorname wegen staan, ter overmaking van
elk artikel, dat don Vorst toekwam, en deze
B. J. A. M.
moesten, naar gelang der hoedanigheid van
Spreekwijzen. FZet i s de Morìaan geschuurd. den weg, dit onderscheidene einden ver draDit spreekwoord , de zinnebeeldige voorstel- gen, deze é& uur, gene tweo , anderen drie.
ling van iets wanhopigs, waaraan niet te be- Deze loopers waren voortdurend in touw en,
ginnen valt, heb ik altgcl in den wnordzin op- als een hunner de plaats zijner bestemming
gevat als : het is gepoogd den neger te wns- bereikte, droeg hij op den hem afwachtende
echen. Maar, nu ik heden.avnnd heb uit4e- zine vracht over en gaf hem het wachtwoord
vonden, dat moriaan de roetige waterketel is, chasqd; deze liep onmiddellijk naar den poldie boven het vuur hangt, heb ik begrepen, genrlen post, gaf zijnen last over eu herhaalwaarom de schurende I-lollandsche vrouwen, de : c/baspui, en bleef dan uitrusten tot er een
ander kwam. Op deze wijze werd het hof der
bij iets vruchteloos, zeggen : ZZet is deMoriaan
Incas van versehen zeevisch voorzien.”
J.H.vANLEXNEP.
geschuurd!
SOBRIXO zegt er van: ~~c’ocu, Kerbe du Pérou,
De Coca. Als bijdrage tot hetgeen over ver- qui a la feullle petite; les Indiens la sucent,
sterkingsmiddelen
VL bl. 35 en elders gezegd et cela les sofitient deux ou trois jours sans
is, geefik het volgende uittreksel uit STKVEX- manger, parce qu’elle leur donne beaucoup
SON’S South America, ontleend aan de Literary de vigueur et de force: ils s’en servent aussi
au lieu de monnoie peur troquer contrc d’auGazette voor 1825, p. 702.
Ue Coca-boom. >jL)it is een kleine boom, tres marchandises.” Dìctionnario de las Lenmet bleeke, helprnene bladeren, in vorm guas Española y Francesn,etc. 9. .Edicion. En
eenigziris gelijk aan die van den oranje- Drusselas, 11. A. QOSSE, 1731. Tom. 1. p. 162.
Eindelijk vind ik nog het volgende opgeboom. De bladen worden, drie of viermalen
in het jaar, van de boomen geplukt en zorg- teekend:
In de vergadering der Medico-Botanicd
vuldig in de schaduw gedroogd ; men pakt ze
vervo!gens in kleinc mandjes. Do inboorlin- Society, van Woensdag 14 December 1836,
gen, in verscheidenc gedeeIten van Peru, en (Literary Gazette van hetzelfde jaar, p. 808),
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lagen aeen zak Coca en een stuk LZipta, de
asch van den Jesuieten-bast, op tafel. Zij
waren aangeboden door Kolonel WII,SOX ,
Consul-Generaal voor Peru. Deze zclfstandigheden geleken, volgens de verzekering van
den IseerPETTIGREw,OP die, welke men vindt
in de mummie-holen der Peruviaaasche edelen en personen van rang.”
Dit medebegraven bewijst welk eene waarde, reeds in oude tijden, aan deze twee zaken
werd gehecht.
J.H.VANLEWEP.

Randvestenfabriek. In een met papier doorschoten exemplaar van de Handvesten der stad
IJsselstein, Anno 1710, in mijn bezit, vond ik
onder andere aanteekeninpen van ecne onbekende hand, ook het volgende: 1jNota: dat
met communicatie van die van den Rade deze
handvesten bij den IIeer &. SAMuEL VERHOEVEN,
in zijn leven Schout en Secretaris
dezer stad IJsselstein, door den Raadsheer
EEUWIJK te Utrecht zijn gedartn opstellen, die
dezelve uit alle statuten, costumen en ordonnantien van Vianen, R h e n e n , A m e r s f o o r t ,
Montfoort, en andere geextraheerd
heeft mutatis aliquando mutandis, om te voorkomen
die van Benschop, te weten Burgemr. GERARD
JANSZ.
LEENEN,
ende zijne assistenten, dewelke bezig waren 1674 en 75, met advys
ende hulpe van de lieer en Mr. JAP DE GROOT,
Advocaat in ‘s Gravenhage, handvesten te
smeden, die misschien zoo voordeclig niet
zouden geweest zijn voor de respve Schouten
en Secretarissen, 8.1s deze: hetwelk bij hem
zijnde geroken, hij in stilte deze handvesten alzoo geconcipieerd, zijne Hoogheid den
Heere Prince van Oranje, als &ron van
IJsseZstefn, of die van z$nen
rade, voorgehouden heeft gehad, ende, in ‘t Leger zijnde,
zijne gemelde Hoogheid laten tcykenen en
approberen , waarmede die van Benschop opgeligt, ende hare aangewende devoiren en
moeiten elusoir gemaakt waren, ende zijlieden verset stonden, dat aldus waren voorkomen en ,acprevenieerd.”
13. Fr. C.

lande van Vianen, en die aldaar gekomen
whs om dezelve te verkoopen, ende dus abterhaeld wierd, hoewel hij zeyde voor anderen
gekomen te zijn om te verkoopen, die hij niet
konde aanwijzen, en mitsdien zelf voor autbenr gehouden wierd. Hij wasgeboortigvan
Teckelenburgh.”
B. F. C.
Dr. J. C. Ludeman (vgl. VI. bl. 102,300 ;
VIT. bl. 131). Ik heb voor mij liggen een
werk in 4O., groot 344 bladz., hetwelk door
Mr. ~~AxcIscCs (F. L. KERSTI~~AB) toegeschreven wordt RW LUDEMAS, onder den titel : Triumph-saai van Astrologische voorzeggingen (van 178S-1835j of Nieuwe Spiegel
der Waereld, van den roemverdienezde
sophische Genees- en Planeetkundige

PhiloDotter

JOH.~HRIST~PH.L~DE~~~~,~~Z.

Op lust van den Astroloyist LUDEMAN, tot
nog toe verzegelt en begraven gebleven, om eerst
dertig jaren na zij,en dood waereldkundig gemaakt te worden.

&Ien ziet alzoo, dat LuDEiUAN niet in 1767,
maar wel in 17.57 is overleden.
In dat werk en ook in de Sleutel van Meester FRAXCISCC'S, op het Astrologisch werk van
Doeter
LUDEZ~A‘J
, getiteld; l’riumph-Zaal:
enz. 1788, leest men op verscheidene plaatsen, als: Zoo oneigen aan het karakter der
Haarburgers. - O p z i j n Haarburgers. Tegen de gewoonte der Haarburgers. - Aan
de Haarburgsche p..ltijker, enz.
Hieruit blijkt dat LODEXAX niet te Haarlem, mnar te aarburg geboren is, en zich teekende :JoHANCHRTSTOPRORUSLUDEMAN.
s. v. w.

Geslacht de Witte van Haemstede. Nnar hetyeen wij opmaakten uit de uitdrukking van
C. b A., VU. bl. 268, Aant. (t), schijnt ZEd.
te gelooven, dat de, zoo wij vermeenen , no,o
bestaande f:hmilie DEWITTEVAN HAEMSTEDE,
zou afstammen van den beroemden bast.aard
van Graaf FLORIS .V: eene dwaling, die vrij
algemeen is. Steller dezes (die ook aan dnt
geslacht verwant is, als in de vrouwelijke
linie afstammende van den Heer Mr. JACOB
DE~ITTEVASHBEMSTEDE, Baanderheervan
Regtspleging in den goeden ouden tzj’d. Als
Haemstede , en Heer van houdekerke en Wesproeve van regtsplepinp uit, den goeden ouden terschouwen, Rentmeester-Generaal van Zeetijd, vond ik nog het volgende:
land, boooster-Schelde, en Burgemeester van
l,A”. 1693. Den 24 December is alhier bin- Zierikzee, gehuwd met~~CooaVAN ORLEANS)
nen IJsselstein publyeq gepeesselcl en ge- vermeent, door het volgende dat verkeerde
brandmerkt en vnor 20 jaren in ‘t ‘I’u~thuis denkbeeld te zullen verdrgvon.
geCOnfilXer(l J.4COB PPETERSZ. COREVAAR,
De familie DE WITTE is een der voornaamom dat malitieusselijk Heermoes geplant hacl ste geweest te ZeFikLee, en stamt af van JAin Eensclioi, op de Hofstede van den Heer con WITTENSEX, Burgemeester van Zierikzee,
PAX DER IIKGGR, die hij gebruikt had.”
0aehuwd met JACOHI~A WEIJTSEN, dochter
nAo. 1717. Den 21 Julij is te Yz&e, gegeesvan QcINTIJN, Weer van .Erantzu@ck,
R:tad
aeltl, gebrandmerkt en gebannen uit het prnaf- van Zijne l~oninklijke M;ljesteit in den Have
schap van %ncn en A7,legden. een kaarl, die VRIJ ~~o&ntE,en JACOXWA DE ACYBERT. Zij
kouters van ploegen had gestolen ,buyten den hadden een zoon, PIETERDE WITTE, Opper-
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dijkgraaf van den Lande van Schouwen, gehuwd met CECILIA VAN BERESTEYX, wiens
nakomelingen mede den naam van DE WITTE
gevoerd hebben en Heeren geweest zijn van
Elkerzee, Elkmeet, BruiJlisse, enz. enz.
Deleden van het geslacht DE WITTE hebben
verder de betrekkingen bekleed van:Superintendent over den geheelen lande van Schouwen, BurcfAl en Westkund , Schepen, Kaad en
Pensionaris van Zierz%zee, Burgemeester van
Reymer.swaal,
Baljuw VNJI Gnoes, I&adpensionaris van Zeeland, en zijn - 200 als uit hunne genealogie blijkt - onmiddellijk vermaagschapt aan depatricische geslachten: DE JOXGE, STAVEXISSE,
PIETERSOX,DE
HUYHERT,
BOLLE,TEELLI~CIZ,MOGGE,VAXCRO>ISTRIJEY,
OCKERSSE,vAN GELRE,MASSIs, enz. Denaam

leeft ook nog voort in dien van de Heeren DE
WITTE VAN CITTERS, die mede van dit geslacht
afstammen.
Eindelijk was ook het wapen van DE WITTE VAY HAEYSTEDE ten eenenmale verschillend van dat van WITTE VA~Y HAEXSTEDE.
DE WITTE toch voert van azuur, beladen met
2 fasces ondées van zilver, en, zo0 wij vermeenen, tot cimier, een’ zittenden windhond van
zilver,metgouden halsband; en dat van HAEMSTEDE is genoeg bekend.
X.
Invoering der Gregoriaansche tzj’drekening in
Engeland. De Doorn van Gkaston6wy. Het zal
welligt niet zoo algemeen bekend zijn, dat de
tijdrekening, waarin wU ons sedert den eerste van Louwmaand 1576 (of 16 Julij 1575?)
( WAGENAAR, Vaderl. Ifist., 2de druk, 17ï0,
dl.VII. hl. 91) verheugen,eerst op den 14den
September 1762 in Groot-Brittannië werd iagevoerd. Dat deze invoering niet zonder tegenstand plaats vond en hoe, ter gunste van
den ouden stijl, een boom als getuige moest
optreden, wil ik hier in het kort mededeelen.
Te Glastonbwy, eene plaats, wegens de geneeskracht harer wateren bekend, stond een
doorn, waarvan de roep ging, dat hij altijd
op kersdagmorgen in knop was, des middags
bloeide, en des nacbts verwelkte; voorts, dat
hij oorspronkelgk de staf was geweest vnn
JOSEPH van Arimathea (The Gentlejnan’s Magazine for the year 1753, vol.~XXIII. p. 578).
Van dezen doorn zegt MILLER in zijn loordenboek, dat hij in vele tuinen als eene zeldzaamheid wordt bewaard,vaak eenig-e bloemtrossen in den winter voortbrengt en daarna
op den gezetten tijd met de gemeene soort
bloeit, doch, in geen ander opzigt van den
gewonen haa@oorn verschilt. Hij schrijft
voorts het bloeiJen er van in kersmis grootendeels aan de zachtbeid van het seizoen toe
(GentZ. Mag. 1753, p. 49). Een berigtgever in
hetzelfde tijdschritf, p. 4.5&, meldt, dibt de
boom op den ouden St. Micl~ielsdag (25 November) 1752 in vollen bloei stond, en men

dasroppleitte om dien dag volgens den ouden
stijl te vieren. Kindelijk zie ik bij CJIOYRL,
WoordenBoek,
2de druk, dl. II. bl. 972, dit
gewas GLustordwysche door/& eJJ Oxyucantha
bijlora Britannic2 genoemd.
N U kon het volk het met den nieuwen stijl
volstrekt niet ,vinden en schreef men, op den
24sten December 1753, uit @airdon in Buckin.ghutnshire:

r>!Meer
<I;~JI 2000 menschen kwamen hier
van nacht met lantaarns en kaarsen, om een’
slee-doorn (black-thorn) te zien, die in deze
nabuurschap groeit en die men zich (dit jaar
slechts) herinnerde, dat een stek was van den
beroemden doorn van Glastonbury en dat altyd op den Slsten in vollen bloei stond, den
volgenden dag knoppen droeg en des nacbts
geheel verwelkte: tnaar, toen het volk geen
schijn van knop ontdekte, kwamen allen tot
het besluit, dat de 25ste December, nieuwen
stijl, de repte kersdap niet wezen kon, en
weigerden biJgevolg naar de kerk te gaan en
hunne vrienden op dien dng naar gewoonte
tc onthalen. Ten leste begon do zaak zoo ernstig te worden, dat de Predikanten der naburige dorpen het verstandig oordeelden om, tot
bevrediging van het volk, af te kondjgen, dat
de oude kersdag als vroeger zou gevierd worden. (I/~iden~ 1. ca)
Uit Glastonbury ontving men het volgende
berigt :
IJEen groote zamenloop van volk nam op
kersavond, nieuwen stijl, de beroemde doorns
waar; doch er was, tot hunne groote teleurstellin-8, geene waarschijnlijkheid dat hij [op
dien tqd] bloeijen zou, hetgeen oorzaak was,
dat zij hem naauwkeurig waarnamen op den
6den Januarij, kersdag volgens den ouden
stijl, toen bij bloeide als gewoonlijk. (Ibidem
1. c.)”
Ook in de nabijheid van Bristol werd op
den 5den Januarij de oude kersdaa door het
landvolk met herdnekkigheid gevierd, on in
de buurt van Worcester deden de Anti-Gregorianen hetzelfde, terwijl de bewoners van sommige kerspelen er zoo op stonden, dat men
hun, gelijk zij het noemden, een’ ouden-stijlkerspreek zou houden, dat hunne Predikanten niet wel anders konden dan hun toegevelr.
In sommige steden, waar de markt op Vrijdag werd gehouden, was den ganschen dag
niet één botermandje, ja zelfs peen gn>as, de
bekende kersdagspijs, op de markt te bespeuren.
Ten slottc noT het volgende,verkort, uit de
Inspector van 1% September 1752, No. 473.
(Ged. Xcq~rJ:m~
1753, p, 413) :
>,AQnheer de Inspector!
Ik schrijf U in de qrootate verlegenbeid.
Ik verlang, dat gij er iets op vindt om mijne
zaak we& op de been te helpen, of’ik geloof
dat ik gek zal worden en mijn hart breken op
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den koop toe. Hoe heb ik het er nu me&? Ik
begeer het te weten, slecht en re@! Gisteren
nacht ging ik naar bed, het was WoenscJq 2
September, en het eerstc ding, waar ik van
morgen mijn oog op werp, boven aan uw blad,
is Donderday den 14den September. Ik hen
piet naar bed gegaan vcidr tuaschen éBnen en
tweeën: heb ik nu 11 dagen weggeslapen in
twee uur, of hoe is het? Wat mij betreft, ik
vind niet, dat ik eenigzins meer verfrischt
ben, dan na den slaap van een’gewonen nacht.
Men vertelt mij, dat er een perleníentsacte op is. Ik heb, het zij met billijken eerbied
gezegd, altijd gedacht, dat er zeer weinjg
dingen waren, die een Britsch Parlement met
doen kon, maar, had men het mij gevra.agd ,
ik zou geoordeeld hebben, dat de vernietqmg
van tijd er Bén van was.
l%n ding echter kan ik U verzekeren , dat
mij zeer verwonderd heeft: dat Zgne Nujeshit er in toestemt, nu hij door het voorgevallene blijkbaar van 11 dagen beroofd wordt
uit den tijd, dien hij in zijne Duitsche Staten
zou doorbrengen : doch hg ia een Vaderlandlievend Vorst. Welligt is de vernietiging van
ruimte het naaste bedrijf onzer meerderen
en zal zijne toegevenheid worden beloond,
door dat Hanover en Lqnden naast elkander
zullen liu~~en.”
De sc%$ver gaat dan voort te verhalen,
hoe hij, nog geen zes weken geleden, uit cis
West gekomen, niets van de zaak afwist en
hierdoor zijn meisje, met wit hiJ op den loden
September in’t huwelijk zou treden,door den
nieuwen stijl verloren heeft, enz. Qoch ik
ben reeds te lang geweest.
$.n.VANiEYXEF.

Bpreekwijzen. Een kruiwagen hebben, voor :
een’ magtigen begunst$er hebben. Dat deze
spreekwgze reeds oud IS , blijkt uit het opgeteekende bij WAGEXAAR (Vcderl. Eist., Ydc
druk, 1770, bl. NT, NS), waar hij verhaalt,
dat H&YBIK RICKSZOOX, Oud-BuI.‘gemeester
van Anasterdcm, toen hij,in 157% uit genoemde stad verdreven, te Iiaaylem, aangekomen
was, tot zijne lotgenooten gezegd zou hebben:
>r&n ding hebben wij vergeten” en, op de
vraag: ,,Wirt?“geantwoord : >lden kruiwayen”
,)in Amsterdams&,” ~chrijftw~OE?rann, pll)eteekenende het middel, om dien men wil in ‘t
bewind te helpen [weïli$ ooi< om er zelf we&
in te komen], en de dqen te stieren, naar
J. EI. VAX LENNEP.
zynen zin.”
Thee. Plnnten in osksel gedronken. Mate’.
of Parnguoy-Thee. Do planten, die men als
thee gebl,nikt,zijn evenzeer van elkander ver.
scheiden, als da landen waar men ze drinkt,
ian elkander afgelegen. In Mexico en Guatimulu worden de bladen der Psordea glanduiq~n gemeenlijk daartoe gebezigd,en in Xcuu

$enada, levert de Alstonia theuformis van
~UTIS. door HI~MBOLDT en BOWLA~DS~~~OKIS Alstonia geheeten, eene thee op, die voor
le Chineesche niet onderdoet. Op hetzelfde
rasteland, meer naar het noorden, maakt men
!ene zeer aangename thee van de bladen der
?aultheriu procumbsns en van de &duna lati“o&~w. l)eze laatste heet men gewoonlijk thee
ran .Cubrador, en op haar gebruik werd, ge*
oof ik, het eerst de aandacht gevestigd door
Sir JOSEPHBANRS.
Maar de meest beroemde van alle Americaansche theeën is de Paraguaysche, waarrnn jaarlijks groote hoeveelheden in Peru,
Chili en de Staten van Buenos Ayres worden
ngevoercl; het gebruik daarvan is in .?XdBmerica zoo slgfmeen , dat de inwoners, hett
lij ze bezig zijn in huis of in het veld, er altijd
sen weinig van in aftreksel gereed hebben, en
niemand op reis gaat zonder zich met een’
roorraad van dit kruid te hebben voorzien.
Ilen maakt, het door eenvoudig warm water
)p de bladen te. gieten, waarna het, met be1u1p ran eene zllveren of glazen buis, uit een
clein potje wordt opgeslorpt, dat men Mutélot noemt. Dezen draagt men in de hand, en
s de-gebruiker te paard of met iets bezig, dat
le dienst zijner handen vergt, zoo hangt hg
let drinkvat met een ketentje aan zijn’ nek.
Vaakvermengt men deze thee met een weilig limoensap en gebruikt ze, onverschillig,
net of zonder suiker. Euyopesche reizigers,
Naarmede ik heb omgegaan, verkiezen dit af,reksel boven alle de theeën, uit China aan{ebragt. L)e Parugunyschs
thee is daarom te
nerkwaardiger,
omdat zij het voortbrengsel
s van eeno soort van hulst, een geslacht, dat
nen tot hiertoe voor doodelijk hield. Hij
wordt, onder den naam van IJex Paraguensis,
geschreven en afgebeeld in een Aanhangsel op
let tweededeel des werks van den Heer LA&
:ERT, over het geslachtFinus;
de lieer AUGQ,+
re ST. HILAII~E vermeldt dezen hulst, in de
Mémuires du ilfuseum, als IZex Mate, en Drs.
SPIX en MAR’IWJS
noemen hem, in hunne Bre
ciliaansche Reizen, .?iex Gongonha. Uit gewas
heeft eeno uitgestrekte geographische ver?
spreiding, wijl men het in de groote woudstreken aantreft van Paraguay, door de paY
runa, de Ypané en de Jejni besproeid; het
groeit in dc provincie der Minaes Geraes en
andere districten van Brazilfë, el* schijnt in
Guyana door den IIeer MARTIY gevondente
zijn, daar men er talrijke exemplaren vau
ziet in zijn Herbarium, waarvan een gedeelte
in het bezit is van den E~~C~LAMRERT.W~~
moeten het er voor houden, dat. deze in het
bergdistrict verzameld zijn geworden : want
het zou anders onmogelijk z;jr~ , de gedachte
te rijmen, dat dezelfde plant onder zulk eene
verschillende breedte ZOU te vinden zijn. De
boom heeft nagenoeg de grootte van dep
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oranjeboom, waarop hij eene aanmerkelijke
gelijkenis heeft van aard en bladeren. Hi
draagt witte bloemen, die zich als kleun
bloeltoppen in de bladoksels vertoonen. Z;J
hebben vier meeldraden en worden dool
scharlaken bessen , gelijk die van den gowonen hulst, vervanqn, De bladen, hetzij
versch of gedroogd, zOn zonder geur, matil
dampen, als er een weinig warm water op ge
schonken wordt, eene aangename lucht uit
D e H e e r LANBERT heeft het geluk gehaC
eene levende plant van dezen hoogst belangriJken boom magtig te worden ; ZU groeit nu
in zijne verzameltng te Boyton Heuse, Graafschap Wiltshire.
Ook maken de bladeren der Corraea alba
in Nieuw Holland, eene zeer goede thee. Ja
zelfs de bewoners dier barre en afgelegent
eilanden, welke men de Kurilische noemt, ir
de zee van Kamschatka, vervaardigen een6
thee uit eene nog onbeschrevene soort var
Pedieularìs, door Prof. PALLAS in zin Hep
barium, dat nu in handen is van den Heel
LANBERT, Pedicularia
lanata geheeten.
Maar het is noodeloos alle de aromatische
kruiden van het geslacht Labiutae op t.e som.
men, welke men, rn verschillende landen, al!
thee gebruikt; het was alleen mdne bedoelin;
aan te toonen, dat er theeën worden voortge.
bragt, door planten, die, op het punt van ver
wantschap, zeer verre van elkander afge,
scheiden zijn. Daar wij evenwel het onder
werp der theeën behandelen, kan het belang
rijk zijn op te merken, dat de.gewone zwartc
Chinesche theeën voornamelgk bestaan uil
de oude bIaderen der Thea viridis, onder.
mengd met die van de Camellia Sasanqua o.
oleifera, en somtijds met gedeelten der bla.
den van de Olea fragrans; en, dat de fijnstc
theeën, onverschillig of zij groen zijn of zwart
door de Thea Bohea schijnen voortgebragt.
daar de hoedanigheid en kleur geheel afhankelijk zijn van den ouderdom der bladen en
de wijze van bereiding. Nooit, schoon ik de
zaak lang heb waargenomen, heb ik in de
theeën, welke men vervalscht noemt, wilgenof sleebladen, of iets anders van Britsch gewas kunnen ontdekken. Het is waarschijnlijk dat men de bladen van de zoo even vermelde CameZlM-soort
voor de laatste heeft
aangezien. - Dit JADIE~OS’S Edinburgh Philosophical Journal in The Literary Gazette for
1825, p. 734.
Met dit berigt stemt het volgende overeen,
dat ik uit eene later te vermelden bron ontleend heb.
De van den Caà-hoorn gesnedene en, bij een
langzaam vuur, geschroeide bladeren hebben
den naam van Paruguny-thee
verkregen ,‘nit
eene soort van gelijkenis op het thee-blad,
dat, even als dit, m warm water afgetrokken,
gebruikt wordt. De boom Caà groeit nergens
Dl. VIL

natuurlijk, behalve in de wouden, die nagenoeg twee honderd uren pnwns van de stad’
Asumpcion verwijderd zijn. Gelijk de biezen,
tiert hij het best in een’ vochtigen mo8rgrond.
In vorm en bladeren, uitgenomen, dat deze
laatste zachter zijn, gelijkt hiJ den oranjeboom, dien hij echter verreweg in grootte
overtreft. Zijne bloemen zijn klein en wit,
met een’ bloemkelk, uit vijf blaadjes zamengesteld. Het zitad heeft zeer veel van Amerikaansche peper, doch, er vertoonen zich drie
of vier kleine, witachtige en langwerpige korrels onder de huid. De takken, van de boomen met een hakmes (biZl) afgehakt, worden
gedurende eenigen tijd op staven, die kruiselings over het vuur liggen, geschroeid;
daarna worden de bladeren, met de kleinere
twijgjes, over den grond gespreid en met
stokken tot stof geslagen. Op deze minder
werk vereischende manier bereid, wordt de
Paraguay-thee yerba de palos geheeten, omdat ZIJ dan is zamengesteld uit bladeren, bladsteelen en vezelen, die in zekere mate houtachtig zijn. Eene arroba, vijf en twintig ponden, van deze kruidbereiding wordt, in de
bosschen, voor omstreeks twee Duitsche guldens verkocht; in de stad Aswnpcion IS de
prijs, wegens de onkosten van vervoer, het
dubbele. De GW-miri, door onze Guaranies
mot meer arbeid en zorg.verwerkt, kost eens
zoo veel; want z$ schelden er naauwlettend
de bladsteelen en grootere vezelen uit, en
werpen ze ter zijde. Zij stampen de bladen,
na ze voor een zacht vuur te hobben gedroogd, zachtjes in een’ houten mortier, inmiddels zorg dragende ze niet tot pulver te
slaan. Want, hoe hceler ze blijven, boe meer
smaak en geur ze hebben, en, tot zeer kleine
stukjes vermalen, verliezen ze beide, Het
woord Caà-mìra beteekent hetfijtre blad, dat
niet, gelijk de Spanjaarden het doen, tot stof
gemaakt is.
Wanneer het kruid nu behoorlijk is toebereid, wasemt het, zonder dat men er iets bijvoegt, een’ zeer aangenamen geur uit: doch,
menwt men er een weinig van de bladen of
schii in der vrucht van de Quabira miri, zoo
wordt de geur verdubbeld, de smaak verbeterd en de prijs verhoogd. Voorts dient in
het oog te worden gehouden, dat de plant van
len’ gomachtipen aard is, en er, bij het droogen, zorg moet worden gedragen, dat zij niet
worde verdroogd. Bij het onderzoek der kwaiteit van de Cuà-miri neemt de koopman er
?en weinig van in de vlakke hand, en blaast
:r op; vliegt er nu te veel van weg. dan is zij,
laar zijne wijze van zien, al te hard gedroogd
!n mist sap en kracht: blijft daarentegen eeu
gedeelte, als ware het door eene natuurlijke
,om aan de hand geplakt, vastkleven, dan is
rij van de eerste kwaliteit. Om de eigenaarlige bitterheid van het aftreksel wordt ha
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veelal met suikergedronken : doch de Indianen
en de lagere klassen van Spanjaarden gebruiken het onvermengd. De Cuà, schoon zij alleen
in de verst afgelegene deelen van Paraguay,
tegen het noord-oosten, gevonden wordt,verschaft niet alleen eenen drank aan de inwoners van dat land, maar ook aan de Pernvianen en de inboorlingen van Cf~ilì, die nooit
ophouben het te slorpen, van den morgen tot
den avond. Deze Paraguaysche nectar smaakt
aan elken rang, ouderdom en kunne, en is
hun, wat chocolade, koffij , Chineesche thee
en sterke dranken zijn voor andere natiën.
Na op muilezels van de verwiderdste w.egen
van Paraguay naar de verre koningryken
van Peru en Chili te zijn vervoerd, wordt het
voortbrengsel van den Ca&boom,
wegens de
moeijelijkheden van den togt en de zware
r.egten, op het uiteinde zijner reis tot grootelgks verhoogden pr$ verkocht.
Het vat, waaruit het aftreksel genomen
wordt, is van eene huid, of een’ door midden
gespleten pompoen gemaakt, die, onder de
hoogere standen, vaak van ronclom geheel
met zilver beslagen is. Hierin doen zij eene
gewone tafel-eetlepel van het kruid, roeren
het eenigen tijd om, met bijvoeging van suike,r en koud water, en schenken er dan kokend op. Bij velen wordt er citroen- of limoensap in gedrupt. Het dus bereide aftreksel wordt door eene zilveren pijp gezegen,
waaraan een kleine bol, met fijne gaatjes : en
dit geschiedt, opdat niet eenig deel van het
krurd, dat nadeelig is voor de maag, met den
drank door het keelgat zal schieten. Anderen
gebruiken daartoe eene naauwe houten pijp
of een dun rietje. De Indianen, niet gewoon
de CaCt door te zijgen, slikken dikmaals onwillekeurig eene zekere hoeveelheid van het
vaste gedeelte in, en men zegt, dat men soms
groene, zamengepakte ballen daarvan in de
iygewanden der overledenen aantreft. Hoe
drt ook zij, het is onwedersprekelijk, dat het
warme water, waarop het kruid te lang getrokken heeft, niet zonder schade voor de gezondheid kan gedronken worden. Het wordt
zwart, en kan alleen nog dienen bij de inktbereiders, om de kleur van hun fabrikaat
donkerder te maken.
Doch het matig gebruik van deze thee is.,
in vele opzigten, gezond en weldadig.
Men heeft mij dikwijls gevraagd, waarom
h.et kruid van Yaraguuy nooit naar Europa
wordt uitgevoerd ? en ik heb geantwoord : om
verschillende redenen. Vooreerst wordt er
luttel meer bereid, dan voor de Amerikanen
genoegzaam is. [Dit zou, bij mogelijkheid
van ultvoer, wel anders worden.1 Zoo. bovendien, de Spanjaarden van Paraiuay
op handel belust waren en winst, zouden zij, niet
alleen dit kruid, maar ook vele andere voordeelige geriefelijkheden kunnen uitvoeren,

[Eene reden, die het doen van anderen niet
uitsluit.] Hunne schepen zijn, vooral in oorlogstijd , weinig in getal ; hunne zekerheid is
nul. Voeg hier bij, dat de Caci in weinige jaren bederft, en, haar’ oorspronkelijken geur
verliezende, als Russisch le& ruikt; in dien
toestand wordt het door die van Paraguay
voor het zwart schilderen van laken gebezigd. Eindelijk hebben de Europeanen, omdet zij dit kruid nooit zoo veel als geproefd
hebben, geene begeerte om het van 4merLka
te halen : iets, dat zij zeker doen zouden, bijaldien zij met zijne deugden bekend waren.
Vertaald uit de Literary Gazettefor 1822,
p. 160, in hare beoordeeling van : An Accomt
of the Bbipones, an Equestrian People of Paraguay. From the Lalk of MARTIN DOBRIZHOAFER, eighteen years a Missionary in that
Country. 3 vols. 8’. Londen. J. YURRAY.
(Berigt omtrent de Abiponen, een Ruitervolk van
Paraguay. uit het kZtg?2 van MAARTEN DORRIZHOFFER,
gedurende achttien jaren Zendeling in dat land.)
Onder dehandelingen derBritscheMedicoBotanica1 Society komt, in de Literary Gazette
for 1836, p, 280, omtrent de Maté nog het volgende voor :
8Eenige bladen van de Mate’ of Ilex Paraguensis werden (op de Vergadering van
Woensdag, 27 April, 1836) van hand tot
hand de tafel rondgegeven. Deze plant is, volgens de beschrijving, van de grootte eens
oranjebooms. De bladen, die men’ tot gebruik
als thee verzamelt, worden van twee- of driejarige planten geoogst. Het volk van ZuidAmerika schrijft de meest verwonderlijke eigenschappen äan de Maté toe, en verbruikt
er eene groote hoeveelheid van. Met mate
gedronken,wekt zij open houdt wakker; doch
zij brengt, overmatig genomen, bedwelming te
weeg en bevingen, als die, welke het misbruik
van sterke dranken met zich sleept. Opium,
dat de tegenovergestelde uitwerkselen heeft,
wordt derhalve als een middel aangewezen
om de slechte gevolgen der Maté te keeren,
waar te veel opgewondenheid en waakzucht
mogt bestaan.”
J.H.VAXLENXBP.

VRAGEN.
409. -Anakreodschevragen

(vgl.Vr. 947,379).
Ode 21, vs. 3-4.
hì xa~paro~ yàp @73
~poJo%sEL~ àvaorrvál;w.
In het Vatikaansehe HS. staat nwp~Q&~, dat door
een tweede of latere hand in ~pod’o.%i~ werd veranderd. Dit laatste woord nu ia door BRUIDE in zijn
uitgaafje opgenomen en wordt door hem als de ware
lezing beschouwd. Ik weet echter niet, ofzoo doende
de plaatswelop eene evidente wijze geholpen en zijne
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uitlegging er van nied tefiigeins gedwongen Sij ; weshalve ik die gaarfis aan eene nadere overwlrging onaer Crificixoude *aanbevelen.
Ode 31, vs. 5.
- huwhrcuc ‘0pémc,
Het woord 1suxónouC staat in deHSS. en ook in
alle mij bekende editiën. Doch waarom aan ORESTE
dat epitheton van blank- of’ blootvoetig wordt toege.
legd, beken ik niet te begrijpen: ook de Commentatoren van later’ tijd weten er geen’ weg mede. Prof.
PEERLKAMP
heeft er, met de hem eigene scherpzinnigheid, breed over uitgeweid in de Bclcs Try.;
en toch bluft, voor mij alihan$, de zgak duister. Nu
is de vraag: weet men, zonder den tekst geweld aan
te doen, een passender woord er voor iu de filaafs te
stellen ; of kan het, zoo als het daar is, op e6ne allezins bevredigeude wijze uitgelegd worden!
Ode 51, vs. 3.
aiv, ÈTaipa,

BEi +rClV.

Zoo leest men in de uitgave van BRUNCK, door
BCH~~FER bezorgd; doch mijns erachtens
(‘t zij met
eerbied gezegd) is de versreget, aldus gelezen, niet
veel beter dan plat proza; ook wordt in ‘t geheele
dichtstukje met geen titel van een’rei-, beurt- of
wisselzang gerept. Daar nu, in weerwil van verscbillende gissingen, het aangetogen vers nog niet op eene
voldoende wijze is verbeterd of verklaard; ZOO neem
ik de vrijheid, de Nederlandsche geleerden er opmerkzaam op te maken, of het soms iemand hunner
mogt gelukken, ‘t met een plausibel gevolg te herDr. J. TH. Bimmt.
stellen.
&

- De Ceder van den Libanon in Europa. De
prachtige ceder van den Libanon, die zoo langen tgd
den roem had uitgemaakt van het landgoed Brndmore
te Bammersnrith, schijnt, kort Voor hg gehakt werd,
zeer schielijk te zijn gegroeid. Toen LPBONB schreef,
in 1794, was de omtrek van dezen boom, op drie Voeten (*) van den grond, 10 voet 7 duim : en, toen de
WelEerwaarde
Heer JOHN MITFORD hem mat in den
zomer van 1335, werd hij 15 voet 4 duim in omtrek
bevonden. Deze merkwaardige boom is met getrouwheid door FAULKR&R
beschreven.
De volgende bijzonderheden zijn volgens de opgave Van den Heer IUFIDALL :
De hoofdtronk, of hoofdtiassa, 21 voet, 8
duim lang, 150 voet meetbaar en te verkoopen timmerhout bevattende, 60 6 per kubiek @?.
voet,woog.. . . . . . . . . . . . . . . . 9,000.
De tweede lengte, van den stard op naar
boven, bijna 12 voet lang, 5 1 kubiek voet,
B60gdenVaet. . . . . . . . . . . . . . . 3,660.
Derde lengte boven, 21 kubiek voet, B 60
U: per voet . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,260.
Grootste tak, 50 kubiek voeten, B 60 @
den voet . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3,000.
Andere groote takken, 20 kubiek voet, B
60Epervoet. . . . . . . . . . . . . . , . 1,200.

410.

17,520.
Zonder den kleineren top, de twijgen of de wortels
mede te rekenen, was de boom 60 voet hoog en strekten zijne takken zich 80 voet in middellijn nit. Hu
werd verkocht aan den Heer HARRIS , een’ houtkooper, en in dunne planken gezaagd om er laden mede
te beleggen. De wortel werd aangekocht door den
Heer J. B . NICHOLB , Esq., Lid van het Genootschap
voor Schoone Kunsten, en ligt nu op zijn landgoed
(*) Men moet in aanmerking nemen, dat hier van
Engelsche maten en gewigten sprake is.

nabii den Teams. De inwotiere van J&&eHnitfi,
danr onder hen eene algemeene droefheid heerscbte
over het verlier van hun’ lievelingsboom, kochten
met graagte de takken en kleinere twijgen op,en voerden ze als gedenkstukken me&
,,Deze prachtige boom,” zegt de Heer BTBUTT,
, heeft in elk opcigt het regt tot den naam van groot,
d aar bij, in dit oogenblik, de grootste, de Litatigste en
de bloeijendste in het rijk is. Zijn stam Is, aan den
grond, 16 voet 6 duim in omtrek, zijne hoogte 59 voet,
en zijne takken bedekken eene ruimte van 30 voet
middellijns.Wanneer
hg in de volle kracht is van zÿn
zomerblad, de rijk beladene groene armen wuivende
op de zachte koeltjes, en de ontelbare vogels in zijne
twijgen verbergende, geeft hij eene schoone opheldering der verhevene beschrgving, welke door den Profeet BZECHIBL wordt gemauktvan den glans vanassy
rQ in zijn’ hoogsten en weekierigsten sta&t. ,, Zie ,”
Zegt EzECHIëL,
,,.&ssur was een ceder op den Libanon,
schoon van takken, schaduwrijk van loof, en hoog
van stam ; en sijn top was tusschendigte takken..;..
Zijne takskens werden menigvuldig en zune scheuten
lang..... Alle vogelen des hemels nestelden op rune
takskens , en &lle dieren des velds teelden onder zijne
scheuten; en de groote volken zaten onde’r zijne schaduw..... De cederen in GOdes hof verduisterden hem
niet, de denneboomen waren zijne takken niet gelijk,
eti de kastanje’boomen waren niet gelijk zijne scheuten ; geen boom in Godes hof was liem gelijk in zijne
schoonheid. Ezzctilër,, Hoofdst. XXXI,verzen
3,5b,
[6], 8.” Tot dus verre The.IllusttatedPolytechnic
Revrewfor 1853 (HEXiRYRENSWAiv,~OndOn),??0.27,p.13,
alwaar een6 afbeelding van den ceder gegeven wordt.
SEUBERT zegt in zijne Planrenbnde (te Utrecht,
bij W. H. VAN IIE~JNINGEN)
dl. n, bl. 140: ,,Deze
boom kan ook ons klimaat verduren.. . . Vooral is de
graote ceder in den kruidtuin te Pclrijd beroemd, welken TOUBNEFORT in het jaar 1784, vnn zijne reizen
in het Oosten, als een jong plantje had medegebragt.”
Welke zijn de afmetingen van dezen ceder, en die
van den grootsten in onz vaderland 1
J. Ir. VAN LENNEP.

&Il. - $Zét e&*te’StodmgemaaI (621, Stoomwerktt&~f) in Nederhnd. In The G&tleman’a Magarifie
fa> theyear 1778, vol. XLVIII, p. 333, trof rnu, het
volgende :
,,Naardien Besiuurderen van het Bataafsche Gsnootschap voor Proefondepvindel$ke W@begeerte te
Rotterdam hnnne gedachten hebben gevestigd op de
verbetering van een stoomwerktuig ter droogmaking
ven die streken Van de Nederlanden, welke lager geldgea zijn dan de oppervlakte der zee, en zij zulk een
werktuig hebben doen oprigten ,‘waarvan de pompen
te zwak bevonden zijn ge+orden om de aangewende
kracht te onderhouden ; - zoo hebben zij eene belooning uitgeloofd van een’ gouden penning, waard 30
dukaten, voor de oplossing der volgende vraag :
Wat is de beste toestel, die, aan een stoomwerktuig
verbonden , in staat zij om, zonder gevaar van in den
loop van eenige maanden onklaar te worden, water op
te voeren tot alle hoogten onder de vijf voet, de hoeveelheid water vermeerderende, naar mate de hoogten
verminderen,
en overeenkomstig aan de bekende
kracht van het werktuig?
De diugers naar den prijs hebben den toestel, dien
zij aanbieden, in te rigten naar een’ cylinder van 52
Engelscbe duimen middellijn en zeven voet zuigerslag; terwijl zij nadere inlichting kunnen verkrijgen
door zich te wenden tot den Heer LIENDER, consulterend lid (Consultitig
member, Consulent?) Van Voornoemd Genootschap.”
Wat is er van dit stoomwerktuig en wat van de
46 *
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prijsvraag geworden? Heeft het Genootschap methet
eerstgenoemde werkelijk landen drooggemaakt?
J.H. VAN LENNEP.

412. - Kunariesogels. Ofschoon, gelijk m$ ook
door BECKMANN verzekerd wordt (in de Engelache
vertaling van zijn werk, History ofhventionu
, rol.
1. p. 33, Londen, H. ct. BOHN. 1846), de knnarlevogels werkelijk uit de Hanarische eilanden afkomstig
zijn, heb ik echter meermalen hooren vcrhslen , dat
genoemde vogel daar niet meer in den natuurstaat
voorhanden zou wezen. Is dit zoo, cn is de kanarie
dan inderdaad geheel en al een kooivogel geworden ?
J.II.YAN LSNNEP.
-

413.-

-

Adriaan van Bayen. Weet. men ook met

zekerheid, waar en wanneer ADRIAANVANBERGEN,
de kloeke turfschipper, door wien in l590Prins MAURITS Breda heroverd heeft, is gestorven en of hij ook
kinderen heeft nagelaten? Tot belooning voor zijne
moedigedaad schonk PrinsarAunlTs hem Vinkenburg,
thans de drie Schouwen genaamd, een voormalig jagthuis der Prinsen &m Oranje op een half uur atstands
van Prinsenhage. Heeft hij daar ook gewoond en hoe
lang? En zou het historisch waar zijn wat VAN BALEN
in zijne Bsschryving
uan Dordrecht, bl. 868 berigt,
dat blj te Dordrecht burger en ingezeten was en aldaar tusschen 1601 en 1603 aan de pest is overleden?
Of zou hij dezelfde wezen, wiens naam voorkomt op
de lijst der ledematen van de Hervormde Gemeente
te Leur, van het jaar 1627, onder de Haeg (Prinsenhage)
woonachtig: ADRIAEN VAN P.~~EN met $3
huiswrouw ‘2
v. s.

414. - Duìtsche Poot en Judith Resere@e. Wie
is de Duitsche POOT, onder wiens S”. portret het volgende te lezen staat:
,,Son der Natur, du hast sie bewahrt die Einfalt der
Seele ,
Hinter dem Pflug nmarmten dich segnende Weisheit
und Tugend”?
En wie is de dame, met een kopje en schoteltje in
de hand, wier naam om den rand van haar portret
aldusstaatuitgedrukt
:JUDITHBESERAIGEVW.DAZISsonne? Is hare betrekking, of iets waardoor zij naam
gemaakt heeft, ook aan eenigen Navorscher bekend ?
Haar costuum is uit de vorige eeuw; zoo ook, of misschien van nog vroeger, dat van boven bedoelden
s. s.
landbouwer.

415. - H. vnn wijn. In welk huis te ‘s Graoenhoge is deze geleerde den 2 Isten Junij 1740 geboren?
(Men zeide mij op ‘t Spui.) Bestaat er ook eene
lijst van zijn geslacht? Hoeveel broeders en zusters
heeft hij gehad? Wanneer stierven zijne ouders?
Waar woonde hij te ‘s Ijrnse na het verlaten der
Akademie; waar te Brielle, te Gouda en eindelijk te
‘s Hage? (Zijne Avondstonden zijn geteekend: Zuiderbosch bij den Hoge 13 April 1800.) L)en hoeveelstenvan177~trouwdehij
SIJSANNABLOOTELINOOW~~~
WEIS zij van dam ; wnnneer cn waar is zij gestorven,
en heeft zlj hem geene kinderen nagelaten ? Waar ging
hij in 1819 het 2e huwelijk aan met Mevr. de Wed.
PLOOS V AN AMCITEL,
geboren soNMANs.die,zelve reeds
bejaard, den bden Sept. 1822 overleed? Wanneer
werd hij begraven, en hield iemand eene redevoering op zyn graf? Bij DE JONG, den levensbeschryver van VAN WIJN , vind ik het antwoord op deze vraT.
gen niet.
416. - Tusee sckimpdichfen.
Onder oude papieren
vond ik onlangs het volgende versje:

Toen DEDEL nog op ‘t kussen zat,
Riep elk wat voor een vent is dat,
Hij handelt ons als schurken.
Maar sedert Letter h verscheen
Riep elk, waar wil’t nu met ons been
Wij zijn als bij de Turken.
Vreest, burgers J vreest voor d’ongenae,
Van Burgemeester LetterA!
Want zoo ge hem durft smalen,
Drukt hij u uit gelijk een spons,
Of zal u knippen tot coupons
Die niemand wil betalen.
Waarop ziet dit? Wie is DEDEL? WieisBurgemeester Letter A?
Zoo ook :
Dat JAN de stalknecht niemand groet,
Is niet zoo zeer zijn geld en goed,
Als wel zijn ambacht toeteschrijven ;
Hij is, als men het zeggen moet,
Bij ‘t kaarsemaken opgevoed
En ‘t vet wil altijd bovendrijven.
Waarop doelt dit? en wie is de bedoelde persoon f
B. F. c.
419. - Scheepjesschelling. De scheepjesschelling
van West/ries!and
van het jaar I 676, met de letters
B. P. afgebeeld in het Murrttoek van VERKADE,
Pl.
72, NO. 3, heb ik, zoo als zij daar voorkomt, zelfs bij
de inwisseling der oude munten, nooit kunnen vinden, namelijk met het omschrift: Deusfortitudo et
spes nostra, en tegenzijde : &ío.no.ordin. Weslfrisiae
1676; - alle die mij zOn voorgekomen, hebhen tot
,mschrift: Deus. firti. et. sp, nest., en op de keerEgde: Jfone. ordin. Wes. Frisia 1676.
Ik vraag dus: bestaat die munt wezenlijk zoo als
dij afgebeeldis in hetwerk vm VERKDE,~~,ZOO$~,
lm is het toch vreemd, dat van de door mij opgegevene geene melding is gcnraakt in den tekst ouder
NO.387?
D Hu.

418. - Jan Tolhuys. (Zal;pistool van Koningin
Elisabeth.) Ik lees in The Gentlemans Magazine for
1767, vol. XXXVII, p. 499, het volgende berigt :
,,M$eer URBAN,
Op de meest zuidelijke punt van de klip, die het
platte bolwerk uitmaukt van het kasteel te Dovsr,
ligt een metalen stuk geschut, 24 (Engelsche) voeten
!aug aan de buitenzij, en 22 in de boring. Het is fraai
versierd met bloemen en zinnebeeldige figuren in
verheven werk, en draagt, in Romeinsche hoofdletters, de volgende opsch&en :
IAN TOLHVYS VAN VTR,ECHT. 1544.
Dit houd ik voor den naam van den gieter, waar3nder een schild, met zes kepers, die een getanden
balk verdeelen (six chevronels
quartering a fess inen, op een pretentiescbild eengeruit St. An/ ( gented),
irieskrnis (on a scutcheon ofprelence a saltire chequé),
Het motto : SANS AVLTRE. Het wapen van Pnlelancl in een’ kouseband, met
DIEV ET MON DROTT.
Dan volgt een opschrift in deze woorden:
BRECH UCVRET AL MVER ENDE W A L
BIN ICH GEHETEN
DOER BERGH EN DAL BOERT MINEN BAL
VAN MI GESMETEN.
Onder eenc gewapende vrouw, die eene speer, boek
, zn palmtak vastboudt,staat het woord: VICTORIA.
Onder eene andere vrouw: LIBERTAS
;
Onder een’ riviergod : SCALDA.
Dit merkwaardige kanon, dat gemeenl~k de Zakoisfool van Koningill ELIZABETH wordt gcheeten. was
:en get-chenk van Keizer K A R E L V aan HENDRIK
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VIIf, bij gelegenheid dat zij met hun beiden in oor
log met Frankrijk waren. De auteur der Magnt
Britan& geeft het den naam van Busiliuco [Pl. He
vereischt 15 (Engelsche) ponden kruid en schiet een
kogel 7 of 8 (Engelsche) mijlen ver, of, gelijk mer
wist, tot aan Calais,
Ik ben enz.
D. H.”
Nu vraag ik :
10. Weet men nog iets van JAN To~Ruys val
Utrecht en ziine werken:

20. Op w& zijn de béschrevene wapens t’huis ti
brengen, en
80. Rtistaat de zak@stool van áóningin ELIZABETI
nog ter gemelde plaatse?
J.R.VANLENXEP.

TOELICHTINGEN EN TEREGTWIJZINGEN
OP VROEGERE ANTWOORDEN.
Afbeeldirtgen v a n d e Admircalen Maartei
Harpertsz.
en Cornelis Tromp (111. bl. 7, Vr
XIV; vgl. bl. 377; IV. bl. 36). Bij de fami
lieportretten van het geslacht TEDING VA!
BERKHOUT iSeenpOrtretVSnMAARTE~HAR,
PERTSZ.
TROMP, baronnet, Luitenant-Admi.

real der Vmeenigde NederZanden,
en wel al1
echtgenoot. van CORNELIA, dochter van ADRI.
AAxTEDINGVANBERKROUT en MARGARETHI
YAX BEEREXSTEIX Een ander portret van u
u. TROMP is in der tid aan de Kzoeekschoo
voor Zeevaart te Amsterdam geschonken, waal
het, indien aan de bedoeling van den gevel
voldaan is, nog wel zal zgn.
T. v. B.
Is Nederland gezakt? (111. bl.GS,Vr.XLIV
v$. IV. bl. 60). In de Tegenwoordige Staa
der Vereenigde Nederlanden, dl. VI. bl. 168171, leest men: bdat het Y en de Zuiderzee ir
den tijd van vier eeuwen, zeventig, tachtig en
meer daimen moet onzezwollen zijn. Dezt
opzwelling moet men, gelijk sommigen doen,
niet toeschriiven aan het verwiiden der zeegaten, nog ian de meerdere uitgestrektheid
die de Zuiderzee zou gekregen hebben, waardoor men wil dat ebbe en vIoed levendiger
zijn, en het zeewater hooger aan den Spaarndamschen d$k moet oprijzen. Maar integendeel moet men deze opzwelling van water
zoeken in de Ilaaling der Landen, die natuurlik veroorzaakt wordt door de afslijtingen, te
weeg gebragt door het aíloopen van het hemelwater langs beeken, rivieren en watergraften : daarenboven zakken de Landen uit
hunne eigene natuur; waartegen het water
wederom moet oprijzen, door de verhooginge
van den_ grond
der
boezem ,
_
-_zee, die -in haren
allengskens de afgesleetene Landenontvangt.
Alle deeze samenloopende oorzaken zijn dan
van die uitwerkingen, dat men de daalinge
der Landen, of de opzwelling der Zee,hetwelk
beide met betrekking tot elkander op hetzelfde uitkomt, kan stellen op de gemelde

twintig duimen in honderd jaren.” (Zie verder de volgende blndzbden.)
s. v. w.
Schoonschrijvers (V. bl. 39, Vr. XXXVIII;
vgl. bl. 179; SijOl. 1855, bl. xcii, clii; VL bl.
241, 273; VIL bl. 75, 141). In het vade?*Z.
Woordenboek, door J. KOK, dl. 1X. bl. 319,
leest men:
&LERCQ (MARIXUS DE) was Secretaris of
Klerk op het Staaten Comptoir te Middelburg: dat zijnen naam tot bij de nakomelingschap in geheugen heeft doen blijven, was
zijn uitmuntende bekwaamheid in de schrijfkunst, waarvan, naar men zegt, zijn gelijken
nooit geweest is: in verscheidene aanzienlijke
huizen te Middelburg zijn nog overblijfzels
daarvan te vinden: onder alle de gedenkstukken zijner kunst, munt uit een boek in folio,
langen tijd behoord hebbende aan den Heer
J. LE ROY; hetzelve heeft ten tytel: Gonst baart
Nyd, en bevat in zig vijf-en-twintig stukken
perkament, waarop de keurlijkheid van allerleije groot en klein schrift, met den zonderlingen gladden en vasten zwier vap getrokkene letteren en figuren, als onder elkander om den prijs dingen.”
De vader van dezen voortreffelijken kunstschrijver voerde denzelfden naam en verstond de schrijfkunst meesterlijk: de zoon
overleed in zijne geboortestad Middeliurg,
den 3den December dea jaars 1704. Ziep.
DE LA ROE, Geletterd Zeeland, bl. 480.
s. v. w.
Nccssccu Zuylesteyn (V.bl.331,Vr.CCXXX;
vgl. VL bl. 152, 245). Hoe was de naam van
eene Burgemeestersdochter te Emmerik, VL
bl. 152, bedoeld ?
ABC.
Be Rat (VL bl. 44, Vr. 55; vgl. bl. 203,
341; VIL bl. 17,78,143). Men zegt, dat de
rat, die nu in Engelund gevonden wordt, uit
Hannover is ingevoerd geworden en dat zij
de oorsprockelyke kleine zwarte rat, die er
t’huis hoorde, verdelgd heeft. Eens was het
een lieveling+schimp van de vrienden des
Pretendenten,dat de familie van GEORGE 1 een
vijand in het land had *gebr!@. Op de oude
kopermunt dier regermg vindt men soms
eene rat afgebeeld, azende op Britannia.
Onder de grootste vijanden van den planter in de West behoort eene rat vanbovennatige grootte; zij werd ingevoerd, naar men
leweert.
door Sir CEIARLES PRICE. dieerde
Iipeborene rat me6 wilde verdelgen; iets, dat
:ij>ok spoedig deed, maar zij werd eene klemmender plaq dan hare voorgangster. Tb
Illllustrated Pofyte hnic Review for 1843 (Londo,&, w.TEIO>IAS), $ '. 45,~. 263.
J.II.VAX

LEXXEP.

[Een belangrijk artikel over ralten komtvoorin de
Revue Briltannique, Avril 1857.1
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Metjs begraven (Vl. bl. 95, Vr. 133; vglq
bl. 251). Zoo als bekend is, wordt op sommige plaatsen en welligt overal in ons vaderland, de kermis ingeluid. Wanneer dit nu te
Haarlem met de klok geschiedt, die weleer
tot de metten (Vroegmetten, Vroegmisj riep, dan
ral Metje begraven wel niet anders zijn dan
datgene besPuiten, wat door de klok, Me@
bijgenaamd, werd aangevangen.
J.H.VAN LENXEP.
.iVicoZaas
Muys van Holy (Vl. bl. 204, Vr.
330; vgl.VII.bl. 18,81,150 en 239). Hij was
Advokaat te Amsterdam. L)e zaak waarover
in de aanteekening van JACOB VAN GAVERES,
een der bekende Hockzaalschrijvers, sprake
is, betreft de Proceduren tegen hem, sedert
1692-1717 gevoerd, waarvan eene verzamelingvan gedrukte en geschrevene stukken,
herkomstig van JACOBUS KONING, te Amsterdam, in 1823, bij P. DEX HEXGST & Zoon zijn
verkocht geworden. Zijne sclierpe verdediging
en vastheid van karakter hadden ten gevolge,
dato.a.zijneBibliotbeekbij executieverkocht,
en hij tot levenslange tuchthuisstraf, strengelijk op hem toegepast en waaronder hij bezweek, werd verwezen. Noch de tusschenkomst van Czaar PETER de Groote, die ‘s mans
verstand en deugd ho?gsehatte, noch de tranen zijner vrouw en kmderen, mogten baten
hem daarvoor te vrijwaren. Onder de menigte
van grafschriften, op hem toepasselijk, deel ik
het volgende letterl$k mede :
*Hier rust een man die door het Regt geen Regt kon
krijgen
Op wezen goed, schoon zijn bewijs was zonneklaar.
Dit trof zijn Ed’le ziel, zoo dat hij noit kon swljgen
De valsheid, die hij in de Regtbank wierd gewaar.
‘t Welk gaf deRegters
voet tot straf, die hemverwezen
In ‘t Rasphuis, daar de doot zijn lot ten eijnde bragt,
CI Vreemdeling I wie heeft Gods Vierschaar meer te
vreeaen,
Die door de waerheijd leija, of die het regt verkragt !“’

J. L. A. 1.
[Uit hetgeen hier en vroeger over adu~s VAN HOLT
voorkomt, zal het aan F. F . c. STEINMETZ blijken, dat
cijne gissing onjuist ia. - H-g. deelde ons het een
en ander mede uit het op blz.20 in de noot opgenoemde
JVieuw Optoer op l%waesus enz.; terwijl wij van
C. G. in antwoord op de vraag, dl. VL bl. 262 het
volgende ontvingen :
,,Mr.

NICOLAAS

YUYS

VAN

HOLYABRAHAYSZOOR

(dat ABRAHAMSZOOn
is wel foutief) was Advocaat te
Amsterdam; trouwde ANNA CATHARINAGOLDEWAGEN,
gedoopt 19 October 1659, dochter van WILLE* GULDEWAGEN
en cATHAR4NAANNAGERCINQS,
beidenvan
I;laadem.
Zij hadden 2 kinderen : l”.
WIL LEM MUYS VAN EOLY, sterft ongehuwd , 1739. ze. OATHARINA ANNA MUYS VAN HOLY. Deze trouwde yrr,LEY TER BORCH , bij wien mij 2 kinderen kreeg, ABBANICOLAAS

WAX

en W?LLEM:]

Het Gebied der Gezdenis(VI. b1.269,Vr.
441 ; vgl. VU. bl. 58). Tot het gebied der geschiedenis behoort evenmin het nu als de toekomst, paa$ alleen dat, wet geschied is. Uoch

het oordeel over het geschiede wordt gewìjzigd en bepaald door verloop van tijd,
J. H.VAHLExNEP.

Navorscher, lees : ) De Navorscher” (VL bl,
296, Vr. 459; vgl. VIL bl. 59,118 en 236).
Weet 8. 8. niet, dat het lidwoord, wanneer
het een deel uitmaakt van den titel eens geschrifts, onverbuigbaar blijft, en dat, waar
men van den Navorseher spreekt, men, df een
persoon bedoelt, 6f zich tegen de taal misgaat?
Want alleen dan, wanneer het Restuur dit
Tijdschrift Navorscher, zonder De had genoemd, zoude men het regt hebben om het
lidwoord te verbuigen. Nu IS de titel als Bén
onveranderlQk geheel te beschouwen.
J.H. VANLEXNEP.
[De Heer J. H. v. L. heeft dit blokbaar geschreven
eer hij NO. 8 van dit jaar geleren had. Ons dunkt,dat
tegen het daar op bl. 236 door D . C. gesegde niets is
in te brengen. Ten einde te voldoen aan onze belofte,
bij de plaatsingder eerste antwoorden,bl. 60 gegeven,
om daarop terug te komen, willen wij er het volgende
bijvoegen. Geheel ten onregte worden de namen van
boeken en tijdschriften gelijk gesteld met de namen
van personen. Een persoon draagt dezen of genen
naam, omdat zijn vader dien gedragen heeft en om
geene andere reden. Die naam kan hem dus wel eens
kwalijk passen, een Advocaat kan MULDER heeten en
een molenaar SMID, een blinde kan DE VALK heeten en
een kreupele DE BAAS. Bij aulk eenen naam geaken
wij ook volstrekt niet meer aan het voorwerp, oorspronkelijk door dat woord aangeduid, maar aan eenen
persoon, die bij toeval dezen naam draagt, doch wien
ieder andere naam even goed zon passen.
Anders is het gelegen met namen van tijdschriften.
Wanneer een kind geboren wordt, moet het eeneo
naam hebben, alleen om het van andere kinderen CP
onderscheiden ; of die naam nu JAN , WILLEI Of RENDRIE
is, dit is geheel hetzelfde. Maar het is niet hetzelfde hoe wij een tijdschrift noemen. Het moet eenen
naam hebben, die het niet alleen van audere dergelijke werken onderscheidt, maar die ook den aard er)
den inhoud van het tijdschrift aanduidt. Hier past dur
de eene naam goed, de andere slecht. Voor een tgdschrift, dat liederen bevat, sou de Nachtegwl een gewhikte, de Raaf of de Koekkoek een zeer ongeschikte naam zijn. Nuzijn DENAVORSCHER,
DEQIDS,DE
&coNST- EN LETTERBODE
en honderd andereniet alleen
namen, die den aard van het tijdschrift aanduiden,
maar er is zelfs iets poëtisch in ; zij stellen die tijdschriften als personen voor, kennen er leven en werksaamheid aan toe. Zij stellen ze voor als den man die
navorscht wat wij gaarne zouden weten, die ons een
leidsman is op het gebied der letterkunde, die ons het
kunst- en letternieuws komt mcedeelen. Ten opzigte
van de namen vun personen en tijdschriften, die het
lidwoord voor zich hebben, volgt hieruit :
10. Bij namen van personen denkt men niet meer
aan het geslacht, dat het woord oorspronkelijk had.
Zij zijn communis generis, dat is mannelijk wanneer
nij als namen van mannen, vrouweliljk wanneer zij als
namen van vrouwen gebruikt worden. De BOK en de
BUL
aijn vrouwelijk wanneer eene vrouw,de KOE en
de KAT mannelijk wanneer een map zoo heet.
De namen van tijdschriften daarentegen behouden
hun oorspronkelijk geslacht. De Navorscher en d4
Gids zijn maunelijk, de Hontpbij is vrouwelljk, hrt
Nedetlandsch
lancet onsijdig.
20. In namen van personen maakt het Eìdwowdsen
der1 uil WR den naam. Derhalve blijft bij verbuiging
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gemeen gebruik, zoo al niet een stellig voorschrift, te zijn geweest, dat de vierschaar in
den voormiddag werd gespannen, ten einde de
regtszakeu
te behandelen, hetgeen men eigenaardig bij klimmende zon noemde, doch geen
vonnis werd afgekondigd, dan nadat de zon
haren hoogsten stand bereikt had, dat is na
12 ure.
Uit de nagelatene geschriften van den Secretaris JAN VANHOUT, deelt ORLERS,~ zijne
Beschr@ving van Legden, den geheelen loop
mede eener crimineele regtspleging, in dien
tijd te Leydes gehouden, waaruit deze wijze
van doen ten volle blijkt.
Welligt kan eene korte vermelding daarvan belangstelling vinden bij hen,die dit boekwerk niet bezitten. (Het wordt steeds zeldzamer.)
Wij lezen daar, wanneer de vierschaar was
gespannen (dat is wanneer de Schout en zijne
Schepenen in de regtskamer gezeten waren),
sprak de Schout tot den jongsten der Schepenen :
1. Ick vraech U een vonnisse of ick goeta
tyts ben gaen Ritten voer den middaech dat
ick recht mach doen enz.
De Schepen antwoordt:
Ick wijs voor recht dat ghy Heer Schout
goets tyts syt gasn sitt.eu vois de midtich,
enz. (*).
2. Ick vraech U een aonnissa of ick de
bancke also bezet hebbe met Schepenen dat
ick recht mach doen er&
Antwoord :
1c1r wys voor recht dat ghy de bancke dso
Vertalingen van Plinius en Herodotue (VIL
beset hebt met Schepenen enz.
hl. 12, Vr. 22; vgl. bl, 184,238). In de Nicuzue
3. Ick vraech Ueeu vonnisse of ick ‘t recht
Verhandelingen valz het Prov. Utrechtsch Cenootschap van K. en W., vindt men VRD x. Q. vertooch met vonnisse, met achtinghe, met,
VAN KAWEN eene Proeve eener Nederd. ver- beraede ofte met eenigherley saken tot de
Sonne haer hoochsten gedaen hadde enz.
taling van het 5de en 6de Boek van HEKODOAntwoord :
TUS, en eene van J. BOSSCHA, VRn het 8ste en
Ick wys voor recht dat ghy ‘t recht enz.
We Boek,
4. Ick vraech IJ e.en vonniase of ick de
Van PLINIUS vermeldt SCRWEI~~ER in zijn
Handb. der Classischen Bibliographie. Leipz. ghene die ick op huyden een dach geleyt hebbe also goets tyts hebbe doen dagchen dat
1834. vijf Hollandsche
Vertalingen.
l”. PLIYIUS , Vyf boeke&, handelende over ick enz.
Antwoord:
de nature van de menschen , van de viervoeIck wys voor recht dat ghy deghenen die
tige en kruypende dieren,van de vogeIen, van
o p huyden enz.
de kleyne beestjes of ongedierten, van de visNu volat de behandeling van de zaak, welschen, oesters, kreeften. 4O, Arnhem 1617.
2O. PLI~IUS, 8O. Leeuw., @bes, 1651. (met ke begindqgd zijnde (zi liep op een bannissemeut uit), de Schout zine vragen aan de Schehoutsn.)
3O. PLINIUS, 8O. Amst. GERRIT VAN GOE- penen aldus vervolgde:
19. Ick vraech U een vonnisee of ick hem
DESBERGEN, 1662.
4O. PLINIUS, 8O. Utrecht, JURRIAAI VAN [den schuldige) rechtevoert (dadelijk) ballinck
legghen sal ofte beyden (wachten) went (tot)
POOLSUM, 1687.
de sonne haar hoochsten gedaen heeft van den
5'. PLIYIuS,A~S~.,~ORTEBRE,~~~~.(~~~
daahe.
gravuren.)
A. v. W.
D
(*) Om niet noodeloos uit te breiden, zijn alleen
Regtspraak bij het klimmen der zon (VII. bl, de hoofdzaken vermeld waarop het hier aankomt, ter94, Vr. 106; vgl. bl. 249). Het schijnt in wijl de herhalingen in de antwoorden door en?. aüa
vroeger’ tijd (XIVde en XVde eeuw) een al- voorgekomen.
van den naam

het

lidwoord onverbogen. Wij zeggen:
van den Sporenslag i verscbeiin de h’ieuwe Kerk begraven.
Maar in namen van boeken en tijdschriften maakt
Let lidwoord geen deel uit von den naam. Het lidwoord
wordt daarom met het zelf&. naamw. verbogen. Wij
ceggen des Huisvriends
redacteur, des Nauorschers
twaalfde nommer.
3O.- Om dezelfde reden kan een persoonsnaam die
een lidwoord bevat, nog een lidwoord voor zich hebben, b. v. de DE WLTTËN zijn door het gemeen vermoord; van de DE QROOTB bezitten wij gedichten.:
Maar namen van boeken of tijdschriften kunnen
geen dubbel artikel voor zich hebben, men zegt de
Mopsjes (d. i. de verschillende liedeboeken. die Let
Mopsje heeten) behooren in Noord-Holland te huis,
cis Specta!ors (d. i. de verschillende tijdschriften van
dien naam) zijn uit de vorige eeuw. Niemand zal zeggen de het Mopsjes of de de Spoetators. Men bewere
niet,dut de hier hetonverbogen lidwoord is dat tot den
titel behoort. Dit is zoo niet. Wij zijn gewoon voor
tijdschriften en andere bekende werken het lidwoord
te plaatsen. Wij spreken van de @genia, de Granida,
den Gysbrecht van Amstel, den Achilles. Wij zeggen
WILLEM
VAN HABEN
heeft den Friso, eijn broeder de
Geuzen gedicht. DA COSTA heeft den Prometheus en de
Perzen vertaald. Evenwel heet het eene stuk Friso
het andere de Geuzen, het eene Prometheus, het andere de Perzen. Ieder ziet dat in alle vier de namen
de geen deel van den naam uitmaakt, maar het daarvoor geplaatste lidwoord is.
40. Persoonsnamen behouden de ook wanneer een,
bijvoeg. naamw., voornaamwoord of onbepalend lidwoord voorafgaat, b. v. de dappere DE HAAN , onze
DE EUITER, de twee DEWITTEM,~~~DE
OBOOT (iemand van het geslacht van dien naam).
Maar namen van boakenen tiidschriften verliezen
in die. gevallen het lidwoord, b:v. de geestige Spactutor, onze Navorscher, de twee, R@renten, ik heb
eenen Huisvriend gekocht, enz.]
EEYBERB schilderij
dene DE RUITERS zijn
DE
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Antwoord:
kk wys voor recht dat ghy Heer Schoni
beyden zult, enz.
Nadat nu de klok twaalf ure heeft geslagen, ,
verzoekt de Schout, dat twee Schepenen zullen keuren, of de zon hazen hoogsten stand
heeft bereikt, waartoe zij zich voor eenige
oogenblikken verwijderden (*). Nadat zij teruggekomenwsren,hervattedeSchout
aldus:
20. Ick vraech U een vonnisse of de sonne
haere hoochste gedaen heeft van den daghe.
Antwoord :
Wy wysen voor recht dat de sonne haer
hoochste gedaen heeft van den dag!e, enz.
Hierop wordt het geslagen vonnis afgekondigd. De Schout rigtte tot besluit aan de Schepenen :
21. Ick vraech U een vonnisse of ick hem
(den gevonnisde) ballinx lands geleyt heb so
als recht is.
Antwoord:
Ick wys voor recht dat ghy Heer Schout,
enz.
Wanneer deze wijze van regtspraak is aangevang.en, is evenmin te bepalen als de tijd
dat zij 111 onbruik is geraakt.Welligt oordeelen andere Navorschers deze zaak belangrijk
genoeg, om daaromtrent ook elders iets naders op te sporen; want het valt moeijelijk te
gelooven,dat zulk eene behandeling van regtrakenalleeninLeydengebruikelijkisgeweest.
s. P. L.
DavZdMiZ(VII.bl.127,Vr.167;vgl.bl.281).
Voor de heusche aanbieding van V. D.N. om
mij een exemplaar van D. IILs portret te willen schenken, moet ik ZEd. bedanken,dewijl
er zich &n in mijne verzameling bevindt.Het
was mij met mijne vraag omtrent dien Hoogleeraar vooral te doen, om eenige levensberigten van hem in te winnen, waar ik te vergeefs naar gezocht had. Aan dit verlangen
heeft de Heer H. M. C. v. 0. tot mijn genoegen voldaan. Hij stelt de geboorte van D. NILLLUS te Koningsbergen en V. D. N. te Regensburg. Wie van beiden heeft gelijk? (i) - De
veronderstelling van V. D. N., dat een bezitter van het een of ander portret ook zou weten, welke persoon daardoor wordt voorgesteld, en op welk tooneel hij zijne rol gespeeld
heeft, gaat niet door ; vooral niet van de proefdruk-portretten, of voor de letter, waarvan
(*) Op welk eene wijze de Schepenen zich van den
hoogsten zonnestand overtuigden is niet bekend. Men
zoude aan eencwaarnemingop een’zonnew@er
konnen denken, indien men nimmer betrokken lucht kon
veronderstellen. Het naar buiten treden van de Schepenen zal dus meer bedoeld hebben een onderzoek
naar den tijrl bij hen , die buiten stonden.,vsnmieaanmerkingen te wachten waren, indien deJuiste tijd niet
naar beboorrn was waargenomen, waartoedoor dit
onderzoek de gelegenheid was afgesneden.
(t) NB. Zie de drukfouten.

er zich eenige in mijne verzameling bevínden,
die ook al onder de oogen geweest zijn van
den opsteller van den Catalogus van Portretten,
maar ook voor ZEd. een raadsel waren.
J.C. K.
KeukeZen(VI1.
bl. 136,Vr.177; vgl.bl.284).
In hoe ver de juiste beteekenis van dat woord
aldaar is opgegeven, durve ik niet beslissen.
In mijn geboorteland, de Graafschap Zutphen
of den zoogenoemden Achterhoek, wordt het
genomen in den zin van buitelen. Een jongen,
die daar 3 of 4 malen achtereen, zonder rusten,
over den kop kan keukelen is ‘n baas. In de alphabetische lijst van Geldersche idiotismen,
dpor H. J. SWAVIXG, in ‘t Taalkundig ikfugazijn van A. J. DE JAGER, 1. b1.307, volgg. komt
dat woord niet voor, gelijk zoovele andere
niet, waarmede ik die afgeschrevene lijst heb
aangevuld, als ook uit de Opmerkingen omtrent
den Gelderschen tong&, in gemeld Magazgn,
J.C. K.
dl. 11. bl. 397-426.
Arnout Vosmaer (VIL bl. 159,Vr. 208; vgl.
bl. 308). Deze was Raad en Directeur van het
kabinet van Nat. Historie des Prinsen WILLEM den Vden van Oranje, lid van onderscheiacne geleerde Genootschappen. Hij overleed
len 14den Januarij 1799 te’s Hage.Zie Konstzn Letterbode, AO. 1799, Vrijdag 25 Januarij,
Na. 265, bl. 25, k. 1. Van zijne band is nog
voorhanden een boek, bevattende een’ Genewalen Catalogus of Naamlijsten van zeer vele,
zoo In- als Buitenlandsche
verkoopingen van
La. Bibliotheken, enz. 2O.Kabinetten derNatuur1.
Historie. 3O. Mathem. Phys. en dergelijke Inrtwmenten. 4O. Grieksche, Rom., Penn. engewede steenen, etc. 5O.Nedei.l. en Buitenl. Munt !en.G”.Beel&o. en Iuoor,Steen,Metaul,gedreven
d Zilver. 7”. Schilderijen, Teekenlngen, Prenten;
( Inder welke zeervele met aanteekeningen van
1prijzen, verzameld en in order gebrsgt door
1 4. VQWAER, 1790,49 formaat.
V. D. N.
Louis van CLermont (VIL bl. 159, Vr. 215,
vgl. bl. 309). Eene bepaalde Levensbeschrijving
van dezen schijnt er iaiet te bestaan, naardien
LE LOXG in zijne Biblioth. Hist. de la France,
1tom. 111. p, 17d,N”. 31889 zegt, dat de )jEloge
,de Clermont d.‘Amboise, dit le brave BUSSP,
Marquis de Reinel, Gouverneur de Chaumont
(:qui fut tud en 1579) par Pierre de Bourdeille
Sëigneur DE BRAYTO~E, est au tom.IV der
ICnoitaines Francnis.
Levde. 1666 in 12O. et
pai.532 du livreV1 des Additions de JEAN LE
LABOUREUR aux Memoires de Castelnau,
Paris
1639, in fol.” en meer komt van dezen CLERj MOXT (LOUIS) Heer van Bussy niet voor. Van het werk van ~~~~~~~~,.%fen~oires,be‘ staat, behalve de door LE LOXG genoemde uit! lave, eene, uitgekomen à La &zye, 1740, 15
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vol. in 12O., en van de Ménaoìpes van Castelnaz
augmentéspar LE LABOUREUR eene uitgave 2
Bruxelles,
1731, 3 vol. in fol. Zie DE BURE
Biblz’ograph. instructive, Hzstoire, tom. 11. pag
74, No. 5174 et pag. 439, No. 6103. Nog eenc
uitgave van het werk van BRASTONE, Paris
1787, 8 vol. 8O. wordt vermeld in het Mccnue,
du l&&Y? etC.pCW BRlJNET,VOCe

BRANTOME8

V.D. N.
Graaf Willem Lodewgk en Anna (VII. bl
171, Vr. 237; vgl. bl. 310). In antwoord 01
mijne eigene vraag, welker beantwoording ik
met verlangen te gemoet zag, wil ik opgeven
hetgeen ik vond in een HS., berustende 01
de Kon. Bibl. te ‘s Hage; te weten : zij zijt
getrouwd 2 Nov. 1587, een doode zoon werc
hun geboren den laden Maart 1588, en zi
T.
stierf den 23sten Junij 1588.
Graaf JWlem Lodewijk en Anna. Het huwelijk dezer vorstelijke personen is den 2der 1
November 1587 voltrokken. ANXA was geboren 1562 en is te Franeker gestorven, ter L
huizevanJonkheer
JULIUS VANHOTNIA, derL
23sten JunU1588, in den ouderdom van 2c i
jaren, na slechts zeven maanden gehuwd tc ?
ziju geweest.
Men zou kunnen gissen, dat eene ontijdigc 3
bevalling haren dood veroorzaakt heeft.
LODEWIJK is nooit tot een tweedehuwel$ c
overgegaan. Zonder kinderen na te laten, i:3
hij te Leeuwarden overleden den 31sten Me: i
1620 aan eeneberoerte, diehem den 13denwai 3
overkomen,in den ouderdom van zestig jaren .
Zie : De Heeren Stadhouderen van Vriesland 7
zedert den jare Acht-hondert , enz. Als medt ?
enkelde Geslachte Linie der Graven en Prins
cen van Nassau, beginnende met denjaare 682
Alles met veele Portraiten versiert. &tsgadeen ,
NaukeurigeKorte
Beschrgvinge van De Vorstelzj’ke Grafkelder en sepulture Binnen Leeuwarden; enz. Door JOHAXXES VAS DEN BOSCH,
Te Leeuzuarden,
bij A. FERWERDA ~~G.TREsLIEG, 1770, in fol.
Het antwoord op de tweede door T. gedane vraag is deze: er bestaat eene fraaye I
afbeelding van de gemelde graftombe, voorkomende in het zeldzaam voorkomende werk,
getiteld : Architectura Moderna ofte Bouwinge van onsen tyt, enz. Alle gedaen bq den
zeer vermaerden en vernuften M”. HEXDRICK
I)E EEYGER, Beeldhouwer en Bouwmeester der
stad Amsterdam, enz. Am&,, b9 CORYELIS
DONKERTSZ
van Seevenhoven, 1631, in fol.,
waarvan een exemplaar in mijn bezit is, hetwelk ik eenige jaren geleden, aan den Heer
EEKHOFF te Leeuwarden, aan wien de, genoemde afbeelding onbekend was, te zynen
gebruike ter leen heb afgestaan, en in z$ne
Geschiedk. Beschrijving van Leeuwarden
is
C. HRAMM.
opgenomen.
-'

Dl. VII.

CesarRìpa(VII.b1.191,Vr.248;vgl.b1.311).
Op de vraag:wiewas CESARRIPA?~~~ nog,
na het reeds geleverde, worden verwezen
naar het werk van JO. FABRICIUS Historiae
Biblioth. Fabricianae, Pars 111, pag. 480 &
481. Van de Fransche vertaling van zijn
werk is bij mij een exemplaar eener uitgave
van lapremièrepartie à Paris, chez ~ACQ.VILLERY, 1636,1637,
in fol., welke ik nergens
heb vermeld gevonden, doch naar het schijnt
in 1644 is herdrukt, augmentée d’un second
Volume ; de- afbeeldingen in beide uitgaven
ZijnvanJACQUESDEBlE.

V. D. N.
De O’in Ierschegeslachtsnamen(VII.bl.192,
Vr. 261; vgl. bl. 313). In De Globe, Schetsen
van Landen en Volken woor 1857, leest men
onder de Beschrijving der Schotsche Eilanden
onder andere op bl. 115 : 73 De kinderen van
Jacob, heeten Jacopson, of Jakobsdochter. v
Dezelfde gewoonte bestond ook eertijds in
Engeland, van daar zoo vele namen die op
Son eindigen ; - van daar in Ierland zoo vele
die het voorgevoegd 0’ - in Schotland, zoo
veel die met Mac zamengesteld zijn, welke
voorvoegsels dezeIfde beteekenis hebben.”
D. W. Z .
De 0’ in Iersche geslachtsnamen, Die 0’
heeft iets me& te beduiden dan zoon van,
O'DONNELL is niet zoon van DOYXELL, maar
iemand uit den stam, de clan van DOXNELL,
even als bij de Schotten Mao niet bloot aanduidt zoon van, maar afstammeling van deze
of gene clan. Zo0 is MAC DOSALD ofliever
M'DONALD, niet zoon vanDOxALD, maarcen,
die behoort tot de clan, die DOXALD, naar
een v86r eeuwen geleefd hebbend hoofd van
dien stam, wordt genoemd. Het is toch bekend , dat de bewoners van .Ierland, zoo als
nog van Schotland, vooral in de Hooglanden,
in clans, familie-stammen, werden verdeeld,
Clans, die soms eeuwen onderling oorlog
voerden, of veeten hadden te beslechten. Al de leden van zoodanigen stam hadden den1
zelfden naam. Elk die b. v. tot, de clan van
DONXELL
behoorden, noemde men, met bijvoeging van een persoons-, of, 200 als men nu
zegt, voornaam : O'DOSWELL, even als men
trlk lid van den clan DONALD in
Schotland
1bl' DOXALD, MAC DOXALD, noemde. Hetfila
t3er Enpelschen is iets anders ; dat duidt eibastaardzoon aan.
:;entlijk
C. & A.
Heul (VII. bl. 19sr. 262; vgl. bl. 313).
Ter bevestiging Van het in DEXAVORSCHEI~
1 :eeds aangevoerde, diene het volgende.
Bij LUD. SMIDS, Schatkamer der Nederland1xhe Oudheden, bl. 137, leest men :
) Heulen, eene Hollandsche gewoonte, onder
(le jonge lieden, met de wagen ergens om een
47
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plaisiertje rijdende. Siet hier een uittreksel
uit de Batavische Arkadia van meergenoemde
RER~SKERK:

Zeclert seker jongman (verteld hij, bl. 128)
nevens si;in vrijster, in de Veenen, ontrent den
Leidschen Dana op een bruggetje, met een
overdekte wagen verongelukte, is het in Holland de gewoonte geworden, op een brug met
de wagen komende, malkanderen om de hals
te vatten en te kussen ; onder het roepen lleul!
heulf dat is te seggen : hulp I hulp vrees ik van
noden te hebben !”
In miJne jeugd, 1814 en later, heb ik dat
heulen dikwijls gade geslagen aan de Geestbrug bij ‘s Gravenhage.
De heulbloem en het heulsap, als voor vele
ziekten en pijnen eene toevlugt , zullen gewis
daaraan dien naam ontleend hebben.
s. v. w.
-.
Herlin, G,uìdo de Bres, enz. (VIL bl. 200,
Vr. 268; vgl. bl. 315). Cver GUIDO DE BRES,
geboren te BergeninHeneyouwen
en den Sisten
Mei 1567 door ophanging van het leven beroofd, zie men VAN DER AA, Biogr. Woordenb.
der Nederl., dl. IL bl. 1288-1290 en de aldaar aangehaalde schrijvers.
LEGENDOETSCRIBENDO.

Vervolg op P. de la Rue, geletterd Zeeland
(VH. bl. 224, Vr. 287; vgl. bl. 316). Reeds
% door mij vree.ger in DE NAVORSCHER
(bij
welke gelegenheid is mij ontgaan) medegedeeld, dat het door Prof. TE WATER nagelaten Handschrift, bevattende Verbeteringen en
BZjvoegseZs op het werk van DE LA RUE, en
BZjdragen tot Zeeuwen, door DE LA RUE vermeld in het Geletterd, Stuatkundìg, Heldhaftig Zeezand, voorkomt in den Catalogus zijner
Bibliotheek 1823, bl. 406, onder No. 32 en 33
der Opera tewaterana, en dat die verzamelingis gekochtgeworden door den Heer KOOLHAES, uit Zeeland, toenmaals Studeut of Caudidaat, voor eene som van f 104; zijnde, gelijk algemeen werd verzekerd, in commissie
voor het Zeeuwsch,Genootschap
, bij hetwelk
die stukken dan nog wel zullen berusten,
naar het schijnt, tot heden zonder eenig
gunstig gevolg, zijnde ook de uitgeschrevene
prijsvraag, naar ik vermeen, onbeantwoord
gebleven.
V. D. N.
Buitengewone vruchtbuarh,eid (VIL bl. 232,
Vr. 301; vgl. bl. 317). Twee der gevallen,
door LEEGHWATER vermeld, ZOU mede uangehaald in het stuk van Mr. s. DE WIXD over
LEEGHWATER,
in de Vad. Letteroeff,
1837,
MengelU>erk, bl. 745-759, waar zij, bl. 757 en
758 worden aangehaald als blijken vau’s mans
>) ligtgeloovigheid, ten aanzien van hetgeen
hem door anderen werd medegedeeld.” Althans de drie opvolgende bevallingen, elke

van zeven kinderen, luiden ietwat apocrief.
Die anders lust heeft naar ‘t lezen van nog
ongelooflijker vertellingen op dit onderwerp,
raadplege het Natuurlijk Tooverboek (Amst.
1793), waar men dl.VI. bl.44-47, met naam
en toenaam, plaats en dagteekcniug, gevallen
vindt vermeld, die des ondanks zwaar zijn
om te gelooven, als: eene vrouw, die in 21
kraambedden 57 kinderen had ter wereld gebragt, alle gezond ec sterk, als t. w. viermaal
vierlingen, zevenmaal drielingen en tienmaal
tweelingeu.Zij was de eerste vrouw van eenen
boer in l2uslund, met name KIRILOFF , wiens
tweede vrouw in zeven kraambedden moeder
werd van 15 kinderen, Ik voeg er alleen nog
bij hetgeen wordt verhaald aangaande eene
vrouw in Suintonge, die in 1683 elf en in 1684
negen welgeschapen kinderen gebaard zou
hebben. Of de physiologie het bewijs voor de
onmogelijkheid van zulke vruchtbaarheid zou
on zich nemen. weet ik niet, maar wel, dat
waarschijnlijk een vrij belangrijk gedeelte
dier spruiten niet door de moeder, maar wel
door de vergrootende faam zal zijn ter wereld
gebragt - nvires acpuirit eundo.” Met dat al
staan in het aangehaald Tooverboek vele wetenswaardige dingen, die men in eene verzameling van goochelarij-recepten niet zoeken
v. 0.
zou.
ANTWOORDEN.

Geschiedenis der Joden te Cochin in Malu3ar (H.I. bl. 100, Vr. LXII). Wel kan ik den
Heer ronn geen narigt geven omtrent AnnrAms MOONIS en het werk, op ziju’ last in
het Portugeesch vertaald, en daaruit, door
toedoen van Rabbi DAVID, wederom overgezet in de Hebreeuwsche taal, een werk, dat
atukken betrekkelijk de geschiedenis der Malabaarsche Joden bevatten zou; - doch ik
vind toch iets, dit merkwaardige volk in die
streken betreffende, in The Gentleman’s Magnzìne for 1757, vol. XXVII, p. 202, dat ik
hier volgen laat :
nMijnheer UREAN!
Niet lang geleden kwam mij een Nieuw Berigt in handen omtrent de Oost-Indieën (New
dccount of the East Indies), door Kapitein
ALEXANDIXIIAM~LTOX, wnnrinhij,onderandere merkwaardige btizonderheden, heeft opgeteekend (zie dl. 1, Hoofdst. 26 j : dat )> ))er, in
overoude tijden, in de stad van Cotschin een
republiek bestond van Joden,eens zoo talrijk,
dat zij omstreeks 80,000 gezinnen konden tellen , doch dat zij nu op 4000 waren teruggegaan. Zij hebben eeue synagoog te Cotschin,
nret ver van het Koninklijke paleis, ongeveer
twee mijlen vau de stad, waarin hunne archieven, in Hebreeuwsch letterschrift op koperen platen ingegrift, zorgvuldig worden be-
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waard; en, wanneer eenige der letterteekens
onleesbaar mogten .worden,
snijdt men er
nieuwe, zoodat zij hunne eigene geschiedenis
kunnen vertoonen van de regering van NEBUCHADNEZAI~ tot den tegenwoordigen tijd.” ”
Hij zegt voorts; dat ~>~Mijnbeer [sic] VAN
REEDE, omstreeks den jare 1695,een uittreksel uit hunne geschiedenis had doen vertalen,
van ‘t Hebreeuwsch in het Nebrduitsch.
Z$
verklaren zich afkomstig uit den stam van
MANASSE, waarvan een deel, op last van dien
hooghartigen veroveraar, NEEUCHADXEZAR,
naar de uiterste oostelijke provincie van zijn
graote rijk werd overgevoerd, dat, naar het
schijnt, reikte tot aan Kaap Komor+a -welke
reis door 20,000 van hen werd afgelegd in drie
jaar, gerekend van hun vertrek uit Babel.“”
Voor het overige zegt de schrijver, dat de
bannelingen bij hunne aankomst in hctMaIabaarsche land vriendelijk werden ontvangen.
Zij kwamen zelfs eindelijk in het bezit van
het kleineKoningrijk VRII Cranganore en werden door twee zoons uit eene zekere magtige
familie, welke de oudsten verkozen hadden,
geregeerd ; dezen voerden gezamentlbk
het
bewind, tot zij twist kregen en beiden gedood
werden. Toen verviel de staat in eene volksregering, die tot hiertoe heeft voortgeduurd ;
maar de grond is v66rlang in de handen der
Malabaren wedergekeerd.“”
Kwam de Babelsche Leviet YAHYA ABRAHAM SARAF, wien*Rabbi
DAVID de in ‘t Portugeesch vertolkte stukken over de Malabaarsche Joden uit het Amsterdamsch Archief
vertalen deed, welligt met eene zend& naar
Cotsc?&, om der oude verwantschap wil?
Voorts, wat is er geworden van het geschiedboek,
op last van VAN REEDE vervaardigd in 1695?
J.H.VAN LEXXEP.

over te verwonderen. Want vboreerst behooren de eigennamen tot de moeielijkste woorden in de taal, en ten anderen zijn z$ langen
tijd behandeld alsof zij niet tot de taal behoorden, De woordeboekschrijvers namen
ze niet op. Sommigen waren zoo genadig, dat
lij er aan het einde van hun werk eene lijst
van gaven, maar daar bleef het bij. Men meeno daarom niet, dat er over den oorsprong
Ier eigennamen volstrekt niet is nagedacht
?n geschreven. Het tegendeel is waar. Reeds
vroeg begreep men, dat ieder naam zijne be:eekenis heeft en zocht die beteekenis uit te
vinden. Bekend is het b. v., hoemen den naam
van RAREL den Croote van kar afleidde en
ceide :
Dat hi KAERLE hiet, die man,
Om datten sijn vader wan
Op enen waghen aen een dienstwijf,

jver welke bespottelijke afleiding de goede
JAN BOENDALE zich zoo boos maakt, dat hij
uitroept (der Leken S’iegheE, B. 111. c. 15,~s.
140):
God die gheve hem onlanghe lijf,
Die dese loghene dachte
Ende eerst in plaetsen brachtel

Men zal zeggen, geen wonder dat die afleiding kant noch wal raakt, zij was onder de
onkundige menigte in omloop en daar misschien ook ontstaan. Het is wel mogelijk;
maar de geleerden en die daarvoor wilden
doorgaan, maakten er die niet beter waren,
en dat niet alleen in de 14de eeuw, maar nog
drie, vier, ja vijf eeuwen later. Men zou bladzijden kunnen vnllen met de zonderlinge,
soms potsierlijke afleidingen van eigennamen,
die er van den abt SMARAGDIJS af tot WITSEI
GEYSBEEK
en nog een paar latere schrijvers
in Duituchland toe gegeven zijn. Ik spreek
hier van duitsche namen in het algemeen. In
Oranje boven I Oranje boven!(IV. bl. 62,Vr. de vraag wordt alleen van friesche gespro46). Wanneer de geschiedenis het eerst van ken en bepaaldelijk daarover is, voor zoodan WASSEXde leus Oranje boven! Oranje boven! melding verre ik weet, nietggeschreven
maakt, valt moeijelijk met zekerheid te bepa- WRGHS Verkandelzng over de eigennamen der
len. BILDERDIJK noemt haar,even als die van Friesen, te Franeker in 1774 uitgegeven en
Oranje-olange-bleu,
eene oude matrozenkreet; in de Taalkundige Bijdragen tot den Frz’eschen
de uitroep bij ‘t hernemen van een koopvaar- tongval van dien geleerde, 2e st. Franek. 1806
der of visscber, die van den Spanjaard met bl. 94-138 herdrukt. De vrager meent daar
menigen naam verklaard te zullen vinden. Hij
omgekeerden wimpel weggevoerd wier&
kan echter de moeite sparen er daar naar
Oranje boven! klonk ook, onafgebroken,door
Kerk en Raadzaal bij den doop van WILLEM te zoeken. Want in die verhandeling is
niets bruikbaxrs, dan eene lijst van friesche
HEIDRIK(wILLEMII~)
in1650.
voornamen, die zich daardoor van alle andere
J. L. A. 1.
Friescke voornamen (VL bl. 368, vr. 568).
Eene dergelijke vraag, als DOLFJE hier doet,

mij bekende lijsten onderscheidt, dat zij zeer
naauwkeurig is. Volledig is zij niet: ik zou er

nog eenige honderden namen bij kunnen voeis reeds vroeger gedaan. Men vindt er de ant- gen, Toch had WASSEWERGH bij zijne tweewoorden op NAV. IV. bl. 305-308. Daar de uitmave iets veel beters kunnen leveren,
wordt eene menigte namen verklaard, inBies- want it 1800 was het eerste goede werk over
land en andere deelen van ons vaderland in dit onderwerp in het licht gekomen, dat van
gebruik, maar ongelukkig voor het grootste WXARDA namelijk Ueber Deutschen Vor- und
deel verkeerd. Men behoeft zich daar niet Geschleuktsnamen.
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Maar duitsche namen, zijn die dan van de
friesche niet verschillend ? Neen ! de namen
bij alle volken van duitschen stam in gebruik
zijn oorspronkelUk
dezelfde. Die namen evenwel zijn op velerlei wijze veranderd en vervormd, en geen onder de duitsche volken dat
zich daarin zoovele en zulke stoute af kappingen, uitwerpingen
, zamentrekkingen en assimilatien heeft veroorloofd als de Friezen.
Vandaar, dat wie den vorm en de beteekenis
der duitsche namen verklaren wil, met de
frieache namen en hunne geschiedenis grondig bekend moet zijn. Verscheidene duitsche
geleerden, die nu menige verkorting van
eenen zamengeatelden naam voor eenen onzamengeatelden aanzien, zouden dat niet doen
zoo het hun niet aan grondige kennis der
frieache namen ontbrak. Grondige kennis
zeg ik: want hier, zoo ergens, voert oppervlakkige kennis tot dwaling.
De meeste duitsche namen zijn zamenstellingen. Onzamengestelde zijn er wel onder,
maar naar mijn gevoelen zeer weinige, en
deze zijn alle substantiva.Die
zamenstellingen
hebben alIe eene beteekenis, en welgeene ongunstige, zelfs geene onverschillige, maar
eene gunstige beteekenis. Dit ligt in den aard
der zaak. De gewoonte om een kind naar
eenen der naaste bloedverwanten te noemen,
is reeds oud; maar eer die gewoonte opkwam,
koos de vader eenen naam voor zijn kind uit.
Zou hij er nu eenen uitkiezen die iets slechts,
onedels uitdrukte of eenen die
~~~~~“óf nietsbeteekenend
‘was ? Dat kon
een vader, vooral een duitsche vader niet;
eenen schoonen, edelen naam moest hij zijn
kind geven, eenen naam die te kennen gaf,
wat hij hoopte dat het eenmaal worden zou.
Verklaringen als ADALBRECHT,
adelbreker,
ROBERT
, ruwbaard, GERHARD , begeerig van
hart, en dergelijke kunnen dus de ware niet,
zijn. Nemen wij nu, bij hetgeen wij zoo even
opmerkten, het karakter der duitsche volken
in aanmerking, waarin eerbied voor de Goden en dapperheid in den krijg hoofdtrekken
waren, en herinneren wij ons dat zij zich met
landbouw, veeteelt en vischvnngst bezighielden, omdat zij zonder deze niet leven konden,
maar ze waar het mogelijk was aan hunne
vrouwen en slaven overlieten, dat zij het
daarentegen groote eere achtten in de volksvergaderingen en in den oorlog zich te onderscheiden, dan begrijpen wij welke soort van
namen wij bij dit volk mogen verwachten.
De beteekenis dier zamengestelde namen
ap te geven, is niet altijd even gemakkelijk.
Want vooreerst komen er woorden in voor,
die wij nergens anders dan in eigennamen
aantreffen en wier beteekenis wij met met zekerheid kennen, ja somtijds naauwelijks gissen kunnen. Ten anderen hebben vele woorden tegenwoordig en hadden zij reeds voor

verscheidene eeuwen eene eenigzins andere
beteekenis, dan in den tijd toen die namen
ontstonden. Eindelijk, al ziju beide deelen der
ZamensteIling
bekend, dan is het nog wel eens
moeielijk te bepalen in welke betrekking zij
tot elkander staan en wat, zij tot één woord
vereenigd beteekenen.
Die namen waren lang. In weerwil daarvan werden zij doorgaans uitgesproken zoo
als zij oorspronkelijk waren, zoolang men de
beteekenis begreep en aan die beteekenia
waarde hechtte. Dit laatste begon te verminderen, sedert men niet meer eenen veelbeteekenenden naam voor zijn kind uitkoos, maar
het naar eenen der naaste bloedverwanten
noemde. En de beteekenis van vele namen
begon duister te worden, toen het volk beschaafder maar tegelijk minder poëtisch werd
en de stoute zamenstellingen, zoo als de oude
taal er vele had en zoo als de oude ebigennamen voor een groot gedeelte zijn, met meer
met het, karakter van het volk overeenkwamen, en er bijgevolg niet meer zoodanige gevormd werden, terwijl die, welke reeds bestonden, bijna alle wegstierven ; toen bovendien vele woorden door verloop van tijd eene
aanmerkelijke wijziging van beteekenis ondergaan hadden. Nu waren groote veranderingen in den vorm der eigennamen mqgelijk
geworden. Hier werd eene consonant, die wat
hard was om uit te spreken, wfggeworpen
of
aan de daarnaast staande geassimileerd,
daar
een hiatua weggenomen door zamentrekking,
daar weder een kIank door eenen anderen,
dien het gemakkelijker viel uit te spreken, of
waar het oor meer aan gewoon was, vervangen. De meeste namen werden verkort door
er de laatste letters, de laatste syllabe, somtijds het geheele laatste deel der zamenstelling
af te werpen. Zoodanige afwerping had altgd
aan het einde plaats, nooit aan het begin. De
eerste lettcrgreep,die den klemtoon had, moest
van zelve aan de zucht tot gemak, die den
naam trachtte te besnoeijen, den sterksten
weerstand bieden. Voegt men hier nog bij de
verschillende verkleiningsuitgangen, die aan
de op deze wijze verkorte namen gehechtwerden, dan heeft men een kort overzigt van de
voornaamste veranderingen, welke de oude
namen ondergingen.
Een aantal vreemde namen zin in latere
eeuwen alle duitsche landen binnengedrongen. Nergens evenwel wisten er zich minder
te vestigen dan in Friesland. zenige van die,
naar welker oorsprong DOLFJE vraagt, behooren tot deze soort. BALSTER zal wel geene
verwantschap hebben met BALDERIP, maar
eeneomzettingzijn ~~BALTI~AZAR. KARS~~
cHuIflTx4N, MELGERT is ~YIELCHIOR, ToxxIS
Of TEUXIS is AYL'OxIUS,TIJS iS iMATTHEUS,&lthans indien de naam zoo geschreven moet
worden en niet, TIES. Is deze laatste spelling
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de ware, dan behoort hij niet tot de namen
van vreemden oorsprong.
Na dit in het algemeen over friesche namen te hebben laten voorafgaan, wil ik wel
aan het verlangen van den vrager voldoen,
en hem de verklaring geven van eenige der
door hem opgenoemde. Ik geef die echter niet
van alle, vooreerst omdat mijn antwoord dan
veel te lang zou worden, ten anderen omdat
ik van sommige den oorspronkelijken vorm,
van andere de beteekenis niet met zekerheid
kan aanwijzen.
UGE. Het oudhoogd. hugz&‘of hugi dat vcrstand beteekent, vindt men in verscheidene
zamengestelde namen. GRAFF, IV, bl. 784
~~~~~o~:HUGI~OL~,H~GIB~~RAHT,HUGIBAI,,
R~GIBOLD,HUGINAT,HUGINAR,HUGIHART.

Van eenen van deze is HUGO of UGO eene verkorting. Van welken, is kwalijk te bepalen,
omdat geheel het laatste deel der zamenstellìng weggevallen is.
LUBBERT. De oorspronkelijke vorm zou in
onze taal Zijn LUIDBERT of zo0 ais onze voorvaderen uitspraken, LUUDBERT. Eerst is hier
de lange vocaal veranderd in eene korte, iets
wat anders in onze taal zelden gebeurd is,
maar waarvan de geschiedenis der eigennamen meer voorbeelden oplevert. Vervolgens
heeft de b de haar voorafgaande d geasslmileerd, Het laatste deel van den naam is een adject. en beteekent s&tterend, het eerste is een
subst. en beteekent volk. LUBBERT beteekent
derhalve de onder geheel het volk uitstekende.
LUITJE, beter LUIDJE is eene verkleining van
dezen naam of van eenen anderen met LL'ID
zamengesteld.
TJEBBE. Ieder, die eenigzins met onze oude
schrijvers bekend is, kent het woord died, d.
i. volk. Wij bezitten nog van denzelfden stam
de woorden bedieden of beduiden, duidelijk en
dàedsch in de zegswijze diedsch maken, dat tegenwoordig meestal niet begrepen en ten gevolge daarvan verkeerdelijk dieis geschreven
wordt. Dit woord died is het eerste deel van
vele zamengestelde namen, o. a. DIEDBERT
en DIEDBOLD. Het heeft nagenoeg dezelfde
beteekenis als het zoo even genoemde LUID en
in zamengestelde namen dikwijls eenvoudig
de kracht van een intensivum. Men begrijpt
ligt, hoe. De onder heel het volk uitstekende
( DIEDBERT) is de zeer uitstekende : de magtige
onder het volk, (DIEDERIJK) is de zeer maglige.
Zoo vertalen wij DIEDBOLD hetbestdoor de
zeer stoute. De friesche vorm van died is thind.
DIEDBERT en DIEDBOLD luiden dus in het
friesch THIADBERTenTIIIADBALD.\'an eenen
van deze beide namen werden de slotconso-

nanten weggeworpen en de d door de b geassimileerd. De korte a ging in de uitspraak
langzamerhand over in e of i. De tegenwoordige Friezen laten in al dergelijke woorden
e of i of eene flaauwe naar eene dier beide

korte vocalen zweemende ie hooren. Zoo ont9tOndTJEBBE OfTJIBBE.
TJA~ZK. Dr. RA~~~~~~M~(~elte?k.~uoogst
le dl. hl. 134) ziet in TJERK den angelsaks.
nnam CERDIC. Deze afleiding is echter veel te

ver gehaald. Reeds dit spreekt er tegen, dat
die naam vroeger zeer dikwijls met u geschreven werd.Zoo vinden wij in 1398TYARCK
WALTA(SCHWAR~EXBERG,
Charterb. dl.I.bl.
281), in 1436 THIARCK ROWERDA (ald. bl,
~~~).TJERKO~TJARK
isnietandersdaneene
zamentrekking vnn THIADRIK, het hollandsche DIEDERIK. Daar, toen de naam ontstond
en nog veel later, het laatste deel daarvan,
rgk, niet de beteekenis had welke het tegenwoordig heeft, manr‘die van magtig , zoo beteekent de naam de magtige onder het volk of
de zeer magtige. THIADEIK verloor eerst de d
enwerd TIIIARIK,V~~~~~~~~~TJARK,TJERK.
Met het Hollandsche DIEDERIK is het even
zoo gegaan, Eerst werd het DIERIK (LEVEKO
DIRICS SOnein 1325, SCIIWARZENBERGt.R.P.
bl. 170, DIERIC VAX WIMMEX uter Wike in
1348, cckl. bl.206), vervolgens DIERC(DIERC
VAN ZWIETEN
in 1412, ald. bl. 375); eindelijk
DIRK,DERK enDURK.
TJEERD en~~aa~~zijn
dezelfdenaam,en

het laatste is niet, zoo als de vrager meent,
één ~~~TJARK. Devolle ~~~~~~THIADWART
eene zamenstelling van thiad met ward d. i.
bewaEer,wachteren beteekentwachter desvolks.
Het wierp zijne d uit en werd alzoo THIAWART, eindelijk TJAARD,TJEERD.
DUURT, beter DUURD ,schijntvan TJAARD
nog al wat te verschillen. Het is evenwel dezelt’de naam. Maar DUURD komt van den hollandschen vorm DIEDWARD, met uitwerping
der tl DIEWARD. De halfvocaal w deelde aan
den klank die haar voorafging iets van hare
natuur mede.%00 ontstond~uw~n~,zamengetrokken DUZIRD.
TJALLIXG is, zegt Dr. HALBERTSMA(N~oogst, 1. bl. 134) het angelsaksische cealling,
d. i. schepeling. Het is dit niet. Wij hebben
hier weder hetzelfde thiad, maar deze keer
met elf zamengesteld. Dit olfis eigenlijk wolf,
maar de beteekenis daarvan in zamenstellingen is algemeener en flaauwer geworden, eindelijk is het zelfs tot de klasse der achtervoegsels afgedaald, welk lot het met schap en
andere snbstantiva deelt. Zoo drukt BONER
(14e eeuw) als hij zeggen wil, dat de ligtgeloovig,e en de bedrieger bij elkander behooren, dit uit (Edelstezn, 80, vs. 23) door:
W&nolf Triegolfs bruoder íst.
TRIADOLF
werd bij omzetting TRIADLOB en
vervolgens THIALLOF (even BIS ADOLF, RUDOLF en L~DOLF ALOF, ROELOF en LULOF

werden) eindelijk door verlies der laatste letters TJALLE. Aan dat TJALLE werdde uitgang ing toegevoegd. Deze uitgang, dien wij
ook in ELIYG, NANSING, TEDISG enandere
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Friesche’ namen aantreffen, vormt patronpmica. TJALLIXG is dus de zoon of afstammeling van TJALLE.
In SIEUWERD en SJOERDvindenwij
het zoo
oven reede vermelde tuard Verbonden aan sigi, d. i. zege, overwinning, SIGIWARD is dus de
wachter der overwinning, waarmee schijnt bedoeld te worden de held, die het aan zijne
z o r g t o e v e r t r o u w d e ZQO
goed bewaakt en
verdedigt, dat hij overwinnaar blijft. Sigí
wordt zamengetrokken tot si en wanneer men
nu in SIWERD de laatste e Snel en zacht uitspreekt, heeft men SIOERD.
AUKJE. Uit wurd en aáal, dat eigenlijk geslacht beteekent, maar zeer dikwijls intensive
kracht heeft, is znmengesteld ADAL~ARDde

voortreflelijke bemxker of beschermer. In deze
zamenstelling valt eerst de 2 weg. Dit geschiedt in meer compositavan aduZ.Zoo staat

ADOLF VOOr ADALOLF en ADEMAR YOOr ADALMAR. A D E W A R D w o r d t d o o r i n v l o e d d e r w
ADUWARD,
hieruit wordt de d weggeworpen
en wij houden dus over AUWERT , eenen naam
die n?g voorkomt. Dezelfde uitwerping der d
geschiedt in meer eigennamen, ook in plaatsnamen. Zoo heet b. v. het dorp Aduard in de
prov. Groningen in de wandeling Auwerd. De
naam AUWERT wordt verkort tot AUWE, insgelijks nog in gebruik. Hiervan heeft men den
verkleiningsvorm ATJRE en van dezen weder
den vrouwennaam
AUICJE.
HxDDO.Dr.RALBERTSM.4
(GidQ857Febr.).
leidt het af van het nngels. heado, oudhoogd.
Radu. Hoewel ik die afleidingniet onmogelijk
acht, zijn er toch bezwaren tegen, en zou ik
eer meenen,
dat HIDDO is van WILDO, verkorting v a n HILDEBRAND, strijdzwaard of
eene andere zamenstelling met /&Z.
WUBBE, WUBBELD.
De oorspronkelijke
vorm is WIGBOLD, d. i. stout in den krijg. Door
vocaalverkorting en assimilatie werd dit WIBBOLD , later door den zeer gewonen overgang
van iin u ~UBBELD,
verkort WUBBE.
REMKE. De oorspronkelijke vormis REGJNBERT of REGIXBOLD.
Begin beteekent eigenlijk
raad, doch is dikwijls eenvoudig intensief,

niet alleen in eigennamen, maar ook in gemeene zelf& naamwoorden, b.v. het oudsaksische reginthiob, aartsdief.
Nu werd hier
vooreerst regin
zeer gewone

zamengetrokken tot reilz,
eene
zamentrekking.
Vervolgens

maakte de U, dat de n in m overging. Deze
na assimileerde op hare beurt de b. EIndelijk

z e l f d e w i j z e k o m e n XAAI~~E
e n SJMHE van
KANDBERT en SINDBERT. Ja! met Sommige gemeene zelfst. naamw. is het even zoo gegaan ;
het oude mondboor (KI L. heeft dien vorm nog)

werd later mamboor, onder welken vorm het
meestal voorkomt. Nu kan het tot de verouderde woorden gerekend worden. Het leeft
echter op de Veluwe nog voort en wordt daar
uitgesproken manmer.
P. LEENDERTZ

WZ.

De Voornsche boeren en C. de Witt (VIL bl.
41, Vr. 77). Indien GERARD BRAXDT bij T.
als een geloofwaardig~geschiedschrijver te
boek staat, dan lezen w’~ in z;jn Leven vun DE
RUITER , 4e dr.bl.715:
nDeRuwaartvan
Putten, tegens wien de haat of’t quaad vermoeden
zoo was toegenomen, dat de boeren van ‘t eiland Voorn hem wel zes dagen gezocht hadden
om dood te slaan, raakte onlangs te voren in
groote zwarigheit en hechtenis.” Waarschijulijk worden door de boeren van ‘t eiland Voorn,

de vier stoude gasten bedoeld, waarvan sprake
is in het Ontroerde Nederland, door QUAEREXDO, in z;jne vraag (NAv. VII, bl. 12, vr.
23), aangehaald.
J. L.A. 1.
Aanstag op Maurits (VIL bl. t37,Vr. 190).
Niemandschijnt iets van die Hangscbe bijzonderheden geweten te hebben om de vraag
te beantwoorden. Onlangs vond ik de juiste
aanwijzing van de herberg de Helm, en ik
wil deze nu opgeven. Ter linkerhand van het

Hertozstraatje is het huis (nu een boter- en
kaaswinkel)
waar eertijds de Helm was en
waar ADRIAAN vAx DYK,Secretarisvan
Bleyswyk woonde.
Ook VAS DEN BERGH geeft er ons in z@e
‘SGravenhaagsche
bijzonderheden niets van,
alhoewel hij t,och over Herbergen spreekt en
den Helm zelfs noemt.
T.
Regnerus abElama(VII.b1.159,Vr.207).B~
FOPPEYS op het Register wordt hij ELLAYA
genoemd.De uitgever der Disputationes medicoru?n
WRS JOHANN JACOB GEXATEIUS,
een
geleerd boekdrukker te Bazel; eene uitgave
daarvan verscheen aldaar in 1618; zie ADELUNG I”ortsetzung von Jöcmm’s Lexicon in
Voce G E N A T H I U S . Welligt i s i n d i e ztitgave
meer over den schrijver gezegd ; waarom het

wierp de naam de laatste letters afen werd
alzoo REM of REMIIIE, met eenen verkleiningsuitgang REMEE. Men verwondere zich niet
overdegrooteverenderingenwelkedezenaam
ondernaan
heeft, veranderingen daarenboven

noodis zal wezen om dien bundel in te zien.
V. D. N.

die ni% vocalen maar consonanten betreffen.

TIIUANUS, RENTIVOGLIO
en DRUOTRUS geVf?ll
MARGARETHA
VAN GEST (niet VAN GENT of
VAN GEXST,~OC~
JOHASSA VAXDER
GHEENST),

Hetzelfde is met meer namen gebeurd. Zoo
werd b.v. LANDBERT
eerst LAMBERT,
vervolgens LAZMERT, LANXE en LAMKE. Op de-

illoeder van Nargaretha van Parma (VII.bI.
159, Vr. 216). De geschiedschrijvers STRADA,

eene adellijke dochter uit Vlaanderen, op als
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de moeder WUI de Regentesse

der NedirJanden

YABGARETHAVANPANYA.

J. L. A. 1.
Gesckìlderde Glazen te 0;rford (VII. bl. 158,
Vr. 223). Op deze vraag kan het volgende
antwoord aan het verlangen van den Heer
J.H.HALBERTSHA welligtvoldoen.
B E R N A R D en ABRAHAMVANLIXGG,~~~~~
en zoon, of wel broeders, waren voorname
Vlaamsche glasschilders, die zich in ERgeland, waarschijnlijk in Ozfordshire,
hebben
gevestigd; want aldaar en voornamelijk te
0zford wordt van hun schoon glasschilderwerk veel gevonden, als: zeven glasramen in
Lìncoln-College, door den Aartsbisschop WILLIAMS geschonken, die de jaarmerken 1629,
1630 en 1631 voeren. Langen tijd meende
men, dat deze glasramen uit ItaZU waren overgebragt; doch later heeft men ontdekt, dat
die door BERNARD VAN LIXGE vervaardigd
zijn. Ik heb die glasramen gezien ; hoe fraai
ze ook zijn, met het werk van de gebroeders
CRABETR van Gouda kunnen zij niet vergeleken worden, evenmin als het werk van
ABRAHAX, hetwelk ik in Qnceen-College
en
University - College heb gezien. In WadhamCollege is waarschijnlijk het eerste werk van
BERNARD, voerende het jaarmerk 1616, en tevens een glasraam, waarop voluit staat: BznNARD VAN LINGE fecit 1622. - Tusco heeft
reeds vroeger in DE NAVORSCBER III. bl. 64,
Vr. 63, dtt laatstgemelde glasraam genoemd
en mede de vraag naar berigten over den maker geopperd: over het een en ander zal men
volledig bewerkte artikels vinden op letter L.,
in mijn werk over de Geschiedenis der Beeldende Kunsten enz., waarvan reeds het eerste
deel bij de Gebr. DIEDERICHS te Amsterdam
is verschenen. - Daar nu de beschilderde
glasruitjes in de Bodleiaansche
BiBliotheek, die
mijne aandacht niet zoo bijzonder trokken,
geheel eenNederIandsch
karakter hebben, zoo
is het bijna zeker, dat die mede tot de werken
of Van BERNARD bfABRAHAI VAN LINGE behooren.
C.KRADIM.
Ds. Derk Heimans(VII. bl. 191, Vr. 214).
THEODORUS HEIYAXS,

te Niftrik,

als proponent beroepen

Balgoy en Keenth in 1694, is overleden in 1712. Zie DE JOXGH, Naamlijst Predikanten Geldersde Synode, bl. 34 en 323.
Geschìedenis

van den RkQ’ngraaf

van Salm

(VIL b1.191,Vr.246).Tot de bronnen daarvan
behoort inzonderheid het Vervolg op WAGENAARS VaderZandscAe
Historie (zie dl. XLVII
en XLVIII de Registers der namen van de
personen en van de voornaamste zaken daarin
voorkomende); terwijl over hem en zijn geslacht VAN SALIVI het Genealogìsckes und Staats
Handbuch, te Frankfort uitgegeven worden-

Prewsìsches Adeki
von Freik. v. ZEDLITZ NEUKI~,
Leipzig 1839, Sqqlem.-Band oder Ster Band,

de, alsmede I)as Neues
Lexicon

s. 388-391, de noodìge bescheiden bevatten.
V. D. N.
Geschiedenis van den Rh+qraaf van Xalm.

In 1788 is te Luik uitgegeven : Le Rhingrave
FR~~D&UC

DE SALX,

inrwcent ou coupable.

J. L. A. 1.
Verbhjfplaatsen
vz. de Coligny (VIL bl.
231, Vr.293). Slechts één punt kan ik beantwoorden en wel volgens het Biogrqh. Woordenboek van VAN DER AA, bl. 617, letter C.:
>yZij vertrok, na eenige jaren haar hoofdverblijf te Vlissingen, in het later (wanneer?) zoogenaamde Prinsenhuis gehouden te hebben.”
Ik hoop, dat anderen de overige punten
zullen trachten te beantwoorden.
T.
Grafschrift op Jan Rubens (VU. bl. 254,
Vr.305). Dit grafschrift is overbekend, en
kan men in zijn geheel, in de Latijnsche en
Hollandsche taal, vinden bl. 20-23 van het
werk: Nistoriscke Levezsbesckrzjuing
van PERidder,Weerc vanden
Steen etc. Amsterdam, bij JOHANNES mm,
TRUS PAULUS RUBENS,

1774, in S”.

C.HRAMM.

de steller der vraag, berigt ons nu, dat hij,
in het bezit van het bovenaangehaald werk gekomen,
aldaar dit grafschrift gevonden heeft.]
ET.,

Dr. Wachter (VII. bl. 254 ,Vr. 398) A.
L. M. Phil. Med. et Chir. Doctor, promoveerde den 29sten December 1810 te Gronimgea in de geneeskundemet eene Diss. Chirurg.
de articulìs sztìrpendis, en den lôden Naart
1812 te Ber.$n in de Heelkunde. In het jaar
1814 vestigde hij zich als Chirurg. te ‘s Gravenhage en werd benoemd tot Lijf-Chirur$ju
van Z. N. Koning WILLEX 1 (toen nog Souvereinen Vorst) en? na diens abdicatie in A”.
1840, bleef hij in die zelfde betrekking aan
den persoon van Z. af. WILLEM 11 verbonden,
door wien hij met de ridderorde van den Nederlandschen Leeuw vereerd werd,
De vereisehte dispensatie van den Koning
verkregen hebbende, om de Genees- en Heelkunde gecombineerd uit te oefenen, had hij
eene zeer uitgebreide en aanzienlijke praktijk
zoo binnen als buiten de stad, die hem, met de
hem opgedragene Heelkundige dienst van het
pas opgerigte Burger-Gasthuis, eenen uitgebreiden werkkring verschaftte, en na het overl$den van PrOf.DERIEMERin18~lvangrooter en gewigtiger beteekenis werd, toen hij
door den Koning tot Lid en later tot President der Provincmle Commissie van geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt in ZuidHolland benoemd werd.
Was Dr. WACHTER in eenen praktischeu

tin nuttig voor zijne lijders, niet minder had
de geneeskundige litterataur in ons VnderIaud groote verpligting
aan zijne krachtdadige medewerking; want wie onzer vroegere
en latere Geneeskundigen kent niet het door
hem met Dr. SASDER en NALOP uitgegeven
tijdschrift Hippocrates, hetgeen gedurende
een tijdvak van 25 jaren de annalen der geneeskundige wetenschap verrijkte, met waarnemingen op vaderlandsehen
bodem te verzamelen, die den Nederlandsehen roem onzer
BOERHAAVE'S, ALBIXUSSEX,
VAN DER HAARS en meer

VANGESSCHERS,

anderen, zoo waardiglijk staande hielden en bevestigden.
Zijne zeer uitgebreide praktijk in en 07~1
‘s Gravenhage in 1855 nedergclcgd
hebbende,
keerde hij tot het ambteloos leven terug. Niettemin bleef hij met lust en ijver voor het vak
zijner keuze bezield, het thans nog voor zijne
aangenaamste bezigheid houdende, zijne jongere collegen,
met den rijken voorraad zyner
ervaring voor te lichten en hun met ziJnen
raad, in de meest ingewikkelde gevalIeu, ten
dienst te staan.
Sedert meer dan 40 jaren eeneu vriendschappelijken en collegialeu omgang met hem
aangekweekt en onderhouden hebbende, vernam ik meermalen uit zijne vertrouwelijke
gesprekken verschillende bijzonderheden, die
het aangevoerde van den Heer H. Baron COLLOT D'ESCDRY in Hollands roena, dl. VII. bl.
485 en 488 bevestigden, dermate zelfs, dat
het te bejammeren was, zulk eenen aanleg
~11111 het academisch onderwijs onttrokken te
zien.
Heer kan ik hier niet bijvoegen, omdat, ik
heb een te teeder onderwerp achte, bij het leven van dien verdien&elijken
Genees- en
Heelkundige, als diens lofredenaar op te treden.
J. G. V.
[Uit het ons door V. D. N. medegedeeIde voegen
mij hier bij, dat Dr c. H . WACHTER PZ. geboren is te
Rotterdam en eene lijkrede gehouden heeft op Prof.
MULDER
te Groningen, waarvan een uittreksel gevonden wordt in den Komt- en Letterbode 1811, dl. 1.
bl. 83-88, lOO-104.1

Abraham van de Corput (VIT. bl. 255, Vr.
313). Hij WRS de zoon van ISAAC VAS DEX
CORPUT en ALITH DEWITT,~~ werd te Dordrecht den 7den Jauuarij 1599 geboren. Door
den vroegtidigen
dood aijns vaders was hij
geheel aan de zorg van zijne moeder overgelaten, maar door het hertrouwen van deze
met den geleerden BALTRASARLYDIUS
werd
hij voor den kerkelijken dienst bestemd. In
1626 werd hij beroepen tot Predikant te
Giessen-Nieuwkerk, doch was verpligt wegens
ligchaamszwakte in 1639 zijnen dienst neder
te leggen. Hij woonde sedert dien tijd te Dordrecht, alwaar hij den 30sten October 1670
overleed.Hij huwdeden
28stenFebruarij 1633
~~~ALETT~DE~ITT, dochter van FRAXSDE

WITT en MARGARETHARUTGERS, dichemeeno
dochter schonk, die gehuwd is geweest met
CASPARPEUCERUS.

Als ijverig beoefenaar der kerkelijke geschiedenis deed hij zich kennen door zijn Leve?& ende dood yal1 den seer beroemden PEIILIPS
MELAXXITOX
enz. Amst. 1662. 8O. 2de druk
1728. S”, met nieuwen titel Amst. 1764. Zijne
Goddelieke Vierschare enz. kwam uit in 4 deelen te Utrecht 1659. 8’. Anz& 1669 en 1681
m. pl. Hij liet in handschrift ua eene Historie
der Turken en over het Turksche Hof, en eene
Verhandeling of Petrus ooit te Rome geweest is.
Zie A. J. VAN DER AA, Biogr. Woordenb. der
Ned., voortgezet door H. J.R.VA?~HARDERWIJK op het woord.
LEGEXDOET

SCRIBENDO.

[Hiermede komt overeen wat E. l3. ons volgens
BOE, Vaderl. Woorden6., mededeelde.]
Abraham van de Corput. Uitvoerige berigten omtrent dezen Predikant van Giesscn
Nieuwkerk, kan 5. BOUXAN vinden o. a. in
J. A. DE CHALM~TS
Biogr. Woordenboek, dl.
VIL bl. 319; in G. D. J. SCHOTELS lierkel.
Dordrecht, dl. 1. bl. 524, en in GLASIUS, Godgeleerd Nederland, dl. 1. bl. 306.
J. C. K.
Abraham van de Corput. Ofschoon ik ds
vraag slechts ten deele kan beantwoorden,
geloof ik toch den vrager op den weg te kunnen helpen. Vooreerst dan lijdt het geen twijfel, dat A. VAN DE CORPUT predikant isgeweest; waar? is mij onbekend. Onder de twee
honderd brievenvanPredikanten, diein 1823
bU de verkooping
der rgke Bibliotheek van
J. w. TE WATER geveild werden, was er ook
een ~~~A.vANDECORPUT. ‘ren anderevermoedeik, dat hij een der zonen is geweest
van IIIWDRIIC VAN DE CORPUT,diemetzijBe
vrouw ADRIANA VANBREGT,U~~ Heidelbergin
1578 naar Dordrecht kwam en tot Predikant
aldaar werd benoemd. Deze was de derde
z o o n VRBJO~XKESVANDECORPUTenANTONIA
MOXTESS, welke echtelingen kort na het vertrek van den Prins vnn Oranje in 1567 Breda
verlieten, en eerst naar 1ZEeej; later naar Westfalen trokken, waar JOANSES na twee jaren
overleed. De weduwe begaf zich toen naar
Heidelberg, waar hare dochter JOHANNA reeds
vroeger gehuwd was met den geneeskundige IIEXRICUS
SMETIUS, uit welk huwelijk,
om dit ter loops aan te teekeuen, JOHANNA
SXETIUS was geboren, de vrouw van den beroemden JAX GRIITERUS.
Deze verandering
van WoOupktatS
zijner moeder gaf HENDRIK
VAN DE CORPUT gelegenheid om zich op de
studign toe te leggen, eerst op de regtsgeleerdheid, welke hg later met de godgeleerdheid verwisselde. Hu overleed in 1601. íWet
hem kwam ook zijne zuster ELISABETH VAX
DE CORPUT
naar Dordrecht, welke daar in
den echt trad pet den toenmaligen Rector,

den vermaarden G. J. voSs~us. Wat nu de
verdere genealogie van dit geslacht betreft,
daaromtrent verwijzen rn$ naar RALEXS Beschrijving van Dordrecht, bl. 1015, enz., waar
denkelijk ook wel iets omtrent ABRAHAMVAX
DE COBPUT zal te vinden zijn.
n De Pastoor van Lapschuer” (VII. bl. 255,
Vr. 320). Voor weinige centimes koopt men
te Gend bij VAX PAIELEN op den Brabnnddam een’ M Lapschuerschert Guichelaer.”
‘t Is
eene verzameling van aneccloten tocgeschreven aan PJIIELDEWIJS", Pastoor te Lapschuwe
in West-Vlaanderen, door de tijdgenooten wel
eens zELDI~~~IJS
,genoemcl, en Laan welke
anecdoten ik rnii.(ln de dagen van olim) e>t
compagnie groveluk heb bezondigd. Komt er
nu onder de Risschoppen van Brugge iemand
voor onder den naam CAïxO, dan weet men
wanneer ongeveer de Pastoor lecfile, doch
stellig niet in deXVIde,maar in deXVIIIde
eeuw.Overigensherinnerdegrootvader~~~~~
(een v66r een jaar of vijf overleden Aardenburger tachtiger) zich zeer goed de dagen van
JOZEFUS en MAXI-TREZE, denKommandant
van Sluis en den Pastoor van Lapschuer.
Dit antwoord berust op de woorden ~~naa?
ik mee?&“, door den vrager gebezigd.
G. P. ROOS.

Marnix beeldenstormer (VIL bl. 255, Vr.
322). De vraag, wie de eigenlijke aanleggers
van den beeldenstorm waren, is voortdurend
op de meest verschillende wijze beantwoord.
Terwijl de Roomschgezinde schrijvers grootendeels de schuld op de verbonden Edelen
ofop de Predikanten en Consistoriën der Gereformeerde gemeenten werpen, zoeken de
Protestantsche geschiedkundigen veelal hunne geloofsgenooten van deze beschuldiging
vrij te pleiten. Velen, zo0 als I)ILDERDIJK,
GROENVAN PRIXSTERER endeinonzegeschiedenis zoo ervaren Amerikaan JORX LOTHROP
IOTLEY willen, dat de beeldenstorm volgens
geen vóóroverlegd plan ontstaan is, maar
slechts de plotselinge uitbarsting is geweest
der sedert lang verknepen volkswoede; anderen zoeken daarentegen de oorzaak elders,
eoo wil deBelg CH.RAHLENBECK
inzijnonlangs verschenen werk : Plnquisition et la Réforme en Belgique, dat de Fransche Hugenoten de aanstokers waren, om zoodoende de
Hervorming hier te lande te doen zegevieren
en de Hervormden te noodzaken met hen gemeene zaak tegen Rome’s dwingelandij te
maken, terwijl’rv, WATER niet vreemd van het
denkbeeld is, dat de beeldenstorm oorspronkelijk het werk der Roomschen was, eene helsche list der Jezuïten, om de Hervorming in
de oogen der gansche wereld hatelijk te maken
en daardoor hare gewelddadige onderdrulcDl. VII.

king te wettigen. Mogen w;j deze beide laat&
ste gevoelens als even onbewezen als onwaarsch-nlijk geheel verwerpen, moeijelijk blijft
de keuze tusschen de beide andere meeningen,
daar dc onbegrijpelijke snelheid, waarmede
de beeldenstorm zich als een vliegend vuur
door het gansche land verspreidde, met even
goed regt door iedere partij als een bewijs
harer bewering wordt aangevoerd. Even bezwaarlijk is de beslissing, of de beeldenstormers zich de kerksieraden van waarde toeeigenden, gelijk RAHLENEECK wil, of hunne
handen van elkon diefstal rein hielden, gelijk
MOTLEY met vele getuigenissen van Roomschgezinde tijdgenooten staaft. De kundigePREsCOTT zoekt hier een middenweg: hij loochent
niet, dat enkele voorwerpen van waarde gestolen werden, maar erkent, dat de meeste
kerksieraden na de vernieling aan de Predikanten of de stedelijke overheden in bewaring
werden gegeven, terwijl hij, hoewel Protestant, het vermoeden te kennen geeft, dat de
hand der beeldenbrekers door den wil van
anderen werd geleid. De in de geschiedenis
van onzen opstand tegen Spanje zoo doorkneede BAKHUIZEN VAN DEX BRINK noemt
den beeldenstorm bepaald eene overlegde poging, om de partij der beweging als de p&ij
der meerderheid in den lande te doen voorkomen (zie zijn Voorwoord voor M. L. VA‘Y.
DEVEXTER, Het jaar 1566). Hij ziet in deze
gebeurtenis eene noodzakelijkheid, die het
verband der feiten van dit wonderjaar onmiskenbaar aantoont; de gras- of hagepreeken
konden niet steeds voortduren, vooral zoodra
het gure jaargetijde aanbrak; bij de groote
volksmenigten, die daar telkens gewapend
zamenvloeiden, lag de vrees voor de hand, dat,
bij de minste tegenwerking het afgrijsselijkste bloedbad zoude ontstaan; men behoefde
dus boven alles kerken, waar de godsdienst
geregeld en ordelijk kon worden ultgeoefend:
deze kerken verschafte de beeldenstorm (zie
de Gids over l%46, bl. 618).
Vatten wij nu dit alles te zamen, dan gelooven wij niet ver van de waarheid af te
wijken, als wij ook voor het ontstaan van den
beeldenstorm een’middenweg zoeken, en wel
deze: het beeldenbreken ving aan in de aan
Frankrzj’k grenzende deelen van Vlaanderen,
de aanleiding daartoe is onbekend, maar zonder voldingende bewijzen, mogen wij die niet
in Franschen invIoed of welken anderen zoeken, maar gaan het veiligst door vast te stellen, dat, dit niet vooraf was beraamd; toen
echter deze gewelddadigheden ten gevolge van
eene onbekende en muschien zeer geringe
aanleiding eenmaal waren uitgebarsten, verbreidden zij zich weldra bij de algemeene
verbittering, die in de maand Augustus onder
de Hervormden heerschte, omdat men het nog
niet bekende antwoord des Honings op het
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smeekschrift der Edelen te regt als zeer ongunstig verwachtte,en het valt het niet te loochenen,dat toen dekalvinistischePredikanten,
Kerkeraden en hunne vurigste aanhangers
onderhetVerbondderEdelen,dieverbreiding
stelselmatig begunstigden, terwijl zij tevens
zorg droegen, dat de personen en goederen
der Roomschen gespaard bleven, en hunne
ruwe handlangers zich zooveel mogelijk tot
het afbreken en wegruimen der beelden bepaalden.
Hoe Kerkeraden en Edelen den beeldenstorm begunstigden, blijkt ten duidelijkste in
de wijze, waarop die gebeurtenis in Breda
plaats greep ; door het vonnis tegen de Hervormde gemeente aldaar, datnAlwuIzEx VAN
DEN BRINK achter zijne belangrijke monographie : Het huwelijk van WILLBX van Oranje en
ANSA van Saksen mededeelt, zijn wij in staat
gesteld, eene duidelijke voorstelling daarvan
te geven, en het schetst ons tevens het aandeel, dat MARSIX, die toen te Breda woonde,
aan den beeldenstorm had. Des avonds v6ór
den dag waarop aldaar de gewelddadigheden
aanvingen, kwamen eenige gewapende beeldenstormers uit Antwerpen ten huize van ASTOZTIE
BACKELEER
(een vermogend Calvinist
te Breda, aan wien steeds de brieven der over\ge consistorien geadresseerd werden), en
hielden aldaar eene vergadering met verscheidene Hervormden, onder welke eenige Ouderlingen en de voorlezer GooRIs ANDRIEsz. Den
volgenden dag was de koster HENDRIK JACOBSONE de aanvoerder der beeldenstormers,
de oud-ouderling en voorlezer ROBERT JANSSOZTE
was er bij tegenwoordig, voorzag de
beeldenbrekers van vleesch en drank en was
de voornaamste, die hun betaalde, waartoe
overigens deCalvinistische SchoolmeesterNr.
PIETER en JOHAN GHILEYNS of GILLAIX,(zie
over hemGROEN VANPRISSTERDR, ArcXveu,
tom. 111. p. 475) insgelijks bijdroegen. En
toen nu de stedelijke overheid aan deze gewelddadigheden paal en perk wilde stellen,
verscheen voor haar eene deputatie der Gereformeerde gemeente, waaronder verscheidene
ouderlingen en diakenen met PHILIPS VAX
MARSIX
aan het hoofd, die dit werk verdedigde en betoogde, dat men zulks niet mogt
verhinderen.
Men zal ons welligt tegenwerpen, dat de
vonnissen van den bloedraad, in de grootste
haastopgesteld, geenc modellen van volmaakte regtspraak zijn, en dat men dus op zulke
getulgenissen niet veel kan bouwen, maar al
de overige feiten, die aan MABSIX in dit vonnis worden te laste gelegd, zijn ookvan elders
bewaarheid en wij hebben te minder regt aan
zijne houding gedurende den beeldenstorm te
twijfelen, daar het uit TE WATER (ve?*bojzcE
der Edelen, dl. 1. bl. 381) bekend is, dat hij
deze handeling in geschriftc verdedigde, toen

een Lutheraan het ongeoorloofde daarvanhad
aanBetoond. Wij meenen zelfs te mogen betwgfelen, of TE WATER, indien hij dit vonnis
gekend had, geschreven zoude hebben, gelijk
hij nu doet: n’t Blijkt ook nergens, dat MARXI‘T, hoe afkeerig anders van den beeldendienst, de hand zou gehad hebben in den beeldenstorm. Mij is wel onder ‘t oog gekomen
zijn geschrift, waarin hij de stellinge , dat het
afwerpen der beelden alleen aan de hooge
Overheid geoorloofd zij, tracht te wederleggen, doch ‘t is van geen wijs mens& te vermoedcn, dat hij met andere verbonden Edelen zich aan dit werk schuldig kennende, de
moeite..genomcn zou hebben, om er anderen
van vq te spreken.” Ik waag het zelfs, deze
laatste redenering, minstenes genomen,zonderli?q te noemen, daar ik het ~mst zeer verlrlaarbaar vind, dat iemand, gelijk MARNIX, in dit
geval zijne eigene zaak bepleit. Wij hebben
omtrent deze zaak dc levensbeschrgvers van
Aldegonde (PRI%,BROES en ~~~~~~)nietaangehaald, omdat zij deels uit onbekendheid
met het door ons gebruikte vonnis het aandeel van MARNIX aan den beeldenstorm niet
naauwkeurig kenden, deels hetgeen hun daarvan bekend was, trachten te vergoelijken.
PIIILOGRAMMATOS.

Johannes Huwé (VIL bl. 263 ,Vr. 323). De
eerste druk van J. RUW& Onderwcs derVrouwe aangaande het baren, is uitgekomen te
Haarlem, bij IZ. en JOH. ENSCHEDÉ, 1726.
Zie AEKOUDE, L$st der Nederduitsche boeken,
2e druk, 1754, bl. 177, niet te verwarren met
den 2en druk door ARREYBERC, 1788, die eigenlijk de 4de druk van ABHOUDE is.
H.MELDER.

Oorsirong
der dagbladen in Nederland (VIT.
bl. 263, Vr. 325). In een der Ordonnantieboeken (van betalingen) te Leyden, komt de
volgende post voor, 2 Julij 1602.
Bord. om te betaelen sen CORZTELIS SPEELMAN 25 gl. in suppliment en vervullinge van
tgeene~~‘JSpEE~Y~~zijn
broederaen dezer
stede heeft verdient met het overschrqven en
zenden van Coura&en uyt de stadt van Oosteynde.” 25 gl.
Het komt, mij voor, dat hier niet bedoeld
worden, gedrukte Couranten of Dagbladen,
maar dat het geschrevene logerberigten zijn,
waarvan eene schoone collectie op het Leidsch
Archief voorhanden is, o. a. over het Beleg
van Oostende en Sluis, enz. Voorname gebeurtenissen uit die legerberigtcn werden toen
wel gedrukt en alom verspreid, waarvan men
zich kan overtnigen door een boekje in ld*.
van 1623, in het bezit van den Heer WTTEWAAL te Leydcn, en waarvan de drukker zich
noemt: Cournntier van het Leger.
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Onbekende wapens (VIL bl. 263, Vr. 326).
Vermoedelijk wordt in No. 4 GORIS bedoeld :
Een regeringsgeslacht in Zalt-Bommel en .ïV$megen, hetwelk tot wapen had, doossneden :
boven van sabel met drie kaarsen van goud ;
onder van azuur met een hoofd van sabel
(moorenkop) met een witten band, wat als
natuurkleur gcene fout is. - Dit gesl>lcht is
gehuwd aan IIEUKELON, VAN PANHUYS en
SCHIFFER. Men vindt het ook gevierendeeld,
1 en 4 als boven, 2 en 3 van zilver met een
verlaagden keper van keel, verzeld van drie
everkoppen van sabeI,2 en 1.
No. 5 SCHEJJDERUYT, voerde van zilver met
eene golvende faas van azuur, vcrzeid van
drie wolfs- of everkoppen van sabel, 2 boven
en 1 onder in het schild.
A&A.
Onbekende wapens. In de Groninger OmmeZandel* heeft ecne adellijke f&miIie COXIXCR
gebloeid; men vindt nog hier en elders in de
kerken op de wapenborden, onder de kwartieren, dat van die familie.
Dat wapen was van zilver, waarop schuinsche ruiten van azuur. In het midden een
band van keel, beladen met drie zilveren rozen. - Tot helmteeken dezelfde rozen , ieder
aan een’ tak, Wij bezitten eene verzegeling,
waaraan dit zegel is gehangen, doch die thans
niet voor de band is.
D. D.V. D. F.
Vestingwerken van Muiden (VII.bl. 263,Vr.
327). Niet wetende van welk tijdstip bier gesproken wordt, kan ik vooreerst den Heer
G. K. Hz. aanraden, om de Resolutien der
Staten van Hollandna te zien,te beginnen met
den Index, op het artikel Fortificatie, waarin
op 5 Ang. 1577 gelast wordt, )>Mqclen te
versterken, en daartoe voor drie maanden in
Holland om te slaen, een halve stuiver per
morgen, half tot last van de eigenaars en half
van den bruiker.”
Op den 14den Maart 1588 moesten de gecommitteerden de vervallene fortificatien van
Nuìden inspecteren, en daarvoor een bestek
maken, terwijl de Regering van Amsterdam
de noodige materialen van masten, hout en
ijzerwerk moest leveren, in betaling van hare
contributiën. De vrager kan dus, sedert A”.
1577 in die Resolutien veel omtrent Muiden
vinden.
Op het Leidsch Archief ia een Charter
voorhanden van 15 Oct. 1426, waarbij Hertog PHILIPS het Slot en h?asteel van Muiden
overgeeft aan den Heer VAX LIELADAM, in
plaats v a n SPLIWER
VAS WESILOODE
en
diens broeder JAX.
. . ELSEVIER.
GeesteL+ Raadselboek of Christelijke Tijdverdrijver (VU. bl. 264, Vr. 331). Ofschoon
dit niet gevraagd wordt, dient tot narigt van
U. C, R., dat het Geestelijk Raadselboek nog

i n massa wordt verkocht, door ambulante
1 vedelaars ten platten lande van OverZjssel,
Dr*e>&e, B*iesland en Groningen.
Deze en meer dergelijke curieuse boekjes
,vorden per riem afgeleveverd, door de Wed.
~.DE LA?IGE~~ Deventer; ieder Boekverkoo>er kan n een volledig stel dergelijke volksectuur voor een bagatel bezorg&lw. 0. %.
Geestelijk Raadselboek of ChristeZQke
Tijdierdrijver.
Ofschoon geen geestelzj’k, bestaat
!r een boekje van JAN VA‘I DERVEEX,~R~
iioor mij li;t: Raadtselen uzj’tgebeelt met zin*ijke uijtleggingen , jeder uijtlegginghe is Gezombreert met de Nonaber des Raadsels, daer
zchter aen is gevoeght , sgn Gulden en Yseren
leuto, alsmede een Nikkers-praa9.e
nopende de
luade Proceduren vun Engelant. Alles op rijm.
I>e laatste stukjes zijn ook opgenomen in zijn
Adams-appel, de raadsels niet. ‘t Is gedrukt
ie Beventer bij JAN COLONP , in de Polstraet,
Anno 1653, in langwerpig 12O. net exempl.
J.C. H.
Het huis van de Hammen (VU. bl. 264 ,Vr.
332). In de vraag is een abuis.Er staat>>niet
ver van laatstgenoemde stad” (dat moet dan
Rotterdam zijn), maar het is omtrent 20 minuten van Delft, aan den straatweg. Toen ik
)p de Latijnsche school te Delft was (jaren
Teleden), heb ik dikwijls voor dat huis staan
kijken, en altijd zag ik er naar? wanneer ik in
mijn’ vergevorderdeo
leeftijd daar voorbij
reed. Altpd werd mij,als jongeling en later als
bejaard man, verzekerd, dat het huis in den
Spaanscben tijd, toen die lastige gasten vlugten moesten, door een’ Doer van den Spaan3cllen Officier voor twee hammen is gekocht.
Oo!r ik vraag : waar vindt men nadere acmwgzin,q deswegens?
V.C. J.
Het huis van de Hammen.Waar men eenige
nanwijzing deswegens vinden kan, kan ik L.
J. niet zeggen, doch wel, dat bovengenoemd
huis nog bestaat, en ook de hammen gebeiteld
in de poort daar nog te zien zijn. Dat dit vroewer aanzienlijker huis, het regt van een’ tol
Ead bezeten, was mij onbekend ; doch wel is
miJ meermalen medegedeeld, dat daar vroeger
eene boerenwoning gestaan had, en dat de
bewoners daarvan bij een’ hongersnood twee
hammen hadden verkocht, die zoo ruim betaald werden, dat daarvoor het tegenwoordige huis is gebouwd geworden , en ter herinneïing die himmeu inde poort gebeiteld zijn,
K. v.S.NO . 2.
Jacob van Naerlant , een Zuid-Brabander
(VIL bl. 264, Vr. 333). Het Vlamingschap
(Zeeuws&-Vlamingscliap)
van JACOB vAY
MAERLAXT is doorhet iaauwkeusig
onderzoek van Prof. JOSCKRLOET in zijne Geschied.
der Middennederl. Bichtk. bijna tot zeker4Í3*
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heid gebragt. De schrijver heeft, dl. 111. bl,
8-29, eene naauwgezette poging gedaan, om I
het vraagstuk zoo mogelijk zijner oplossing
wat nader bij te brengen, en dus niet, gelijk
sommigen in plaats van een nieuw onderzoek
te beproeven, slechts met hypothesen te schermen, Hij komt dan tot het resultaat, dal
MAERLAST
een geboren Zuid-Bevclander, een
Vlaamsche Zeeuw geweest is, daar het plaats.
je Muerlant op Zuid-Beveland
ZOU gelegen
hebben, en dit eiland met de vier andere bewester-Schelde totV/aa&erengerekend
werd,
KLUIT, wARsnöYIG
t. a. p.
De schrijver geeft zijne navorschingen echter voor niets meer dan eene aanecnschakeling van gissingen, doch die althans VOOT
gansch niet onaannemelijk voorkomen.
Behalvein de beltroondeYer,%anuZing,l838,
door den geachten vrager aangehaald, zegt
Dr. S~ELLAERT ook in zijne Schets eener Geschiedenis der Nederl. Letterk. Gent, 1850 ;
BIEen Vlaming was hy , volgens zyne eigene
betuigenis : ergens noemt hy zich onderdaen
van den Hertog van Eraband.” Ook ik ben
verlangend naar dit ergens.
HOFDIJK, Gesch. clerNederl. Letter,%. 1857,
bl. 59, spreekt van J,het Zuid-Hollandsche
dorpjen Maerlant, waar JACOB leefde (’ dit
lag in het land van Voorne, oostelijk van rlen
&iel.VAs WIJN, Hist. Avond&. dl. 1. bl. 290.
Men herinnere zich nu, dat na den dood van
FLORIS den Voogd, 1258, ALEID, de Weduwe
VRll JAN VAX AVXYKES,

VOO@h2S

Van FLORIS

Vwerd,die den Hertog van Brabant, IIENDRIK
111, haar’ vollen neef, tot. medevoogd aannam,
welke door de Zeeuwsche ridders gehuldigd
werd, maar door het wangedrag zijner diennren het ongenoegen der Hollanders verwekte.
Dr. AREZTD, Alg. Gesch. des T/nderl., dl. II.st.
1, bl. 338. Zou deze dan ook de Hertog kunnen zgn, wiens onderdaan JACOB VAN MAERLANT zich noemt?
Twee zaken dienen echter hierbij aangenomen te worden: l”. .JACOU VAN MAERLAST
moet in het Zuid- HoZlanc&he dorpje Maerlant
gewoond hebben, ‘t welk tegen het aangevoerde van Prof. JO‘JCRBLOET strijdt; en 2O.
men moet de regten van den wettigen Graaf
FLORIS V op zijn’ Voogd RXKDRIIZ
111 laten
overgaan. Beide onderstellingen zijn zeer gewaagd, en worden als zoodanig gegeven door
J. J. WOLFS.

Jacob van Maerkant ; Griffier van Damme
(VII.bl. 264,Vr. 334). Het Griffierschap van
JACOB VA?T MAERLAST te i)ammeis niet hepaaldelijk te bewijzen, en het is slechts de algemeene traditie. die hem Griffier der ver&arde koopstad’ Damme maakt. Slechts dit
is zeker, dat hij te dier plaatse begraven ligt,
gelijk zijn grat’schrift op eene zerk onder den
toren der kerk getuigt; doch van zijne betrek-

king wordt hierin niets gemeld. Dr. w. J. A.
JOY2KBLOXT, Geschied. der Midden-Nederl.
Dichtk. dl. 111. bl. 30.
J.J.

WOLFS.

Acht dagen en puinzejours (VIL bl. 288,Vs.
336). L. te A. zegt: jyln de Hollandsche taal
gelden acht dagen voor ééne week,” d. i. men
zegt heden over acht dagen en heden over
eene week, om denzclfdcn dag aan te duiden.
Dit komt, omdat men den dag, waarop men
spreekt, mcdetelt. Evenzoo zeggen de Franschen aujourd’hui en huik Consequent zijn dus
de Franschen, wanneer zy zeggen arq’ourd’hui
en qz&ze. Wanneer wij echter spreken van
heden over twee weken, dan tellen wij (inconsequent) den dag van heden er niet bij.
Dit is de reden van het verschil.
M-t-e.
Doodstraf, Zevensstraf (VIL bl. 288, Vr.
337). w anneer L. te A. van de woorden
~~Doadstrof en Levensstraf” zegt, dat zij >!gebruikt worden als van gelijke beteekenls,”
zal hij zeker daar grond voor hebben, en ook
voor het laatstc woord even goed bewijzen
kunnen aanvoeren, als er voor het gebruik
van het eerste menigvuldige voorhanden zijn.
Mij intusschen zijn cr geene bekend, dat dit
in denzelfden zin als 1) doodstraf” gebezigd
wordt. Ik laat mij dan ook niet in met het
eerste gedeelte van dit vraagteeken. Maar
wanneer L. te A. het >lonzin” noemt, wanneer de dichter van het 124ste der Evang. gezangen zegt, >,dat het, aan JEZUS zijn dood
kostte,” dan ben ik het hierin niet met hem
eens. Dit 124ste gezang is eene vertaling of
navolging van een Noogduitsch lied van
SCIILEGEL, en ik ben niet in de gelegenheid
om op te geven, hoe de regel, waarin k;et door
L. te A. afnekenrde. in het oorsoronkeliike
luidt. Doch%et is een; bekende zaik, dat yhet
in de Christelijke dogmatiek niet ongewoon
is, dat daar van afbetalen” voor de zonde gemaagd wordt. Reeds het antwoord op de eerste vraag van den Heidelbergschen Catechismus levert daarvan een voorbeeld op. Ik wil
mij hier niet opwerpen als verdediger dezer
uitdrukking, of de lezers van DE ?jAVORSCDXR
vermoeijen met exegetische of dog.Tatische
qucstiën, welke ik meen, dat in dit tgdschrift
volstrektnict thuis hooren ; maar alleen doen
opmerken, dat dit woord 7) betalen” gebruikt
wordt om den zin weder te geven van eene
,door
den Heiland en zijn’ Apostel PAULUS
Tebezigde uitdrukking van 1trantsoen geven”
i Matth. 20 : 28. Mare. 10 : 45. 1 Em. 2: 6),
waartoe hier ‘s Heilands ziel, daar zijn Zeven
<
2 gezegd wordt gestrekt te hebben. En, om nu
, )p de uitdrukking vhet kostte JE ZUS zqn’dood”
1 terug te komen : IS het dan onzin, dat cie dood
( 3es Heeren de losprijs, het rantsoen,genoemd
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wordt, waardoor Hij voor de zonden der
menschen I>elauZd heeft, en alzoo, naar eene
andere uitspraak, welke wij in de hpostolieche schriften meermalen aantreffen (1 cor.
6 : 20.7 : 23.2 Pet. 2: 1 ),hen gekocllt ? Met zijn’
dood betnn2de Hij alzoo hunne bevrijding van
de zonde ; door zUn’ dood kocht Hij hen van de
zonde vrtj ; zijn dood was de prEjs, dien Hem
hunne verlossing van de zonde kostte. Ik wil
hiermede geenszins beweren, dat ook niet
even zoo goed kan gezegd worden, dat der
menschen verlossing van de zonde aan JEZUS
het Zeven kostte; maar ik meen, het mag geen
onzilt genoemd worden, 266 als het Gez. 124,:
5 staat uitgedrukt.
s . s.
[Wij daarentegen zijn het geheel eens met den vrager. Wij gelooven mat hem, dat de uitdrukking r?het
kostte .wms$zerz dood” niet deugt. hösfen is het La-

tjjnsche cons!are. Even als nu deablativus bij constare,
zoo geeft de pccusativus bij kosten te kennen datgene,
waarop iets ous te staan komt, wat mij betalen, wat
wij geven. Daarom zeggen wij zeer goed : het kostte
hem het leven, den kraag, het kost mij twintig galden, al zou het honderd boeren kosten ; want het leven, de kraag, de twintig gulden, de honderd boeren
zijn wat wij ergens voor geven, waar het ons op te
staan komt. Maar daarom kunnen wij niet ze*ggen :
het kost hem den dood, want den dood geven W’J niet,
raken wij niet kwijt, manr ondergaan wu.
Het woord lere?isslraf is te verdedigen. @j%raf
is een oud en goed woord. Het heeft dc beteekenisscn
van straf, die het ligchaam onrlergaat en straf, die in
verlies van het leven bestaat (zie KILMEN) , en het kan
die hebben, omdat l;jf tc voren ligchaam eo leven beteekende. Even goed nu als Itjfstraf in dc laatstgenoemde bcteekcnis ZOU men levenssbufkunncn
zeggen. Daar wij evenvel het woord doodstraf hebben,
wathetzelfdcnitdrukt.,eu
levensstraf cennicuw woord
is, dat, zooals ons uit deze vraag gebleken is, voorkomt, maar toch zrker zeer zelden voorkomt, meenen wij dat de invoering van dit woord, waar wij volstrekt gcene behoefte aan hebben, en dat niets heeft
waardoor het zichboven het anderc meer gewone aanbeveelt, niet goed te keuren is.]

Dirk Pietersz. PelFII. bl. 28S,Vr. 341).
DIRK PIETERSZ., bijgenaamd PERS, geboren
in het laatst der lôde eeuw, was Bockverkooper te Amsterdam en stierf omstrcekst 1650.
DIRK HETERSZ., meest bekend onder den
naam van D. P.PERS,heette ook DIRCK VAX
BENBDEX

(D~R~TIIEOS

A

BE~BDA), hij was

vermoedelíjk een Amsterdamsch Rederijker
en schreef onder het devies: frDeu,nhd bereickt
de Croon.” - DIIUC PIETERSZ. schijnt zijn'
anderen naam nPöRS" ontleend te hebben aan
zijn bekend nitlmnprbord
nde Witte Persse.”
*Hij was Bockverkooper op’t\Vater in de Wztte Persse, recht over de Korenmerckt.
T.
Dirk Pietarsz. Pers. Over hem zie men
PAQUOT, Me’moires, tom. 1x. p. 317, WITSES
GEYSBEEK, Biogr.Woordenb.vanniederl.
Dicht.,
dl. IV. bl. í5, PARS,~V~~IW~Z. bl. 274, 433,
DE WIND, Bibl. van Nederl. Geschiedschr.,
dl.
1. bl. 450 en 451, LE JEU%, Bouwsto$en voor
de Nede& Letterk., 2de stukje, bl. 127. Hij

Emden geboren en tusschen de jaren
1620 en 1650 Boekverkooper te Amsterdam.
Als Dichter heeft hij zich eenigen naam verwerven , maar minder zijn zijne verdiensten
als Geschiedschrijver.VosDEL zegt van hem :
was te

Gy burgers cn vremden ,
Dat ‘6 PERSSIUS van Embden,
Syn beeld na Febus swymd ,
‘t Sy dat hy digt of rymd ,
Die syn boekken en prenten
Op ‘t dicrste weet te vonten.

‘s Mans zinspreuk was een anagram van
zijnen naam IcX: slr22’op snoo eerde.E:r bestaat
van hem een portret met breeden hoed op,
baard en k,nevels, door,T.Y~~~I~%l,meteen
vierregelig vers van G. BRANDT. Zijn zoon
PIETER DIRKSZOOU PERS,totIlogtoebij

onze

schrijvers niet genoemd, was een niet onverdienstelijk Dichter, blijkens zijne Inlez/dinge
over den ontstelden leeuw voor en h%nkdicht
over d’ontstelde .LeeLLw of springh-ader der Nedertandscher beroerte door zijnenvader. Amst.
1641. 40.
LEG XDO ETSCRIBENDO.
[J. C. Ii., 5. C.A. en f; , F. verwijzen nog naar
deuitgavevan VONDELSW~~~~~ door Mr. J.VANLENLEP, dl. 1. bl. 144,151,dl.II. bl. 655 en betopstel
van laatstgenoemde, Iets over DIRCK PIETERS PER S
:n .z+e loerken, in het tijdschrift Xederland, 1853,
le dl. bl. ~~~-~~S,WITSEN GELJSBEEIX,&~~~.
Anth.
Woordenb. en Aanh. op het Woordenb. v. Kunsten en
Wetensch. in voce, DE WIED, Bibl. der Nederl. Gexhiedschi-zjvers, bl. 450 en 590. Beknopt Biogr. Woor?enL. > Zutphen, bij A. E. 0. VAN SOMERPN, in voce.]

Alewijn, van Raiezvij~a (VIL bl. 288, Vr.
342). Deze vraag is voor bevestigend antwoord vatbaar:
Dc familie ALEWIJX is in het bezit van een
diploma van adeldom, door den Koning van
Frunkrijk, LoDEwxJK YLII afgegeven, onler dngteekening van den ..den Februarij
1623. In hetzelve leest men na opname van
3en gewonen aanhef: )Y Savoir Faisonsqne
IOUY ayons en singuliere recommandation les
Lonables Vertns , vttillances et mdrites, qne
sant en la pcrsonnede notre cheret bien ai&
le &~~~DIDERJCI< DEIIALEUIX,~'~~

duCorps

les Sieurs les étatz generaulx, des provinces
unies des Pap-lias, fils de~acon DEHALEUI‘J pand Me. des monnoyes deGueldres - et
lux grands et ngréablcs services que fen DIDERICKDEIIALE~IX~~~~~~~~~
rendnsande!hnctRoyBRAN<iOIS
premier,1'&ynnttonjonrs
SUiUy et serny en tontes les gnerres d'ltnlie,

3u IJOUP marqne de ses prouisses l’ordre de
Chcvnllerie, luy fut donné de la propre main
clu dict diffunct Roy devant Pavie, au service dn quel il est dupuis decedé et de cenlx
~nssy, qnele dict DI? IIALEUI‘T nons à rendns
?t à nos predecessenrs Roys en quoy il s’est si
vertueusement et vaillamment portd, quïl est
rliC;ne de grande Louxnge etc.“Verder: j>Ponr
zes canses et ponr l’affection qu’il faict parroistre au bien de ñres service avons de ñre
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grace specialIe, pleine puissnnce et autharitd
royalepar ces pñtes ledict DE HALEWYY, tenu
et reput8, jessu de noble race, - ensemble
ses femmes et enfans posterité et 1ignBe tanl
masles, que femelles naiz et à naistre, et procrées en loyallmariage anobly,et anoblissons
faict et declare faisons, et declarons noble et
du titre de noblisse, decore et decorons et lui
permettons mettre et apposer partout, ou bon
lui semblera et porter ses amories, telles qua
le dict deffunct son ayeul Chevalier, son pere
et lui ont accutumd les porter et quelles sonl
cy empreintes etc.”
De afteekening van het hier bedoelde wnpen is geheel overeenkomende met het wapen, zoo als dit in vroegere eeuwen (v6ór 16231
en later door alle de leden der familie ALEWIJX, afstammende van den Chevalier DIEDERICK DE BALECIX is gevoerd geworden, en
ook gelijk aan dat, omschrevën op bl. 3 van
het Hundboek van deh Nederlandsehen
Adel I
door L. A.VAT WELEVELD.
Gedurende het tijdvak der republiek, heeft
men het minder van belang geacht eenigadellijk praedicaat van buitenlandschen oorsprong
te voeren, en is het na zulk een lang verloop
van jaren door de verwarringen, ontstaan
door de religieoorlqgen en emyratiën, en eindelijk door de vernietiging der archieven, tijdens de Fransche omwenteling in de laatste
jaren der vorige eeuw, hoogst bezwarend geworden, om, hoe volledig ook het geslachtsregister magzijn, alle de vereischte acten van
den burgerlIJken stand van het midden-tijdvak derl6de eeuw, in eene onafgebrokene orde bijeen te brengen.
De twijfel, b1J den vrager X. gerezen, is
echter zeer natuurlijk; - er bestaan meer
familiëII HALEWIJX Of VAN IIALEWIJX, misschien ook wel schrijvende ALEWIJX, maar
deze staan met de afstammelingen van bovenbedoeldenchevalier DIDERICI~DEHALEUI‘J~D
geene erkendc betrekking.
De zoogenaamdeDordschefamilie
van HA~~vIJZI

enTE~wrRyx VAN IzAL~wIJYisvan

geheel anderen oorsprong; haar wapen kwam
overeen met dat der aanzienlijke familie van
dien naam, die in Braband en, zoo men zich
niet bedriegt, ook in Frankrijk gebloeid heeft
(drie klimmende leeuwen van sabel, geplaatst
2 en 1, op een veld van zilver). Ook heeft men
dien naam aangetroffen in een oud handschrift.,
bewaard in de Bibliotheek te Legden ; - Ilet
aldaar zeer *gebrekkig afgeteekende wapen
vertoonde drie vogels (waarschijnlijk ganzen),
geplaatst 2 en 1, en daar tusschen eene ster;
op eene andere afteekening een halve maan.
Ten huize van den lieer CIIEVALIER te
‘sHertogabosc~,wiens echtgenoote in vroeger
huwelijk was getrouwd geweest met éenen
HeeraALEwIJ&kastelein~uden
goudenleeuw
aldaar, van wien men meent dat meer afstammelingen en aanverwanten bestaan, is door

die dame, biJ gelegenheid van eenig gedaan
onderzoek naar den familieoorsprong van
haren eersten man HALEWIJ~,
geantwoord:
dat zij daar nietsvan wist, alleen, meende zij,
dat die familie uit Amsterdam afkomstig was
en ook reeds aldaar de Roomsch-Katholijke
godsdienst had beleden ; zij vertoonde wijders
een oud cachet, door wijlen haren man .gebezigd, een stuk muur met een sterretje in den
regterbovenhoek vertoonende.
Men hoopt met dit antwoord den vragerX.
genoegzaam te hebben ingelicht. Maar nu zon
het ook dezerzijds aangenaam zijn, wanneer
X. of andere belangstellende Navorschers
zouden willen mededeelen, wat hun betre@nde hetgeslachtvxn~A~~wI~x ofALEwIJx(niet
behoorende tot de bekende Amsterdamsche
en Dordsche Yrotestantsche familie), zoo uit
vroegere tijden, als van thans nog levende leden, dien naam voerende, uit een genealogisch
oogpunt belangrijk en voor mededeeling vatbaar, mogt bekend zijn.
P.

OPPERDOESACEWIJX.

Pnrtelr spelen (VILbl. 288,Vr. 343). ITPart
speeZen is eigenlijk een toebedeelde rol spelen.
In het Latijn partes ugcre. Doc) een p%rt spelen aan iemand is hetzeifde als hem heimelijk
en op eene slinksche wijze benadeelen : KILIAAY, ,,pel.te,parte,pTatte,
dolus, fallaeìa,” enz.
Uitlegk. Woordenb. op HOOFT, dl. JLI. bl. 157.
WEILAYD leidt part van prat af, een listige
trek. r,Het meerv.pnrte?z wordt ook gebruikt
voor zotternijen, malle kuren, wel naar het
guitachtige zwemende; doch evenwel slechts
een namaaksel daarvan, kwade aanwensels
of gewoonten.“Nederd. Letterk.JVoordenb.
op
part. Ook TLÍI‘TJIAS wil, dat parte in de oude
taal bedrog, list was, en BILDERDIJK verklaart
het doorpots. Dr. A. DE JAGERS Archief VOOP
Neder% Taalk., dl. 1V. bl. 494, over gheperitch sprekende, zegt: )>hct woord is van part,
nog voor grap, aardigheid, zotternij bekend,
aoch vroegerpert luidende, enz. Zie t. a. p.
J.J. WOLFS.
Vrouw van F. en 6’. van Bermen (VII. bl.
288, Vr. 346).~RAxçOISVAxAERSSEN,
Rid-

Ier van St. MichieI, Heere van SonmeZsd$fk,
SpgcE, enz. AO. 1619, beschreven in de orde
ier Ridderschap en Edelen van HoZZand en
West-F~*iesLmd,Ambassadeurvan onzen Staat
lan verschillende hoven, was getrouwd met
B~~~~~~~~~~~~~~~~R, eeneomhareschoon.
leid beroemde vrouw.
Zijn zoon COR~ELISVANAERSSEN,
Ridder
ian St, Michiel, Heere van Xommelsdijk,
S’$clz, enz. -40. 1642, beschreven in de orde
ler Ridderschap en Edelen van Holland en
&st-Friesland, Kolonel der ruiterij, Goui?erneur van Nijniegen, was getrouwd met LU31~ of LUTZ VAY WALTA, eenige dochter.,van
Keer PIETER VA% WALTA (eigen& van hef
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beroemde slot Thetinga of Walta-huis, later
de eigendom der Nassau’s en zetel der Labsdisten), en van ID ~0x1~ VAN HARIXXMA.
F. v. A.
[Antwoorden van denzelfden inhoud ontvingenwij
mn A. & A., M. A. v. D. R. , X., LEGENDO ET SCKIBENDO,~.".S.N".P, C.&h. en B.J.A.M.Zij verwijzen naar KOK , Vaderl. Wäordenb., V. LEEU WEN, hl. IhStT. f.1028, V.D. AA, BiOy?'. Ivoordenk, dl. 1. bl.108 en 112. FERWRRDA~RKOICO~
BERWERDA.J. C. K., die dc YCOUW van c. V A N
ARR~~E~,RMERENTIA
DE RR~NI~R~ noemt,ofscasLTEYA, op wiens Staatk. Nederland, dl. 1. bl. 8 en 1 I
hij zich heraept,verwact den kleinzoonmet dcngroot-

vader.]
Indien de vrager of iemand anders bekend
mogt zijn met geschilderde of gedrukte portretten van dat geslacht, zal men gaarne vcrnemen, waar die íe zien of billijkerwijze te
verkrijgen z$n.
A. & A.
Twee plaatsen uit AnaLreon (VIL bl. 293,
Vr. 347). Wat de eerste zwarigheid betreft,
gelooven wij dat BRUSCIC haar op voldoende
wijze verklaart. Gaan wij na wat de dichter
zegt: r>De natuur heeft aan de stieren hoorns
gegeven, hoeven aan de paarden, snelheid
aan de hazen, aan de leeuwen een alles verslindenden muil, aan de visschen het zwemvermogen, aan de vogels het vliegen, aan de
mannen voorzigtigheid (+vri~~). Toen had
zij niets dergelijks meer voor de vrouwen
(yuuut& &z Fr’ *xm). Wat geeft zij haar dan
[als middel om zich te verdedigen of het gevaar te ontkom&] (ri OUV dir3’wwac ;) schoonheid
(x&XXo~).” De dichter expliceert het zelf door
hetgeen vofgt : sIn plaats van al die wapenen
tot verdedrgmg en aanval. Zij (de vrouw)
overwint, daar z;j als het ware een zwaard
en een schoon vuur is.”
Aan de tweede zwariwheid van den Heer
BUsER kan, hoewel het n?et volstrekt noodig
is, te gemoet. gekomen worden door de 3e en
4e regels te verwisselen. Wij lezeu alsdan:
,)Wij prijzen LI gelukkig, krekeI, wanneer gij
in den top der boomen (zittende), als een’ Koning (op zijn’ troon), zingt, een teugje water
gedronken hebbende.” De zingende Monarch
vervalt dus geheel. Wij gelooven hiermede de
zwarigheden van Dr. J. TII. BÜSER op eene
eenvoudige, doch duidelijke wijze opgelost tc
hebben.
M. + A. + J.
Tweeplaatsen uit Anakreon. Misschien kan
het Dr. IiüSER genoegen doen, van een oud ;.
Student onder Prof. EV. WASSE?TEERGH tc
vernemen, dat deze geIeerde vs. 8 aldus emen
deerde:
yuvzi~c voüu BExëip.
Rij de vrouwen heeft zij haar verstand bij
zonder aangewend. Wanneer de volgende regel een’klarcn zin geeft., cn het rcdebeleid clel
gansche ode zeer duidelijk is.
A, TELTIXG.

F. A. Widder (VII. bl. 294, Vr. 353). Ten
lienste van J. C. K. schrijf ik uit de Boekzaal
)ver .
j>Den 26sten Pcb. 1784 is te Groningen na
?ene ziekte van omtrent drie weken, in den
ouderdom van 60 jaren overleden, de W. E.
K.G. 13. P.A. WIDDER, A.L. M.Phil.Doct.
:n Prof. ordinnrius, hebbende zedert 1752
:erst als Lector Publicus, naderhand als Prof.
:xtraord., en eindelijk als ordinacius de Phi.osoph.Weetenschappen op deze Universiteit
net bijzonderen roem gedoceerd.”
IJ De 13”. Stud. het verlies van dezen hunren geuchten en geliefden leermeester harteijk betreurende, hebben den WelEd. Hoog
:eb. Heer JAC. DE REIOER, Historiar.et Antiq.
t’rof. ocdin. verzegt, om de gedachtenis van
len over!edenen met eene plechtige lijkreden
,e vereeren, dewelke dat verzoek aangenomen
rebbende, deze lijkrede gehouden heeft den
laden Maart in ‘t Choor der academiekerk,
Toer een aanzienlijk g.etal van toehoorders; zij
Nierd door een keurluk treucmuzijk voorafgegaan en gevolgt, en zal vermoedelijk door
len druk gemeen gemaakt worden.
A:& A.
[Hetzelfde werd ons, met cenige bckocting, medogedeeld door T. A. R.]
VBAAGTEEBENS.
419. - Xqghens. In de liorenbleemen van
2c dr. Amst. 1672, le dl. bl. 444,
wordt een gedicht gevonden van 1623, MyIZ~R vyano! vrede, beginnende :
Die t’ uwen ondienst noch sijn’ tonge nopt en repte,
enz.
Wie was die vijand ?
A. X.
BTJYGHEXS,

4ao.- Jan vanZPo1. In G. TIJ~EXS,
Herders-,Veld- en Minnedichten, bl. 96 en 99,
wordt gewaagd van een bundel Gedichten vati
JAN VAN DER POL, waarvan ik in alle dewoordenboeken of Naamregisters, die mij ten dienste staan, geenc melding vinde. Is de een of
ander lezer van DE XAVORSCHER in staat, mij
omtrent dien v. D. POL en de waarde zijner
gedichten in te lichten 7
42l.- Het Franschepad. Waar vind ik
(behalve in VAX DE VIJVER, Gesch. van Amsterdam) iets aangaande den oorsprong van
den naam het Franschepad.11~ meen hetvroegcr in een der werken van den Heer SCREL~1~3th
gevonden te hebben, onder den naam
van : Frans de Houtzager; terwijl, als ik mij
niet bedrieg, in datzelfde stuk een plaatje
stond van : Nat van den Nieuwendgk.
H.W. W.
[Eenc gissing, maar ook niet meer dan eene gissing,
is omtrent de afleiding van dit woord, te vinden in
B$‘blud, 1853,bl.v.]
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te Ankerdam,
4 2 2 . -Het TJeeuwegrachGe
Op eenen omslqg, waar het papier wasuitgescheurd , vond uk : Ontfangst en Uytgaaf vaz
‘t Leeuwegrachje tot Amsterdam sints ‘t jaar
1759-1777. Waar moet ik dit grachtje zoeken ?
4 2 3 . - Baron de Kin&. Gaarne zoude ik
eenige bijzonderheden vernemen omtrent ze,
keren Baron 13. DE ~IXSRY. Hij schijnt om.
streeks het jaar 1680 Drost van 3Teurs te z$n
geweest, en voerde omstreeks dien tijd eer
proces tegen Jonkheer DAVID VAX HALJIAEL
v. IB.
Koopman te Amsterdam.
4 2 4 . -Atlas van M.B. vanïViedek. Dankbaar voor de mededceling van den Heer c
KRAMM (VIL bl. 250), vraag ik aan Heeren
Navorschers: is de Atlas van M.B.VAY JIEDEK
waarvan ZE. spreekt,nog geheel of gedeeltelijk in wezen en, zoo ja, wie is de tegenwoordige bezitter ?
Dr. ROMER.
4 2 5 . - Te@gen.

Behoorde het slot Tey“vroeger aan het Grafelijke huis van
Holland? Aan welk geslacht kwam het van
tijd tot tijd tot op onze eeuw? Welke regten
waren aan dat adellijk huis verbonden?
C.&A.
Zingen

4 2 6 . - Rz^c Rhodus, hz^c salta. Voor vijftig jaren wist ik waar die Latijnsche gezegden te vinden waren. Nu verlies ik van dag
tot dag die herinnering.Vanmaar
dus dat H%
*.
Bhoclus , hit salta S
4 2 P . - Boers. WeS is de etymologische
beteekenis van het woord boorsof boorts,waarvoor men thans bijna synoniem cholerine beJ. H. P.
zigt ?
[Boers is waarschijnlijk een anderevorm voor lori.1
4 2 8 . - Woorden uit het S’aansch ontleend,
Daar er welligt door het vroegere verkeer der
Nederlanders met de Spanjaarden, verschcidene woorden uit die taal in de onze zijn overgegaan, zoo vraagt men: wie daarvan nog
meer kan opgeven, dan kwispedoor van escupidercs en parlesjanten van per los snntos ?
J.H.P.
4 2 9 . -Amsterdams&

Dicht- en Letterde-

vend Genootschap. Op het einde der vorige
eeuw bestond het Amsterdamsch Dicht- en
Letterlievend Genootschap. Wie kan de geschiedenis van dat genootschap opgeven ?
C.StA.
4 3 0 . - Veel viere~vzj%en.
Hij heeft veel
oieren en vijven op het lijf’, zegt men van ie-

mand , die wat veel drukte maakt, of veel bereddering heeft. Van waar die spreekwijze?
.*.
4 3 1 . - Poehaan. Onder de daggelders
(vooral onder het heivolk),noemt men den aanvoerder van het werk : de Poehaan. Vanwaar
dat woord ?
*1.
4 3 2 . - Ridderorde van’t Guldenvlies. IS de
instelling dezer orde, door FILIPS den Goede,
Hertog van Bourgondië te Brugge, van gewijden of van mythologischen oorsprong? Zinspeelt ze op dc schapenvacht van GJDEOX, of
op ‘t guldenvlies van JABOX?
J. C.K. ’
VRAGEN DOOR HET BESTUUR BEANTWOORD.
De steen op de. Plaats te ‘s Gravenhage, waarnaar
S. v. W. vraagt, duidt den plek aan, waar vroeger’
het schavot stond; do lijken van dewreedmishandelde
gebroeders DE WITT wcrdcn aldaar aan de galg opgehangen. Een en ander zal genoeg zijn, om zijne herinneringen teververschen en het bcrigt van zijn’vader
toe te lichten.
S. J. verpligtte ons met de volgende mededeeling
over s. J. I. saan~~re, waarbij ons berigt bl. 224 vermeerderd en de fout in het opgegeven jaar van overlijden (niet 1883, maar 1831) vcrbcterd i s :
GALOMOJACOB INNOCENX~S
SSABILIÉ begonzijne
ambtsbediening als Adjunct-Predikant bij de Luth.
gemeente te ,?faarlea , waar hij geboren was en het
onderwijs van Ds. o. c. H. VAN DIER AA had genoten.
Hij had verder te Jena gestode
en was in 1791
Proponent geworden. Te Haar
tond hij van 22
Julij 1792 tot 15 Junij 1794.Voortswashijvan
17941797 Pred. te Arnhem, van 1797-1805 te Leyden,
en sedert 10 Nov. 1809 te Xolterdam,waar hij 7 Dec.
1831 is ovcrledcn.”
Ten aanzien der verschillende aanslagen op het leven van Prins WILLEN 1, ter zelfder plaatse vermeld,
merkt J. L. A. 1. nog aan :
,,Innfwaclrting,dat hetVJdedeelderCorrespondancs
de Guillaume le Taciturne door GACHARD is uitgegeven, k+n QUAERENDO zijn weetlust naar de verschillende aanslagen op het leven van %ns WILLEM 1, LOO
niet ten volle, rclthans gedeeltelijk bevredigd zien,
door voorloopig inzage te nemen van het DisCOW du
meurdre commis en la personne du tredlustre prince
d’Oran.qe of van de Hollandsche
Vertaling, beide voorhanden in TIELE’S Bibliotheek vanPamflelfen,ene. IC
Afd, 1est. No. 277 en 276 ; in welk verhaal al de aanslagen voorkomen,welke
de Jeauïten tegen het leven
des Prinsen hebben beproefd en tevens het vonnis,
tegen ~~LTHASARGEIXARD~ geveld."
Bl. 288 gaven wij onze meening te kennen over de
afleiding der woorden ajakkes en akke-ba, en onzen
wensch, dat ze mogten blijven waar ze t’ huis hooren,
in de kinderkamer. Drie onzer correspondentendenken verschillend over die afleiding. De een denkt aan
het Spaansche aeabar, d. i. uitscheiden, ophouden;
de ander aan een grondwoord ak, verwant met het
Eng. ague en ache, en vergelijkt het Hamb. okke pu.
,,Allen ,” zegt hu, ,,geven afkeer te kennen voor iets,
lat leelijk is, vuil, slinkend, kwaad (zoowel natnur:i;jk als zedelijk).” De derde houdt het voor een aanentrekking der tusschenw. ai en akke; ‘t laatste is
lunfieien verwant met hekel, akelig en het Duitsche
hel, eklìg.
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Oostenrijk (Ernestus van) , 325.
Oosterwijk (Coen v.), 13. - (Het
kasteel), 93, 94, 205.
Op-hemert (Huis tej , 3 19.
Opschrift -opeen’ steen, 78. op het Vatikatln te Rome, 30,
185. - (Latijusch) te Vlissingen, 32.
Oranje (Fransche Predikanten bij
den Prins vauj i n I 686, 95. Oranje boven, 371.
Osorio, 201.
Otto (Graaf) tempelier, 200.
Oudste stad (Welke is de) in Holland? 91.
P.

Vernon, 5, 165, 262. - op het
overlijden van J. de liaan, 158,
287.- (Opmerkelijk onderscheid
in eenerlei), 264. - Hnwelijkspenning, 33, 165. - Ontgrondingsp., 170, 310. - S p o t p .
op den Paus, 17% - op den
Pausen de Kardinalen, 71,221. --_
Penningplaat, ll. - (Zilveren)
door R v. Dorp gedragen, 136,
285, 340.
Pepy’s Dagboek waarom niet vertaald, 1 2 8 .
Petty en Pond, 7 1.
Philippron (G.) , 169
Pietgijzenbrug
en
Jangijzenvaart,
Pigielpaarsch,
95, 253.
Pint. Sympathet. geneeswijze, 13.
Plinins (Vertaling van), 12, 184,
238, 367.
Poehaan, 3 5 4 .
Pol (J. v. d.), 383.
Pontanns (Bocatius) , 12.
353.
X??;;;;;, -van J. Gelasins, 121. van Sir Hugh Middleton, 231. van J. F. $ingelhergins, 30. van A. Waterloo, 224. - (Onbekend) door J.Wierix,255,351. uit de XVIIde eeuw, 168. - der
Graven van Holland, 168.
Positijfken , 179.
Potdoof, 107.
l’reêken te Leyden geschorst, 66,
Prent van 1673, 40, 248.
Prince-Sale te Dordt, 137, 285.
Proniek getal, 31.
Provincialismen, 39, 208.
Pryce (J.), 259.
Psalmwijzen,
61.
Pseudo-Lofredenen , 172.
Putte (S. v. d.) , 141.
Pijl (A.) , 169.
Pi.jpen stellen, 11, 183.
Pythagoras (Volgers van) in Indïë, 201.

Paauw (H.), 31, 187, 266. (Maria),179,238.-(Dedichteres
A. M.) > 3 2 0 .
Pacheco te Vlissingen omgehragt,
295.
Palen in Oost-Indië, 63, 220.
Paludanns (P.) , 142.
Pandschap (Lossing van het) van
1585-1616, 91.
Panotypie,
159.
Pantoffelparade,
64.
Parapluies, 49. - Wie heeft zijne
parapluie te bed gebragt, 256.
Nachtmaalswijn te Zurich in 1776, Parival (De) en zijne ,,Délices de
Nanning
39.
(Joan), 9 2 , 205.
la Hollande”, 140, 374.
Parma (Moeder van Marg. van),
Nannius (Dood van W.), 239.
159, 374.
Napoleon (Sint), 79, 146, 296. - Parten spelen, 288, 382.
(Hetgebcd voor) noodig tot zalig- Pa;zr 3$Y Dej van Lapschuer” ,
R.
heid, 4. - Lodewijk Napoleon,
Koning v. Holland, op het Loo, Pausen (Werken over de geschie- Raadselhoek (Geestelijk), 264,379.
356. - (Goederen van), 254. denis der), 288.
Rabauw, 105, 278.
(Belooning-Medaille van), 158, Pedigree, 158, 287, 341.
Randschrift onzer munt, 31, 189.
287.
Peereboom (Een achtbare), 356. - Rasphuis (Waterkelder in het), 32 ,
Nassau (Emilia van), 232, 255,
Het peereboompje, 105, 279.
128.
350. - Zuylestein, 3 6 5 .
Pelasgen, 263.
Rat (De), 17, 78, 143, 365.
Navorscher, 59, 60, 117, 236, 366. P e n n i n g - op Margar. Bogaert, Rattenkoning,
126.
Nederlanders met vreemde ridder228. - met de letters H. K., Recke (E. v. d.) geb. gravin van
orden begiftigd, 319.
57. - aan Groninger studenten
Medem, 319.
Neercassel (Wessel v.), 122.
uitgereikt, 91. - (Leidsche) van Rederij kerskamers - (De BrielNehalennia (De) op Ilpenstein, 39,
1672, 40, 217. - (Leenwarder)
sche) , 93. - (Reglement voor
208.
van 1748, 175. - van L. Nade), 129. - (Vrouwen bij), 10.
Nesser Grou, Oere, Wiernm, li5,
poleon, Koning v. Holland, 158, Regtspleging in den goeden ouden
283, 339.
287. - op Maria Louisa, 9 0 ,
tijd, 358.
Bicodemus of Nicomedes (St.), 12,
236. - op M. A. de Ruyter, Regtspraak bij het klimmen der
184, 336.
201, 315. - van C. v. Schelzon, 94, 249, 376.
Nieuw-Castilik (Het kasteel van),
tinga, 175. - op Willem III, Reize (Journaal eener) naar OostIndië op rijm, 102.
178.
40. - op Willem 111 en Maria,
Nieuwstad (C. v.), 59.
40,217. - (Twee koperen), 156, Rembrand (Paulus) van Rijn, 12.
Niezel (De) enz., 107.
206. - (Drie), 60. - op het Rembrand op het gymnasium, 51.
Nodier (Duistere volzin van Ch ),
heffen van den tienden penning, Rengerskerke (Oorsprong van den
177.
46. - Gedenkpenning - van
naam),
81,
147,
40.2.
.
0.
Nederl. Indië, 331. o p h e t Retz [Mémoires dn Cardinal de),
overlijden van H. D. v. Neck,
140.
0’ (De) in Iersche geslachtsnamen,
158. - opJ. Gideonsz v. d. Reuzen (Een prtar) , 131, 260 ,
192, 313, 369.
Burght, 106. - op den Adm.
327. - Reuzin (Eene), 291,356.
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Reventer > 96.

Simons (Liedeboek van Menno),

Beijd

(Hist. der Nederl. oorlogen
van E. v.), 85. --Vertraagde uitgave van), 177.
Ridderschap (Beschrijving in de) ,
40.

.Ridderus (Werken van F.) , 45 ,
173 > 335.
Rietveld (Een geadelde), 63.
.Ripa (Cezar) , 19, 311, 369.
Robertsz (Robbert) , 234.
,Robespierre of Roberspierre , 23,
112.
Rok (De H.) van Trier , 107.
Rommelpot, 13, 73, 106.
Rommerswael (Baron v.), 136,347.
Rondassieren , 13.
Roosegaerden (Den) van den bevruchten vrouwen, 37 , 166 ,
324.

Roozenburg (Stichter van het kasteel) , 74.
Roseus (De Catechismus v.) , 51.
.Rotcasius (C.), 63, 275, 337.
Rouck (Thomas de) , 23.
Rubbens (Kind van J.), 17 1.
.Rue (Vervolg op P. de la), Geletterd Zeeland, 224, 317, 370.
Ruyter (Drinkkan met penning op
M. A. de), 201, 315. - (MildI d a d i g h e i d v a n ) 197.
- (SterfI dag van M. W&te en van Engel
de), 159, 308.
Rijck (Guilliam de), 352.
Rijk (J. Simonsz. de), 64, 106.
Rijksdaalder (Brunswijksche), 30,
113.
Rijmpje (Een vreemd), 63, 275.

S.
Salm (Geschiedenis v. d. Rhijngraaf v.), 191, 375.
Sambeeksche torenklok , 16 1.
Schaarwake , 3 19.
Schansen in Vriesland, 135, 283.
Scharfrichter (Der) von AmsterScheels dam, en 351. van Linteloo , 332.
Scheepjesschelling , 364.
Schels (Vervolg op) merkwaardige
veldtogten , 318.
Schenck (P.) , 127, 282.
Schilderijen
(Verongelukte),
290,
Schimpdichten 357. -Van G. (Twee) ter Burg, , 364. 147.
Schinderhannee en platte Tijs, 108,
172.

Schoenlapper,
146.
Schoolmeesters (Verzoek der Leydsche), 2 5 7 .
Schoonschrijvers, 75, 141, 365.
Schrikkeljaar, 35 1.
Schuyt (C. Florisz.), 325.
Schwendi (Lazarus von), 26, 27,
113, 335.
Scotte (Apollonius), 294.
Semeyns en Buyskes, 197.
Sergeant-Majoor
of
Wachtmeester
te Luxemburg, 103, 276.
Servismeester, 31, 185, 239.
Shakspeare in Holland, 60, 118,
265, 336.

Simonides (S.), 261. - (Werken
van), 254, 318.

263.

Swildens (Mr. J. H.) , 94, 250.
Sijbrands (Taco) , 200, 315.
Sylvanus (G.) , 135, 302.
Spon y men, 62.

Sipperlippen, 107.
Sitter (De), 352.
Sluys (J. V. d.), 127.
Slijkgeuzen,
191.
T.
Snabillié (S. J. I.), 224, 384.
Snethlage (De familie), 138, 210. Taalkundige vraag, 41, 64.
Snoek gevangen, 230. - (Spreeuw Taalmishandeling, 131.
gevangen door een), 132.
‘L’abak, 1 1 0 .
Soldatensterfte in Indië, 289.
Tapijtwerk voorstellende het ontSorgen (P. v.), 62.
zet van Leyden, 66.
Speelman (W. C.) gen. Duyven- Teerling (Adriaan), 63.
bode, 326.
Tel1 (Wilhelm), 70.
Speelzucht,
230.
Teylingen, 384.
Spel van Lady Tearle, 104.
Théâtre d’honneur, 71, 220.
Speyk (Liedjes op v.) en het ge- Thee, 360.
beurde in 1831 , 80.
Therese , 127, 280.
,, Spieghels der Spaansche TiranTholen (Verraders bij den aanslag
“, 131.

Spylola’s
Beschrijving van Limburg, 255.
Spot- en scheldnamen (Nederl.) ,
14, 74, 140, 17 1, 295.
Spreekwoorden: Alle goede dingen,
352. - Dat is een hitje’s
reis,
96. - Dat komt faliekant uit,
96. - De kogel is door de kerk,
96, 275. - Een kruiwagen hebben, 3 6 0 . - Giddeke, 95. Haar op de tanden hebben, 191,
310. *- Het is beter een vijg
gegeten enz., 94. -Het is den
Moriaan geschuurd, 357.- Hij
stuurt zijn kat, 90, 252. - Ik
geef den boomgaard op, 96. Jan Kalebas, 95. - Lavendeldoos, 95, 252, 300. - Op de
flesch zijn, 58. - Schorri morri,
94,250. - Til, op til zijn, 192.Toujours perdrix, 319. - Veel
vieren en vijven, 384. - W e g
doceren, 3 18. - Loo dood als
een pier, 1 7 2 . - Zij is Luthersch , 288.
Spreekwijze. ,, Snaartje’* voor
schoonzuster, 15.
248.
Spijkenisse, Staartuommers 32, , 23.
Stadhuiswoorden,
56.
Staet te Haerlem, enz., 90.
Staf (De geest van), 49.
Stalen pennen, 57.
Standbeelden (Eerstej, 72.
Stapel, Staveren
224. (P. v.), 49, 113, 174.
Stedebeschrijvingen(Lijstvan),128.
Steenen (Bluauwe), 70. - op de
plaats te ‘s Gravenhage, 384.
Steenlijm en waterglas , 36, 199.
Steenmeulen (Jorisv.), 13.
Steenwijk (Geschiedenis van), 54,
117.
Stekgrond, waas of wasige grond,
319.
Stoomgemaal (Het eerste) in Nederland, 3 6 3 .
Stoomwerktuigen (Eerste) in Nederland, 9-t.
Stoven , 331.
Straatwegen (Eerste) hier te lande,
109, 297.
Stijlleer, 256.
Succade, 64.
Suikerkollen, 94, 249.

op),

256.

Thurm (H. M. Graaf v.), 223.
Thijscn (De Vice-Admiraal), 110,
Tientallen (Uitspraak van de), 96.
Til1 (Henrick v.) , 223, 3 5 0 .
Timareten (Phileleutherus) , 88.
Timmermans gilde-huis te Leyden,
301.

Titelvignet der Beschrijving van
Brielle, 1s.
Toenamen, 159, 308.
Tolhuys (J.) , 364.
Tounebreker, 88.
Tooneel (Geschiedenis van het) ,
232.

Tooverformulieren,
56, 297.
Tour (De), 224.
Transylvanus (Max.), 10, 248.
Trechtplaatsen of Cvertogten , 103,
276, 27Ï, 278, 337.

Tromp -(Familie), 88,236,297.(Lofdicht op M. H.), 176. (Lofdichten op M. H.) en W.
C. de With, 137, 286. - (Vers
op M. H.) , lig. - (Woonhuis
van LM. fl.), 29. - (M. H.) ,
59, 174. - (Afbeeldingen
van
de Admiralen M. H en C.) ,
365. (C.) en de (Jeugd Ruijter, van C.) 31, , 188. 59. Tromps eer gehandhaafd, 127.
Tronie, 178.
Trijn van Hamburg, 107.
Turcq (Paschasius) , 103,276, 337.
Tureluursch, 127, 281.
Turfschip Breda, 68, (Krijgsvolk 199, 290. in het) van
Twuiver, 63, 219.
Tijdrekenkundige
formule,

75.

U,
Uberfeld (J. W.) , 80.
Udemans (Corn.), 10. 247.
Ulaeus (Joh.) , 80.
Utrecht (Villc et Province d ’ ) ,
148. - (Namen der stadswijken
van), 255.
Uijtenbogaert (Leven van Joh.j,
88, 175.
V.
Veelwijverij , 172.
Veeziekte , 169.
Vellen op de kniën , l l .
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Vensterglazen in de kerk te Gouda, 328.
Verchen (Huis te). 192.
Vergilio (De), 137.
Verheeld nakhuis. 32.
Verheijk [J. H.) ; 175, 237.
Verjongingsbron (De) , 29í.
Verkiezing der Bisschoppen van
Utrecht, 63, 218, 219.
Verlove (Karel) en zijne Heilige
Lofzangen, 47, 48.
Vers (Maker van het) waarin Huy
gens bestraft wordt, 352.
Verstap (. . ...). 30, 185.
Versterkingsmiddel (Een) in 17 56 ,
70, 228.
Verveer , 3 I .
Verzen (Latijnsche) , 165, 230 ,
291.
Verzijl (J. Fe.) , 63.
Vestingwerken van Muiden, 263,
379.
Viana (A. D.), 3 1 .
Viane (Brief van G. v.) , 291,
Vicarijgoederen , 10, 18 1.
Vierlingsbeek (Slot te) , 94.
Visschen (Ouderdom der) , 293.
Vlacq (R.j, 103, 347. '.
Vloeken (Oude Publicatie tegen
het), 165.
Vogels (Voeding van), 191, 311.
Volkertsz. (J.), 2 0 6 .
Volienhove (Joh.), 51, 114. (Verhandeling over) , 53.
Vondel (Begrafenis van), 89. (Palamedes en hekeldichten van),
156,298. - (Schrijver der voorrede van de poëzij van), 89,175.
Voorn (Huis te), 192.
Voornamen (Friesche) , 37 1.
Vos (Jacob en Johan de) , 72 ,
24'3, 300.
Vosmaer (Arnout), 159, 308, 368.
Vouw (Joh. de) en Volmarin,
105.
Voysin (M. v.), 201, 3 1 5 .
Vreeswijk (Goossen v.), 159.
Vroom (Zee-hopman), 72, 222.
Vrouwen-almanak (Het) van Dieuwertje en Grietje, 198.
Vrouwenroof van G. van Raephorst, 256.
Vruchtbaarheid
(Buitengewone)
,
232, 317,370.Vgl.
Hennenberg.
Vrijdag, 7, 134, 260.
Vullenmarkt te Diever, 9 0 .
w.
Wachtendorpen (Twee), 122.
Wachter (Dr.), 254, 375.

Wagenaer (Zacharias) , 7.
Wallen (Jacobus en Jacoba v. d.),
319.
Wapens- van Alcantara en Baesen,
167, 309. - van den Heer v.
B u a t , 122. - van A. v. Dorp,
95,252.- van den Baron Chassé,
276. - van Delfzijl, 143. - van
Driel, 2 5 5 . - van Max. v. Egm o n d , 5 3 . - van Koevorden ,
95. - van Lewezouwen , 104,
347. - van J. de Liefde, 10,
1 8 0 .- van het gesl. Meijer,SO.van A. M. Schuurman, 175. van M.H. Tromp, 11, 183. van Verdugo, 254, 350. - van
Wassenaer, 191, 348. - van
onderscheidene
geslachten,
17,
79, 143. - (Aannemen van een),
- (J. T. en zijn), ll. :M eermin tot), 30, 185. - (Een
anker en tropee tot), 319. (Kleuren in), 261, 325. - (Onbekende), 12, 17, 30, 78, 168,
185, 263, 325. - (Stichtsche en
Overijsselsche) , 111. - (Twee),
192. - (Weinig bekende) van
Nederl. geslachten, 9, 34, 195,
196. - (Zutphensche en Veluwsche) , 176. - Wapenbord van
v. d. Merwede, 204. - met acht
kwartieren te Enkhuizen, 48,
173, 336. - Familiewapens, 12,
108, 144, 183, :91, 200, 203,
236, 310, 334. - Geslachtswapens, 93, 118, 148, 237.
Wassenaer (D. v.), 319.
Water (De familie te), 109, 173. (Aanv. der geslachtslijst te), 62.
Watergeuzen , 232, 3 16.
Waterland (Eyl.), 31, 188.
Wedde (Drossaert van ‘t), 72,223.
Weduwnaar, 1 i9.
Werve (T. v. d.), 294.
Westerop (Gedichten van R.), 231.
Widder (F. A.) , 294, 383.
Wigeri (P.j. 3 1 9 .
Wiagerts‘z (C.) , 200, 315.
Wilhelmus van Nassouwen (Het
auteurschap van het), 256. ’
Wilkens (Ouders en voorouders van
J.), 178.
Willem 1 - (Aanslag op het leven
van Prins), 224, 384. - (Het
lijk van) ten toon gesteld, 255. Willem 111 (Leven van), 86. Willem IV (Data voor het leven
van Prins), 256. Willem Lodewijk (Graaf) en Anna,
171,310, 369.

Willemsz (Maurits) , 301.
Windstreken, 319.
Winius (Andreas) , 80.
With (Witte Cornelisz. de), 59. Zijnhuis,93.-Zijnvierdevrouw,
W?t:*(C.
de) aangerand, 12. - en
de Voornsche boeren, 41,374.
Wolven, 254.
Woorden - te Krommenie in gebruik, 68. - uit het Spaansch
ontleend, 384. - op het platte
land in Noord-Holland nog gebruikelijk, 161, 258, 289, 321.(Noord-Hollandsche) , 106, 279.
Woutelaar (Hendrik), 199.
Wijn (H. v.), 364.
Wijn (Gemyrrhede), 156, 157.
Wijtsma (Oene v.) , 29, 113.
Z,
Zakpistool van Koningin Elisabeth,
364.
Zee met een vogel, 90, 204.
Zeeregt
(Hedendaagsch), 127,280.
Zeet, 58, 174.
Zegels - van Gelre, 63, 219. der Leydsche Universiteit,, 10 l.van Leycester, 228. -- van een
onbekende, 88,118,175. - van
Schepenen, 136. - der Vereen.
Staten, 324.
- (Kerkelijke),
124, 341.
Zegelring (De) van Jonkh. W.
Blois gezegd Treslong, 7, 134.
Zilvervisschers van Enkhuizen,
294.
Zilveren anker, 8.
Zinnebeeld (Een Israëlitisch), 22.
Zondags-school te Haarlem in 1553,
197.
Zonderling gebruik omtrent lijken,
47.
Zonderlinge titels van boeken, 36,
165, 262, 322.
Zoutelande (Mad. de), 156, 2 3 6 .
Zwaan als uithangbord, 288.
Zwaardekroon (H.) , 200.
Zwanenaang, 123, 205, 265.
Zie : Aanhalingen, Geslacht, Graf,
Penning, Portret r de Ruyter,
Spreekwoorden, Tromp,Wapens,
Zegels enz. voor zaken onder de
eigene letter niet te vinden.
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HENNEBERT EN DE .GEBROEDERSVANHAlsL
,OVERGEDRUKT

UIT

D E NL$VORSCHER,

VAN HAM schijnt tot het geslacht
REE.MSTRA'S
behoord te hebben,
afstammende van zekeren ABBE HEEMSTRA,
vetkooper Edelman, die zich in 1421 met
der woon uit Friesland begaf en te Groningen nederzette (zie WESTENDORP, dl. 11. bl.

MEIXARD

der

VAN

379). Onbekend is het, in welke familiebetrekking tot hem stond een andere ABBE
HEEMSTRA, in den Ham wonende met zijne
echtgenoote BIJMER, BIJMA OfBEIMA en kinderen. Deze echtgenooten werden in den Ham
aeplunderd
en van alle kleinoodiën beroofd
ioor zekeren Groninger burger HEINE VOELE,
daarvoor doodgeslagen door ROELOF VAN
MUNSTER, Heer van Ruinen en .Ruinerwold,
Slotvoogd van Koevorden en Drost van Dren&e; buitendien reeds den Groningers niet genegen, ook ten gevolge zijner verwantschap
met eene adellijke familie, wier leden,vroeger
uit Friesland geweken, alle als vijanden van
Groningen beschouwd werden ; zie den Drentschen Volks-Almanak voor 1850, De Geschiedenis van Koevorden enz. enz., door den Heer
P.S.VANDER SCREER,~~. 48 en 49.
ABBE HEEMSTRA van den Ham en zijne
echtgenoot hadden een’ zoon, MENCKE VAN
HEEMSTRA,
en eenen anderen, SAPPER VAN
HEEMSTRA
genaamd. Ook hadden zij eene
dochter,BAwYNA VAN HEEMSTRA, gehuwd aan
bovengenoemden ROELOF vA~MuNsTER,diede

.

ouders warenvan~~~~~~ VAN MuNsTE~,die
metvEINERT VAN DENHAM,ZOOalSE,BENINGA
in zijne Historievanoost-Friesland
hem noemt,
bevelhebber van H~~~~~KAREL VAN GELDER
geweest is.
~UENCKEVANREEMSTRA van denHam, dien
ikvoor denzelfdenpersoon ~~~~~~~MEYNERDT
VAN HAM Volgens SCHOTANUS,MEINERTVAN
> DENHAMVOlgenSBENINGA,MEINARDVANHAM
volgens DE NAVORSCHER, komt onder den
naaMVanMENCKEHEEMSTRAVOOl'(ZieSCHoTANUS

, B. 16, bl. 553)) als bevelhebber van

Hertog GEORGVAN SAKSEN,~~ de belegering
van Appingadam. Na de inname dier stad
heeft de Hertog den 4den Augustus 1514 j,in

D l . VII. b l . 5 5 .

d' omstaande rinckvan devoornaemenënde
des gantschen Heyrs sich selven eerstdenrid-

derlijcken riem aenghedaen , daer nae

HEN-

meer dan 30
adelijcke personen, zijnde onder desen RELEF
endewIGBoLDT,ghebroedersvan EUSUM~~~~
VAN

DRICK

BRUNSWYCK

ende

MENCKEHEEMSTRA:
In het Groot Placaat

en Charterboek van
Friesland. dl. 111. bl. 288 en volgg.kOmtM~NCKE VAX HEEMSTRA
voor in het Extract uit
den aanbreng van Dongeradeel, Westzijde van
Paesens; alsmede in dat van de kloosterlan-

den in dezelfde Grietenij gelegen, aangegeven
in 1511. Aldaar lezen wij Lyoesens Lantheeren TAKE en MENCKE HEMSTRA, ookvervolgens TAKE~~MEBCKE HEEMSTRA; opbl.283
vindt men, onder Foudgum , MEYNERT HEMSTERA.

MEYNERT

VAN

DEN

~~~schreefen

liet zich

Koning der Schoppen noemen. Zoude

zulks

ookinnavolginggeweestzijnvan~~~~ HEENSTRA

of

VAN

HEEXSTRA

, die bekend is ondek

dennaam van Groote of Lange ~~~~enzich
Koning van FriesZand,Hertog
van Xneek,Graaf
van Slooten, Vrijheer van Hindeloopen, Kapi -

tein-Generaal van de Zuiderzee liet noemen.
Ookhij,broeder
vanN.VANHEEMSTRA,Welke
de moeder was van WIERD en WATZE, beide
in de Friesche geschiedenis voorkomende,be-

hoort tot een’ tak der familie VAN HEEMSTRA,
in het werk der Heeren VAX HETTEMA en VAN
AALMAEL:&amboekvan
den Frieschenvroegeren
en lateren adel nietopgenomen,entotwelken
takookzulenbehoordhebben~~~~~~~~~~~S
HEEMSTRA

en WILtEMDOECKES HEEMSTRA,

in 1545 voorkomende onder de edelen uit
Oostergoo, die (zie WINSEMIUS, 514) de resolutie onderteekenden, om de vrijheid en de privilegiën des lands te beschermen,en protes;
teerden tegen hetbetalen van den eenentwin-

tigsten peñning met dat gevolg, dat door hua
aanhouden, eerst door de Gouvernante en
later door den Keizer, het land van dien last
is ontheven geworden.
THEODOBALD;

LEES-, SCHRIJF- en DRUKFOUTEN.

Bl.
-

4, Kol. 1 . r. 1 9 v . b . staat: van ; lees : voor.
hij; lees: zij.
1. r. 2 5 v. o .
7,

9,
12,
16,
17,
32,
33,
34,
37,
37,
39,
46,
46,
46,
47,
54,
54,
54,
55,
59,
63,
64,
69,
72,
72,
74,
79,
81,
90,
92,
94,
94,
95,
96,
96,
104,
104,
106,
107,
109,
110,
110,
110,
112,
120,
120,
120,
121,
122,
122,
122,
123,
137,
140,
148,
148,
148,
149,
156,
157,
161,
161,
161,
167,
169,
169,
171,

2. r. 2s v. b,
1. r. 7 v. b.
2 . r . 20 v . b .
2 . r . 26 v . b .
2 . r. 2 1 v. 0 .
1 . r. 28 v . o .
2. r . 4 v. 0 .
1 . r . 1 0 v. b.
1 . r . 1 8 v. b .
2 . r. 7 v . 0 .
2. r. 1 5 v. b.
2 . r. 26 v . b .
2 . r. 13 v. 0 .
1 . r.
5 v. b .
1 . r . 1 7 vI b.
1 . r. 20 v. b.
1 . r . 2 2 v. b.
1. r. 23 v . 0 .
2 . r . 22 v. 0 .
1 . r . 23 v. b.
2. r. 1 3 v. 0.
-2. r. 24 v. b.
2. r . 36 v. b.
2 . r . 3 7 v. b.
l . r . 5v.o.
2 . r . 1 4 v. b .
2 . r. 26 v. o .
2 . r . 26 v. o .
1 . r . 2 5 v, b.
1 . r. 28 v. b .
2. r . 2 4 v. b.
2. r . 2 v. 0.
1 . r. 5 V. 0.
2 . r . 33 v . b .
2 . r . 9 v. b .
2 . r. 1 9 v. b.
2. r . 9 v. 0.
2. r . 1 9 v . 0.
1. r. 2 7 v. o.
1 . r. 1 4 v. 0 .
1 . r . ló v. 0 .
1 . r . 9 v. 0.
1 . r . 1 5 v. b .
2 . r . 23 v. b .
2 . r. 2 5 v. b.
2. r. 5 v . 0 .
1 . r. 1 6 v. o .
1. r. S v. b.
1. r . 4 v. b .
1. r . 1 1 v. b.
2. r. 2 v. 0 .
1 . r. 6 Y. o .
2 . r . 1 7 v. b.
1. r. 24 v. b.
2 . r . 29 v . b .
2. r . 8 v. o .
2 . r . 27 v. o.
- l.r. 7v.b.
2. r . 1 v. b.
1 . r. 8 v . b .
1. r. 1 2 v. 0 .
2. r . 1 6 v. b.
2 . r. 23 v. b .
1. r. 2 8 v. o .
2. r . 4 v . 0 .
- 1 , r. 23 v. o.

RAURT;

lees: RANST.

van Prunus ; lees: van den naaai PAULUS.
1800; lees: 1300.
VI; lees : IV.
Staatscouranten ; lees : Stadscouranten.
1786; lees: 1768.

(vgl. bl. 137); lees: (vgl. VL bl. 37).
geloof der kinderen; lees: geloof der ongeboren kinderen.
Donderdag; lees : Donderslag.
entree; lees : enlrer.
C. G. B.; lees: D . W . 2.
gesteld ; lees : geleid,
C. G. B.; lees: D . W . 2.
BAS; lees: BAN.
PALLAVICINO;
lees:
N.; lees: NICOLAAS.
LAETS; lees: SOETE,
236; lees: 266.

PALLATICINA.

Letteroefening; lees : Letteroefeningen.
moet q% v weggelaten worden.
beschouwden ; lees : beschouwde.
jaren; lees: jaren later.
V ; lees : 111.
(Nav. V) ; lees : (Nuv. 111).
Sepen ; lees : Schepen.
voeg bij na: ALMONDE (PHILIPS VAN), - waaruit blijkt.
PAIE; lees: PAU.

is de onderteekening D. W. 2. weggelaten.
geboorteplaats; lees : geboortejaar. .
E.; lees: R.
118; lees: 111.

Chevaliers; lees : Chevalerie.
werd ; lees: en werd.
geneverstokerijen; lees : jeneverstokerijen.
de; lees: die.
vom ; lees: von.
Clock; lees: Cloek.
VI; lees: V.
259; lees: 159.
Breusighen; lees : Brensighem.
achter CATHARINA v. D. MERKT te Inten volgen:

1636; lees: 1626.
NO. 30; lees* . X0. S S.
deze ; lees : der.
: zet: ;.
Bogard ; lees : Bogart.
de; lees: des.

d’argent;
lees : d’azur.
guyures ; lees : guir.
238; lees: 138.
mindere ; lees: minder.
NARRANUS; lees: NAERANUS.
A. VAN ROYEN; lees: H. VAN ROPEN.

Me1 an ; lees : Milan.
Honiksuiker ; lees : Honiksukers.
per; lees: por.
Egetis ; lees : Egetas.
Workum j lees : Wourknm,
365; lees: 369.

Nerk; lees: Nesk.
hooiberg ; lees : hooirook.
Poertig ; lees : Poestig.
misvatten; lees : misvallen.
Hengmuude; leett : Hengmunde.
VAN DER MEES; lees: VAN DER MEER.
1622: lees: 1621.

ELxAsdr.

Bl. 171, Kol. 2. r. 6 P. b. staat: 955 ; lees: 9 9 5 .
- 1 7 2 ; - 1. r . 8 V. b . - LXSXVII ; lees : LXXXVIII.
valle weg: VI. bl. 2 3 6 .
- 172, - 1. r. 8 v. b.
- 1 7 3 , - 1 . r . 6 v . b . - 253 , *lees*. 159 .
- 176, - 2. r. 29 v. b. - Con7plìet; lees : Cro»pvlict.
- 179, - 1. r. 29 v. 1~. - M.O.; hes* . MS .
-- 181, - 1. r. 13 v. o. - Dc Moor; Iccs: de Moor van.
-- 185, - 1. r. 14 v. b. - VTc.mIUs ; lees : VICARIVS,
- 193, - 1. r. 25 v. o. - DelTtsche ; lees : Delfschc.
- 1 9 3 , - 2 . r . 4 v . b . - Leydschen ; lees : Leidscben.
- 1 9 6 , - 1 . r . 9 v . b . - Pms~iye ; leed : Puisuye.
- 196, - 1. r. 15 v. b. - Ahigny; lees : AuOi~py.
- 196, - 1. r. 19 v. b. - brak; lees: die bral;.
- 225, - 1. r. 23 v. b. - bocrcn ; lees : buuren.
- 225, - 1. r. 34 v. b. - boeren ; 1~
b . *buuren
- 2 2 5 , - 1 . r . 8 v . o . - 1322; lees: 1577.
- 2 3 0 , - 1 . r . 2 v . o . - oorcn : lees : kieuwen.
- 2 3 0 , - 2 . r . 4 v . o . - JAX VIN AALST, J. v. S.; lees: JAN VAN AALST J. v. 18.
- 2 3 1 , - 1. r. 4 v. b.
voeg uc!der cRoTrCs een komma.
- 231, - 1. r. 10 v. b. - KIC. GROTIUS; 1CeS: XIC!. HEIBSIUS.
- 2 3 3 , - 2. r. 16 v. b.
voeg nchtcr Mr. IsAAc een kommapunt.
- 237, - 2 . r . 2 8 v . b . - - Legde; lees : Le!~tll.
- 2 3 7 , - 2. r. 31 v. b. - LEYDI~j lees: LUYDL.
- 238, - 2. r. 2 v. b.
achter BE L~NFF~~ een kommapunt.
- 2 3 8 , - 2 . r . 4 v . b . - Dö LSLPDIE; '/. -; h3S: DE LYEFDE, '/5.
- 2 3 8 . - 2 . r . 6 v. b. - LYEFDX; '/5 -; h.X: LYEFDE i/5.
- 2 3 3 , - 2 . r . 7 v . b . - RAAP'> lees: RAMP.
- 2 3 8 , - 2 . r . 9 v . b . - ADALYA; h2S: ATALYA.
- 2 3 3 , - 2.r.l len12v.b. - dochter, en g/r>; lees: dochter voor ï/5.
- 2 3 8 , - 2 . r . 33 v . b . - H1.j ; lees: Dcee.
- 2 3 8 , - 2. r. 33 v. b. - 1 7 0 9 ; lees: 1 7 0 0 .
- 2 4 8 , - 2.r.17en18v.o. - kruiskruisjes ; lees : kruisjes.
- 249, - 1. r. 14 v. 0. - Boeryuert (?) ; lees : Eoowgaert.
- 2 5 7 , - 1. r. 18 v. b. - innegestencn ; lees : inncgcsetenen.
- 259, - 2. r. 14 v. b. - schoerwater
; lees : schocr watar.
- 260, - 1. r. 22 v. o. - Huispot ; lees : Hutspot.
- 260, - 1. r. 18 v. o. - V : lees: VIL
- 2 6 3 , - 2 . r . 5 v . b . - VAN UI:R ELFT; lees: VAN DER ELST.
- 2 6 3 , - 2 . r . 1 2 v . 1). - 67; lees: 671.
- 267, - 1. r. 28 v. o. - zelven ; lees : zelden.
- 2 6 7 , - 1. r. 18 v. o. - Leydsche ; lees : Lcidsche.
- 267, - 2. r. 17 v. b. - mannel. ; lees : vrouwel.
- 274, - 1. r. 19 v. o.
lees achter Xn~o~~es: T. 17 et 20.
- 2 7 8 . - 2. r. 1 v. b. - hl. 149; lees: bl. 104.
- 280, - 1. r. 17 v. o. - S]JaYldU; h% : Spenh
- 280, - 2 . r. 6 v . b . - in; lees : is.
- 2 8 2 , - 1 . r. 1 2 v. b . - Regensburg; lees : Xoninpbergen.
achter VAN KAMPEN , B e k n . G e s c h . , bij te voegen: J. HFBXXGA,
- 282, - 1. r. 17 v. b.
Oratio di& IxtOlice Ultraj. 25 Mart. 1825, pag. 145 et 163.
- 2 9 0 , - 2. r. 11 v. b. - dien : lees: die.
- 296, - 2. r. 28 v. b. - Geboortedag van St. NAPOLEON; lees: St. NAPOLEON.
- 2 9 8 , - 2. r. 29 v. 0. - GART~IANN; lees: GASTMANB.
- 3 1 8 , - 1 . r . 20 v . b . - le; lees: lu.
- 320, - 2. r. 2 v. o. - droemen *lees, .* dramcn .
- 3 2 1 , - 2 . r. 1.5 v . o . - tcee&,q&. Tegendien ; lees : toeerdeger, Tegendijer.
- 321, - 2 . r. 30 v . b . - vuig; lees : vurg.
- 3 2 1 , - 2, r. 21 v. 0. - wassig; lees : zcnrsìg.
- 3 2 3 , - 2 . r . 3 v . o . - brachte; lees : krxhte.
- 325, - 2. r. 20 v. 0. - brochurex; lees : IlncAures.
- 3 3 4 , - 1. P. 9 v . b . - boekwiek; lees : bockwiet.
- 3 3 4 , - 2 . r . 1 v . b . - spechte ; lees : spochte.
- 3 3 4 , - 2. r. 17 v. b. - linker * lees * tînken
- 3 3 5 , - 1. r. 26 v. b. - Vr. 141 ; 1eCs: Vr.‘l44.
- 339, - 1. r. 14 v. 0. - Dnuzu; lees : Dam.
- 339, - 1. r. 12 v. 0. - Lattuur ; lees : Lattum.
- 339, - 2. r . 24 v . b . - Yertovb> lees . *Hertoa
- 3 3 9 , - 2. r. 15 v. 0. - Taziquem~er~he
j lees~‘Faupuemberghe.
- 3 4 0 , - 1 . r. 1 6 v . o . - 134; lees: 136.
- 345, - 1. r. 6 v. o.
moet het moord arg. wegvallen en é& regel lager staan.
- 365, - 1. r. 5 v. b. - wist ; lees: wil.
- 3 7 5 , - 1 . r. 4 v . b . - bl. 158; lees: bl. 168.
- 3 8 2 , - 2 . r . 2 v . o . - LUBIA; lees: LUCIA.
l

l

F.Z.

