EEN MIDDEL TOT GEDACHTENWISSELING
EN LETTERKUNDIG VERKEER,
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GESCHIEDENIS.
Beeldenstorm
(vgl. X11. 327). Wanneer
de ongcnoemde
vrager daaromtrent
mijn
Nederlands Opsta& tegen Spanje, in zijn beginselen, aurtl en strekking, 1564-1567,
Haarlem, F. B~BN, 1856, bladz. 84 en volgE;.>
wil ter hand nemen, zal hij vooreerst zien,
dat niet eerst den 14den t,e Wevelghem, maar
den loden Aug. reeds zoowel te Steenvoorde
als te Richebourg
gebeeldstormd is, en voorts
zijn meening ten volle beaamd vinden, dat
de beweging
niet uitsluitend
van ‘t gemeen
uitging;
dat o. R. de predikanten
MODET en
anderen er toe aanhitsten en de edelen en
overhcidsledcn
er in deel namen. De vonnissen, in de Bijlagen
op dat boekdecltjen
meegedeeld, gelijk de vroeger door YARCCS
uitgegeven
Sente&%
en de later in JANSSEN en VAN DALE'S
B+agen
herhaaldelijk
door mij geplaatste aanteekeningen
over de
eerste maanden van den opstand, zullen hem
verder personen genoeg aan dc hand doen,
om deze mecning gewettigd
te achten.
VAN

VLOTEN.

Beeldenstorm. Er is geen twijfel aan, of
het gemeen werd, althans hier en daar, door
wie niet tot het gemeen behoorden tot dit
werk geleid en er bij aangemoedigd.
Men
leze b.v. dit nit dc sententie van den heer
van Asperen (MARCUS, Sententzh, blz. 132):
)1chargé.. . . esté advcrty longtemps par avant
dn bris advenu au dit Asperen
donne entree en la Ville aux briseurs a leur arrivee
par eaue pour la Porte de derriere de son
Chnsteau ; faict publier le dit jour du brisement, par WOCLTER
JACOBSZ
Messagier
jare do la Ville que personne de quelque
qualité ou condition il fust, eust a empescher ou se venger pour quelque chose qu’ils
vyssent faire es Eglisea a pene de Confiscation de corps et de biens; donnci a souper le Jour du dit bris h GUILLBCME
DE
KAVELT
Drossart de Cuilenborch,
qui nvoit
mcne du dit Cuilenborch
les dites briseurs
et mesme assiste au dit brisemcnt ; mande
pnr billct a son Fils le Sr. de Carnisse,
durant le bris des Imaigcs en l’Eglise Pnrochiale, qu’il eust a haster de achever le
dit bris peur aller faire le mesme au Cloistre de St.. Anne” etc. Verg. het genoemde
werk, bl. 39, 108, 109 eld.
Dr. ROMER.
Uitbeiteling
der familiewapens
in de kerken (vgl. X11. bl. ‘301, 329, 356). In mijn
kindschheid
(ik ben v6ór de omwenteling

van 1795 geboren) heb ik meermalen hooren
vertellen, dat er personen uit Amsterdam in
1795 waren
vertrokken
naar Delft om de
familietiapens
in de kerken aldaar weg te
nemen en uit te beitelen. Mennoemdealsaanvoerder eenen naam, dien ik verzwijg, omdat
hij door een later beroemd man werd gedragen en ik van de waarheid
niet overtuigd
ben, anders arnicus Plato, cwkus Socrates,
sec1 magis uhca veritas. Weet iemand hieromtrent iets naders?
s. s. s.

‘Doodvonnisbij loting(vgl.XII.bl.295,327,
363). In het Tooneel

door LAnfb1.257:lcest men:
I) in dese ontmoetinge (te Ameide in mei 1673)
bleef de Ritmeester TURK, en wierd de Soon
van den Heer VAN MAASDAN
gequetst en
gevangen, dewijl sij van hun b&hebbende
Ruiteren, schandelijk verlaten Wierden; waal
over ook nader-hand twee Bevel-hebbcrs zijn
geharquebuseert,
drij ruijters bij lootinge opgehangen,
een vierde at sijn briefje: daar
de galg op stond, looslijk op, en geraakte
als00 vrij.”
H. C. STRIK VAN WIJK.
des Oodogs,

se~TVa~~~~~iosct~,dl.I~~.

De man met het ijzeren masker (vgl. X11.
bl. 138, 289). Te Franeker
is, als ik wel
heb, voor eenige jaren, eene brochure over
,den ,mBn met het ijzeren masker uitgegeven.
In het Goudsch
Kronijkske van zond. 0
dec. 1855, No. 98, leest men,onder
de buitenlandsche berigten :
»Volgens den Messager de Langres heeft
men op eeue openbare verkooping,
onder
eene partij oud ijzer gevonden een ?jzeren
masker, dat in handen geraakte van een
liefhebber van oudheden,
die het reinigde
en bij die gelegenheid
aan den binnenkant
een reep zwart geworden
perkament
ontdekte, waarop de volgende woorden gesrhrcven waren: Annopraesenti
1703 ferream mors
zvulsit personana, quum postnato gemiwus inb
poni jusserat fra.. . . (In het tegenwoordig
jaar 1703 heeft de dood het ijzeren masker
afgerukt, dat de twcelingbr..
. . den laatstgeborene had doen dragen.) Verder was de
inscriptie niet leesbaar. Het Journal voorneld is van gevoelen, dat dit het masker
is hetwelk
het aangezigt
van den staatsgevangene bedekt heeft, bekend onder den
laam van den man met het ijzeren masker.”
Verder vraagt L. G. B. B.. . . . . . S.: )) Wie
<an mij, zoo spoedig mogelijk, nadere bijconderheden mededeelen omtrent dit boekje
1

2
(de Mémoires secrets pour servir ì& I’ltistoirc
de Perse, Amst. 1745 in-12, 1746 in-18)“’
Fransche, engelsche en duitsche werker
over den man met het ijzeren masker zijr;
den vrager, volge.us zijn zeggen, genoëg
bekend. doch ik twiifel. of hem de inhoud
dier w&ken genoeg bekénd is, anders zoude
hij wel opgemerkt hebben, dat èn de ST. NIHIEL (Le veritable Homme
dit au masque dt
Fer, Strasb. 1790, in-@.) èn de bibliophilc
SACOB

(Hist. de I’Homme clu masque de Fer:

Paris 1840, Nouv. Edit..) - de laatste een
zeer breedvoerig - verslag geven van allee
wat over den man met het ijzeren masker
in die Me’moires secrets geboekt staat. n Mais
quel était l’auteur de ces Mémoires?” zegt
JACOB, t. 8; p:, pag. 28, 29, ePourquoi se
cacha-t-il obstmément, malgré le succès de
son livre?
1) Serai&ce.. . . . le dut de Kivernais, qui
se reposait alors de ses campagnes en composant des fables dans la compagnie de
VOLTAIRE
et de M O N T E S Q U I E U ? Maisle dut
de Nivernais a eu grand soin de rccueillir tout ce qu’il a écrit dans uue édition
de ses oeuvres (Paris, 1796, 8 vol. in-8O.J
faite dans un temps où la censure, qm
avait poursuivi les Mémoires de Perse, n’était
plus là pour le forcer B l’anonyme ; d’ailleurs, cette histoire allégorique ne présente aucun point d’analogie avec les habitudes littdraires de Nivernais, poëte délicat, &rivain spirituel, mais faible, timide et
dépourvu d’invention.”
) Pour mei,” vervolgt JACOB, p. 30,)) je n’avancerai rien de mieux pronvé sur le v&itable auteur de ces JIénxoires, mais aussi ne
donnerai-je mon avis que comme une simple
prdsomption: je pense que les Mémoires de
la COUP de Perse doivent appartenir à VOLTAIRE."
Waarom hij dit dacht, verklaart hij
nader op de volgende bladzijden.
Behalve de Mémoires secrets, uitg. van
1746, en voornoemde werkjes van ST. MIHIEL
en den bibliophile JACOB, zijn ook
in mijn bezit: Le masque de Fer, ou les Aventures admirables d,u pire et clzr jls, zonder
naam des schrijyers gedrukt te ‘s Gravenhage in 1747, u détestable roman du chévalier de MOUHY, - zegt JACOB -- espèce
de spadnssin plumitif aux gages de VOLT A I R E et scribe non moins fëcond que sen
maître” (*), en De geheyme Liefclensplegin(*) Ce roman fut mis à l’index en France, &
cause de son titre, et on le rechercha bcaucoup
parce qu’on le connaissait peu. - Cet ourrage cst
tr&s-rare; l a bibliottique d u r o i n ’ e n a qu’un
exemplaire,
provenant de la bibliothèqne particuliere de Choisy-le-Roi, lequel n’a pu être classé
permi les romans i n s c r i t s au catalogue i m p r i m é
en 1750. Biblioph. JACOB, t. &. p. pag. 26. Het
is mij echter meermalen op catalogussen van verkocht wordende boekverzamelingen voorgekomen.

gen van Anne d’dutriche,
gemalinne van Lodezc;Qk de X111. met myn Heer C. D. 12. Cardinaal de Richelìeu. Uit het Fr. vert. : Naar
de Copye
van Keulen, bij P, Murteau 1730.

1) La troisième édition de ce libelle,” merkt
JACOB
aan, »imprimée en 1696, porte sur
son titre: Cardinal de Ricihelieu, au lieu des
trois lettres C. D. R., mais il est facile de
se convaincre, à la lecture de l’ouvrage,
qu’un imprimeur ignorant, a mal traduit
ces initiales, puisque le ministre joue dans
l’ouvrage un r61e bien distinct de celui de
père (*). On a donc pensé que le C. D. R.
signifiait le comte de RIvIERE (t), et que
Ce comte pouvait &re le GIAFER des ~?~é??zoires de Perse.” t. a. p., pag. 43, 44. No.

De Vlamingen, moordenaars van Karel
den Goede, graaf van Vlaanderen, op het
eiland Germa (vgl. X11. bl. 330). In de

Kronyk

van Engeland door den ridder RIBAKER
vindt men achter het leven
van koning H E N D R I K den Eerste:
Van irelancl in z$ tijd.
sDe Coninghcn van Engelandt tot noch
toe hebben met Irelandt niet. te doen gehadt. Dit landschap was gercgheertdoor haar
eighen Coninghen en ‘t volck van beide
Natiën, hoewel bueren nochtans gescheijden
zijnde door een onstuimighe zee, waren met
malkander niet zoo wel bekent, maar nu
begint eene vriendelijcke
onderwisselinghe
en gemeinschap op te staan. Want MORCITERDACH opperste Coninck van de Iren, hielt
sulck een achtsame gesagh aan des Conincks
HENDRIIIS
achtbaarheydt, dat hy niet en socht
te beginnen buijten den Raed en goede
geneghenheidt van H E N D R I K ."
Zoude het nu niet aan deze genegenheid
kunnen te wijten zijn, dat op HENDRIKS ver.
zoek den bewusten moordenaren eene veilige
schuilplaats werd aangeboden? In de algeCHARD

meene &rkelijke e n wereldl+ke gesclliedenìssen

van G. SUIKERS leest menIIe deel, Ve t,ijdsbestek, XXXe hoofdstuk, dat HENDRIK 1 van
Engeland in 1118 een gezantschap van den
koning van Ierland ontving, om hem zijne
onderwerping (achting?) te betuigen.
Waar ligt het eiland Gherma of Gerina?
Ik heb het op geene oude noch nieuwe kaart
kunnen vinden. Beterikent landeJ+n, zoo als
in het oorspronkelijke staat, ezbzd? of kan
het de eene of andere plaats van Ierland
zelve zijn?
EIENDRIB 11, bijgenaamd Kortmantel, graaf
(*) 11 y & eu cinq éditions de ce libelle en 1692,

1693, 1696, 1722, 1738: telle de 1696 est laseule

zlont le titre porte le nom du cardinal de Richel&,
(t) N’est-ce pas plutôt le comte de Rochefrt,
3ont les Mimoires, rédigés par SANDUAS DE COURutz, offrent aussi ces initiales: C. D. R.?

*

van Anjou 1150, koning van Engeland
llj4, was de zoon van GODEFROI PLANTAGENEET,
graaf van Anjou, in tweede huwelijk van MATHILDE, dochter van HENDRIK 1,

die gestorven is 1135. Haar eerste echtgenoot was keizer HENDRIK V. Zij stierf 1167.
HE~~RIIL 11 PLATTAGEKEET
was de eerste
koning uit het geslacht Anjou en kleinzoon,
niet 200% van IIRNDRIE 1.
Tusschen beide regeerde, van 1135-1154,
koning S T E P H A N C S , laatste koning uit het
geslacht Normandie, zusters zoon van HEN DRIK 1. HENDRIK 11 werd 1172 heer van Icrland. Zie de 72” en 736 tafel van HUBNER.
Wat voor het overige de moordenaren van
graaf IURZL’den Goede betreft, suIKERsinzyn
bovengenoemd werk noemt 11” deel, V‘+ tijdsbestek, XXIV, hoofdstuk niet alleen de namen der moordenaren, eene familie V A N
STRA AT, waarvan dc voornaamste BOCHARD

heette maar verh,aalt ook dat ze alle gestraft
zijn: BOCHARD werd levend geradbraakt, zijn
oom LAJ~BERT’

met gloeiende spiesen doorsto-

ken en om het midden opgehangen, in welken
toestand hij nog verscheidene dagen geleefd
zou hcbbcn, voorts dat ten slot,@ acht en
twintig van den St. Donaastoren
en

dat

er

jaarlijks

een

Theriakel. Het gereedmaken van dit geneesmiddel, in b+jn van den magistrnat, is een
sproolcje onzer duitsche naburen. In ons vadcrland heeft die gewoonte waarsch$nl~k
nooit bestaan en stellig niet in de laatste
vijf en veertig jaren. Elk bejaard apotheker
zal dat kunen verzekeren. Ook komt hier
te lande sedert jaren herwaarts het electuarium‘ t?Lerìaca niet meer voor in de Pharmacopoea. - In Frankrijk zal het evenmin
plaats gehad hebben en zeker niet na 1795.
In A. EAUME, Elements de Phurmacie, 78 édition, Paris 1795, komt het recept daarvan
voor niet alleen, maar de schrijver geeft
tevens een veranderd, verbeterd recept aan
de hand, en zoo nu de magistraat zich met
die zaak had ingelaten, dan althans had dat
niet mogen gebeuren.
H. C. STRIK VAN WIJK.

zijn te ber-

ste geworpen, de huizen van allen afgebroken,

als ik mij wel herinner wordt in een van
DICKENS' werken (Ik meen Nicholas NickZeZy)
verhaald, dat de leerlingen eener kostschool
dagelijks op een lepel vol triakelsche gom
met zwavel werden onthaald, om cenen al te
sterken eetlust bij hen tegen te gaan.
,
ALEXANDER.

schrikkelijke

vloek tegen het geslacht VAN STRAAT moest
worden uitgesproken.
Zutfcn.
W. A. H. G.

Eet Geslacht Zoete de Laeke (vgl. X11. bl.
265, 292, 322). Mr. NIKOLAAS DE ZOETE,
1) advokaat secretaris-ordinaris van zijnder
Majesteijts raede van Brabant,” den l*ten mei
1567 met WILLEX VAN DER NOOT en AUG.
VAN

Alba in Brussel (vgl. X11. bl. 262, 292,
328). ALVA’S woning te Brussel, zoolang XARGARETHA daar nog vertoefde, was niet het hof
van Kuilcnburg, maar dat vun, Juuche op
den hoek der Namensche straat, gelijk niet
alleen door de bekende schrijvers der Histoire de Bruxelles (1. p. 412) vermeld., maar
ook door een gelijktijdige aanteekenmg op
‘t Nederlandsche Rijksarchief )> il print pour
son logis l’hostel de la vefve de M. de JAUSSE”

en de bekentenis van ‘t raadslid DELRIO
bevestigd wor,dt. - Zie VAN VLOTENS ì?t?derlancls
opstand teyen Spanje, in zzjn eerste
wording en ontwikkeling (1567-1572),
Haarlem, A. c. KRUSEMAN, 1857, bl. 5 en 6.
Alba te Brussel. Het doel mijner vraag
was niet om te vernemen, welke schrijvers,
behalve AREND, ALBA in het huis van Culemborg laten wonen, maar welke gronden
MOTLEY
er voor heeft om den hertog, bij
zijne komst te Brussel, ten huize van de
vrijvrouw van JAUCHE zijn verblijf te doen
nemen. Of bewoonde zij welligt toenmaals
het huis van Culemborg?
J. C. K.
Theriakel (vgl. X11. bl. 328). In de Notes
and Queries van 22 febr. dezes jaars vind ik
eene verklaring van het woord treacle, waarbij
veel over dit onderwerp wordt gezegd ; cn

DER

BORCHT

door de landvoogdes MAR-

naar ‘s Hertogenbosch afgevaardigd, was gehuwd met de. vlaamsche dichGARETHA

teres KATIIARINA

BOUDEWIJNS, dochter van

griffier van den geheimen
raad van Brabant.
Deze NIKOLAA S , tot een aanzienlijk gcslacht in Vlaanderen behoorende, had een
broeder LODEWIJK , geheimschrijver van KAREL
V. De zoon van dezen LODEWIJK, genaamd ANTOON DEZOETE, geh. met MARGAJAN

BOCDEWIJNS,

RETHA

VAN

DEN

BOSSCHE,

meester van de

rekenkamer van Brabant, deed voor zijnen
oom N I K O L A A S in de Erasmus-kapel van
de St. Gudula-kerk te Brussel, waar zijn
gebeente r u s t t e , een wit marmeren altaar
oprigten.
Op twee mijlen afstands van Gemblours
in Waalsch Brabant ligt eene abdij van de
Cistercienser orde, in 1137 gesticht door
den heiligen RERNARDCS.
Sas van Gent.
F. CALAND.
lKyst&ree d’ Eleusis (vgl. X11. bl. 355.) Ik
lees in een fransch tijdschrift, dat bij de lijkplegtigheden van een kalmukschen opperpriester het volk, voor de tent waarin deze
phaatts hebben geknield, de woorden uitspreekt ,,Om ma ni pat me chung.” Dit
schijnt wel hetzelfde te wezen als »Om pas
I

1*
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konx.” Naar is dit zoo, hoe komt dan dezl e
sanskritsche phrase onder de Kalmukkel 1
verzeild? Of zou het geen Sanskrit zijn?
Wolven in Nederland (vgl. A. R.; X1. bl
33, 84, 163, 258, 325; X11. bl. 3, 226, 298)
De twee wolven, waarvan t. 1. a. pl. ge
sproken wordt, zijn beide op dien dag gezien
een is er over de Naas gezwommen bi
Boxmeer, de tweede met cen haan in der
bek is verdwenen, na dien haan te hebber
laten vallen, toen hij zag dat met het ge.
weer op hem werd aangelegd; de jager nog
lans had den moed niet te schieten, roe.
pende: het is de weerwolf (la bète noire)
Als jager-liefhebber was ik, 17 jai%n oud,
daarbij
tegenwoordig.
Cessionanten (vgl. A. R.). Ook in Frank
rijk schijnt het doen van cessie in het open.
baar op voor den cessionant vernederende
wijze te zijn geschied. Te Parijs vond mer
1) & côté du fameux pilori royal, la croix dc
pierre a u p i e d d e laquelle l e s débiteuri
insolvables venaient faire publiquement lem
cession de biens et recevaient le bonnet verí
des mains du bourreau.” Meer vind ik daaromtrent niet, en ik kan uit deze woorder
niet duidelijk opmaken wat daar gegchiedde
Wie weet het mij te zeggen?
Twee schimpdichten (vgl. VIL bl. 364),
Met lmrcremeester letter A. wordt bedoeld mr,
JAN VAN DE POLL, een van lien, die na dc
omwenteling van 1787 tot burgemeesters
werden aangesteld. Hij was directeur van
zekere negotiatie, die, den naam van lctt. A,
dragende, gevestigd was op de plantaadjee
in Suriname, en afgegeven 1 maart 1766.
Ongelukkig was de zaak voor de aandeelhouders alles behalve voordeelig, wat aan-1
leiding gaf, dat zij uit, wrevel den bedoelden bijnaam aan den directeur gaven CII
dat bij ‘s mans benoeming dit versje in omloop werd gebragt. (Leven van Cona. V~Z
Lennep.)
Y

Titulaturen (vgl. XL bl. 105, 194, 290,
354: X11. bl. 1. 67. 130. 162. 260. D c
sta& generaal zóndeh dci 3dei junij’l750
aan de classis van Walcheren eenen brief,
met dit opschrift: Eerwaardige, Godtsnligc,
Welgeleerde, ster dis’crete, lieve, biJsondere.
F.

CALAXD.

Bastaarden van Nassau (vgl. A. R.; X1.
bl. 101, 294, 357; XII. bl. 68, 259, 358).
Als echtgenoot van den laatsten graaf van
NASSAG
LALECQ
noemde ik LOUISE HOULT,
kleindochter van G. w. H. LARCIIER. heer
van Kunenburg. Ik twijfel, en kan, de Oudheden 2;an Delfland niet bij de hand heb-

bende. er mii niet van vercewissen of er
eene ieschrij;ing van dit zeer oude kasteel
bestaat. Ik kan dg nog al uitvoerigmeedeelen,
daar ik er in mijnc jeugd meermalen gelogeerd ben gcwcest, toen de heerlijkheid
was overgegaan op WILH. VAN SmINBERCH,
wiens zuster gehuwd was geweest met LARCIiER.
Na den dood van V A N STEINBERCH
is Kunenburg verkocht aan . . . . VAN LOK-,
HORST
en in ‘1 begin van deze eeuw gesloopt,. (Verg. BUSSCHING,
Geogr., dl. XV.
bl. 572.)
Het kasteel, omgeven van eene, aau de
zijde van de trekvaart door Schipluiden,
dubbele gracht en toegankelijk over eene
steenen - voorheen ophaal - brug, stond op
het tweede, binnenste, voorplein, aan welks
naar de landzijde gekeerde hoeken lage,ronde,
destijds onoverdekte torentjes stonden, van
omstreeks 8 of 10 voet middellijn, waaruit
of waardoor de verdedigers zich verweerden.
De vierkante toren, het hoofdgebouw, had
hooggewelfde maar niet diepe kelders (de
landstreek is laag) en slechts twee zalen
boven elkander; de rondgaande trans met
kanteelen had aan de 4 hoeken overdekte
met vensters voorziene torentjes.
Het jongere aan den toren aangebouwde
en, naar den stijl te oordeelen, omstreeks
‘t begin der XVIIIde eeuw vergroote woonverblijf besloeg in mijn tijd de breedte
van het plein en bevatte eene dubbele rij
van kamers, in twee verdiepingen, en eene
ruime vestibule. Daar waren, boven kamerdeuren, geschilderde, denkelijk naar oudere,
afbeeldingen van het oudste en van het
vergroote woonverblijf gebleven. Ook hing
er eene zeef* oude groote schilderij, het dorp
Schipluiden met de er doorheen loopendevaart
8n eene trekschuit voorstellende. In twee
breede, hooge nissen vertoonden, geschilderd, levensgroote herauten de door hen
gehouden wapenschilden van L A R C H E R , L A
TREMOUILLE en andere aanzienlijke fransche geslachten, daaraan vermaagschapt.,In
lateren tijd is het mij niet gelukt die schilderwerken op te sporen, die wel verwaarloosd en verdwenen zullen zijn, even als
het chineèsch beeldhouwwerk in eene kamer
te Hondsholredijk, bij het afbreken van
1it uitgestrekt en pracl1ti.g lusthuis nadat
iet tot hospitaal had gediend.
L. J.
Paaschtafel (vgl. X1. bl. 104, 161, 193).
V oor mij ligt: N Altoosdurende Gregoriuaurche Almanach vooT a l l e voorledene e n toei %omstige Eeuwen, dienende zoo zcel voor derc
mden als nieuwen stijl, ontu~opn en in deze
wde gebragt door JACOB DE GELDER, Mathe1 maticus in den Hngc, gedrukt bij J. J.
3C~iuumrAX,
i n den Hage 1 8 0 0 , ” folio
plano. Op dezen komt o. a. voor tafel om

l.
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in elk jaar het Paaschfeest te vinden. - Nog
kalendarium Julìano Romanum perpetuum auc.
turn c7jclìs solis e t lwzae ferìis die7wîa festis,
iuxta calendarium Gregorii. August Vindob,
excua. T. C. LOTTER, één blad fo. atl.
L. J.
Oude spelen (vgl. X1. bl. 38, 106), In dc
Oeuvres choisies de RABELAIS (Geneve 1752,
3 vol. 12O.) is de lijst weggelaten ; de vree.
gere e d i t . par L . DCCBAT heeft ze misschien, en zeker de zeer oude Iste en de 2d’
van 1556 (Troyes, 2 vol. 12O.).
L. J.

Generaals van de Republiek der vereenigde Nederlanden (vgl. XL bl. 37,
133, 225, 258, 293, 327, 353). Dit artikel
geeft aanleiding tot meer dan ééne aanmerking. Het is niet vreemd, dat duitsche
vorsten en zwitsersche en schotsche edellieden militaire rangen bij ons bekleedden :
dewijl wij regimenten van hun landaard in
soldij hadden, ‘t zi aangeworven of OF
voorwaarden geleverd, waarbij de eene staal
zijne overtollig geachte bevolking afstond
aan den anderen, die gereeder geld dan
nivere handen bad te missen voor het jaren
lang vreedzame krijgsberoep.
In het woord dat BILDERDIJK zich, als in
‘1 voorbijgaan, laat ont,vallen over den hier
genoemden hertog van Brunswijk Wolfenbuttel (vgl. X1. bl. 225) begaat hij onwille.
keurig of door zijne spotzucht gedreven, of
welligt opzettelijk? eene dwaling, aan den
onderen hertog een ligchaamsgebrek toeschrijvende, dat men, onder vier oogen, van
den echtgenoot van prinses LOUISE verhaalde. BILDERDIJK kan toch wel vernomen hebben het.geen reeds lang Ze sécret de
la comédie was, dat de ongehnwde hertog
een gehuwden secretaris had (een titel, hier
zeer ia propos), die, naar den regtsregel pater
est, het was van een zoon en eene dochter
en ten gevolge van zijn rang het adellijke
von voor zijn naam verkreeg.
Reeds in 1786 zag het licht (uit de pen
van ScHLöszm) BericAt von den VeTfaren
gqen LUDWIG ERNST Herzog zu Braunschweig
und Luneburg (Gött. 1786, 8O.).
De prins vanN~~~m-WEILBURG bewoonde
het huis op den vooruitstekenden hoek in
het Nieuwe Voorhout naast het huis van den
heer DE PINTO, thands het gouvernement
van Zuidholland ; daarnaast waren twee
kleine huisjes. Dat geheele terrein werd
opgeruimd om er een huis (thans zou een
hôtel te gering en paleis het woord zijn)
voor den prins te bouwen, uit zijn eigen
beurs. De helft vormde de halfronde voorgevel, dien men nu ziet, er moest een tweede
halfrond naast komen. Die plek bleef ledig

en de verdere voltooiïng werd gestaakt toen
de prins ten gevolge der onlusteti het land
verliet. In 1795 diende het tot kazerne
voor de fransche infanterie. Later is het
geheele perceel verkocht, zijn de twee huizen door een partikulier gebouwd en is het
andere gedeelte door eene associatie tot
schouwburg en vauxhal ingerigt.
V66r 1795 waren er te ‘s Gravenhage
geen kazernen. De Gar&g tlu corps hadden
hun stal, daar later eene verdieping op gebouwd is, aan de Dennewegs brug, maar
sliepen er niet en woonden in die straat;
even zoo in afzonderlijke huisjes aan den
Noordwal en den buitensingel de manschappen van de infanterie-regimenten hollandsche en zwitsersche gardes. - In 1795 was
ook (quo jure?) in gebruik genomen tot
kazerne het hotel der toen onvervulde
pruissische ambassade in de Assendelfstraat,
thans r. k. kerk, en desgelijks het groote
huis op den hoek van den Korten Vijverberg en het Plein, waar de raadpensionaris
VAN
DE
SPIEGEL
gewoond had, en eigendom van de familie VAN LIJNDEN; het werd
gebruikt voor een fransche militaire kleedermakerij. Door onvoorzigtigheid met kaarslicht geraakte het des nachts in brand; het
gedeelte, 3 ramen breed, naast de IEtte Xocieteit bleef alleen overig. - De arme conscrits
in een wollen deken, voor cappotte, gewikkeld, bibberden van koude bij hun intogt
op den 19den jarmarij van den strengen
winter 1794-95; den 2lsten vie1 er veel
sneeuw en toen zag ik er, zich vermakende
met het werpen van sneeuwballen, onder
‘t zingen van la carmagrnole.
L. J.
Freule van Dorth (vgl. X1. bl. 233,291,
354 ; X11. bl. 35, 133). Volgens hetgeen ik
destijds door onpartijdige, althans meer bezadigde uitgewekenen hoorde spreken, was
er van den morelen kant weinig aan haar
gelegen. Men hield haar ten deele voor
het slagto&r harer politieke verstandhouding met den baron V A N H E E C K E R E N V A N
GUIDERAS,
die cen hoofdrol speelde in
het half komisch drama van den opstand
en inval, die men poogde op de geldersche
grenzen te organiseren en daartoe de hoofden op te winden. VAN HEECKEREN
hield
zijn verblijf tc Ghemen ; tusschen hem en
den admiraal RIETYELD te Emmerik gingen
gedurig vrijwillige expressen heen en weder om verzegelde debeches. . . . . couranten !
over te brengen. Den ochtend van den togt
naar de westervoortscbe brug - het corps
bestond uit een twintigtal, meest officieren,
die, de een dit, de ander dat, de meesten
niets wisten van hetgeen er te doenwasen over
wiedemajoor ~~~~~~eellsoortvanbevel,lnet

'
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de deftigheid van zijn rang, opvatt.e- had ma.
ROBERT gezegd : 1, Messieurs, nous marchons et vingt mille hommes nous suivent.”
Wie ‘t geloofd moge hebben ! Behalve een heel
of half regiment huzaren te Emmerik ondel
den graaf YAN S C H A L E N B O R G om het neu.
traliteits cordon te handhaven, waren el
geene Pruissen te zien, en hoezeer persoon.
1iJk voor de zaak genegen, waarvan men
hem onderrigt had, had hij stellig verboden
in ult$ormen op te trekken of wapenen te
vertoonen, die, op een kar geladen, volgden.
Voor de meest opgewondenen was de freule
eene martelares. Onder dezen behoorde BEON
VAN OSTADE, lid der stedelijke regering van
Gouda v66r 1795. In de dichtregels, die
hij ,)na het vonnis door den bloedraad uitgesproken” aan haar nagedachtenis wijdde,
zijn er eenige die vermelding verdienen
zouden in eene verzameling van keurdichten
uit de 2de helft der XVIII eeuw, waarvoor
ik niet onaardige onuitgegeven bouwstoffen
bezit. Het vers van B. v. 0. begint: I, ‘k
misken mijn vaderland” enz., verder:
joor

,,Een

vrouw, een tedre vrouw, het lood door
‘t hart te boren,
,,Dat zich de krijgsman schaam die dit bevel
volvoert.”

L . J.
Belasting op het haarpoeder (vgl. X1.
bl. 228, 292, 323; X11. bl. 130). De bekende oud-rector der latijnsche scholen te
Delft, IIOOGEVEEN, zond bij het betalen dezer
belasting dit distichon :
Publica

qtios conferre jubet Iex accipe nummos
In cineres ipsos invidiosa. vale.

Slijmgasten (vgl. X1. bl. 194, 291 357;
X11. bl. 70). Het was de naam, dien de
heethoofdige partij van 1795 gaf aan de
meer bezadigde leden der nationale vergadering, waartoe gerekend werden B A C O T ,
TEN BERGEN, DE BEVEREN, BICKER,
BOELLAARD, VAN DER BORCHT, CAMBIER, CAU,
COL~ISCHATE,DE LA c~uRT,C~CPERUS,~I~ÓÓ~

de omu~enteling

_

in 1787 goed, thans vol sli$n”,

VAN
ECK,
L'ESPINASSE,
FARRET,
HAMELSVELD,
HARTOG,
HOFFMAN,
HOGEWAL,
HORBAG, VAN HUGENPOTH TOT AERDT, HULSDE
KEMPENAER,
KOCK,
H O F F , JORDENS,
KRTEGER,
DE
LEEUW,
LUIKEN,
VAN MARLE,
DE
MIST,
), zoogenaamde bangen, gedeclareerde voorstander van Oranje”, NIEUHOBF,
DE RHOER, SCHIMJIELPENNINCK,
DE SITTER,
STAPHORST,SYPKENS,TEDINGVANBERKH0CT~
VERSTER, J. A.
DE
VOS
VAN
STEENWIJK,
ZUBLI.
Op deze, 11op den voorgrond ge-

plaal;st,” volgen nog eenige nfiguranten of
stommen,” in de Korte Charakter Schets enz.,
reeds vroeger door mij aangehaald en waar
men biografische aanteekcningen omtrent de
meesten lezen kan. Van de sprekers der

andere
HUGO

partij
GEVERS,

staan

voor

HAHN,

VAN

mijn geheugen
HOOFF,

uitgf+

wekene van 1787, bij tegenspraak hevig,
) geëxaspireerde patriotten” riep hij , kunnen zulke taal niet verdragen.” Voorts APPELIUS, met meer bekwaamheid en bondig.
Onaangename woorden hoorde ook hij ongaarne. Toen de welsprekende DE LA SAUSSAYE, die in 1794 eene leerrede had gehouden sur les avantages de la guerre et les
dangers de la paix, waarin hij woelgeest e n i n de maatschappij vergeleek met
» insectes malfaisans qui croupissent dans
les plus bas lieux de la terre, mais qui
disparaissent aussitôt que le soleil se lève”,
zag ik APPELIUS,
van zijne plaats opvliegend, zijn almaviva driftig omslaan en
de kerkdeur uitstuiven. - Op de openbare
tribune hoorde en zag ik veel, dat ik zonde
kunnen vertellen. Niettegenstaande de gelqkheid, kwam er een bode den burgers en
burgeressen aanzeggen de hoeden van ‘t
hoofd te nemen. Een aantal vrouwen met
of zonder muts gehoorzaamde. - Bij gelegenheid dat namen zouden gegeven worden aan de departementen, had de avondzitting reeds zeer lang geduurd. Al weder
vroeg een spreker het woord. ))Het is aan
U’ ” zeide de voorzitter SCHIMMELPENNINK,.
, en, na u, aan mij”, en toen ,) adjourneerde”
hij de vergadering. Den volgenden ochtend
werden de stemmen verder gehoord. Een
lid, wiens naam mij niet te binnen schiet,
maar die nog al eens een vrolijke luim
beoogde, zeide ,lik heb er al den heelen
nacht van gedroomd.” Hierop SCHIMJTELPENNINK: 1 en nu, burger, wat is, zonder te droomen, uw gevoelen?” - De stillen EIL de81
lande behooren tot een vroegeren tijd. Eene
der couranten die, zoo als de delfsche bij
GR A A U W E N H A A N ,
de woerdensche bij R I J K
PALING,
de utrechtsche, de leidsche (niet
de fransche Gazette), eene patriottische kleur
hadden, heeft eens, in 1785 of 1786, eene
lijst gegeven van de stille,c. in den laade, waarDnder men wist of achtte te behooren die heimelijk die partij waren toegedaan. L. J.
Fransche emigranten in Nederland Het is
bekend, dat in de vorige eeuw, ten tijde der
reyolutic, vele aanzienlijke familiën Frankrijk verlaten hebben. De meeste namen of
oaar Engeland i>f naar Duitschland, vooral
laar dat gedeelte wat aan Frankrijk grenst,
ie wijk. In den beginne leidden zij hetzelfde
weelderige, dartele leven, wat zij in hun
raderland geleid hadden, maar na niet lanTen tijd deden zij twee ontdekkingen, die
.lun niet zeer aangenaamwaren. Zij ontdekten
lameliJk de onmagt der Bourbons om de resolutie meester te worden en - den bodem
r’an hunne geldkist. Sommigen vervielen tot

,

armoede. Men zag graven en
markiezinnen, die blijde waren, dat de engelsche regering hun een inkomen verleende
van twee, soms van éénen shilling daags,
en die niets dan deze sobere aalmoes hadden om van te leven. Ja men zag ze het was zeker edeler en verstandiger de handen uit de mouw te steken, dan het genadebrood van vreemdelingen te eten, maar
een vreemd schouwspel was het toch - die
in de dagen hunner weelde voor de fransche bourgeoisie den neus hadden opgetrokken en nu gelukkig waren voor de kooplieden en winkeliers, ja nog lager geplaatsten in den vreemde áls onderdanige dienaren te staan, eene chevalière die limonade
verkocht,, en eene marquise die een koffijhuis hield, baronnen tot taal- en schermen dansmeesters, gravinnen tot winkeldochters vernederd. Ik zou wel wenschen te
weten, hoe het in ons land den franschen
emigranten gegaan is. Hebben zich slechts
enkele daar neergezet, of is dat getal tamelijk groot geweest? Hebben de meeste zich
weder verwijderd toen zij zagen, dat de
republiek ook hier vasten voet kreeg en de
betrekking tot Frankrijk hoe langer hoe
naauwer werd, of is er een gedeelte hier
gebleven? Waren er ook van de aanzienlijkste familiën onder? Zijn die na de restauratie hier blijven wonen, of zijn ze weder naar Frankrijk getrokken? Zijn zij in
aanzien gebleven of gedaald? Hebben zij
ook eenigen duidelijk aanwijsbaren invloed
gehad op de denkwijze, zeden, kunst en
letterkunde van ons volk?
de uiterste

De gevangenen van Karel V. In het archief der stad Bergen op &oom vonden wij,
onder eenige losse papieren, het volgende
geschrevene, waarvan wij een afschrift mededeelen :
j,In desen jare o m t r e n t bamisse A n n o
xvcxlviij soo arriveerde de K. M.S. KAERLE
de V v a n dien name, Coninck va Spaengien ende hertoge vä Bral3 hier te Brussele
met hem brengeñ vuyt Duytschlant zijne
majt. t w e e gevangeÍï m i t g o e d e scerpe
gaerde vä Spaengniaerts te peerde ende
oick te voete, te wet,en hertoge HANS FRE' DERICQ van Sassen den Vetten ende den
lantsgrave van Hessen ende bleef deselve
hertoge binnen Brussel gevangen in een huys
achter de cappelkercke ende die lantgrave
voirz. werde ter stondt gevoert opt casteel
vä Ouwenaerde in Vlaenderen.”
C. VAN

MAANEN.

Tentonische orde. Ik las onlangs in een
oud werk, dat de teutonische. ridderorde
van de h. XARIA te Jeruzalem haren oorsprong zou verschuldigd zijn aan eenige

rooplieden van Lubcck en Bremen, die in
le bekende krijgstopten desoldaten, die bij
t beleg van Ptolemaïs, dat in het laatst der
UIde eeuw voorviel, gewond waren, in eene
tent verbonden. Dit zou den duitschen
vorsten 266 wel bevallen hebben, dat zij er
jene ridderorde onder bovengenoemden
naam van stichtten.
Kan dit als waarheid worden aangenomen? In hoeverre is het waar? Ik vat het
verband tusschen de instelling der orde en
de edelmoedige hulpbieding der kooplieden
niet. Mij dunkt, daar moet een andere
Jorsprong dier orde zijn, die thans, meen
ik, is zamengesmolten met de orde van
Sint Jan van Jeruzalem, althans hier te
lande. In Pruissen bestaat de teutonische
nrde, geloof ik, nog op zich zelven. .Wie
geeft mij inlichting, wie toont mij de waarheid aan ?
F. P. C. BTEINXETZ.
Aarle-Rixtel.
[De zaak is zoo vreemd niet als zij schijnt. Ook
ie orde van St. Jan van Jeruzalem is op dergelijke
wijze

ontstaan.]

Frans. Vorsmarsson. Op de lijst van hen
die na de hervorming aan het hoofd van
het stift Lund stonden, komt deze naam
voor. Gemeld wordt van hem, dat hij, na
gestudeerd te hebben, monnik werd in het
Karmeliter-klooster te Helsingör, maar, nadat LUTHER was opgetreden, de monnikspij
uittrok en te Malmö, werwaarts hij zich
begeven had, het zuivere evangelie predikte;
dat hij, na te Nalmö bij het stedelijke
gymnasium als lector in de godgeleerdheid
gefungeerd te hebben, in 1537 door nuGENHAGEN op last van koning ~HRISTIAAN
111, tot superintendent voor het stift Lund
gewijd werd; dat hij eenen deenschen catechismus schreef en uitgaf, een deensch gebedenboek en een gedeelte van den bijbel
in het Deensch, en dat hij, nalatende de
gedachtenis van een werkzaam en stichtelijk leven, ten jare 1551 overleed. Wat. ik
nog terug hield, is dit: dat hij een Hollander genoemd wordt, die van Amsterdam
afkomstig was. Nu zou ik wel willen weten, of een der lezers van den h%vomche~
iets van zijne familie weet op te geven en
van de plaats of plaatsen, waar hij zijne
opleiding ontving, eer hij monnik werd.
Dr. RÖYER.
De Zoom. In het archief van Bergen op
Zoom vond ik het volgende aangaande dit
water:
N Anno XVcXXIX opten XXV dach van
Aprille voor paesehen, quaemen uiten moer
door de nyeuwe vaert de eerste witte torven met vier schuijtcn en passeerden sonder eenich gebreck van water ofte diepten

doer de voorechreve vaert, d’een aen den
ander met zeelen gebonden, voor ‘t beghijn
hof alhier, doer de houten bruggc en alsoc
voerts onder der Steenbergsche poort lancx
de noortveste tot by de Smt Nicolaes poort,
welke Vaert CORNELIS VAN DE STAPELE ter
begheerte en versoeck van mijnen heer van
Bergen heeft doen yerst graeven ende volmaeken, die hy in corten tijden volmaect
hadden, want hy die eerst begonste te doen
graeven in ‘t eijnde van de maend van
September voerigen jaer, ende is sijn werck
alsnu volbracht, alsoe dat de schuyten zullen van nu voortaen moegen vaeren. God
hebbe lof van elcke. - Welke vaert is lanck
twee milen en een vierendeel, waeranne
hebbe gewerckt V honderdt man.”
Het bagijnenhof heeft even buiten de
stad gestaan, tegenover het bagijnenpunt
der vesting, tusschen de Steenbergsche en
Wouwsche poort.
De Zoom is, zoo als men weet., thans niet
meer bevaarbaar.
C. VAN XAANEN.

Lodewijk XVII. Wij lezen, dat de ongelukkige zoon van L O D E W I J K XVI in den
‘I’emple in 1795 overleden is. Er hebben
zich later echter niet één maar cen aantal
opgedaan, die zich voor den zoon van LOD E W I J K XVI uitgaven en daaronder zijn
er geweest, die bij velen, en dat niet enkel
bij domme en onnoozele lieden geloof vonden. Ook is er èn toen èn nog veel later
in zeer hooge kringen aan dc waarheid
van den dood des dauphins getwijfeld. Bestaan er inderdaad redenen voor zulk een
twijfel?

Praalgraf van prins Willem 1. Wie waren de leden der regering van Delft, die
in 1795 of 1796 het praalgraf van prins
WILLEM 1 voor schennende handen behoed
hebben, door het met eene houten schntting te omringen?
J. C. K.

OUDHEID,- MUNT- EN PENNINGKUljDE,
VeroverdeVaandels (vgl. X11. bl. 42 111
139, 169, 205, 268, 302). Voor mij lig
eene plaat, nitgegeven bij A L L A R D te Am,
sterdam en getiteld: 1) de Sleutelreeks de!
vreedes te same gevoegd van het zeer groot
getal van de Vaandels, Standaarden en Ke.
teltrommen in de laatste Oorlog door de
Hollanders veroverd en in ‘t Hof van Hol
land, ten praal opgehangen” enz.
De navolgende vaandels en standaarden
zijn hierop afgebeeld. Ik geef de aanduidin
gen daarvan letterlijk, zoo als zij op de plaat
voorkomen, daar van sommige mij niet duidelijk is, tot welke natie zij behooren. De
overgeslagen nommers zijn keteltrommen
De vaandels, die, als gedeeltelijk verscheurd,
zijn afgebeeld, heb ik met een * aangeduid.
1. (1703 & la Bataille d’Ekeren 30 Juin)
M r . G E R A L D O Gap,, d’Espagnc.
2. (1703 à la Bataille d’Ekeren 30 Juin)
Gardes de S. A. E. de Bavière.
3. (a Ekeren) Rt. de G R E D E R Ah: Bar.
D'HEIJDER

cO].

4. (à Ekeren) Regimt. D E L A MARLDE
Col. d. Fr.
5. (a Ekeren) Mr. DE G-REMBERG Corn.
d. Gardes de Bavière.
6. (a Ekeren) Mr. L E E X Lt. d’lnfant..
au Rt. d. 1. Mart.
7. (B. d’Ekeren) Rt. d. Bavière Mr. DE
LEGONS

CSpit.

8. (Bat. d’Ekeren) Regimt. de Bavière
Mr. DU PRti Capit.

9”. [drie stuks] Bavière.
.
lO*. [twee stuks] HEIJDER.
ll. (& Ekeren) Mr. HISSON Lt. d’un
Reg. dJAlsace.
12. (à Ekeren) Mr. DE SPARRE Lt. dun
Regt. d’Alsace.
1 3 . (a E k e r e n ) Regt. d u P r . MAUBEC
Cap. d. Cavall. d. France.
1 4 . (B E k c r c n ) l e B a r o n D E ROULERS
Cornete de Gardes.
19. (a Ekeren) Mr. BARAGAN Corn. d.
Drags. du Roy.
20. (a Santvliet) Rt.. de BOURNOXVILLE
pris pr. Mr. le Gr. FAGEL.
21”. HEIJDER.
22*. Baviere.
23. (a Spierbach) Mr. VALANT Cap. ds.
le Rt. d. B E L E F O R T .
24. (à Spierbach) Rt. de BELLEFORD d.
France comm. pr. .ï%. DE LA TOUR.
25. (a Spierbach) R. d. Uxllcs d. France
coi%andé de B I R O N .
26. (à Spierbach) Mr. D'ESPINOY Col. d.
Cavall. d. S. A. E. d. Cologne.
27. (a Spierbach) Mr. PERRIO Cornette
du Reginn. de Dro.
[Deze heeft het op blz. 205 en 268
besproken zinnebeeld met de zwaan.]
28. (a Spierbach) Regimt. de Mr. DE
BEI,LEFORT.

29. (a Spierbach) Regimt. des Dragons
de Mr. le Dut de Bourgogne.
30. (a Spierbach) %r. D. COURBE torn.
ds. Dra& d. Roy.
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31. (à Spierbach) Rt. d. Marqs. D. SILLI
Col. d. Fr.
32. (a Spierbach) le Bar. D . BOULERS
Cornete ds. Gards.
33. (a Spierbach) Monsr. ROY Cornette
dn Regt. de Dro. [Als 2’7.1
34*. Bretagne.
35*. la Marine.
40. (a Ramilly le 26 May 1706) Mr. le
Barn. DE BERGEIJH Cap. de Bavière.
41. (a Ramilly) Rt. Roial Marq. DE SEPv& Col. d. Fr.
42. (a Ramilly le 23 May 1706) Mr.
GRUPIN Cap. ds. Is. Suiges.
43. (à Ramilly) Monsr. GUYEN Cap. Suisse.
4 4 . (& R a m i l l y ) R e g t . d e M r . ROSEY
Cap. Suisse.
45. (à Ramilly) Mr. EPEVILLE Cap. Suisse.
46. (a Ramilly) Mr. CHARO Cap. Suisse.
47. (a Ramilly 23 May 1706) Mr. D'AQUARA Cap. Suisse.
48. (a Ramilly 23 May 1706) Mr. D U
CELIS Cap. Suisse.
49. (à Ramilly 23 May 1706) Regimt.
de Mr. REBOR Lt.
50. (a Ramilly 23 May 1706) Regt. d.
Mr. E'AGILLARA Lt.
51. (à Ramilly) Regimt. de Mr. HEK Col.
52. (à Ramilly 23 May 1706) Rt. deMr.

68. (a Ostende) le Baron D'ELFS Colonel.
69. (& Ost.ende 3 Jnillet 1706) Regimt.
de ST. SECOND Cap.
70. (a Dendermonde 5 Sept. 1706) Regt.
de Mr. D. POITU, Col.
71. (a Dendermonde) Regiment de GREEDER.

72*.
73*.
74*.
75.

(a Dendermonde) Lionnois.
(a Dendermonde) Lionnois.
(a Dendermonde) Beaufremont.
(a Aath 2 Oct. 1706) Monsr. MORTEMER

Cap.

76. (à Aath) Rt. de Mr. le Dut d. Bourgogne com. pr. Mr. BAnors.
77. (a Aath) Mr. D'OIGNY Col. d. France.
78. (a Aath 2 Oct. 1706) Monsr. COURIGNY Cap.

79*. (à Aath) Roial.
(a Aath) Dognie.
80”. [twee stuks] (a Aath) Aux en (Sr
Aath) Nassau.
81. (à Oudenarde 11 Juillet 1703) Regimt.
DE

MOUROUX.

82. (à Oudenarde) Mr. DE LAGONS Cap.
ds. Cuirassiers d. Baviere.
83: (à Oudenarde) Mr. D E F E R T A ds.
Gards. du Corps d. S.A.E. de Baviere.
84. (a Oudenarde) Mr. D E MABERLANT
Cap. du Regt,. de la Coste Bavière.
PREVENOU Lt.
85. (à Oudenarde) Mr. D'AMIGNY Col.
d. Bavière.
53. (à Rnmilly 23 May 1706) Rt. de Mr.
VEMMELLE Lt.
86. (à Audenarde) Mr, D ' A U M I G N Y Col.
54. Mr. DE PREVENOU Col. d. Suisses.
d. Bavière.
55. (a Ramilly) Mr. DE BOUFFLEURS Col.
87. (a Oudenarde) Rt. d’rlrtil. DE SIGNY
col. d . F r .
ds. Suisses.
06. (,à Ramilly) Rt. de Mr. le Dut de
88. (à Oudenarde) Rt. d. Drag. à Mr.
Bretagne,, Coñí. pr. Mr. BARLY Col.
le Dut d. BeFy.
89. Mr. DE COUBRE Cap. ds. Drags. duRoy.
57. (‘t Ramilly) Rt. de Mr. D E MARTEVIT,LE CaD.
90. (à Oudenarde) d. Mr. le D. d. Bour58. (à Ramilly) Regt. de Mr. DE LA HIE
gogne comande pr. Mr. MERCY.
91. (à Audenarde) Mr. DE GREDES, Rt.
Cap.
59. (a Ramilly) Rt. de Mr. D. ST. VALd. France.
LIES Cap.
92. (à Oudenarde) Mr.... RUPIN Cap. d.
60. (à Ramilly) Bar. DE BOULERS Cornete
Gards. Bavaroises.
93. (Z Oudenarde) Mr. le Cap. MARds. Gards.
61. Mr. DE MONTERO Cornete ds. Gards.
QUELLY
des Gards. Bavaroises.
94. (à Oudenarde) Brigade d’Anjou Marqs.
de Bavière.
62. (a Ramilly) Mr. DE MONTER0 CorD'AWRET col. d. Fr.
nete ds. Gards. de Bavière.
[Hier volgen drie vlaggestokken zonder vlaggen .]
63. (a Ostende) Mr. DE VENDOME Cap.
de France.
95. (a Oudenarde) Regimt. de Mr. RO64. (S Ostende) Rt. d’Argentois à M r .
HAN
Col. d. France.
DE CALLART.
96. (à Oudenarde) Mr. DE VENDOÑY Cor65. Rt. d’Aunis Marq. D. s. POUNAGE
nete du Rt. d. Pr. Phil.
Col. d. Fr.
97. (& Oudenarde) Monsr. HEYSSON Lt.
dans le Regt. Alsace.
66. (à Ostende) Mr. M O N T A L B A Lt. ds.
Gards. d’Espagne.
98. (a Oudenarde) Brigad. de Bourgogne.
67. (a Oatende) Mr. DU MONT Cap. ds.
[Volgen weder drie ledige vlaggeGards. d’Espagne.
stokken.]
[Elk deze drie i;l ver99. (a Oudenarde) Rt. d. Dragons F& Mr. RISBOURG Col. d. France.
100. (a Ondenarde) Regt. d. Drags. comm. par. Mr. DE VALLIRRE.
101. (a Oudenarde) Rt. d. Dragons b Mr. DUSSART Col. d. Fr.
2
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102. (& Oudenarde) Ramsdorf & M r .

D.

LA MOTTE.

103. (à Oudenarde) Rt. de Ramsdort à
Ml-. D. SEURY.

104. (à Oudenarde) Rt. de Ramsdorf &
%fr.

GRUARD.

105. (à Oudenarde) Rt. de Ramsdorf à
M r . ROIAL.
106. (à Oudenarde) Rt. de Ramsdorf &
a Mr. D. SPARRE.
107”. (a Oudenarde) le Baron D'ELFS Col.
108. (à Oudenarde) Re@. de CONS-4~1s Cap.
109. (& Oudenarde) Regimt. DE LINOUSIN.
110. (à Oudenarde) Regimt. de D O U G L A S .
111. (à Oudenarde) Regimt. de Roial Comtois.
112. (à Oudenarde) Regt. d’Annay.
121. (à Blaugies et Malplaquet 11 Sept.
1709) Mr. DE NIVERNOIS Cap. d. Fr.
122. (à Blaugies) Monsr. DE CARTRES Col.
d. Fr.
‘23*. (à Blaugies) Mr. BARAGAN Cap. d. Fr.
124*. [2 stuks] Almiro
125”. [2 stuks] Bavrage, Mombre.
126”. [2 stuks] Roialle,. . . . . .
127. (à Blaugies) Régimt. d’obrien.
128. (à Blaugies) Regimt. Roial.
129. (à Blaugies) Regimt. Touraine.
130”. (à Blaugies) Regimt. Lannoy.
131. (à Blaugies) Regimt. de Bavière.
132. (à Blaugies) Regimt,. de Bellefort.
133. (à Blaugies) Regimt. de la Maison
du Roy.
134. (à Bleugies) Rt. ds. Dragons d. Roy.
135. (à Blaugies) Regiment de Rochecpurt.
136. (à Blaugies) Regiment de Lenoncourt.
137. (à Blaugies) Mr. GILBERT Corn. reform é aux gards. d’Epagne.
[Volgen twee vlaggestokken met fragmenten.]
738. (à Blaugies) Rt. de Pimont.
139. (à Blaugies) Rt. de Grimont.
140. (à Blaugies) Itt. de Piment..
141. (à Blaugies) Rt. d. Drags. d e M r .
ROISET.

144. (1711 à Bouchaid) &fr. d'AGIl,LARA
Cap.
145. (1711 à Bouchain 23 Au. et 12 Sep.) ,
Mt'. D'ORTIN Cap.

146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

(à Bouchain) Régiment de la Ferre.
(a Bouchain) Régiment d’Odene1.
(à Bouchain) Rkgiment d’obrien.
(à Bouchain) Régiment de Beauce.
(a Bouchain) Régiment de Navarre.
(à Bouchain) Régiment de Navarre.
(& Bouchain) Rdgimcnt de Navarre.
(a Bouchain) Régiment de Navarre.
(a Bouchain) Mr. BOCFBION, Cornete
ds. Gnrds. d. Fr.
[Volgt een stok mrt een fragment.]
155. (à Quenoy 14 Juin 1712) Gardes Françoises.

1 5 6 , 157 cn 158. (a,u Quenoy) Gardes Françoises.
159. (au Quenoy) Regt. de Tournesis.
160. (au Quenoy) le Regt. d’Hainaut.
161. (au Quenoy) Rt. de Borton.
162. @ Quenoy) Régt. de Bourbon.
163. (au Quenoy) Régimt. de Tourville.
164. (à Qucnoy) Regimt. de Tourville.
165. (au Quenoy) Regt. de Doring:on.
166. (21 Quenoy) Régt. de Camberville.
167”. zijn zes vlaggestokken met fragmenten.
168. (au Quenoy) Regt. de Camberville.
169. (au Quenoy) Rdgimt,. de Touraine.
170. (au Quenoy) Régimt. d’obrien.
171. (au Quenoy) Mr. D'ORTIN,V~~U d’Espagne.
172. Mr. DE GERALDO venu d’Espagne.
173. (au Quenoy 19 Juin 1712) Regimt,. de
Bcaufremont,.
174. (~E~~QL~x~;;
19 juin 1712) Regt. de
175.

Quenoy 19 juin 1712) Regt. de
Bcaufremont,.
Ik heb mij de moeite getroost het bovenstaande uit te schrijven, vooreerst dewijl ik
meende, dat er onder de lezers van dit tijdschrift velen zouden zijn,, die er belang in
stelden; hoofdzakelijk echter om te bewgzen,
lat van de vaandels, die in der tijd in de
Groote Zaal op het Binnenhof hebben gehangen, zelfs geen tiende deel op het amsterlamsche paleis te regt gekomen is.
Immers het blijkt uit bovenstaande lijst,
lat het aantal der alleen in denroemrijken
gpaanschen successie-oorlog te Zand veroverde
>n in de haagsche zaal gedeponeerde vaaniels en standaarden niet minder bedraagt
ian honderd v$f en tachtig ! En het over3lijfsel van de vlaggen in alle onze oorlogen
!e land en ter zee veroverd is.. . . honderd
%cht en tachtig! ! ! (Zie het. stuk van dr.
SCHELTEMA
in Aemst& oudheid.) Waar zijn
3e andere gebleven ? Wij gelooven dat er
eenigzins reden bestaat om deze vraag te
doen - w a t ze, ik? niet om op de gewone wijze als Navorschers te vragen, maar
om met aandrang nis Hollanders te EISCHEPT,
dat het bekend morde door wie en op welke
wijze die trofeën zijn -wij weten er geen
beter woord voor - u verdonkeremaand.”
,41s eerste stap om hiertoe te gerakenis
het noodig, dat ~~.S~HELTE>~A
bekend make
den inventaris, waarvan hij in zijn bovenvermeld stuk spreekt (althans wanneer dit
niet een geheim document is), ten einde
men ten minsten kunne weten zuellce vlaggen
nog overig en welke verdwenen zijn. Dat
vele vlaggen vergaan en tot stof teruggekeerd zijn, zoo als een onzer medewerkers
beweerd heeft, kan zijn: maar de vlaggestokken moesten dan toch nog overig zijn.
Immers uit het bovenstaande blijkt, dat ook
(nn
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enkele stokken in de haagsche zaal werden
opgehangen.
En de keteltrommen, waarvan lSprachtig versierde (daarbij acht van het regiment van ,,Mr. le Dauphin”) in den spaanschen successie-oorlog veroverd in de Groote
Zaal aanwezig zijn geweest, door wie en
wanneer zijn deze ge.. . . . . ?
CHR.

VeroverdeVaandels. In de Reizen van NICO-

DE GRAAFF naar de vier gedeelten des
Werelds etc., den tweeden druk, uitgegeven
1704 te Hoorn, bij FEYIEEN RIJP, 40., lees
ik het volgende, bl. 40. P Wij veroverden
aldaar (op Funen 1659) 88 standaarden,
28 vaandelen, 17 vaandels van de dragonders, 28 stukken kanon, 28 van dezelve in
de middelvaart vernageld. Ook veel voor-,
name gevangenen als de vorst van Wijmor,”
enz. enz.
LAAS

Bl. 41:
2) Wij met BRAKEL, beneffens eenige LijftogtSchepen zijn na Femeren en van daar na
Funen gegaan en hebbende aldaar veel Adel
en groote Mevrouwen en Hofdames gebragt,
keerden wederom naar Koppenhagen mede
nemende de twee kassen met standaarden
die wij op Funen hadden veroverd, en wierden dezelve tot een gedenkteeken in des
Konings Zaal opgehangen.”
Daar hier alleen gesproken wordt van de
standaarden, zoude men er dus uit moeten
opmaken, dat de vaandels naar Holland
zijn overgevoerd, is dit zoo?
NICOLAASDEGRAAFF
bevondzichinkwaliteit van opperchirurgijn aan boord van ‘t
Huys te Kruiningen, kapitein PIETER VAN
BRAKEL, welke in 1664 op den 29sten dec.
tegen de Engelschen bij Gibraltar sneuvelde.
LABORANTER.

Lijst van sterf- en begrafenispenningen (vgl. A. R. ; X1. bl. 7, 362; X11. bl. 110,
208, 332.)
XVIP eeuw.
1627. JOHAN EUSTACEIE.
1627. FRANçoIs DE MALHERBE, dichter, geb. te Caen 1555, overl. 1627.
SI&ION.
1629. PIET HEIN, vlootvoogd, geb. te Delfshaven 1578.
1635. JOANNES VAN TWEEBRUGGEN, voogd van RijnBeieren.
1649. J... DE GASSION.
1652. Jonkvrouwe SOETJEN TEUNIS, oud 95 jaren.
1661. Voor ‘t groot Kramersgild te Amsterdam.
1672. CORNELIS DE WITT, geb. 25 junij 1623 te Dordrecht.
VAN LOON. 4,87.
4 87.
1672. JOAN DE wITT, geb. 25 sept. 1625 te Dordrecht.
Lor SIdON.
1674. REXBRAND VAN RIIIJN, geb. 1606.
1677. JODOCUS VAN LODENSTEIN.
» 4,225,4.
1679. DOROTREA EVERWIJN.
1681. C. C. RUMPFF.
1685. L EO JOANNES DE PAPE, overl. 8 Aug.
1687.
ELISABETH
PHOCILIDES
ROLWARDA.
1693. CORNELIS VAN OOSTERWIJK, te Utrecht.
1694. Mad. A. DE LA GARDE DESHOULIERES.
XVIIP eeuw.
1706.

Hoogl. te Rott., geb. te Carlat, in Languedoc, 18 nov. 1647,
overl. 28 dec. 1706.
PIERRE

BAYLE,

1707.

GERARD
EDELINCK.
1714. ABRAR. QUEVILLERIUS.
1716. ALIDA DE ROVER.
1719. GILLIS FRANKEN, zoon van GERARD, burgem. van Dordrecht.
1724. &fAIILINA EVERWIJN.
1737. IMAN MOGGE, baanderheer van Haamstede. Gegrav.
1740. DANIEL DE STPERVILLE?
herv. leeraar te Rott.
1740. JACOB DECHANI, armenrsch aartspriester te Amsterdam.
1742. W I L H E L M I N A SCHEERKENS.
1749. IRINA xARE~CA TR~BETSKOY.
1749. HENDRIK GRAVE, admiraal van Holl. en Westfriesl., te Amst.
1750. JOHAN prins van TRUBETSKOY, russ. maarschalk, geb. 18 junij

1667, overl. 16
jan. 1750.
1757. TATIANA , huisvr. van prins GALITZIN, geb. 26 jan. 1695, overl. 7 mei 1757.
1759. GEORG FRIEDRICH RAENDEL, geb. 24 febr. 1685.
VOIGT.
1761. CATHARINA, huisvr. van CAXTEMIR DEMETRIUS GALITZIN, geb. 19 nov. 1720,
overl. 2 nov. 1761.
2”

’

12
1772. SICCO VAN DER WOUDE.
1778. FRANÇOIS MARIE AROUET DE VOLTAIRE, geb. te Chntenai, febr. 1694, overl. 30
mei 1778.
V~IGT.
1778. L. C. RUPERTI.
1787. CHRISTOPH GLücK, geb. 14 febr. 1712.
VOIGT.
1 7 9 1 . WOLFGANG AMADEUS NOZART, geb. 27 jan. 1756.
XIXe eeuw.
1809. JOSEPHUS HAYDN, geb. maart 1732, overl. 31 mei 1809.
VOIGT.
1812. JEAN JAQUES ROUSSEAU, geb. 28 junij 1778, overl. 1 julij 1812 (*).
1822. A. E. ~CHALLON, ex-pens. van de Akad. te Rome.
1824. A. L. GIRODET TRIO~ON, historieschilder.
1861. FRIEDRICR CHRIST. SCBLOSSEB,
geb. te Jever 17 nov. 1776, overl. 23 sept.
Sistimus hit tandem, nobis ubi

Dankt God mot vljjdt,
Dye ‘t werk ghebenedijt.

Opschriften op kerkklokken (vgl. A. R. en
XII. bl. 205‘1. On de klok te Vianen staat:
,,Al mijn gekijt vrouch en spaede
SiJn vermaen van Gods weldade.
THOMASBOTHWZefeCit

SCHXITZSPAHKE.
defuit orbis.
C. G. B.

THOMAS BOTH??M

1593.”
Op de klok te Werkhoven leest men:

J‘èCit

1593.”
Beide klokken hebben tot wapen drie
zuilen, hetzelfde als dat van Beverwaard.
H.C.STRIK VAN WIJK.

Jck slae na den tijt,
Qe ure vreucht oft strijt,

GESCHIEDENIS DER LETTERSKUNDE.
Vischboek van Adriaan Coenenz. A” 1546
-1583 (vgl. X11. blz. 337). Dit vischboek

is niet gedrukt, maar in handschrift, berustende ter koninklijke bibliotheek te’s Gravenhage, onder N”. 540 van den catalogus
der handschriften. Het is in 1810 met de
overige manuscripten van den heer J. VISSER in de ook toenmaals koninklijke boekerij overgegaan.
-11.

Vischboek van Adriaan Coenenz. In mijne

Anecdota, voce PERENOT, vinde ik het volgende, dat welligt dienen kan, om den heer...
ELSEVIER op weg te helpen tot nader onderzoek. Bij ‘t vermelden eener spotprent
op den kardinaal wordt ook melding gemaakt
van eene andere, voorkomende ineen nar&schrift, waar men het niet zoeken zou. ADRIAEN

COENENZOON

VAN

SCHILPEROORT,

ge-

boortig van Scheveningen, strandvonder van
de nrafeliikheid van Holland. ten iare 1546
wor?ende “t,e ‘~Gravenhage
eu nog in 1580
te Leiden, een kundig man in het vak der
) visserij,” heeft een zeldzaam werk, het
visóoeck genaamd, nagelaten. Hierin, als hij
handelt over de natuurlijke historie, vindt
men bij het artikel der Serpenten, ofschoon
met eene slechte pen, het borstbeeld van
GRANVELLE, nevens een’ duivel, wiens dienaar den kardinaal eene pauselijke calot

schijnt aan te bieden, met dit rijmschrift
,,O GRANVELLE!
Fundament van Neêrlands quelle,
Weest noch Paeus
En va.ert daer mede na u Gezelle!”

Vroeger scheen er gestaan te hebben: UT~CI
der Helle .f” - Het is ontleend aan v. WIJKS
Nalezingen op Wagencm,
1, 230, in not.,
die het handschrift onder de oogen schijnt
gehad te hebben. Ik kan het werk van v.
WIJN thans niet opslaan, om te zien of hij
daar of elders nog iets meer omtre:lt dat
Visboeck
mededeelt.
J. C. K.
Mijnheer van Son (vgl. A. R; XI. bl. 170,
238; X11. bl. 309). Dezer dagen sloeg ik op
Het onroerd Holland. Of kort verhaal vatb
de voornaamste onlusten en oneen$heden
die
in de Vereenigde Nederlanden in vorige tijden, en allerbijzonderst in deze laatste jareu
zijn voorgevallen. Zonder jaartal (denkelijk
1748-1750). In deel 111 komt een verhaal
voor van de onlusten, voorgevallen te Amsterdam, die aan DANIEL RAAP, porceleinkooper op den Vijgendam aldaar, zooveel
naam en aan WILLEM IVzooveel hoofdbreken
bezorgd hebben. Men leest op bl. 178 : )>Ka
de middag op den gemelden 6 dito (6 sept.
1748) hadden ook de jougelingen (op bl.

(*) Heeft hier geene vergissing plaats, dan moet deze J. 3.
ver van den Emile, die in 1778 niet geboren maar gestorven is.

ROUSSEAU

een ander zijn dan de sehrij
BESTUUR.

167 staat: de compagnie jongeheertjes),
waarvan wij een weinig voorwaarts gesproken hebben, de eere om voor zijne Hoogheid van 3 tot half 7 uuren hunne exercitiën te verrichten, tot groot genoegen van
den Prins. Dit zijn kinderen van eenige
welgestelde Burgeren, die met Snaphanen,
Bajonetten en Patroontassen, Oranjebandelieren, Oranjecocarden en Linten verciert
en ultgedoscht, de Militaire Exercitie zoo
handig weten te verrichten dat men er over
verwondert staat.” Vele bejaarde Amsterdammers zullen
zich met mij nog wel voor den geest kunnen halen den kleinen dikbuikigen bejaarden Franschman, die op onze winteravondkinderpartijtjes zoozeer onze vriend was;
die door zijn viool en tooverlantaarn de
blijdschap in het leven riep, en met mij
erkennen, dat als hij er niet bij was onze
vreugde niet volmaakt was. Ik bedoel nouHENS, door de kinderen wel eens bijgenaamd
Dikpens. Maar zij, althans die in militairen
dienst ziin getreden. zullen zich ook onzen
krijgshafciggn optogt nog wel eens herinnerd
hebben. Immers. als het ow ‘t scheidender
markt aankwam, plaatste LOURENS ons twee
aan twee achter elkander, ging als kapitein
aan ‘t hoofd staan, gaf den pas aan en zong,
met de viool accompagnerende :
,,Mijnheer

VAY

ZON,

die brave Kapitein,

Regeert ‘er zijn volkje zoo groot als klein.”
Wij allen moesten dat medezingen en
nadat hij ons, zóó doende, eenige reizen
ter eere van den tract.ant had doen defileren, dankte hij ons af, en kort daarop kwamen de meiden of knechts onzer ouders ons
afhalen.
Over ‘t verhaal in het opgegeven werkje
en over mijne herinnering nadenkende,
meende ik: die compagnie jongeheertjes
moet dan toch wel een kanitein. een bevelhebber gehad hebben en &en zag ik de lijst
na van de officieren der burgerwacht (thans
schutterij), te vinden in deel III van genoemd
werkje, en vond, bl. 247, als kapitein in
wijk 49, ZEGER VAN SON.
Thans twijfel ik niet meer of deze kapitein VAN SON is degene wien men in het
rijmpje bedoelt; te meer omdat hem daarin
eene dubbele betrekking wordt toegekend.
Immers, 1) hij regeert zijn volkje zoo gvool als
Iclein,” en dit doet mij onderstellen, dat
het ziet èn op de compagnie burgers van
w$ 49, èn op die der jongeheertjes. Al
mas het in 1808 reeds zestig jaren geleden, toch leefden er gewis nog eenige grootvaders, die dat deuntje in der tijd aardig
hadden gevonden, of ,die als jljongeheertjes”
in de compagnie onder commando van kapitein V A N SON gediend hadden en alzoo
met eenig zelfbehagen hunne kleinkinderen

daarmede meenden te verlustigen. Zij waren dan ook welligt degenen, die L O U R E N S
tot dien marsch aanspoorden. - De vrager
kan m. i. dus verzekerd zijn: la. dat de
straatjongens, die dat rijmpje zongen, den
naam van VAN SON verbasterd hebben, en
2O dat hij den kupiteinsrnng, zelfs in duplo, bekleed heeft. H. C.STRIKVANWIJK.

Annotatien van Hoybergius (vgl. XII. bl.
273. 310 en 335). OCIESCENDO heeft be,

Y

reidvaardig aan mijn verzoek voldaan. Die
zaak is dus geëindigd.
W.J.C.

VANHASSELT.

Versje met de namen der amsterdamsche
predikanten (vgl. XII. bl. 311). Zeven onzer
medewerkers hebben ons verpligt door de
mededeeling van dit versje. Het is echter
al te onduidend om in den Naaorscher opgenomen te worden. Wij achten het daarom
beter de ontvangene afschriften, die niet in
allen deele met elkander overeen komen
den vrager toe te zenden. Bij een der antwoorden is eene vraag gevoegd naar een
ander dergelijk stuk, beginnende:
De goede Dominé IIUBERT
Kochte een pot met lekkere snert.
Wie het heeft zal ons genoegen doen
met er ons een afschrift van te bezorgen,
dat wij den vrager zullen doen toekomen.
BESTUUR.

0 Luxemburg, gij schoone stad (vgl. A.R).
Dit lied. hetwelk te uitgebreid is om hier
over te ‘schrijven (het is 9 coupletten groot,
ieder van 10 regels), wordt gevonden in het
Nieuwe Tulpje, Amst. bij B. KOENE, bl. 61;
Rott. bij F. C. HOFFERS, 1828, bl. 48.
c. P. L.
”

Jan Adolfs (vgl. X11. bl. 50,366). De eerste
druk van dit werk is Amst. 1695. De tweede
Worlcum 1703. Sommigen hebben den schilder ZACHARXAS WEBBER voor den schrijver
gehouden. Zie: VOGT, Cat. libr. rar. Hamb.
1753, p. 9; CL&IENT, Bibliothèpue curieuse.
1. p. 52 ; BAUER, Bibl. libr. ras. 1. p. 5 ; VAN
LIJNDEX
en VAN DER WILLIGEN, Geschied.
der Vaderl. Schilderkunst. IV. 121, 1. 207.
c. P. L
H. Grotius. De veritate religionis christianae (vgl. X11. bl. 308, 333,373). Onder de geschriften van AMBROSIUS ZERTQ-KAMENSKY,
aartsbisschop van Moskou (gest. 1771), noemt
de Slowar istoritschisty etc. (tom. 1. pag. 24,
ed. 28) eene vertaling uit het Latijn van de
Beoordeeling der Atheisten en Naturalisten,
door GROTIUS, te Noskau gedrukt in 1765
en ten tweeden male in 1781 in 4to. Daa.r
noch de h.h. R. en H. M. C. v. 0. noch de

heer L- v. (1X. bl. 306), onder.de opgegeven vertalingen, eene Gssische
noemen,
vraag ik, of wij bij de mededeeling van den
Xlowur aan eenen anderen dan onzen GROTIUS te denken hebben, en aan een ander
werk, dan dat, waarvan sprake is.
Dr. ROMER.
Afra Behn (vgl. X. bl. 164). Misschien
dat de volgende uitspraken aangaande deze
engelsche schrijfster dezen of genen onzer
medewerkers uitlokken om de vragen, t.a. pl.
gedaan, te beantwoorden.
DUNLOP zegt in zijne History of fiction,
het volgende (wij hebben slechts de hoogduitsche vertaling bij ‘de hand, doch deze
is zeer goed en wegens de belangrijke aanteekeningen van den vertaler; boven het
oorspronkelijke werk t,e verkiezen) : N Die Romane der Mrs. APHRA BEHN, welche im Jahre
1687 starb, erschienen meist gegen Ende
der Regierung KARLS 11. Von dieser Dame
sagte Sir ROBERT STEELE, wie wir aus GRANGEK'S Dictionwy
ersehen, dass sie den praktischen Theil der Liebe besser verstand, als
den spekulativen. Ihren Werken ist die
moralische Pest, von welcher die Literatur ihrer Zeit angesteckt war, nicht fremd
geblieben; und in der That, wenn sich nur
ein einziger Dichter jener Periode unbefleckter Erzeugnisse rühmen konnte, so lässt
sich kaum erwarten, dass auch nur ein einziger Romanschreiber sich ein gleiches Lob
erworben haben sollte. Oroonoko ist der interessanteste unter den Romanen der Mrs.
BEHN, und frei von dem Tadel, den man
gegen viele der übrigen aussprechen muss.
Von den Ereignissen, welche die Umrisse
zu demselben libferten, war Mrs. BEHN selbst
Zeugin, als sie ihren Vater nach Surinam
begleitete.”
In het At&ngum van 25 october 1862
wordt, in eene aankondiging van Enylish Women of Letters: Biographical Sketches by JuLIA HAVANAGH, dit gezegd: ) The first novelwriter on the list is no other t,han Mrs.
APHRA BEHN, whose plays and novels at
one time enjoyed great vogue and were
capable of rousing remonstrance from the
nol; toe susceptible public of CHARLES the
Second’s time. What Miss KAVANAGH had
to do in that xgalley” we do not know,
and we think she had much better have
left it alone. From the testimony of responsible people, it is known that Mrs. BEHN'S
works dealt with
Things unattempted yet in prose or rhyme;

that she passed permission in freedom of
speech even in days of licence. r,Her mind,”
says Miss KAVANAGH,
)>was tainted to the
very core, - she loved grossness for its own
sake, bccause it was congenial to her; she

wrote dramas which, though no warse than
these of her contemporaries, revolted the
public, as proceeding from a woman. The
disgrace of APHRA BEH-N and of her pupils
is, that, instead of raising man to woman’s
mora1 standard, they sank woman to the
leve1 of man’s coarseness. The very men
felt this.” - >>Love of pleasure” Miss HAVANAGH
owns to have been n her master
passion” : her second was love of literature.
After making these admissions, Miss EAVANAGH enters upon a warm defence of
Mrs. APHRA BEHN'S virtue! - as if when
a woman has allowed her thoughts to revel in profligacy - her imagination to go
upon the streets, it signified to herself,
or any one else, whether she went there
i n person. !&3S KAVANAGH giVeS a life
of Mrs. BEHN, an account of her novel
of Orinooi%o; together with some descriptions of tropical scenery. Miss KAVANAGH
claims for Orinooko recognition as 1 one of
the first great works of English fiction,” one marking the dawn of that great English school of passion and nature, of dramatic and pathetic incident, which, though
last arisen and slowly developed, has borrowed least and taught most. It is true that
for force and freshness, the passages quoted
are very remarkable, and the story of Orinooko, as given by Miss KA~ANAGII, beats
Uncle Torn out of the field for t,ragic interest and true pathos; but Miss KAVANAGH
would have dono better to leave both novel and author where she found them, in
the mausoleum of the British Museum.
APHRA REHN wasted her genius and profaned her gifts, and men are perfectly willing that her name should die.”
Is het waar wat DUNLOP zegt, dat Orinooko vrij is van de gebreken, die men in
de overige werken van AFRA BEHN aantreft,
dan zeker is het oordeel in het AthenEurn
uitgesproken, veel te hard en Orinooko een
roman, die niet alleen verdient vermeld,
maar ook gelezen te worden.
P. Elzevier en J. J. Etievier (vgl. X11. bl.
273, 309,374). JAN JACOB ELZEVIER was een
der hoofden van de rotterdamsche patriotten. Na de tegen alle regt en regel strijdende bestuursverandering van 23 april
1787, werd hij ter statenvergadering afgevaardigd. Hoewel hij tot de geavanceerde partij behoorde, raakte hij echter in den
zomer van dat jaar bij zi$ne partij in hevige
verdenking, omdat hij eerlijk of verstandig
genoeg was om niet te willen medewerken
tot het doen sluiten der Oranjesocieteiten,
zonder dat de societeiten van de tegenovergestelde
rigting gelijktijdig gesloten
werden.
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,

Met de omwenteling raakte ELZEVIER uit
het bewind.
Nog valt omtrent hem op te merken, dat
hij bij het straatgevecht in den avond van
den 3den april 1784 (bij welke gelegenheid
in den strijd tusschen Patriotten en Oranjegezinden het eerste bloed werd gestort en
dat het proces tegen KAAT MOSSEL en KEET
ZWENKE ten gevolge had), als kapitein aan
‘t hoofd der schutters stond.
CHR.

Tissot de Patot (vgl. X1. bl. 113, 167,
207, 237 ; X11. bl. 175 en 335.) De heer
c. VAN MAANEN ze.gt, dat een der afstammelingen van de famlhe TISSOT DE PATOT onder koning WILLEM 1 of WImEnt 11 in den
adelstand is erkend. Waar vindt men de
bevestiging hiervan? Op de lijsten der adellijke familiën, van tijd tot tijd geplaatst in
het Staatsblad, vindt men dien naam niet
evenmin als in het Handboek van den ATeclerl.
Adel door L. h.VAN ~ELEVELD. Men erkent
ook niet een persoon in den adel, maar wel
eene familie. Nen vsdwft een persoon t.
Een brief van Pieter de la Rue. Vondels
Warande der dieren (vgl. X1. bl. 11). Met
betrekking tot VONDELS navolging, of wil
men plagiaat, komt het mij voor, dat hij
en anderen vóór hem uit eene oudcrc, door
DE LA RUE niet aangewezen bron geput hebben, t. w. uit den zeer zeldzamen Dialogus
creaturarum, v66r 1490, zoo ik meen, gedrukt. J. %ionun~~N heeft dien overgebragt
in de Apologi creaturarum, bij PLANTIJN
1584 uitgegeven met platen door Q. D E
JODE, dezelfde die aan nIARCUs GERARDSWorden toegeschreven in de uitgave van de
Vorstelijke warande der dieren (Am& bij de
Erven de wed. DE GROOT). De maker van
den Ebatement mora1 des animaux, Anv. 1578,
schijnt dus nog al regt van ouderdom te
kunnen doen .gelden, meer dan VONDEL.
Vergis ik rnq in de onderstelling, dat
MARCUS
GERARDS
dezelfde is als G. (GERARTS,
bijgenaamd) DE JODE? Verg. ‘het,

werelt.

Breda 1648, 4O., waarover Z. L E
Bouwstofftin voor de Ned. Letterk., 3de
stukje (s’ Gravenhage 1835), bl. 203-210.
L. J.
JEUNE,

‘t Leven van ESO~UB. (vgl. X1.
vindt men doorgaans
en fransche uitgaven
de eerstgen. wijze ik
120. van de fransche
1768. 8O.

bl. 110)

voór de latijnsche
zijner fabelen; van
aan Francof. 1566.
vertalingen Rouan
L. J.

Brieven van Abelard (vgl. X1. bl. 110,

207, 264). De Brief van Heloise aan &elard is door onzen dichter SMITS zeer schoon
nagevolgd, waarvoor hem eene vertaling
door

ANTONI

VAN

VOLLENHOVEN
SXITS

deze?) was gegeven. Zie

(Wie
Nagel.

was

Gedichten, 1. bl. 326. Een fransche brief van
Abelard aan IIeloise door DORAT schijnt
aanleiding te hebben gegeven tot eenen
hollandschen, door mevr. DE CAMBON geb.
VAN
DER
WERKEN in 1762. DORATS
brief
heeft P, LEUTER vri nagevolgd, Rott., 1776,
4O. Zie ald. de Voorrede.
Ter gelegenheid van dit onderwerp zal
ik hierbij voegen, dat er een opmerkelijk
en zonderling contrast bestaat tusschen het
in dit tijdvak zeer bedorven hof, de schaamteloosste dichters en romanschrijvers en de
onmiskenbare strekking tot eene ernstige
godsdienstige en zedeliJke denkwijze (die
men bij het beoordeelen der eeuw van LOUIS
XV gewoonlijk voorbij ziet), op welke wijze
die zich dan moge voordoen en waaruit
ontstaan zijn. Ik \vijs 0. a. op Lettre de la
Duchesse de la Vaillière n Louis XIV van
13LIN DE ST.MORE. Le Comte de Comingesvan
D'ARKAUD; THOXAS, Ode SUT les clevoirs de
la Socìété ; MERCTER, 2fémoìres d'une jeune

XAN-

Lutllerienne en de meeste zijner &ames of
tooneelstukken als Le père de famille en La
mère coqable, en nog zeer veel bovendien
wat men zoude kunnen bijbrengen tegenover de veelzins ware, maar te eenzijdig gekleurde voorstellingen uit de XVIIIde eeuw
Van BUNGENER.
L. J.

aangehaalde op het titelblad ~“0 van
de V. warande d. D.
Wat De Gulden Winkel aangaat, de uitgever DIRCK PIETERSZ, die bij zijn naam
PERS
heeft gevoegd, zegt in de voorrede,
dat hij de dichten geheel nieuw (na de
wijze van de fransche dichtmaat) daarbij
heeft doen maken. Het boekje van GOULART bezit ik niet. Is het ohlongo 8”. of
12”.? De gedeeltelijk veranderde voorrede
van De Gulden Winkel, -4mst. 1661, zwijgt
van de navolging alsmede van het vroegere,
onder den naam van Cleyne Wereld gcdrukt. Dit laatsgenoemde niet te verwarren met PENnEus ~Uicrocosrnus ofte kleyne

X1. bl. 300). Het in VONDELS Pee,+'
IT. bl. 70, 4to uitgave, voorkomende zal
wel de echte lezing bevatten: »de kroon
van de overhand” te hebben geeft een zeer
duidelijken zin. De vraag, hoe leest men
op den grafsteen, zal, vrees ik, niet zoo gemakkelijk kunnen beantwoord worden. In
eene Aarclmjks- en Geschiedkundige beschrijving der provincie Noord-Braband,
door R.
VAN
ZUTPHEN,
met een kaartje en afbeeld.
den Bosch, VAN DER W A S , 1820, 12”., waar
de bedorven lezing naar MARTINETS Zeemans handboek gegeven is, lees ik, bl. 76:

uit het 6'chilclerboeh

van CAREL

VAN

DER

Qondels grafschrift op Jan van Amstel

(vgl.

l,Hoe jammer dat die grafsteen voor wei-

k ratie. In het bestuur van den Staat en in
h et bestuur der steden niet alleen stond
d ie Aristokratie aan het hoofd - zij oefende
0 ok haren invloed uit in het vrije gemeenlebcst der Letteren ; .en het viel den man
an geboorte, die talent had, vrij gemakke;ijker om zich spoedig een ‘schoonen naam
i: n de letterkunde te verwerven, dan den
n nan van genie, die zich slechts op een burg ;erafkomst te beroepen had.
1) De eenvoudige kousenkooper, die in zijne
:aken terug ging, en een bestaan m o e s t
:oeken iti het klerkschap aan den stads lom; jard, kon dus niet wedijveren met een burIndex van verboden boeken (vgl. X1, ’ E Temeesters zoon, die het aanzienlijke ambt
bl. 309 en 3691. Er is. een Index librorum : T ran Baliuw en Drost òf Landrechter bepohibitorum
et ‘equrp&wum, d. i. waarinI 1 rleedde, en zelfs door een buitenlaEdschen
veranderingen of uitlatingen hebben pla,ate I ’ Vorst tot Ridder verheven werd.
gehad, Genev. 1619. 4to. Of het dezelfde
1 Daarom klonk in die dagen de naam van
is als die van 1569 weet ik niet; vermoe. . ( len talentVOllen PIETER CORNELISSEN HOOFT
delijk is hij op later bevel vermeerderd.
lok vr$ wat luider dan die van den geniaL. J.
; en
JOOST
VAN
DEN
VONDEL......"
IIetgecn er dan volgt schijnt de strekking
Reize en werken van Albrecht Dure] : f .e hebben om den kinderen der 19de eeuw
(vgl. X1. bl. 240, 299, 363). Is Er& t . 1 . al ?en wenk te geven, dat ze door het opriga. pl. niet kennelijk Arnemuiden ? u naar dc : 1 ,en van een standbeeld voor V O N D E L minZeeuwsche uitspraak Armuuje”
(BUSSCHING >
’ 3er eene ovatie brengen aan de dichterlijke
Geog., IV. 875)?
Ferdiensten van dien grooten man dan wel
Een erger naamsverbastering is die var 1 : lan den meerderen kunstzin en het onparHonselaarsd$ (Hondsholreclijk)
i n Osna&,7 1 tijdiger oordeel, waardoor de lgde eeuw
door REGNARD in zijn voyage de Flandr( e : zich onderscheidt van de 17de - doch dit
et de Hollanclc commencé en 1681 in Oeuvres '7 1 laten wij op zijne plaats. De reden waarom
t . 1. p . 1 5 e t s. (Am& 1750, 3 vol. S”.) . 1 wij op bovengemelde zinsneden de aandacht
vestigen is om door middel van dit tijdL. J.
schrift, waaraan zoovelen medewerken die
Hooft en Vondel, Soms wordt een woor( 1 ! genoeg op de hoogte zijn om er over te
losweg en in overijling geschreven, hetwell < : kunnen oordeelen, deze vraag te opperen:
Bestaaner werkelijk sporen, dat het groote
een dieper en meer blijvenden indruk maak t
dan menige wel overdachte phrase.
publiek in de laatste helft der 17de eeuw
En wanneer dan de schrijver niet wildc a : KOOFT als letterkundige hooger stelde dan
of niet vooruitzag, dat men eenige waard1 e V O N D E L ?
zou hechten aan die losweg en in overijling:
Wij zeggen met opzet het groote publiek :
geschreven woorden, dan is dit zeer onge - want wat de letterkundigen bet,reft, dit
lukkig, want dan komen er vaak onjuist
weten wij wel beter, daar A N T O N I D E S en
heden en dwalingen in voor, die het groot1 e. PELS, die twee heftige antagonisten op letpubliek voor goede munt opneemt, voora,l terkundig gebied, het dáárin eens waren,
wanneer de schrijver iemand is van alge !- dat ze VONDEL erkenden als alle andere nemeen erkende verdiensten.
derlandsche dichters overtreffende.
Dit kw-am ons in de gedachte toen on IEn ook wat het groote publiek aangaat,,
langs het tekstboekje ons weder in handel n twijfelen wij er wel eenigzins aan, of men
kwam van het rgroot nationaal” Vondels i- ons dergelijke sporen zal kunnen aanwijzen.
Concert, voor een jaar geleden in het Pari k Wij voor ons althans herinneren ons niets
te Amsterdam gegeven. In het voorberig :t van dien aard, wèl daarentegen eene getoch van dit tekstboekje leest men het vol l-. beurtenis, die bewijst dat men reeds toen in
gende :
VONDEL
algemeen niet slechts een groot
),De tweede helft der 16de (*) Eeuw wa
dichter, maar wel bepaald den grootsten dichter zag, wij bedoelen die gebeurtenis, welke
in Nederland de bloeitijd bij uitnemendhei
voor de hooggestengelde en rijkbebloemdc
onder den titel: Vondel gekroond gedramatiseerd is door een let,terkundige, die, zoo
maar luttel vruchts biedende en nog vet
minder zaad afwerpende plant der Aristc
wij ons niet bedriegen, met den steiler van
het voorberigt vóór het tekstboekje in zeer
naauwe betrekking staat.
(*) 17%

nige jaren aan de Roomsche Christenen
kwamen bij gelegenheid van het verhoogen
der kerkvloer, onder de aarde bedolven
is.” - Zou hij, door tusschenkomst van
het werkzame Noordbrabandsche
Genootschap niet aan het daglicht kunnen worden
wedergegeven;
of was hij misschien reeds
ten tijde van MARTINET zoo afgesleten, dat
deze - uit zijn geheugen - de lezing in
vaderlandschen geest maar onkritisch veranderd heeft en zonder V O N D E L S Poe.zQ
open te slaan ?
L. J.

17
Zoolang wij dus niet beter ingclichtzijr ‘3
blijven wij het cr voor houden. dat de (vos tr
het overige door ons hooggeachte) schrijve !r
hier door overijling eene kleine misstellin 8
heeft begaan, die anders - wij erkennen hc ?t
gaarne - niet der moeite waardig was or n ‘.
er over te spreken, ware het niet,, dat, d cl
eer onzer voorouders er mede werd aar tgerand.
CH R .
- - -

Lied. van Malbroek. Iedereen kent het lies d
Malbrouck s’en va t-en guerre,
in het Hollandsch,
Malbroek zal t’ oorlog varen.
De m e e s t e n meenen z e k e r , d a t d e helt

van het stuk de bekende J O H N CHUKCHII
hertog van Marlborough is, die in 172i
overleed. Wij hebben dat, in onze onnoo
zelheid, ook gemeend, tot dat het Mugc&

pittoresque van februarij 1862 ons daarom
trent beter heeft ingelicht.
Wij lezen daar, dat dit het lijfstukje wa!
der min van den dauphin, later LODEWIJB
XVII genoemd.ï+@ARrE ANTOINETTE vond zoo.
veel smaak in dit deuntje van.Mad. POITRINI
(zó6 heette men haar aan het hof), dat zij

daarna de hceren en dames van het hof, late]
heel Frankrijk, oindelijk ook I-Iolland

he

haar nnzong. Zij was het, die den naam var
den held een weinig veranderd heeft er
zoo doende ons in den waan gebragt, da,
MALBROEK, d i e noSt weerom k w a m , a
klom zijn vrouw ook op den toren zoo hoo:
als zij maar kon om naar hem uit te zien
de Engelschman is wicn de Franschen biv
Malplaquet den’ rug lieten zien. Doch niel
alleen bestond reeds vóór zijnen dood om
lied, maar zelfs lang vóor zijne geboor&
reeds. Getuige de parodie, die na den moord
van den bekenden hertog DE GUISE de vij.
anden van dezen er op maakten en zongen,
De bekende, nu reeds overledene fran.
sche geleerde, FR. G~NIN houdt het voor
een lied uit de 12de of het be@n der 13d’
eeuw. Oorspronkelijk was het, zegt hij, geen
boertig lied, het is dat eerst geworden door
de toevoegsels van lat.eren tijd. Dit blijkt
onder anderen uit de gevoelige, klagende
melodie. Hij gelooft, dat het toen nagenoeg
aldus zal geluid hebben.
Malbrou’

s’en

vaten

gucrre, ne sais quand reviendra.
11 reviendra-t-à Pasque, 3% Pasque ous b la Trinité.
La Trimt.4 se passe, Malbrou’ ne revient pas.
Madame k sa tour monte, si haut qu’ell’ peut monter,
Et voit vonir sen page, tout de noir habillé.
- Beau page, mon boau page, quell’ nouvelle
apportez?
- Aux nouvell’ quo j’apporte, vos beaux yeux
vont pleurer :
Monsieur d Mnlbrouck estnaort, est mort et enterré.
L’ai vu porter en terre par quatre+ officiers:
L’un portait sa cuirasse, I’autre son bouclier.

A l’entour de sa tombe romarin fut plant6;
Sur la plus haute branche le rossignol chanta.

Het 3fonsiev.r d’ &í%l&o~cl~ est mort echter
moet van lateren tijd zijn. De versmaat
komt overeen met die der gedichten uit den
tijd van PHILIPPUS AUGUSTL'S en den heiligen
LODEWIJK,
Voorts maakt GENIN de opmerking, dat ook aan het spaansche volk een
held met name MAMBRUN, MAMBROU, of MAMBRON bekend is. Dit voorkomen van denzelfden held in de overleveringen van deze
twee volken wijst op den tijd toen de koningen van Frankrijk en Arragon te zamen
eenen kruistogt naar Afrika ondernamen.
Het lied moet toen ontstaan zijn en de held
tot een der twee genoemde volken behoord
hebben. De wijze is van oosterschen oorsprong, men heeft die door Egyptenaren en
Mooren hooren zingen. Zij is dus vermoedelijk door de kruisvaarders naar Europa
overgebragt..
Nu vraag ik: waar is het stuk van GENIN
over dit onderwerp te vinden, en is het
waar, dat het lied van Malbroek op de boven gemelde wijze in ons land bekend geworden is? Ik kan het tegendeel niet bewijcen, maar .ik kan nog niet gelooven dat de
hollandsche vertaling niet ouder is.
G. J. Ktijff Goylandiae
iemand in welke boekerij
het werk van G. J. KNIJPF,
TI, sìue FjUS regionis descr$otío
VW@ijl<

iliographìe
Konìngr$

Ml'.

J. T.

Libri 11. Weet
voorhanden,. is
&$andiae labri
hzstorica, caet.?

BODEL NIJENHUIS,

Bi-

der Plaatsbeschmjvingen
van het
der Nederlanden, No. 1589.

W. J. C. v. H.
Lamberti Rortensii de origine et interitu
bppidi Werdae liber. De schrijver van den

Tegenwoordigen Staat van Holland, in 1750
uitgegeven, zegt op het artikel Goodand,
lat hij gebruik gemaakt heeft van de la$nsche Beschr$iving van den op- en onderrang zan Naaden, een handschrift., getiteld :
,AMBERTI HORTENSII Montfortii de origine
‘t interitu o p p i d i Nerdae Ea’ber. Weet ook
cmand waar dat handschrift schuilt?
W. J. C. v. H.
Hugo Zeverus. De heer H.M. C. v. 0. heeft
n de Nehalennia, Zeeuwsch jaarboekje, dl.
1. bl. 322, naar aanleiding eener aangetaalde plaats uit J. ABRAHAMSEN, ~*O?Z$
Tegister, gevraagd naar HUGO ZEVERUS e n
ijn boek Zeelands Oudheid, gedrukt te Leuren 1497. Daar er, voor zoo veel mij be.end i s , op. deze vraag geen antwoord is
;egeven, wensch ik de aandacht van heeren
Javorschers op haar te vestigen.
c. P. L.
.
:;

Vondel en de klopgeesten. Zou VONDEL
aan klopgeesten hebben gedacht, toen hij,
in het Vac bedrijf van Cijsbrecht van Amstel,
lste tooneel, den bode de volgende woorden
in den mond legde:
> ‘t Is wonder, als God swijgt, dat dooden niet en
sprcecken !”
anders is die regel klinkklare onzin.
9 Januarij.
H. v. der Bank. -Onlangs werd mij door
een vriendenhand het, portret (silhouet) geschonken van H E N R I C U S V A N D E R B A N K ,
ten jare 1771, als predikant der hervormde
gemeente, uit Delfshaven naar Zutfen beroepen, waar hij, in 1801 of 1802, in hoogen ouderdom is overleden. Hij werd een
monster van geleerdheid genoemd, maar was
om zijn scherp hekelend vernuft, bij sommige
zijner ambtgenooten niet zeer bemind. Onder ‘t portret heeft de rector der lat. school
te Zutfen het volgende bijschrift geschreven, dat wegens het kleine schrift en den
verbleekten inkt moeielijk te lezen valt,
doch waarschijnlijk dus luidt :
,,Geleerdheid,
Godsvrucht, deugd, menschkunde,
wijs beleid,
Diep denkend oordeel en onpeilbre schranderheid,

Kenschetsten

Voeld Zutphensche
gemeente,
Gevoeld uw zwaar verlies, en treurt bij ‘t grefgesteente.
Steeds was uw heil zijn doel, uw zaligheid zijn
- vreugd;
Hoe ernstig wees hij n den weg naar ‘t pad der deugd.
Hij heeft u dertig jaar gestigt met leer en leven,
Toen ‘t stoflijk deel aan ‘t graf, aan God zijn ziel
gegeven !”
VAN

DRR

BANK.

GRIENT DRRUX.

Ik hoov. dat de een of ander. die dit
léest, in ‘staat zal zijn mij meer lévensbijzonderheden van hem te kunnen mededeelen.
J. C. K.
J. H. %lOOp. IS JOHAN HERMAN KNOOP,
hortulanus en opzigter van den Princessentuin te Leeuwarden, waar hij in ‘t midden
der 18e eeuw woonde, schrijver van de
Pomologia cet., 1758, en andere werken dezelfde, met J. H. KNOOP, die het werk van
J. ~\IORGENSTER,
Wërkdadige meetkunst ten
dienste van ingenieurs en landmeters, heeft
overgezien en vermeerderd, welk werk in
1820 geheel omgewerkt is door J. S. BEVEZ.?
Of heeft men hier aan een’ anderen KNOOP
te denken? 2 Zie K. en Lette-rbode van
J. C. K..
1321, 11. 190.

KUNSTGESCHIEDENIS.
MuzQkschrift. In een vorig deel van den vele onzer lezers daar niet mede bekend
Navorscher hebben wij eene zangwijze, die waren en daarom achten wij het noodig,
ons naar aanleiding eener vraag was me- nu wij weder een antwoor$ plaatsen, waar
eene zangwijze bijgevoegd is, hun daaromdegedeeld, in letters overgeschreven en zoo
laten afdrukken. Wij volgden daarbij het trent eenige inlichting te geven.
systeem van prof. A. DE MORGAN, dat ons
De noten worden door letters uitgedrukt
.
voorkomt zeer eenvoudig en duidelijk te op deze wijze:
zijn. Wij hebben evenwel bespeurd, dat
GABCDEF GABCDEF gabcdef gabcdef.
Discant :
B a s : G A B C D E F GABGDEF
gabcdef gabcdef.
Om aan te duiden dat de noot een kwart, wordt op dëzelfde wijze als die der toonen
aangewezen.
een achtste, een zestiende of tweeëndertigste is, zet men daarachter, onder aan 0 1
Kruis, mol en natuurlijk worden uitgedrukt door x, b, n1 vóór de noot, boven
of
Zoo is b. v. A, een kwart, A,
& a%&te enz. Kwarten evenwel drukt aan geplaatst. Dubbel kruis is ZZ enz.
men gewoonlijk door de enkele letter uit.
Het verbindingsteeken is eene horizontale
Het genoemde teeken iO) wordt daar alleen lijn, boven of onder de noten getrokken,
bijgevoegd waar het met gemist kan wor- dat van bet staccato een vertikaal streepje.
Om onzen lezers de zaak duidelijker te
den, b.v. bij verlengde noten. Eenen halven
toon duidt men aan door de letter tweemaal maken, laten wij hier de eerste maten rolin let wu eenen geheelen door die viermaal gen eener sonate van BEETxirOvm,
(AAAA) digt aan een gesloten te schrijven. ters overgeschreven :
1 is het rustteeken. De duur der rust
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Allegro.
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Wilhelmuslied (vgl. X11 bl. 340). Wat het Doch mogen wij de oudere opgave voor
de naauwkeurigste houden, dan blijkt er
eerste gedeelte der vraag betreft: SCHELTEMA heeft in de
Letteroefe~~in~en 1 8 1 4 , uit, dat, gelijk SCHOTEL zegt, 1) de zangwijze
Meng. bladz. 109 volg., eene verhandeling oorspronkelijk niet voor het WiZheZm?q maar
over het Wilhelmuslied geplaatst, die in zijn voor een vroeger liedje vervaardigd geworGeschied- en letterk. Mengelw., dl. III. st. 3,
den )x&8, hetwelk met het woord (Chartres of) Charles begon, en welligt een toen
bladz. 174 volg., herdrukt is. Aldaar wordt
bekend liedje was op K A R E L V, die zich
het lied gegeven volgens den 1) besten druk,”
Charles teekende en alzoo ook zeker in
zijnde in de oudste uitgave van het Geuzen liedeboek (1581), met de woorden er Vlaanderen dus zal zijn genoemd geworden.
De noten van de vier laatste regels kan
boven: 1) Na de wijse van : Chartres,” waarop
dc aant. r,Elders staat Charles.” S C H O T E L de vrager vinden in den reeds aangehaal(Gedachten over het oude volkslied Wilhelmus ,den Gedenckclanck
(Haarlem 1626) of gevan Nassouwen, bladz. lO), dit insgelijks makkelijker in : VAN SOMEREN en. BRUGMANS,
vermeldende, voegt er bij, dat boven latere Over het Volkslied Wilhelmus van Nassauwen
drukken, met name in den NederZ. Gedenck(Utrecht 1834). Het laatste kan de vrager
clanck, staat : 1) Stemme : Alst begint,” het- van mij ter leen krijgen, tenzij de redactie
welk blijkbaar aan eene voor dezen tekst van den Navorscher de noten verkiest te lavervaardigde compositie zou doen denken. ten afdrukken, waartoe ik ze hier laat volgen.
BA1

Disc.
Wilhelmus YILII
Vader-lant
het

.
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1
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Pi-1Il.X

G
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De vrager heeft gelijk: N het is niet mogelijk het oude lied te zingen op de wijze
van hetgeen tegenwoordig bij de militaire

muzijk voor het Wilhelmus doorgaat.” Het
komt mij echter voor, dat het bedoelde
bijhangsel oorspronkelijk niets is geweest
3*

20
dan een postludium, tevens, zoo nood@, over.
gang tot een volgend couplet, volgens het,
welk eene latere verminking er de woorden
Ben jij, hen jij Wilhellemus,
Lust jij, lust jij wel schellevis,
Wel dat is goed.
heefi b i j g e v o e g d .

H. M. C. v. 0.

[Ook W. J. B. deelde ons de oude muzijk mede
In de vgfde maat van achteren staat in beide af
schriften F, niet xF1; is dit eene fout, dan kom
die voor rekening van den drukker van den Ge
denckclanck.]

Wilhelmuslied. Ik onderstel, d;ct de vrage]
door u het oude lied” verstaat: dat lied
waarvan de coupletten met de naamlctt,ere
WILLEM VAN NASSOU
beginnen, en dat te vinden is in den Ned. Gedenck-clanck van A.
VALERIUS,
bl. 46 en 47, uitgave van 1626.
In die onderstelling deel ik mede:
1. Dat in het werkje van den geachten
oudheidkundigen schrijver dr. G. D. J. SCHOT E L:

Gedachten over het oude volkslied W. v. N.

(Leiden! CIJFVEER, 1834), bl. 9 tot 13, eenc
redenering voorkomt, waarvan de conclusie
luidt: I die zangwijze was oorspronkelijk
niet voor het Wilhelmus, maar voor een
vroeger liedje vervaardigd geworden.” Mij
komt die redenering als hypothese zeer annnemelijk voor. l3ewezen acht ik de zaak niet.
Ik geloof echter niet, dat er iets tegen te
argumenteren, alzoo ook niet iets anders te
bewijzen valt (*).

11. Geef ik de copij van het eeratc couplet met de muzijk uit den Gedenck-l&nck
hier als bijlage. - Stelt de vrager er groot
belang in, dan wil ik de begeleiding (voor de
luit) trachten te ontcijferen en in hedendaagsche notatie over te brengen.
111. De navolgende opmerkingen. De vrager zal spoedig bespeuren, dat de muzikale
bouw van die oude lezing der zangwijs
geheel en al afwijkt van die der tegenwoordige. Het zoude hier te veel plaats innemen, die veelvuldjge en belangrijke afwijkingen te omschqven, en de gelegenheid
ter vergelijking is te gemakkelijk. - Dat
de vrager het echter niet te naauw nemen
moet met ‘t gemakkelijk voegen van den tekst
naar de melodie, bewijzen zeer vele gedeelten van dit lied; vooral *of arsis en thesis
in poëtischen en melodischen bouw over
een kwamen, daaraan stoorde men zich
niet sterk. Zie bijv. het llde couplet, vooral
de tweede helft:
Die bij Maestricht begraven
Zeer vreesde mijn gewelt,
Mijn ruijtcrs sach men draven
Zeer moedig door het velt.
-

-

-

(*) Of in het werkje van de heeren v. ~OMGKF.N
en BRUOXUB
iets daarover voorkomt,, herinner ik
mij niet en heb mijn ex. niet ter hand.

Naar de melodie te oordeelen, zoude dit
vers zóódanig gescandeerd moeten worden,
dat de 2 syllaben: ven en zeer telken reize
nog de helft korter waren, dan zij volgens
den verabouw zijn moest,en, terwijl de syllaben de (van vreesde) en dig {van moedig)
het zwatirste muzikaal accent verkrijgen. Dergelijke wonderlijkheden zijn echter in
dat onrustige tijdvak den schrijvers met
hunne welgemeende bedoelingen niet ten
kwade te duiden, als men opmerkt, dat ongeveer anderhalve eeuw later, toen men wat
rustiger zal gearbeid hebben en ook wel
gevorderd mag geweest zijn, in de Gexlnpn. van J. VAN ELSLAND eene melodie, ondel
den titel : Courante la bare, in deftige “/$
maat voorkomt,, die men in de Mengelstofi
van CABOLUS TUINMAN in de huppelende>/,
terugvindt, waarbij nog komt, dat de eerste
phrase geheel verhaspeld is. De eene of de
andere dezer lezingen moet immers noodwendig het karakter, der compositie eigen,
misson.
Zeer interessant is ook nog over de mogclijk bedorven lezing van den tekst te zien
w a t de heer S C H O T E L ter aangehaalder
plaatse zegt bl. 61-68.
W. J. F.
Wilhelmuslied. Dit lied is gedicht op de
zangwijze van een Duitsch lied op Kuiser
Kar1 (V), d a t m e n i n GORRES' Altteutsche
Volks- und 3feisterEeder (Frankfurt a. 12.
1817) bl. 279 vv. vinden kan:
J&zund so wollen wir singen,
Aus frischem freyen Muth, enz.

het v6órlaatste coeplet luidt:
Bitt Gott, ihr Jnng und Alten!
Jetzund in dieser Zcit
Er wol1 sein Wort erhalten
Durch sein Gerechtigkeit ;
Dem Tenfel wol1 er wehren
Mach’n seiner Tück cin Xnd,
“yy;;
2: z;;$&;““”
VerQ voorts des belust mijne aanteekcIcing dlenaangaande i n d e n K . én L. bodc
voor 1851 No. 6.
VAN
VLOTEN.

Carileen (vgl. X1. bl. 352; XII. bl. 21, 244).
In de Nieuwe Amsterdamse Nachtegael (anlers Het nieuwe Amsterdammer oj2e
Yammer Speel-jachtj komt voor op
Eerste Carileen. Stemme : NOVA.

Sparen-

bl. 53,

f%&?n,

EijC wilt ?c niet versclmijlen
In het diepste van het Wout: enz.

aldaar bl. 55, Tweede Carileen. Stem: Spoe;jt
86 voeties, treet wat aen.

Langhs ‘t neerdaelend’
Beeckjen heen
Socht Menimij zijn lieve Carileen,
In dn Weij, op den Bergh,
By de schayjes en soo over al: enz.
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Het geheel is 42 regels groot, en onderteekend VEERDER. (Wie verbergt zich onder deze spreuk?)
aldaar bl. 57. Stem: Adieu schoon Europa.
Als schoonste Carileen,
Eens wandelden alleen
,900 songh sij lustigh u;jt
Met soet geluijt,
Waerwva den Echo ‘t lueste
Altyt na- baeude,
‘t Welck haer benaeude,
Als z;j ‘t heeft gehoort. enz.

looort

Het geheel is 32 regels groot.
In het Enchuijser Bot-schuytjen, Enkh. 1681.
komt op bl. 82 voor: Een Nieuwe Herrlers-Klac?bte. Stem : Roemwaerde Koningin :
Bega@&
Karileen,
.
Dìe al myn klacht en suchten,
Rekellt”voor
genuchten,
lTeb ik alleen
Net als een waerde Minnaer aengebeen

enz.

IIet geheel is 36 regels groot.
In de Amsteldamsche Minn.e-zuchjens, Amst.
‘1643, komt op bl. 101 voor
Pastorel, ‘t Samengesang, tusschcn Coridon
en Carileen. stemme: NOVA.
CORIDON.

Waerheen
Li~fumrda Carileen,
Ycho, chay, sirij, dirij, daij,
Mach Coridon niet met u treen
Van sirij, dirij, dom, brom, brom.

CAKILEEN, Neen Corìdon, den avont daelt,
Ycho, chaij, sirij, dirij, daij.
Het Vee dient in de Ko;j gehaelt,
Van sirij, dirij, dom, brom, brom

Het geheel is groot 10 coupletten, elk
4 regels. Het is van P. DUEBELS, met
de spreuk spe Go, (Hoop bnert troost.)
van

In Apollo’sFieuwe-jaers g;Jt, ‘sGravenhage,
1742, komt op bl. 26 voor Studente-March.
Carileen ! gaet gy heen!
Ach blyft my &g getrouw; enz.

en aldaar op bl. 46: Aen Carileen,.
Als ik u kuische Reen,
Carileen,
Laet in myn gedachten komen,
Dan zoo pord de hoop my aen,
Om naar u myn Lief te gaen.;
Naer u koelheijt doet my schroomen.

enz.

c. P. L.

Monteringen van de gewapende schutterij en burgeroorpsen (vgl. X11. bl. 340).
In den catal. van den historischen atlas
der Nederl., nagelaten door dr. iWUNNICKS
v. CLEEFF, en in december 1860 te Utrecht
verkocht, komt voor op pag. 56:
),Ao. 1787, No. 1070, Afbeeld. der monteeringen d. gewap. burgercorpsen, wan de troepen v. d. Rijngraaf v. SALM," enz., t’erwijl

in den catal. van den historischen -atlas
der Kederl., nagelaten door den heer V A N
EYNDHOVEN,
en in mei 1862 te Zutfen verkocht,, gevonden wordt op pag. 36:
~~40. 1787, No. 708. Afb. der mont. van
de gewap. schutterìjen in Nederl., fraai proefdr.
id. proefdr. fraai met goud gekl. en beschr.
4 bl. gr. folio. -”
Waarschijnlijk zin de hier opgenoemde
afbeeldingen gedrukte exemplaren van het
plaatwerk, waarvan FRISIUS SECUNDIJS de
oorspronkelijke teekeningen bezit. - Onder
mij berusten 4 stuks gedrukte en gekleurde
afbeeldingen van uniformen uit den tijd
van 1787, welke echter door hare uiteenloopende nummers aanduiden, dat zij
fragment& zijn eener grootere verzameling,
en de onderschriften dragen van: Utrechsch
defensiewezen, Amsterdamsche ruiter, enz.
Aangenaam zoude het mij zijn, zoo FRI-.
SIUS SECUNDUS mij, door tusschenkomst van
het Bestuur v. d. Nav., de onderschriften
der 37 stuks in zijn bezit zijnde uniformen
wilde mededeelen, ten einde mij in de gelegenheid te stellen, te zien of ook mijne
afbeeldingen tot die verzameling behooren.
6. v. G.
Krochten (vgl. X11. bl. 340). In de Pieterskerk te Utrecht bevindt zich eene
krypt. Men vindt die beschreven en afgebeeld, o. a. in het werk Utrechts oudheid,
door J. v. LIEFLAND (Utrecht, I?.I$~F).
. . .
Krochten Wij verwijzen den vrager naar
de jaargangen 1839 en 1842 van den Overijsselschen Almanak, waarin artikels voorkomen over de krocht in de Groote kerk te
Deventer, door P . c. MOLHUYSEN, en naar
den jaargang 1841 van dat nuttig jaarboekje,
waar, op blz. 288-294, mijn, dezer dagen
ont,slapene, kundige en hartelijke vriend en
akademiemakke,r,
mr. F. w. VAN MARLE,
die mij in den afgeloopenen zomer, niet
ver van gemelde kerk, na een ernstig gesprek, voor ‘t laatst de hand drukte, mededeelingen omtrent krochten heeft gegeven.
W. J. C. v. H.
Krochten ALT zegt in zijn werk: Der
Christliche Cu.ltus etc. S. 592: ) Oft wurde
auch (theils urn an die Zeiten der Verfolgungen zu erinnern, in denen die Christen
ihren Gottesdienst in unterirdischen Gewölben halten mussten, mehr noch aber, urn
den Altar genau an der Stelle zu haben,
wo der M%rtyrer
begraben lag) eine unterirdkhe Kirche (Krypte) und über dieser einc
zweite gehaut.” SPRINGEZZ deelt in zijn boek
Die Baukunst d. Chr. Mittelalters, S. 75 flg.
mede, dat krypten in Duitschland reeds voorkomen in de 9de eeuw, bij de romaansche
kerken regel zijn en na de 12de eeuw zeld
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zaam, ofschoon met de invoering van den
gothischen stijl niet geheel verdwenen. In
het bekende werk van den heer E Y C K V A N
ZUYLICHEM, Les églises Romanes du royaume
des Puys-bus vindt men (pag. 8): »outre la
crypte déja mentionnée (St. Pieter te Utrecht)
il y en a encore deux dans le ci-devant
eveche d’utrecht, savoir 8. Deventer dans
l’eglise St. Lebuin et à Emmerich dans
telle de St. Martin, sans qu’on puisse supposer, qu’il y en ait eu d’autres.”
BR.

RÖMER.

Uitgave van 3. de la Fontaines fabelen (vgl. X1. bl. 309). De toedragt der
zaak schijnt mij toe deze te zijn:
In 1758 gaf E L I E L U Z A C te Leiden zijn
prospectus van inteekening op de Fables
de L A FONTAINE, in 6 deelen in 80. naar
de parijsche, 4 ~011. f’., met platen naar
de teekeningen van O U D R Y gegraveerd.
Het le deel kwam uit in 1761, het 2ae
in 1764, het 3de in 1770, het 4de (bij LUZAC
en VAN DAKME) in 1775, het 5de en 6ae volgden eerst in 1786. De reden van de vertraging in de uitgave wordt gedeeltelijk vermeld in het nu& voor t. 1. en t.. 111, en
daarbij, dat de platen in de 2 eerste deelen, onderteekend J. PUNT del. et sc., ten
deele reeds, en alle de volgende van VINEELES zijn. Die in t. 1. bij fable 8, 9, 10
en 11 zijn van A. DELFOS. Bevestigt dit
het vermoeden, dat het slechts navolgingen
zijn? In mijn exemplaar vind ik niet de
titelplaat, die vóór het 4de deel wordt toegezegd, noch de Vie ZESOPE. Op welke
voorwaarden gebruik is gemaakt van deze
platen voor de vertaling van NOMSZ weet
ik niet. Na het overlijden van L C Z A C in
1796 is de firma ontbonden. Ik bezit noch
de groote parijsche uitgave noch die van
de vertaling, maar door vergelijking met
die beide kan het niet moeielijk vallen te
ontdekken wat oorspronkelijke en echte
teekeningen zijn en wat van latere hand
L. J.
of nagedrukt is.

Onbekend portret, door Jonas Suyderhoef
gesneden. Een manspersoon van middelbare
jaren, aangenaam gelaat, even links ziende,
het hoofd onbedekt. maar met tamelijk veel
haar, met een kleinen baard en knekeltjes.
Gladde of platte halskraag met geborduurden rand. Met een over het vest omgeslagenen mantel, dien hij met de onzigtbare
linkerhand aan de regterzijde bevestigt. Met
navolgend latijns&
onderschrift:
Qui dicta scit.is miacuit Prndentium;
Docuitque priscos ore Belgico loqui:

Facie hac videtur, quicqaid intus est viri.
Rursum innovatus exhibet terris labor.
J. R. Pinx.
J. S. Stulp.
P.

WINSEMIUS

1639.

Hoog, 5 duim ; breed, 3’,/, duim ; formaat, klein 4O.
‘t Was iemand die naar wij meenen, a
overleden was; en 6 wiens portret na zijn
dood in een herdruk van zeker werk teruggegeven
werd. Miscuit en docuit, en
rursum innovatus labor. Is ‘t ook iemand, die
vertalingen uit grieksche of lattijnsche schrijvers leverde, en op wien WINSEMIGS destijds dit grafschrift dichtte? Ds. J. V A N
VENNEKOOL
(FxNACoLIusj,
die veel vertaalde,
overleed in 1645, 68 jaren oud, doch dit
portret doet niet aan een godgeleerde denken; de kleeding is veeleer van een homme
de lei. En 1645 is ook na 1639. ~VINSEMIUS was een Fries, hoogleeraar te Franeker. Kan de afgebeelde ook van frieschen
oorsprong zijn? Het portret, zonder naam
zijnde, zal wel niet alleen, maar v66r eene
der bedoelde vertalingen verschenen zijn.
De teekenaar J. R. is ons ook niet bekend.
Van waar was SIJYDEREJOEF geboortig?
In het stedelijk archief van Leiden wordt
nergens zijn naam gevonden.
E. N .
L.

Portretten van Coenraad Me1 en Renricns
a Friesen. Ik wenschte gaarne eenige bijzonderheden te vernemen aangaande deze
twee mannen, van wie ik een portret bezit..
Het eene stelt voor een knaap, die een
medaillon in de hand heeft met het portret
van COENRAAD MEL, een persoon van reeds
gevorderden leeftijd, met pruik, bef en toga;
op den grond liggen eenige oude potjes en
kannetjes, romeinsche muzljkinst,rumenten
enz., welke doen denken dat de persoon
in questie een oudheidkenner zal geweest
zijn. Het portret is in klein 4’, zonder naam
van den maker.
Het andere is, zoo als het omschrift luidt,
van HENRICUS. JUNIOR. LIBER. BAR0 A.
FRIESEN.
Onderaan is zijn wapen geplaatst.
Ter linker zijde staat 1675, en ter regter
J. LINCK CHAL. Dit portret is ook in klein 4O.
D. te D.
Een stoomorgel. Volgens VINCENTIUS Bellovacensis maakte G E R B E R T ( p a u s SYLVEST E R II) ,,organa hydraulica, ubi mirum in
modum, per aquae calefactac violentiam,
implet ventus emergens concavitatem barbati et per multos foratiles tractus aereae
fistulae modulatos clamores emittunt.” Hoe
moet ik mij zulk een orgel door stoom gedreven voorstellen?
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TAALKUNDE.
Doorzigtig (vgl. X11. bl. 250, 342). De
heer C. W. B. stemt mij toe, dat doorzigtìg in onze taal niet beteekenen kan waar
men door heen kan zien, doch meent, dat
het in die beteekenis moeielijk gemist kan
worden, omdat men in de natuurkunde onderscheid maakt tusschen doorsch@ende en
doorzC$ige voorwerpen. De eerste zijn voorwerpen die het licht doorlaten (b. v. mat
glas), de laatste, voorwerpen waar doorheen
men andere voorwerpen kan zien (b.v. gewoon glas). Ik vraag echter, waarom noemt
men ze niet liever doorzigtbaar, even als
men zigtbaar noemt, watgezien, onzigtbaarwat
niet gezien kan worden. De verplaatsing,
van den klemtoon maakt geene zwarigheid.
Afkóópbaar
en uitvóérbaar zijn zeer goed, ofschoon men áfkoop. uitvoer zegt.
P .

LEEX’DERTZ

WZ.

Kibbelen, hakketeeren (vgl. A. R; X11. bl.
123, 182) Kibbelen kan niet van (kibbel) ontvangen afkomstig zijn, waarvan het woord
kabala is afgeleid. Wel willen sommigen
“$7

!7?.1! (Numeri XVI. vs. 1.) vertalen

met: KORAH nam zich voor (te twisten). Maar
hebben ontvangen en nemen eenige overeenkomst, zoo wordt toch nergens ni)‘) en $a?
ALEXANDER.
als hetzelfde beschouwd.
Ribbelen is frequentativum van ï@en. Het
beteekent dus bf gedurig kiJven of een weinig kijven.
Dat wij in dit woord b, niet v hebben,
maakt geen bezwaar. Want waarschijnlijk
is de v in k$ven uit 6 ontstaan. Het friesche
kibbjen doet dit vermoeden. Het hoogduitsche kei& zal wel uit onze taal overgenomen zijn.
Andere frequentativa met bb, afgeleid van
werkwoorden met v, maar die oorspronkelijk
b hadden, zijn:
Grabbelen,
van graven, goth. graban.
Bibberen, van beven, oudhoogd. pzpên,
angels. beofian, dat dus in het Gothisch eene
b moet gehad hebben.
Stribbelen, van streven, oudhoogd. strepan,
Wïbbelen, van weven. De oorspronkelijke
b blijkt uit webbe.
Wëvm heeft twee beteekenissen, eene
transitive en eene intransitive. Transitief beteekent het heen en weer doen gaan. Eigenlijk is weven dus niet, wat wij er nu onder
verstaan, het vervaardigen van doek door het
heen en weer bewegen van de spoel, maar
dat heen en weer bewegen zelve. Intran.
siticf beteekent weven heen en weer gaan ~;

xij zien dat in het oudnoordsche wefu, het
ludhoogd. wepan en het nieuwhoogd. weben.
En hebben wij het nu niet meer, bij onze
ouden komt het toch voor, b.v. Dietsche
Doctrinale, b. 11. vs. 2486.
Want soe hi meer goets heeft
Soe hire daghelijcs meer na weeft.

1. i. hoe meer goeds hij heeft, hoe meer hij
!r zich dagelijks naar toe beweegt, en naal
xacht.
Dribbelen
is frequentativum van drijven,
Toth. dreiban. Drijven kennen en gebruiken wij nog in twee beteekenissen. Transitief is het doen voortgaan, b.v. eenc koe
drijven, den vijand uit de stad drijven, intransitief voortgaan, b.v. het hout drijft op
het water, de onweersbui drijft voorbij. De
beteekenis van het intransitive dr@en is
later beperkt geworden tot het voortgaan
door de lucht of op eene vloeistof. Doch
dat in vroeger tijd, ook in onze taal, alle
voortgaan dr+en geheeten werd is mij
gebleken uit het 108ste cap. der Gesta Romanorum, waar een dief, die ,>rnet die dieverye” (d. i. met het gestolene) gegrepen
was, tot zijnen vriend zegt: »Lieve ghesel,
n a d a t i c vermoe, soe moet ick sterven,
want ic drivende ende dravende bevonden
ben mettet goet dat ic ghestolen had.”
P . L . wz.
Spreekwijzen op heimelijk schoolverzuim
betrekkelijk (vgl. A. R). Hoe komt het toch,
dat voor het stil uit school wegbliiven der
kinderen in bijna iedere plaats”of stad eene
bijzondere benaming gebruikt wordt ? Heeft
die benaming haren oorsprong in de plaatselijke gesteldheid? of waardoor of waaraan
kan men die vreemde benamingen toeschrijven? Hierbij voeg ik eenige plaatselijke
benamingen, zoo als die mij zijn opgegeven; door die van meer plaatsen te vragen,
zou men mogelijk tot de juistheid van het
bovenstaande kunnen komen.
In
,,
“.,,
,,
,,

Amsterdam zegt men : Stukjes draaien.
Haarlem ,,
,, Uit binken gaan.
Utrecht
. . . . Een schobbetie maken.
Scharlokeren.”
Rotterdam
;;
1,
Dordrecht
,,
Krammetjes loopen.
1,
P l a t loopen.
>>

,, Enkhuizen
,, Alkmaar

,,
,,

,, Deventer

,,

,, Arnhem

,,

1:,, Nijmegen Amersfoort
,,
Almelo
9, Harderwijk
Amerongen

1:
;;
,,

” Amsterdam. ”

,3
39
7,
>>

Een schotje maken.
De wind steken.
Een sluipertje maken.
Uit strikken gaan.
Flanken gaan.
Schoften gaan.
Over den halster striiken.
Pijpjes draaien. ”
Gaan boksen.
N. DE ROEPER AZ.
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Spreekwijzen op heimelijk schoolverzuim
betrekkeliik. Dr. DE JAGER heeft in ziin Archief voor NederZ. taalkunde, dl. 1. bl. ï89 en
ven., een belangrijk stuk over dit onderwerp -geleverd. Hij heeft de spreekwijzen
op hclmelijk schoolverzuim betrekkelijk verzameld, geclassificeerd en verklaard. Daarheen verwijzen wij den vrager. Wil hij die
spreekwijzen, 58 in getal, alphabetisch gerangschikt zien, hij vindt ze dus in den
Navorscher, dl. 111. bl. 152. De verzameling
is daar met twee en in het Bijbl. 1853
bl. clxxxi met nog ééne vermeerderd en
de heer DE ROEVER voegt ér hier weder een
viertal aan toe, namelijk de wind steken,$anken, pi$jes draaien cn gaan boksen.
Wat de wid steken, zoo als men, volgens
den vrager, te Alkmaar zegt, beteekent,
vat ik niet. Is het ook ecne verbasterina
van de spreekwijze den bink stelzen, die mei
in het naburige Haarlem gebruikt?
Gaan boksen is gaan loopen. De boksen
zijn de broekspijpen. Boksen is dus eigenlijk de broekspijpen gedurig bewegen, wat
bij het gaan plaats heeft. Nog beter wordt
dit uitgedrukt door het frequcntativnm bokseljen, waarmee men in Friesland het loopen
van een jong kind te kennen geeft. In Holland noemt men dit dribbelen.
Als zes en zestigste spreekwijze voeg ik
bij de 65, die nu bekend zijn, naar bommelskonten gaan, wat te Amsterdam gehoord
wordt. Bommelen, dat dr. DE JAGER ten onregte in verband brengt met bommelen =
klokluiden, is hiervan eene verkorting en
als zoodanig ook bij de amsterdamsche jeugd
P. L. Wz.
in gebruik.

Uitspraak van eigennamen (vgl. XII. bl.
183.) Ik acht het slechts noodig DISCAMUS
te herinneren, dat zij, die goed met de uitspraak van het Engelsch en Hoogduitsch
bekend zijn, de namen Leicester, Glocester,
i%hiller, Göt?le, dienen uit te spreken, zooals het in de landen zelven, waar ze te huis
behooren, geschiedt, dewijl men anders in
die landen, bij eene andere uitspraak dezer
namen, ligt gevaar kan loopen, slecht of in
‘t geheel niet te worden verstaan.
ALJCXANDER.

Vragen over nederlandsche taal (vgl. X11.
bl. 341). Daar de bespiegelingen van T. It.
in den Gids wellicht meer lezers dan dezen
weetgierigen V R A A G A L in de war gebracht
zullen hebben. is eene beantwoordine ziiner
vragen (in afwac!hting van Dr. TE WINKELS eigen antwoord aan T. R.) zeker niet
ondienstig. Wij willen die hier in de aangegeven volgorde beproeven :
1. Hoe bjaanneemlijk” T . R.‘s gronden
den vrager schijnen mogen, daar laatstge0
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melde verzuimde op te merken, dat de afgeleide vormen van een woord niets tegen
den oorspronkelijken klinker kunnen bewijzen, zal ‘t er wel bij blijven moeten,
dat de oud-Duitsche vormen heiz, heizo, heizen,
enz. ons de spelling heete gebieden, waarop
ook de gewestelijke uitspraak heite wijst.
2. Wat leêr (ladder) betreft, wijst ons ‘t
Hoogd. Leiter bepaaldelijk op Zeiten, en schijnt
daarenboven T. R. niet te beseffen, dat Zeiden (doen gaan) zelf eigenlijk het factit.ief
van liden (gaan, niet langs gaan, gelijk hij
schrijft) is.
3. In die handelwijze van Prof. RRILL
omtrent heeten is volstrekt niets zonderlings;
al worden toch heeten en scheiden thans in
den onvolmaakt verleden tijd zwak verba.
gen (d. i. ongelijkvloeyend), zoo blijft voor
hun verleden deelwoord geheeten, gescheiden
toch de sterke vorm bewaard en zij dus
daardoor hun eiecn klasse behouden.
4. Aan de ongekerheid omtrent dc- spelling van ons dozijn is door de opmerking
van T. R. thans een einde gemaakt: wij
hebben ‘t woord blijkbaar niet uit het Frnnsche douzaine, maar uit het MiddeleeuwschLatijnsche dozena.
5. Brengen en dergelijke moeten - althans in de uitspraak - noodzakelijk achter de ng worden afgebroken ; dit is het
eenige middel om alle wanspraak te voorkomen, die anders nog maar al t.c veel in
zwang dreigt te blijven. Wanneer V R A A G A L
beproeven wil eenige hiertoe betrekkelijke
woorden (koning-in, ding-en, ring-en, enz.)
aldus af te breken en uit te spreken, zal
hij zien dat daardoor alleen de juiste uitspraak behouden blijft. Ons Alfabet dient
volstrektclijk met de dubbel-letter ng vermeerderd te worden, en dit den kinderen
van jongsaf ingeprent.
6. BI-acht en gebracht dagteekenen uit een
tijd, toen dc oorspronkelijke vorm van ‘t
werkwoord brihan nog door geen ingelaschte
neusletter was uitgebreid.VnAAGAL kan daaromtrent Dr. TE WINKELS aanteekeningenin
‘t Magat@ van Nederl. Taalkunde, gen jaargang, vergelijken.
7. Ik zou T. R.‘s spelling van den uitgang agie boven die van SIEGRNBREK en
TE
WINKEL
(aadje) verkiezen, omdat laatstgemelde meer dan de eerste tot wanspraak
verleidt. Juister nog dan deze zon ik echter
azië achten.
8. Daar reeds KILIAEN beide vormen jongen
en jonge aangeeft, vind ik geen grond het
eerste voor een Germanisme te houden.
9. Omtrent de Goth. en Hoogd. uu, Nederl.
oo is T. R. het spoor bijster, en zal VRAAGAL
best doen, zich aan de regelen van Dr. TE
WINKEL
te houden; evenzeer is ook de bewering in
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10. vermeld, ‘omtrent die vermakelijke
verdeeling tusschen Duitschers en Nederlanders geheel uit de lucht gegrepen, en zou
V R A A G A L dus te vergeefs naar een tijd en
wijze vorschen, wanneer en waarop dat geschied is.
VAN
VLOTEN,
Scheiden, heeten (vgl. X11. bl. 341). Ofhet
volgende iets tot staving of bestrijding van
dr. BRILLS rangschikking dezer woorden
toebrengen zal, laat ik in ‘t midden.
Scheiden wordt in Zeeuwschvlaanderen,
westelijk deel, gelijk- enongelijkvloeiend gebezigd: scheqen, gesckeên., gesckeeën, gesckeijen,
gesckeìd.
M e n heeft er de volgende. afleidingen
van : de sckeiclinge = grens ; het gesc?Leè,, d. i.
de afscheiding van twee stukken lands, b. v.
op ‘t gescheê /@gen, juist op de grens liggen;
schee-?Det!,
schei-wei, is een zelfstandig naamwoord voor afgescheiden wei van karnemelk.
Het wordt hier voor een koortswerende
drank gehouden.
Heeten, komt hier in drieërlei beteekenis
voor: 1. water keeten of warm maken, 2.
keeten, een naam geven, en 3. daarmede in
beteekenis verwant in : keeten liegen, keeten
staande houden.
Heeten (warm maken) heeft, als deelwoord
geëet of g’eet. Heeten, een naam geven, komt
enkele malen als ietten voor, i iettende i Jan:
hij heette JAN. Somtijds heet brandkoren
of ook wel plantenroest: den (h)eet.
G. P. ROOS.

Scheiden, heeten.

Het is buiten twijfel, dat
dr. TE WINKEL zich hier aan inconsequentie
schuldig maakt. Hij zegt: 1) de opene e is
zacht in sterke of ongelijkvloeiende werkwoorden, behalve in heeten (genoemd worden) en het enkelvoud van den onvolmaakt verleden t,?jd der aantoonende wijs
van de werkwoorden die vervoegd worden
als @ten, beet enz. - Sterk waren oudijds
ook : kelen, hal, (ver) holen, enz., weven, waf.”
- Want hecten en weven verkeeren geheel
in dezelfden toestand. Oudtijds waren zij,
dit geeft ook T. R. toe, ongelijkvloeiend of
sterk, men zeide heeten, kiet, geheeten en
weven, waf, geweven, Nu zegt men in p1aat.s
van Gei en zcaf, heette en weefde, maar de deelwoorden geheeten en ge?ueven zijn blijven bestaan. Derhalve of beide zijn sterk, of beide
waren in vroegeren tijd sterk en zijn het
nu niet meer.
Dr. BRILL en T. R. beide erkennen, dat
men oudtijds zeide heeten, biet, gekeeten, scheiden, schied, gescheiden, en dat men nu zegt
keeten, heette, geheeten, scheiden, scheidde, gescheiden, beide erkennen, dat deze twee werkwoorden oudtijds sterk waren. Het punt van
verschil tusschen hen is dit: de eerste beweert,
dat heeten en scheiden, zoo als zij nu ver-

voegd worden, tot de sterke, de tweede
dat zij tot de zwakke of gelijkvloeiende
werkwoorden moeten gerekend worden.
Over het gebruik is men het dus eens; de
vraag is alleen, waar zij in de ‘grammatica
hunne plaats moeten vinden.
Men heeft reeds lang geleden de werkwoorden, die in den verleden.tijd eene klankverandering ondergaan, om die reden ongel$vloeiende, en die welke denzelfden klank
behouden gelijkvloeiende genoemd. Later heeft
men ze, de hoogduitsche taalgeleerden
volgende, sterke en zzuaklce geheeten, eene benaming die boven de vroegere te verkiezen is.
Er is echter nog iets anders waardoor
zij zich onderscheiden. Het verleden deelwoord namelijk gaat bij de eerste soort
uit op en, somtijds met, somtijds zonder
klankverandering, bij de laatste op d, of
door den invloed van een voorafgaanden
medeklinker op t.
Maar onze taal is niet geheel dezelfde
meer als eenige eeuwen geleden. Ook
aan de werkwoorden is dit zigtbaar. Hier
heeft een sterk werkwoord zijnen verleden
tijd voor eenen van zwakken vorm verwisseld, daar heeft er een een deelwoord van
zwakken vorm naast zich gekregen. Bij
nog andere is beide geschied.
Dat wij de laatst,genoemde soort van
werkwoorden (b. v. berouwen, berouwde, berouwd, besefen, besefte, beseft, vloeken, vloekte,
gevloekt) nu zwakke werkwoorden moeten
hecten, daaromtrent kan geen twijfel bestaan, want er is niets meer, waardoor zij
zich van andere zwakke werkwoorden
onderscheiden.
Of het even zoo gelegen is met laden,
weven, wreken en dergelijke hangt af van
het antwoord, dat wij geven op de vraag:
»zijn de infinitivus en de participia vormen
van het werkwoord of zijn het naamwoorden daarvan afgeleid?” Nog onlangs is het
eerste door dr. TE WIWHEL het laatste door
dr. URILL verdedigd. Houdt men het participium voor een deel van het werkwoord,
dan zijn Men enz. werkwoorden, die te
voren sterk, nu gedeeltelijk sterk, gedeeltelijk zwak verbogen worden. Doch daar
zij oorspronkelijk tot de sterke verbuiging
behoord hebben en nog voor een gedeelte
daartoe behooren, moeten wij ze onder de
sterke werkwoorden blijven rangschikken.
Immers zijn zij tot de zwakke genaderd,‘zU
zijn er nog niet toe overgegaan : áe uitgang eis
der deelwoorden laeladen.aeweven~en
de klankverandering, die sommige ondergaan (gewroken) verbieden ons ze daartoe te rekenen.
Wie het deelwoord voor eenen vorm van
het werkwoord houdt en wreken, wreekte,
gewroken tot de zwakke verbuiging rekent,
moet, indien hij consequent wil zijn, waaien,

woeE,gewaaid, er insgelijks toe rekenen. Houdt
hij waaien voor sterk, dan moet hij er wreken
ook voor houden, en bijgevolg ook laden,
weven, heeten, scheiden enz.
Houden wij daarentegen de participia
voor naamwoorden van het werkwoord afgeleid, dan hebben laden, heeten, scheiden
enz. nu zwakke verbuiging. In de grammatica zal het dan evenwel toch noodig
zijn bij iedere klasse der sterke werkwoorden melding te maken van die, welke er
te voren toe behoorden, zulke althans waaromtrent dit uit het deelwoord of andere
afgeleide woorden blijkt.
De heer ROOS spreekt. van drieërlei heeten.
Eris echter maar tweederlei, namelijk 1”. heelen, heette (oudtijds hiet), geheeten, dat intrans.
beteekent genoemd worden, trans. noemen,
gebieden, heeten in heeten liegen is geheel
hetzelfde : 2”. heeten, heette, geheet, dat heet
maken
beteekant.
P.
LEENDERTZ WZ.

1, en van PHILIPS 11 van Spanje. Sedert
1630, onder LODEWIJK X111, verving hen de
fusil, waarop de bayonnette, bij de Zweden
onder KAREL X11, met voordeel gebruikt,
later op veranderde wijze, geplaatst werd.
Van dit steekwapen zegt RICHELET, 11 ce mot
semble venir d’ Espagne” ; en GATTEL I) arme
inventée à Baionne.” Meer over dit onderwerp vindt men in Dict. milit. portatìf, 4ieme
éd. augm. Paris 1758, 3 ~011. 8O, waaruit
het bovenstaande gedeeltelijk is ontleend.
L. J.

Venedie (vgl. XI. bl. 183, 315). Voeg
bìj deze voorbeelden: De bogt van Guinee te
‘s Gravenhage, die naar de geografische
strekking van die kust op de kaart van
Afrika geleek v66r de verandering, waartoe
de spoorweg aanleiding heeft gegeven.
Het hoGe Nieuw Lissabon, achter ‘t Voorhout bij den Denneweg, aldaar; het verwierf zijn naam, bij bespottende zinspeling
op den ligten bouw, naar de catastrophe
van Lissabon in 1755.
L. J.

Spelling van den naam der stad Gend.
De een geeft aan Gent als sluitletter den

Onderscheid tusschen musqnet en roer

(vgl. XL bl. 117). Onze oudere en nieuwere
taal heeft vier namen voor hetzelfde, maar
eenigzins gewijzigde voorwerp :
a. Roer, bij IIILIAEN fistula ignivoma ; bij
HALMA
handbus,
zeker lang schietgeweer,
fusil, mousquet.
b. Muskgt, bij KILIAEN bombarda majuscula.
c. Snaphaan. RILIAEN heeft dit woord alleen in de beteekenis van een snapper, prater, bij HALMA is het vuurroer, fusil. In
de vorige eeuw was het nog veel in gebruik voor wat men thans algemeen geweer
(schietgeweer dat op den schouder gedragen
wordt) noemt. De snuphaan zal, dunkt mij,
zijn naam ontleend hebben van ‘t geluid bij
het overhalen van den haan, gelijk in ‘t
Fransch Ze chien.
In volgorde van tijd is het roer het oudste dezer soort van wapenen, fr. arquebuse,
dat den handboog verving, op het laatst
der regering van LODEWIJK X11 in ‘t begin
van de 16e eeuw. In 1798 zag ik zulk een
verscheiden voeten lang ijzeren geweer, in
een der schietgaten liggende van den stadsmuur te Doetinchem.
Het gebruik der musketten, eene uitvinding der Muskoviten, dagteekent van FRAN-
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Chiltren hundreds (vgl. A.R.; X1, bl. 59).
Men leze t. 1. a. pl., regel 2 v. 0. statutes
at Zarge. Waarschijnlijk heb ik dit laatste
woord onduidelijk geschreven, of heeft de
corrector van de proef zich niet herinnerd,
dat het de titel is van de groote verzameling der engelsche wetten, verscheiden deelen in 4t”.
L. J.

medeklinker t, de ander schrijft den naam
met eene d, on sommigen zetten in e’e’ta stuk
dan het woord met eene t dan weder met
eene d, even als zijn zij zelf niet zeker,
welke wel de beste schrijfwijze is. Ik zet
den naam mijner wóonplaats altijd met eene
t, dewijl ik nooit gehoord heb, dat men zegt
S US van Gendenaar, maar altijd Sas van
Gentenaar. Wanneer ik dit echter voor regel aanneem, zou ik ook Gand in het Fransch
met eene t moeten schrijven, dus Gunt, dewijl men altijd schrijft Canto& en nimmer
Gandois; dit heb ik evenwel nog bij niemand ontmoet, evenmin als ergens het
woord Gendenaar.
Hoe moet nu die naam geschreven worden? Wat is de beteekenis en welke is de
afleiding van het woord Gent? In hoofdstuk 147 van de Annales de Flandre zegt
D'OUDEGHERST: N Gandcc prins son nom de
CAYO CESARE, et se treuve ès anciennes lettres que Gand est appellé Gayda Cesarìs,”
terwijl hij in hoofdstuk 2 van het kasteel
Ganda, volgens de kroniek van St. Bavo,
aldus spreekt : » ou du moings le dict Chastel
Ganda fut l’an devant la nativité de n: s:
47 Bdifiez par le dict GAYUS [GAïUSJGLIUS
CAESAR], tant pour y povoir hyverner que
affin enz.” De hoogleeraar LESBKOGSSART
echter zegt hierop in eene noot: grien n’est
moins certain que la fondation de ce chateau,
de ce castrum Ganda, par le vainqueur des
Gaules, et la capitale de la Flandre a des
titres mieux fond& à la célébrité, que ceux
qu’elle pourrait tirer de son origine Césarienne.”
De heer J. F. WILLEMS,~~~~ ik, wil Gent
afleiden van gans, even als zoo veel an-
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deren -den naam der stad Goes, en grondt
zich op een zegel uit de XIVde eeuw, een
schild met eene gans voorstellende, met het
omschrift: u Sigillum ~'HENRI LE GENT." ')
VAERNEWIJCK , dien ik thans niet bij de
hand heb, doet den naam Gent, Gand afkomen van Wand, de stad der Wandalen,
en geeft, meen ik, nog eenige andere afleidingen ; anderen van wen, ven, Gwen, woorden in het Keltisch en Kymrisch wit beteekenende, en waarbij men in het meervoud
eene t voegde als in We&, Gwent, Veneten “) ; zij willen dien wortel wen, ven,
Gwen, ook zoeken in de namen der plaats e n , FVendqne,
e e n d o r p i n Westvlaenderen, niet ver van Blankenberg “); Vannes “) (lat.ijn Dartoritum Venetae) in Bretagne, het oude Armorica (land aan de zee
gelegen), departement Morbihan ; Curvàn of
Cnerven “) in Artois, de woonplaats der
oude Atrebaten “); Caer Gwent, Caerwent,
de stad Winchester 7), in ‘t Latijn Venta
Belgarum, de hoofdplaats van het graafschap Hampshire “), wel reeds eene eeuw
vóór Christus door de Belgae (Belgen) veroverd. In Engeland waren deze Belgen bekend onder den naam van Bolgs, in Ierland onder dien van Firbolgs of Firl-Bolgs,
in ‘t zuiden van Gallië onder dien van
‘) Het is maar, wij noemen het mannetje eener
gans nog gent; doch zou gent in dezen naam niet
verwant zijn met het engelsche woord ,,gentleman”
(edelman) en vroeger eene gelijke beteekenis gehad hebben? [ H e t zou het oude fransche gent
kunnen zijn, waärvoor men,nu genlil zegt. EESTUÜR].
$1 In den Atlas der oude wereld van a. u. n.
VIE~H,
vermeerderd door c. PH FIIXKE,
zie ik, dat
de Heneten of Eneten i n 1 1 4 8 vóGr C . u i t Paphlagonia, eene provincie in het noorden van KleinAzië gelegen, verhuisden en zich vestigden in
Gallia transpadana of Opperitalië en in Gallia
Lugdunensis of Celtica, in het tegenwoordig] Bretagne, niet ver van Nantes.
3) B i j Wenduyne (witte duin heeft men een
Witteberg (Blankenbp-g)
; bij (I ent (Gwen, wen,
wit) een borg Blandìnus; bij Carvin, vroeger een
Wisantum (Witsantum?); niet ver van Calais, eene
kaap Blanct, en in de nabijheid van Vannes, aan
den mond der Loire (Liger) staat een naam la blanche.
4, Niet ver van Vannes of finnes lag de rivier
Vindana; tusschen het eiland Belle-isle en den
mond der Loire liggen de fles de Vannes, denkelijk vroeger %dilis genaamd.
5, Caer beduidt in het Keltisch eene stad, dus
Caerven, witte stad.
6) De Atrebaton woonden in Artois, hiervan
was Atrecht, in ‘t Latijn Nemetacum Atrebatum,
nn Arms, de hoofdplaats; een gedeelte van hen
vestigde zich later in Engoland, tusschen Oxford
en Bath, waar men nog het dorpje At$rd vindt.
7) De eerste lettergreep van Winchester kan
afkomen of verbasterd zijn van Groen, wen, rein,
doch wat beduidt het woordje chcster? Kan dat
afkomen van to cess, asseoir, nederzetten?
8) Hampshire, hamp-shire, graafschap Hamp; dit
ha&p is iaar mijn gevoelen Öok eene;erbas&ing
van went, Gwent, Guent, Genpt en eindelijk homp.

Volcae, Volkes, verwant met ons woord
volk, en daarom droeg de stad Winchester
eeuwen lang den naam van Gwentbolg.
Eindelijk willen weder anderen, dat de
naam, dien men aan de stad Gent gaf, in
verband staat met het woord Ven2a of ven&,
dat in het latere Latijn, volgens den geleerden benedictijner C A R P E N T I E R , zoo veel
zeggen wil als eene mark- of grensplaats,
een naam, die aan de stad volkomen paste.
Zy, die dit gevoelen voorstaan, halen ook
Winchester (Venta Belgarum) aan, door de
Belgen gesticht en veel naar Gent gelijkende, door zijne ligging op de boorden
van de Hechin en Teste ; ja men wil dat
de woorden Gunt, want, Gent, vent, Gont
en wont (alle met eene t geschreven) en
meer diergelijke ééne grondbeteekenis hebben, namelijk I keere&T wkselen, veranderen.”
Bijaldien nu de naam van Gent afgeleid
isdof afstamt van het woord Venta, of wel
van de woorden wen, ven, gwen, die in
het meervoud eene t vorderen, dan zouden
er gegronde redenen bestaan, om den naam
van Gent op eene t te doen eindigen.
Gaarne zag ik dit punt in kwestie beslist,
en wend mij alzoo tot de geleerde medewerkers van denïvavorscher, die het ongetwijfeld wel der moeite waardig zullen achten,
op mijne vraag eenig antwoord te leveren.
Sas van Gent.
F. CALAND.
Schip, scheep. - Het meervoud van schis schepen. Maar ook het verkleinwoord van
schi2, is scheepje. Ook zegt men niet te schip
gaan, maar te scheep gaan. Men zou dus
haast zeggen, dat schip verkeerd was en het
woord scheep moest zijn. Maar dan iit men
verlegen met schipper. Men spreekt van
scheepsgezel, scheepsmaat, enz., maar daarentegen van schipperq, schipbreukeling, enz. Ia
het oorspronkelijke woord schip of scheep ?
t
Schip. Onze taal duldt de korte i wel
waar zij% in dezelfde lettergreep door eenen
medeklinker gevolgd wordt, b. v. achzj?, Eid,
smid, maar niet waar zij aan het einde eener
lettergreep komt. Daar wordt zij vervangen
door de e, b. v. scllepen, leden, smeden. In
scht$ hebben wij dan de oorspronkelijke i,
in schepen de e, die daarvoor in de plaats
getreden is. De genitivus was in de middeleeuwen scepes, smedes, enz. De e van den uitgang, die toen reeds dikwijls weggelatenwerd,
werd in lateren t,ijd nooit meer uitgesproken. De mebeklinker keerde dus tot de
vorige lettergreep terug en waar 200 iets
gebeurde, kwam òf de oorspronkelijke klinker zijne plaats weer innemen, òf de korte
klinker werd verlengd. Van daar smidswìnkel, rtfskoelte, en scheepsmagt, scheepsgezel.P. L. wz.
4”
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GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Afstimmelingen
van C. en J. de W$t
(vgl. A. R. ; X11. bl. 318, 345). Op bl.
318 wordt door CONCHA gemeld, dat, volgens de mededeelingen van de Vereeniging tot beoefening der geschiedenis te
‘s Gravenhage, le afdeel., te Dordrecht 1
april 1361 overleed MARIA DE WITT, weduwe
van wijlen mr. HE~MAN~~ PIETER HOOG, in
den ouderdom van 83 jaren, zijnde de laatste
afstammeling der gebroeders JAN en CORNELIS DE WITT. Misschien weet iemand wie
der erfgenamen hare papieren verkreeg,
Wij zijn in staat hierop het volgende
antwoord te geven, De eenige erfgenaam
was de eenige zoon mr. H. p. HOOG JR.
dijkgraaf van Rijnland en lid van de provinciale staten van Zuidholland.
Is het echter CONCHA te doen om bronnen on te snoren. die weinig bekend
zijn, dan zijnA die ‘waarschijnlijk:
ook nog
te vinden bij de nakomelingen van de zuster der gebroeders JAN en GORNELIS, MARIA
DE WITT, die (zie BAL.EN) in 1661 trouwde mr.
DIEDERIK HOEUFFT, DIEDERIKS ZOON, heere
van Fontaine Peureuse, domheer ten Dom
te Utrecht, waarvan de afstammelingen
nog bestaan in de familiën I~OEUFFT en
T,OTSY.
In het jaarboekje Ifollund van 1850
vinden wij eenige onuitgegevene brieven
van c. en J. DE WITT, medegedeeld door
mr. .r. S. L~TSY. Meermalen is ons ver
haald, dat die familiën nog in het bezit zijn van ,verscheidene stukken betreffende dat gewigtige t.ijdperk onzer geschie.
denis.
x. Y.
-~
Wapenspreuk: Ich Dien (vgl. X11. bl. 284<
344). EDUARD 1, koning van Engeland (12%
-1307), veroverde Wales en stichtte aldaar
Caernarvon Castle. Op dat Slot is EDUARD 11
eerste prins van Wales, in 1284 geboren .
Men verhaalt hieromtrent het volgende. Di
inwoners van Wales, zich de onderdrukkin{
van vroegere engelsche hoofdlieden herin
nerende, hadden den koning verklaard, da
zij aan geen stadhouder wilden gehoorza
men, dan die een vorst van hun eigen volks
Stam was. EDUARD liet daarop, midden ir
den winter, zijne gemalin ELEONORA komen
om in het geheim den tijd harer bevalling
op Caernarvon Castle af te wachten. Daal
bragt zij een prins ter wereld. De konin:
liet daarop de edelen en de voornaamster
van het land bijeenkomen en vroeg hut
plegtstatig af: 1)of zij zich aan de rcgerim
van een jongen vorst, die in Wales gebr
ren was en geen woord Engelsch sprak

vilden onderwerpen.3” Verwonderd cn verieugd beantwoordden zij zulks toestemmend,
vaarop de koning hun zijn eigen pas gebo‘en zoon vertoonde, terwijl hij in gebroken
Welsch uitriep: Zich Dij,, dat wil zeggen
ldit is uw man”. - Die woorden zijn lav. P .
.er in »Ich dien” verbasterd.
Afstammelingen van Tjerk Kiddes de
vries (vgl. A. R. en X11 bl. 342). De
rersebillende mededeelingen in .hT«v. VlII.
jl. 177, geven mij aanleiding tot de volsende vraag :
Waar berust het portret van TJERK
KUDDES, kniestuk, met kenrige lijst, waarin
zijn wapen drie ballen (kogels) van zilver,
2 en 1, op lazuur, met een halven gouden
xtrend op sabel?
Van alle reliquiën daar opgenoemd,
wordt vermeld waar zij zich bevinden ; alleen van het portret niet. Uit de redactie
van het bewuste artikel kan ik niet opmaken, dat baron VAN rrNNnrsTnA te IJsselstein de bezit,ter zoude zijn.
De tegenwoordige eigenaar zoude mij
bijzonder verpligten door de opgave, welke
beschrijving van het wapen de zcare is, die,
zoo als hierboven, of die in het ArmorictE
générd v a n J . B. RIETSTAP, gedeeld in
goud een halve arend van sabel, en in lazuur drie ballen van zilver, 2 en 1. Een
van beide moet fout zijn. Gaarne had ik
hieromtrent zekerheid.
MENNO.

Qeslacht van Dorp. Uit de genealogie van

als die in de Kronyk van w.
bl. 172, voorkomt,, blijkt
dat JOOS VAN DORP kastelein van Gouda
in 1558 was. Hij vèrdronk in de zee in
de nabijheid van Engeland, zijnde kapitein
op een schip, dat den konmg PHILIPS, naar
Spanje varende, convooi had gedaan in 1559.
Hij had getrouwd jufv. ANNA, dochter van
GHEERIT VAN MEECHEREN,
admiraal van
Vlaanderen, en liet eene dochter na, genaamd JACOBA VAX DORP, die tot man had
HENRICK HAEGJI tot Vollenhoven in Overijssel.
Maar in de genealogie van VAN ROON,
bl. 200, zegt GOUTHOEVEN, dat BOUDEWIJN
VAN HOON, in 1554 raadsheer te Luxemburg en daarna kanselier van den hove
van Gelder te Arnhem, gehuwd was met
ANNA
VAN
MEECKEREN,
van St.Wijnocxbergen in Vlaanderen.
Het komt mij voor, dat ANNA VAN UEECKEREN,
na den dood van JOOS VAN DORP,
hertrouwd i s m e t B O C D E W -I J N V A N R O O N ;
want men vindt ter weeskamer van LeiVAN
VAN

DORP,

zoo

GOUTHOEVEN,
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den vermeld, dat PIETER VAN ZOUTEL,ANDE
voogd was over de kinderen van B O U D E WIJN
VAN
RHOON, r i d d e r e n A N N A V A N
MEECKEREN, en dat. ter weeskamer verscheidene rekeningen van dien boedel in 1581
nog aanwezig waren, onder anderen:
1 O. » Rek. die JACOB CAMPE doet aan Capit,ein JOOS V A N D O R P van den jare 1558
van de victualie bij CAXPE gednen op ‘t
schip van oorloge genaamd de Christopher
van Danzwith, daerop VAX DORP Kapitein
was over 202 hoofden, gemonsterd den 16
Juny 1558 en afgedanct den lesten november
daeraenvolgende.”
2’. ~>Rek. van JOOS VAN DORP, hofmeester van mijn Heer van Cruyningen, wat hij
gekocht heeft van JAN GILLTSZ. CRAMER, te
Ter Veere van 1 Juny 1556.”
3O ,,Eene obligatie groot 1242 L 4 0 over
de liverantie Van victualie in de voycqe naer
Bretagne ao. 1558, ten behoeve van de
wed. van wijlen Kapitein JOOS VAN DORP,
Jonkvr. A N N A V A N MEECKEREN, dato 5 .January 1560.” Een dito van 17 october 1571,
aan de vrouwe Cancelliers in Overijssel, enz.
.
.

.

ELSEVIER.

lijkheden Bewester Schclde, achter de &oniek van Zeelund door M. S M A L L E G A N G E ,
staat het wapen van het dorp Capelle in
Zuidbeveland, hetwelk volkomen overeenkomt met dat eener vlaamsche familie CAPELLE of VAN CAPELLE in het ArmorialgènèYal
Van RIETSTAP: ad’ argent & une Bglise
de gueules, essorée d’ azur, croisée de sable,
la tour à dextre; :I la champagne de gueules charge du chiffre XIIII d’or.” Welke
betcekenis het getal X1111 op het sprekend
wapen van dit dorp, een der oude bezittirigen der baronnen VAN CATS heeft, zou
ik gaarne willen weten, alsmede of het wapen van de vroegste tijden dit getal droeg,
dan of het er slechts later is bijgevoegd,
en om welke redenen en door wien.
F. CALAND.

Willem v a n Az o f v a n H a s s e l t .
Men vraagt eene zoo mogelijk omstandige opgave van het nageslacht van W I L LEM VAN ASSELT Of VAN HASSELT, die in
1478 veldoverste onder C A T H A R I N E V A N
GELDER
was; tevens van het wapen, dat
hij voerde, en van de stukken en uitwendige sieraden daarvan.
v. A.

Getal XIIII op het wapen van KapeIIe.
Op de wapenkaart van de landen en heer-

MENGELINGEN.
Ongeluksdagen (vgl. X1. bl.380; X11. bl. en overzigt van gelukkige en ongelukkige tlageiz
57). Dat soortgelijke tafels niet vreemd zijn en uren, volgens de meenìng der Aandeldrijblijkt uit het Tzj’dschrzj? v o o r Ind, Taal, cende volken van den Archz>el door J. IIA@-9.
Land- en volkenkunde, TIIe Serie, dl. 1 afl. 11 GEMAN Jz.
(1857) waar men op bl. 130 vindt Tafels
Doorloopende paardensprong (vgl. X11. bl. 286, 347). Ook op het schaakbord voor
vier spelers kan men het paard alle ruit,en achter elkander laten bezetten op de volgende wijze :

38
93
36
99
44
107
50
105

) 96
1 33
1 35 1 94
1 98 1 37
1 39 1100
1 92 ) 103
1 511 4 0
1 104 ] 43
1 45 1 106
1 108 1 49
1 110
1 47

1 119 1 32 1 81
1 82 1 95 ( 120
19 7 1118I 31
) 34 ) 83 j 54
/ 91 1102 1117
] 42 / 53 ) 84
11011 9 0 1 59
1 52 1 41 j 26
1 109 1 60 1 89
1 46 1 25 1 112
) 61 1 48 / 23
1 24 1 111 1 62

1 30
( 55
1 80
) 121
1 58
) 27
1116
1 85
1 22
j 63
1 88
1113

1 79 1 56 1 15 1
( 16 1 29 1 78 1
( 57 1 14 1 17 1 76 1 7 3
) 28 1 77 1 74 ) 13 1 18
1 91 201 111 721 75
1 122 ) 69 )
3 1 19 ) 1 2
1 21 1 10 1 71 (124 1 6 7
1 70 ] 123 1 68 1 7 1 4
1 115 )
2 1 5 1 66 ) 1 2 5
1 86 1 65 1126 1 3 1 6
1 127 1 114 1 1 1
1 64 1 87 1128 1

.Het paard kan hier van 64 op 1 en van 128 op 65 terugspringen, maar niet van
128 op 1. Wie geeft ook op dit bord eenen doorloopenden paardensprong ?

.
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Versmoring van watervrees-lïders. Tongbesnijding van honden. - E en middel tegen de hondsdolheid (vgl. A. It.).
~~~nzorzizg?

Hoe gaarne wenschte ik op
bl.
259) een toestemmend antwoord te kunnen
geven, maar helaas1 integendeel geloof ik
dat dit volksbegrip op feit,en steunt. En
waarom zouden wij willen staande houden,
dat deze gewoonte niet zou hebben plaats
gehad? Het was immers niet uit wreedheid,
dat men die menschen om het leven bragt.
Neen, het was integendeel uit mededoogen,
dat men het lijden wilde verkorten van
menschen, die, zoo men meende, ongeneeslijk waren. Reeds lang evenwel moet bij
ons te lande die gewoonte hebben opgehouden te bestaan, vooral in onze meest
verlichte steden, alhoewel het ten platten
lande, na dien tijd, nog veel te wenschen
zal overgelaten hebben. Ik heb voor mij
liggen : De dràe Boecken der Medicynsche
Aenmerkingen,
in ‘t Lutyn beschreven van den
Heere NICOLAAS TULP, Amst. 1650, waar
men, bl. 42-43, leest: r)Alsoo dat het niet
van noode is gheweest, dat men dese, en
andere siecken (welcke ick nochtans veele
ghesien hebbe) een korten doot aendede,
‘t zij met dekens of hoofdpeuluwen, ghelyck
‘t ghemeene volck spreeckt, op de mont
gheleijt zijnde. Want sij sterven haestigh
ghen6ech v a n selfs.”
Ik zeide zoo even, dat het ten platten lande
nog veel te wenschen zou overgelaten hebben; zie hier een voorbeeld. Niet langer
dan twintig of vijf en twintig jaren geleden,
werd de zoon van een landman te Oefelt,
in ‘t Land van Cuyk, door een dollen hond
gebeten. Hij kwam onder behandeling van
twee geneeskundigen uit den omtrek, doch
alle middelen waren vruchteloos. Eindelijk
kwamen die twee geleerde (?) heeren t e
zamen overeen, hem eene slagader aan den
voet te openen en hem in een warm bad
te laten doodbloeden. Het middel werd te
baat genomen en de jongeling bezweek. De
beide doctoren zijn thans ook reeds overleden, maar ik kan allergeloofwaardigste getuigen bijbrengen. - Dat in het laatst der
vorige eeuw in Pruissen de gewoonte nog
bestond om watervreeslijders een korten dood
aan te doen, zelfs met toestemming der
overheid, meen ik te kunnen bewijzen uit
een’ werkje in gr. 8O, ten titel voerende:
Proeve eener nieuwe theorie der watervrees enz.
door KAREL FREDERIK BADER, geneesheer te
Buchsweìler, vertaald doo-r J. R. DEIMAN,
med. doctor te Amsterdam. Amst. 1804. Men
leest daar bl. 81. »Hoe wreed ging en gaat
men niet meenigmaal, -. dikwijls met goedkeuring der overheid - met zulke ongelukkige te werk ! Hier wilde men dezelven
de vraag van F. HARTOU (vgl. Nav. 111,

onder dekens versmooren; gindsch hun alle
ederen openen; daar aan de bedsponde vastkluisteren, enz.”
Tongbesnijding van honden. In het boven
aangehaalde werkje van BADER, bl. 16-19,
leest men : )> Om het dolworden der honden
te voorkomen, heeft men reeds verscheidene
middelen voorgeslagen, die echter allen onnut zijn. - ‘t Gene het meest opzien gemaakt heeft, en waarvtin men zich nog
heden ten dage bedient, is het uitsnijden
van den zoogenaamden dolwurm. - PLINIUS
de tweede ried deze kunstbewerking aan, in
zijne Hist. Nutur. Lib. XXIX. c. 5. en niet
tegenstaande alle verlicht.ing, en de, sedert
dien tijd, zoo veel verbeterde en gezuiverde
natuurkunde, raadt men dit waarlijk schadelijk middel nog aan. Deze zoogenaamde
dolwurm is, zoo als uit de beste en nieuwste waarnemingen blijkt, niet anders dan
een, nu eens langer, dan korter, kraakbeentje, dat zeer veel overeenkomst heeft
met het kraakbeentje aan den rand der oogleden ; en, aan de lange tong der honden
eene zekere stevigheid geeft, zonder dat
dezer beweegbaarheid, wijl hetzelve in het
midden buigzaam is, daardoor verhinderd
wordt, - en is dus voor den hond een
zeer noodzakelijk deel. Ontegenzeggelijkc
waarnemingen bewijzen ook, dat, door het
uitsnijden van dit deel, het dolworden der
honden niet belet kan worden, daar men
vele voorbeelden heeft, dat honden, niettegenstaande hun de dolwurm was uitgesneden, evenwel raazende zijn geworden.”
Vervolgens brengt de schrijver vele voorbeelden bij van honden wien de dolwurm
uitgesneden was en die evenwel dol werden,
en zegt hij ten slotte : 1 veelen beweeren nog,
dat de hond belet wordt, te b$en, wanneer
hem deze dolworm ontnomen is. Dit zou
toch iets zijn. Dan al mijne moeite, om te
ontdekken, hoe bij daardoor zou verhinderd
worden, te bijten, was, tot dus ver, te vergeefsch ; en daar ik nog geene verklaring
daarover gelezen, noch dezelve, tot hiertoe,
van eenigen Hondeli-Arts heb kunnen krijgen, twijfel ik zeer daar aan.”
Een middel tegen de Hondsdolheid? In de
beide door mij aangehaalde werkjes wordt
het plot,seling, door den lijder niet vermoede,
onderdompelen in zeewater sterk aangeraden. BADER zegt: n dat het onderdompelen
in zoet, even als zout water, somtijds gelukkige gevolgen gehad heeft en dat CELs’cs en andere oude schrijvers dit onderdompelen hebben aangeraden.” Hetgeen
men mijnen vader, als jongeling, had medegedeeld (Nav. VI. bl. 217), kan alzoo met
de waarheid overeenkomstig geweest zijn.
Belangrijk gewis is m. i. dit werk van
BADER,
daar een DEIMAN anders de verta-

.
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ling er niet van op zich zou genomen
hebben.
H. C. STRIK VAN WIJK.
Steen voor het huis van de Ruyter
(vgl. X1. bl. 318). In de Levensschefsen,
uitgegeven door de Maatschappij tot nut van
het algemeen leest men bl. 47: 1 Hier waren zij juist voor het huis, waarin DE RUYTER
gewoond heeft, thans door de bezorging van
den Heer H. DROST, deszelfs tegenwoordigen
eigenaar en bewoner, met het borstbeeld
van dien zeeheld pronkende.” Wanneer de
st,een er in gemetseld is zal wellicht uit de
grondpapieren van het huis kunnen blijken.
FRISIUS

SECUNDIS.

Duisternis op klaarlichten dag te Amsterdam (vgl. A. R). Ik gaf (ATuv. 1X. bl.
80) te kennen mij te vereenigen met het
gevoelen van het Bestuur, dat er in ons
land, althans bij menschen geheugen te
Amsterdam, nooit een volslagen duisternis,
bij dag, zonder mist had plaats gehad. Toevallig echter krijg ik in handen de Nieuwe
Alg. Vud. Letteroef. van 1787, dl. 11. No. 9,
en, in het mengelwerk, bl. 408-413, valt
mij in het oog: BericAt, aangaande een zeldzame onweer+buij welke, omstreeks Amsterduin, op den laatsten dag van Julg 1787,
veel schade heeft veroorzaakt; met zonderlinge uitwerkingen. Door doctor M. HOUTTUIJN.

Men ontwaart daaruit, dat het, zonder
mist, even buiten de Raampoort zoo duister
was, dat de berigtgever de koeien, die in
de weide naast zijn tuin waren, niet dan
zeer bezwaarlijk kon zien.
Het verhaal dezer duisternis bragt mij
tevens te binnen de prent, besproken Nau.
1X. bl. 22. Welligt dat die duisternis zich
over geheel Amsterdam verspreid heeft of
althans tot over dat gedeelte waar de prent
betrekking op heeft. Na den middag toch
werd aldaar, in dien tijd ten minsten, ook
even als des voormiddags begraven.
H. C. STRIK
-

VAN

WIJK.

Haan op kerktorens (vgl. .A. R.; X11.
bl. 60). In het Leeskabinet voor 1835, dl.
IV. bl. 296, leest men: ~Volgens een pausel$k bevel, omstreeks het midden der negende eeuw, moest het beeld van eenen
haan op alle kerktorens geplaatst worden
om het, volk te herinneren aan de verloochening en het ongeveinsde berouw van
P E T R U S . Dit is de oorsprong van de gedaante der meeste windvanen opkerktorens.”
Volgens LUISCIUS, Alg. Hist. Geogr. en
Geneal. Woordenboek, was Leo IV van
12 april 847 tot 17 julij 855 paus van
Rome. Hij heeft vele herstellingen laten doen
aan de gebouwen dezer stad, voornamelijk

in den omtrek der kerk van S. Pieter.
Daarenboven liet hij eene stad, tien mijlen van Centumcella, welke de Saracenen
geruïneerd hadden, weder opbouwen en
gaf deze den naam Leopolis. - Het bouwen of herbouwen van vele kerken en
torens in die hernieuwde steden kan, m.
i., dat pauselijk bevel uitgelokt hebben.
Welligt vindt men daaromtrent iets bij
PLATINA
of andere levensbeschrijvers der
pausen.
H.

C.

STRIK

VAN

WIJK.

Woonhuis van Daniel Raap te Amsterdam. (vgl. X1. bl. 381; X11. blz. 59, 187).
Als t F R I S I U S S E C U N D U S op zijn woord
niet gelooven wil, dat het bewuste huis
werkelijk dat was, hetwelk thans door den
heer TIELKEMEIJER bewoond wordt, zal het
ook wel niet helpen, al verzeker ik het
hem met bijvoeging dat ik de stukken heb
gezien. Dat het .echter op den Vijgendam
was blijkt, behalve uit de reeds opgegevene
werken uit het derde deel van de Amsteldamsche Jaarboeken van KOK, waarin het
verhaal van de begravenis in extenso te
vinden is ‘). t zal zich dus moeten gewennen
in het door hem vermelde plaatje den Vijgendam te zien, hoewel ik gaarne erken,
dat dit (al heeten de plaatjes ad. viv. deel.)
wel wat moeielijk is. Ik neem de gelegenheid waar om te vragen: zijn deze plaatjes van de begrafenis van R A A P afzonderlijk uitgegeven of voor een of ander
werk vervaardigd en in ‘t laatste geval
voor welk? Toch niet voor de Vuc7erlandsche Themata v a n F O K K E S I M O N S Z ,
waarin ik mijne exemplaren gevonden heb?
CHR.

Bijnamen van ’ grachten en straten te
Amsterdam. (vgl. A. R.; XL bl. 283,319,
3 8 2 ; X11. bl. 60, 127, 252, 284, 350).
Daar er op nieuw sprake is van de Jordaan
en andere bijnamen van grachten en straten, zoo schiet mij te binnen wat eens een
Amsterdammer van ouder tot ouder, een
oudoom van mij, die, als rentenier in duodecimo, op de Rozengracht woonde, mij
daarvan zeide. Hij was toen omstreeks de
zeventig en ik bijna tien jaren. Thans,
ben ik een zestiger, maar mijn geheugen is
goed en, zoo als een ieder weet, men vergeet niet ligt hetgeen men in zijne jeugd
gezien en gehoord heeft. Maar ter zake.
Eens bij mijn oom zijnde, klaagde ik hem,
dat een paar mijner speelkameraadjes mij
geplaagd en verweten hadden, dat ik een
1) Ook wordt in dat werk (bl. 27), even als in
het vaderl. Woordenboek, de porceleinhandel als
KAAPS kostwinning opgegeven.

oom had, die in de Jordaccn woonde. Ik
vroeg hem, of het waar was dat hij daarin
woonde in plaats van op de Rozengracht,
en of er iets verachtelijks in dat woord
Jordaan gelegen w a s . Hij sprak: 1 neen,
knaap, maar omdat in de binnenstraten
en stegen vele arme lieden wonen, wil deze
of gene onbedachtzame het als iets verachtelijks doen voorkomen. Wat nu den na,am
van Jordaan betreft, ik zal u verhalen wat
mijn vader daarvan zeide, toen ik zoo oud
was als gij t,hans zijt, en ook wat ik er
van denk. - Die zoogenaamde Jordaan,
waartoe de Rozengracht almede behoort,
bevat eene reeks van grachten, straten en
stegen, in welke laatste vooral, eene behoeftige overbevolking gehuisvest was. Nu
weet gij hoe modderachtig het is in de
Jodenbreestraat, voornamelqk in ‘t voor- en
najaar, als het veel regent. Welnu, bij zulk
weêr is het in deze zoo veel naauwere straten nog erger, en nog veel erger moet dat
geweest zijn toen er nog geene doorloopende
Poten in de straat lanes de huizen lienen.
Het kan dus niet ande& of het moet Jaar
bij zulk weêr een ware modderpoel geweest
zijn. Dewijl nu het volk, schertsender wijze,
dikmaals juist het te.gendeel zegt van wat
het meent,, b. v.: ->t 1s een properge, ‘t is
een vlugge in plaats van: een slorcZige, een
trage, zoo is het ligt mogelijk, dat er de
een of ander geweest is die, dezen modderpoel een bijnaam willende geven, noodzakelijk den naam van een zeer zuiver,
helder water moest opsporen. En welk
water nu zou daartoe beter geschikt zijn
dan de Jordaan? Een water toch, waarin
J O H A N N E S doopte en J E Z U S zich deed doopen, moest, naar zijne meening, wel een
helder water bij uitnemendheid geweest zijn.
Welligt ook gaf eene bijbelsche prent,, die
handeling voorstellende, hem daartoe aanleiding. Zulke prenten zag men gewis vroeger en ziet men thans nog daar en elders,
tot zelfs bij de allergeringste menschen aan
den wand hangen, hetzij in lijsten achter
glas of op dik papier, of wel dood eenvoudig op beschot of muur geplakt. Of dat
water eene zee, een rivier of meer was, dat
zal hem hetzelfde geweest zij+ daar het
maar te doen was om den na m van een
zeer helder water. Ook mag me a onderstellen, dat de geographische kennis van zoo
iemand zich niet ver uitstrekte. Wat nu
betreft het geven en verspreiden van bijnamen, als waarvan wij gesproken hebben,
zoo meen ik, dat men gerust kan vaststellen, dat het herdoopen veelal zal plaats
gevonden hebben dáár waar zich een aantal knechts en jongens, als ambachtslieden,
op een en denzelfden winkel bevonden,
* Deze knechts en jongens vertelden her

velligt ten hunnen huize en van daar ging
let al verder en verder.”
Op een’ anderen tijd met mijn oom de
zapenburgerstraat doorgaande, zeide .hU tot
nij: »deze straat wordt ook dikmanls de
Vinkebuurt ‘) genoemd.” Vindt men daar
ian zoo vele vinken, Oom? vroeg ik hem.
1 Ja, min jongen, dat kan wel gebeuren,
maar het zijn vinken van een andere soort
3an gij bedoelt, die wel worden doodgeknepen maar niet worden gegeten, en zij
3ie niet dikwijls schoon linnen aan ‘t lijf
Krijgen, zijn daarvan veelt,ijds rijkelijk voorcien. Er zijn zeker meer zulke buurten, ja,
zelfs veel ellendiger, maar welligt heeft deze
het eerst de eer genoten, dat de een of
inder er zijne aandacht op gevestigd en
lie straat alzoo herdoopt heeft. Het lust
nij bij deze gelcgcnheid u te verhalen, hoe
nen mij in mijne jeugd eens beet nam,
;erwijl ik op het bultentje mijns vaders
bezig was om vinken te vangen. aHoe gaat
‘t jongeheer,” vroeg mij een kerel, die digt
bij. mij langs ging, 3) hoe gaat het? vangt
GIJ nog al wat?” Nog niets, de vinken zijn
te schuw, was mijn antwoord. N Wil ik u
dan eens leeren om veel vinken te vangen?”
Als ‘t u belieft. I Wel nu, jongeheer, dan
moet gij uw hemd zes weken achter elkander aanhouden en dan kunt gij van eene
goede vinkenvangst verzekerd zijn.”
Mijn vader, wien ik dit verhaalde, hielp
mij spoedig uit den droom.” Tot dusverre
mijn oom.
Toen ik hij de amsterdamsche schutterij
te velde stond en onmiddellijk met het vo&
in aanraking kwam, heb ik het bovenbedoelde ongedierte meer dan eens met den
naam vhnken hooren benoemen.
H . C. S T R I K V A N W I J K .

Beweegbare letters (X1. bl. 379). Ik zal
omstreeks twee jaren oud geweest zijn, toen
men mij de kapitale letters leerde door een
stel van 24 zwarte en een van 24 roode
gedrukt en op karton geplakt, waarvan ik,
bij wijze van loting een uitrok en noemen
moest. Als kinder-loterijspel had ik er later
een van 50 wapens onzer provinciën en
L. J.
steden.

l) In de

koddige en ernstigeopsdrz$?en enz., door

JEROEN JEROENSE, derde Uitgave,
IJZEE,
1846, leest men op bl. 66:

bij H. MOOLEN,,Te Amsterdam,
in de Vinkenstraat.” [Onze geachte medewerker
weet, als geboren Amsterdammer, toch wel, dat Vinkenstraat de officiële naam is eener straat in een
gensch &nder deel der stad dan devinkenbuurt?]
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GESCHIEDENIS.
Oude spelen (vgl. X1. bl. 38, 106). Achte:
de Mime-p2icht ende X?ncysheyts-kamp
vind ik ir
de twee exemplaren, die er mij van bekenc
zijn, een werkje getiteld: Kindw-aerck
Ofr:
Sìnne-beelden van de spelen der kinderen, iris
gelijks te Amst. bij J A C O B A E R T S Z . CALOB
in 1626 uitgegeven. Wij leeren daarui
waarmee de nederlandsche jeugd in di
eerste helft der 17” eeuw zich vermaakte
Ik laat hier de titels volgen der emblemata
voor zoo verre die aan kinderspelen om
leend zijn, en voeg er hier en daar eenigc
regels bij, waarin of die spelen duidelij
ker beschreven of andere spelen vermeh
worden.
1. Van molentjens.
Merckt hoe dat op besem-steelen
Kinders met maelkander spelen,
Hoe sy op een houte peert
Vrolyck ryden over d’ eert.
Hoe haer meulentiens door ‘t waeyë
Altyt heen en weder draeyen.
2. Van vliegers.
3. Van koten.
4. Van tollen.
5. Van kolven. Kolven schijnt dus in
dien t.ijd een kinderspel geweest te zijn
In onzen tijd (of liever dertig of veertig
jaar geleden, want nu vindt men weinig
kolfbanen meer) kolven alleen volwassenen.
6. Van poppenspel.
7. Ter kuyl-spel,
Ter kuyl, ter kuyl, roept een van allen:
Die eerst mis werpt met de ballen,
Sal men schryven aen een merck,
En moet, weer beginnen ‘t werck.
Één is niet, of twee te rechten;
Alsser dry staen moet men wachten, ‘)
Want komt daer noch eentjen by,
‘t Spel is wt, ghy raeckt in ly.
Dan soo moet hy staen ter zyden,
Blindelyck soo lange lyden,
Tot dat met spyt ende schant,
Elck gemickt heeft nae syn hant,
8. Van negen-kuylen.
Negen putjens aen malkander
Even wyt de een van d’ander,
Even diep en even dicht
Werden itt de aert gesticht.
Even groot zyn wel de gaeten
Meer niet evenveel zy baeten,
‘t Een meer als het ander gelt,
Die meest treft oock ‘t meeste telt.
Als in ‘t middenste van allen
Men het balleken doet vallen,
“) Oppassen, oplettend zijn.

‘t Spel men vordert dan seer moey,
Negen wint men in een goey.
9. Van bickelen.
10. Van kaetsspel.
ll. Van ‘t beugelspel.
In het midden staet een beugel,
Die met een gestaelde vleugel,
Vast geplant is in de eert,
En aen alle kanten keert..
Groote met haer groote stelen .
Konstich door den beugel spelen,
Maer de kleyntjens in ‘t gemeyn,
Bruycken spaentjens kort en kleyn.
Die de bol ter vlucht kan jaegen,
Dat hy door de ring mach draegen,
‘Die de beugel omme draeyt,
Als hy daer door komt geswaeyt,
Die party daer van doet wenden,
Of weerom nae ‘t perck kan senden,
Of zijn bol leyt in sijn pl?ets,
Alder meest wint van syn maets.
12. Van klootspel.
Somtyts om haer te verwarmen,
Dryven met geswinde armen
Om het veerst de lichte kloot,
Tot dat hy van selfloopt doot.
Somtyts zy haer bollen dwingen,
Nae een perck of merclr te dringen,
Die op ‘t loot de kloot best meat,
Meesterlyck komt naest aen ‘t ent.
13. Van quillien (kegelen.)
14. Van troumadame (een meisjesspel).
Elck sijn bol soeckt door te dryven,
Voor de poortjens minst te blyven.
Hoe sy meerder rollen in,
Hoe oock grooter is ‘t gewin.
‘t Erchst in ‘t midden van de wegen,
Naest de twaelf is gelegen,
‘t Grootst kruys naest het grootste goet,
Dat de winst verliesen doet.
15. Hoofs klossen.
Dry of vier gedraeyde klooten
Liggen op de eert gegehoten,
Even slecht en ongeacht,
Maer niet van gelycke macht.
Want één door een koort inwendich,
Onder d’ eert gehecht behendich,
Boven aen een water-vat,
Die hem slechts aenraeckt maeokt nat.
Als ghy wilt de bol voort-bossen,
En daer mede meent te klossen,
Om dat ghy u hebt vertast,
Valt op u de waterlust.
16. Van bobbelen (bellen blazen, dat men
oen door een rietje deed).
17. Van op stelten gaen.
18. Trecken tegen een.
19. Van hoepen,
5

34’
20. Van aen honck loopen.
21. Van over ruch springen.
22. Van over sloot springen.
23. Hoe veel horens.
24. Van booch schieten.
25. Van meessen vangen (in knippen).
26. Van mossen (musschen tam maken).
27. Van zydwormen.
28. Van duyven melcken.
29. Van hengelen.
30. Van kikvorssehen (vangen).
35. Van swemmen.
36. Van op schaetsen ryen.
37. Twee aen een kort.
Als sy ‘t saemen staen by paeren,
D’ een den and’ren moet bewaeren,
Door een tou gelycklyck vast,
D’ een nau op de ander past.
Vrye lopers met haer slaegen,
Rucken desen, ende plaegen:
Die in ‘t midden sit meest lyt,,
En moet draegen grootste spyt,
Hoe dat sloffer is de wachter,
Hoe hy wert gedoft onsachter,
Als de stryder is gevat,,
Sit hy daer de lydcr sat.
De achtkante boer (vgl. X11. bl. 234,
321 en 358). De achtlcante boer is, als ik
mij niet vergis, nooit een bewoner van het
Doolhof geweest, maar wel van de zoogenaamde Snijlcamer. Immers toen ik in 1813
tot 1815 de lessen in de anatomie te Amsterdam bijwoonde, werden aldaar de sceletten van verschillende beruchte personen
bewaard, die met de kermis, behoorlijk
aangekleed, met andere anatomische voorwerpen, voor de ramen werden geplaatst.
Onder de sceletten noemde men, als mijn
geheugen mij niet bedriegt, ook dat van
den achtkanten boer, even als dat van DOORTJE
DONKER,
met welk laatste scelet en met
zijn kostuum, de jonge studenten zich vaak
vermaakten. - De geschiedenis van den
achtkanten hoer ken ik echter niet.
9 Januarij.
De achtkante boer. Tot opheldering kan
het volgende misschien n?g dienen. In mijn’
jongen tijd, 50 & 60 Jaren geleden, zag
men op eene der kamers, boven de St. Antonies-waag, het uitzigt hebbende op de
Nieuwmarkt, in de rigting der Jodenbre&straat, in de hoeken van twee geopende
vensters, steeds vier gekleede geraamten
staan, terwijl op de vensterbank, bij een
dier geraamten, een opgezet hondje stond.
Een dezer geraam.ten werd gezegd dat van
den achtkanten boer te zijn; een ander dat
van DOORTJE D O N K E R , en het derde dat
van JACÒ. Welk geraamte het vierde was
is mij ontschoten. Het waren alle geraamten
van beruchte boosdoeners, die hun leven

hadden verbeurd en, behalve DO&TJE DON
KZR, die in de gevangenis inoet gestorven zijn, ook door beulshanden zijn omgekomen.
Deze afzigtelijke openbare tentoonstelling
heeft lang reeds opgehouden, maar de geraamten moeten later, bepaaldelijk op kermistijden, in het gebouw voor geld zijn
te iien geweest, en zvllen, indien de beenderen niet begraven zijn geworden, waarscbijnlijk zich nog bevinden onder de curiositeiten der vroegere chirurgijnsgildekamer, die, gelijk bekend is, met het theatrum anatomicum, de zoogenaamde snijkamer, zich in hetzelfde gebouw bevindt.
Van hetgeen het volksverhaal aangaande
den achtkanten boer zeide, is mij niet meer
bijgebleven, dan dat hij een goed springer
was; wie hij geweest is, schijnt minder
bekend te zijn. JA&, in de wandeling JA&
met z$n Aondje genoemd, was het hoofd
eener bende moordenaars, heette eigenliJk
JACOB
FREDRIK
MULLER
en werd volgens
WAGENAAR,
Beschrgving
van Amsterdam, dl.
11. bk. 23, op den 6”n aug. 1708, doch
volgens de Amsterdamsche Jaarboeken van
J . KOK (dl. III. bl. 73 en 74), waar hij
SJACO genoemd wordt, den 17d” aug. van
dat jaar ter dood gebragt,. Van geen andere
soortgelijke misdadigers heb ik kunnen nagaan, dat door die schrijvers de teregtstellingen zijn medegedeeld, en dat de eerste
die van JAcò te boek stelde, mag zijn oorspr6ng vinden in de omstandigheid, dat de
proceduren, tegen dien misdadiger gevoerd,
‘s lands staten aanleiding hadden gegeven,
om ten aanzien van het appèl in strafzaken eenige nadere bepalingen vast te stellen.
Ik noemde deze openbare tcntoonstellingen afzigtelijk; maar, niet minder dan de
st,rengheid der strafwet en de wreedheid
der straffen, waren zij daarenboven mede
getuigen van de ruwheid en onmenschelijkheid dier dagen, toen het te Amsterdam en voorzeker ook elders mode was, in
kermistijden naar gevangenissen en kranka l s n a a r e e n beestenzinnigengestichten,
spel te gaan, om er de ongelukkigen, die
er verblijf in hielden, te zien, terwijl de
ellendigste onder dezen in laatstgemelde
gestichten door de bezoekers niet zelden
werden geplaagd en opgehitst om hunne
razerni op te wekken en de proeven daarvan te aanschouwen. In onze dagen van
meerdere verfijning en hoogere ontwikkeling kan men zich van dergelijke, door de
hooge overheid toegelaten dingen geen
denkbeeld maken, even zoo min als het
tegenwoordig geslacht begrijpen kan, hoe
het, nog geen halve eeuw geleden, mode
was en althans geen aanstoot gaf, dat eerbare vrouwen tot den gegoeden burgerstand
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behoorende, met hare mannen of betrekkingen, te Amsterdam openbare speel- en
hoerhuizen als de Pijl en Fontein bezochten.
Harlingen.
DIXI.

Pruiken (vgl. X11, bl. 232, 289, 321).
Over de geschiedenis der pruiken moet een
artikel te vinden zijn in den Abnanach de
Gotha van 1780. Ik ken echter den inhoud
daarvan niet.
Historisch (jianzebord (vgl. X11, bl. 363).
Het bedoelde ganzebord kan A L E X A ND E R
vinden in de Poesies sur la constitution Unigenitus, recueillies par le Chevalier de G..., GfJicier
du, Regiment de Champagne. A Villefrsnche,
chez PHILALETEBELHUMRUR.
MDCCXXIV.
Tom. 11, p. 85.
HK.
Viachmarkt te Leiden (vgl. X11. bl. 166,
259). Het eten van zeehonden wordt betwijfeld. VAN WIJN heeft evenwel in zijne
Avondstonden, 11. bl. 78, voldoende aangetoond, dat het eten van zee-, zeeG of zelbonden, ook wel robben genaamd, in de middeleeuwen zeer algemeen was. Ik zeg algemeen, doch dit is minder juist., want de
zeehond was een spijs der rijken en niet
van de minderen. Even zoo gebruikten de
graven bruinvisschen, en was zelfs het vinden op het strand en niet verantwoorden
van een bruinvischje strafbaar. Ter dier
zake transigeerde zeker persoon voor 50 st.
(Rek. Noord-Hall.
1441-1442 fol. 32).
Meermalen worden de zeehonden als spijs
in de rekeningen vermeld. Zoo leest men
in de Graa$. rek. van 1453/4 fol. 147, dat
de hertog verlangde, dat op het te houden
banket zeehonden zouden zijn; en wordt
in de rek. des rentmr”. van Noord-Holland
1366 fol. 1 gezegd: l)Soe leverde die ren1 temeest’ in der coken te heve ‘s fridaghe
) voir vastelavent een zeelhont.”
E.
Uitbeiteling van familiewapens (vgl. X11.
bl. 301. 329. 356: X111. bl. 1 :‘I . Lane
vóór dat PIETER PAULUS, op heclaatst de;
18” eeuw, N door een enkel bevelwoord te
zweeg bragt, dat men de wapens, zoo uit
~1 de kerken als van de voorgevels der hui» zen enz. enz. zag verdwijnen,” heeft ALVA,
in october 1569, een soortgelijk gebod doen
uitgaan, in originali op het brusselsche
rijksarchief voorhanden: wij achten het onnoodig daarvan een afschrift te leveren,
aangezien dat stuk door MARCUR, in zijne
Sententien en indagìqen van Don FERN.ANL)O
ALVAREZ,
Amsterdam 1735, bl. 432, is
opgenomen. In een register, getiteld: Conseils des tronbles, tom. 7. pag. 340, .m.ede
te Brussel op ‘s rijks archief berustende,
I

I
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vindt men eene nS’eca$catìon
des maisons
)I lù où les armoiries ont été cassées”, gevoegd bij eene lijst van 10 bladzijden, tot
opschrift voerende I) Memorie van de huizen
UOP den Must gcdevolveert ter zaecken vande
nvoerleden tröublen binnen ende buyten der
,>stadt van Antwerpen,
mitsgaders oyck de
» speelhuysen.” De kantteekeningen, op deze
lijst gesteld, duiden aan de huizen en de
N speetiuysen”
(buitenplaatsen), waarvan de
wapens zijn afgenomen en verbrijzeld.
CCIJPERS

VAN

VELTHOVEN.

Staringh of Staering (vgl. X11. bl. 109,
257, 292, 323). In mijn bezit is het album
amicorum van mijn oudoom, mr. DIEDERIK
raad in de vroedschap te
VAN EORBAG,
Schoonhoven, later lid der nationale vergaderingen en als lid van gedeputeerde
staten van Zuidholland overl. in 1825.
Het bevat de albumbladen van drie STARINGHS,
zoo als alle drie hun naam schrijven. Het eerste is, zonder opgave van plaats,
d.d. 30 act. 1770,vnn J.G.sTARINGH,V.D. M.
in Gouderak, met de woorden van SENECA,
Natur. quaest., V. 18, en aan het slot: Hisce
ViTO jUVeUi

DIDERICO VAN HORBAG

eX efi-

nitate cognato propediem mari infido se
credituro, ut ad gerenda bella classica se
exercitaret (v. HORBAG Was eerst voor den
militairen zeedienst bestemd en deed ook
als adelborst eenige reizen op ‘slands schepen), amicam sui memoriam commendare
omniaque fausta, et ut propositi nunquam
poeniteat, adprecari voluit J. G. S. enz. Het tweede, mede zonder vermelding van
plaats, d.d. 29 act. 1770, is van A. H. C.
STARINGII, toenluitenant ter zee,laterkapt”.
voor de admiraliteifte Amsterdam;in de actie
op Doggersbank commandeerde hij het schip
van den admiraal ZOUTSAN. Volgens VERWOGRT was hij geb. te Goudereh; - en
dus waarschtinlijk een zoon van d”. 5 G.
STARINGH.
Het derde, te Leiden, 2 junij
1770, is van URBANUS PETRUS STARINGH,

wijnkooper te Gorinchem. Alle drie neven
van D. V. HORBAQ, volgens zijne aanteekeningen omtrent het leven van allen, die in
zijn album teekenden, waaronder verscheidene, die in de geschiedenis van de toenmalige republiek geene onbelangrijke rol
hebben vervuld.
M'.N.D.W.p.DEFREMERY.

Douwe Auckea (vgl. A. R. ; X1. bl. 1,
X11. bl. 3). Ik meen ergens gelezen te
hebben, dat in het laatst van het jaar 1667
zich een kapitein DOUW23 ACCKES in gevangenschap bij de Engelschen bevond.
Kan men hier denken aan den beroemden kapitein, van wien meermalen in dit
tijdschrift gewag wordt gemaakt? Is iemand
5*
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ook in de gelegenheid de omstandigheden,
die daartoe aanleiding gegeven hebben, ,
mede te deelen?
LABORANTER.

Samuel van de Putte (vgl. A. R). In L
de naamlijsten achter J. 'w. TE ZVATEK, IniLuZ&ging van prins Willem V te Vlissingen,
vindt men van deze familie vermeld:
Dr. PETRUS VAN DE PUTTE, werd raad
te Vliss. 9 nov. 1666 en was schepen dier
stad van 1673 tot 1675.
PIETER VAN DE PUTTE, werd raad ald.
26 act. 1689, en was schepen dier stad
van 1690 tot 1700, 1701 en 17.03; hij overleed in 1707,
Mr. PIETER CABEL VAN DE PUTTE, werd
raad ald. 13 april 1715 en was schepen
dier stad, bij afwisseling 18 maal, van 1704
tot 1735, en overleed den 12 april 1745.
M’. SAHUEL VAN DE PUTTE, werd raad
ald. 11 mei 1715, en was schepen dier
stad in 1716 en 1717; hij overleed nazijne
vermaarde landreis, den 26 sept. 1745 te
Batavia.
Hieruit mag niet zonder grond opgemaakt worden, dat de vader van C A R E L
VAN
DE PUTTE, of anders gezegd de grootvader van SAMCEL VAN DE PUTTE, wasd’.
PETRUS VAN DE PUTTE

j

te VliSSingeB.
J. VAN DER BAAN.

Adriaan Fran ois Lammens ( v g l . X11.
bl. 260, 300, 32: ). In de NaanzZ$ten, geplaatst achter J. w. TE WATER, Inhuld&$ng
van Prins Wïllem V te Vlissingen, vindt men
vermeld :
JAN LAMMENS, als schepen te Vliss. in
1495, 96, 97, 1502, 7, 8, 10, 13, 15, 16,
17, 19, en als burgem. aldaar in 1501,
3, 4, 6 en ll.
JACOB
LAMIENS,
als schepen te Vliss.
in 1526 en 32.
&l?. ANTHONY LAMNENS, als schepen ald.
in 1726, 27, 29, 30, overl. 27 maart 1754.
M’. PIETER WILLEM LAXMENS, als schepen, ald. in 1747, 48, 51, 52, 54, 55, 58,
59, en als lid van den raad aangesteld,
17 julij 1753.
ADRIAANFRANÇOIS
LAXMENS, als schepen
ald. in 1756 en 57.
Kunnen deze opgaven den vrager ook
eenig licht geven?
J. VAN DER BAAN.
Balthamr Gerards (vgl. A. R. ; X1, bl. 4).

VANDERAAinzìjn Biogr. wb. op B.GERARDs,
meldt., dat DE VEROLLES in 1668 (?) de brieven van adeldom der familie van B. GE-

zou vertrapt. en vernietigd hebben,
doch dat GACHARD, in zijne CorPesp. de
Guill. le Taciturne, dit in twijfel trekt. Op
welke gronden ?
J. C. K.
RARDS

c

Giften aan Joden die Christenen werden
(vgl. X11. bl. 195,292). Men heeft gevraagd
eenige narigten betreffende het doopen van
Joden. Dienaangaande vond ik in de Graajl.
rekeningen 139s/9 f”. 15 en 139’/, P. 82, dat
op 4 act. 1398 een Jood en Jodin gedoopt
of sgekerstend” werden in de Groote kerk
te ‘s Gravenhage. De kosten werden door
den graaf betaald, die met zijn hof daarbij
tegenwoordig was, en *om gode ende t e
offergelde in de kercke” gaf 1 *. De Jood
en Jodin werden op kosten van den graaf
in het groen gekleed ; tevens ontvingen zij
linnen
kleederen.
’
E.

Baljuwen van Delfland. Vele naamlUsten zijn nog zeer onvolledig ; doch met behulp van vele bronnen kunnen zij nog wel
aangevuld worden, Daar ik nu van de
eerste baljuwen v a n Delfland d e i n d e
graaj. rekeningen voorkomende namen heb
opgeteekend, deel ik die mede opdat de
belangstellenden des verkiezende, daarvan
gebruik kunnen maken. Het voor hunnen naam geplaatste jaartal is meestal het
eerste der rekening. Aanvankelijk stonden
Delfland en Schieland onder denzelfden
baljuw ; eerst in het begin der 15& eeuw
vindt men afzonderlijke baljuwen van
Schieland.
1355. JAN DEN POEL.
1358. KERSTANT VAN DEN BERGHP.
1362. OGAER VAN CRALINGEN.
1365. DIRK VAN ZWIETEN.
1375. DIRK VAN HEE~ISI~ERK.
1377. JAN VAN WOI,FENAAR.
1378. PHILIPS VAN POLANEN.
1382. FOYIEEN WILLEM%
JAN
VAN
DER
BOECHORST.
FOYKEN
FOYKYNS.
DIRK
VAN
ZWIETEN.
1,
AERNT
VAN
DUVENVOORDE.
1390. PHILIPS VAN DER SPAENGEN.
1391. FOYKEN
FOYKENS.
139% PHILIPS VAN DER SPAENGEN.
140%
WILLEM VAN CRALINGEN.
1404. HEYNBIC
VAN
NAALDWIJK.
1405. PHILIPS VAN DER SPAENGEN.
1406. JAN VAN DORP.
1407. PHILIPS DE BLOTE: hij had tot
dehouder JACOB GERRITSZ.
1408. KERSTANT VAN.DEN
BERGHE.
1410. PHILIPS DE BLOTE.

1384.
1386.

ste-

Deze waren allen tevens baljuwen
van Schieland.
1413. AERNT JACOBS.
1416. GIJSBR. UTER LIER.
1418, (1 april) GHERYT GHERYTSZOEN VAN
EGMOND.

1423. AERNT VAN DER DOES.
1426. G H E R Y T G H E R Y T S Z V A N E G N O N D ;
vermoedelijk dezelfde GBERYT, bast-
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aard van Egmond, die nog in 144(
baljuw was.
1442. HEYNRIC VAN NYEVELT.
1443. GHERYT GHERPTSZ.
1444. DIRK POTTER.
1447. J A C O B DE B L O T E : deze komt ir
Graajl. rek. 14S3j4 fol. 48 en 10:
het eerst voor met den titel van dijk,
graaf; en wel bij gelegenheid, da
hij met de heemraden W I L L E M V A E
EGMOND,
heer tot Ysselstein, J A E
VAN WASSENAAR, heer van Voor
burg, ridders; JAN VAN HODENPIJL
GHYSBRECHT VAN IJSSELSTEIN en JA3
VAN MATENESSE
tegen die van Delft
veroordeeld werd : ieder in eene boek
van 300 nobelen, welke hun even.
wel teruggegeven werd.
1459. J AN VAN EGMOND.
1461. (18 april) GHERYT VAN HEEMSKERK.
In de GraaJI. rek. 146a/, wordt hij
mede baljuw en dijkgraaf genoemd.
Aanvankelijk had hij het baljuwschap
in pacht van JAN VAN EGMOND, die
deswege 2514 % - 19 SC als rembours verkreeg.
1470. CORNELIS VAN DORP.
Ten bpzigte van Schieland willen wij nog
mededeelen, dat dit den 28 febr. 1396 een
handvest verkreeg, »dat die heemraden tot
aalretijt, wanneer gebrec was an ene heem))raet ene anderen setten machte, die ‘gengoed was inden lande tot dusent pont
BI Hollts.” (Grwufl. Rek. 13g6/,.fol. 21).
E.
chriatiaan abassa v a n Haarlem zeilde
met het schip Gnmron in het jaar 1707
als adelborst naar Oostindië en werd den
22St” januarij 1709 tot korporaal bevorderd. Er wordt gevraagd, of hij een afstammeling is van den Haarlemmer ISAAC MASSA,
over wien men belangrijke aanteekeningen
v i n d t i n h e t ,,Essai Gune Bibliogruphie
n Neerlando-Russe.
- Catdogue d e Lìvres”
etc. Amsterdam, FRED. MULLER, 1859, pag.
103-107.
LARORANTER.
Klooster te Rome. Met de Duitscllere
werd van wege de Graaflijkheid een klooster te Rome gesticht (Graaj. Rek. 1399/,400
fol. 68). Wien is daaromtrent meer bekend?
E.
Eene vergaderplaste.
Onder papieren
uit de 17a” eeuw vond ik onlangs de volgende mededeeling :
11Word bekent gemaakt, dat op de Schager-markt, in de Pottebackers-gang is een
Vergader-plaats , als de Tempel was te
Jerusalem, ten tijde van Christus en d’Apostelen, alwaar alle Christenen mogen t’

samen komen, dagelijks en alle uuren van
den dag, ook ‘s morgens vroeg en ‘s avonts
laet, op die uur, die yder van haer daer
toe belieft te verkiesen, of ook aan te segom aldaer stichtelijk te bidden, te
Ezn en te spreken van God, ook op al,derhande taalen : ook om alleen stil met
malkander te bidden, en soo voorts, als
alles maar stichtelijk toegaat.
Dese plaets sal tot dit eijnde altijdt seker
en terstont sonder toeven geopent worden.”
Waar ziet dit op?
H. C. R.
Togten van hertog Albrecht en den graaf
van Oostervant naar Friesland, in 1396,
1398 en 1399. In de Chron. v. d. klerk uit
de lage landen, de Vlaemsche Chron. van
MEYERUS (bij SCRIVERIUS) 14” bk., en in de
Nedwl. Gebeurten. van 972 tot 1409 (bij
WILLEMS in Belg. Mus., IV. 213), wordt melding gemaakt van den togt van 1396; in
de Qron. van VELUENAER, die van O C K O
SCHARLENSIS, en in zeker Cort Chronykje
uan de graaven van HOU. tot 1398 [Amst.
1751.1, van twee togten, in 1396 en 1398 ‘);
in de Chron. van VriesZ. door WINSEMIUS,
van de togten in 1397 ‘) en 1398. Vgl.
voorts HOSSART, H. eccles. et prof. du HaZnaut, t. 11. p 177, 179, aangeh. in de Hist. du
Hain. par VANDERVIN (Biblioth. Nat.), t. 111.
p. 113-115; EMMIUS, Rer. Fris. Hist. lib.
16, 17 ; It aade Friesche l’erp; Goudtsch
Lronycxken; Groen. d. Byscopp. v. Uttert, in
Codex D$om. v. h. Utr. Gen. 2 ser. 5 dl.
31. 446-450.
WAGENAAR spreekt in het XIde boek zijner
Vaderl. Hist., met verwijzing naar VAN LOON,
Aloud. Reg. van HOU., J O H . a L E Y D I S,
EROISSART,
S. BENINGHA, JOH. DE LEIMMEGE,
UIIERIS, Charterb. e. a., van drie achtereenvolgende togten, van hertog ALBRECHT, in
1396, en van den graaf van OOSTERVANT, in
1) In dat zeldzaam werkje (zie Kron. L’. 14. C’tr.
Ten., X. 349) leest men op de beidelaatste bladr.,
15 en 46: ,,in ‘ t jaer o n s Keeren XIII, en XCVI.

,oe was die reise op die Vriesen, en Hertoge
Pelbrecht van Beyeren, die Lande by den Keunre,
m daer waren veel Vriesen geslegen, in den oppnc op Sinte Jans dach de Collacio, soe was
laer een stryt, en die Zeelanders wonnen den
itryt. in ‘t jaer ons Heeren XIII. hondert en
YCVIII. als Sinte Margrieten dach quam, op
len Saterdaoh des wonendages daar na, soelande
&Wlem Grave van Oestervandt, in Lammermeet
n Oestvrieslant, en traoh voert op Mardergeest,
:n alsoe te Staveren mit soe groter macht. dat
,y h e m selven o p g a v e n , e n dier t o e a l ‘t.Lant

ran Vrieslandt. en aldus soe wan Willem voirs.
ynen Vader ‘tLant te voren.”
2) WINSENIOS,
den slag bij Schoterzijl o p den
3nch mwz S. loannis onthoofdìnghe, den 22 Aug.

397, stellende, brengt eene geschr. sant. van EDO
I. JONQAMA bij, waarin die slag gezegd wordt
oorgevallen
Lcecxcvj.

t e z i j n o p S. Ioannis d e collot.

o%g
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1398 en 1399, naar Friesland. Vgl. LE PETIT,
Gr. Chron. de HOU., 1. 312-317 ; GOUTH.,
Chron., 409-412; VOSSIUS, Jaerb.; SCRIVEBIUS, in ALBERT eIl WILL.& VI; EEKHOFF,
Beh. Gesch. van Fries& 112-121 en Aant.
13; denzelfden, Beschrijv. van Leeuw., 1. 55,
303, 304, en de ald. aangeh. schqv.
In de genealogie van B E V E R E N bij B A LEN,
Dor&., bl. 932, leest men: Ialan de
Beveren “), trok, metten grave van Oostervant
opten Vriezen 1399. werd gemeld in de Reketiinge lans van Naerssen, en Gillh Hageman.s, Tresoriers van de Vriesse Reyze, clwar
men op uyttoog d’ Anno 1399.
JAN VAN NARRSYEN, llheeren HENRICRS
z o o n ‘),” eIl van HEYLWIG VAN WAES, WaS
tresorier van Dordrecht in 1399 en 1400,
burgem. 1403. 4. 14.17, heer van Puttershoek, en raad van hertog JAN VAN BEIJEREN, met GERRIT VAN EExSKERCK, heer van
Oosthuisen, en andere edelen, in 1419 en
1420. Zie BALEN, bl. 241. 82. 84. 85. 379,
1037, 1148; BEVERW., Dor&.; OUDENH.,
Zuyt-HOU., bl. 174, 299; GOIJTH., bl. 182,
Nav. V. bl. 309, 341.
GILLIS
HUGEMANS of HUYANS soen komt
mede in 1399 als tresorier van Dordrecht
voor, bij BALEN, bl. 379.
Nog vindt men bij denzelfden, bl. 1172,
in de geneal. van OEM, aangeteekend:
H e e r K l a a s Oem, p r i o r van de Augustijnen bin.nen Dordrecht, reysde met die van
Dordrecht opten Vriezen als pape (priester),
Anno 1399. Vgl. Oudh. van Zuid-Holl., bl.
56, 63; BALEN, bl. 130; V. LEEUWEN, Bat.
Ill., bl. 1036; SCHOTEL, Klooster d. AugustQn.
te Dordr., bl. 2, 55.
CLAES of KLAAS OEM, uit een der oudste
geslachten van Dordrecht gesproten, was
zoon van CLAES OEM, ridder, heer van Dubbeldam en schout van Dordrecht, die in 1345
met graaf WILLE~I, bij Staveren verslagen
werd, en van J O H A N N A V A N ARHEL van
Boclchoven. Hij stichtte, omstreeks 1400, de
broederschap van St. Antonius, waardoor
het klooster der Augustijnen, te Dordrecht,
zeer bevoordeeld werd, en waarin zich velen van zijn geslacht lieten opnemen. Zie
Oudh. v. 2.-X, bl. 58-63; SCHOTEL,~. a. p.
bl. 3; ROMER, Kloost. en Abd. in Hall., 1.
bl. 626.
Eindelijk, deelt de heer ELSEVIER, in de
Kron. v. h. Ut+. Gen., VIL bl. 180-191,
3, ZOOR V&U PHILIPS, t 1384, eIl VRD ELISAB.
MXNNEBODE,
dr. van EEKNOUT, den stichter van
het klooster Eemstein. BALEN, 952.
4) HENRIC VAN AERSSEN, of v. N., WM treso-

rier van Dordrecht in 1383, 84, 91-94., burgem.
1377-1382,

89. BALEN, 239, 240, 379; SMITS en
11. 52. Velen uit dit geslacht

SCHOTEL, Dordr.,
worden bij MIERIS,

BALEN,

in oude stukken, vermeld.

VAN DE WALL,

e. a.,

lit eene thesauriersrekening der stad Leiien, eenige posten betreffende het beleg vun
Staveren, 1399, 1400, mede.
De schrijver van de VaderZ. Chron. j)
)ewijst echter op goede gronden, dat de
;ogten van 1396 en 1399 niet hebben plaats
gehad. Hij zegt o. a. in het IVd” hoofdst.
21. 346-1
~~Gelyk nu de oude en hedendaagsche
gchryvers mistasten omtrent de reden tot
lezen oorlog, zo missen zy ook in den tyd,
rvanneer dezelve op het hevigste is voortTezet: te weten, zy verhalen, dat’ hertog
ALBRECHT
met WILLEM VAN OOSTRRVANT,
)p Zondag den 22”“” van oogstmaand 1396,
gan Enkhuizen met dat ontzaglyke leger,
het welke op 180,000 man begroot wordt “),
naar Friesland onder zyl gmg, om in de
Kuinder te landen ; dat, in weerwil van den
Legenstand der Friezen, de landing geschiede; en dat op den tweeden dag daar
na, de groote veldslag voorviel tusschen de
Hollanderen en hunne bondgcnooten, en de
Oostfriezen, ten grooten nadeele van de
Laa.tsten, welker meeste steden en sterkten
genomen, en veele dorpen verbrand werden, geduurende den. tyd van vijf weken,
welken hertog ALBRECHT in St. Odulphus
klooster doorbragt ; waarna hy weder &ar
Enkhuizen overstak. de hulnbenden afdankte, en nog voor’ den wint& naar huis
zond, en vo0rt.s zyne landzaten scheidde 7).
Maar, behalven dat HEDA (in Frederico)
uitdruklyk ‘verhaalt, dat deze tocht in den
iare 1398 gedaan, en het ligchaam van graaf
WILLEM uit Friesland gehaald is, zo blykt
het uit de brieven en privilegieq door
6, De griffier VAN ALPHEN, Volgens
BILDERD.,
G. d. Váderl., door TYDEM. IV. Biiv. bl. 339.
6) Vossms~ zegt in zijne Jaerb: (door BORREMANS) bl. 495,
datter in alles in de monsteringa
bevonden wierden te z;jn omtrent 50000 gewapende
mannen. Want, vervolgt hij, men heefl niet te luysteren naer dte luyden,
die geschreven hebben dat
Aelberts leger 180000 man sterck is geweest. Doch
‘t is ligt te oordeele
dat sy misleidt zijn. (Vgl.
GOUTH., bl. 417). D e F r a n s c h e n b r a c h t e n maer
500 man (elders staat: ,,Lancien”. Elke Lancio
nu, bestond te dier tijd, volgens OLIT. D E L A
DIARCHE, Ziv. 11, G. 1 . u i t acht personen. Vgl.
W A G E N ., II., 334. IV. B y v . 4 5 , 4 6 . ) b y , e n de
E n g e l s c h e n wei@ meer. Dat dit leger op 4000
schepen zoude zijn overgevoerd, als de oude kronijkschrijvers w i l l e n , noemt hij eene sotternyë.
Vgl. GOUTH. t. b. a. p. en bl. ; Vaderl. Chron.,
bl. 386 vlgg. Ook DE BARANTE (H. des D. de B.,
3e. édit. de Par. 1825, 1. 269) getuigt, dat er
slechts weinig ridders, knapen en boogschutters
uit Engeland overkwamen; BEKA. (bi MATTH.,
Anal., III. 209) daarentegen, spreekt van 1400
knechten.
7) De schrijver verwijst bier behalve naar de
hierboven genoemde, door WAGENAAR aangehaalde,
schrijvers., ook naar JOH. DE BEKA en Chron. de
HOU., belde bij MATTH, AnaE.,en naar VBLDENAER.

as
hertog

ALBRECHT
gegeven, dat hy, geduurende dien tyd, en daar na, tot in hooimaand van den jare 1398, in Holland is
geweest “) : en dus in denzelven tyd dien
tocht naar Oostfriesland niet kan gedaan
hebben. Daarenboven is de geheele toerusting tot dien tocht, in den jare 1398, eerst
gemaakt; en zijn alstoen de bondgenooten,
de Engelschen, met Hollandsche en Zeeuwsche schepen overgehaald, en ook de Franschen te lande gekomen in dat zelfde jaar “).
En de graaf V A L E R I A A N D E S A I N C T P A U L l")

8) De schrijver, die brieven en privil. aanhalende, zegt verder in de sant., op bl. 349: ,,Voorts
blykt het, dat de Hertog het, geheele jaar 1397
en tot den 5 van Hooim. van 1398 is geweest in
den Haag. MIEIUS, Ch., 111. 653, 657, 653, 660664; te Gouda 664. in den Haag 665-668, 670,
673, 674, 676, 678-680, 633, en het gene nog
verder kan getoond worden uit verscheide ms.

(door hem genoemd) gelyk ook uit de brieven in
h e t Charterb. van Frit&. 1. 259, te Haarlem
259-261,
i n d e n Haag 2 6 2 - 2 6 8 , 2 7 1 - 2 7 3 ,
275-279, 281.”
9) J U V E N A L D E S URSIN~ zegt evenwel op het
jaar 1396: ,,Le Comte de Hainaut auoit forte
guerre contre les Frisiens, & enuoya deuers le
Roy luy prier qu’il luy enuoyast desgensd’armes
p o u r l u y aider. L a q u e l l e chose l e R o y l u y
octroya; & de faict luy enuoya gens de guerre
largement, parquoy il surmonta ses enncmis.”
Hist. de Charl. VI., impr. du Louvre, p. 118.
l")

der

WALRAH VAN LUXEMBURG-LIGNY, wiens vaGUIDO, 1 3 7 1 b i j Bastwyler verslagen, het

graafschap Saint Paul, ook St. Pol en Sample,
in &tois, belluwde met MATHILDA
(MEHAUD) VAN
CBASTILLON aan de Marne, vrouwe van ~kue+
was een der ijverigste aanhangers van den hertog
van Bourgondie, door wiens toedoen hij, in 1410,
gouverneur van Parijs, en, in 1412, connetable
van Frankrijk werd. Hij was in den slag bij
Bsstwyler (1371), werd in 1397 gouverneur van
Genua, dat zich onder Frankrijks bescherming
gesteld had, en zond zelfs in’ 1402, na den dood
(moord?) van koning R I C H A R D , wiens halfzuster
hij getrouwd had, eene uitdaging aan diens opvolger H E N D R I K IV; landde met eenige benden
op het eiland Wight, doch werd door de bewoners verdreven, en zijn graafschap St. Paul kort
daarop uit weêrwraak door de Engelschen verwocst. Hij stierf, als ytadhouder van Luxemburg,
te Ivoix in 1415 en liet bij zijne eerste vrouw
(anderen zeggen bij de tweede, B O N A V A N B A R )
M A T H . of MAHAUD HOLLAXD, dochter van THOMAS, graaf van Kent (door zijne vrouw, JOHANNA,
the fair maid of Kat, kleindochter van EDUARD 1,
die later, in 1361, de gemalin werd van EDUARD
den Zzuatten Ptins, en de moeder V~~RICIIARU 11)
ééne dochter na, JOHANNA, die ANTONIUS, hertog
van Braband, t bij Azincourt 1415, het, graafschap
S t . P a u l aanbragt, welk graafschap later door
erfenis weder aan den tak van L U X E M B U R G- L I G N Y
kwam ; vervolgens door huwelijk aan de huizen
van BOURBON-VBNDGME
en ~RLEAN~-L~NGuR~ILLR;
bij koop aan het huis van YELUN-EBPINOY; e n
ten laatsten door erfenis aan dat van ROHANBOUBISE.
Z i e B E R T H O L E T , H. de Luxemb., IV.
IV-XXIV, VII. 1 5 3 - 1 5 8 , 2 0 1 , 1 9 , 2 5 , 2 6 ;
VIGXER, H. d. 1. Mais.de Luxemb.; ANBELME, H.
d. 1. Mais. Roy. de Fr., L 333, T.I. 1342 seq.

die over de Franschen in dien tocht het
bevel gevoerd heeft, is op dien tijd door
koning KAREL den VI gebruikt in Engeland, om den vrede tusschen Engeland en
Frankryk te bevestigen, en het huwlyk te
sluiten tusschen den koning van Engeland
en Izabella zyne dochter 'I)." vgl: CERISIER,
1566; BUTKENS, 1. 550, 554, 556, 11. 117, 121,
122, 315-311; FL. v. D. HAER, Les Chastel. de
Li&, 239-297; DES URSINS, 7, 94, 157, 224, 38,
402. 6. 15. 50. 56. 58,562, 789. 91. 99 ; RAPIN
THOYRALB,
H. d’Angl., Iv. 153, 224. 45, 382;
IMHOFF, Magn. Brzknn. Hakt. Geneal.,
Tab. VI. p.
20, Tab. XXXII. XLV; LE C A R P E N T ., H . de
Cambray, pt, 111. p. 864--867; LE GENDRE, a. de
F r . 11 (111) pt. 1. 223. 52. 56-59., pt. 11. 35;
DANIEL; VILLARET;

DE BARAIim; NOREXI; Bi+..

Uniu., Nouv. Biogr. G&aBale; NEYEN, Biogr. Luxemb.; Scholtwb.
d. Nederl., 11. 316-318.
l1) De schrijver van de VaderZ. C h r o n . merkt
voorts, bl. 393, aan, dat de graaf van S t . P a u l
ook kwalijk in den togt van 1398 het bevel over
de fransche hulpbenden kan gehad hebben, ,,gel y k FROISBART getuigt”, omdat hij in dat jaar,
volgens PONTABUS, hist. Gek. libr. VIII. p. 338,
,,de Burgundische hulpbenden voor de Hertoginne
van Brabant, in haren oorlog m e t den Hertog
van Gelder, geboden heeft; welke tocht van den 25
van Zomerm. tot in Wynm. geduurd heeft, en
dus dien gehelen tyd, in welken door hertog
Albrecht de tocht op Oostfriesland ondernomen
en volvoerd is.” vgl. BUTKENS, TrOpn., 1.p. 516:
Je Dut d e B o u r g o g n e e n v o y a aussi u n b o n
secours (aan de Brabanders en Luikenaars) soubs
la conduicte du Comte de S. Pol & de Thiery
de Bevere Sire de Dixmude; & perensemble passerent la Meuse le 29 de Iuing de l’an susdict
1598.” Den 27”” julij, was ST. PAUL met het leger voor Gulik. Dezelfde, p. 5 2 0 .
Den anderen bevelhebber van het fransche
hulpcorps noemen eenigen,” l’Admira1 de France”
( L E P E T I T , 1. p. 312); anderen, ,,Heer KAERL
Admir. des Con. v8n Vrancryck” (GOUTH., p. 409);
,,de s o o n van des konings oom, K A R E L LABORET
die Admir. van Vrancr. was” (VOS~IUB, p. 495);
,,CHARL. DE LABRET" (FROISSART,
1v.p. 221).
RENAUD

DE

TRIF: was

JEAN

DEVIENIIE,

gesneu-

veld bij Nicopolis (sept. 1396), als admiraal van
Frankrijk opgevolgd, en behield die waardigheid
tot in het jaar 1405. - IIAREL vAï4 ALBRET
(door BCRIVEBIUS,
bl 384, ritmeester, door GOUTH.,
bl. 417, baenderheere
(Sire?), genoemd) is mij
niet als admiraal, wel, sedert 1402, als konnetabel
van Frankrijk voorgekomen. Hij was de zoon
van ARNAUD-AMANJEU
en van MARG. VAN BUURBON,
zuster van JOHANNA, gemalin van koning KAREL V, en dezelfde, die in 1415 hij Azincourt den
slag en, het leven verloor. Vgl. ANSELME, I. p,
150, 333. 11. p. 911, 922, 1249,1250;
DE8URSXNS,
p. 126, 178, 238, 312, 402, 412, 458, 576, 665,
666, 728, 732, 786, 787; LE GENDRE, t. &. p. t.
11 (1Iq.pt.I.
p. 216., pt. 11. p. 34; MONSTRRLET;
DANIEL;
MOREEI. B ì o g r . Univ.;
BARR$ Bi0gr.
classiq. enz.
De bevelhebber der Engelschen, die KORN~AL,
ook de graaf van Kornwal, genoemd wordt, en,
volgens VOSSIUS, bl. 495, 508, de beide togten
van 1396 en 1398 bijwoonde, is waarschijnlijk
dezelfde van wjen DES CRBINS op het jaar 1409
gewaagt. , , E n ce temps,” zegt hij pag. 199, ,,y
auoit un Anglois nommé tirnoüaille,
qu’on tenoit

-t
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H. &eS p. u., t. 11. p. 40, 44; DES URSINS,
p. 121, op het jaar 1396; VILLAHET, t. X11.
op de jaren 1396, 1397.
Verder zegt die schrijver, bl. 363 : 1 op
den 20 van die zelfde maand (lentemaand
des jaars 1397) gaf hertog ALEEECHT vrij
geleide aan de Oostfriezen van Oostergo
en Westergo, welken de Prelaten en Grietmans zenden zouden, tot het getal van
twintig personen, en voor hunne dienaren,
tot zestig in getal, om tot hem te komen,
waar hy ook mogte zyn, ten einde over de
geschillen, tusschen hem en de Oostfriezen
gerezen, te handelen (SC~wd~z~~B.,Charterb.,
1. 264.); het welke weder een bewys uitlevert, dat de groote tccht van den hertog
niet in het jaar 1396 geweest kan zyn.”
Den togt van 1398 beschrijvende, teekent hij, bl. 402, aan: ~1 op den 3ti van
Hooim., bevestigde hertog ALBRECHT de
voorrechten, welken hij, op den 1”‘” van
grand Seigneur en Angleterre, & vaillant Cheualier. 11 vint en France, à sauf-conduit, pour faire
armes ponr l’amonr de sa Dame, voires B outrance.” - I n 1 4 1 2 v o e r d e Mess& kan de
CbrnoüaiZZe,
met de hertogen van Clarence en
York, het bevel over de hulpbenden, welke koning
HENDRIK van Engeland aan- de partij van Orleans
of Armagnac zond. DES URSINB, p. 244, 423. In
1414, ging le Sire de Cornoüaille, in gezantschap,
naar Parijs, om ICARELB dochter, KATHARINA,VOOT
koning RENDRIK ten huwelijk te vragen. Dezelfde,
p.428.- In DEvoNS Pel1 Records, p. 278, 384, 413,
wordt hij COINEWAIL,
COBKEWALE
en CORNWALL ,
genoemd. Hij was een der helden van Azincourt,
en trouwde, volgens BAKERS Chn.
1. bl. 377
IMHOBF, Tab VII, en DE REDENS Tabl. Ge%néal.
VII, [waar bi baron of lord Flanhoop af Fanhoop
de Milbrook heet], ELIZMJ. PLANTAGENET, t 1426
[dr. van JAN van Gend, vierden zoon van PDUARD 111
en van BLANKA, erfgename van het eerste huis
van LANCASTER], wed. van JAN EOLLAND, halfbroeder van RICHARD 11, t 1400. Hij t 1425 (I~WIOFF,
Tab. VII) of 1443 (DE REDEN , Tab. VII). -Ik vermoed, dat tot een ander geslacht zal behoord
hebben, die JOHN CORNWALLIS, Esq., [sherif van
Londen ten tijde van RICHARD II], wiens nakomelingen, ridder, baron (1661), graaf en burggraaf (1753) gemaakt werden, en in 1814 naam
en wapen van MANN aannamen. Zie The Brit.
comp. 1. 414, 415; IYHOFF, Cap. 106; MOICERI
1. v.: STOCRDALE'S Peeraoe of Enal.
for. 1833. Het’ eigenlijke graafschap C&nro& Idoor de eerste
Engelscha monarchen aan de kroon gehecht, werd
achtereenvolgens bezeten door leden van den normandischen koningsstam [en hunne bastaarden]
en van het huis P~ANTAGENET, en door den gunsteling van EDUARD II, GAVEBTON, tot dat het in
1337, ten behoeve van EDUARD den Zwarten Prins,
tot een hertogdom gemaakt werd. EDUARD was
de eerste in Engeland, aan wien de titel van
hertoe verleend werd. De titel van hertog van
Cbr&aZZ verbleef sedert aan de erfgenamen van
de kroon, de prinsen van Wales. De REDEN, Tab.,
1.

1x1. v; RAPIN THOTRAS, Iv.

p. 90, 148, 172;

WAMBERL., Estat pres de I’AngE. p. 135, 136;
The Brit. Compend., 1. p. 8; IME~FF, Tab. 1. d.
$11. v . VI. XXIV.

Oogstm. in den jare 1388 aan die van
Amersfoort gegeven had ; welke bevestiging
de graaf van Oostervant, op den 5d” daar
aan volgende, beloofde te zullen gestand
doen (NIERIS, Chartb., 111.684). Deze Voorrechtsbrief is van den hertog, en van den
graaf, in den Haag gegeven ; waar uit blykt,
dat zy’ by de verzameling van het leger te
Enkhuizen. OD den 24”‘“” van Zomerm.. niet
zyn tege&o&dig geweest; en, op de; laten
of llde” van Ooestm.. vinden wv h e n t e
Stavoren (MIERI: IIi 6 8 4 ; SCH~ARZENB.
1. 281-283.), daar zy, van de Friezen
van Oostergo en Westergo, als heeren van
het land, gehuldigd zynde, op hunne beurt
zweeren, goede en genadige heeren te zullen zyn 12) ; en, op den 1”‘“” van wynm.,
vinden wy den hertog weder in den Haag
(MIERIS, 111. 686, 687) ; zo dat blykt, dat
de overtocht in Friesland, en de gedeeltelyke ocderbrenging van het zelve moet gebeurd zyn tusschen den 5& van hooimaand
en den laten van wynmaand.”
Na, op bl. 439, 440, melding gemaakt
te hebben van den voorgenomen togt van
hertog ALBRECHT naar Friesland in 1399,
welke echter, 1) om welke redenen wordt
nergens gemeld,” geen voortgang gehad
heeft, toont dezelfde schrijver, verder, bl.
440 vv., uit oude, in zijn tijd nog voorhanden chartres aan, dat de togt van den
graaf van Oostervant met een groot leger,
in het begin van bloeimaand des jaars 1399,
zoo ds die door JOH. A LEIDIS beschreven
wordt, slechts een verdichtsel is, en dat
anderen dit verhaal van den goeden KarmeLiet zonder onderzoek nageschreven en nog
wat opgeschikt hebben. Vgl. het door den
heer ELSEVIER, in Kron. v. h. Utr. Gen.,
VL 24-27, uit de Thes. Reken. van Leiden van het jaar 1399, medegedeelde, onaer het onschrift:
Dit Zs den tost van der
L
fueredynghe pa@ cler Vriesker reise, d i e m e n
Ihedaen soude hebben encle afler bleef,
De schrijver van de Vaderl. Qhran, is
dus van gevoelen, dat er, in plaats van
drie togten, slechts van één.en togt, dien
van 1398, sprake kan zijn. De heer V A N
deelde aanvankelijk dit gevoelen
WIJN
(Byv. o p W A G E N . 111. bl. 68), doch herroept het, bij nader onderzoek, in de N&eez.
op WAGEN., bl. 189 vlgg., en tracht uit de
thesaurier-rekening van W I L L E M V A N DE?$
COULSTER '"), te bewijzen: dat, wel deegZyk,
Is) Sekere Vriessche aenteyckeninghe, bij WIYfol. 217, zegt, dat dit geschiedde op S. Faelicis ende Simpliciaus dag, des jaars 1399.
1s) Domproost van Utrecht, en tresorier van Holland, van nov. 1394, tot 10 act. 1399 [toen bij stierf,
volgens Aanh. ot) de Kerkel. Oudh. van Nederl..
Ld.?47]. Zie ï%&. op WAK+EN. bl. 197. (m). IE
3EYIuS
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in den zomer des jaars 1396, een veldtogt
in Friesland heeft plaats gehad.
Men verlangt te weten:
l”. Of die verschillende togten naar
Friesland, in 1396, 1398 en 1399,behalve
door den schrijver van de Vaderl. Chron.
April 1394, schijnt hij een van hertog Albrechts
raden geweest te zijn. Id. bl. 195. (i). Zie over
hem en zijn geslacht, ook GOUTH., bl. 162-164.

en door VAN WIJN, ook door andere, en
hedendaagsche schrijvers kritisch zijn onderzocht geworden, en welke uitkomsten
dat onderzoek heeft opgeleverd?
2O. Of de rekeninge van de Tresorìers van,
de Vriesse Reyze (van 1399), J A N V A N
NAERSSEN en GILLIS HUGE~XAN~,
hier boven
aangehaald, nog voorhanden IS, en waar?
MO.

OUDHEID,- MUNT- RN PENNINGKUNDE.
Twee gouden penningen (vgl. XII. bl.
171). In de vraag is bij vergissing gesproken van eene hollan&che familie. Er moet
gelezen worden : 1) eene groningsche familie.”
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om
nogmaals de medewerking der munt- en
penningkundigen in te roepen tot het opsporen van den oorsprong en de beteekenis van twee gouden penningen, die t. a. pl.
beschreven zijn.
J. w. v. H.

L

Vaandels, in 1784 veroverd te Rionw.
Volgens DE JONGE, Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen, dl. VL bl. 235, zijn
de vlaggen en vaandels, door den kapiteinkommandeur J. P. VAN BRAAM veroverd op
de Boegies te Riouw, opgehangen in de
groote zaal van het koninklijk paleis te
Amsterdam en bevinden zij zich daar nog.
Ten dienste van eene door mij bewerkt
wordende geschiedenis van Riouw zou ik
mij zeer verpligt rekenen, indien iemand te
Amsterdam de goedheid wilde hebben mij
te zenden eene beschrijving - het liefst
nog eene gekleurde teekeninp - van die
trofeën. Vooral hebbe men te letten op
de figuren van zwaarden of letters, die er
-Op moeten voorkomen. Mogten er eenige
kosten op vallen, ik zal die gaarne vergoeden.
E. NETSCHER,
Riouw.
Resident van Riouw.
[Wij plaatsen dit artikel niet alleen op den
omslag maar ook hier, omdat wij, en zeker vele
medewerkers en lezers van den Navorscher met ons.
gaarne zouden weten, of die vaandels nog te Am:
sterdam gevonden worden, of dat zij den weg gegaan zijn van zoo veel andere.]

Surinaamseh

papierengeld 1’761-1806.
Geschiedenis van A%rilza%e, Amst. 1862, bl. 262, werd in 1761
cartonnen- of kaartengeld, met het kleine
s’landszegel voorzien, in de kolonie Suriname
vervaardigd. Eerst stukken van f
3.-;
iets later van f 2’/, of rijksdaalders en in
1764 stukken van flO.-. HARTSINCK in
zijne Beschrijving van Guiuna, Amst. 1710,
bl. 857, maakt melding van zulke stukken
ter waarde van f l.-, f 2’1, en f lO.-,
volgens

J.

maar WOLBEES
zegt, geloof ik teregt, dat
HARTYINCK over de uitgifte van dat papieren geld niet in alle opzigten naauwkeurig is geweest. Een der drie stempels
d i e r st.ukken v i n d t m e n b i j HARTSINCK
t. a. p. bl. 858 afgebeeld. De daarop voorkomende wapens zijn die van Amsterdam,
Suriname en van den, in 1688, vermoorden
gouverneur V A N SOMBIELBDIJK.
De twee
andere etukken, of liever de stempels
daarvan, als alleen kleiner in omtrek, zijn
niet medegedeeld. Wie kan deze drie soorten van papieren geld aan ons nog mededeelen ?
Dezelfde vraag wordt door mij gedaan
naar de papieren twee- en vïerschellingstukken van Suriname, vermeld in de Resolutie
van Gouverneur en Raden van politie en
criminele justitie dier kolonie van 19 dec.
1781. Is het eene daarop voorkomende
wapen dat, van den gouvernenr TESTAS?
Het stuk dat wij daarvan zagen droeg het
jaartal 1781 en het contrasein van het
raadslid PINANT (of BENAUD?) maar de afstempeling was te onduidelijk om het
tweede wapen te herkennen. Als tenants
had het een leeuw en een luipaard.
Wie bezit nog later papieren geld van
Suriname tot 1806? Hij deele het mede aan
J. D.
L.

Willem van Braam, Wanneer en waar
overleed WILLENS VAN BRAAX, de dapperc
en beleidvolle bevelhebber van het schip
de Admiraal Piet Hein, in den slag op
Doggersbank?

WOLBERS.

Zeilwagen van Stevin.

MEERNAN

zegt

in zijne aanteekeningen op DE GROOT, Vergelqking der. Gemeenebesten, ID. 235, dat van
den grooten zeilwagen tezijnentijde niets meer
overig was, en dat de oudste inwoners
van Scheveningen nooit daarvan hebben
hooren spreken ; dat de kleinere zeilwagen
toen in het eerste huis van Scheveningen,
links van den Haag af, aanwezig was en _
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daar nog bewaard werd. - Is die kleine mij ook den catalogus en het no. aanwijzeilwagen nu nog aanwezig en, zo0 ja, .zen waar die wagen voorkomt. waar ? - MEERMAN zegt ook, dat bij den
Eindelijk: bij wien, behalve bij MEERMAN
verkoop van den prinselijken _ inboedel in opne GROOT, 111.228 enverv.,enc~~~~L~R,
1795 die wagen ook in veiling kwam en Bijdragen, vindt men nog iets meer over devoor
80.- verkocht werd. Ean iemand zen wagen?
FRED. BIULLER.

f

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
W. Baudmtius (vgl. X11. bl. 374). In
antwoord op de vraag van F. M,, op welken grond de door hem opgenoemde boekwerken aan w. BAUDARTIUS worden toegeschreven, diene eenvoudig: deze grond zijn
de opgenoemde boekwerken zelve, namelijk
wanneer de exemplaren daarvan volledig zijn.
Het moge vreemd schijnen, dat F, M., bij
zijne rijke kennis van nederlandsche drukwerken, nooit dan onvolledige exemplaren
van dit werk van BAUDART in handen kreeg ;
dit moet toch het geval geweest zijn en aan
die exemplaren moet steeds de zoogenaamde
fransche titel (professor BI. DE VRIES noemt
dien: voor de handsche titel) ontbroken hebben. De mededeeling toch van die titels
in de verschillende uitgaven van BAUDARTS
werk zal èn F. M. èn elk, die in deze zaak
belang stelt, overtuigen van de gegrondheid mijner stelling.
De hollandsche uitgaaf, van 1615, heeft
voor den gedeeltelijk geplaatdrukten titel,
een blad waarop het volgende : L)e Nassa.usche Oorloghen, Beschreven door WILHELBIUM
BAUDARTIU~M van Deynse (in vijf regels); in
de latijnsche van 1622 luidt de fransche
titel : PolemographUa Auraico-.Belgica,
Scrip: torewn.HEx.Mo
BAUDARTIO Deinsiano Flandro,
eveneens in vijf regels, en in den franschen druk, van 1616 : Les Guerres de Nassau, Descriptes par GUILLAUME BAGDART de
Deinse en Flandre. A Amsterdam, chez MICHEL
COLIN Marchand libraire sur Z’Eau, au livrc
domestique 1616. On les vend a Paris chehez
IKELCHIOR
TAVERNIER au Pont Marchant,
in negen regels.
Ik geloof, dat het vermelde voor F. M.,
ook zonder oude getu$enissen, voldoende zal
zijn; welligt zijn thans reeds voor hem deze
opgaven overtollig geworden, maar voor
latere lezers van den Navorscher is hel
goed bij zijn vraag ook dit antwoord tf
vinden.
Welke der uitgaven het originele werk
bevat is moeielijk te bepalen. Ik houC
w. B~DART voor even zeer in staat zijr
oorspronkelijk opstel in het Nederlandsel
als in het Franech geschreven te hebben
De jaartallen 1615, 1616, 1622 van dc
uitgaven zouden hier echter, in verban<
met de taal gebruikt voor het kaartje oI

bl. 3, de schaal naar het Nederlandsch
doen
overhellen.
_
-11.

Rederijkerskamer te Bergen op Zoom
(vgl. XII. bl. 237, 334.) In het twaalfde
deel van den Nav., bl. 237, lees ik: 22 Decemb. 1615”. ,,Het gild der rethorica al1) hier (te Bergen op Zoom) opgerigt. Het
11blijkt dat v66r dat tijdstip er geene der1) gelijke kamer van rethorica bestaan heeft,
gdaar de gemaakte keuren aan de goed1) keuring der magistraatspersonen onder1) worpen werden”.
Wij nemen de vrijheid, in het belang
der geschiedenis van Noordbrabant in
het algemean en van die der stad Bergen
op Zoom in het bijzonder, de hiernevens
gaande bescheiden aangaande de Bergenop-zoomsche rhetorgkers ter opneming in
den Nav. over te zenden, waaruit zal blijken, dat er wel degelijk en reeds zeer vroeg
eene kamer van rhetorica te Bergen op
Zoom, de Vreuchdenbloem genaamd, aanwezig was. In de aanteekeningen van GERARD,
te vinden achter DE LA SERNA SANTANDERS
Memoire historique sur la bibliothèque de Bourgogne, Brux. 1809, p. 166, zien wij, dat de
VreucAdenbloem eene der kamrrs was, die
te Antwerpen in 1496 deel namen aan het
Iandjuwecl. In een op het koninklijk archief
te ‘s Gravenhage berustend register, getiteld : aBerghen op ten Zoom. Resolutien
beghinnende 20 Novembris 1494 ende
eyndigende 11 Septembris 1498,” bl. 17~
zien wij, dat: 1 opte begeerte van denprince
ende de hoetman van de rhetoriken als dat
zij begeren een plaetse te hebben hier
tegens ‘thof over om hoer waghen daer
te settene ende een loetzie aldaer te makene, soe is hen geconsenteert van myns
heeren weeghen een plaetze ende een loed- ’
zie daerop te makene tot myns heer wederseggen ende dat ter minsten scadcn
van deselve plaetaen.” - In eene stadsrekening te Bergen op Zoom op het stadhuis berustende, en wel van den jare 15041505, staat, aangeteekend: 11Den xx ghczworenen g h e s e l l e n v a n d e r Vreuchden.bloeme v a n d e r rh,etoricke, betaelt voer dit
jaer midts dat sy ten tween jarc hem
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cleeden . . v Q brab.” - In de spelen van
#innen, gedrukt te Antwerpen bij W I L L E M
SILVICTS in 1562, 4”., zien wij in de Corte
beschryvinghe van dincomste der Cameren
van Rhetorycke óinaen Antwerpen in Augusti
1561, onder de talrIjke kamers die dat landjuweel
bijwoonden, optreden N ten derden
der Vreuchdenbloeme
v a n Bergken op den
Zoome, liiii te peerde, met tancyte Caeacken, roode hoeyen en wambaysen” &c. &c.
Haar blazoen, hetwelk zeer sierlijk was,
staat aldaar aan het hoofd van tepel van
Sinrze ,afgebeeld.
In eene nreekening der regierders tsheilichs geest der stadt Berghen op ten Zoom
van Bavonis A” xvc lxiii tot Paesschen
lxiiii” staat: N Ontfanck van renten binnen
der stadt van Berghen ende allereerst aen
de grote mart. - Op Rethoryke Caemere
genaemt Rengelant.>’
In de resolut.iën derzelve stad van den
jare 1588 tot 1591, pag. 27Ov”, vergadering
van 16 september 1591, staat aang&ekend,
dat ~~alsoo men door lanckdurige experientie bevonden heeft dat tsedert deser
oorloge, binnen welcken tyde dese stadt
altyts seer swaerlyck belast is geweest
met groote garnisoene, de vyf gulden (gilden) deser stadt soo nodich nyet en syn
geweest als wel op eonen tyde van peyse
ende dat deselve gulden nyet anders cn
syn nu ter tyt dan een beswaringe van de
gemeente . . . . . . . syn insgelicx
verschenen PAUWELS ADRIAENSEN. . . .
. . . . . als gesworens, in absentie van
de deken alles van Rhetorica, die insgelicx
na dancksegginge syn ontslagen van haren
cede.”
Meer bewijzen, ofschoon in overvloed
voorhanden, zullen, geloof ik, overbodig zyn.
Ik ‘vermeen echter a?z extenso hier bij te
moeten voegen de resolutie van 22 decemb. 1615 (resolutien van 1612-1620,
No. 33), waarop de heer VAN YAANEN ziel
beroept om te bewijzen, dat er vóór dat tijd+.
geene kamer van rJletorika te Bergen op ZOOR
bestaan heeft, terwijl, mijns erachtens, dit
resolutie, waren mij geene andere beschei.
den bekend, tot het vroeger bestaan vac
eene kamer van rhetorika aldaar zou doer
bcsluitcn.
Rcsolutiën van 1612-1620 no. 33 (ar.
chief der stad Bergen op Zoom). - Verga.
dering van den binnenraede gehouden der!
xsii dccemb. 1615. - *Opt r a p p o r t i n ‘1
Collegio g e d a e n b y d e heeren borgmeesters PASCASII ende VAN HEUSDEN, gecom.
mitteert tot het oversien en revideren vat:
de nyeuzce g e c o n c i p i e e r d e k e u r e v a n ‘1
gilde van rethorica alhier begonst nyeuwelyl
opgericht te zyn, ende . nyet bevindendc
daerinne ccnige swarichcyt oft, prejuditie

is deselve Keure ende Ordonnantie met het
redres ende eenige veranderinge daerinne
gedaen goetgevonden ende aengenomen,
blyvende den heere drossaert, nomine ofjiti,
Dngeprejuditieert i n zyne gerechticheyt ;
rnde wordt oversulcx den secretaris gelast
de voors. geredresseerde Keure ende Ordinantie te registreren daert behoort.”
PROSPER

CUYPERS

VAN VELTHOVEN.

L. Hortensius (vgl. X111. bl. 17). Zijn hnndschrift De origine et interitu oppidi Nedae
s in het begin van december ll. te ‘s Grarenhage verkocht, en, zoo als de NederZ.
Spectator van 13 december meldt, voorf 23
,oegewezen LP aan een geleerde, die het voorlemen heeft dat opmerkelijk verhaal van
sen ooggetuige in het l,icht te geven.”
Lettre% d’nn voyagenr guel&ois ( v g l .
LUI. bl. 250, 307). In laatstgenoemd artikel
wordt opgegeven als eerste echtgenoot van
iouairière van ZUYLEN VAN NYEVELD, gejoren VAN LENNEP: de heer VAN WALR~.
*
Dit is eene misstelling en moet zijn VAN
WALREE. VAN WALRE( is de naamvaneene
naarlemsche familie ; terwijl de echtgenoot
van jonkvrouwe VAN LENNEP, de heer J. P.
VAN WALREE,
tot een amsterdamsche fanilic behoorde.
J4. d. g.
Koster Maas (vgl. X11. bl. 308, 374).
Aangevallen wegens zijn Ljkdicht op Maria
Stuwt, verdedigde hij zich in een dwaas
back, getiteld : De Rechtveerdige Nagalm van
Mariaas hervormde Dootklock, De T$+erelt en
Momus, of de domme onwetenheyt, en opgeblazene spotternye bespot, enz. Door JOIIANNRS MAAS, koster &c. Gedruckt
tot Amsterdam,
era z@ te bekomen by JOHANNIS VAN AERDENBERO,
Boekverkooper, in de Wolve-straat.
1695. kl. 8”.
Zijn portret vindt men voor dit boek, op
een ruit, in een cirkel, aet. 34, waarin tevens zijn symbolum: Liefde bovenal, benevens de wapens van Hotland en Haarlem
(waar hij koster was). Het randschrift van
het werkelijk goed gegraveerd portretje
luidt: Die op het woord verstandelyck let, zgl
het goede vinden. prö. K. 16. v. 20. In de
vreese des Heeren is een sterk vertrouwen.
pro. K. 14, vs. 26. De naam van dengraveur is er niet bij vermeld.
Bk.
Oude zangwijzen (vgl. X1. bl. 336).
Sommige der t. a. pl. vermelde liederen zijn
wel bekend, onder anderen:
Malbroek gaat t’ oorlog varen.
Ik hoorde het wel eens zingen:
N Malbroek gaat na den oorlog”
6”
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overeenkomende met het fransche
»Malbrouck s’en va ‘t en guerre”
welligt doelende op den hert,og van Marlborough: het zoude dan dagt,eekenen van
omstreeks 1702. Ik meen echter een veel
ouderen oorsprong aangewezen gevonden te
hebben in Pihees intéressantes etpeu connues,
Maestr. 1786. 8 vol. 8’” form., eene, wegens
den weinig geachten verzamelaar, LA PLACE,
miskende, niet onbelangrijke verzameling.
Voorts :
Daar komt Prins Eneas aan,
anders :
,rDaar komt PAUWEL JONAS aan” (de
bekende kaperkapitein)
1) ‘t Is zo’n aardig ventje’
»Hij heeft zijn dingetjes wel gedaan,
j)‘t Lijkent wel een studentje.” (Al
weêr een variant.)
Een kuiper vol jaloersche pijn is ook al
naar het Fransch:
Un tonnelier vieux et jaloux.
Toen Pierlala. In den geestigen Janus
vindt men het, als politieke zinspelmg, opgenomen :
Toen Pierlala nog was een kind
Toen was hij nog niet groot,
Toen sprak zijn vader, beste vrind
Jou billetjes zijn bloot,
Daar is een broekje, beste maat.
. . . . * . . . . . . 0.
Pierlala lag in de kist
Met bei zijn billetjes bloot,
En niemand was er die beter wist
Of Pierlala was dood;
Hij schoof de deksel van de kist
En sprong er uit eer iemand ‘t wist,
‘k Leef nog zei Pierlala, ha, ha !
‘k Leef nog zei Pierlala.
De oorspronkelijke PIERLALA was, geloof
ik, een potsemaker of een harlekijn van het
théatre Italien. - Liefhebbers van snuffelen
bij de naburen kunnen zich verlustigen in
de Chansons choisies avec les airs notés. Lond.
1783 et 1786, 6 vol. 18”, en in The vocal library - collection of English, Scottish anti
Irish (en Chansons Francois (sic) near 2000
songs between tize age of SHAKSPEARE and
that of MOORE. Lond. 1824. 8”“. obl.
L. J.
Drie oude rumpjes. De drie volgende
rijmpjes werden door mij onder oude hand.
schriften gevonden. De beide eerste zijr
blijkbaar gemaakt op de kerkelijke twister
in den aanvang der 17” eeuw, ze warer
mij onbekend.
H. C. R.
Als ARON kan zijn voeten krijgen
In MOZES schoenen, is ‘t gedaan:
Den armen MOZES moet dan zwijgen,
Al deed hem ARON barvoets gaan.

Een oud Vlaams D$je.
Kerken-twist eeft ons een Kindt gesweet,
Lust tot Eerschen es sijnen Vadere,
Oe houder oe berger et kindeken eet,
Gebrek van Liefde es de Gevadere,
Ydele Heere, de Voester, noit geen quadere,
S’eeft sog te wille, en ‘t kind word groot;
0 ! almogende Eere, weest honze beradere,
Word dit kind heete nde, Adieu hons brood.
Op de eerste Zaag-moolen, uyt gevonden
dOOP

KORNELIS

VAN

UYTGEEST.

D’Uytgeester

geest is d’eerst die ‘t zagen
dus begind;
Hij spaard het menschen-vleys, en kloofd het
hout met wind.

Amsterdamsch

zeekaartenboek.

Dezer

dagen mogt ik door de welwillendheid van
den heer CONRAD, ingenieur van den waterstaat, thans te Alkmaar woonachtig, ter
inzage ontvangen het uiterst zeldzame, aan
allen die van dergelijke boeken kennis hebben en ook mij onbekende werk van ALU.
HAEYEN,
getiteld: Amstelredamsche Zeecaerten. Niet sonder excessive oncosten der selver
stede, met grooter neersticheyt ende moeyten, den zeevareñ ten besten nieuwelick by
een vergadert door A L B E R T H A E Y E N . Waerinne soo schriftelick, als met caerten claer
ende ooghenschijnlick aenghewesen werden de swaricheden van Gronden, Vuglen
ende Sanden, die een zeeman souden rno.,
ghen ontmoeten, tusschen de Hoofden ende
Schaghen, int wt ende in seylen van den
Stroomen, Rivieren ende Havens, tusschen
beyde ghelegen. Tot Leyden, By C H R I S TOFFELPLANTIJN, voor AELBERTHAEYEN
van
Amstelredam. 1585.” -Deze titel is met een
houtsneêrand omgeven. - kl. fol.
Titel, voorrede 6 pp., sign. A-I, 56 genomm. bladz. Op K. 1 Privilegie, K. 2,3,4 wit.
Hierin zeekaarten na bl. 12, 24, 34, 44,
52, nl. 12. Holl. en Zeenwsche Stromen:
24. Texel en Vliese Stroomen; 34. Oosterende Wester Eemsen ; 44. Elf, Weeser,
Heever en Eyder ; 52. Zeecusten en Aeylanden langs Jutland; 56. van de Helms bij
Schaghen? (ontbreeet).
Deze kaarten zijn gemaakt door ~BAELB.
HAEYEN
vanHacrlem,en door HENR.RYCKEX
v a n Haerlem gegraveerd.
Op de koninkl. bibliotheek te ‘s Gravenhage had ik het geluk dezer dagen een
Bden druk te vinden (aan welk exemplaar
echter kaart 2 en 3 ontbreken), dié denzelfden titel heeft, met deze bijvoeging:
,,Nu op’t nieus door den Aucteur overgesien, ende alle verloop ghebetert, ende oock
tot desen tegenwoordigen tijt seer vermeerdert, Amstelredam Bij DIRCK P I E T E R S Z .,
Boeckverc. op ‘t Water in de Witte Persse
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1613.” Achteraan eene vraag van den drukker aan de liefhebbers der zeevaart, om
hem alle fouten, die zij in de beschrijving
vinden, t,e willen opgeven, om die te verbeteren, en alzoo langzamerhand een nieuw
werk uit te geven. Deze uitgave schijnt, op
enkele verbeteringen na, geheel dezelfde te
zijn als de vroegere en bevat: Titel, opdra@ en voorrede op 4 bladz. Voorts het
boek op bl. 1-61: (A-H 3 a). Voorts
Appendix, 3 ongenom. bladz.; Register der
Capittelen, 5 ongen. bl. ; Register der gronden, hoeken, enz., 4 ongen. bl. (te zamen
o p H . 3b t,ot 1. 59.
Ik houd dit werk voor het 2” zeekaartenboek, dat wij Nederlanders bezitten, want
het oudste is zonder twijfel J. L. WAGHENAER, Spiegel der Zeevaert, Leyd. 1584. fol.,
met Privilegie van 1583, en waarover ik
in het breede gehandeld heb in mijn Essai
CE’ une Bibliographie Neerlando-Russe, pag.
127-133. Nu wordt echter in het Privilegie
gesproken over eene nieuwe inventie van A .
HAYEN.

I n d a t , Pfivilegie, h e m d e n 12”’ act.
1585 voor tien jaren verleend, staat, 11dat
door AELB. HAYEN, woonende tot Amstelr.
is aenghedient seker inventie van eender
zeecaerten by hem ghemaect, door middele
van de welcke een Schipper oft Stuerman
soude tonnen zeylen in al sucke havenen,
enz. daert hem ghelieven soude, ten aensiene van Borghemeest... te Amstelr. ; midtsgaders den Schippers ende Stuerlieden aldaer, ende by de selve gheapprobeert ende
goet ghevonden, hebbende daer van een
Boeck te samen gebracht ende in Zeecaerten vervat: Mitsgaders daerby een ander
Boeck waerinne den middel ghedoceert wert,
waarby de Schippers ende Stuerluyden sonder eenighe metinghe haer hoochte by den
firmamente souden moghen speuren ; ende
voorder haren voortganck ende spoet tallen
uren van den daghen moghen gissen, Begherende de selve boecken te doen printen, cnde in drucke te laten wtgaen, om
daer van na veel aerbeyts ende moeyten
een weynich vruchts ende profyts te ghenieten ; versoeckende”, enz. enz.
Vrage dus: welke nieuwe inventie kan
hier bedoeld zijn, daar het zeekaartenboek
van WAGHENAER reeds was uitgegeven? Is
het omdat hier met getallen de diepten zijn
aangegeven, wat ik niet weet of door WAGHENAER
geschied is?
Voorts komen er in de opdragt aan burgemeesteren en 36 raden van Amsterdam
(gedat. 31 aug. 1585) de navolgende belangrgke plaatsen voor: r Dat deur de kennisse
van der Zee dickmael Landen, Steden ende
Luyden veranderen, verbeteren, verslimmen
ende een onghestadighe bewcghelijckheyt

mbject en onderworpen siju. Sulcx b%jckt
aoch t,en huydighen dach aen de ‘oude vermaerde en nu bijcans vervallene Stadt Wisbuy in Godtlandt (ghelijck men noch aen
len gheweldigen Ghebou van Torens ende
huysen tegenwoords siet,, deweleke een soo
treffelijcken en wijtberoemde Coopstadt geweest, is, enz. enz. Desgelijcken vint men
rock geen oude zeecaerten, daerinne eenighe
Landen met gronden, diepten ende andere
gheleghent,heden der zee, soo neerstich beschreven zijn, al is (als in 1) dit voornoemde
Eylant Godtlant, daer in Wisbuy ghelegen
is:’ - Voorts haalt hy de voorbeelden van
andere steden als Nerva en Reval aan, wier
handel verloopen is door meerdere kennis
van andere vaarwaters, en vervolgt: ,jEn is
de Nerve oock niet bedorven ; omdat noch
cortelinghe deur sonderlinghe ervarenheyt
der Stuerlieden ghevonden is de kennisse
vander zee, achter om Noorweghen”
,~Ende wilde Godt, dat de hooge Oevericheyt sodanighe schele voor Stuerlieden,
yhelyck wel veraocht is hier te Lande mede
besorchde,” hetgeen, naar hii zegt, »hier zoo
veel te lichter en met minder tosten soude
moghen gheschieden, als men in Hollant
en Zeelandt om de Zee te bouwen van natuere bequamer menschen als elders vint,
jae die sonder eenighe publicque justiciens,
de sommighe van selfs ende door daghelicsche ervarentheyt soo verre comen, datmen, sonder nadeel ende met verlof van
andere ghesproken, hen. gelijcken in geheel
Europe niet en soude tonnen vinden, als
tselve in voorleden Oorloghen ende troublen
metter daet wel is bevonden, ende als noch
overal soo wel buyten als binnenslants ghenoech notoir is.”
Voorts zegt hij: 1) Wat ongelucken, swaricheden hier en teghens ter zee, soo wel
aen menschen als aen schepen ende goedt
tot irreparabele schade van Coopluyden niet
alleen, maer oock van gheheele Landen,
provincien ende particuliere Steden, alleene
door ongheleerde tulpen ende botte Stuerlieden hier voormaels gheschiet, en noch
gheschien moghen is soo openbaer, enz. Dese inconvenienten en meer andere voorschreven redenen by IJ, Mijn Ew. Heeren
aenghemerct., ende van weghen t’ ghemeyne
Vaderlant ende hen onderdaene Zeevaerende, ter herte ghenomen, ende mede vernomen hebbende, dat tusschen de hoofden
ende Schaghen, desen aengaende, niet of
seer weynich sekerheyt bevonden werde,
hebben deselve Ew. Heeren sonder twijfel
ghemoveert ende veroorsaeckt, te dencken,
ende met alle yver te besorghen, reformatie van eenen nieuwen, ende soo veel mogelick qprechter Zee-Caerte, deselve tot waerschouwinghe van alle voorsiehtige Stuer-
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lieden, ende tot stichtinghe vanden aentomende Zeeman, voor ende int licht te
brenghen, gheen ghelt, arbeyt, tosten noch
moeyten sparende. Terwijle dan UEW. om
‘t selve voorghenomen werck te effectueeren
ghelieft heeft ghehadt, te employcren mijnen
persoone, ende ick geerne bekenne de cleynheyt m y n s verstants ende dat daeromme
hiertoe wel ander ouder gheschicter en bequamer Staerlieden hadden weten te vinden,
nochtans ick overdencke UED. sorgvuldighe, profïjtelicke ende Godtsalighe voornemen, daer beneffens bekennende de hoochnoodieheyt des wercks, ende dat niemant
hemselven, maer ‘t ghemeyne Vaderlant, en
z&n+n even naesten geheboren is, hebbe
ghedocht dat ick met rechte voor Go&, ende myn Heeren soude moghen werden beschuldigt, indien ick daerinne mijne geringe
arbeyt, teghens soo groote excessive oncost e n b i j IJEW. Heeren hieromme ghedaen,
hadde gheweyghert. Hebbe daeromme, op
hope van gheluckich volbrengen, deselve
last van UEHeeren, ghewillichl$ck aenghenomen, ende bij provisie met dit mijnen
eersten boeck; de periculen van der zee,
met hulpe van Godt, lichtelijcken sullen
tonnen schouwen ende ontgaen. Ende verhoope oock dat deselvc mijne Heeren tot
’ welvaert, n i e t a l l e e n v a n Hollant ende
Zeelandt, maer oock van de gantsche Christenheyt (bij manier van spreecken) ende tot
een eewich ende onsterflick lof der stede
Amstelredam, zullen zijn - waertoe Godts
Gheest sonderlinghe U, Mijne Heeren en
Mecenaten bewaere,” enz.
Is hieruit af te leiden, dat de amsterdamsche regering, ten dienste der vaart
op de Oostzee, dezen A. HAEYEN last heeft
gegeven dat geheele vaarwater te beschrijven en dat die beschrijving ten koste der
stad gemaakt en uit,gegeven is? Indien ja,
dan zou het wenschelijk zijn, van deze op
dragt aan H A E Y E N , de motiven, die burgemeesters en raden daartoe geleid hebben,
van de uitgave van dit boek en de toenmalige praktische waarde dezer beschrijving
iets meer te weten, en vraag ik daarover inlichting aan allen, die hierover iet,s kunnen
vinden. En indien mijne onderstelling juist
is, acht ik het niet overbodig in dezen tijd:
dat over de doorgràving van Holland en
het belang daarvan voor Amsterdam en
voor den geheelen nederlandschen handel
zooveel gesproken wordt, te wijzen op het
feit, dat Amsterdam reeds in 1585 op eigen
kosten, ten -t&nste van het geheele land, een
werk deed schrijven over de vaart naar
de Oostzee, een der grootste bronnen van
onze welvaart.
M e n s p r e e k t zoo dikwijls over de su.
prematie van’ Amsterdam in de tijden del

:epubliek, en klaagt dan daarover, -.- ik
Traag liever, deed deze stad niet zoovcel,
a meer voor de republiek dan het gehccle
overige land te zamen? En dit niet slechts
loor het opbrengen van geld, door grooten
landel enz., maar ook door hare eigene
pogingen om wetenschap en kunst te verneerderen en te doen bloeien?
10 decemb. 1862.
FRED. MULLER.
Kuysheyts-kamp. Bij JACOB AERTSZ CAte Amsterdam kwam in 1626 in het
licht Minne-pEic?it ende Kuysheyts-kamp. Het
zijn twee werkjes die elk ook nog eenen
afzonderlijken titel hebben. De JGmepZicht
is eene vertaling van een gedeelte der
&rea van D' URF& De vertaler noemt zich
niet; wij weten echter, dat het JOHAN VAN
HEEMSKERK is. Het tweede werkje, op den
afzonderlijken titel genoemd Strijd of kamp
~usscl~en kuyscheyd e n geylheyd ( d e z e t,itel
draagt even als die van den Mimeplicht
het
iaartal 1625) is eene verzameling van gedichten. Het zou niet onbelangrijk zijn de
makers van al die gedichten te kennen,
want de verzamelaar, die het bundeltje aan
LON

CATRARINA en DEIARIRA BAECK opdroeg is
VONDEL,
en allen, die er toe bijgedragen
hebben, zullen wel tot VONDELS bekenden

behoord hebben.
Behalve van VONDEL zelven, die vijfgedichten leverde, vindt men er:
Twaalf van HOOFT, sommige met zijnen
naam, sommige met zijne spreuk omnz’bus
idem, sommige ongeteekend. Al deze stukken zijn tusschen 1619 en 1622 gedicht.
Drie geteekend H.S.,(datis HANS STARTER.)

Één

van

TESSELSCHADE

ROEMERS

VIS-

SCHER.

Één

WBH

LAURENS REAAL.

geteekend ABNA
ROEMERSVISSCHER.
Het is echter niet van haar, maar van HOOFT.
&5n,

Één

van QUIRIJN VAN BREYBOEGH.
Twee van B.VAN HEMERT, metde spreuk
Zoekt Ziek heuls lust.

Één, geteekend Con+gus
Éé

utz?i dulce.
n, geteekend Lieven doet leven.
Ken, geteekend Soeckende. verw.wrJT icfi.
Ongeteekend zijn de volgende gedichten :
Komt preutse Nysa, komt verlaat het
groene velt.
Men acht Apollo schoon, de schoonste die men siet.
Nichtje wel wacr heen dus vaerdich.
Bemindt,, geacht, gedient, gedanckt.
0 Ghy trotse maeghdoms aart vol hertneckigheyt.
Wilt ghy my lief ontstelen.
Comt weemoedige tranen.
0 Sylvia het eenigh wit.
Dick klaagh ick mijn lief met lyen.
Wyckt silvere godinnen.
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Sachte Sylvia segget my.
Vraecht Venus ghy Godin.
Vooghdesse van mijn ziel, wel eertijts
deed ghy min.
Indien na lyden.
Van wie zijn de ,naamlooze gedichten en
wie zijn de eigenaars der drie gemelde
spreuken?
Lsbedanius.
In 1744 bestond er te Utrecht
een boekverkooper of boekverkoopersfima
LOBEDANIU~, of ~0~~D.4N1u.9 en BEB~ELING,
bij welke werd uitgegeven eene kleine brochure, getiteld: Remedie voor de tegenwoordige aiekte der Beesten, enz. Is er moer omtrent dien LOBEDANIUS bekend?
B.
-%-Gedicht op Gi. Brandt8 Historie der reformatie, Is aan iemand een schimpdichtje
bekend op G. BRANDTS Historie der reformatie, aanvangende: ) Dit 'B BRANDTS Histori.boeck van ‘t Neerlandts Reformeeren”, en
geteekend 1,P. V. T. 1673”? Zoo niet, dan
ben ik bereid het mede te deelen. Ik las
het nooit, en zou ook niet kunnen zeggen
R.
wie de maker is.
Corn. van Ecke, Jacob Bril. Des eersten
naam komt voor in het Biograph. woordenb.
der Nederlanden, dl. V. Ik bezit van hem een
klein geschrift, aldaar niet genoemd en getiteld : Een bril-huisje, Amst. 17 10, 8”., gerigt
tegen JACOB BRIL. Iviisschien bestaan er
van VAN ECKE nog meer geschriften. Maar
wie kan mij zeggen, wat die man geweest
is? Het Biograph woordenb. zegt er niets
van. En wie is JACOB BRIL tegen wien hij
schrijft? Het kan de bekende aanhanger
van PONTIAAN VAN HATTEM niet geWeeSt
zijn: deze overleed reeds in 1700.
R.
Grammaticra t e n dienste d e r statenvertalers. In de Geschiedenis van de predikkunde door J. HARTOG, bl. 169, leest men:
r>Men weet dat er eene overlevering bestaat, dat de Algemeene Staten in 1624 of
even daarvoor, te Amsterdam eene vergadering van letterkundigen hadden bijeengeroepen, en dat in die vergadering een
b~letterkunst en lijst der geslachten,” zoo
als het genoemd wordt, zou opgesteld zijn,
waarnaar de Bijbelvertalers zich konden
regelen. Of dat waar is, kan, bij gebrek
aan voldoende bewizen, niet worden uitgemaakt”. Waar vindt men die overlevering opgeteekend, en is het inderdaad niet
mogelijk te beslissen of zij waarheid bevat
of niet?

Joannee

v a n Kuyok. Wie WM

irm mwx, tegen wíen

JOANRES
J. B (EFJIIZNBURG?)

n 1683 uitgaf Ddia et nodi of cwijfe&gen
1
R.

m awarighedea

Joost Rendrioksa. Onlangs werd in dit
$dschrift opgemerkt, dat het Biogra$iach
Woordenboek der Nederlanden in lang niet
neer met die zorg en volledigheid werd
aewerkt, die het vroeger kenmerkte. Het
volgende is daarvan eene nieuwe proeve,
In mijne verzameling van oude leerredenen
is een 4”. band, inhoudende x&xX bredicicntien naerghehten by JOOST HENDRICKSZ,
in zyn leven leeraar der gemeente Jesu Chriatì
(zeker de doopschgezinde) binnen Amsterdam.
Dit is de 5” druk, in 1666 te Amsterdam
uitgegeven. Een ander weet misschien te
zeggen wanneer de vroegere drukken verschenen. Nu had ik eehoont. dezen JOOET
H E N D R I C K B Z in het l%ord&boek
te zullen
vinden, en 266 iet.8 van hem te vernemen,
vooral daar aan mijn exemplaar een voorberigt schijnt te ontbreken. Doch hierin
te leur gesteld, verzoek ik een der Navorschers mij te willen helpen.
Ml. F .
Twee onbekende gedichten uit de 1Y
eeuw. Ik bezit een paar gedichten in handgchrifi, blijkbaar uit de 17” eeuw, die mij
onbekend zijn. Het eerste voert ten opschrift : »Beclag over de verdorve Christenhoyt” en begint :
Als lacst mijn droeve ziel, van al ‘t gewoel
ontslagen
‘T Vermaeck van rust genoot, enz.
Het tweede, zonder opschrift, vangt aan
met de volgende strophe:
Rampsaelige mensch die op de werelt bouwt,
En op het aerdtsch of tijdelijck vertrouwt;
Rampsaeligh, die uw minste toeverlaet
Op d’ydelheijdt, van yets verganckelijks staet!
Zijn de dichters dezer verzen bekend en
werden ze in der tijd gedrukt?
R.
CatholQke Allarm. Onder oude papieren kwam mij voor eenigen tijd het volgende versje in handen., waarvan iemand
zeker wel de beteekems zal kunnen opgeven.
Catholijlee Allarm.

Het Roomsche Hof, staat gansch in roeren,
Het Pausdom schreeuwt als desperaat;
Wie zal de jubel-dienat volvoeren,
In 'B Kerk-voogds deplorable staat P
‘t Hoofd van onz’ Godsdienst leid op ‘t gijpen,
Het Fondement des Kerks bezwijkt,,
En wil de Heil’ge poort toenijpen,
Eer dat men ‘t heilig jaar bereikt,

Veel
En
Staan
En

Wat ‘) vaste spijs, die voeden kon!
Maar neen, wij moeten ons belijden
1 Met lifjedafjes en ‘) bouiZZon.
CIBO Cardinaal
Deken en Italiaan en oud.
:i Cardhaal en Fransman.

Legioenen Catholijken
vreemde Pelgrims zonder tal,
droevig op haar neus te kijken
roepen met een naar geschal:

Ach, dat men nu voor ons berijdde

KUNSTGESCHIEDENIS.
WiIheImuslied. (vgl. X11. bl. 340 ; X111.
bl. 19). Men verwijst naar het hoogst
belangrijk werkje over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen, door R. H . V A N
SOMEREN, met een bijdrage van mr. P. A.
BRUGYANB,
gedrukt te Utrecht bij L. E.
BOSCH, 1834. Men zal er in vinden, dat eerder
COORNHERT voor den vervaardiger gehouden
werd als M A R N I X . De noten, zoo als het
Wilhehnus in 1572 gezongen werd volgens
den Nederlandschen Gedenckklanck, gedrukt te Haarlem 1626, vindt men er
achter.
Zutfen.
W. A. H. G.

Een@

portretten (vgl. XII. bl. ‘377).

hiergenoemd,wèlte
onderscheiden van zijn vollen neef en naamgenoot, die wethouder was te Alkmaar (vgl.
Nuv. 1X, bl. 311), werd 10 januarij 1757
geboren uit het huwelijk van JOAN V A N
NANNINGVANFOREEST,

FOREEST CORNELISZ. ell AGATHA VAN FOREEST NANNINGSd.,
die in Mei 1752 gehuwd waren. Zijn moeder A G A T H A v. F.,

geboren 11 junij 1733, hertrouwde na den
dood van JOAN v. F., die 29 junij 1766
Stierf, met JAN SCHENK MOERBEEK. Onze
N A N N I N G trad in het huwelijk met GEERTRUIDA
ENNEMA, die vijf dagen jonger was
dan hij.
CONSTANTER.
I

TAALKUNDE.
Verklaring van nederlmdsche Bpreekwoord.en (vervele: van X11. bl. 3171. Zelve

is het beste kruid. Ons volk houdt veel van
woordspelingen. Menig spreekwoord bewijst
het. Ook hier wordt met de dubbele beteekenis van selve gespeeld. Want se2ve is ook
de naam van de plant, die wij nu meestal
salie noemen. Behalve deze twee vormen
heeft KILIAEN nog eene derde, savie. Alle
drie komen, even als het fransche sauge
het engelsche sage, het hoogduitsche salbei
en het portugeesche salva, van den latijnschen naam der plant, salvia, die in het Italiaansch en Spaansch tnveranderd is gebleven.
Het spreekwoord heeft aan eenen onzer
dichters uit de XIV” eeuw, WILLEM VAN
HILDEGAERSBERCA
,stoffe geleverd tot een
gedicht. Het is tot nu toe onuitgegeven
gebleven en ik geloof daarom vele onzer
lezers genoegen te doen door het hier volgens het haagsche handschrift mede te
deelen.
Van enen cruut ende hie[t] selve.
Ghenoechte dwanc mi aldair toe,
Dat ic in Mey, eens morghens *).vroe,
Was gaen Spelen in een wout,
Daer die voghelen, jonc ende out,
Songhen elc nae haer naturen.
Wat hem die winter dede besuren
Dair te voren in sijn tijden,
1) Een smorghens.

Dat lieten si lichtelic lijden,
Ende elck verhoechde sinen sant
Die t.ijt en docte my niet lanc,
Soe soete was der voghel stal
Die bloemen sproten in dat dal
Bij naturen lustelijc.
Die bomen waren alle rijck
Van loveren ende van groenen bladen,
So dat sij stonden zere gheladen;
In dien foreest van allen zijden.
Mit een sach ic in corten tijden
Enen knaep van verre comen,
Dien ic niet wel en wist te noemen
Wye hi was off waen hi quam.
Teerst dat ic den knaep vernam,
Doe docht mi recht an sijn ghebair,
Off hi mit sorghen bevangen waer ;
Want hi sloech dick sijn oghen neder,
Hi ginc voert, hi keerde weder,
Wijde ende zijde in allen hoecken.
Als ic waende, soe wilde hi soeckeu
Bijder aerden nyeuwe cruden:
Dat hoorde ic sint an sijn beduden.
Want die Meye is een tijt,
Die die werlt seer verblijt:
Die cruden hebben dan hoer virtuten.
Dit machmen mitter waerheit besluten :
Want wye dan cruden heeft te doen,
Die soectse meest in dat saysoen.
Doe docht ic dit in minen moet,
Aldair ic dus allene stoet:
IC wil den knape bet naerre gaen,

49
Lichte hi doet ‘) mi verstaen
Dinghen die ic niet en weet.
Met een trat ic bet an, ghereet
Om nyeuwe mare van hem te horen.
Tis dicke gheseit al hier te voren,
Dat nyeuwe dinghen sonder blaem
Die sijn te horen seer bequaem ;
Waermense vertrect tenigher stede.
Nu moechdi horen wat ic dede.
I C gruete den knape mit so ter tale
Ende hi antwoerde ten eersten male:
,,Vrient, God selve wese u loon,
Die machtich is in shemels throen,
Deser gruete die ghi mi biet.”
Doe seide ic: ,,knape wats u gheschiet,
Dat ghi dus zere in peinsen gaet?
Mocht u yemant gheven raet,
Waert ghi dan niet wel ontbonden ?”
Die knaep antwoerde: ,,had ic ghevonden
Dat ic zoek, off waende iet vinden,
Trueren soude mi luttel binden.
Mi heeft een meyster uutghesent,
Die menigherbande cruden kent,
Om dbeste cruut, dat wast op eerde.
Dat waendic wel mit snelre vaerde
Hebben ghevonden eer yet lanc.
Nu heb ic menighen swaren ganc
Zeder na dit cruut ghegaen.
Mi en kan gheën man doen verstaen
Van desen crude den rechten naem.”
Doe seide ic: ,,vrient, waert u bequaem,
IC soud u wel die waerheit ghien.
IC heb dit cruut al eer ghesien,
Dat u dus zere is worden tsuyr.
IC weet “) al gader sijn natuer
Ende sinen naem wort u bekant:
Dat edel cruut is selve ghenant,
Dat boven allen cruden is moeder,
Als ic u noch wil maken vroeder,
Woudt ghi yet langher bi mi duren.
Die knaep antwoerde in corter uren:
Mocht ic dus vijnden dat ic soeck, ,
Hoe langhe ic merred (e) mi en roeck ;
Mijn meester souder mi om prisen.
IC bidde u, moechdijt mi bewisen,
Tot wat oevel esset guet?
Mocht ic des hier werden vroet,
Soe waer ic menigher sorghen vrij.
IC antwoerde: hoert nae mi,
IC sels u wel een deel berechten.
Selve doet grote vete slechten,
Dieme (n) houden mocht ter wrake.
Selve is cruut van goeden smake.
Selve ghift eten ende drincken.
Selve doet horen here schincken.
Selve is goet tot allen stonden.
Mit selve heeltmen diepe wonden,
Dair om is tcruut ter werlt so dier,
Noch geen meester also fier,
Ghine crijcht van hem wel u ghevoech
-Doet&.
“) Weel.

Op dat ghi selve hebt ghenoech.
Selve is cruut van soeten ruken.
Wye selve wat heeft, dat mach hi bruken.
Selve is cruut van hoghen doen.
Selve maect bloede herten toen.
Selve is waert voer elken man.
Wye selve wat beeft, dat vaet bi an.
Selve en machmen niet volprisen.
Selve doet oeck die ziele spisen,
Dat sij mit Gode wert vercoren.
Hier om waer selve quaet verloren.
Selve is elken man bequaem.
Selve ghift cleder den lichame,
Menighe chierheit al daer toe.
Selve ghift couse ende schoe.
Selve heeft noch doechden meer,
Dan ic u segghe in desen leer:
Dat machmen menichsins bescouwen.
Selve maect hulde mit scene vrouwen,
Dat sij ons eren ende nyghen
Op dat si wanen selve te crighen.
Selve en machmen niet volloven.
Si hout den man in eren boven,
Op datmense nutten wil mit recht.
Daer en is oec ridder nochte knecht,
Diese wille tonrecht bruken,
Sine waer veel beter ande (n) struken
Bleven, dair si eerst an wyes.
Onnutte vroechde is tijt verlies,
Dat segghen ons die wise clercken.”
Doe sprac die knape : 1) God moet u sterken.
Wye maect (e) u deser saken wijs?
IC hebbe ghewandert van Parijs:
Mine costet gheen man dus bevroeden.
Mi wondert seer in mijn vermoeden,
Wat meester u dus heeft gheleert.”
IC seide: slvrient, God sijs gheeert,
Die my heeft desen sin verlient.
Tc en hebber nyemant om ghedient,
Gheen aertschen meyster, cleyn off groet.
Wildi die waerheit weten bloet,
IC en sel u zeker lieghen niet.
Mi is des ghelijc gheschiet,
Als ic u hebbe hier doen verstaen.
Hier voermaels was mi eer ghedaen,
Doe ic selve had ahenoech.
Daer nae creecih ic” mijn onghevoecb,
Dat selve hoer bladen liet verdwinen.
Doe word ic onwaerd alden minen,
Doe ghinc ic borghen ende lienen
Ende mit gheselscap mi veryenen,
Die ter zeewaert wilden varen,
Off ic mij erghent machte ghenaren,
Dat selve hoer bladen weder creghe.
Hier toe soe had ic crancken zeghe:
Want wairwart dat ic henen wende,
Die wint ghinc teghen mit ghenende,
Mit fellen vlaghen onghehuyren,
Soe dat ic niet en waende gheduren
Vanden weder inder zee.
Tanker en hilt noch min noch mee,
Al wierpment neder inden pront.
7

Van sorghen word ic onghesont:
Want elck man duchte voerden doot.
Doe soe ghinghen wij schieten tloot
Ende voeren mede te lande waert.
Dat schip dat dreeff mit snelre vaert,
Sonder weer, ter zeewairt uut.
Doe was selve, dat edel cruut,
In mi verdorret uter maten.
Doe ghinc ic dolen after straten
Ende liet mijn boetkijn an dat lant,
Soe lang dat íc ghesellen vant,
Die my ghetrouwe vrienden waren,
Als mi docht int openbaren.
Doe ghinc ik hem aldus verslaen,
Hoet mi ter zeewairt was ghegaen,
Dat schip ende want waer al ghebleven.
Doe sprac daer sulc: ,,Willem, u sneven
Is mi utermaten leet.”
Ende als die gheen dit hadde gheseet,
Die mi was van herten hout.
Een ander rekende sinen schout,
Hoe veel hi an mi mocht verliesen.
Inder noot soe machmen kiesen
Alre best een trouwen vrient.
Wye dat des anders beste mient,
Die troesten gairne in sijn doghen.
Al schijnt een (een) vrient voer oghen,
Alst comt dat hi hem tafter siet,
Meent hijs mitter herten niet,
Hi en smet u dan niet veel in staden,
Waent hire bi te comen in schaden,
Siedi enen lupenden hont,
Daer oghet dat oghe tenigher stont,,
Ymmer en suldi hem niet betrouwen.
Wye misdoet het mach hem rouwen ;
Mer gheerne blijft inden mensche tleven,
Twoort, dat hem die luden gheven,
Tmach hem billicx wel behaghen,
Als die luden hem beclaghen.
Ende als icsat bi dien ghesellen,
Dien ic míjn doghen ghinc vertellen,
Dat mi was zwaer ende groet te draghen,
Sulc ontfermde seer mijn ‘) claghen,
Die mi mit minen hadden bezeten,
Die ander dede mi thant te weten,
Dat hi gaerne nemen wilde
Pande, daer hi siju gheld an hilde
Off yemant diet hem hadde verlijt.
IC seide : ,,vrient, als comt die tijt ,
Dat u daghen sijn voerleden,
Breng iet dan selve, dat donct mi reden.”
Desen troost was hem te cranck,
Dat beyden docht hem alte lanck:
Oec schene ic alsoe bescaven,
Dat sijt wel halff verloren gaven,
Loofden sijs mi tot horen daghen.
Als geleden waren die vlaghen,
Ende mijn anker vaste stoet,
Doe waende ic varen mitter spoet
Tot minen scepe sonder beyden.
Doe brochtmen daer den bodeleyden,
*) Mi.

Die mijn boetkijn soude letten.
Doe most ic enen borghe setten
Eer ic vanden laude machte.
Doe was mi te moede onsochte:
Nochtan mostet ymmer wesen.
Doe ghinc ic halen thant nae desen
Een mijn neve, die word mijn borghe.
Doe was mijn herte in minre sorghe
Dan doemen wilde mijn bootkijn toeven.
Hier bij moechdi alle proeven,
Dat maghen wel nader selven liken:
Want die natuer moet ymmer bliken,
Daer si in minne openbaert.
Oeck vintmer som van sulker aert,
Die om sijn maghen luttel gheeft,
Oeck hoe veel rijcheit dat hi heeft..
Dat en is gheen vrient ter noot.
Oock wien hi minne off vrienscap boot,
Hi gaet int eynde der vreemder pat.
Op hem so en tijde ic niet een blat.
Dat doet het is een wankel schive.
Hier om radic dat elcman blive
Alsulken vrienden immer ‘) trouwe,
Die hem helpen, uuten rouwe ;
Want trouwe vrienden is een troest,
Die menighen man uut sorghen loest.
Als ic u hier te voren seide,
Mijn neve halp mi mit bescheide,
Dat ic vanden lande quam
Op datmen hem te borghe nam:
Ende als ic borghe had gheset, *
Doe en wort mijn boetkijn niet belet
Ende ic creech weder gueden wint,
(Des danck ic Gode, Marien kint)
Soe dat ic quam behouden weder.
Doe moste sorghe dalen neder,
Die mi te voren hadde bevaen:
Want ic vant “) selve in bladen staen.
Doe ic weder quam te lande,
Doe ghinc ic quiten minen pande
Ende gaf vast daer ic schuldich was,
Als ic te voeren hier off las,
Hem dies seker wilde sijn.
Dat ic u segghe is waarheit fiju.
Hier au heb ics meest gheleert,
Dat selve mit recht mach sijn gheeert
Boven enigherhande cruut,
Dat binnen Meyen uut (er) aerden spruut :
Wanttet tot allen dinghen is goet.
Doe sprac die knape: )).Yo maect mi
vroet,
Hoe ic best mach selve telen.”
IC antwoerde sonder helen:
N Ghi sult gaen buten [in] een hoff
Ende telen selve, soe crijchdi loff,
Ende daer in eren ende zayen.
Wye selve wat teelt, dat mach hi mayen.
Poechdi hier om sonder sparen,
Selve sel hoer wel openbaren
.
1) Jammer.
2) want.
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Ende in bladen comen voert.”
Als die knaep dit hadde ghehoert,
Doe seyde hi: ~Willem, blijft te Gode.’
Dese knaea. des heren bode.
Die dancte ‘mi van alre doecht,
Dat ic hem leerde. Als ghi vermoecht,
Peynst hier om ; het sal u vromen.
Die selve wat heeft, hi is wellecomen
Sinen vrienden, sinen maghen.
Selve heeft een schoon behaghen.
Al creghe een man een cleyn misval,
Hi macht mit selve verwinnen al.
Selve is crnut van hogher macht.
Selve heeft menigherhande tracht,
Als ic u hier heb onderscheit.
Selven macht is also breyt,
Dat gheen cruyt en wast op aerde,
Dat selve gheliken mach in waerde.
Dat sellen meesters helpen tughen,
Die hem ter waerheit willen bughen.
Merct, hoe sijn si dan besonnen,
Dien selve te voren es ghewonnen,
Beide van moeder ende vader,
Ende nu verdorret staet alle gader,
Soe datter niet een struuc en wast.
Dit bispel heeft ons Willem ghepast
Van Hildegaersberch, ende wilt bedudei
Tenen exempel sulken luden,
Die in horen jonghen daghen
Selve mit sotheit van hem jaghen.
Want wye te rechte wil verzinnen,
In doude is selve quaet te winnen.
Hier om pijnt u in uwer joecht,
Dat ghise teelt, al dat ghi moecht,
Dat rade ic wel in rechten rade.
In doude soe ist al te spade
Selve te telen tuwer baet.
Si leit so langhe, eer si op staet.
Waar ik fouten meende te ontdekken, hel
ik die verbeterd. De lezing van het hand.
schrift heb ik onder aan de bladzijden aan
geteekend.
Er zijn nog een paar spreekwoorden,
waarin men eene woordspeling van dezelfde
soort aantreft: Rapen is een edel kruid.
de wereld is om rapen uit en patìentie is een
edel kruid, maar het wast niet in alle ?LOUen. Rapen is zoowel opl’apen, grabbelen,
naar zich toehalen als het meervoud van
raap. Patientie beteekent geduld, maar het
is tegelijk de naam van een kruid. KILTAEN
vertaalt het door lapathum, hippolapathum, rumex sativus. Deze latijnsche namen
vinden wij op de volgende wijze vertaald
i n METERS Woordens’chat:
DENSCHAT:

Lapathum,
patigh, surkel.
Hippolapathum,
Ru mex, zuuring, patig.
Rumex sativus, patig, surkel.
Terwijl EILIAEN voor suerckel, de la-

tijnsche woorden, oxalis, acetosa, rumex,
acidula geeft en JUNIUS (volgens VANHASSEI,T
op KIL.) zurick of surckel, oxalis
minuta noemt. Het schijnt dus eene soort
van zuring, misschien die met kleine ronde
bladeren te zijn.
Eene dergelijke speling met het woord
thee vindt men bij HUIJGENS. Het gedicht
is kort en wordt gevonden in de niet veel
voorkomende Momenta desultoria, p. 151.
Ik laat het daarom hier volgen. Men zal
zich herinneren, dat omstreeks dezen tijd
(het epigram is van 1638) het theedrinken
hier te lande in gebruik begon te komen.
Be mirabili Rerba Te ad mirabilem BARLAEUM.

A Gange nostro non diu petitum Te,
Te sobrium. Te nrovidum. disertum Te.
Suave Te, subtile’ Te, eru’ditum Te,
’
Te gloriosum, nobilissimum Te, Te,
Tecum T, alrov, esca coelitum Te, Te,
Jentaculum, promulsis et caput caenae,
Fertur potenti, quodque per levee frustra
Paeti vapores, quodque per graves frustra
Bacchi liquores quacritur, sacros oestro
Afflare vates, arduumque potis Te
Ni1 repperiri, prona cuncta diti Te
Proferre vena, bis valere potum Te
Quod sobrius valebat; ut stupeat cum Te
Sese esse factum quisque quod sine Tc non est
Genio net arte. Si fidem meretur Te
Praeco penes te, si quod esse produnt Te
Te teste Te sit; Teste te et bonis Te acte
Amantibus, teste me diligenti Te
Ac te, diserte de Te dixit ac de te,
Barlaee, qui te dixit esse totum Te.
P. LEENDERTZ WZ.

Kibbelen, hakkel= (vgl. A. R.; X11.
bl. 123. 182: X111. bl. 23). Een hakket is
in de regtspraktijk genoeg bekend, naar mij
heugt. en BOEY Woordentolk zal het wel omschrqjven. Hakketeren is blijkbaar eene afleiding, misschien een iterativum van hakken.
L. J.
Eek. In ‘t Groot Hoorns, Enkhuyser, Alknaerder en Purmerender Liede-Boeck
komen
le volgende regels voor:
»Mijn susjen. Een kusjen Soo sachjes en
weeck,
sDat smaeckt als een baers met boter en
eek”.
Wat is hier eek ? Het moet iets lekkers,
immers iets smakelijks zijn.
t
Eek. t heeft toch wel eens een baarsje
net saus gegeten? Dan weet, hij ook, dat
:ot die saus onder anderen boter en az$i
oehooren. Onze voorouders deden meestal
coo als men nog in onze dorpen gewoon is
t e doen: zij aten de baars niet met saus,
naar enkel met boter en azijn. De laatste
7”

heette vroeger edik, zoo als men dien nog
in Friesland noemt. Werpt men uit het
woord de d weg en trekt het zamen, dan
heeft men eek, dat men in Noord-holland nu
en dan en doorgaans ook in de Meiereij van
‘s Hertogenbosch hoort. Het vreemde woord
azijn echter vinden wij reeds in hollandsche
werken uit de XV” eeuw, b. v. in den aan
MAERLANT
toegeschreven Prozabijóel,
hs.
A. dl. 1. f. 58 v”. *Die en sel gheen \tijn
azijn besigen noch druven eten noch niet
dat van druven comt”, en in het Leven v.
Jezus (hs. der Maats&. v. letterkunde)
fol. 231, vO. b. r Daer brachten si hem edic,
dat is asijn, mit galle gemenget”. Daar nu
dit werk, zoo als uit de taal blijkt, een
hollandsch werk is, en het woord edik in
Holland benoorden het IJ nog in de 17
eeuw veel gebruikt werd en ook nu nog
niet verdwenen is, geloof ik dat wij uit,
deze plaats het volgende mogen besluiten:
1”. dat het werk geschreven is in Holland
bezuiden het Y. 2”. dat in dit gedeelte van
ITolland het woord edik reeds door het
vreemde woord aevn was verdrongen en
dat de schrijver? die in de bijbelvertaling
welke hij gebrurkte edic las, het daarom
noodig oordeelde er tot verklaring de woorden »dat is asijn” bij te voegen.
P. L. wz.
Arem. In voornoemd Liedeboekje wordt
een groot drinkglas genoemd een jtuyt ge2~~ck een’ arem. Wat is hier arem?
t
d Arem. Een fluit is een lang naauw drinkglas zonder buik. Een groote fluit is dus
eene die lang is. En eene fluit zoo lang
als een arm, is zeker eene van de grootste
P. L. wz.
soort.
Eenparige spelling. Is het besluit van
het staatsbewind der Bataafsche Republiek
van den 18&n december 1804, betrekkelijk
de eenparige spelling der nederduitsche
taal, ingetrokken en buiten werking gesteld?
Zou het anders, daar de voorschriften van dat besluit niet meer worden opgevolgd, niet wenschelijk en, vooral met
het oog op Oostindië, niet noodzakelijk
zijn dat besluit alsnog in te trekken?
x. Y.
Eeerengracht te Gerdu.m.
Aangaande
den naam van deze gracht wordt in het
Leeskabinet 1862, No. 6, bl. 181, door de
redactie gezegd: ,,Bij Heeregracht denke men
niet aan heer (dominus). Dit heere is het
verouderde herre of harre, dat niet alleen
scharnier, maar bovendien klemming, staking
beteekent, en wij terugvinden in Harlingen,
Harderwijk, Haarlem, Hardenberg, Herwij-

nen, enz. De naam Heeregracht is later
verkeerd begrepen? vooral ten gevolge der
vroegere opene uitspraak der ee in heer,
dat toen luidde als de e in cher en dergelijke fransche woorden. Deze afleiding is
mij nieuw, is zij ook waar?
Heerengracht te Amsterdam. Ik geloof
niet, dat de daar gegevene afleiding de
ware is. Dat de korte e waar zij door eene
r gevolgd wordt, in eene lange verandert
is mogelijk: -er zijn voorbeelden die het bewijzen. Maar in het woord Heerengracht
zal dit wel niet geschied zijn. Wat toch
z o u - al beteekent harre ook klemming,
waarvoor ik geen bewijs kan vinden - harregracht, klemmingsgracht
te kennen geven?
Het woord harre terugvinden in Harlingen,
Harderwgk,
enz. kan hij alleen, die in het
geheel niet begrijpt hoe de plaatsnamen ontstaan zijn, en die meent dat alle woorden
die nagenoeg denzelfden klank hebben ook
van denzelfden oorsprong zin. In Harlingen en Haarlem is het eerste deel van het
woord zonder twijfel een eigennaam, in
Hardenberg vermoedelijk ons adject. hard
en wat ook Harderwgk en Herw+aen mogen
beteekenen, zamenstellingen met harre zijn
het zeker niet.
Hoe de Heerengrncht aan haren naam
gekomen is heb ik niet kunnen vinden.
Misschien zijn er wel onder onze medewerkers die het ons met zekerheid kunnen
zeggen. Maar als wij in aanmerking nemen,
dat aan het einde daarvan de Heereizmarkt
gevonden wordt en vroeger ook het Nieuwezijds Heeretzlogement, en dat achter de
Heerengracht aan de eene zijde het Cingel,
oudtijds de Koningsgrecht geheeten, aan de
andere zijde de Iieizersgracht en de Prinsengracht loopen, dan kunnen wij ons naanweiijks voorstellen dat Heerengracht iets
anders dan gracht der heeren zal beteekenen.
P. L. wz.
Eigennamen. In onze Westindische koloniën zullen, na de emancipatie van de
slaven, ongeveer 40.000 individuen of familiën van een’ geslachtsnaam moeten worden voorzien. Wie geeft een praktisch middel aan de hand om zooveel nieuwe eigennamen te vinden ?
Zou men daar niet kunnen volstaan,
met die namen eerst te geven, wanneer de
personen tot eenige staatsburgerlijke handeling worden geroepen; b. v. bij huwelijk,
geboorte van een kind enz.?
X. Y.
Taalzuivering (vervolg van X1. bl. 25).
In de Handelìnoen
der alnem. veraaderino
van de maatscha& der n&erl. letïerku&
van ‘862 wordt onder anderen de beoordeeling vermeld van het antwoord, in-
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gekomen op de prijsvraag : ) Welke woorden en spreekwijzen zijn sedert het laatste
vierdedeel der vorige eeuw hier te lande
in zwang gekomen? Welke dezer nieuw ingevoerde uitdrukkingen zijn als een wezenlijke aanwinst der taal aan te merken?
Van welke daarentegen is het raadzaam
zich voortaan te onthouden?” Een der beoordeelaars merkte op, dat vele woorden
en spreekwijzen gemist worden, die noodzakelijk hadden moeten opgenomen zijn.
)> ‘t Zijn,” zeide hij, »niet enkel nieuwe
woorden en spreekwijzen, maar ook nieuwe
beteekenissen, die, met afwijking van vroeger gebruik en vaak tegen den aard onzer
taal en tegen de algemeene wetten der
spraakleer dreigen in te sluipen en zich voor
goed weten te vestigen.” Ten bewijze hiervan voegde hij er eene lijst van zoodanige
woorden en uitdrukkingen bij, die het
bestuur der genoemde heerschappij onder
den titel N Een taalkundig zondenregister” in
de Handelingen opgenomen heeft.. Die Handelingen worden alleen voor de leden gedrukt. Wij achten het echter wenschelijk,
dat ook anderen deze opmerkingen lezen
en er hun voordeel mede doen. Wij nemen die daarom, met toestemming van den
geachten schrijver, in ons tijdschrift over.
BEBTUUB.

» Telkens vernieuwde hongersnood en pest
voerden gedurig rouw en verslagenheid in
de harten.” - Telkens is immers telkenmale,
en niet gedurig, in welke beteekenis het
echter dikwijls, ja doorgaans in onze dagen voorkomt, zoo als telkens en te2kens.
BOSSCHA
heeft in zijn WILLEX 11, blz. 2,
het gezegde : ,,Als de Stadhouder den jonggeborene voorstelde aan de Staatscollegiën,
uitte hij telkens zijne dankbaarheid,” in de
tweede uitgave veranderd in : ,,zoo dikw@
deStadhouder
voorstelde, - uitte hij zine
dankbaarheid.”
spoorloos,h.v.
verdwijnen. Het woordheeft
in het Nederlandsch de beteekenis van uìtof buiten het spoor ; van daar uit- of buitensporigheden, spoorloosheden. Zie Psalm 26, vs.
4, van de St.atenber.: ,,Een spoorloos leven
leiden.” Ps. 88, vs. 5, van Laus Deo, door
van MERKEN, ,,Spoorlooz’ euveldaan” en vs.
17: ,,Ik belij mijn spoorloosheen”.
Ps. 66,
v s . 9, door V A N W I N T E R : ,,Waar ooit mijn
hart door spoorloosheden bekoord.”
Zich iets voornemen, in plaats van enkel
Voornemen. VAN DERPALM en VISSERINGZijIl
overal waar dit woord in het N. T. der
Statenvertalers - die grondige kenners van
het Nederduitsch! - voorkomt, aan deze
woordvoeging getrouw gebleven ; in de gedrukte proeve eener nieuwe vertaling van
het N. T. is men er van afgeweken door
b. v, Bom. 1, vs. 13 te schrijven. ,,Ik heb

m;j meermalen voorgenomen tot u te komen,” mijns achtens verkeerd Zelfs heb
ik onlangs de uitdrukking gelezen : ,,Als inleiding nam ik mQ’ voor te schetsen.”
Moedwdla$. In zeker officieel verslag
eener geleerde Instelling staat: ,,Een bedrieger heeft zich moedwìllig meester gemaakt van handschriften” (d. i. waarschijnlijk in den zin van met kwaad opzet), en
weinige regelen verder: ) De Spaansche
Arabieren hebben moedwillig het hoofd gebogen onder de wiisheid van Bagdad” td. i.
wa;rschijnlijk uit Yeigen bewegini vr$w~llìg).
Het woord wordt dus in tweederlei zin aebruikt. In de Statenvert. en ook in die
van VAN DER PALM lezen wij Gen. 43, vs.
6: 1) SIMEON en LEVI hebben in hunnen moedwil (z+ der LXX) d. i. overmoed of te
grooten en dus verkeerden moed, verwatenheid, baldadigheid, de ossen vermoord.” In
het Hoogd: heeft het woord &W~willen (door
LUTHER
t. a. pl. ook gebezigd) later de verwante beteekenis aangenomen vanlosheìd, dartelheid, jokkerng, ook in het Nederduitsch?....
Teruggaan - teruggang. - »De handel van
A. is in het laatstverloopen jaar teruggegaan,” voor achteruitgegaan, verachterd. Indien teruggaan, het Lat. redìre, reverti, retrogradi, gradum referre, beteekent het wederkeeren naar de plaats waar men te VOren was, in welken zin de Statenvcrt., VAN
DER
PALM
en VISSE~NG
het woordhebben
opgevat, o. a. blijkens Matth. 24, YB. 18,
Mark. 13, vs. 16: 11Die op den akker is,
keere niet terug (namelijk naar zijn huis,
waar hij te voren was) om zijn kleed te
halen.” Joan. 6, vs. 66. ,,Van toen afgingen vele van JEZUS' discipelen terug (d. i.
naar de plaats waar zij te voren waren)
en wandelden niet meer met Hem,” dan kan
het verminderen of verachteren van b. v.
welvaart, gezondheid enz. niet uitgedrukt
worden door teruggaan. ,,De handel van A.
laat terug,“moest dus eigenlijk beteekenen: hij
keert terug tot zijn vorigen staat; hij wordt
weder wat hij vroeger geweest is, dat wil
zeggen : hij begint weer te bloeijen, en niet,
hij gaat achteruit, hij begint te kwijnen, zoo
51s het woord maar al te veel gebezigd
wordt. De courant der hoofdstad deelde
eenigen tijd geleden het curieus gestelde
berigt mede, dat ,,de ziekte van den Prins
meer achteruit dan vooruitgegaan was.”
In het leven roepen of treden, - gebruikt
van bezielde of onbezielde dingen, die vroeger niet bestaan hebben, maar nu een bestaan krijgen, b. v. een dichtsoort, een boek,
een bewaar-, naai- en brei of havelooze school,
een brood-, stroop-, meelfabriek iv het leven
roepen.
Een dichter wordt, zelfs bij een
onzer voornaamste schrijvers gezegd: de
sc?&men der nacht in het leven te roepen.”
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Men zegt zeer juist, dat, naar het Evangelisch verhaal, LAZA.RUS door OERISTUS,O~
dat een geäsphyxiëerde door de kunst is
in het leven geroepen.
Het eerste levenslicht zien of aanschouwen, waarbij men onwillekeurig vraagt :
niet het tweede?
Vóór (dat) ik het ontvouw - ) V o o r
(dat) g$’ daarvan partij hebt getrokken.”
heen doel huldigen - zich aan iets laten
gelegen @gen - het is noodeloos te zeggen h.et laat zich zeggen -. het zal niet ontkend
worden - beschouwingen ontwskelen onze verbeelding en gedachten bedwelmen
zich - de onbeperktste mededeelingen - de
onmiddellqkste invloed - het hoogste toppunt
der kunst.” enz.
Heeten - »Hoezeer die auteurs in Spanje
Leeten geschreven te hebben.” Zie bovengenoemd Verslag. Zullen, voor gezegd worden :
ND~ veldslag zal geleverd zijn in het jaar
1746.” Juliaan, die Spanje aan de Moren
zal hebben verraden.”
figuur, voor persoon, karakter, beeld,
b. v. een historische $guur. r Floris V is
een liefelijke figuur.”
De Akademie zal de uitgave van het boek
doen in het licht komen. - Zeldzaam en zelden, promiscue. Een zeldzaam man (Hoogd.
seltsam) voor vreemd, wonderlijk.
Opvallen. - N Dergelijke verschijnselen
kunnen den waren geschiedkundige niet
opvallen.” Optreden: 1 De overige deelen van
Friesland treden in de geschiedenis op.”
Wapenen, strijdwapenen, en wapens, adelteekenen, het Duitsehe Wa$en en Wappen,
promiscue gebruikt. Desgelijks menschdom en
mensc?kheid - Christendom en Christenheid.
Ongelijk beter, voor veel beter. Gelijkelijk,
zo0 als: ,,beide bronnen zijn gel~kel~k verda;ht - gelqkelgk vreemd zijn; gel$ikelz’jrc
roem dragen.
Voordragt - in eene dubbele beteekenis.
Nu eens hetgeen voorgedragen wordt, dan
weder de w$.ze waarop het geschiedt; de
laatste beteekenis alleen goed.
onwil. - )jDe voordragt (?) van den redenaar wordt door sommigen met toegenegenheid, door anderen met onwil aangehoord (?)” blijkbaar het Duitsche Unwillen
- misnoegen, verontwaardiging.
Gevoel - sensus, gezindheid, - en gevoelen opinio, in sing. en plur. promiscue
gebruikt, b. v. De gmoelens van CARTESIUB
en VOETlIJS, van WERTHERenCHARLOTTE!....
Verraden - bono sensu, zoo als kunst,
goede beginselen, hoogachting, liefde - verraden.
b) Van af den advent tot toe - paschen”.
Voorradig zij, - een denkbeeld verwerkelijken, - een doel verwezenlijlcen.
1) Zij denken er nog niet aan zich nonnen

te wensehen”. »Zich onafhankelijk, gelukkig
of ongelukkig weten”. »Zich van God bemind weten”. u Zich bedreigd weten” -- Zich
bedrongen gevoelen, voor bekneld - iemand
heenzenden voor wegzenden - terugunjzen
voor afwijzen, afschepen - inwerking voor
invloed - een opgeklaard, voor helder, verlicht verstand - holle klanken, voor ledige,
zinledige - uitoefenen; de Duitschers spreken van ein- en auszïben, wij niet alzoo uitreiken, voor .vobtaan - het rein, voor
zuiver menscbelijke in den persoon van Christus - het is mij blqde te ondervinden Neven voor bij: nevenbedoelingen n.evenkerk
- nevenzaak enz. - Waar de rede is van
algemeene beweging. - Hij bespiedde een
verkapten verrader - in onmagt vallen,
zamenvallen - zich op iet.s gevat maken,
gevoel@ z$n voor of aan beleefdReden, voor
erkentelijk zijn, waarderen, - ontvlammen,
act. voor ontsteken, - het gemoed in ijver
ontvlammen. geschikt om geestdr$ te ontclammen - zich uitspreken, - Talr>jke personen ‘) - bijdragen bij een brengen. - Een
afkeer tegen iets hebben. = Met eene gezindheid bezield zijn, - menschen door n2jverhe2d
en vlijt bezield, - op het oog hebben, d. i.
voornemens zijn een jubel,?ang te schrijven. - Aan eene begeerte tiervull&g geschìeden. - Veelomvattende bronnen - gedachten
die in een hart omgaan. - Een tafereelopenen, - voor het bewustzijn aanschouwel$k maken. - Beiden is door mij gedaan. - De Apostelen gaan niet met
visioenen om. - Bewijsvoeren, eene beu@voering geven, voor bewijzen, betoogen, beredeneren. - Aanblik van en geziqt van
en op iets, promiscue gebruil&. 1 Het
gebeurde met de Trent in een meer bedaard
daglicht stellen. - D e vreeze Gods i n de
harten onzer telgen planten. - Betrekkingen
die bedroefd z@ en de afgestorvenen weenend
nastaren. - Waar de rivieren niet volstonden, zijn kanalen gegraven. - Eene omgeschapene gesteltenis en gelegenheid van ons
land. - Eene nagedachtenis huld@n.
Hulde
aan de nagedachtenis. - Hefboomen van het
nationaal bewustzijn.. - Smaakvolle welstandz$heid en keurige uitgewerktheid van voortbrengselen der nijverheid. - Onze natie
is de meestgestelde hop de gewoonten der
voorvaderen. - Havens aanleggen om onze
gunstige ligging aan de iröote zee t e
benutten. - Kunsten die zich toeleaaen OD
de voorstelling der schoonheid in de voymen. 2
Handschriften zijn meerdere tot ons gekomen. - Een vriendelijk stedeke. - Op
l) Door het bij vergissing weglaten van het
vervele der zinsnede met deze woorden beiinnende,- IS’ de verkeerde uitdrukking in de ien
gebleven.
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aanleadingen wijzen tot namalige verflaauwing; - Zich aan God iets verschuldigd
weten. - Eene beduidende som gelds. -De
uitvinding van het i$er. - Een dubbelvoudige triomf. - Karel de Gr. werddoor de
Friezen te scheep bediend. -Een vijand berneesteren, en der zeevaart weinig toegedaan zgn.Gelijk men hedendaagszou spreken. - De
scheepvaart is heengestevend - de kussten bestevenen. - De vrijwording van het
fransche juk. - Een l a n d dat aan het
hoofd der zeevarende natiën stond. - Nederland werd van de lijst der volken uitgewischt. - Eene monographische behandeZing (chirurgicale operatie?) ondergaan. Een eivolle kerk, een kerk vol eijeren?... De Nederlander kon niet enkel de wènden
en wouden op zijn van alle zijden voor
lucht en zee toegankelgken bodem te werk
stellen. - Langs, d. i. naast of nevens, voor
op een weg gaan, een doel bereiken. - Trots
alle politieke aantrekkingen en afstootingen,
die de op een volgende eeuwen getuigd hebben.
Eene gebijzonderde uiteenzetting en lichtvolle
bew$voeràng van - zou eene opgave zijn, enz.
BehulpeQkheid,
een nieuw, zelfs in zijne
beteekenis, mij onbekend woord. Wel heb
ik het germaansche onbehulpelqk, onbehulpelgkheid voor unbeholfen, Unbe7Lolfenheìt =
stumperigheid,
onhandigheid, lompheid, het
fransche gauche en gauciierìe, Eng. awkward,
awkward,ness ontmoet. - 1, Het is zoodanig
(is dit dermate, xoo zeer?) zijn eigendom
geworden” en >,zoodanig in woorden uitdrukken,” (is dit derwijze?).
,,Hij bezat een vernuftigen zin, een prìkkelbaar gevoel, toegankelijk voor het meest
ongelijksoortige.”
Ik wil wel bekennen,
dat de eigenlijke zin van dit gezegde mij
niet helder is, Over ‘t geheel springt men
vrij wonderlijk om met het woord zin.
Men spreekt van de v$‘f zinnen; men zegt
,,zooveel hoofden, zooveel zinnen” en teregt.; maar welk bepaald begrip hecht men
toch aan de veelvuldige, vrij onbepaalde
zamenvoegingen van dit woord met andere.
Men gebruikt het voor rintuz&
beteekenis,
gevoelen, gezind7keid; maar wat is toch volkszin, burgerzin, (ook adelzin ?), kunstzin, historische zin, godsdienstzin, nederlandsc7Le zin? Er is welligt geen woord, dat thans in meer
verschillende beteekenis gebruikt wordt.
Doch ik heb door het opmaken van de
bovenstaande lijst, die ik zonder moeite
ZOU kunnen vergrooten, misschien reeds te
zeer de leelijke verdenking gewekt, alsof
ik onder het lezen van de geschriften onzer hedendaagsche letterkundigen bij voorkeur op de gebreken let die ze ontsieren,
dan dat ik niet zou wenschen ze te sluiten. Intusschen is het niet overtollig te
verklaren, dat de bijgebragte proeven niet,

ad modum van wijlen prof. LULOFS in zijne
Kakografie, zijnverzonnen en gemaakt, maar,
met uitzondering van zeer weinige, ontleend
.Z@L aan de scAraften van mannen, die in
onze hedendaagsche letterkundige wereld eene
hooge plaats bekleeden.
Ik heb gemeend, door deze beperking
van het aantal mijner bronnen de kracht
van hetgeen ik wilde aantoonen, te versterken. Het doet toch weinig af, zich op
schrijvers van een middelmatigen of van
geenen naam te beroepen, te meer wanneer het geoefende oog, in hetgeen zij voor
hun eigen werk uitgeven, niet veel meer
ziet dan de vrije navolging van den arbeid
van vreemden.
Ta&uivering. De geachte schrijver van
het voorgaande artikel noodigde mij uit,
er mijne opmerkingen bij te voegen. Gaarne
doe ik dat, niet zoozeer omdat er onder
de aangeteekende woorden en spreekwijzen
sommige zijn, die ik niet zoo stellig zou
durven afkeuren, maar vooral omdat er
andere onder zijn, door den schrijver teregt
verworpen, maar waaromtrent velen hem
zonder nader bewijs misschien niet zullen
gelooven. Zoo zal ieder, die de moeite neemt,
er een oogenblik over na te denken, erkennen, dat het dwaasheid is, van veelomvattende bronnen of Aef boonten van ons nationaal bewustz+ te spreken, maar niet ieder verstaat het woord tafereel, ofschoon
hij het misschien honderdmaal gebruikt,
en begrijpt dus, dat een tafereel openen nagenoeg hetzelfde beteekent als een
gat in eene schilder@ maken. Niet ieder zal
toegeven, dat eene eivolle kerk, eene kerk
vol eieren is. Toch is het zoo. Het is waar,
sneeuwwit, pikzwart, kurkdroog, bloedwarm,
beteekenen wit als sneeuw, zwart als pik,
droog als kurk, warm als bloed. Maar
vooreerst zijn sneeuw, pik, kurk, bloed en
alle andere zelfstandige naamwoorden, die
het eerste deel van zulke zamenstellingen
uitmaken, stofnamen ; ei is dat echter niet.
En ten anderen beteekenen de’ woorden
uit een zelfst. naamwoord, dat geen stofnaam is, en vol zamengesteld iets anders.
l’roostvol is vol van troost, berouwvol vol
van berouw, en zoo is het met alle andere woorden van deze soort, die wij dagelijks hooren en lezen, hoewel zii meer
hoogduitsch dan hollandsch klinken. Boordevol in verkorting van ten boorde vol. Ik
zie dus niet dat eivol iets anders kan beteekenen dan vol van eieren.
Spoorloos in- spoorloos verdwijnen is, ik
stem het toe. niet ooed te keuren. Maar ook
met de beteekenis=die het, in het, laatst der
vorige eeuw had, ‘en waarmeê het bijna niet
meer gehoord wordt, zou ik het niet wenschen te behouden. Spoorloos toch is niet

het spoor, maar zonder spoor, even
als nutteloos, geldeloos, ambteloos, vruchteloos,
zonder nut, zonder geld, zonder ambt, zonder vrucht. Maar een paard of een wagen,
van deze toch is de metaphora genomen,
is niet zonder spoor, maar gaat buiten het
spoor. Spoorloos zou alleen gezegd kunnen
worden van eenen weg, die geen spoor
heeft,, en daaraan denkt men toch niet,
wanneer men van een aspoorloos leven”
of )I spoorlooze euveldaan” spreekt. Spoorloos is dus ook in deze beteekenis af te
keuren en spoorloosheid eveneens. Wij kunnen ze ook missen en met buitensporig en
buitensporigheid,
fraaie en duidelijke woorden, tevreden zijn. Uitsporig is een germanismus even als uitmiddelpuntigheid, dat ik
meer dan eenmaal aangetroffen heb als vertaling van exentriciteit.
Voordrugt. De etymologie verbiedt niet
dit woord te gebruiken in de beteekenis
van u hetgeen wordt voorgedragen.” Zelfs
doen wij dit, wanneer wij er het vreemde
woord nominatie door vervangen. Maar daar
wij gewoon zijn, de wijze waarop een stuk
uitgesproken is, de voordragt te noemen,
Z O U het - dubbelzinnigheid en verwarring
veroorzaken, indien wij ook dat stuk zelve
zoo heetten. Daarom is voordragt in de
laatstgenoemde beteekenis af te keuren.
Numalig. Even slecht als dit woord zijn
voormalig en toenmalig. Zij hebben alle drie
haren oorsprong te danken aan de ongelukkige zucht om alles door adjectiven te willen uitdrukken. Men drukt zich zoo doende,
het is waar, wat korter uit, maar dat voordeel wordt te duur gekocht, wanneer het
ten koste van duidelijkheid en losheid van
stijl verkregen wordt,
Betrekkingen, voor bloedverwanten, vrienden, is zeker nog niet zeer lang in gebruik
en waarschijnlijk aan de Engelschen ontleend, die van my relations en a relative of
mMe spreken. Ik kan ook niet zeggen, dat
ik het eene zeer gelukkige uitdrukking vind.
Maar als ik denk aan het woord kennissen
(= bekenden) dat reeds ten minsten twee eeuwen lang in gebruik is, dan geloof ik toch, dat
zij die willen voortgaan van hunne betrek7cingen te spreken, zich nog wel, ik zal niet
zeggen verdedigen, maar toch verontschuld i g e n k u n n e n .
Het bijwoord hedendaags houd ik voor
een goed woord. Reeds in de middeneeuw e n zeide m e n huden d e s daghes, b . v .
Prozabyb., dl. 1. 86 r. a. ,,Ende dat dal hiet
noch huden des daechs Nachors dal.‘:Ald.
11. f. 106 v. a. ,,Ende so wie dat huys huden des dages siet die dunck dattet vluchs
buiten

gemaect is.” En ik geloof dat men hedendaags bij goede schrijvers uit elklater tijdperk zal aantreffen.
In ,,waar de rede is van algemeene beweging,” keurt de schrijver de twee cursijf
gedrukte woorden af. Met volle regt. Beweging zal hier, indien ik den zin welversta, moeten beteekenen leven, werkzaamheld. Maar dan is het woord niet goed
gekozen. Beweging heeft, waar het niet van
stoffelijke voorwerpen gebruikt wordt, eene
ongunstige beteekenis. ,,Hij maakt veel beweging” is hij maakt veel drukte, veel omslag, much ado about nothing. ,,Van eene
algemeene beweging,” kan b. v. bij eene
danspartij sprake zijn, of de rede zijn, als
men liever Hoogduitsch dan Hollandsch spreken wil. Er wordt met dit woord rede in
onze dagen al vreemd rondgesprongen. Men
heeft nog onthouden dat er twee woorden
bestaan, die in klank weinig verschillen en
ook inderdaad verwant zijn, namelijk rede
en reden, maar het regte onderscheid schijnt
men vergeten te zijn. Zoo vond ik, een o£
twee jaren geleden, een onzer predikanten
in een tijdschrift teregt gewezen, omdat hij
eene preek leerreden genoemd had. Een
paar schrijvers in een ander tijdschrift schenen van hetzelfde gevoelen te zijn en schreven daarom in het enkelvoud leerrede en
in het meervoud leerreden. ‘t Was zeker
consequent ; maar zij haddcn toch wel mogen
bedenken, dat ons volk, dat een aantal
eeuwen lang van Zofredenen en andere redenen gesproken heeft, dat niet zonder eenigen
grond zal gedaan hebben. De waarheid is
deze. Rede is ratio, reden is oratio en causa.
In het Hoogduitsch begon men reeds vroeg
deze woorden met elkander te verwarren
en het was misschien een gevolg daarvan,
dat reden verloren ging en men later rede
alleen in de beteekenis van oratio behield
en voor ratio vernunft gebruikt. Wij hebben het onderscheid dat van ouds bestond
bewaard. De gewoonte echter, die sinds
lang te Amsterdam en elders bestaan heeft
om de n aan het einde der woorden weg
te laten, deed de slotletter van reden in de
uitspraak wegvallen. En deze slordige uitspraak had hier slordig schrijven ten gevolge. Men schreef in lateren tijd ook
leerrede, lofrede, lgkrede, ofschoon men in het
meervoud altijd leerredenen, lofredenen, enz.
zeide en schreef. De genoemde predikant
had dus gelijk toen hij niet leerrede maar
leerreden schreef en wij zullen wel doen,
wanneer wij hem daarin navolgen.
P. LEENDERTZ WZ.
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GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Van Zuylen (vgl. X11. bl. 30). Volgens de
Fvapenkuart van edele en aanzied~ke geslach ten z’ao Utrecht, welke in mijn bezit is,
schijnt er nog al variatie in het wapen der
familie VAN ZUYLEN te heerschen. De familiën VAN ZTJYLEN,VANZCPLENVANNPEVELD
en VAN ZUYLRNVAN HARMELEN voeren drie
zuilen van keel op een zilveren veld (het
wapen van laatstgenoemde is echter gekwarteleerd met dat vm HARMELEN); VAN
ZUYLEN
VAN NATEWISCH
voert drie zilveren zuilen op een veld van keel ; VAN ZCYLEN
VAK H A R D E N B E R G , drie zuilen van sabel
op een zilveren veld; en eindelijk VAN ZUYLEN VAN BLASENBURG, drie zilveren zuilen
op een veld van lazuur ; op al de wapens zijn
de zuilen geplaatst 2 en 1.
Jh. D. G.
Afstammelingen vm Tjerk Hiddes de
Vries (vgl. A. R.; X11. bl. 342). Bij DE

in zijn beroemde Geschiedenis vun
het Nederlandsche Zeewezen, komen van deze
familie voor de luitenant-admiraal T J E R K
HIDDES,
geb. te Sexbierum, 6 aug. 1622,
sneuvelt 4 aug. 1666; zijn zoon TJE~
~~ÏDDES, geb. 10 aug. 1663, kapitein, sterft
3 0 dec. 1689; R E R E N D HIDDES,
kapitein,
geb. 20 act. 1631, SJOERD HIDDES, schout
bij nacht, geb. 24 dec. 1645, sterft aan bekomen wonden, 29 junij 1694, TJRRK HIDDES,
luitenant, geb.?
LABORANTER.
JONGE

Afstammelingen van J. en C. de Witt
(vgl. A. R. en X11. bl. 318, 345.) 1) On
\ the decease of JAN DE WITT, his widow
quitted her distracted country and took
refuge in England, accompanied by her
daughter ELISABETH, among whose numerous deseendants are to be found, dr. JEBB,
of Cambridge notoriety ; sir RICHARD JEBB ;
the Hon. Mr. Justice JEBB, of the Queen’s
Bench in Ireland, and Bishop J. JEBB."
Bovenstaande regelen vond ik dezer dagen toevallig in I The Rudinzents of Englìsh i?rammar and a sketch of Englìsh Lìterature by s. FARNCOXBE SANDERS, for the
use of the Royal Military Academy”, en
til in de herziene en vermeerderde uitgave van dit werk (1861). Wij kunnen er
nog bijvoegen, dat de laatstgenoemde dr.
JOHN
JEBB
geboren is in 1775 en overleden 1833 (zie gemeld werk bl. 283). Misschien kunnen deze inlichtingen CONCHA van
eenigen dienst zijn.
C. VAN MAANEN.
Heraldieke figuur (vgl. XII. bl. 284,343.)
Kunnen de vagers of vegers in sommige
. familiewapens ook in verband staan met
de oude zegswijze: den bezem in de mast

voeren? Dan moeten er uit de familiën, die
de bedoelde vagers of vegers hebben, reeds
in oude dagen mannen zich opdoen, die de
zee hebben schoon geveegd.
s . J.
.

Wapen en

geslot3ht

1 van Manmaker.”

Op de derde wapenkaart der ) edele en aentienlijke geslachten in het Souverain Graefschap van Zeeland” geeft SYALLEGANGE achter ziJne Cron$ mm Zeelan& het wapen
v a n MANMAKER ,tin b l a a u w eene Pouden
lel&, vergezeld van drie & _ sterren,
twee in het hoofd en eeno in den voet
des schilds,” en zegt in zijne beschriJvitig
van den zeclandschen adel: x XANMAKER is
hier geheel groot geweest” en waarlijk? vind
ik bladz. 720 ADRIAAN MANMAKER,
ridder,
ontvanger generaal van 2 julij 1592 tot
22 nov. 1623, van 1604 tot 1611 bailjuw
van Middelburg, 17 febr. 1618 eerste representerende den adel in de staten van
Zeeland, getr.met XARIA VAN BERCHEM, dr.
van PIETER, gesproten uit het doorluchtig
huis van UERT~IOCT
in Brabant, oude heeren van Mechelen, Grimberge, Assche, enz.
en van LIJSBETH VAN RESEN, dr. van den
rekenmeester (wat is dat?) VAN RESEN uit
Tholen, gesproten uit het doorluchtig gcslacht der heeren van ARKEL (hoedanig?).
RIETSTAP in zijn Armorial général geeft het
wapen van XANMABER aldus: N in rood
drie gouden eikels ; helmteeken : eene roode
vlug&” dus geheel anders en van kleur
èn va.n figuren. Kleine verschillen tusschen
dewapens bij SMALLEGANGE en bij RIETSTAP
heb ik reeds bij vele irapens opgemerkt,
doch bij geen zulk een groot verschil als
bij deze. Behooren deze beide wapens wel
tot eene zelfde familie? Wie heeft het goede?
Is het ook aan iemand bekend, dat de familie
VAN
IIIANXAKER
haar wapen, dat SMALLE
GANGE voorteekent, heeft veranderd in dat
wat RIETSTAP mededeelt? Hoe komt RIETSTAP aan die beschrijving? Heeft gemelde
ADRIAAN V A N MANMAKER (waar en wanneer geboren en gestorven) zoon VRII ADRIAAN
VAN
eersten
thesaurier
“-;-IMANMAKER,
-..-- --._-.__. - ._-..._-__
-._-...derprovlncle
Zeeland,
van
20
october
In (3 tot
‘ii
zyn overlijden 30 NUqvFq A.$,?O en van . . .
uit -$s huwelijk met MARIA VAN BERCE~CU~ (wanneer geboren en gestorven?)
geene kinderen nagelaten? Is het geslacht
thans uitgestorven? Van waar kwam het?
(ADRIAAN
DEMANMAKER,
die den 28’tenjunij
157.5 burger werd van Vlissingen, kwam van
Oudenaerde, zie Nav. X1, bl. 355.) Sedert
wanneer vestigde zich de thesaur. in Zeeland?
Sas van Gent.
F. CALAND.
8
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MENGELINGEN.
Zonderlinge drukfout (vgl. A. R.; XE bl.
255, 318). In den Recensent, ook der Recmsenten, XXIe deel, No. 8, leest men in het
mengelwerk, bl. 364: r In het jaar 1809
verscheen de derde uitgaaf van 'JOHANN
PHILIPP SCEELLENBERGS

kurzes und

lei&&

Rechenbueh fur Anfänger.
In deze uitgave
leest men onder de voorbeelden om af
te trekken : ONAPOLEON
BONAPARTE
werd
den 15 Augustus 1769 te Ajaccio in Corsika geboren, en den’ 18 Mei 1804 tot
Keizer van Frankrijk verklaard. Hoe oud
was deze onsterfelijke op dien tijd?” In de vierde, geheel onveranderde uitgave
van het jaar 1815, welke een woordelijk
met den vorigen overeenkomende druk is,
vindt men op bladzijde 113 hetzelfdevoorbeeld weder. Daar echter de wereldgeschiedenis sedert het jaar 1809 vorderingen
heeft gemaakt, zoo heeft de uitgever van
zijnen kant ook niet achter willen blijven,
en dus vindt men nu in de achter het boek
geplaatste lijst van drukfouten: dat men
bladzijde 113 in plaats van: »hoe oud WRS
deze onsterfelike op dien tijd?” lezen moet :
) hoe oud was deze in den toorn Gods in
de wereld gezondene geesel a) op dien
tijd, en b) op den 19 October 1813, na den
eeuwig gedenkwaardigen slag van Leipzig?”
H. C!. STRIH VAN WIJK.

Zonderlinge drnlrfont. Zij worden ook
in den tegenwoordigen tijd nog wel gemaakt.
In den Cids van october 1862, bl. 654, wordt
van den burgeroorlog in Noordamerika
gesproken en gezegd: 1) De afstammelingen
der cavaliers uit de dagen der STUARTS hebben getoond dat zij den rapennandel
verstonden.” Het is de let.terzetter die ons dat
vertelt; in zijne kopy stond wapenhandel. In den Navors&er dl. X11. bl. 206, in mijn
opstel van het opschrift der klok te Oldenzaal leest men: ,,Het eerste gedeelte van
het opschrift noemt ons dus den vervaardiger van de klok: in het tweede »millia
conflata sunt ter fere quinque valenta wordt
gezegd wat hij weegt, namelijk driemaal
vijf duizend pond.” De 1et:erzetter heeft
hier slechts Béne letter veranderd, in plaatp
van @’ heeft hij hij gezet, maar daardoor
laat hij mij eene leugen vertellen, die
geen enkele lezer gelooven zal, namelijk dat
de klokgieter G E E R T V A N W O U W vijftienduizend pond zwaar is geweest.
P. L. wz.
Zonderlinge drukfout. In het HandebbZud van 18 december 1862 leest men
het volgende: »Het. Jour& de Liège meldt,
dat men te Antwerpen een gedenkpenning
van de jongste volksvergadering in omloop

Brengt. De voorzijde vertoont het beeld van
len heer COOMANS, met het woord voorzit* op de keerzijde staan de woorden:
Ftneene best van Antwerpen. In het Journal
:chter is in die woorden eene ongelukkige
lrukfout geslopen ; men leest er namelijk :
gemeen beest van Antwerpen.”
Spokerijen op de Oude schans te AmIterdam (vgl. A.R. ; X11. bl. 128 en 224).
Reeds in het jaar 1853, toen in d?t tijdschrift de vratg naar de spokerijen gedaan
was, had ik dit opstel gereed. Het is ech,er ongebruikt blijven liggen, dewijl eene
cware ziekte mij het overschrijven belette,
:n later is het in ‘t vergeetboek geraakt.
Daar er nu weder sprake is van dat voorval, zoo geef ik het den lezers van den
Ntivorscher ten beste.
In -den winter tusschen 1829 en 1830,
liep als een vuurtje het gerucht doar Amsterdam, dat het op de stille zijde der Oude
schans spookte. Spoedig daarna vernam
men, dat het in die buurt zoo druk en levendig des avonds was, als bij kermis
op de Botermarkt; dat Joden met eieren
en augurkjes, met koekjes, sigaren enz.
vrouwen met gerookten bukking, chinaasappelen enz. onder die massa van volk
rondventende waren en daardoor het gedrang nog vermeerderden, zoodat men
naauwelijks een. voet konde verzetten; en
dat ook de zakkerollers niet stilzalen.
Alhoewel nu het gros der Amsterdammers
geen spoken meende te zullen zien, gingen,
velen er echter eens een ukqkje” nemen en
sommigen hunner wenschten daarbi,j de plaats
te mogen ontdekken van waar deze vertooningen uitgingen, Onder deze laatsten
bevond qok ik mij.
Met twee mijner vrienden gingik.weder
eens op een zeer donkeren avond er naar
toe (want die spoken schuwden het licht.)
en ziet! de spoken dansten. Wij gingen toen,
alle drie naast elkander, de stille zijde op,
langs de pakhuizen, en naauwelijks ter helfte
der gracht gekomen zijnde, zagen wij reeds
schimmen, neen ! personen naderen of liever aan komen snellen. Geen witte gedaanten
maar wel degelijk gekleurde figuren. Deze
personen (3) waren twee heeren in het
zwart gekleed, ieder eene dame aan den
arm hebbende ; eene dezer dames had een
groen kleed aan, een zwarten hoed met ros8
linten op en een groenen parasol,uitgespreid,
boven het hoofd. Zij waren in een oogwenk
uit onze nabijheid verdwenen en, toen wij
omzagen, ons reeds voorbij gesneld. Plot-.
seling daarop snelden eenige kavaleristen

.-

_
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aan, met de blanke sabel in de vuist, die
de voortvlugtigen schenen te vervolgen.
Al die schimmen zweefden, althans ik heb
geen voeten gezien noch der menschen noch
der paarden. Aan het einde der gracht
gekomen, posteerde ik mij tegen het
hoekpakhuis, met de holte van min rug
tegen den scherpen kant des muurs, en keek
toen regtuit. Noch mijne vrienden noch ik
zagen in het eerst iets bijzonders. Op eens
kwamen er weder verschijningen naar ons
toe, aan onze linkerzijde, en toen wiaten
wij zeker, dat de spookvertooners niet aan
de levendige zijde tegen ons over huisden, maar wel in de rigting onzer blikken.
Eindelijk zag ik toevallig eenigzins hooger
op en bemerkte toen een rond, donkerrood
schijnend licht tusschen de pannen uitkomen van het dak van een der hooge huizen gelegen op de Houtkoopersgracht of
Joden-Houttuinen. Dat licht had, op het oog
af, een of anderhalf palm in doorsnede.
Toen wij nu over deze onze opmerking
spraken, kwam een daar tegenwoordig zijnde
commissaris van politie, dien ik kende, bij
ons om te vernemen wat wij meenden te zien,
en toen bemerkten wij allen zeer duidelijk,
juist toen er meer schimmen verschenen,
eenige beweging in dat licht, eveneens alsof donkere vlakken zich daarin bewogen.
Als er geen schimmen te zien waren, was
er in dat licht ook geen beweging en eindelijk verdwenen licht en spoken.
De commissaris van politie klopte mij
op den schouder en zeide: ,,nu zijn wij op
het spoor, broertje, kom morgen avond we&
hier, en dan, geloof mij, dan heeft het laatste
uur der spoken geslagen.” Den volgenden
avond ging het als den vorigen, maar...
toen lag er een bootje in de gracht, bemand met eenige agenten van politie, en
de genoemde commissaris j van politie sprak
tot mij: >j kom maar niet weer hier om spoken te zien, reeds zal men bezig zijn hunne
scheppers in hun werk, d. i op de daad
te betrappen.” Men hoorde ook niet meer,
dat de spoken dansten, en kort daarop is
mij verzekerd, dat de zoon van een bemiddelden engelschen Jood, die in engelsch zadeltuig handel dreef en zijn winkel en pakhuis op de Houtkoapersgracht had, dat deze
zoon, zeg ik, buiten weten van zijnen vader,
alleen om een grap te hebben, op den zolder van het pakhuis deze vertooningen
voortbragt en dat wel door middel van eene
zeer sterk werkende tooverlantaarn, die hij
uit Engeland had medegebragt of van daar
had doen komen. De politie had hem op
de daad betrapt en van hare bevinding
proces-verbaal opgemerkt., maar de engelsche consul niet alleen, ook de engelsche
gezant had zich de zaak van den beklaagde

aangetrokken. Op hunne voorspraak is hij
zonder vervolging gebleven en is deze zaak
doodgebloed.
De oogenschijnlijke tegenstrijdigheid tusschen dit mijn berigt en dat van den heer
J.VAN
LENNEP (Nav.
X11. bl. 224) vervalt
reeds dadelijk, als men zal weten, dat de
vader van den toovenaar een toehuis. bewoonde op de Oude schans, levendige zijde,
en dat er alzoo avonden kunnen geweest
zijn, dat mijnheer zijn zoon ook daar werkzaam is geweest.
Ik heb het bestuur van dit tijdschrift
den familienaam van den hierin betrokken
persoon opgegeven om dien des noods mede te deelen aan dengenen op wiens geheimhouding het staat meent te mogen maken.
Zoo nu iemand wenscht zich te overtuigen van de mogelijkheid van dusdanige
vertooningen, * die vindt in de Alg. Vad.
Letteroef. voor 1804, men&w. bl. 465-469,
een artikel: >) Tooneel van spookverbeeldingem,”
dat hij met genoegen zal lezen.
EI. C. STRIK VAN WIJK.

De vreemdeling over Nederland (vgl. A.
R). Dat de vreemdeling vaak minder bekend is met ons vaderland dan met China
of Japan is dikwijls opgemerkt, maar
dat hij zich door reizigers ongerijmdheden
tot in het bespottelijke laat op de mouw
spelden, toont het volgende voorbeeld, te
vinden in de Revue Brittannique, no. 15
van dit jaar, en aldaar ontleend uit de
BENTLEY'S
~iscellanies; het is het verhaal
eener engel$che dame, die naar Oedt, een
dorp bij Dusseldorp, ging, om door een beroemd oogarts, van den cataract geligt te
worden. Na gezegd te hebben, dat men in
Engeland in het genezen van oogziekten zoo
ver niet gevorderd is als in Frankrijk, vervolgt zij:
» Eu Hollande, il n’y a pas plus de trente
ans que les opérations se pratiquoient d’une
singulière façon : quand un individu devait
etre opéré de la cataracte, ou de tout autre
affe.ction oculaire, on le pendait par le cou
jusqu’ & ce que les yeux sortissent de leur%
orbites, on profitait de cette saillie pour
opérer l’oeil malade, apres quoi on dégageait le patient de son noeud coulant”.
(Un a@omne & Oedt.)
A. Br.
Gebruik der Acajounoten
(vgl. A. R.). In
de Natuurlqke e~z zedel@ historie van d’,
Eylanden : de oooreylanden van Amerika enz.,
door D. CHARLES DEROCHEFOBT,~~~~
uken
Bedienaar des H. Evangeliums
in d’ Eylanden van Amerakn, en tegenwoordeh Herder van
de Kerke der Franpoysche Tale tot Rotterdam,
vertaalt in Nederduytsch, door H. DULLAART.
8*
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Rotterdam 1662,4’., leest men bl. 50 : nDaar
zijn drie soorten van boomen die den naam
dragen van Acajou; maar daar is niet als
desen, die wij hier beschrijven, die vrucht
draaght. Dit is een boom van middelmatige
hooghte, die sijne takken tot aan d’ aarde
hellen. Sijne bladeren zijn schoon en breed,
gerond van voren, en door-straalt met verscheijde aderen. Hij draaght bloemen die
wit zijn, als tiij eerst nieuwlijks ontluijken,
daar na worden sij inkarnaat., en purperverwigh. Sij wasschen bij trossen, en sij
ademen soo soet een geur, dat men geen
moeijte heeft om den boom diese draaght
te onderscheijden. Dese bloemen vallen niet
tot dat sij af-gedrongen worden door een
soorte van Kastanje, gemaakt na de gedaante
van een Oor, ofHaze-niere; Als dese Kastanje
sijn wasdom bekomen heeft, soo komt daar
onder een schoonen Appel, lan’g-werpigh, die
met dese Kam gekroont is, die al rijp wordende van Olijf-verwe word, terwijl dat den
appel haar bekleed met een huijt uijtermaten tenger en bloosende. Sij is van binnen vervult met sekere sponsie-achtige draden, die vervult zijn met een sap tegelijk
soet en suer, dat grootelijkx den dorst les&,
en dat men hout seer nuttigh voor de borst
te wescn, en voor de Aaauwten, gemengt
zijnde met wat suijker. Maar soo het op
eenigh lijnwaad valt, drukt het, ‘er een roode
vlekkc in, die ‘er soo lange in blijft tot den
boom weder op nieuws begint te bloeijen.
D’ Indianen maken een uijtnemende drank
van dese vrucht, dewelke eenige dagen bewaart zijnde, de kracht heeft van alsoo
schielijk dronken te maken, als de beste
wijn van Vrankrijk
soude mogen doen. De
Note die boven aan is, gebrand zijnde, geeft
eene in-brandende olije, die men gelukkelijk
gebruijkt, om te versachten, en selfs uyt
te roeijen de hardigheden die aan de voeten wassen, en die men vereelt of evel noemt.
Dat indienmen haar kraakt, dan vindmen
van binnen een kerne bedekt met een teedere schelle, dewelke af-genomen wesende,
van een seer goeden smaak is, en heeft de
kracht van wonderbaarlijk de mage te versterken en t.e verwarmen.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Hangteekening
als toetssteen van het
karakter (vgl. A. R.). In 1783 is te Dordrecht bij A. BLUS& EN ZOON van de pers
gekomes : Handleiding tot de Physionomiekunde, met Komt plaaten; twee deelen gr.
8O. - In het tweede deel is een der
hoofdst.ukken gewijd aan : 1 Het Phygionomische in de schr$ffmjze.
H. C. STRIK VAN WIJK.

Bijzondere geheugeniskracht (vgl. A. R.).
In De groote Historisclle Oceaen, door 8. DE
VRIES,
Utr. 1683, bl. 168, leest men: >lTe
Oostwoude, tusschen Medenblick en Hoorn,
leefden in ‘t saar 1624. twee blind-geboorne
broeders. De vader was schoolmeester in
de genoemde plaats. De namen der blind-geboorne Soonen waesen RIEWAEBD en PIETER.
Beyde deese blindc hadden een uitsteeckcndc
geheugenis, soo dat yeder van haer ‘t geheele nieuwe Testament van buyten kon
opseggen. Desgelijcks kondense al de Psxlmen DAVIDS van buyten singen. Daer _ en
- boven wistense gantsch van buyten ALDEGONDE, Kort begryp der Christiycke Religie)
de geheele Heydelberghsche Cat.echismns;
en een Boeckje van de Pest, ghemaeckt
door CLEMENT XARTENS, voortyds Predikant tot Hoorn. Dit alles haddensc in haers
Vaders school gheleerd van de school-kinderen, welcke haer daeghlijcks eenighe verssen .voorlaesen ; die se dan haere geheugenis
wel vast inprent.eden. Tot haere jaeren ghekoomen zijnde, hebbense deselve ghewoonte
onderhouden ; yeder avond en morgen eenighe CapiCtelen herhaelende : Desgelijcks
deedense yeder Saturdagh. De Predicant
van Oostwoude heeft eens, tot een proef
haerer gedaghtenis, haer laeten van buyten
opseggcn ‘t eerste capittel des Euangelist
MATTHEI, en terstond daer nae ‘t derde capitte1 des Euangeliums LUCAE, beschrijvende
beyde ‘t Geslaght .register des Heeren CHRISTI; XATTHEUS
afgaende van boven nae beneden ; LUCAS in tegendeel opklimmende van
beneden nae boven ; om te sien, ofse sigh
in d’ orde van soo veele Naemen niet souden verwarren ; doch sy deeden alles volmaecktelijck, sonder selfs in de minste woordgreep te missen. Als hy haer vrneghde:
Waer staet dese of die spreuck? stracks
wistense Hoofd-stuck en Vers te noemen.”
(B A U D A R T I I Mernoriën
tweede deel, sesthiende Boeck, fol. 123.) Is hun familienaam bekend?
H. C: STRIK VAN WIJK.

Eet lezen in de duisternis (vgl. A. R.)
In het Xuite de La Science des personnes de
Cour, d’Epée. et de Robe par PIERRE MASSUET, Amst. 1777. tom. 11. pag. 581, leest
men: MBOYLE, dans sa dissertation touchant
Zes causes jìnales, parle d’un Gentilhomme
détenu dans un Cachot absolument noir,
qui ayant Bté quelques semaines sans y
rien voir, crut après ce tems entrevoir quelque lueur. Cette lueur augmenta de jour
en jour, en sorte qu’il pouvoit voir son lit,
et les objets d’un pareil volume; S la fin,
il parvint h voir jusqu’aux Rats qui venoient ramasser ses miettes, et à remarquer
dist*inctement leurs mouvements. - BRIGS
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connoissoit un homme qui lisoit des Lettres dans l’obscurité. 11 y avoit une Fille
Q Purme, qui voyoit aussi clairement & minuit, toutes ses fenêtres &ant bien fermées,
que s’il efit &é midi. (Observat. Physiq.
tom. 11, pag. 198.)
Nous avons l’histoire d’un Homme, qui
s’dtant bles& un Oei1 avec u n e corde d e
Luth, se trouva y voir assen clair an milieu
des ténèbres pour discerner tous les objets,
et lire toutes sortes de caractères. Ce symptôme dura pendant plusieurs nuits, pendant lesquelles il n’y voyoif rien que de
l’Oei1 malade, avec leqnel i l n e p o u v o i t
cependant supporter la clarté de la chandelle, et beaucoup moins telle du Soleil
pendant le jour. (Journal
des Savans, an.
1677.) L’inflammation de l’Oei1 malade
l’avoit rendu assez sensible;pour &tre aussi
ébranlé par les foibles images de la Lumiere nocturne, que l’Oei1 sain l’étoit par
les images du jour; ainsi cette dernière
espèce d’image devoit blesser eet Oei1 malade, plutôt que de l’éclairer.
C’est donc une chose constanle, que c’est
la seule faute de notre organe, si nous nc
voyous pas en tout tems; car nons sommes sans cesse environnés de Lumière, et
d’une Lumière en mouvement, tantôt plus,
tantôt moins.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Eet veen. Zijne bederfwerende eigenschap. Lijken daarin bewaard (vgl. A.

R.; X11. bl. 203). In de VatZ. Leftoeref.
voor 1816, mengelw., bl. 167, leest men:
*In de maand Julij dezes jaar8 (1817) werd
bij Friedeburg, in de gemeente Etzel, onder het turfgraven, in het veen een menscheliik geraamte gevonden. Deszelfs kleed i n g en”ligging diidde e e n z e e r hoogen
ouderdom aan. Hetzelve lag in eene met
mos aangevulde diepte. D\ars over het
ligchaam waren sterke eiken palen, die
hetzelve nederdrukten. Het gewaad bestond
uit een grof harig en ongeweven doek,
zonder naden of knoopen, alleen met wijde
armgaten, en eene opening aan den bals.
De schoenen waren uit één stuk leder,
zonder naden of zolen ; alles was uit onbereid en ruw leder, waaraan nog het roode
koehaar zigtbaar was. Dezelve waren boven den voet, tot aan de teenen toe, met
kleine gaatjes, waardoor een riem ging,
om ze toe te rijgen. Tegenover ieder van
deze gaatjes was eene kleine, uitgesneden
star, met een’ rand omgeven ; en deze starretjes stonden ‘in verband met zeer zuiver
en met smaak uitgesneden lofwerk. Alles
was wel bewaard, daar onder het veen niet
ligt iets verrot, en in Oostvriesland groote
boomstammen, hazelnoten enz. in de veen-

gronden, hier het hooge veen genaamd, dikwijls gevonden worden. Deze boomen moeten reeds v66r het ontstaan dezer veenen,
en alzoo voor onheugelijke tijden, omgestort, en zoo langzamerhand met turf tol
10 à 12 voeten hoog bewassen zijn: want
dat de turfveenen in Oostvriesland, Drenthe,
Holland- enz. uit louter mos- en andere
plantdeelen best,aan, is uitgemaakt, en voor
het oog zigtbaar.
Het gebeente van dien ouden Vries rustte
daar meer dan 2000 jaren ! Naar de met
sieraden voorziene schoenen te oordeelen,
schijnt het cen man van aanzien geweest
te zijn. Mogelijk hield hem zijn volk voor
een’ toovenaar, welken de Vriezen, opdat
hjj ris zijnen dood niet weder verschijnen
zoude, diep in het veen begraven en met
zware palen overdekt hadden. Daar het
geraamte op het oerzand gevonden werd,
ZOO
bewijst dit, dat het ligchaam reeds
v66r het ontstaan van het hooge veen daar
gelegd werd ; ook getuigen het kleed zonder naden cf knoopen, en de schoenen
zonder zolen en zonder eenigen naad, van
een zeer hoogen ouderdom. De schoonheid
en regelmatigheid der uitgesneden figuren
op de laatste verdienen hierdoor des- te
meer opmerking, en verwekken inderdaad
bewondering. - Dit. zonderlinge stuk der
oudheid wordt te ,4urich bewaard.“’
In Het Leeskabinet, voor 1835, dl. 11.
bl. 199, vindt men, bijna woordelijk, het
verhaal terug van ‘t opgraven van twee
lijken, in Engeland en Ierland, door den
heer J. H. VAN LENNEP (xav. VIII. bl.
19 1) overgenomen uit het Pfennig-Magazin,
bd. 111. s. 62.
H. C. STRIK VAN WIJK.

Y

Middelen tegen slangengif (vgl. A. R.).

In de .Natuurliike Historie der Voor-Edwden van Amerzka, door CHARLES DR" ROC H E F O R T , Rott. 1662, leest men op bl.
222- 224: 1 Hulp-middelen tegens de biJtinge der Serpenten en tegens alle andere
venijnen, soo van het land als van de zee
der Voor-Eijlanden. -Wij sullen dan eerst
stellen! dat sij gebesight mogen worden en
van binnen en van buyten. Van binnen,
om het herte te verquikken en te versterken en te verdrijven de vergiftige hoedanigheijt die hetselve machte gewinnen, soo
dient men sich met gelukkige uytkomst
van Teriakel, van Mitridaat, van Confectie
d’rllkermes, van Egiptischen balsem, als ook
die van Peru, van Winruzj’te van Scordeum,
van Scorconnaria, van Viperne, van Anyelika,
van Contrahierva. Maar bovenal moet men
in-slikketi met een weijnigh water van bernasie of van buglosse het gewichte van
eenen kroon Eongepoeder, en van het herte
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dingen gebruijken die het herte versterken en de geesten verheugen en opwekken. Van bui$en mach men er opleggen
alle de genees-middelen, die de kracht en
d’eijgenschap hebben van allerleije soorten
van vergif uijt te trekken en te verdrijven.
Gelijk de bloed-@gende
koppe op de geprikte wonde gestelt, de Cornetten en alle
andere warme en na-trekkende heelmiddelen, -soodanigh, daar zijn de gommen van
Galbanie, van Ammonàac, de stoving van
de gezodene wijn, met de wortel van Drakenkrugd of het blad van Moederkruijd,
de
Look en d’A@jn, de Duyve-drek, het bloed
van de Lund-schild-padde, gedrooght, en tot
pulver gemaakt en diergelijke. - Daar is
niets versekerder als soo vaardigh mogelijk
is, de beledighde plaatse boven de bete af
te binden, en daar terstont in te snijden,
en self het stuk daar uijt te halen, of ten
minsten na gekopt te wesen, soo spoedigh
als men magh daar op te leggen het achterste van een Hinne of van een Duiive
geplukt zijnde, om het vergif na sich$te
trekken; en dese Hinne of dese Duìjve dood
zijnde, moet men eene andere nemen, soo
lange tot dat ‘er geen vergif meer uit te
halen is. - Het soude ook te wenschen wesen dat alle d’ Inwoonderen der Voor-Eijlanden het gebruijk ha.dden van dat zrijtstekend Tegen-gif, dat in soo vele plaatsen
van dit Koninkrijk is gebruijkt., het welke
bekent is onder den beroemden naam van
@wietan, en dat verkoft word te Parijs op
den hoek van den Pontneuf, op den hoek
v a n d e s t r a a t d’Auphine, d a a r d e S o n
uijt-hangt. Want dit verwonderlijk geheqm,
heeft onder andere seldsame hoedanigheden, de kracht van allerleij soorten van
serpenten te verjagen, en de kracht van
dallermacht~ghste
venijwn t’ontwapenea. Siet
h i e r d e wijse w a a r o p d e g e n e n , d i e
van vergiftige serpenten gebeten zijn, het
moeten gebruiken. Men moet ‘er af nemen
de groote van een boon, in wijn gesmolten.-& daar na moet men koppen laten
prikken, op de bete, en het bloed daar uijt
trekken door hèt middel van de konoe.
Daar na een weijnig Orvietan hier op
leggen, en wel acht slaan dat den gebetene wakker blijve, ten minsten den tijd
van twaalf uuren. Dit vermogertd huZpmidd8l
mach sijne goedheit verscheijde jaren behouden, aangesien, dat men het niet houd
in eene warme plaatse, daar het kan verdroogen. En soo het droogh wordt, moet
men het weder tot sijn wel-zijn brengen
met geroofden honigh. Men vind ‘er ook
af, dat gepulvert is. Wat aangaat de bestiering van leven, diemen houden moet ge.
durende het gebruik van dit geneesmid.
del; men moet vermijden alle de spijzen

lie verhitten en het bloed verbranden, of
lie de swaarmoedige vochtigheijt verwekken. En men moet zich geheelijk onthoud en
van den stoel-gank door dranken; en ook
van het ader-laten, uyt vreese van het
vergif van buijten na binnen te trekken,
indien het quaad d’edele deelen noch niet
heeft gewonnen : In welke gelegentheijt
men sich wel tamelijk overvloedigh soude
moeten suijveren van binnen, en bad-stoven
gebruijken, en dingen die bequaam zijn
om de sweetgaten te openen en te doen
sweeten. -Dat, indien men in sulk eenen
uijtersten nood vervallen was, van niet te
konnen verkrijgen eenige van dese tegengiften die wij daar beschreven hebben :
Siet er hier noch een, dat geweldigh gemeen is, en seer licht om in het werk te
stellen. De gene die van een vergiftigh
dier gebeten is, moet terstond eten de
schelle van eenen verschen. Citroen; want
hij heeft de kracht van het herte tegen
het venijn te voorsien. Indien het mogelijk is moet men het belêdighde deel afbinden soo vast als men kan, boven de
bete. Daar na moet men haar prikken, en
daar dikwils op leggen het speeksel van
eenen man die nuchtere is, en indien men
kan hebben het. beest dat het quand hxft
gedaan, moet men het selve ‘t hoofd afsnijden, en het te mortel wrijven, tot dat
het gelijk eene salve geworden is, diemen
heel warm op de wonde moet leggen. Dit
is het gewoone hulpmiddel, dat de natuurlijke Inwoonderen van Brezil gebruijken, om haar te bevrijden voor de felligheijt des vergifs van dat gevaarlijk en wanschapen serpent, dat sij in hare tale Boicinininga noemen, en de Spanjaarden Cuscaoel.”
Het hierboven aangehaalde » Owietan,”
te dier tijde een geheim, was ruim 130
jaren daarna geen geheim meer, althans in de
Elements d e Pharmucif,
r A . BAUMl$ 7”
Edition Paris, 1795, vr. 7
dt men, pag. 497,
een voorschrift ter bereiding van deze slikartsenij. Op pag. 491 komt het voorschrift
voor der Gmfectio c?Alkermes, op pag. 492
dat van den Theriak81 en op pag. 499 dat
van het Mz’tridaat.
H. C . S T R I K V A N W I J K .

West-Rhaenen <vzXI. bl. 128). Eene
plaats van dezen naam heb ik nog niet
kunnen vinden, maar meen toch dat die
ergens moet schuilen even als Mierop waar
de Navorscher vroeger naar heeft gevraagd.
Immers zijn in ons land de meeste geslachtnamen waar van voor is gevoegd, van eene
in of nabij Nederland gelegen plaats afkomstig, Kunnen papieren van de ut.rechtsche familie van dezen naam, of van den
van adderen. In het gemeen, men moet alle

baron V A N WESTBEENBN V A N TIBLLAND,
ongetwijfeld als bewgsstukken voorhanden
in het archief van den hoogen raad van adel,
eenige aanwijzing geven ?
L J.
Fluweelen burgwal te Amsterdam (vgl.
X11. bl. 319). In het jaar 1672 woonde de
koopman AUGUSTIJN CLORIBUS op den Fluweelen burgwal bij de Liesdelsluis.
In 1711 was CORNELIS BORS wijnkooper
op den Fluweelen burgwal over Vredenburg
in de S’aansche Zee.
In 1704 vind ik ANTHONY SWANENBTJBO,
kastelein in het Nieuwe Heeren-Logement,
Fluweelen burgwal. Eindelijk
In 1725 woonde JACOB DE MARRE, oudschipper der Oostind. comp. op de Fluweelen burgwal over de Oude kerk.
Onder een aantal adressen, die ik aanteekende, vind ik enkele vreemde, zoo als:
1708. In de Stilsteeg in de Huugsche
Krantwinkel.
1704. Servetsteeg in den Admiraal Tromp.
Haarlemmerdijk
bij de Eenhoornsluis in
de Slijpende Aap.
Pasteybakker achter de Hal in de BruyEoft v a n Canaïïn.
2c Leydsche Dwarsstraat over het Huys
van Nassau.
In de Koningstraat in ‘t Geleerde Varken.
Bontwerker in de Torensteeg in de Kouwe
Enter.
In de Voetboogstraat in de Graefl van
Starrenberg.
Tapper in de Betaniestraat, in de Kaap
0% goede Hoop.
Tapper in de Betaniedwarsstraat in Suzaatra.
Botermarkt, tapper in de Oost-Indische
kerk, enz. enz.
LABORANTER.
Ilaeelboom. G. H. VAN BENDEN, in z@r
voortreffelijk werk : Alpen-rozen 1.95, meldt
dat in Grindelwald veel meelboomen groeien,
wellcer vrucht gedroogd wordt en eene
snoeperij voor de kinderen oplevert. Wat
zijn dat voor boomen? Zijn zij ook hier
te lande bekend?
J. C. K.
Rondheid der aarde. Het is bekend, dat
men zich oudtijds aangaande de gedaante
der aarde zeer verkeerde voorstellingen
gemaakt heeft en dat het lang geduurd
heeft eer die bij allen door betere vervangen waren. Ik vraag: wanneer is men begonnen te vermoeden dat de aarde eenen
bolronden vorm heeft, en wie is de eerste
geweest die dit op goede gronden bewezen
heeft ?

Bhderlijke aorg. voor jonge vogels. Den
23’&” junij 1860 kreeg ik ten geschenke een

jonge graauwe of klapekster (Lanius CUElurio, LMH. L’Ecorcheur, BUFFON,
Rothrtïckiger ~rger,BECHSTEIN).Den
genjulc daaropvolgende bra t men mij nog twee piepjonge dergelq 3e vogels, die ik bij den eerstontvangen vogel in de kooi zette. Bij die
gelegenheid gaf ik dezen een stukje raauw
vleesch, iets. dat dezen vogels zeer dienstig
is en waar zij gretig naar zijn, maar vreemd
zag ik op: in plaats van dat voor zich te
behouden, voerde hij het een der bij hem
geplaatste jongen, en toen ik hem nog een
stukje gaf, kreeg de andere het. Zoo voerde
hij al wat ik hem gaf beurtelings zijne pleegkinderen, en toen deze eindehjk verzadigd
waren, toen eerst nam hij voor zich het
voedsel dat ik hem gaf. Ik heb geen moeite
gehad om de jongen-groot te brengen, daar
hli voor mii die taak vervulde.
“In het dier mij in dit tijdschrift, dl. VIII.
bl. 137, aangehaalde fransche werkje vindt
men, bl. 212-213, in eene noot, een dergelijk voorbeeld aangehaald van een jongen
leeuwrik, getrokken uit BUPFON, tom. V.
H. C. STRIK VAN WIJK,
art. Alouette.
Meeren
in Zuidafrika. Kan iemand mij
ook eenige inlichtingen verschaffen omtrent
de ligging der laatste, door den grooten
reiziger LIVINGSTONE
ontdekte meeren ?
H. B. A K . A . I J ,
Het Roede Klif. (vgl. A. R.) Fvij hebben,
vermoedelijk van den schrijver, den heer
J. J . BRUINSMA, eenen afdruk ontvangen
van een artikel over dit onderwerp, geplaatst in den Nieuwen Frieschen Volkealmanak voor 1863. Wij meenen aan zijn
verlangen te voldoen door daaruit het volgende over te nemen, als antwoord op de
vraag het Roode Klif betreffende, vroeger
in den Nav. gedaan.
.Het zand waaruit het Klif bestaat, is
grof van korrel en wat ijzerhoudend, van
eenigzins roodachtige kleur, bij de oppervlakte met wat teelaarde of humus vermengd. Het onderscheidt zich intusschen
in geenen deele van het zand, dat men in
de nabij het Klif gelegene zandgronden
aantreft. Op eene diepte van p. m. 2 el
heeft men bij eene vergraving eenige stukken of eene laag gevonden van eene harde
steenachtige massa, bruinrood van kleur,
welke door sommigen ís gehouden voor
eene soort van lava, en ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven, dat VAN LEEUWEN ,
(1t ade Friesche terp, Aanteek. op het gezag van anderen, het niet geheel en al
verwerpelijk achtte, dat het Klif een soort
van vulkaan is geweest.
Een opzettelijk daarvoor ingesteld scheikundig onderzoek van een dier gevondene
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stukken, heeft mij echter overtuigend bewezen, dat ze niet,s anders zijn als ijzeroer
of moerasijzersteen, derhalve geen lava, bazalt,
augiet, of eenig ander vulkanisch produkt.
Deze oer is intusschen in Friesland, even
als elders in zandgronden, niet zeldzaam;
men vindt ze namelijk ‘in schier alle onze
zandgronden op eene zekere diepte en
ook in Gaasterland cn de omstreken van
het Klif, die nagenoeg geheel overeenkomstig is met die van het Klif, behalven dat de meeste oer, in onze gronden
voorkomende, en bij onze landlieden bekend
onder den naam van felz, minder hard is
en in verhouding minder ijzer bevat. Het
is intusschen bekend, dat .dc ijzeroer in
sommige streken overgaat in moerasijzersteen en daarbij veel harder wordt. Zoo
treft men in de omstreken van het Oranjewoud lagen van dien ijzersteen aan,
die zoowel in uitwendig aanzien als procentisch gehalte van ijzer, volkomen gelijk
zijn aan het Deventer ijzererts, waaruit met
voordeel het ijzer wordt gesmolten. Gelijksoortig produkt is nu de oer in het Roode
Klif gevonden, die zich overigens door hard.
heid en donkerder kleur van de gewone
oer en fels of ijzerhoudend zand onderscheidt.
Behalven bovengemelde moerasijzersteen
is het zand in het Klif vermengd met vuursteenen en eenige gerolde steenen, die men
echter tevens in den omtrek evenzeer aantreft, allen behoorende tot de zoogenaamde
gerolde steenformatie of het diluvium. Tot
hiertoe is evenwel nog geen enkel stukje
lava of daarmede eenigzins overeenkomende
zelfstandigheid aldaar opgedolven, zoodat
er in dit opzigt geen bewijs bestaat, dat
het Klif een vulkaan geweest is.
Wanneer men den natuurlijken toestand
van den zandrug, waarop het Roode Klif
gelegen is, vergelijkt met de zandruggen in
het .noord-oosten van dit gewest, welke zich
wederom aansluiten aan de zandgronden
van G-roningen in het zuid-westen en verder op aan Noordelijk Duitschland, dan bestaat er niet alleen een gegrond vermoeden, maar stellige zekerheid, dat alle die
zandgronden, en ook het Roocle Klif, een
vervolg zijn van het groote noordduitsche
diluvium, dat, volgens STARING,
De bodem
van Nederland, bl. 33, behoort tot het zoogenaamd Scandinavisch diluviaal tijdperk.
Uit de geologische gesteldheid van het
Roode Klif in verband beschouwd met ant
dere zandruggen en zandgronden, vërmeenen wij genoegzaam te hebben aangetoond
het ongerijmde van de bewering, dat het
Klif eenmaal eene vulkaan is geweest en
nu tot de zoogenaamde uitgedoofde vuurspuwende bergen zoude behooren. Meent
men echter nu, dat het Klif geen vulkaan

is geweest, dan blijft de vraag ter beantwoordifg over, is het verhaal der vurige
uitbarstingen dan zoo geheel en al uit de
lucht gegrepen? of zouden de verschijnselen, die men verhaalt, ook op eene natuurIUke wijze kunnen worden verklaard? WESTERHOFF
en STRATINGH geven hiervan de
navolgende verklaring. Bij hen is namelijk
de gedachte opgekomen, of niet .de vermelde herhaalde uitbarsting of ontvlamming
op het Roode Klif een soortgelijk verschijnsel kan geweest zijn, als men bij de zout,putten waarneemt en toeschrijft aan de ontbranding van ontvlambare luchtsoorten.”
De schrijver wijst nu aan, dat het opstijgen van vlammen uit putt,en meermalen
is waargenomen. Vier of vijf malen is dit in
deze en de vorige eeuw in Friesland geschied;
het laatst op den 23sfen februarij 1858, altijd echter in de kleistreken. Na aangewezen t,c hebben, hoe die vlammen zijn ontstaan, vervolgt de schrijver: ~Bijaldien nu
het Roode Klif uit alluviale gronden, met
andere woorden uit klei bestond, dan zonde
men op boven aangevoerde grcnden van
oordeel kunnen ziin. dat de wonderlijke verhalen ten aanzien” ;an het Roode Klif, op
de omstandigheid waren gegrond, dat men
bij put.graving de vlammen had zien opstijgen, maar men vergete niet, dat het
Roode Klif een zandheuvel is, en dat daar
uit zich geen phosphor-waterstofgas kan ontwikkelen. De aanleiding, die derhalve heeft
bestaan, om het Klif tot een vulkaan te
maken, ligt alzoo nog in het duister.”
Nadat de heer RRUINSMA bewezen heeft,
dat het opstijgen van vlammen uit het Roode
Klif gccne plaats kan hebben gehad, blijft
alzoo niets over, dan het bekende verhaal
te houden of voor eene volksoverlevering, en
dan is er waarschijulijk iets geweest wat
er aanleiding toe gegeven heeft, of voor
een verzinsel van den zoogennamden OCKO
VAN

SCHARL.

BESTUUR.

De Asteroïden. (vgl. X11. bl. 191, 256). In
den VoZKsal~~za~~l; voor 1863, uitgegeven door
de Maatschapp$i tot nut van ‘t algemeen, komt
eene lijst van asteroïden voor, eenigzins verschillende van die, in den Navorscher gegeven. Het verschil bestaat hierin, dat no. 59
d a a r Olynyx’a b e e t , no. 6 0 .EcIq no. 6 5
Cybele en no. 66 Ma+ en dat er nog twee
in 1861 ontdekt., bijgevoegd worden, met
name Niobe en Ferotzza.
De asteroïden. Het getal dezer planeetjes is tot zes en zeventig gebragt door
D'ARREST,
te Koppenhagen, die er onlangs
nog een ontdekt heeft, waaraan hij voorstelt den naam te geven van l%eyn.
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GESCHIEDENIS.
Beeldenstorm (vgl. X11. bl. 327 ; X111.
bl. 1). De aardenburgsche geestelijke AARNOUT WYON gaf op het’ laatst der 16” eeuw
een werk uit, hetwelk hij noemde: clepro-

fecien van Malachias, Aartsbisschop van Ierland in het Jaar 1120, en onder de vele

bijzonderheden, die daarin voorkomen, wordt
gezegt, dat onder de regering van het tegenwoordig hoofd der kerk het zal zijn eene
verwoeste

religie.

Aan deze profetiën, welke reeds onmiddellijk na de uitgave als valsch en ondergeschoven werden beschouwd, hecht ik niet
meer dan eenig lezer van den Navors&er
daaraan hechten zal, maar zooveel is zeker,
dat het thans in Italië veel van eene verwoeste religie begint te krijgen, en men
kan niet ontkennen, dat ten gevolge daarvan
eene meerdere spanning tusschen
roomsch
en onroomsch is ontstaan.
Of het dus wenschelck
is, dat de geschiedenis der beeldstormerij in de zestiende
eeuw wederom opgerakeld wordt, meen ik
te mogen betwijfelen, evenzeer als ik het
betwijfel of er eenig nut in is gelegen, dat
men nu wederom begint te roeren aan de
politieke twisten van het laatst der voorgaande eeuw, en wederom begint te spreken van het oranjecanaille (Nav. XII.
bl. 309). Even toch als de langvergetene
titulatuur van oranjecanaille van zelven er
toe leidt om te denken aan het patriottencanaille. zoo zal ook weder het langvergetene scheldwoord van geus, hetwelk nu
reeds met zekere bitterheid wordt gebruikt,
met meerdere vinnigheid in het leven worden geroepen.
%%‘il men dat teder punt aanroeren, dan
komt het ,mij voor, dat men zou moeten beginnen met de beeldstormerij van het laatst
der voorgaande eeuw, bij dewelke die van
twee en eene halve eeuw vroeger eigenlijk
kinderwerk was.
In 1566 toch bepaalde men zich tot plunderen, maar in 1793 roofde en plunderde
men niet alleen, maar kerken en abdijen
werden tot den grond toe afgebroken, en
alle eigendommen, van welken aard ook,
werden buit gemaakt. Deze laatste gebeurtenissen zijn of vergeten, of men zoekt ze
te regtvaardigen, en het komt in niemand
meer op om er een verwijt van te maken,
dat zeer velen enorme fortuinen hebben gekregen door het koopen tegen ongeloofeIUke spotprijzen van kerkelijke goederen.
En even als men in paleizen en kasteelen
zich op het bezit van antieke beelden verhoovaardigt,
zoo verhoovaardigt men zoo-

wel in België als in Frankrijk zich op het
bezit van prachtvoorwerpen herkomstig van
kerken en abdijen.
Dit een en ander, herzeg ik, is vergeten
of wordt vergoelijkt; maar waarom dan
vergeet men ook niet wat in 1566 geschiedde,
toen er wel zeer zeker meer redenen bestonden dan in 1793? - Het is waar, men
spreekt van de zoogenaamde blasphemiën
der beeldstormers, maar zoo b. v. de titulatuur van M A E Y K E N T I M M E R M A N S , welke
aan de Lieve Vrouw is gegeven, allezins
stootend is, dan doen de discoursen, welke
in de tempels der Rede werden gevoerd,
aan den meest vrijzinnige de haren te berge
rijzen. En dat het niet bij dolzinnige redevoeringen bleef, blijkt onder anderen daaruit, dat in de maand mei 1800 (prairial
an VIII) de municipaliteit van Brussel
een besluit nam, onder meer zotheden bevelende, N dat aan de schoolkinderen alle
godsdienstige boeken zouden onthouden
worden ; maar dat men hun in stede daarvan het werk over de regten van den mensch
en de constitutie van het jaar N 3 (17941795) ter beoefening in handen zou geven.”
De namen van al de straten werden ver- anderd, als
de Rue de notre Seigneur in Rue de Voltaire,
de Rue d’ Enfer in Rue du vieux Conte,
de Rue du Paradis in Rue de 1’ Olympe,
de Rue du Curé in Rue du petit Cocq,
de Rue du Sacristain in Rue de l’Adjudant,
de Rue des Moines in Rue des Exclus,
de Place de Jéricha in Place de Munition,
de Rue du nom Jésus in Rue de Mucius
Scevola.
Een besluit van 25 ventôse 5” jaar (15
maart 1797) beval )>la vente de tous les
u batiments nationaux qui ne tenaient pas
N & des propriétés rurales, ou ne servaient
pas & leur exploitation.” En nu volgde
de verkoop van kerken en abdijen en van
landgoederen, waarvan vele reeds tot de
tiende hand zijn overgegaan, maar waarvan
zeer vele zich nog in de eerste hand bevinden. Men kan bezitters van eigendommen van de abdijen St Pieter en St Baaf te
Gent aanwijzen, die t.hans voor f 50 ‘s jaars
per bunder worden verpacht, en die zij of
hun vader hebben gekocht voor zooveel siuivers. Die te noemen zou verkeerd zijn ;
maar gaat men roeren aan de beeldstormerij van v66r 300 jaren, dan zullen de
beeldstormers van v66r 70 jaren met den
vinger nagewezen worden. Bovendien worden al de vragen, in het gemelde artikel
voorkomende, met uitzondering van die be-

treffende de abdij van Wevelgem volledig
beantwoord door hetgeen VAN METEREN
schrijft in zijne Historien der Nederlanden,
tweede boek f”. 40 en volgg. En men
zegge niet, dat die schrijver partijdig was:
want wat hij zegt komt geheel overeen met
hetgene men leest in de verschillende vlaamsche kronijken, die alleen met hem verschillen door het aanvoeren van de magtspreuk : dat de beeldstormerij geschiedde
op aanzetting van geuzen en ketters.”
Opmerkelijk komt mij voor hetgeen gevonden wordt in een Notulenboek van de
waalsche kerk te Middelburg, waarin ik
meen gelezen te hebben de verantwoording
»paye & un soldat pour briser les images,”
of iets dergelijks. Oppervlakkig zou men
hieruit kunnen lezen, dat de beeldstormerij
werd aangemoedigd, doch bedriegt mij mijn
geheugen niet geheel, dan komt de post
voor onder de onkosten wegens het inrigten eener roomsche kerk voor den dienst
der nieuwe religie; en welligt heeft men
een soldaat gebruikt voor het afbreken der
beelden, omdat gewone ambachtslieden er
zwarigheid in vonden. Een der verdienstelijkste medewerkers van dit tijdschrift,
die, zoo ik mij niet bedrieg, lid der genoemde waalsche gemeente is, zou misschien
in staat zijn meer uit dit boek mede te
deelen.
In westelijk Staatsvlaanderen blijkt van
geene beeldstormetij, maar mag veeleer aangenomen worden, dat het met het weren van
de beelden en sieraden ordelijk toeging ; althans aan het hoofd van het laatste Acteboek van Oostburg, beginnende 1578 en
eindigende 1583, wordt de volgende aanteekening gevonden :
.
» Gp bamesdach 1578 werden gheweert
»ende afgheset de beelden in de kercke
I
))van S’ Elooys, ghemerct dat die van
1) Sluys, van Aerdenburch eñ van ‘t Vrye
»diesghelijckx deden, ende ooc wert de
nprochi ghelegen in ‘t Vrije ghevoegt by
»‘t Collegie van den Vrijen.
Dit laatste ziet op de St. Baafskerk, wier
grondgebied zich uitstrekte tot ver buiten
stadsambachten.
Eene rekening van die kerk lover den
jare 1578 ende ghedaen $9 Vincentsdach
1580” is nog voorhanden, en bewijst volkomen dat de overgang van de oude tot
de nieuwe religie vreedzaam plaats had. De
eerste rubriek toch van de uitgaven is wegens het celebreren van jaargetijden, doch
onder de tweede rubriek komen de volgende
posten voor :
Betaelt den Pastoor van de Kercke
van een geheel Jaar onzer Vrouwe lof
te synghen . . . . . . . . . . . . . . . . niet.
Beteelt den Pastoor en den Kostere

van de Messe te doene ten ommegange
van Ste Bave . . . . . . . . . . . . . . wiet.
Betaelt den Choristen van S* Loys
(St. Elooys of de hoofdkerk van Oostburg) alsze plogten te synghen ten
ommegange van St Bave en ter inwijdinghe van de Kercke naer oude Costuyme. . . . . . . . , . . . . . . . . . . nìd.
Betaelt den Deken van dat hy de
Kercke heeft ghevisiteert,. . . . . . . . niet.
De tractementen daarentegen van pastoors
en andere kerkdienaren werden geregeld
uitbetaald. Zoo vindt men:
Betaelt Heer ADRIAEN POINTHOEN van dat hy Wijn ende Brood
ghelevert heeft, mitsgaders ‘t bedienen van den dienste over een
viereñd jaers verschenen Meye
lxxjx en ingaende St Vincentsdach lxxjx (oude stijl). . , . . . 5 0.
Behalve deze verantwoording vindt men
nog :
Betaelt aen den Pastoor van
Ste Loys van cresma te haelen
Paeschen xvc lxxjx. . . . . , . . 14 0.
Betaelt witten Donderdag xvc
lxxjx van Crackelijn die veroorboort waren ter mandate. . . . . 6 0 6 gr.
Betaelt palmesondach, witten
donderdach en paeschen van wijn
die veroorboort was gehaelt ten
huyse van Jaspcr. . . . . . . . . 18 0.
Zeer opmerkelijk zijn betalingen wegens
verteringen te Aardenburg bij gelegenheid
dat aan een zilversmid aldaar het zilverwerk
van de kerk was verkocht, maar boven alles, dat onmiddellijk na elkander volgen de
2 volgende posten:
Betaelt in handen van den Pastoor
van S” Elooys van dat hy de passie
Palmensondach in de Kercke van S’
Baaf predickte. . . . . . . . , . . . . . 7 0.
Betaelt den Predìcant van de Ghereformeerde by laste van. Burghr en Schepenen . . . . . .,............. 33%
want hier blijkt volkomen, dat de dienst
van Roomsche en Gereformeerden in dezelfde kerk plaats had.
Dat het met den verkoop van het zilver
niet rigtig was toegegaan, blijkt uit de verantwoording van tien schellingen en zes
grooten, 1) betaelt voor eene dagvaard tegen
EOGIER OLLEBEEEE," opdat hij veroordeeld
zou worden aan de kerk t.e vergoeden 7 d.
5 0. zooveel hij meer ontvangen had wegens verkoop van zilverwerk dan hij had
verantwoord. - De geheele opbrengst van
het zilver blijkt geweest te zijn 17 & 11 D
6 gr.
In het Register van Sententien wordt dan
ook gevonden sub dato 2 mei 1578 de volgende aanteekening :

67
ROGIER OLLEBEKE, Kerks. vä Kercke van
Sinte Baefs in Oostburgh, laet hem condemneren in de soñi van seven ponden vijf
schellingen grooten ofte daerontrent die
hy ghelicht heeft van tvercoopen van tselver vä voorïi Kercke en belooft tselve op
te brenghen in handen van die van der
Wet binnen eene maent naestcommende.
In een soort van notulenboek, aangelegd
in het jaar 1536, komen voor de aanstellingen van de » Kerckmeesters van der kercN ken van Sint Elooijs en van Sint Baefs,
) Ontvangers ende andre Officiers, midtsgaN ders Dekens, Vinders, ende andre van di~versen Gildens eñ Outaeren,” van 1536
t,ot 1582.
Te rekenen van 1557 werden geene voeg.
den meer aangesteld over het Begijnhof
of de Begijnen, evenmin als zorgers of
vinders voor de altaren of gilden.
De laatste aanteekening betreft de aanstelling yan kerkelijke bedienden voor 1583.
Voor 1581 en 1582 blijken geene aanstellingen te hebben plaats gehad, maar voor
1583 wordt gelezen:
KerckmFs ende ontfangers van beede de
D k e r c k e n v a n S*” E1oy.s ende S”” B a e f s
N binnen dezer Stede mitsg de voochden
)~eïï ontfanger van S”. Janshuus vermaect
»eÏí vernieut bij bailliu, burchmeester ende
~1 scepenen deser Stede voor dit toecommende
j)jaer xvc drie en tachgentig.
x KerckmFs van St. Eloys eii St. Baefs.
) Drie Kerckmeesters.
»Een Ontfauger.
» Angaende de discAn& die zQh belast t e
1) uernieuen die vast den Kerckenraedt naer leur
I) lied.57 &scretie.”
Ofschoon hieruit af te leiden valt, dat eerst
in 1582 de gereformeerde religie (zoo als
zij genoemd werd in de stukken) op vasten voet was georganiseerd, blijkt toch, dat
men reeds veel vroeger daartoe overhelde.
Eene klagte van den baljuw, dato 22
sept. 1567, ten laste van J A C O B CORINS:
),Dat hy Paschen lestleden niet ten heeliN gen Sacramente es gheweest,” waartegen
CORI~ antwoordde : r Dat hy doen zoude
~zulks als hem beliefde, en dat hy niet
)I van zinne en was ten heyligen Sacramente
)I te gaan om dat hy niet wilde”, bleef zonder gevolg. Desgelijks eene klapte op 7 febr.
daaraan volgende ten laste van J A N V.AN
HAELST,
beschuldigd van kerkroof, omdat
tij eene worst had weggenomen van het
altaar van S’. Antony in St. Baefs kerk,
welke worst aan dien altaar gegeven was.
YLEUNE DE VRIEZE, welke den 22 sept.
1568 had doen dagvahrden MARINUS de
Smit, opdat hij accepteren zou het kind,
hetwelke ht aan haar gewonnen hadde, werd
bij vonnis van 26 october, nmet denzelven

Smit gerenvoyeerd vaar den Gheestelyken
»juge ende officiael van Brugge.”
Ofschoon de rijksveldwachters en marechaussée in de 160 eeuw niet werden genoemd, waren de baljuwen ten platten lande
geen mindere geesels ; ook was de zondagswet een voorwerp van speculatie voor
die heeren. Geen criminele regtsdag komt
in de boeken voor, waarop geene boeten
werden opgelegd wegens het verkoopen, het
werken, het bezoeken van herbergen enz.
op zondag onder de hoogmisse of ) ‘twyl
I de Paepe op Stoele was.” Met de maand
october werd het nog drukker, want de geheele zondag was toen een verboden dag.
Niettegenstaande aan alle kerkeliike verordeningen zoo streng de hand werd gehouden, wordt nergens schijn of schaduwe
van kerkschennis gevonden, zoodat men
voor bewezen houden mag, dat de zwaarste
beeldenstorm in het zoo uitgebreide Oostburger ambacht en in de rijke kerken van
St Elooy en van St Baef aldaar heeft bestaan in het wegnemen eener worst van
het alt.aar van St Antonie in laatstgenoemde kerk.
[Wij houden het er voor, dat de gebeurtenissen,
waarover hier Igehandeld wordt, lang genoeg zijn
geleden, om er zoo over te spreken dat aan niemand ergernis gegeven wordt. Mogt iemand het
hier beproeven, het bestuur zou dan gebruik maken
van het regt, dat het zich voorbehouden heeft om
ingezondene stukken ter zijde te leggen of een gedeelte daarvan weg te laten. Tegen den naam van
oranjecanaille hebben wij niets, mits die op zijne
plaats gebruikt wordt : onder deze partij toch vond
men, even als onder de andere, achtenswaardige
mannen en canaille.
Eene niet onbelangrijke bijdrage tot de geschiedenis van den beeldenstorm werd ten vorigen jare
gegeven in het IXe dl. 40 st. van den Vrijen Fries
bl. 387 en verv. namelijk de Aanteekeningen van
ALNTHONIUS JOOSTZOON over de jaren 1666-1668.1

Een reiziger over land naar Indi(S in
(vgl. dl. X11. bl. 267). Ofschoon
ik mij niet in staat bevindt de zaak op te
helderen, waag ik het iets daarover te vragen: 1” Is er v?n de reis van D E G R A A F F
eene oorspronkelijk hollandsche beschrijving,
en waar is die te vinden? In de Hist. Gek.
des Voyuges, t. X111, p. 45-50, is een uittreksel uit de hier aangehaalde, van BERN A R D ; daar is niets in over den Flamund
jouaillier,
26 TAVEWIER,
juwelier van beroep, wordt voor den eersten gehouden, die
de diamanten naar Europa overbragt ; dat
de Hollanders die reeds vroeger kenden,
mag men opmaken uit de omitandigheid;
dat het schip waarop T A V E R N I E R de reis
deed, zeelieden van de oostind. compagnie
aan boord had. Hist. Gek, t. X111. p. 23.
Was misschien bij eene vroegere dergelijke
reis de Vlaming meegegaan? 3e Was, NET-

de 17e-eeuw
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wien wij t. a. p. pag. 20-23, in dienst
der e?gelsche oostind. compagnie vinden,
werkehJk Engelsohman van geboorte? Is zijn
naam niet verbasterd door PURCHAS en door
THEVENOT?
Vindt men uitvoeriger over dien
man gesproken in engelsche diografiën?
Was die naam misschien M O T A O L T of M E T H O U T ? (Dezelfde zamenstelling is nog in
den familienaam MLIBTHORST.)
Dan zoude hij
een nederlandschen doen verminderen. Ieder
weet, dat in de XVII” en nog lang in de
XVIII” eeuw jlamand en Eangue jlamande
synoniem waren met hollandsch en niet
altijd vlaamsch beteekenden, sedert deze
laatste tongval niet meer de voornaamste
of eenige beschaafde was van de dietsche
&le? De oorzaken heeft onze verdienstelijke JER'. DE VRIES treffend aangewezen in
zijne prijsverhandeling over de Ned. Dichtkunde, z. Werken van de Bat. Maatsch. v.
Taal- en Dichtk., d. IV. bl. 344.
L. J.
HOLD,

Theriakel (vgl. X11. bl. 328 ; X111. bl. 3).
Indien de steller der onder dat artikel voorkomende vraag den tijd, die vereischt werd
tot het schrijven en inzenden van een en
ánder, te baat had genomen om eenig encyclopedisch woordenboek op te slaan, zou
hij zijne vraag behoorlijk opgelost hebben
gevonden ; immers in zooverre, dat hetgene
do& het Convewations-LLeon op het woord
Theriak wordt gezegd met de waarheid overeenkomt, en er niets belagchelijks in is gelegen zoo op sommige plaatsen het medicament,, hetwelk als een arcanum werd beschouwd, onder toevoorzigt van de medische policie werd zamengesteld.
In oude tijden was de venetiaansche tri.
akel alleen geacht, en ongetwijfeld zullen nog
vele bejaarde lieden zich met mij herinne.
ren, hoe bij de plattelands-chirurgijns, ah
een middel tegen alle kwalen, vene$iaansch<
triakel werd verkocht, even als thans dc
hollowaypillen en dergelijke. Eene anderc
soort werd gemaakt te Montpellier en eenc
derde soort te Parijs.
Weldra evenwel speculeerden straatkwak,
zalvers en koordedansers op het middel, er
dit gaf aanleiding dat de theriakel-fabri,
kanten, indien ik hen zoo noemen mag, hel
m i d d e l zamenstelden of i n h e t openbaal
of ten overstaan van ambtenaren met df
medische policie belast.
Hoe het blind vertrouwen op theriake:
en op het orviétan en andere arcana moe1
beoordeeld worden, laat ik in het midden
doch dat blinde vertrouwen bestond, er
het was dus een goede maatregel zoo er
gezorgd werd, dat door kwakzalvers geen
misbruik in het zamenstellen van het mid.
del werd gemaakt.

Wanneer de steller van de vraag gelieft
in te zien de Vaderlandsche Letteroefenìngen
voor september 1831, n0 11, blz. 533, zal
hij daarin vinden twee overoude verzen
tot lof van den ,jPeckelbaring.”
De regels in het latijnsche vers:
1) Halex salsatum. . . . . . .
‘)Hoc sic coenatum dum transis nocte cubatum)
‘) Hit theriacatum velut antidotum preciatum,
)l Quod parit, etc.”
en die uit het nederlandsche:
E e n peckelharing blnnck,
. . . . . . . . . .
En daarbij dan een Stick
Zoo groot gelijk een Mick,
Van roggebrood gekloven,
Is goede Medicijn.
Trìukel kan nìet zijn,
200 u*aard+ om te loven.
zullen den vrager overtuigen, dat de theriak in Noordnederland even hoog als elders
werd geprezen.
In de Vernieuwde Amsterdamsche Apotheek,
Amsterdam bij P I E T E R V A N D E N B E R G E ,
a”. 1733, blz. 93, zullen de belangstellenden het recept tot het zamenstellen van
theriakel vinden, en zij zullen daaruit zien,
dat zoo het thans als een wijze maatregel
wordt beschouwd, dat tandpoeders, oogwatertjes en dergel. aan het onderzoek van geneeskundige commissiën worden onderworpen, er niets belagchelijks in gelegen was,
zoo men omtrent den theriakel op eene
daarmede overeenkomende wijze handelde.
Paspoorten in de Syrische spraalt
X11. bl. 2741. Waar. in het Noorden.
de syrische spraak in gebruik? Valt
te denken aan reizigers in het noorden
het turksche rik, Damascus, enz.? L.
I
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K a r e l G e o r g e August v a n BrunswUk
Wolfenbuttel (vgl. X1. bl. 262) was gehuwd, wordt ter a. pl. gezegd, met de oudste
dochter van prins WILLEM V.
Deze prins echter heeft geene andere
dochter gehad dan de hier bedoelde LOUISE,
hertogin-douairière, die sedert 1814 met
de prinses weduwe van W I L L E M V weder
in den Haag gewoond heeft in de ten behoeve der beide vorstinnen afgestane en
aan een getrokken logementen van de stad
Amsterdam en de admiraliteit, op het Plein:
L. J.
Doodvonnis bij loting (vgl. X11. blz. 295,
327, 363 ; XIII. blz. 1). Hoewel men op
de hierboven opgegeven bladzijden voldoende bewgzen heeft, dat dit barbaarsch
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gebruik vroeger nog al eens plaats had,
kwam mij het volgende voorbeeld - door
de omstandigheden waarmede het gepaard
ging - opmerkelijk genoeg voor om den
lezers van dit maandschrift mede te deelen.
Het is opgenomen in de B$&agen van
ds Taal-, Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië, deel 111, en getiteld: d e
verovering der Banda-EElanden.
Het is bekend, dat deze eilanden in het
jaar 1621 door den gouverneur-generaal
JAN
PIETERSZ.
COEN
veroverd zijn. Bij de
verovering van Salamme had de gouverneur M.4EnrEN 50Nox ‘) last gegeven eenige
huizen en eenen tempel in brand te steken,
waaraan gevolg gegeven werd, waarop de
gouverneur naar het kwartier terugkeerde.
Wij zullen het verhaal woordehjk vervolgen.
n Ontmoetende twee Adelborsten en een Soldaat, die hy te voren gecommandeert had
om eenige haizen in brand te steken, haar
vragende van waar zy kwamen en wie haar
vervorderd had uit haar kwartier te loopen, gaven hem voor antwoord, niet anders
gedaan hadden dan haar by den Gouverneur belast was en hetzelve volbragt hadden, ook haar zelven in ‘t plunderen of
rooven niet hadden bezoedeld, alzoo men
kon zien en merken.
Den Gouverneur gebruikende eenige
woorden, heeft den Sergeant belast haarlieden gevankelijk in den tempel te brengen,
en met scherpe wagt te verzien, ‘t welk
geschiede.
Den Gouverneur heeft den Heer Generaal geschreven van ‘t misbruik van deze
Soldaten, ‘t welk hy ten kwaadsten heeft
aangediend, zoo is er bescheid gekomen,
als dat men met de executie voorts zoude
varen, volgens chrygsgebruik. Capitein
COLVE
dit vernomen hebbende, hem zelven
bezwaard vindende, alzoo hy kennis had
van hare onnozelheid, is gekomen by JAN
DE
GRIBBE
VAN
PORCIN,
Luitenant op den
togt, en MATHIEU DE BACK, Vaandrig, en
NICOLAES
HILLEBRANTS,
Adelborst, haar
aandienende, zoo zy nog een half uur
v&oefden , de Sententie gewezen zoude
worden en alle drie zouden moeten sterven. Zoo hebben wy ons dadelijk vervoegt
by de andere officieren, haar vermanende,
schuldig en verpligt waren voor haarlieden
te spreeken, alzoo wy te zamen verzekerd
waren, geen schuld hadden van het geene
haar ten laste gelegt wierd, maar dat het
zelve geschieden zoude door een groot misverstand. Zijn voorts gekomen aan de baleye “) daar den Gouverneur met den raad
1) Overleden te Tayonan op Formosa elz gouverneur den. . . december 1626.
3) BaZi-baZ$ open vertrek voor het houden van
raadsvergadermgen.

vergaderd waren, al waar de gevangenen
alreede stonden om hare sententie te hooren, zoo is by ons een voetval gedaan,
ootmoediglijk biddende de Heeren zouden
believen de gevangenen te pardonneren.
De natienten verklaarden in hare en onzer
alle; tegenwoordigheid niet gedaan te hebben, dan hetgeen haar by den Gouverneur
was belast.
Door veel menigvuldig bidden en te voet
vallen van de geheele troep, is er bij den
raad geordonneert drie briefkens te trekken
en die ‘t lot viel zoude hangen, ‘t welk
geschiet is. Zoo is door trekken het lot op
JAN YAN THIELT gevallen, den jongsten van
drieen.
De twee adelborsten zijn dadelijk ontslagen en -den andere weder in den tempel
gebragt en bewaard.
Dien avond zijn wy gewaarschuwt ons
gereed te maken om des anderen daagsch
te vertrekken naar Wayer en Demma met
d e Tingans.
Des morgens voor ons vertrek zijn wy
andermaal nog eens by den Gouverneur en
den Raad gegaan ootmoediglijk verzoekende
voor den gevangene zijn pardon, die wy
verstaan hadden dien dag ter executie gebragt zoude worden. Hebben andermaal een
voetval gedaan en gebeden dat de Heer
Gouverneur zoude believen te prefereren
gratie in plaats van rigueur van justitie ;
ten anderen zoude believen in te zien zijn
jongheid van jaren en ook de onervarenheid van den oorlog en krijgsgebruik, gaf
voor antwoord daar geen gratie en was maar
moest sterven; waarop ook antwoordde capitein JAN JANSZ. GORCUI~ l), dat hy den
dood genoeg verdiend had en gratie genoeg geschied was aan de andere twee, die
wy verbeden hadden.
Weinig dacht hy op zijn getrouwen dienst,,
die hy de Comp” op Batavia gedaan had,
God beterd ! Voorder zeide dat ik hun gereed maken zou, om te vertrekken met
de tingans daar wy bescheiden waren, aanmerkende ons voorbidden niet helpen konde,
zijn vertrokken verhoopende zijne jongheid
verschoond en aangezien zoude worden.
Zo0 zijn enz.
Alzoo zijn wy weder vertrokken met de
tingans en op Salamme gearriveerd, alwaar
wy bevonden JAN VAN THIELT gerigt was
aan een mangqa boom.
Ons wierd gezegt dat Capitein GORCUM zeer
naarstig by de executie was, want hy maakte
zelven den strop en smeerde hem met een
stuk spek, om dat den zwarten beul geen
goede handeling daar van had.
l) Later heer ven Brockom, overl. Qs gouverneur van Amboina 2 5 febr. 1 6 1 0 .
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Den patient ziende den dood voor oogen
nam God tot getuige dat hy onschuldig
was en beriep zijn regters ten jongsten Jage
voor het oordeel Gods.”
Wanneer men de verovering der Bandaeilanden in het jaar 1621 in haar geheel
ter aangehaalder plaatse leest, blijkt daaruit,
dat men aldaar op eene onmensohelijke
wijze geoorloogd heeft.
LABORANTER.

Leo Afrioanue (vgl. X11, bl. 363). Na
het vallen van Grenada in 1496 week LEO
van deze zijne geboorteplaats naar Fez.
Van dien tijd af dagteekent dus het aanvangen van zijne reizen. Of hij zelf, of
de schrijvers die hem vermelden., meer bepaald dagteekeningen opgeven, 1s mij niet
bekend. Paus LE0 X kocht hem van zee.
roovers vrij ; dit kan niet later dan 1522
hebben plaats gehad.
L. J.
Geschiedenis der axiatische volken (vgl.
X11. b l . 3 6 3 ) . K a n d e H&oire Unirerselle par une Société de Gens de lettres, 44
vol. b”. (waarvan, zoo ik mij niet vergis,
de Algemeene Historie van WESTERBAEN de
vertaling is), den vrager niet voldoen, noch
de Histoire des Huns, des Tartares, par DE
GUIGNES, 5 vol. 4” ?
L. J.
Bedevaarten naar den put te Heilo (vgl.
X11. bl. 294, 354). Kapel van ons Lieve
Vrouwe te Runxputte. In mijn Overzigt van
de Nederlandsche Volkszangen, bl. 43, deelde
ik de eerste regels mede van een Liedeke
van Onze Lieve Vrouwe van Runxputten. Van
sommige liederen althans, voorkomende in
de aldaar en bl. 48 aangehaalde Oude en
nieuwe lofzangen, Geestelijk lusthofken. en
Geestelijlce Harmonie, die op het laatst der
XVIIe eeuw zijn gedrukt, is het wel eenige
moeite waard, de makers op te sporen ;
wie wil en kan ze aanwijzen? Het diohterlijke vuur was in r. c. zangers nog
niet uitgeblusoht, ofschoon zeldzamer geworden in de taal der Nederlanders; de
oorzaken daarvan vallen in ‘t oog in de
juiste opmerkingen van J. DE VRIES, Proeve
van de Geschied. d. Ned. Dichtk.,I. bl. 69-94.
L. J.
Verzoek van den pastoor en kommandeur der St. Pieterskerk te Leiden (vgl.
X11. bl. 331). In een kl. 80. boekje, waarvan de uitvoerige titel is: Een pelgrimsche
reyse naar de H. Stad Jerusalem, die gedaerb beef den E. JACOB DIBCXZ BOCRENBERGH van der Goude in Hollant. Die enz. Noch een pelgrimsche reyse die geduen beef
den E.. Heer JERONIMUB SCIZEYDT van Er-fort in het Jaer 1615, zegt de schrijver:

N datter

twee ghebroeders, ghenaemt D E
gheboren ter Goude in
nHollant” het H. Landt, enz. bezocht hebben. Na de opdragt aaen alle godtvruoh)I tige ende devote herten” en na )I een Ghe)I bedt twelok men behoort te spreken als
rrmen een reyse aanneemt” volgt een brreis
1) aanwyzer van de eene stad in d’ andere,
1) van der Goude tot Venetie alwaer wy zijn
1) geoomen den 16 juny 1565,” met aanwijzing telkens van de mijlen (waarvan 4
italiaansohe = 1 hollandsche) ; en, bl. 217,
eene opgave van verblijfdagen »op deze
1 mqne reyse” en een afstandswijzer nvan
1 Jerusalem tot de naervolghende groote
asteden.” In zijne reis zijn eenige houtsneden, die ik thans niet in de gelegenheid
ben te vergelijken met die in de reis
van COTWIJCK, Amst. 1620. - In die van
SCHEYDT zijn er geene.
.
L. J.
DBOCICENBERGHEN,

Teutonisahe
orde (vgl. XIII. bl. 7). Omtrent den oorsprong der teutonische orde
lees ik het volgende:
Een Duitsoher,
te Jernzalem wonende, had
aldaar een hospltaal
gesticht tot verpleging
van de duitsohe bedevaartgangers. Bij de
belegering van Ptolomaïs werd door eenige
kruisvaarders uit Bremen en Lubek gezorgd voor de zieken en gewonden. Na
die belegering ondersteunden zij het hospitaal te Jeruzalem en eene groote meuigte edellieden sloten zich bij hen aan.
Deze edellieden kwamen op het denkbeeld
eene derde orde in te stellen, in navolging
van die der Tempeliers en der Hospitaliers of ridders van St. Jan van Jeruzalem. Dit voornemen werd goedgekeurd door
len patriarch, de aartsbisschoppen van Naaareth, Tyrus en Caesarea, de bisschoppen
van Bethlehem en van Ptolomaïs, door de
Trootmeesters
der Tempeliers en der St.
Jans ridders, door den koning van Jeruza.em en andere vorsten, terwijl alle aanzienijken, die zich in het Heilige land bevonlen, mede hunne toestemming verleenden.
Er werd een gezantschap naar den keizer
afgevaardigd
met de bede, dat hij van den
)aus de bevestiging der nieuwe orde zoude
rerzoeken, en CALIXTUS 111 verleende haar
bij zijne bul van 23 februarij 1192. De
orde werd genaamd: de Orde der Teutonische ridders van het huis van de heilige Maria te Jeruzalem. Hun ordekleed
bestond in eenen witten mantel met een
zwart kruis op een zilveren veld, en zij
verkregen al de voorregten der Tempeliers
en Hospitaliers (St. Jans ridders), behoudens nogtans, dat zij onderworpen bleven
aan de patriarchen en tiendpligtig waren.
JOHANNES,
koning van Jeruzalem, schreef
voor, dat het zwarte kruis met een gouden
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k+s zon worden beladeu, terwijl keizer
FREDERIK
11 daarbij voegde den zwarten
keizerlijken adelaar op een gouden veld.
LODEWIJK
IX, uit het Heilige land teruggekeerd zijnde, vergunde, dat de armen van
het kruis met eene lelie zouden worden
versierd.
~Tesserae loco crucem nigram in campo
N argenteo accepertint ; cui deinccps JOHAN)) NES rex Hierosolymitanus auream super)) induxit ; FREDERICUS autem 11 Imperator
l)aquilam nigram imperii in campo aureo
1) medio et honoratiore crucis loco imponen1) dam, addidit; denique L U D O V I C U S 1X rex
1 Galliae, a Bello Sacro redux, crucis aureae
1) extremitates quatuor liliis auxit atque
1) ornavit.”
Het bovenstaande, getrokken uit het werk
van JAQUES DE VITRY, Hiatoire de Je’rusalem, uit de Duitsche Kronijk van VAN DUISB U R G en uit de Opera Da$omatica
van AUBERTUS
MIRAEUS, zal, vertrouw ik, eenigermate aan het door den heer STEINMETZ
uitgedrukte verlangen voldoen,
De door mij aangehaalde werken zijn
niet onder ieders bereik; maar evenwel is
WRAEUS niet zoo moeijelijk te bekomen, en
ik veroorloof mij de aandaeht van den heer
STEINMETZ te vestigen, op het tweede deel,
pag. 988, caput 85. Ik zou hem voor het
geval dat hij die werken niet kon bekomen,
uittreksels aanbieden, douh dit zal wel overbodig zijn, vermits in den Tegenwoordigen
Staat van alle Volkeren, 21” deel. vervattende
in het bijzonder die van Utrecht, bl. 378
en volgende, alles wordt gevonden, wat in
de aangehaalde werken omtrent de-teutonische orde wordt vermeld.

Qevlugte Wenden (vgl. X11. bl. 261).
Over de Slaven in het zuidwest,en der oostenrijksche kroonlanden, zie A D E L U N G Mithridates en het daaruit overgenomene over
de zuidelijke Wenden in LE JEUNE, Geschiedkundige nasporingen, 11. bl., 147.
L. J.
Servet over den sohonder
(vgl. X11.
bl. 327). In miJne jeugd heb ik het nog
wel eens gezien; ook het vastmaken met
een zilveren haak in de das voor den
hals. Tot een ander tafelgebruik diende
een dwaal, een smal lang servet, dat de
knecht op den arm had hangen, en bij
amsterdamsche koopmansvrouwen het moddikje om, ter vermijding van vlekken in
de mooie servetten, de vingers af te vegen
als men haring had gepluisd.
L. J.

Kaartspel (vgl. A. R.). Tarok (vgl. A. R;
X11. bl. 105, 195). IIartenvrouw.
De roos
op de speelkaarten is de harterakleur. Zie

Sport5 and pastimes of the people of
England (Lond. 1833), p. 329, 330, waar
hij zeer oude afbeeldingen geeft. Uit eenen
omslag met allerlei prenten heb ik eene
Cartepow apprendre le Blason soit en jouant
avec les cartes, soit comme au jeu de l’age
dédiée à Mgr. le Cte. GArtois. Wie op JAC.
COECR komt gaat vooruit, ter eere van
JEANNE D'ARC ; hoe zij afgebeeld is kan ik
niet opgeven, de, er toe behoorende, kaarten noch bord hebbende. Bij ruiten-koning
leest men: ULOUIS LE JEU& [1137-1179,
wat echter peen bewijs is voor den ouderdom der speelkaarten] »fut le premier qui
se servit de la Jleur de lis pour contre-stel
par allusion a son nom de LUDOVICUS FLORUS; c’est le lis de nos jardins dont la
figure a 6té alterde.”
In een spel zeer kleine kaartjes, Brux.
chez DUPONT, 1767, komt harten-vrouw overeen met de beschrijving die N. meedeelt,
zij heet er CLEOPATRA. Op andere, oudere
heet harten-vrostw, met de roos, in een tabbaard en mantel gewikkeld, HELENE; op nog
andere oude fransche is zij gesluierd, heet
HILDEGARDE
en houdt met de regterhand
een omwonden staf naar den grond, met de
linker een wapenschild omhoog ; de ‘POZ’ is
CHARLES,
dB valet OGIER; bij de ruiten zijn
het CESAR, CULPURNIE, CURION, bij klaveren
ALEXANDRE,
STATIRA,
PARMENION,
bij de
schoppen DAVID, ABIGARL,
AZAEL.
In die
volgorde is de eerste rang aan de oudste
vertegenwoordigers toegekend, gelijk in het
hombre (mannenspel) bij de Spanjaarden,
aan het zwaard spadilla. Yen herinnert
zich, dat toen bij ons belasting op de speelkaarten was gelegd (die meer bezuiniging
in ‘t gebruik dan voordeel voor de schntkist gaf) en de heer HOLTROP te Amsterdam met het stempelen op dat aas belast
was, zijne ont,evreden stadgenooten de twee
namen verwisselden. Men beweert wel eens,
dat sedert den tijd van N A P O L E O N 1 de
politieke otizigtigheid
alle namen van de
figuren heeft uitgeveegd; ik bezit echter
éénhoofdige kaarten van duitsche fabriek,
zonder namen ; zij zijn ten minsten 60 jaar
oud ; harten-vrouw houdt een waaier, ruitenvrouw een bloemtakje in de hand.
L. J.
STRUTT,

Bastaarden van Gsau (vgl. A. R.; X1.
bl. 101, 294, 357; X11. bl. 68, 259, 358;
X111. bl. 4). Eene afbeelding van het slot
Kenenburg bij Schipluiden kan L. J. vinden in de Vaderlandsche
gezichten of afbeeldingen, behoorende tot den Tegenwoordigen
Staat der Nederlanden, naar het leven geschetst door J. GARDINER VISSCHER,
geteekend door J. BULTHUIS en gegraveerd door
K. BENDORP.
De beschriving van het kas-
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teel vindt men in het 3& deel van de
Provincie Holland, bl. 550.
B. J. A. M.
Loterijzaal

en Binnenhof te ‘s Graven-

hage (vgl. X11. bl. 41, 103, 133, 139,
-202). Na hetgene in dit maandschrift reeds
is medeged(eeld, waar aangewezen is, wie
zich thans tot taak hebben gesteld voor
de vergetelheid te bewaren, wat aan D E
CRETSER, DE RIEMER,
den schrijver van de
Nouvelle de’scr+tìon de la Haye (dit is de
predikant bij de waalsche gemeente aldaar
ESCHAUZIER),
den baron VAN WESTREENEN
VAN TIELLANDT en anderen niet bekend was,
of toen niet zijn kon, mag men dit onderwerp voor afgedaan houden; daar men
evenwel verlangd heeft er no.g iets over
te vernemen van een ooggetuige, zal men
het eenen die, van de laatste 20 jaren der
v,orige eeuw af, er menigen voetstap zett,e,
welligt ten goede houden, dat hij, met de
langdradige praatzucht van ouden van dagen (van welke ook de groote man niet
vrij bleef, - met wien steller dezes zich
overigens geen oogenblik eene vergelijking
aanmatigt
- die op 74jarigen ouderdom
hier zoo plegtig de vergadering in 1651
opende) uit zijn geheugen nog iets aanbiedt.
Lezer, plaats n op het Binnenhof, den
rug naar den opgang der Groote Zaal gekeerd, nu hebt ge regts van de Stadhouderspoort de groote deur en trap bij het
torentje tot observatorium, en in den eersten
tijd der telegrafen, met 24 blokjes aan een
paal daartoe dienende. Aan de deur staat
een schildwacht van de hollandsche of van
de zwitsersche garde te voet, die beurtelings de hoofdwacht betrekken onder het
gebouw, waar tegenwoordig de Tweede kamer vergadert. Omstreeks den tijd van het
huwelijk van prinses LOCISE met den hertog VAN BRUNSWIJK, werd deze zijde van
het vierkant verbouwd. met olan om de
beide andere galerij-zijden op gelijke wijze
te veranderen. Voor deze hoofdwacht is
het gebeurd, dat bij het ontrollen van het
vaandel voor de in ‘t geweer staande compagnie, door den vaandrig VAN DER HOOP,
er een galg boven het wapen geschilderd
voor den dag kwam. De grenadiers van
de garde hadden eene afzonderlijke wacht
bij de buitenste poort van het Plein, die
daarom de grenadierspoort heette. Aan den
ingang voor het binnenplein van hetgeen
thans het Ministerie van Buitenlandsche
Zaken is, stond regts en links, onder de
gemetselde overdekking, een ruiter, of dragonder te paard. - Wij gaan nu den trap
OD:
hier vinden wii. links. de wachtkamer
der gardes du corps, in roode uniformen
met goud (naar de engelsche van dien
L

“l

tijd van prinses ANNA?). Toen dit escadron in 1793 ook op den voet van oorlog gebragt werd, bekwamen zij blaauwe uniformen, gelijk de andere ligte kavallerie en de
hollandsche garde te paard; de zware kavallerie, generaal POUS had wit met rood,
generaal Prins van Hessen-Philipsthal, wit
met zwart en roode voering. - Nog
eene uitweiding: de hofrijtuigen (de carosse van staat, in ‘t geestig rapport van
J. SCHELTEMA,
had daarmede niets gemeen
en diende om een turksch of maroccoosch
gezant bij de Unie, den Souverein, in te
halen; als kind zag ik het nog eens, en
hoe zijne lakeien in wijde witte pantalons
op gele schoenen, van het achterhout - want
een bankje was er niet -tuimelden) de hofrijtuigen, zeg ik, bijna even ouderwetsch,
op riemen, met lage treden van leder, die
op de houten boomen uitstaken, en rijk met
beeld- en bloemwerk geschilderde en vergulde paneelen, werden bij gelegenheid van
‘t bovengemeld huwelijk vernieuwd. - Doorloopen we nu de vertrekken langs de galerij, die naar het Buitenhof zien; naast
de wacht- en pageskamer is de antichambre,
dan het cabine& waar de prins-stadhouder
audientie geeft. Hier moet ik al weer eene
anecdote inlasschen, die ik voor echt houd,
omdat ik ze uit den mond heb van een
man, die ze van nabij heefi kunnen vernemen. In 1812 at ik te Dordrecht dikWijk met den heer BLAUW, van wien en
IRHOVEN
VAN DAM het ‘CTerhaal van het gedrag der Nederlandxhe gemeenebestgezinden,
(1795, 8”) is, waarvan een lid der oude
regering plagt te zeggen: 1 wordt de wettige Regering hersteld, dan behoeft men,
om dit boekje tot sententie te doen strekken, er alleen voor te zetten het Hof gehoord de vmjwillige conj’essie,” enz. enz. Die
heer BLAUW, op meer gevorderden leeftijd
en tot bezadigder oordeel gekomen, verhaalde onpartijdig en geestig van vroeger
dagen (0. a. iets over het afgeven van
het Groot-zegel, wat ik tot mijn spijt vergeten ben). Hij was reeds v66r 1787 met
vele staatslieden in kennis geweest.
In het genoemde cabinet dan stonden
gewoonlijk armstoelen, wit met verguld en
blaauwe zijde (ik meen ze op hun ouden dag
nog wel eens daar te hebben herkend bij
een minister die ze vroeger met afschuw
zoude hebben behandeld). Op zekeren dag
zoude de stadhouder een besogne hebben
met den heer DE ~00 VAN WESTMAAS namens de Staten van Holland. Wat vertegenwoordigden die twee autoriteiten? Om
de zaak in ‘t midden te laten had men
(was dit misschien, vraag ik, de prinses?
die, omstreeks dezen tijd, eens zeide : ) mon
1 pauvre prince n’as - tu done plus de pou-
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» voir;” of was het geschied om schijnbaar
gelijkheid met ongelijkheid t.e vereenigen?)
den prins geraden die stoelen te laten wegnemen. Deze ontving staande den heer DE
ROO VAN WESTMAAS. Deze zagheten zeide
na eenige oogenblikken met hoofsche beleefdheid : “maar uwe doorluchtige Hoog» heid blijft zoo staande.” De goedhartige
WILLEM V werd er door verschalkt, schelde
en liet twee armstoelen brengen! - De appartementen van de prinses waren op de
verdieping daar boven en liepen van ‘t observatorium tot aan de loge in de fransche
kerk naast het raam aan den everkant,
boven welke loge door een klein venster
de leerrede kon gehoord worden. Somtijds
kwamen de prinsessen den trap af in den
hoek naast de kerkdeur en begaven zich
onder de open galerij weder naar den an-(
deren trap; dat het er van aanschouwers 1
wemelde kan men zich voorstellen. De loge
van den prins was beneden, tegenover den
predikstoel. -In het vertrek voor de consistoriekamer , dat tot doorgang diende,
gloeide ‘s winters een groot turfvuur, somtijds gingen eenige heeren er zitten: men
kon er genoegzaam hooren.
Het is dus zeer waar, (in antwoord op
de vraag die men bl. 103 doet), dat de
stadhouderlijke familie ten tijde van WILLEM
Y op het Binnenhof huisde. De keukens hadden getraliede schuiframen op het
Cingel bij de deur van den ingang naax
den trap, die thans geleidt naar de open.
bare tribune van de zaal der Tweede kamer. Aan die deur zaten des namiddagc
altijd arme menschen, aan wie uitgedeeld
werd van .‘t gene van de boftafels kwam
In den strengen winter, die het jaar 179: i
opende, had het nieuwe bewind, door mede,
lijden, of door staatkundige voorzigtighei&
genoopt, spijs doen koken in de hofmanegl
naast het Pageshuis bij de Kloosterkerk
om aldaar uit te reiken ; maar die arme!
kwamen niet, “omdat onze WILLEM 't nie
gaf.”
L. J.,
X?ederlandsche
vrouwen (vgl. X11. bl. 307
%9h. Van CATHARINA QUESTTERS
vim 3
ik in het Vaderland& woordenboek val n
VERWOERT,
dat zij in Amsterdam eborel n
is en .omtrent het midden der 17Qe eeuvV
leefde ; zij was een voorname dichteres el n
heeft zich ook beroemd gemaakt door boet ,seer- en schilderkunst. - Van SIBILLA VAI Y
GRIETHUIZEN vermeldt VERWOERT niets,maa r
Wel van ~ARIALOUIZAGRIETISJIZEN geboren n
CARELIUS,
welke eene verdienstelijke dich
teres was en te Amsterdam werd geboren n
in ‘t jaar 1744 en aldaar overleed in 1813 .
Jh. d. G.

324.
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Edri& Ibn Batuta, abacrisi (vgl. XII. bl.
1751. Eene latiinsche vertaling van MA:& vindt de viager in het volgende werk:
TAKI
EDDMI
Historia Coptorum
n Aegypto arabice edita et in Iinguanz latilaan translata ab H. J. WETZER. Solbaci,

IAKRIZII

1828, 8”.

Ces&manten (vgx. R. ; XIII. bl. 4).
[ndien de steller van de ter 1. a. plaats
gestelde vraag wat verder gezocht had,
sou hij meer hebben gevonden omtrent
le vernederingen waaraan de schuldenaar,
iie tot het voorregt van boedelafstand
was toegelaten, in Frankrik onderworpen
was.
Het dragen van eene groene muts was
verpligtend
; maar de formaliteit dat deze
ien cessionaris aan de kaak werd opgezet,
lagteekent van de middeleeuwen.
FERR&RE,
mouvelle Introduction à la pro!@e, Paris 1745, blz. 250, zegt:
“ L e bén6fice d e cession n e s’ accorde
#‘qu’& la charge de porter le bonnet vert
l,qui a été substitu6 & l a place d e s anaciennes formalitée qui 88 pratiquaient e n
~‘France. Aujourd’hui l’usage est que les
’ hommes qui ont fait ceesion, ne sont ~1~s
‘1 dans 1’ obligation de porter le bonnet vert
” sur leur t&e. 11 snffit qu’ils le portent sur
l’eux, et qu% la rencontre
de quelqu’un de
eleurs créanciers
ils puissent, en cas qu’ils
oen soient requis, le montrer et mettre sur
b’leur t&e, faute de quoi, il pourrait, & la
ar8quisition
d u CrBancier, ê t r e m i s e n
” prison.”
M E R L I N (in voce Cession de bìens) zegt:
” Autrefois on exigeait que ceux qui avaient
“fait cession de biens portassent un bonnet
nvert, mais cela ne s’observe plus mainteI nant, si ce n’est dans quelques unes de
” nos Provinces méridionales, où l’on assure
“que eet usage s’est conservk. Aujourd’hui
‘lil est abrogt! dans toute la France par
» 1’ art. 1041 du Code de Procédure Civile.”
Het dragen van de groene muts diende
» pour signilier que celui qui avait fait ces“sion de biens était devenu pauvre par sa
“folie.” In sommige streken van Italie was
de cessionaris verpligt eene oranjekleurige
muts te dragen, maar te Rome ging men
verder: ~Devant
le grand portail du CapiN t8le Btait élev6e la pierre d e scandale sur
~laquelle un Cessionnaire criait a haute
“voix et t&te nue: Cedo bonis; sur laquelle
“on le faisait heurter par trois fois a cul
w nu: JULES C!h$AR introduisit cette Cession
” apr&s qu’il eut abrogé 1’ Art. de la loi des
n 12 tables qui permettait aux Créanciers de
” ddmembrer leur ddbiteur insolvable et d’en
“prendre chacun un membre ou du moins
uqe le r6duire en servit-ude.” Op eene an10
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dere plaats vindt men: ,,Autrefois on fai~sait la ceremonie de faire quitter la cein
N ture et les clefs en Justice à ceux qu
,>faisaient cession parce q u e l e s ancieni
~~portaient B leur ceinture les principaux
rlInstruments qui leur servaient a gagnel
jjleur pain. Elle doit &re faite en personm
vret tête nue,” etc.
1) La forme des cessions chez les vieux
j)Gaulois était telle: celui qui la faisaií
,,ayant amassé dans sa main gauche de la
jrpoussière des quatre coins de sa maison,
1 se plantait sur le seuil de sa porte, dont
1 il tenait le poteau avec la main droite ei
*jetait la poussiere qu’il avait amassée
r,par dessus ses Epaules. Puis se dépouilriant tout nu, en chemise et ayant quitte
1) sa ceinture et ses housseaux, il sautait
rlavec un baton par dessus une haie, don~nant a entendre par la a ses parents et
>)*a ses créanciers qu’il n’avait plus rien
) au monde, et quand il sautait, tout son
1 bien était en l’air, etc.”
Indien de steller der vraag zich de moeite
wilde geven op te slaan den Woordentolk
van Mr TIMON BOEY, op het woord cessie:
het Roomsch Hollandsch Regt van m’. s. VAN
LEEUWEN,
4” boek, 41e deel, en den Codez
Batavus van VAN ZURCK op het woord Cessie,
hij zou, geloof ik, zich geheel voldaan gevoelen.
Een droom (vgl. X11. bl. 75). Het is
niet raadselachtig dat LUBBERT TORCK VAN
ROSENDAAL
en zijn broeder FREDERIK bedoeld zijn ; de regels ) Oranjes haan kraait
1 koning. . . ‘t zal weer vergadering zijn dan
)I komt de prins aan ‘t roer. Krijgt FRISO het
1 bestier” wijzen op WILLEM IV en m. i.
1) op de geldersche provinciale aangelegen1 heden in 1748. De anti-stadhouderlijke
1 voorstelling daarvan vindt men in CERISIER,
Tableau de l’histoire aénérale des Provinces
Unies, t. X. p. 5Oáet 505. De beide hierboven’ genoemde namen komen er niet bij
voor. Of WAGENAAR, vooral V A N W I J N
in de Nalezingen, en latere schrijvers, er
iets van zeggen kan ik thans niet nazien,
maar verwijs tot het verkrijgen van de geheele oplossing van het raadsel naar den
onvermoeid ijverigen
kenner der geschiedenis van Gelderland, den h’. m*. NIJHOFF
te Arnhem.
L. J.

De Vlamingen, moordemuya van Karel
den Goede, Graaf van Vlaanderen, op
het eiland Qerma (vgl. X11. bl. ,330 ; XIII.
bl. 2). Gaarne voldeed ik aan het vriendelijk verzoek van den heer CALAND, om
op te geven: ,)of eenige engelsche of ier» sche geschiedenis eene betere lezing geeft
))dan het door hem aangehaalde vers uit

)) den Spiegel Historìael van VAN VELTHEM
1) omtrent de toelating der moordenaars van
~~KAREL
den Goede op het zoogenaamde
1) eiland Germa;” doch dewijl die vraag
niet wel anders kan beantwoord worden
dan met een bepaald neen! geloof ik den
heer CALAND in overweging te mogen geven om na te zien\ de Histoire de Flandre van KERVIJNDE LETTENHOVE, Bruxelles,
A. VAN DALE, 1847, vol. 1. livre V. page
1 tot 44, alwaar de geschiedenis van den
bedoelden moord, met de oorzaken en gevolgen dier gebeurtenis, zeer in het breede
wordt beschreven.
Ik 'noem KERVIJN DE LETTENHOVE, niet
alleen om het hoog gezag, hetwelk aan dezen
geschiedschrijver wordt toegekend, maar
vooral omdat al de bronnen, waaruit geput
kan worden, door hem worden aangewezen;
en ik mij overtuigd meen te mogen houden, dat zoo de heer CALAND het genoemde
werk raadpleegt, hij zal toestemmen dat
wanneer hij zegt, »dat al de kroniekschrij#vers stoutweg hebben beweerd, dat HEN+DRIK 1 van Engeland het genoemde eiland
» Germa ter woonplaats aan de moordenaars
»van KAREL den Goede heeft afgestaan,”
die uitdrukking wat te ver is getrokken.
Waar de geschiedenis spreekt van de
moordenaars van KAREL, moet dit niet letterlijk worden toegepast op de handdadigen
aan den manslag (want die allen waren
zeer kort daarna op de afschuwelijkste wijze
ter dood gebragt), maar het moet worden
toegepast op diegenen welke behoorden tot
de factie, die den graaf K A R E L vijandig
was, en aan welker hoofd zich had gesteld
WILLEM,
burggraaf van Yperen, meer genoemd WILLEM VAN ~00.
Zoo als men nog spreekt van engelsche
en fransche koningmoorders, in denzelfden
zin spreken de vlaamsche kronijken van
gravenmoorders; en dit vaststaande, lees ik
de opgegevene passage uit VAN VELTHEY,
welke, om dit in het voorbijgaan te zeggen, aan JACOBUS VAN MAERLANT wordt
toegekend. aldus :
,?In deze t$%n (d. i. omstreeks 1287),
I’ZOO kwamen lieden uit Ierland oorloo voe1,ren tegen den koning van Engelaid en
1) deze waren herkomstig uit Vlaanderen,
nalwaar, zoo als ik elders heb verhaald,
I~KARBL
de Goede is vermoord. De lieden
»nu, waarvan ik spreek, waren afstamme111ingen van hen die deel aan den moord
1) hadden genomen. Zij woonden in Ierland,
~~alwaar hun door den koning eenig land
ewas aangewezen, en welk land zij noemo den Gerinls.”
Dat hier nu geene sprake is van een
land, hetwelk was afgestaan aan de zoogenaamde moordenaars zelven, maar van
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een land waar inwoning was verleend aan
hunne nazaten, komt mi allezins duidelijk
voor, en mitsdien ook dat het onmogelijk
is, dat die afstand of toelating door HENDRIK
1 zou zijn verleend.
Minder evenwel om de door den heer
CALAND
opgegevene redenen (want voor
700 jaren kenden de overheerschers het
svstema van annexionismus even goed als
tégenwoordig), als wel bepaaldelijk omdat
het eene wiskunstiae onmoneliikheid is in
1127 inwoning te yerleenegaai lieden, die
nog moesten geboren worden.
In de kronijken en vlaamsche geschiedenissen, welke voor mij liggen, vind ik
dan ook nergens gesproken van eenige toelating in Ierland door H E N D R I K 1, maar
integendeel wordt overal zeer uitdrukkelijk
gezegd, dat de hoofdaanlegger van de zamenzwering tegen KAREL, in Engeland zijnde
toegelaten, hij door zijne aanhangers in dat
land werd gevolgd. Dat hij van daar overkomende en zich nestelende te Sluis en te
Damme, onophoudelijke stmoptogten in
Westvlaanderen ondernam, en later in
Engeland zoo veel gezag verkreeg, dat hij
in 1141 door koning STEPHANUB, den opvolger van HENDRIK 1, met het graafschap
Kent werd begiftigd.
Dat NEYERCS in zijne Anna.les Flandriae
even als zijne afschrijvers spreekt van sommige gravenmoorders die in Ierland zouden
zijn aangekomen, moge waar zijn; doch hij
spreekt daarvan als van eene bloote legende:
»Reperio apud quosdam proditum memon riae, partem horum parricidarum patria
: > estorres, pervenisse in Hiberniam, persmissuque R.egis Angli, quandam íbi co1 luisse insulam nomine Gerinam, ibique
nín tantam excrevisse gentem ut ipsi ali»quando Regi ausi sint rebellare.”
KERVIJN DE LETTENHOVE
verwijst naar
deze plaats van MEYERUS, doch hij laat
daarop volgen : » D’autres, dit une ancienne
N Chronique, se réfugièrent dans le Bran~debourg prbs des bords de l’Elbe, qu’a»vaient habit leurs aíeux. On raconte
> qu’ils y conserverent leuas moeurs et. leurs
)I usages, plus heureux que leurs freres qui
een b u t la de nouvelles persécutions sur
nies bords de la Tamise, ne tarderent point
))a y rentrer dans la condition des serfs.”
D’ OUDEGHERST, Annales de Fkndre, editie van LESBROUSBART, Gand,chez DE GOUZIN 1789, tome I. pag. 387, spreekt meer
bepaald van eene emigratie naar Ierland,
en besluit het verhaal van de gruwelijke
strafoefeningen die den zamengezworenen
werden aangedaan, volgenderwgze :
N Or après que les dicts conspirateurs
1) fuerent exécutez, les autres qui 8’ etoyent
)~saulvés e t meme l e d e m e u r a n t d e toul

i) leur linaige, coulpables et non coulpables,
ufuerent dechassez du pays de Flandre et
l,de tous aultres subjects a la conronne de
»France et banni à perpétuitc; lesquels fu»rent longtemps vagabonds et sans assuerde
odemeure, pour autant que au moyen de
~>l’enormité du susdict cas, personne ne les
~~voulait recepvoir, mais enfin ils se retirèharent en Hibernie où le roy d’ Angleterre
nleur accorda demeure en une petite Ysle
l,nommée Germa OU ils multiplièrent par
11succession de temps en sy grand nombre
1) qu’en 1’ an 1287 ils osèrent faire guerre
1) au roy d’ Angleterre, EDOUARD ; mais né‘1 anmoins ils fuerent tous deffaicts et déchasl,sez du dict lieu et ceux quy échappcrent
L devinrent pyrates de mer.”
In hoeverre D' OUDEGHERST hier gevolgd
heeft hetgene t’er door den heer C A L A N D
sangehadde plaatse van den Spiegel Xstoriael wordt gezegd, laat ik in het midden;
ioch of daaruit kan afgeleid worden »dat
Sq stoutweg beweert,” dat HENDRIK 1 het beloelde eiland aan de vlaamsche vlugtelinTeu heeft afgestaan, kan ik niet aannemen.
Opmerkelijk is de noot, welke door LESBROUSSART
op de aangehaalde passage van
D' OUDEGHERST wordt gegeven :
,>Il est possible que HENRI 1 qui regnait
lalor en Angleterre, y ait donné un Asile
,aux meutriers de CHARLES le Bon, parce
,que LOUIS le Gros, sen Ennemy, poursuirvoit la vengeance de eet Assassinat. Mais
,il n’ est pas également certain qu’ il leur
#,ait abandonné une petite fle en Irlande.
I) A cette Epoque 1’ Irlande Btait posscdee
,par plusieurs petits despotes et cette Be
gne fut réunie au Royaume d’ Angleterre
»qu’ en 1171 sous le règne de HENRI 11.”
Opmerkelijk, zeg ik, is deze passage, want
ware het werk van LESBROUSSART niet reeds
voor meer dan 70 jaren gedrukt, dan ZOU men
er toe gebragt worden om te gelooven, dat
hij de beschouwingen van den heer CALAND
uit den Nuvorscher
heeft afgeschreven, om
die als eene toelichtende nota op het gezegde von OUDEGHERST voor te dragen. In
elk geval bezit die noot l e me’de de Pà
propos, en zij bewijst? dat ook LESBROUSSART
niet van gevoelen IS dat al de vlaamsche
kronijkschrijvers
stoutweg hebben beweerd
wat in de kronieken van den heer CALAND
schijnt beweerd te worden.
Elbertus Leoninns(vgl. X11. bl. 29). Ik
bezit in eene kleine verzameling fraaije portretten een portret in médn2llon op klein 8’.
papier met randschrift ALBERTUS
LEONINUS
IP. de dilélisweert e t S t o e t w e g e n A” 1413,
en daarboven fortiter. Het is zonder letter van schilder of graveur maar, zoo ‘t mij
voorkomt, van C. VAN DE PASSE, van wien
10*
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ik ook andere portretten in een ouden omdag vond. - In welke betrekking stond
deze LEONINUB tot zijnen naamgenoot den
kanselier van Gelderland, en wat was hij,
wie zin vader, had hij kinderen en hoe
heet,ten deze?
L. J.

Elizabeth Bekker (vgl. A, R.; X1. bl.
232, 321; X11. bl. 34, 65, 200). De N bedoelde nìeuwe welgelijlcencle afbeeldingen” kan
ik, het Vervolg op WAGENAAR niet bezittende,
niet vergelijken tegen de onlangs in een
tijdschrift geleverde, en dus alleen vragen
of wezenstrekken en kleeding der beide
citoyennes zoo ongelukkig veranderden, dat
zij in der daad het geheel karakterist.ieke
verloren ‘t welk de portretten, die H . HEERING ad vjv. del. en A. CARBON sc. voor de
Fabelen (‘s Gravenhage, 1784) vertoonen,
met het onderschrift.
Natuur plaatst onzen geest als ‘t ware in ‘t
aangezigt,
Zij doet der menschen ziel meeat door
zijne oogen spreken,
Wie onze werken leest herkent dan ook
zeer ligt,
Uit beider beeldtenis wie BEEKEB zij wie
DEKEN.

L. J.

Mr. D. J. van Lennep en de landstorm
in 1813. Onder den tit,el van Hollandsche

mémoires, is, i n n” 4 3 v a n d e n Nederlandschen Spectator van 1362 geplaatst eene
aankondiging van Het leven van Mr. D. J.
Uan Lennep, door Mr J. VAN LENNEP. Daarin
lees ik, onder anderen, op bl. 339: 1 dat
)I deze laatste opdragt” (die van commissaris
tot het waarnemen der zaken van den hollandschen schouwburg) 1’ den professor in de
~fraaije letteren, welkomer (?) was dan die
))orn eene algemeene wapening te helpen
j)organiseren en vervolgens op te treden
»als luitenant-kolonel over een der vijf
)I opgerigte bataillons landstorm, zal men
)~lìgtelijk gelooven, ook al deelde ‘ons zijn
)tzoon niet mede, dat hij, bij gebreke van
oeenig muzijkaal gehoor, altijd vlak tegen
»de maat in marcheerde. Gelukkig, bleef
) dit luitenant-kolonelschap geheel van ad~ministratieven aard,” - en op bl. 343:
»En, wat de manhafte verdedigers der
1 hoofdstad aangaat, die waren, vertelt ons
IIVAN
LENNEP,
niet met snaphanen, want
»die had men niet meer, maar met pieken
»gewapend. Die pieken echter waren prach» tig, van glanzend, wit hout, en blinkend
»ijzer en met een oranje lintje versierd’
» I) ‘t geen hun, die ze droegen een regt her» » derlijk aanzien gaf.“”
Daar is in het medegedeelde het een en

ander, dat, in het belang der historiche
waarheid, rectificatie behoeft.
Ik heb in der tijd een deel van den land
storm te Amsterdam uitgemaakt, en was ingelijfd in het bataillon, waarvan mr. D. J. VAK
LENNE~ luitenantikolonel
was en wel bij de
6’ kompagnie, kapitein mr. J. BRANDT VAN
CABAUW.
Dat er echter maar vijf bataillons
van den landstorm te Amsterdam zouden
zijn geweest, is niet juist. Volgens het regelement der algemeene volkswapening, vastgesteld bij de publicatie van den souvereinen vorst van den 20 december 1813
(StaatsóEad no. 14), bestond de landstorm
uit alle weerbare manschappen van 17 tot
50 jaar, en het aantal van deze beliep te
Amsterdam stellig eenige duizenden en was
te groot alzoo voor eene indeeling in slechts
vijf bataillons. De waarheid is dan ook, dat
het bataillon landstorm, waarover de luitenant-kolonel VAN LENNEP het bevel voerde,
het achttiende was. Het was geformeerd uit
de wijken 56 en 57, en de loopplaats was
het Leidsche plein. Maar de heer VAN LENNEP
verwart in zijn verhaal twee zaken:
de bijzondere wapening, die zijn vader,
volgens art. 9 van het door hem medegedeelde besluit van het provisioneel bestuur
der stad Amsterdam, van den 6 December
1813, hielp organiseren, en de landstorm,
die eerst tot stand kwam ten gevolge van
evengemelde publicatien van den souvereinen
vorst,. Die bijzondere wapening betrof het
korps vrijwilligers, door het provisionele
stedelijke bestuur, uit eigen beweging, opgerigt en waarvan de organisatie, volgens
het berìgt van den heer J. VAN LENNEP,
reeds den 20” december geheel volbragt
was. Zij kon dus geen betrekking hebben
tot den landstorm, welke op dien dag eerst
in het aanzijn werd geroepen. De aanspraak,
die de luitenant-kolonel VAN LENNEP wordt
opgegeven tot den landstorm te hebben
gerigt, gold dan ook werkelijk een bataillon
van dat korps en niet het korps vrijnilligers. Zij kan ook niet zijn gedaan op den
20” december of daaromtrent, zoo als uit
het verband van des heeren VAN LENNEPY
verhaal zou moeten worden opgemaakt, want
toen bestond er voor Amsterdam zoo min
als elders nog een kollegie van burgemeester en wethouders, als waarvan in die aanspraak wordt gewag gemaakt, terwijl er van
het korps vrijwilligers in wordt gesproken
ds van eene zaak, die reeds tot de geschiedenis behoorde. Die aanspraak is zeker niet
vroeger gedaan dan in de eerste dagen van
maart 1814, na de organisatie vau den landstorm. Uit hoeveel bataillons het korps vrijwilligers bestond is mij niet bekend; waarschijnlijk was het sterker dan tx~bataìllons,
iaar, volgens de evengemelde aanspraak,
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uit de wijken 56 en 57, alleen reeds 900
man zich hadden aangegeven. Ik twijfel
echt,er, of het korps wel in bataillons is
ingedeeld geweest, daar het besluit van het
provisioneel bestuur alleen van eene indeeling in kompagniën spreekt, terwijl de spoedig opgevolgde instelling van den landstorm,
dievan zelven de ontbinding van het korps
vrijwilligers medebragt, de vereeniging van
kompagnrën tot bataillons onnoodig moet
hebben gemaakt.
Dat, bij gebreke van eenig muzikaal ge..
hoor, de luitenant-kolonel V A N LENNEP
vlak tegen de maat in marcheerde, weet
ik niet te rijmen met de bewering, dat zijn
luitenant-kolonelschap geheel van administrativen aard bleef. Maar ook dit laatste
strijdt met hetgeen ik weet, daar, voor zooverre mijn geheugen reikt, het bataillon,
hoe weinig het ook onder de wapenen kwam,
toch door den luitenant-kolonel VAN LENNEP
werd gekommandeerd. Het is mogelijk, dat
hij niet in de maat kon marcheren, maar
wie zou, bij gebreke van tamboers of muzikanten, de maat hebben moeten aangeven?
Het geheele bataillon marcheerde slecht:
het werd weinig en, volgens het algemeen
reglement, alleen des zondags, tnsschen
kerktijd, geoefend; het onderwijs was gebrekkig, en orde of discipline bestond er
niet. Maar bij mijn bataillon zal dit wel
niet erger dan bij de overige bataillons zijn
geweest. Dit herinner ik mij zeer goed, dat
onze luitenant-kolonel volstrekt geen stem
had tot kommanderen, althans niet voor
de kommando’s der handgrepen van ons
wapentuig. De kommando’s: schouder piek, zet af - piek en dergelijke, kwamen
er niet zeer gelukkig uit; nisar waren
toch ook moeielijk goed uit te brengen,
voor ieder ander, die geen stentorsstem
bezat.
Ik kom nÙ tot het tweede citaat, geheel
het kenmerk dragende, dat men eene. aardigheid heeft willen zeggen. Maar aardigheden op te disschen als men geschiedenis
schrijft of verte& leidt wel eens af van
’ de waarheid. Welken historischen grond heeft
het toch den amsterdamschen landstorm,
manhafte verdedigers der hoofdstad te noemen? Ik doe die vraag aan 6en referent
van des heeren VA N LENNEPS werk. De
landstorm te Amsterdam heeft niets uitgerigt, waardoor hij dien naam kon verdienen en kennelijk wordt er gespot, daar de
manschappen toch maar met pieken waren
gewapend. Doch die spotternij is ongepast
als men bedenkt dat er in ‘s lands magazijnen geen geweren voorhanden waren tot
wapening van den landstorm; dat de toestand van ‘s rijks schatkist in dat gebrek
geen spoedige voorziening kon doen ver-

wachten ; dat het aangehaalde reglement
der algemeene volkswapening had bepaald,
dat de manschappen van den landstorm,
voor zoo verre zij niet in het bezit waren
van geweren of jagt- of ganzenroeren, om
er zich mede te wapenen, door en ten koste
van de gemeenten, van pieken zouden worden voorzien en dat de toestand van sommige plaatsen in het vaderland, door de
nabijheid van vestingen, die nog in handen van den vijand waren, hagchelijk genoeg was om van den nood eene deugd te
maken en, bij gebroke van iets beters, den
landstorm ten minsten van pieken te voorzien, die spoedig gereed konden ztin en
niet zoo veel behoefden te kosten. Dat die
pieken prachtig waren, van glanzend wit
hout en blinkend iizer en met een oranielintje versierd moit ik tegenspreken. %j
waren van eenvoudig wit hout en ongeverwd en het hout was even dof van kleur als
het ijzer. Ja, zij zagen er zoo onoogelijk
uit en het ijzer der piek had een’ ZOO onbehagelijken vorm en was van eene zoo
betwistbare deugdzaamheid, dat het waarlijk geen ijdelheid of pronkzucht heeten
mogt, den jongeling anders niet vreemd,
indien er met mij zijn geweest, die zich
eene piek van fraaier vorm en deugdelijker allooi hebben laten maken. Maar noch
de mijne noch die van eenig ander bij
mijne kompagnie was met oranjelint versierd en het voorschrift was het ook niet.
Het kan zijn, dat er, in die dagen van hooge
en verklaarbare opgewondenheid, enkelen
waren, die hunne pieken met oranjelint hebben versierd, en niet onmogelijk ook, dat
bij plegtige .inhalingen van- hÖoge personaadjes. deze of gene het soms deed: maar
ik herinner mij n:et het gezien of vernomen
te hebben en betwijfel het ook: mijne hooge
ingenomenheid met het huis van Oranje en
mijne zucht om vooral in die dagen daarvan
te doen blijken, hadden mij anders gewisselijk tot navolging aangespoord. In eene
noot op blad 337 van het gemelde werk
zegt de heer VAN LENNEP wel, dat die versiering veelal vrijwillig was, ofschoon hij
zich herinnert den hopman BRANDT VAN KABAU tegen den hopman ABRAHAM DENEUFVILLE te hebben hooren zeggen, dat hij er
eene order van gemaakt had: maar vreemd
is het, dat de heer VAN LENNEP in eene
noot terugkomt op een in den tekst vrij
stellig uitgedrukt feit, en nog vreemder,
dat hij zich herinnert van een order te
hebben hooren gewagen, waarvan ik, als
juist bij de kompagnie van den heer BRANDT
hebbende gestaan, iets zou hebben moeten
vernemen. Ik geloof, dat mijne herinnering
wel mag staan tegenover die van den heer
J. VAN LENNEP, die nog een kind was van
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slechts elf jaar, toen de zaken voorvielen,
welke hij verhaalt, doch in wier juiste
voorstelling hij blijkt te kort te zijn geschoten. In ieder geval, waar blijft nu dat
herderlijk aanzien, dat de piekeniers hadden ?
In de bovenvermelde noot is nog eene voorstelling, die mijne aandacht trok. Er wordt
daarin gesproken van een’ hopman BRANDT
en van een hopman DE NEUEVILLE, terwijl
de landstorm geen hoplieden kende. Ik
haal dit op, omdat het, hoezeer op zich
zelf eene kleinigheid, een bewijs te meer
is der verwarring, waarvan ik boven gewaagde : niet bij den landstorm maar bij
het korps stedelijke vrijwilligers, werd de
kompagnies kommandant Ropman
genoemd
Haarlem.
DIXI.
Vederlandsohe
Vrouwen. Wat weet men
van de lotgevallen en de verdiensten, of
wie zou daartoe bronnen willen aanwijzen,
van de volgende vrouwen? - CORNELIA
VOSSIUS
(door VONDEL bezongen en door
COLLOT D'ESCURY en SCHOTEL vermeld); ELIZABETH NARIA POST (Over Wie men in
het .$Ted. Magwij, iets vindt); - FENNA
geb.
MASTFNBROEK;
- mevrouw ELTER,
WOESTHOVEN; - mevrouw nRrN~x4~ - VAN
STREEK; - HIJLKE GOCEINGA
(door SPANDAU bezongen), en FBANCIJNTJE DE BOER.
J. v. R.

Pontiaen van Hattem en Giosewinus
Buitindijk. %% waren PONTIAENVANHATTE?& en GOSEWINUS
BUITENDIJK, en aan
wie en aan wier sectarissen, bij Placc. van
Zeeland van 11 Febr. 1718, op boete van
150 ponden Vlaems verboden werd het houden van bijeenkomsten (conventiculen) ? Zie
E. VAN ZURK,
Cod. Batav. op het woord
conventiculen.
t

Peter Morioe. In 1582 ondernam een
Hollander, PETER MORICE geheeten, de bewoners van Londen van water uit den
Theems te voorzien. Hij plaatste onder
den eersten boog der London-bridge eene
machine, die door den stroom in beweging
gebragt werd. Die machine had zooveel
kracht, dat zij het water boven den St.
Magnustoren uitspoot. Zijne onderneming
slaagde zoo goed, dat men hem eenige jaren
later nog eene dergelijke machine onder
den tweeden boog der zelfde brug liet
maken. Wie kan ons omtrent dezen PETER
MORI~E(PIETER~URITS?)
meermededeelen?
Rectoren der LatJjnsche School te Amsterdam. Wie kanmij eene volledige lijst bezorgen
of aanwijzen van de rectoren der lat. scholen

te Amsterdam ?
.

FBISIUS

SZCUNDUS.

Uit de kerkelijke a.ta te Vlisaingest.
Van 1579 af.
3 Augustus.
Alsoo A N D RI E S DEYNOUT in dronckenschap met openbare ergernisse dagelijcx
continueert, is besloten dat men denselven
vermanen sal tot affstant, ende ‘t gebruyck
des H. avondmaels ontseggen, totten tijt
toe dat hy teeckenen van boetvaerdicheit
sal bewijsen. Dit sal geschieden door GEROBULUS en JAN HIL:EBRANT.

17 Octobris.
Als00 de huysvrou van JAQUES REPERSZ,
stadthouder descr Stede, zeeckere vrouwspersoon in ‘t openbaer op de vischmarckt
met overspel met haren man heeft gezyen
ende deselve in haer huys treckende heeft
geslagen ; is besloten, dat men hem JAQUES
met syn huysvrouwe voorschreven, op morgen na de t.weede predicatie zal ontbieden
voor de Consistorie ende overmits hij een
publycque persoon is ende daarover eenige
lastering zoude by de onverstandige ende
quaet spreeckende mogen ontstaen, so sal
men JACOBBOZJDEWIJNS SCHOT ende GELEYN
ADRIAENSZ SNIT, beyde schepenen deser stede
ende voormaels ouderlingen deser gemeynte
bidden, dat hen believe als getuygen by
het ondersoeck deser saecke te willen wesen, waertoe oock M;!nheer de Baillu self
sal aengenaem wesen, indien men bevinden can, dat hy daertoe geneycht is.
2 Septembris 1579.
J A N L Y N E M A N den oude is verschenen
met synen soon J A N L Y N E Y A N de jonge,
dewelcke hem over een tijt voorleden in
de sonde des overspels met een ander mans
huisvrou verlopen heeft ende also sy versochten, dat hy daer van syn schuld soude
mogen bekennen om hem weder met de
Gemeynte Gods te veraoenen, So ist dat
de broeders nae behoorlyke vermaninge
over syne sonde besloten hebben, dat hy
‘tselve doen sal des Sondachs voor het
Nachtmael der gemeynte van Middelburch,
alwaer hy nu syn woninge heeft ende de
forma van dien sal gemerct worden na
‘tgeen voormaels in de saecke van SACAAm4s ChLnARr gestelt i s .
Op den 3 September is geresolveert by
de broeders des Consistorie, dat naedemael eensdeels is blyckende dat MARINUS
CORNELIS
REMME soude geweest hebben by
nacht ten huyse van JACOMYNTJE HIJS ende
by de dochter soude geslapen, so is geresolveert dat men deselve MARINUS CORNELIS
daervan sen sal spreecken ende hem
voor dese reyse sal verstaen hem van het
nachtmael des Heeren af te seggen ende
dat mitsdien hy van meer ander saecken
als van dronckenschap ende anders van
velen nagheseyt wert.
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5 Octobris.
Men aal ter naester gelegenheyt ontbieden BERNART VAN DUYNEN ende met hem
te handelen aengaende synen val met synen
dienstmaecht begaen ende de meeste stem.
men hebben besloten dat men hem versoecken aal tot een schulttekeninge in de.
welcke synen naem ende toenaem aal uyt.
aedruckt
werden.
a
(In margine) Is verschenen den 26 no.
vembris heeft svn
.- be* schult bekent ende
willicht in de schulttekeninge by de Classë
besloten.
Den 18 Martij 1580.
Also de Baillu ende syn Stadthouder
continueerende syn in schandelose ende dagelickse dronckenschap ende mitsdien haer
beyder lichtvaerdige ende oneerlycke propoosten de gantsche gemeynte ontstichten ;
item dewyle de Stadthouder boven dese
beticht wort syn dienstmaecht met kinde
gemaect te hebben, d’ welck oock van velen
om syn ongebonden wesen gelooft word,
So is ‘t dat dit de dienaers ende ouderlingen stichtelick ende gantsch nodich gevonden hebben deselve twee personen de nachtmael des Heeren te ontseggen, tot dat sy
beteringe belooven ende bewysen, ende d’ergernisse aal weghgenomen wesen, temeer
vermits sy publique persoonen syn op welcken meer dan op den gemeenen man gelet wort.
Is gedaen.
Den 8 aprilis.
. . . . . Men aal etc.
‘t Selve aal oock gesehieden over beyde
de dochters dewelcke de fransoische schele
houden, ouermits dat se nagts in alle bruyloften dus voortganck van danssen hebben,
dewelcke noch geschiet is in de bruyloft
van BASTI~AN CLAYS dochter, dit aal geschieden ten huyse van CORNELIS DE HONT
ter presentie van Mr.. . . OUDE JANSSEN
ende PHILP PIETERSEN.
Den 25 augustus 1582.
Also de huysvrouwen van den Burgemeester PIËTER WACHTER ende JACOB JACOBSEN haer vervordert hebben te gaen in
de rotterie van HANS CASSIER hier onlangs
aengericht is besloten dat men de mannen
van beyde aal aenspreecken ten eynde sulcx
niet meer en geschiede.
Dit aal geschieden door de twee ministers.
D.en 13 october.
Men aal JASPER JANSSEN tegen over
acht dagen ontbieden om vermaent teworden van sijn geduerige dronckenschap.
Den 30 Mav 1583.
Also de stedehouder JACOB MATTIIEUSSEN
hem met openbaere dronckenschap ontstichtelijck gedraegen heeft, is besloten dat
men hem voor dit mael van het avontmael

des Heeren afseggen ende tot beteringe
vermaenen aal. Dit aal geschieden door de
dienaeren des Woorts.
Is aengesproocken ende heeft beterschap
belooft.
Den 2 december 1586.
Is aengegeven dat een meysien A E L K E N
JpOS de dochter van JOOS DE.. . . hebbende
voor drye ofte vier jaeren een kindt gehadt in hoeren versocht mits dese mogen
ter nachtmael komen. Sy is vermaent noch
te wachten tot dat men sekerder getuygenisse heeft van haer wandel.
December 1586.
Personen afgehouden van den avondmaele.
1. . . .
3: : : :
4. item de huysvrouwe van Mr. JEBONIYUS de schoolmeester om seecker geruchte
van dat sy haere leerkinderen voorstel soude
geven tot dieverije.
5. item JACOB LIEVENSZ DE MOOR diaken ende LEYN PIETERSEN SCHEVYE met
haere huysvrouwen, om dat sy haer kinderen in den bruiloft toegelaeten hebben ettelijcke nachten te dansen.
1587 den 17 junius.
Is aengegeven dat NEELE CORNELIS in de
Weststrate seer beticht is van hoerdom,
van wegen desgenen die er thuys Iight,
ende dat sy daerover groote ergernisse geeft,
is MAERTEN VAN SANDE opgeleyt daernae
te vernemen.
Seght het geruchte valsch te wesen ende
JOOS PERNIS getuycht dat sy haer eerlyck
draeght. Sy segt oock dat hy er in 30
jaeren aen huya gelegen heeft maer slaept
binnen synen winckel ende bedanckt de
Broeders van de vermaninge.
Sy is toegelaeten ten avondmaele.
1588 9 januarij.
Is aengegeven dat JAN BOECK Lidmaet
onlancx aengekomen hem seer onschicklyck
draegt in ‘t schip van Capiteyn EVERTSEN
met dronckenschap, twist ende muyterye,
dat men hem daerover aal ontbieden ende
vermaenen .
Hy‘ ontkent de dronckenschap, hem beroepende op ABRAHAX de Schryver ende
ontkent oock de muyterye ende twist, anders dat hy den Capp. dicwils vermaent
heeft over ‘t vloecken.
9 julius.
Is goetgevonden te ontbieden REBECKA
N...
dochter van JACQUEMYNTJE, wed. van
ANTONIS DE RA.... ende dat van wegen haere
hoererye tot groote schandael ende ergernisse der kerck, hebbende een kindt in hoerdom gehad; dewelcke voor de Broeders
verschenen heeft haer schuit bekent, oock
belovende beterschap.

9 octobris.
Af te houden van den avondtmaele de
Huysvrouw van den Stathouder van wegen
‘t sohandael van dronckenschap.
15 octobris.
Is hier ontboden ende verschenen GRIETKEN
PERYNE
CORE~ELIS, omdatsyten avontmaele wilde gaen sonder weten der Broeders, ende daer afgehouden synde heeft de
Consistorie gescholden erger te wesen dan
Turcken ende Heydenen, sy isser over vermaent, gelyck oock over haere dronckenschap ende lichtvaerdigen clap, om welcken
wille sy afgehouden wort, sy heeft die vermaninge eensdeels aengenomen ende eyndelyck
spytelick gesproocken ende is soo doorgegaen.
10 december.
Is weder hier ontboden Burgemeester
LEYN
DE
S$IIT ende gelyck hy te voren
ernstelick vermaent is over syn dronckenschap ende oneerbaerheyt met synen dienstbode, voorgehouden ende oock nuchteren
beloofd van houwelijcke aen haer gedaen
900 s y segt..
Is vermaent: bekent d’eerste twee fauten
ende misbruycke maer persisteert haer
gantsoh geen belofte gedaen te hebben ende
dat sy daerom maer. . . . .
ADRIAAN VASSEUR is hier ontboden ende
ernstelyck vermaent over ‘t schandael
rysende uyt het officie dat hy onder de vrybuyters bedient ende vermaent het selve te
verlaeten ende noch afteblyven vaii avondmaele.
Dewelcke hy seer qualick heeft genomen ende seer gearbeyt om de saecke voortestaen ende goet. te maecken, heeft oock
niet willen belooven van de tafel te blijven; doch en hebben de Broeders niet
vernomen dat hy er gekomen is.
1589 4 februarius.
Is hier ontboden eñ hier verschenen MARINUS WIRLANDT is vermaent over syn roeckeloos leven eìi wtblyven wter Kercke,
d’welcke hy met meerder modestie als oyt
aengehoort heeft, eñ hoewel hy wel syn
godloos leven enz. rondelick beclaecht noch
bekent, maer noch verschoont eïi de kercke
beschuldight
van haet eñ nyt, waerdoor
sy hem souden gelyck als wtgekipt hebben om te scandaliseren
voor de gemeente
nochtans overmits hy sulcke ongeschicktheyt in woorden eñ gebaerden enz. betoont
heeft als op. d’andere tijden eñ in ‘t vertrecken de broeders bedanct heeft van de
vermaninge. Is goet gevonden de sake noch
wat tyts aen te sien op hope van beternisse.
11 february.
Is
MARINUS
hier ontboden van nieuws
eii verschenen eñ is vermaent tot boet-

vaerdigheyt eñ verschijnen in de kercke,
waerop hy antwoorde in sommier, datter
veele salich worden die wt de kercke
blyven ; item dattet noch erger ware so
hy er quame, eensdeels om dat hy vaíi Con s
sistorie niet ongepersecuteert soude blyven van ten avondtmale te komen eñ van
synen naem voor de gemeente te melden
in de bekeerinae ende also hem tot een
geckspel te maGken, seggende daerom dat
hv veel liever heeft afgesneden te svn.
din synen naem alsdan iemelt te hebben
soo dat hy wil versekert s!jn van deze
saecke al eer hy ter kercke komt.
Ende hoe wel hem veel ter contrarie
by gebracht is volgens Godts woort, soo
is hy nochtans by syn voorgenomen propoosten.
De derde voorstellinge van MARINIJS KEMP
geschiedt den 26 february 1589.
1590 january.
Afgehouden personen.
HENDRIKEVERTSEN noch aftehouden soo
hy hem presenteerde om lidmaet te worden.
24 january.
Is hier vermaent capiteyn DAVIDS weduwe
over haer hoerdom daerinne sy geleeft heeft,
welcke sonde sy seer beclaeght, belooft haer
in alles Christelick te dragen.
3 february.
Is last gegeven twee vaii Broederen LOYS
DE
BRESKENS
vrouwe aentespreken over de
resistantie die sy haren man aendede in
der kercke als hy meynde ten avondtmale
te gaen, meynende dat haer man haer
hadde willen betooveren eñ hy haer door
raedt van sekeren quacksalver St. Jans
Evangelie (soo ‘sy ‘t heeten) om den hals
gehangen hadde tegen haere cranckheyt
van sinnen en dachte daerom hy niet en behoorde ten avondtmale te gaen, over welcke
superstitie en misbruycke van Godes woordt
sy beyde ernstelick vermaent synde, beloven hun voortaen daervan te wachten.
1 0 Martij.
Is hier vermaent RANS DE FAILLE, schryver op capp. LONCKS, om dat hy voor tyden
gevangen synde onder den vyant en vrygelaten, daer, evenwel gebleven is langen
tyt eñ sonder besmettinge der afgoderye eñ
ergernisse der vromen, die sulcx hoorden.
Hy v’erclaert dat hem leedt is eñ hy om
d’ afgoderye te schuwen die plaetsen verlaeten heeft eíï van sinne is met Godes hulpe
d’ryne leere by te blyven. Is oock vermaent wegens syn loopen hier en daer onder !t geselsehap om te drincken eZ tuysschen eïi belooft hem daer in oock te beteren eñ christelicke te draegen.
14 martii.
CORNELIS MAYLE werdt hier ontboden ei’i
ernstelick vermaent om dat hy telckens
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mede monstert sonder soldaet te syn eñ
dat hy wekelick de leeninge trect en geeft
se den cappit,eyn, houdende het serviti geit
voor hem selve, sonder te weten oft vragen
ofte niemant voor hém de wacht houdt ofte
niet. Ende alsoo hy door sulcke ontrouwe
handelingen groote ergernisse geeft, oock
niet en wilt rondelick bekennen, dat het
quaet is, is hy afgehouden.
7 Julius.
Capp. JAN PIETERSZ. PRATER hem presenterende tot Lidmaet is oock noch afgehouden, om dat hy den dranck seer toestaet
el is vcrmaent tot een stichtelicken wandel.
Lange STYN Of CHRISTYNE BARTELS afgehouden om dat sy geseyt wordt geslapen
te hebben by Capp. BLOCK, overgekomen
van Duynkercken eñ dat men de saecke
naerder vernemen sal.
28 July.
C a p p . D E L A N G E wordt geseyt ‘s maendachs naer den avondtmael den gantschen
dach gedroncken te hebben in den name
. . . . ei? dat dickwils te doen es met SCHUDDEMAET
en capp. BERGEN, dat men een oog
op hebben sal.
Lange STYN gesuspect.eert synde vanboerdom noch af te blyven.
Scholen.
4 january 1580.
Is verordent dat de Ministers met JAN
PIETERSZ COCK op donderdach toecomstich de scholen deser stede sullen visiteeren ende ‘t gene dat nodich is verbeteren,
dewelcke voortaen sal geschieden ordinairlick alle maenden.
11 november.
Also door dien dat de kinderen weynich
in de schele, so wel de groote ende gemeyne
als particuliere daertoe gehouden worden
dat sy des sondachs in de kercke comcn
om den Christelijcke Cathechismus op te scg
gen, grote ergernisse tot oneer van dese
stadf gegeven wert, is goet gevonden dal
men mijn Heere van de wet in de naeste
weecke aenspreecken sal, dat hem believe
alle schoolmeesters op te leggen sulckx te
verbeteren ende tot weringe van alle schan.
deel de kynderen in de Catechismus onder.
wysen ende ter kercke leyden.
Den 14 am-ilis 1582.
Men sal op morgen afgeven dat hen
yegelick van nu voortaen wachte sijnc
kindepen tot ontstichtinge te schicken endf
insonderheyt te setten op de steenen om.
trent den Predickstoel.
Den 9 july 1583.
Is besloten dat de dienaeren des Woortr
op dinstach toecompstich myne Heeren var
de Wet sullen aenspreecken aengaende dc
reformatie van de scholen.

1589.
Schoolmeesters en vrouwen schoolonder1wyserinnen.
JERONIMUS VAN PUTTEN.
JACOB REMEEUS.
GILLES
BURSIUS.
JOOS DE RYCKE.
ANTONIS WARIN?
FRANÇOIS DE MAIRRE.
LIEVEN
DE
RERSTRATE.
HELENA VAN DER EYCKE.
GRIETJEN DUNCX.

Pruiken (vgl. X11. bl. 32, 289 ; X111.
bl. 35). Eene geschiedenis van de pruiken
vindt men in den Recensent ook der Recensenten, VL Mengelq
bl. 345-348. Of zij
dezelfde is die in den Almanach de Gotha
voorkomt, kan ik niet beoordeelen.

E. A. P.
Parapluies (vgl. A. R.; X11. bl. 162,
359). Als eene cadere brjdrage tot de geschiedenis der parapluies kunnen wij mededeelen een berigt van een lakei of bediende,
JOHN
MAGDONALD geheeten, die in 1778
zijn eigen leven beschreef en daarin zegt:
))At this time (1778) there were no urn1) brellas worn in London, except in noble1) men’s and gentlemen’s houses, where there
1 was a large one hung in the hall to hold
rlover a lady or a gentleman, if it rained
)I between the door and‘ their carriage.” (Zie
D'ISRAëLI'S Miscellanies of Literature, London 1840. p. 36.)
C. VAN MAANEN.

De man met het ijzeren masker (vgl.
X11. bl. 138, 289; X111. bl. 1). In het
Nederlandsch Magu@, Amsterdam 1834,
vindt men, op bl. 59, iets over den bedoelden persoon. In hetzelfde werk, van 1836,
treft men, bl. 114-117, een uit,gebreid artikel daarover aan, waar men ten slotte
leest: ~Deze is de ware geschiedenis van
den YrLan met het @eren masker, zoo als die
onlangs op de voldoendste wijze gebleken
is uit het archief van het fransche ministerie van buitenlandsche zaken. Zij heeft
daardoor veel van hare romantische kleur
verloren, en de held derzelve is van den
rang van vorsten, patriarchen en admiraals
tot dien van een’ onaanzienlijk italiaansch
edelman gedaald.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Pastei aan Alva geschonken. Op den Sd”*
augustus 1568 vereenigden zich te Kampe; de vier landdro&&
eenigen uit de
ridderschap en de gedeputeerden uit de
steden van Overijssel om den hertog van
ALVA,
na zijn zegevierenden togt in Friesland te Kampen aaugekomeu, te compli11

menteren. Iedere stad schonk den secretaris BERTY zes enkele daalders en de stad
Zwolle bood den hertog eene vischpastei
aan, die uit de volgende ingrediënten was
zamengesteld : Item, twie spint weiten meels
eñ een kop, dat spint xij goss. die kop iij
goss. It., een spint Ruggenmeels iijs st. br.
It., ij (IC botteren, dat % iiij goss. It., .iiij
st. br. an prumen van Damast. It., v st.
br. an korrinten, It., j qt. byreticks iij butgens. It., vier goss. an eieren. It., den koek
van j salm tho snyden j qt. wyns. It., tot
Roeloff Ampsinges huis dit naebeschreven
kruit gehaelt. It., een vyrendeel % pepers,
v st. br. It,. een vyren deele %2 genguers
[gingembre, gember], v st. br. It., vj loet
musschaeten naegelen, dat loet ij st. br.
st. j loet musschaeten bloemen [foelie?] iij’
st. br. facit ij goudg. vij st. x pl. - (Rek.
Zwolle.)
Majoor K.
Synode gehouden te Bergen op Zoom.
Uit het rekeningboek van het jaar 1633
deelen wij het volgende daaromtrent mede:
»Item betaelt aen CORNELIS PIETERSSEN,
,,weert in de houffisers de somme van xlv
,,car. guld. vi st. voer ‘t geene verteert is
, by de heeren predicanten ten tijde als het
, synode provinciael alhier werde gehouden
,,volgens de cele ende ordonnan van date
, den xviij febr. 1633.
xlv gl. vi st.”
C. VAN MAANEN.

Gemeentekronijken. In het Nieuwe dug5lacl zan. ‘s Gravenhage las men onlangs,
dal de burgermeester der gemeente Esschene in Zuidbrabant besloten had een
register aan te leggen, waar, in chronologische orde, alle merkwaardige feiten, welke
zich in de gemeente zouden voordoen, opgeteekend zouden worden, en dat dit plan
zoo veel bijval bij den minister van binnenlandsche zaken gevonden had, dat hij
eene aanschrijving had gerigt aan de gouverneurs der verschillende provinciën ten
einde alle gemeentebesturen aan te sporen
dat voorbeeld te volgen, opdat vele gegevens, welke thans zeer verspreid worden
te boek gesteld en, als men ze noodig heeft,
moeilijk zijn op te sporen, in een geregeld
geheel worden zaamgevat.
Ik meende dat deze zaak te belangrijk
is om er ook niet hier te lande de algemeene aandacht op te vestigen. In iedere
gemeente valt van tijd tot tijd iet.s voor,
waarvan de kennis levendig verdient te
blijven, maar dat na verloop van eenige
jaren vergeten is. Men behoeft daaromaiet
allerlei onbeduidende kleinigheden te boek
te stellen, er zullen zelfs jaren zijn., waarin
niets merkwaardigs te vermelden IS, maar

zaken als b. v. het stichten of herbouwen
van kerken, raadhuizen of liefdadige gestichten, het aanleggen van wegen en dijken, het droogmaken van plassen in de
gemeente, rampspoeden door dijkbreuken
geleden, oprigting van fabrieken, contrecten m e t de regering of m e t naburige gemeenten gesloten en dergelijken. Ik weet
bij ondervinding hoe het verzuim van dergelijke dingen van vroeger tijd op te teekenen, dikwijls de- gemeentebesturen groote
moeite veroorzaakt, wanneer zij het in het
belang hunner administratie moeten opsporen en hoe zij door dat verzuim somtijds
hunne eigene regten niet kennen. Het is
waar, sommige der bijzonderheden worden
in de notulen aangeteekend, maar op verre
na niet alle en dan zijn zij onder allerlei
andere discussiën verscholen en later moeilijk terug te vinden. Met zulk een register
daarentegen, dat, goed bijgehouden, zeer
weinig moeite kost, zou men in een oogopslag alle deze bijzonderheden kunnen
vinden, vooral wanneer er alle tien of
twintig jaren een index bijgevoegd werd.
Bovendien zou het ook de belangstelling
der ingezetenen in de lotgevallen hunner
woonplaats aanvuren en mogelijk dezen en
genen tot verdere nasporing ook voor vroegere tijden opwekken, terwijl men t.hans
uit de alom geopende archieven zich gemakkelijk verdere inlichting kon verscbaffen. Men behoeft dat niet uit te geven, daartoe
is het, vooral bij kleine gemeenten, van te
ondergeschikt belang, maar wat een vreemdeling onverschillig is, kan voor eenen ingezeten waarde hebben en vooral zouden
de gemeentebesturen er zelve later de vruchten van plukken.
Reeds is in de laat.ste jaren’ de belangstelling voor dergelijk onderzoek merkelijk
toegenomen en vrijwillig zonder aansporing
der regering heeft men hier en daar dorpsbeschrijvingen opgesteld, zou dan ook dit
voorbeeld door België gegeven en waarvan de nuttigheid door ieder ingezien zal
worden, ook in ons vaderland geenr navolging vinden ?
P . Q.
Belegering van Bergen op Zoom. Uit
de resolutie-boeken van Bergen op Zoom
van het jaar 1588 deelen w;j mede deze
Memorie van belegerange deser stad en de verlossahg des v~anck
,,Alsoo naer lancduerigh gedreijeh ons
by den vyandt over langen tijt gedaen deselve met grooter macht van volcke soe
te voete als te peerde hem hadde verthooont
voor deze stadt den X111 sentembris lestleden, ende daernaer den XViI hadden gepoocht het eylandt van Tholen inne te
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nemen hoewel te vergeefs ‘1, hebbende
voorts’t sedert den XXIII en Xx1111 dese
stadt met twee sware legers als aen de
noortzijde en en aen de zuydtz. deser stadt
vastelijck belegert, oock aen die oostzijde
voor de woutsche poorte, int midden van
de strate een geweldige sterck bolwarck
ende voorts loopende schanssen gemae&,
ende daernaer den X1 octobris innegenomen den noortlandtschen diick, met geweldich schieten de haven seer naer besluytende, alsoo dat nyemandt van Landtzijde
noch uyt noch inne deze stadt en machte,
ende van watersijde nijet sonder groot
perijckel en uyterste gevaer, ende dat de
goede almogende God en Vader daernaer
gelieft heeft gehadt den vyandt in sijnen
Raedt en aanslach verstooren eerst den xxi
der selver maent hem in zijn eijgen stricken hadde doen vallen als hy de noortschanse met verraderye hadden gemeynt
te sijner wille te gecrygen, ende daernae
den xxx derselver maant Octobris de voors.
noortlantschen dijck hadde doen verlaten
ende by ons den vrijen inganck en uijtganck wederom van de haven hadde verleent, voorts hem stille als gebreijdehjck
hadde doen liggen tot opten xii en xiii deser als wanneer hy eerst aan de noortzijde en daernae aan de oost en züytzijde
zijnen leger in brande stekende was vertrocken met groot verlies van zijnen volcke,
zonder deze stadt met geschut, of andersins sonderlinge beschadicht te hebben, wesende alle’tselve een sonderlinge weldaet
ende genade van Godt den heer tonswaerts,
soo ist dat myne heeren Drossaers, Schouteth Borgemeesters, Schepenen en Raadt
bekennende in deze de overwonderlicke
goedheyt Godts tot dese stadt genochsaem
getoont in de verlossinge van hare vijande
ende willen ‘tselve met danckbaarheid nae
hen vermogen bekennen, hebben geordonneerd ende bevolen, alle borgeren ende
ingesetenen dezer stad haere vaderlantsche
vrijheijt liefhebbende ende Christelijke Religie toegedaen, te houden eenen openbaeren vierdag .ende feestdach op Woensdag
naestcomende, alle winckelen alsdan toe te
sluiten,- haer hant en andere wercken t e
laten rusten ende tsamen te verschijnen in
die gemeynte alhier om als00 naer een
iegelijck crnncke en menschel$ke vermogens met gesamender stemme ende alsdan
God almacht.ig te loven en te danken van
voors. weldaden ende verlossinge van’onse
vijanden, ende lanckdurige belegeringe, zijn
1) Zie over dezen aanslag op Tholen
enz., bl. 42 en 43.

Kort Verhael

BABELKLY,

woordt alsdan te hooren ende eyntelijck
alsoo aen te stellen als Goede Christ.enen
ende liefhebbers haeres vaderlandts schuldich syn en behooren te doen, vermanende
voorts alle anderen die het nyet gelegen
en ware mits eenige becommernisse in de
gemeynte Godts te verschijnen den heer
ten minsten voor de voorz. welùaden en
andere ons onbekendt dese stadt bewesen binnen hare huysen te prysen ende loven ende
alsoo met danckbaerheyt in alle manieren
mogel. sijñ tot alle Godtsalichheyt te besteden. Opdat den toren Gods van ons geweert, wij in alle gerustigheit ende vrede
den toecomende tijde ons’ pellegrimagiën
deurbrengende in alder en geduerigher gerustichheijt oorsaek hebben om den heer
te prijsen. Ordonneren ende bevelen wel
expresselyk een yegelijck tot een eeuwige
memorie der verlossinge des voors. belege% en weldaden God alle jaren op den
xiii deser maent, denselven feestdach alsoo t’onderhouden ende God almachtig danckelijk te wesen als voors. is, ende dat oock
mede elcken Borger ten voorschreven dage
sal helpen vieren naer sijn vermogen en
goetduncken.
C. VAN MAANEN.

Aanstelling van voogden. Werd er vroeger, bepaaldelijk in het begin der zeventiende eeuw, ook voor minderjarigen gezorgd,
door bij voorbeeld wanneer de ouders overleden .waren, een voogd of momber aan te
stellen gelijk zulks thans geschiedt? Zoo ja,
wie is in staat mij mede te doelen, ten
overstaan van wien deze voogden werden
aangesteld ; en of daarvan thans nog iets
te vinden is.
Rt.
Werkje over onze geschiedenis. In mijn
bezit is een zeer geschonden werkje ; titel,
omslag, voorrede en een honderd bladzijden vooraan, alsmede eenige acht.eraan (hoeveel weet ik natuurlijk niet) zijn verdwenen.
Boven de bladzijden staat: »Leven en Bedrijf van Willem Wendrak” (WILLEM 111.)
Het is nu eensomet gewone, dan weder
met duitscheletters gedrukt. Tevens bevinden
er zich eenige plaatjes in, waaronder er
een voorkomt: N Festijn van Syne K. Hoogheit aen de Staten gegeven den 5 Maart
1672. Wie kan mij den vervaardiger, alsmede de plaats, waar en wanneer het is
gedrukt, opgeven, en tevens of het werkje
ook eenige waarde heeft.?
C. VAN MAANEN.

11*
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OUDHEID,- MJNT-.RN PENNINGKUNDE.
Wemberich van Berchem (vnl. A. R1.
In de St. Catharijne-kerk te ‘D\etinche&
is eene grafzerk, lang bijnli 2’1, - breed
bijna l’/, nederl. El, waarop de inscriptie,
door slechte ligging, bijkans geheel uitgesleten is ; op het midden der zerk staan
alleen deze woorden van Job 19, vers 27
(?) te lezen :
. . . .EN-AL ICli M I S IEN V N D
. . . .IEN SOLLEN HEM AENSLH
. . . .TND GEEN ANDER IOB 19 CAP
Terwijl hier onder, zeer duidelijk staat:
. . . .CR” VAN’BERCIEM” ViCE
. . . .LEL V AN” HOL.L\ NT” LNDT.
. . . *‘T‘ V BIESUNT
Verder kan ik geen spoor meer van de
op den steen gestaan hebbende letters vinden ; ook geen wapen. Deze drie laatste
regels nu kunnen zeer goed aangevuld en dan gelezen worden : 1) Wemberich van
)tBerchcm, Vice Amirael van Hollant ende
) West-Vrieslant,” en daar er te Doesborch
i n d e S t . Martini,kerk W E M B E R I C H V A N
BERCHEM,
vice-amiraal van Holland ende
West-Vriesland begraven is, en voor hem
aldaar een monument bestaat,, zoo vraag ik:
- of er een tw&?de Vice-Amiraal uit het geslacht van BERCHEM bekend is, wiens voornaam dan 66k WEMBERICH moet geweest zijn.
Jammer genoeg, zijn de zerken, bij de
laatste verbouwing der kerk, verlegd geworden; te vergeef3 heb ik navraag gedaan
naar oude kerkelijke papieren: die schijnen
niet te bestaan.
Doetinchem. J.H. L.VAN DER SCHAAFF.

Opschriften op Kerkklokken (vgl. A. R.
XII. bl. 205; XIH. bl. 12). In de Proeve

van een Kritisch woordenboek der Nederlandsche Mythologie, door mr. L. PH. C.
VAN
DEN
BERGH,
Utr., 1846, vindt men
op bl. 33 de opschriften van drie llokken vermeld. Een daarvan is reeds in den
Navorscher
opgegeven. De andere zijn:
Op die te Steenwijk: ) Daemones j%gite I”
0
Op die te Stedum, in gebroken Latijn

1anno 1300 ben ik klok van duivelbanninjg
ten dienste der heilige gebovigen gegoten.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Zilveren ketel te Tunis veroverd. Volgens
beschr@ìng der Stad Grave e n
den Lande van Cuyck, bladz. 196 van dl. 1,
werd door MAXXILIAAN VAN BUREN aan
de stad Grave vereerd een zilveren ketel
door hem, onder KARaL V, in het jaar
1535 te Tunis veroverd.
Wordt die ketel nog te Grave bewaard?
PARINGET,

H. C. STRIK VAN WIJK.

Penning op den dood van J. D. de la
Vita. Deze hofprediker overleed te ‘s Gravenhage 10 Febr. 1781. Op den penning
daarop vervaardigd leest men NAT. (US)
HOLHAPP.

(?)

Welke plaats wordt hier aangeduid?
Penning in 1785 ter eere van Prins
Willem V geslagen. Den @te* Maart 1785,

‘s prinsen verjaardag, gaf Sernper Idem te
Rotterdam zijn hart lucht in een gedicht,
dat, 16 bladzijden druks beslaande, weldra
onder den volgenden titel het licht zag:
Hartetael, van eenen waren, ouwerwetschen
vaderlander, by gelegenheit der onlangs uitgekomene Medalje, verbeeldende zyne doorluchtigste Hoogheyt, den Hooghgeboren Vorst en
Heer, Willem den Vijfden, door Godts genade, enz. enz.
Wat die penning voorstelt kan men uit
het veEs niet opmaken ; alleen leest men in
den aanvang:
Dit ‘s beeld van Willem van Oranje en

Nassauw,
en aan het slot:
En gy, 6 Meester! die dit kunststuk aen
ons schenkt,
Heb dank! - men eere uw werk! spijt
hem, die anders denkt.
Op welken penning zinspeelt hier bepaaldelijk Xemper Idem ?
J. D.

L.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Vischboek van Adriaan Coenenz

(vgl.

X11. bl. 337; X111. bl. 12). VAN WIJN spreekt
ook nog van dit Vischboek in zijne 2%
torische Avondstonden, 20 Boek, bl. 78 en
90, alwaar hij zegt,, dat het werk omtrent
het jaar 1578 vervaardigd is.
C. VAN MAANEN.

Lamberti Rortensii de origine et interitu oppidi. Nerdae liber (vgl. X111. bl.
17). Een afschrift van dat handschrift komt
voor op den Catalogue d’une Collection remarquable de Manuscrits, etc., verkocht door
den boekhandelaar M. NIJHOFF te ‘s Gravenhage, in dec. 1862, envoor f 28,-t oegewezen
aan den heer PENNING. Het is op $en ca-

talogus (No. 410) aldus beschreven: LAMB.
HORTENSII
Montfortii,
De origine et interitu oppide Nerdae Liber. 40 pp. fo. ~COpie contemporaine du Manuscrit inédit de
l’auteur. - M. MEES, l’orsqu’il composa
son traite sur LAMB. HORTENSIUS a fait de
longues recherches infructueuses pour trouver le manuscrit ou une copie; il le croit
perdu. Voir: mm, Lamb. aortensius als
geschiedschrxj’ver. Utr. 1836, bl. 33 et 53.
J. L. A. 1..

Lamberti Hortensii de origine et interitu Oppidi Nerdae liber Dit handschrift, zoo lang verloren gewaand, is,
op den 2den december van het vorige jaar,
het eigendom geworden van den heer A.
PERK
te Naarden, die thans de maatregelen beraamt om het stuk voor goed aan
de vergankelijkheid te onttrekken. Het
kwam onder no. 410 voor in den Cntalogue
curie collection remarquable de manuscrits,
d’autographes et de quelques im~rime$ welke
verzameling door den auctionaris MARTINUS
NIJHOFF
te ‘s Gravenhage onder den hamer
is gebragt. Het werk van LAMBERTUS HORTENSIUS
werd, na een strijd waaraan verscheidene kooplustigen deelnamen, aan den
heer PERK toegeslagen voor f 28.
-11.

C. StephaniPraedium rusticum, etc. (vgl.
A. R; X11. bl. 44). Het Pradium rusticum
met het daaraan toegevoegde, is o. a. met
den titel Hofstede en Landthuys (hier volgt
de uitvoerige opgave van den inhoud) beschreven door de doorluchtige wgdvermaarde
geneesheeren Mr. KAREL STEVENS, Mr. JAN
LIBAUT, ADAM
LONICERUS,
en JOHANNES
SCHRÖEDERUS, als ook den hr. OLIVIER DE
SERRIS,
alsmede de verhandeling van pokken
en mazelen vanDr. KOXNELIS VAN SOMEREN,
uitgegeven te Dordrecht by AB. ANDRIESZ
1662, 4to., met platen, voorstellende, bl. 38,
146 genommerde ziekten bij de vrouw en
den man, bl. 99 met 78 van het rund en
bl. 128 met 78 van het paard, - omtrent
als een prentje in den Almanak den invloed van de 12 hemelteekens op het menschelijk ligchaam aanwees.
L. J.
J. H. Knoop (vgl. XIII. bl. 18). De vraag
van J. C. K. of de pomoloog KNOOP ook
de bewerker was der vermeerderde uitgave
van de Werkdadige Meetkunst van J. MORGENSTER,
Leeuw. 1744, moet bevestigend
beantwoord worden. KNOOP was ook een
goed mathematicus, zie zijne werken : Jongmans Onderwyzer, Leeuw. 1756, 2 deelen
met platen, Algemeene ilfathesis, met platen.
Leeuw. 1758, Konstmatige verhandeling van
de Sphaerische of h’lootse Sonnewysers enz.
Leeuw. 1761 met 21 groote platen. Met
.

het zamenstellen van zonnewijzers hield
hij zich in 1750 al te Bakkeveen onledjg
toen hij JOUKE EDUARD VAN BURMANIA aln
de Navigatie instrueerde”, gelijk hij zich
uitdrukt in zijn tegenwoordigen staet van
Vriesland. Leeuw. 1763, bl. 32. Die zonnewijzers zijn aldaar nog niet geheel verdwenen of waren zulks althans in aug.
1838 nog niet. E’r. Volk-Alm.
l”J”9D bl.
. .
33-34.
L.

De Bucquoi (vgl. A. R.; X11. bl. 81).

Na vergelijking van het,gene omtrent onderscheiden personen van dien naam in
den NavorscAer is medegedeeld en bij de
eerste inzage eenigzins tegenstrijdig schijnt,
komt het mij waarschijnlijk voor, dat het
afstammelingen waren van éene vlaamsche
familie, die zich van Brugge naar Middelburg, Leiden, Amsterdam en Friesland vertakt heeft. Onder het portret van JACOB
(naar den ouderen JAQUES genaamd?) DE
BCQUOY, door c. v. NOORDA, voor den 2den
vermeerderden druk van zijne Zestienjarige
reize, Haarl. 1757, is de naam zoo gespeld.
Het beroep van slotenmaker wijst op meer
kunstkunde dan van een gewoon handwerksman vereischt wordt en kan door een
welligt ter zake van het geloof uitgewekene zijn bij de hand gevat, terwijl andere bloedverwanten gelegenheid of lust
hadden, zich op de wetenschappen toe te
leggen. Wat den reiziger aanleiding mag
hebben gegeven om »Europa voor het grootste gedeelte bereist hebbende ,” op niet
meer dan twintigjarigen leeftijd (geb. 1693,
vertrokken 1719) op een togt naar Indië in
dienst te treden van de oostind. eompagnie,
met genoegzame kundigheden toegerust om
reeds aan de Kaap de goede hoop met
opmetingen te worden belast, blijkt nog
niet; alleen vind ik, dat hij azijn bestaan
zocht te ondersteunen door lessen in de
aardrijkskunde te geven” en rzijn fortuin
te maken.” Zie Reize, de voorr. bl. XVI, en
L. J.
Hoofdstuk 1X.

G, J. Knijff Goylandiae libri 11 (vgl.
X111. bl. 17). De opgave in het werk van
mi. J. T. BODEL NYENHUIS is ontleend aan
het exemplaar ter Koninklijke bibliotheek
berustend. Het gedicht is zoo zeldzaam, dat
een onzer geleerden, die het Gooiland tot
zijne bijzondere studie maakt, een afschrift
heeft doen vervaardigen naar het exemplaar
in het Britsch museum aanwezig. Sedert is
het haagsche exemplaar ter zijner beschikking gesteld.
-11.
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Tissot de Patot (vgl. X1. bl. 113, 167,
207, 237; X11. bl. 175, 335; XIII. bl. 15).
Ik veroorloof .mij met t van gevoelen te
verschillen omtrent het erkennen van een
persoon in den adelstand. Hij zegt : »men
~jerkent ook niet een persoon in den adel,
maar wel eene familie. Men verheft een
persoon.” Ik zie niet in waarom men alleen
eene familie en niet een persoon in den adel
zou- erkennen.
Wanneer eene familie erkend wordt tot
den adelstand te behooren (hetgeen wil
zeggen dat hare voorouders adellijke titels
voerde), is dit evenzeer van toepassing op
een persoon wiens voorouders edellieden
waren, welke alsdan volstrekt niet in den
adel behoeft verheven te worden. indien ziine
regten gegrond zijn, maar erkend en inge&!@
wordt. - Er bestaat een eroot ondersclieid
tusschen erken.ning (waar;p dan inlijving
volgt) en verRefJig
in den adelstaud.
De erkenning van een der afstammelingen van de familie T I S S O T V A N PATOT in
den adelstand is mij nergens uit gebleken.
MENNO.

Stnart, de mensoh (vgl. X11. bl. 49, 140,
214). De uitgave bij A L L A R T 1802 is beoordeeld in de Alg. Vud. L e t t e r o e f . 1803
bl. 202 enz. prijs f 6.15
M 1) 10.15
het 2de deel 1804 1, 242
N 3de LB 1806 )I 66
1 1) 10.15
n 4de N 1807 » 203
» 10.15
Mij ontbreekt de gelegenheid irn dit tijdschrift weder in te zien, hetwelk later
eenigen tijd onder een anderen titel is
voortgezet. In het vervolg op het Register
van A R R E N B E R G zal men wel verdere inlichting aantreffen. De uitgave van 1818
is veel minder geacht om de slechter afgedrukte en gekleurde platen. Dewijl ook
deze tot 6 deelen beperkt is, mag men het
werk voor onvoltooid houden ; misschien
wel wegens gebrek aan voldoende goede
afbeeldingen ; iets dat in het in vele opzigten gelijksoortige werk van K~THAUS,
wat Europa betreft, mede in ‘t oog valt.
L. J.
Modezucht

in het benoemen van boeken.
XII. bl. 147). Na MENAGII

km ti& ( v g l .

Amoenitates jwtdìcae, Deliciae poëtamm, Les
délices des eaux de Spa, enz., les aménit&
littéraires, xirwwr,AND’s verlust&ingen, en wie
weet hoe veel andere van verschillend gehalte voor den geest of den smaak, was
tusschenbeide de beurt aan de esprits. MONTESQUIEU
was hier de voorganger; l’esprit
des croisades. l’esvrit D’BENRI IV. l’esvrit
des journaus,’ enz.* enz. volgden. = Vergeten wij niet de abrigés in allerlei vakken
en talen, waarvan EuTRoPIus en JUSTINUS

reeds voorbeelden waren; en de anecdotes,
waarvan o. a. eene reeks van 20 deelen,
uit de oudere en nieuwere geschiedenis
van alle volken opgeraapte, te Pari$l769
tot 1778 in ‘t licht kwam, met de gewone
approbation en privdège; opmerkelijk echter
dat deze ontbreken bij de Anecdotes eccléé
sfastiques, contenant t o u t ce qui s’est passt
de plus intéressan,t dans les églises d’orienet doccìdent, etc., en dat deze op den
titel voeren à Amsterdam et se trouve à
Paris 1772. Die over Frankrijle eindigen
met d e n d o o d v a n L O D E W I J K XV; o v e r
wiens afsterven men 0. a. leest: ~Personne
i)n’ignore que ce bon Prince avait un grand
)jfond de religion, qu’il ne cessa de ma))nifester dans tout le tours de sa vie.”
Suite des anecdotes Franpaises. T. 11. p. 636.
L. J.

Lied: Grad’ au8 dem WirthBhaus nnn
komm’ ich heraus (vgl. X11. bl. 340, 350
en 373). Tot nadere inlichting omtrent de
door N. F. H. gedane vraag betreffende dit
lied, deel ik volgaarne mede hetgeen ik
daarover in de Notes and Queries vond vermeld. In het N”. van 19 Bpril 1862 bl. 30ó
las ik nl. onder het opschrift: ,,The drunkard’s conceit” h e t v o l g e n d e : j,In a l a t e
rnumber o f The Times, t h e Berlin corresspondent of that paper spoke of the ap,)point,ement of Herr v. MUHLER to the post
I of Minister of Worship, and took occasion
» t o speak in high terms of his very a»musing song, which the above heading
)j wil1 pretty correctly describe in English.
I 1 was so taken with the original song in
I) German, some years ago, that 1 attempted
,,a free translation, or rather imitation of
nit, to the German tune which is as unique,
1 in its way, as the song. Perhaps as it
1) has never been printed, it may be allowed
~,a place in “N & Q.” 1 regret that 1 did
b) not preserve the original, to place by the
I side of the translation: r,Straight from the tavern door
»I am come here;
)jOld road, how odd to me
sThou dost appear!
cRight and left changing sides,
I) Rising and sunk ;
>) 0 1 can plainly see >) Road ! thou art drunk !
) 0 what.. a twisled face
1) Thou hast, 0 moon !
>) One eye shut, t’ other eye
I) Wide as a spoon ;
1) Who could have dreamt of this?
»Shame on thee, shame!
) Thou hast been fuddling
u Jolly old dame!
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»Look at the lamps again;
»Sec how they reel!
1) Noddmg and flickering
~~Round as they wheel.
snot one among them al1
N Steady can go ;
,~Look as the drunken lamps,
»Al1 in a row.
..
,jAll in uproar seem,
1 Great things and smal1 ;
,,I am the only one
u Sober at al1 ;
,,But there’s no safety here
r>For sober men,
»So 1’11 turn back to
1 The tavern again.
F. C. H.”
In het N” van ,) N. & Q” van 3 mei 1862
las ik onder het bovenvermelde opschrift
nog het volgende: »I am h a p p y t o b e
) able to supply F. C. H. and the readers
1) of b,N. & Q” with the original German of
>) the very amusing song, of which you inrlserted a translation in your last number.
,11 am entirely quoting from memory ; and
j~should a few words differ from the origi,rnal, 1 must beg your and your readers’
BI kind indulgente. But 1 t,hink the author>,ship has always been attributed to Mr.
,l Lom3 SCHmmm, an excellent comic actor
>rof the Royal Theatre of Berlin, who is
,,also the author of several very amusing
» comedies and farccs. Mr.SCHNEIDEu, who in
» the stormy times of 1848 showed much
~1 faithful attachement to the royal family of
» Prussia, retired in that year from the Hage,
»and lived for eeveral years after in Sans
I Souci, and, as it was said, in very intimate
1 terms with the late king of Prussia.”
L. F. H.
Hierop volgt het lied in originali, dat
wij met dat, op bl. 240 van den Navorscher
voorkomende, hebben vergeleken, en wij
kunnen (het geheugen van den engelschen
schrijver alle eer toekennende) hierbij voegen, dat beide afschriften geheel en almet
elkander overeenkomen ').
ALEXANDEH.
[De overeenkomst is gemakkelijk te verklaren.
Juist uit de Notes and Queries hebben wij het
lied uitgeschreven].
Mors, mortis, morti (vgl. X11. bl. 177,

270, 304). Opschrajl boven een- Christusbeeld.

In 1799 zag ik boven een houten Christus- of
heiligenbeeld, aan een grooten weg niet
ver van Emmerik, een bordje ‘met dit opschrift:
Keinem Holz und keinem Stein,
Dem Herren Gott gieb Ehre allein.
Op plaatsen waar een moord of ander
noodlottig voorval had plaats gehad, waren

ook elders een kruis of dergelijke gedenk(of bescherm-?) voorstellingen niet ongemeen.
L. J.
Koster Maas en Vievliet (vgl. X11. bl.
308, 374). Welke VISVLIET
hier bedoeld
wordt, weet ik niet; er waren echter twee
staatsmannen van dien naam : de een mr.
ENGBERT PIETER VISVLIET
werd 12 October
1736 te Middelburg geboren ; hij was een
bekwaam staatsman van zijnen tijd en tevens een ervaren geneeskundige. Hij stierf
6 jenuarij 1799. - Mr. MEINARD VAN VISVLIET, geboren te Middelburg 13 december
1702, was mede een bekwaam staatsman.
Hij was pensionaris zijner geboortestad en
later opperboekhouder der oostindische
compagnie. Hij stierf den 13de” julij 1799.
Jh. d. G.
Klaagliederen in 1681 te Amsterdam ge(vgl. X11. bl. 18). In LE JEUNE'S
Proeve van Volkszangen zijn die alleen opgenomen, welke van de letterkundige, dichterlijke, zijde eenige aandacht verdienden ; de
historische wilde hiJ misschien later onder
handen nemen. Zie het Overzigt, bl. 82-84,
en wat daar aan het einde gezegd wordt
over het »door nieuwsgierigheid of weet-.
u lust aangepord uitpluizen van bijzaken,
ti waarlijk kleinigheden, die, wel beschouwd,
>pvoor niemand zoo veel belang hebben dat
~,zij het honderdste deel zouden kunnen op1) wegen van den veel te duur te verantwooroden tijd, om hem zelfs op deze wijze te
~)verbeuze\len.~ Hij schreef dat in 1828 en
bleef er zich aan schuldig maken ?
L. J.
zongen

Wis- natuur- en sterrekundigen
(vgl.
X11. bl. 13, 173, 238). Onder de wàslcundigen op deze lijst komt niet voor BARTOLOMECS

BRUINST,

Mathematicus tot Zwolle.

Zijne Beginselen der Vestingbouw (Amst. bij
NIC. TEN HOORN, 1705, 8” 165 bl. met 13
pl.) droeg hij op a a n de stads regering
van Zwolle, 17 januarij 1705.
L. J.
Johannes 8. Lam. De ondergeteekende
houdt zich bezig met de uitgave der werken van dezen Reformator, - en vraagt
daarom of hier te lande in private verzamelingen ook nog gedrukte of ongedrukte
werken van hem schuilen.
Leiden.
D R. A . KUWPER.
Prijsvragen en Premiiin. Een ongenoemd Honaaarsch
Edelman, die zich VO,IUSOV~
teekent, hee-ft, volgens den Álgem. konst- en
letterbode voor 1819, no. 43 (1 act.), bl.
209,210, als prijsvraag opgegeven: in hoe
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verre en hoe neemt de honaaarsche adel deel
in hel dragen der staatslaslen ? De antwoorden moesten v66r 20 dec. 1819 ingezonden worden bij den boekdrukker JOHAN THOWAS
TRATTNER,
te Pesth, en geschreven zijn
in de magyarische nationale taal van Hongarije, of in het Latijn, Hoogduitsch of
Fransch. Het best gekeurde antwoord zou
vereerd worden 1” met een vierjarig rijpaard, 2e een turksche damascener sabel
in een zilveren schede, 3” een breeden
goaden ring tot een wapenzegel, 4e een
brillanten ring, ten teeken, dat de ware
adel door den luister der zeden, even als
de diamant de andere steenen, de lagere
klassen moet overtreffen.
De vraag is of die prijsvraag zóó beantwoord is, dat de uitgeloofde belooning
genoten is, en zoo ja, door wien?
E. A. P.
Y

Verzen van Lady BI. Wortley Montagu.

In A collection of poems in four volumes
by several hands, Lond. DODSLY 1755, 8”.
zijn vol. IV. p. 196 verses written in a gczrden by lady M. WORTLEY MONTAGI;:
See how that pair of bilting doves.
With open murmur own their loves, enz.
daarop volgt p. 197, An answer to a love
letter, by the same. Dit laatste vindt men,
maar het eerste niet, in de Poems, vol. V
van hare Works, published bypermission from
her yenuine papers, Lond. PHII,TPS, 1803.
In het Advertisement zegt de uitgever: that
no single production either in prose or verse,
already printed and attribute t,o lady MARY
WORTLEY MONTAGU, had ever received the
sanction of herself, or her representatives
- and that no letter, essay, or poem wil1 find
a place in the present edition, the original
manuscript of which is not at this time
extant, in the possession of her grandson
THE

JIOST

NOBLE

MARQUIY

OF

BUTE,"

aan

wiens liberality men deze volledige uitgave te danken heeft. In 1659, op omstreeks 70jarigen ouderdom, vestigde lady
MONTAGU
haar verblijf in 1ta;lië en hield
zich onledig met hare wingaarden,
zijdewormen en »meest Engelsche” boeken die
hare kleindochter haar zond (derhalve wel
het nieuwste dat,uitkwam); in 1761 keerde
zij naar Engeland terug, waar zij den 22”*”
augustus 1762 overleed. - Zie Memoires
in vol. 1. p. 111-1.13.
Nu doet zich de vraag voor: is hare
aandacht of die van lady B U T E niet op
de collection gevallen, waarin het answe
aan We same als ,de verses wordt toegekend 5
Zijn laatstgenoemde van eene andere hand ;
van wie dan? Zij doen geene oneer aan
hare denkwijze of talent.
L. J.

Leerredenen van Collegianten.
Door J.
Geschiedenis der predikkunde, bl.
251, worden m e t hoogen lof vermeld de
Leerredenen uitgesproken in de Christelzljlce
aergaderìng der Collegianten te Rotterdam.
Amst. 1780, 2 dl. Zijn de namen der
schrijvers bekend en weet men mij van
hen ook iets meer dan die namen me& te
deelen ?
HARTOG,

Jacob Deym de Jonge en zijne vertaling van de Idea sive Imago Principis
van Trigland. Onlangs kwam mij in handen een 8” boekje: Het Bewerpzel of Beeld
van een &‘stel~k Prins Burger ende Man
uit Mr. KORNELIS T R I G L A N D S Idea eet. en
meer andere zedestofen verboost door JACOB
DEPM de Jonge Regsg: te ‘s Gravenhage b$
PIETER TONGERLOO
in de Venestraat, in ‘tjaar
van de /herkregen behoudenis 1667. De schrijver doet de vertaling (of liever nabootsing)
van het eigenlijke werk voorafgaan van
een Voorberige, waarin hij den >,Begun11stigers der Rede-en zede- neering mededeelt,
1) dat hij door sommigen geport het gemelde
1) Letterstukie ten dienste der onlatijnse Ne» derlanders met hierlandsche verruw stree) ken te verbeelden,” zulks gewe$erd heeft.
1) Liever heb ik gedaan,” zegt hg, ,,wat de
)lschrijver als een Herder en Leeraar met
1 sijn voordoen my had geleerd en aanbevobllen tot nadoen, dat hy sijn werk de regt1) leerigste schrijvers hadde afgepluyst, uitngesondert dat ik alleen de ruwe schets
1) en ‘t al1ereerst.e lijmzel andere bouwmees1) ters hebbe ontleend, maar dat voorts met
»mijn eygen cement hebbe beleent ende soo~)danig gevold, dak ik op gelijken grond
1) als een ander my voorbouwde met mijn eyge
1 denkstoffen volboude en wijders meube))lcerde dit mijn werkstukie.” In het daaropvolgende woord aan den )I aandachtigen
Leser” zegt hy van de Spraakwijsheyd en
de Saakwijsheyd o. a : ,,dese beyde sijn van
sout maar geensins van set meel gekneet.”
Betreffende de eerste is het verder: )>Men
smoest sijn stijl ter dege souten sou men
1) den verstandigen den leesdorst lustig aan1) souten. ‘T is een schande soo een Koningjrlijke taal als de regte en egte Nederduytse
) te lannen met het ondermenpsel van overu speelige stop-stukken gelijkOuy&ndze bij»woorden of uilandze onwoorden: ‘t is im) mers rede dat men een fraaie rede niet met
1) woordelooze woorden beklieke, maar met
)I de schimmelooste en levenste swieren van
) ciertaal beloovere,” enz. ,,Of mijn opzet elkheen sal behagen, dat weet ik wel wijl ik
zwel weet dat selver Hy die alles maakt
~~vu1z passen het niemant maakt van passen
. . . . . . . Segt een die mogelijk van het
,) semelknoopersgilde niet verafstaat, dat in

.
.
»dit mijn rijmeloos werkje, daar de woorl)den door de eensluydigheden en tegen1) klanken op malkanderen vermakelijk meensden te speelen, te veel sou zijn gerqmd;
)1 ‘t is wel, 80 is ‘t niet ongerijmd” enz. Men
ziet uit deze aanhalingen, dat die tegenklanken een groote rol in het werkje spelen.
DEYM gaat dan ook zoo voort en hoezeer
zeer vele dezer, eensluydigheden een verwarden zin en slechte woordvoeging veroorzaken is het geheel eene niet onaardige
proeve van alliteratie.
Het eigenlijke werk van T R I G L A N D is
door dezen in 1666 toen WILLEM 111 door
de Staten van Holland en Westfriesland
tot, zoon was aangenomen, naar aanleiding
van Psalm 101 opgesteld en aan den jongen prins aangeboden om hem tot gids
. t,e strekken in dermoeielijke omstandigheden waarin hij zou kunnen geraken.
(Men had toen en nog vroeger, toen de
prins veel jonger was, als ware het een
voorgevoel, versterkt door hoop, dat de
jonge vorst de deugden van zijnen overgrootvader en diens heldhaftige broeders en
zonen eenmaal in zijne persoon tot glorie
van den staat en ten dienste der vrijheid
zonde vereenigen. De opschriften der vele
portretten en geschiedprenten van dien tijd
strekken daarvan ten bewijze.)
Om weder t.ot JACOB DEYM den Jongen
terug te keeren, vraag ik of er ook meer
bijzonderheden van hem bekend zijn en of
hij ook andere werken heeft geschreven of
andere werken jl verbootst”?
D. F.

de bezwarende kosten ontveinzen oenigen
niet,, al -waren ook in het afzonderlijk herdrukte ontwerppauca in scrupulosiorum patiam bijgevoegd en opgehelderd. De prijzen van inschrijving in hoogere of lagere
klasse, vindt men bl. 17. JAU, L E L O N G
zegt: plurimae jam inter homines literatos
efformatae sunt societates.
Is deze vereeniging tot het in ‘t licht
brengen van handschriften of zeldzame drukken tot stand ekomen? Welke vruchten
zijn er van bef end ? Heeft zij aanleiding
gegeven tot de wetenschappelijke maatschappijen in ons vaderland in de XVIIIe
eeuw? Is er eene geschiedettiis van voorhanden? Indien neen, zoude het dan niet van
belang zijn er eene goede, volledige van
te schrijven? De bouwstoffen daarvoor zullen de werken veelal aan de hand geven.
Zie die der Maats. van Ned. Letterk. te Leìden. 1772, 1. Voorberigt.
L. J.

Petrus Zurendouk. Aangenaam zou het
miJ zijn wat meer levensbijzonderheden van
dezen rector der lat. scholen te Amsterdam
te vernemen dan het a+regelig vers van
J. V . VOLLENHOVE,
onder het fraaie portret door 'J. v. YUNNIKKUIZEN, vermeldt.
Ik zoek te vergeefs in eenig woordenboek.
FRISIUS

SECUNDUS.

Voorbeelden van onkimhe aanteekeningen. In de gewone statenoverzetting

vindt men op Ps. 68 vs. 14 deze aanteekening op de woorden: twee rijgen van
steenen : jlanderen: treeften en potten. De
Wetenachappelij ke genootschappen in Hol- zin is: al waart gij tot de uiterste dienstland. In de EpAemerides Literatoruw Itulo- baarheid en smaedheid (als in Egypte) verstoten, berookt en besmookt als koks en koksrum, Venet,. 1712, t. X1. p. 127 et seq. is te
vinden en afzonderlijk en op 48 pagg. in lJ” jongen.” Deze aanteekening is niet kiesch.
gedrukt het ontwerp eener socàetas literar&
Maar veel onkiescher is die van H . GLAwaarvan BENB. BBENCMANN, in 1702 in REANUS op EUTROPIGS, ed.van H.VERHEYK,
Italië reizende en te Caprera in kennis
Lugd. Bat. 1793, p. 459, waar hij van
zijnde gekomen met JOAN. MASSON, met DIOCLETIANUS zegt: 1 Jussit etiam se adorari
dezen het denkbeeld opvatte. Met om- homo stolidus, cum cacaret per posteriora,
ut alii homines.” - En hoogst onkiesch,
schrijving Soeietatis jrmccndae et regendae
zonden zij het aan de beroemdste geleerden ja beneden alle kritiek is het, als BILDERDIJK,
van dien tijd in Italië en Frankrijk, wier testiGeschiedenis des Vaderlands IV. bl. 104
moniu, in 1712 en 1713 onderteekend, er zich over WAGENAAR dus u&at : u Het ii
achter volgen. DAGIER schatte het uitgeven der moeite waardig, WAGENAAR hierby na
der rijkdommen in de bibliotheken voor- te slaan (UI. 476), zoo men van den duihanden boven al het goud uit de mijnen. velenaart der Hoeksche party, die hy
Niet minder prees D. HUET de onderne- aanhangt, een recht denkbeeld wil vormen.
m i n g rrdans l a decadente d e s lettres, qui ‘t Is de duivel zelf tegen het licht der blijk,,parait presque universelle dans ce tems bare waarheid aangrijnzende, met een am,,malheureux.”
Allen juichen de onderne- SterdamscheBurgemeesterspruik
op den kop,
ming toe, in Nederland de eerste van dien en met de staart (als een bandrekel, die
aard ; MASSON en BRENCMANN
roemen zij zich bep. . . heeft) tusschen de beenen gezeer, BENTLEY noemt dezen serenàssimuejutrokken. En zulke duivelen hebben in Holland den eenvoudigen burger zijn Historie
venti COCHET DE ST. VALIER
belooft, s
geleerd.”
E. A. P.
necesse sit, quod de facultatìbus detraham
Rege fa+ente et ausum hunc comprobcsnte

r’
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P. J. HarrebomBe, Spreekwoordenboek
der Nederlandsche taal. In het laatst van
het vorige jaar is van dit werk het 3&
deel, aflev. 1 en 2 verschenen. Het bevat.,
zegt de schrijver, ualle spreekwoorden, die
geen naamwoord, maar een werkwoord ten
grondslag hebben, en daarmede alles wat ik
heb kunnen verzamelen.” Wij wenschen den
verzamelaar geluk met zijnen tot zoo verre

volbragten arbeid. Hij heeft ons volk in staat
gesteld den rijkdom van spreekwoorden
en spreekwijzen dien het bezit te overzien,
en menig eene, die anders zou vergeten
worden en toch te goed is om in het vergeetboek te raken, zal misschien door zijn
boek bewaard blijven.
BESTUUR.

KUNSTGESCHIEDENIS.
Wilhelmuslied (vgl. X11. bl. 340; X111.
bl. 19, 48). VAN SOMEREN, in zijne Verhandeling ower het Wilhelmus, geeft op dat de wijs
Toor het lied vervaardigd is, en besluit
hiertoe, omdat bij het Wilhelmus, zoo als
het in 1572 gezongen werd (volgens den
Nederlandschen Gedenckklanck) staat 1) stemme
als ‘t begh&.”

Daar ik veronderstel dat het drukken
van muziek in dit tijdschrift wel eenig
bezwaar zal hebben, zal ik gaarne den
vrager, indien hij mij door de redactie zijn
adres wil doen toekomen, de woorden met
de muziek, zoo als deze vroeger gezongen
werden en men ze nu zingt, inzenden.
D. H.
[Het zal D. H. nu waarschijnlijk uit het Nav.
X111. bl. 20 door prof. YAN VLOTEN gegeven antwoord reeds bekend zijn, dat VAN BOYEBEN ongelijk heeft.]
Krochten (vgl. X11, bl. 340). De hoog
leeraar MOLI, verhaalt in den Almanak voor de
Protestanten in Nederland, jaargang 1857,
bl. 93, dat voor zoover bekend is, binnen
de tegenwoordige grenzen van ons vaderland slechts twee crypten of krochten gevonden worden, die beide met de kerken,
waartoe zij behooren, omstreeks hbt midden der 11” eeuw door denzelfden kerkvoogd (namelijk door den utrechtschen
bisschop BERNIJLPHUS)
gesticht werden en
in de hoofdzaak elkander gelijkvormig zijn;
zij zin: de krocht der St. Pieters of Franache kerk te Utrecht en die der Lebuinuskerk te Deventer. Zulke krochten breidden zich onder het geheele koor der bovenkerk uit en dienden meestal tot plaats
voor het lijk van den bloedgetuige, wiens
naam de kerk droeg of eenige van zijne
of anderer heiligen reliquiën. Zij was van
een of meer altaren voorzien en bevatte
gewoonlijk twee rijen zware zuilen. Gedurende de ‘derde en vierde eeuw had men
in plaats van de crypten slechts een klein
onderaardsch gewelf in het koor of onder
of nabij het altaar; maar toen in de volgende tijden de heiligenvereering meer en
meer als een hoofdbestanddeel van den gods-

dienst gold’en de reliquiën-kasten bij alle
plegtige gelegenheden geopend werden,
is men er van zelven toe gekomen om aan
zulke kelders grootere uitgebreidheid te
geven. Een der fraaiste crypten van geheel Nederland, België en de Rijnprovinciën bevindt zich in de abdij van Rolduc
in Limburg en is naauwkeurig beschreven
door den Heer JOS. ALB.ALBERDINGKTHIJM
in de Dietsche Warande, 1’” en 2’” jaargang,
waar heen ik belangstellenden verwijs.
J”. d. G.
[Eene beschrQving en afbeelding der krocht te
Rolduc wordt gevonden in den Messager des Sciences
historiques 1852, pag. 329. - C. J. verwijst even
als een ander medewerker op bl. 21 den vrager.
naar den Overijselschen
Almanak van 18391.

Afbeelding eener bloeiende Aloë Americana te Leiden in 1735 (vgl. X11. bl.
220). Wat mag de reden geweest zijn
waarom men deze afbeelding deed vervaardigen? Volgens VALMOIT BOMARE (IIOUV. ed.
d’aprbs la 40, Lyon 1820), p. 187, had men
te Parijs er eene zien bloeien in 1663 en
1664. Over den tijd wanneer zij in Europa
bekend is geworden en door wien reedsin
‘t begin der XVIIde eeuw beschreven, geeft
WIENLLNNS

Register

der

bloemdragende

ge-

wassen, 1. bl. 47, 48, berigt. ALB. HALLER
zegt aldaar in zjjne voorrede, gedagteekend
Göttingen 15 januarij 1745, dat eene Aloë
sedert vele jaren in den tuin van den M ba)) ron NRUHAUZEN alhier overgebragt en.. . .
) in dien van een voornaam banquler waar~1 genomen, van den 4de” mei 1735 tot in ‘t
plaatst van augustus begon op te schieten
I tot 31 voet hoogte en bloeide met in al))les 7872 bloesems. Dit merkwaardig genwas zullen 2 bekwame bloemschrlders
met
l,alle vlijt van tijd tot tijd afteekenen en
1) alsdan zullen de heeren (YEUTTER en BIDINUGKR, voorr. bl. 30), die dit werk in ko,,per laten snijden en met natuurlijke ver1) wen, als een plaat, die in de classis der
~Aloë staat ingevoegd te worden, aanbie1 den.” Daar zij nu van deze N in ‘t Latijn
,>en Hoogd. gedrukte platen,” dat wil zeggen, de namen op dezelve in Latijn en’
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Hoogduits& gegraYeerd, de 75 eerste ) waarvan de Aloë Americana de laatste is in 1735
leverden,” is het wel van belang te weten
wie die twee schilders waren.
Het 1”‘” deel der platen, met den titel in
‘t Hollandsch, is te Amsterdam 1736 uitgegeven. Het gewas, in een grooten tuinpot, heeft de bladeren maar geen stengel.
L . J.

Portret van C. van Demmeltraadt (vgl.
X11. bl. 277, 314). Mevrouw de wed. CARP,
dochter van den heer DEMMELTRAADT,
en
haar zoon, wonen thans nog te Amsterdam.
Zouden die, op beleefd verzoek, geen inlichting kunnen en willen geven?
L. J.

Eenige portretten (vgl. 11. bl. 377). De
heer J. C. K. kan w,aarlijk niet verlangen,
dat alle- personen, waarvan portretten bestaan, in het, Biogr. Woordenb. worden opgenomen. Honderden van predikanten zijn
o. a. in beeldtenis gebragt, maar niet alle
hebben werken nagelaten wier bestaan de
zamenstellers van het Woordenboek noopt
de zoodanigen als schrijvers te vermelden.
B. VAN DER PEEN is geboren te Leeuwarden, 13 sept. 1739., bevestigd tot leeraar te Woudsend 16 Junij 1765, te Heerenveen 6 nov. 1768, te Loosduinen 31
aug. 1774, te Delft 1 maart, 1778 en te
Amsterdam 5 januarij 1783. Hij werd emeritus 1 julij 1814 en overleed in het volgende jaar. Zijn portret komt 2 malen
voor, links en regts, beide zwarte kunst
door c. H. IIODGES en uitgegeven bij J .
GREENEWOUD
JZ.
te Amsterdam.
C. W. B.
- Twee historie-platen (vgl. X11. bl. 277).
Behoort niet de op vaten drQ%ende brug tot
de geschiedenis van het beleg van Alkmaar
in 1573, onlangs in een uitvoerig opstel
(welk, zegt op dit oogenblik mjjnLgeJeugen mij niet) behandeld?
. .
Onbekend portret door Jonas Suiderhoef
(vgl. X111. 22). Reeds in den NW. 11. bl.
118 is dit portret vermeld, de heer B. N.
kan een antwoord op zijne vraag vinden
NUV. X11. bl. 313, alwaar F . HEERXANS
V. D . N
wordt genoemd.

Onbekend portret, door Jonas Suyderhoef gesneden. Het verheugt mij zeer, dat
ik mijn vriend B. N. te L. met zekerheid
kan opgeven wie de persoon is, van wien
hij dat door BUYDERHOEF
zoo fraai gegraveerde portret, met vierregelig lat. vers
van P. WINSEMIUS, 1639, bezit,, en ik neem
gaarne wederom de gelegenheid te baat,
om de aandacht bij vernieuwing op hem

te vestigen, nadat op vroegere vragen in
dit tijdschrift zoo weinig narigten zijn ingekomen. Het is niemand anders dan FRANcxacus HEERMAN, van wien wij niets meer
weten dan dat hij omstreeks 1610 in Friesland, vermoedelijk te Leeuwarden, werd
geboren, dat hij te Wittenberg en elders
studeerde en dat hij zich na zijne promotie
en het schrijven van eene Dissert. de JL-e
debitoris enz. te Amsterdam als advokaat
nederzette. Daar gaf hij is 1634. of 36
zijne beroemde Guldene Annotatien, vertonende de heerlyckste Daden, Deughden, Leeringen enz. der vermaertste Mannen der werelt in het licht. Een herdruk daarvan:
>rNu o p ‘t nieu door den Autheur seer
»verbetert, ende meer als de helfte vermeer1 dert,” verscheen in 1640 met fraaie zinnebeeldige titelprent te Leeuwarden by
CLAUDE
FONTEYNE, in klein 8”, en het is
deze uitgave, waarin dit portret voorkomt,
zoo als blijkt uit een ex., dat de stedelijke
bibliotheek van Leeuwarden bezit, Het, bleef
MULLER
onbekend, daar de beeldtenis, welke
hij als No. 2237 a in zijn catalogus opgeeft,
behoort tot de eenige quarto-uitgave, welke
reeds in 1642 als l)den sesten druck, nu
»op ‘t nieu door den Auttleur met morale
) Leeringen verryckt ende grootelycx vernmeerdert, tot Leeuwarden by JAN JANSSEN
1) De FRIES uitkwam.”
Ook dit portret, dat geenerlci onderschrift heeft, is door J. SUYDERHOEF even
prachtig gegraveerd, doch met eene andere
kraag en klee$ng, en dus naar eene andere schilderij, zoo als ook de bijgevoegde
namen aanduiden : want WIJBRAND DE GEEST
was de schilder van het laatste en J. R.
van het eerste portret. Als de heer B. N.
zegt, dat deze J. R. hem onbekend is, dan
vergat hg de schilders van dien tijd te
raadplegen: want deze lettcrs kunnen wel
niemand anders aanduiden dan den voortreffelijken schilder J. VAN RAVENSTEYN,
naar zeven van wiens portretten MULLER,
bl. 380 gravures opgeeft, wèl meen ik met
zijn naam voluit geschreven er bij, doch
ook &n en wel dat van prins F R E D E R I K
H E N D R I K , N”. 1630, enkel met J. R. geteekend.
Het derde portret van HEERMAN, gegraveerd door P E N N I N G E N , No. 2237* b
behoort tot een der latere uitgaven van de
Gulden Annotatien, waarvan de gd* dr. van
1650, kl. 8”. een zeer klein portret op de
titelplaat heeft. Dit werkje toch, dat wij
historische en zedekundige schobnheden uit
de schriften der ouden of een bloemlezing
uit de klassieke letterkunde zouden noemen, viel zoodanig in den smaak onzer
landgenooten der 17’” eeuw, dat het, hoewel 700 bladzijden groot, een tijdlang bijna
12*
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jaarlijks herdrukt werd, en reeds in 1685
een 28”‘“” druk beleefde: N byna een vierde
» vermeerdert, van des Autheurs nagelaten
» Schriften ;” terwijl wij ook den 30stea druk
van 1715 besitten e n eenen van 1739 de
laatste moet zijn.
En van zulk een door zijne tijdgenooten
ZOO
zeer vereerden schrijver, die reeds in
1640 en 42 door talrijke beroemde personen, ais prof. P. wINsEMIus, prof. D. HEINSIUS,

prof. M. Z. BOXHORN, prof.

G.PASOR,

prof. C. BARLAEIJS en rector T. GUTBERLETH
met latijnsche lofverzen en door prof. F .
GONARUS,

ANNA ROEMERS,

J.CATs,C.BOY,

dr. P. BAARDT, J. SCHOYERUS en J. P. AR?
CERICS
met nederduitsche zangen werd ver‘heerlijkt, waarbij J. NOELZLIN, G. SNABEL,
C. BEAUMONT, J. SZYDLOWSKI en M.GONCZI
arabische, grieksche, italiaansche, fransche,
poolsche, ja zelfs‘ magyaarsche lofdichten
voegden, - zulk een man verdiende meer
bekend te zijn. Ieder, die in de gelegenheid mogt zijn, levensbijzonderheden van
FRANCISCUS
HEERMAN op te sporen en
mede te deelen, zal zeker veIen daarmede
verpligten.
Dit geldt evenzeer omtrent JONAS SUYDERHOEF,
dien voortreffelijken plaatsnijder,
van wien ruim honderd keurige gravures
bekend zijn, waarvan MULLER 60 portret,ten vermeldt en van welke het Rijks prentenkabinet (in de benedenzaal van het Trippenhuis te Amsterdam) overheerlijke afdrukken ter bezigtiging aanbiedt. Met hoe
veel lof IVMERZEEL en KRAMY ook van
hem gewagen, toch zijn er van hem geheel
geene levensberigten bekend, en schijnt nu
zelfs Leiden als zijno geboorteplaats twijfebxhtig te zin. Zulke uitstekende namen
dienen meer gewaardeerd en als helden in
het gebied van wetenschap en kunst vereerd te worden. De roem toch, welke Nederland sedert twee à drie eeuwen toekomt in het vak der graveerkunst, waarin
het boven alle omgelegen rijken uitstak,
is sedert de uitgave van DRUGULIN'S Portrait-Catcdog, Leipz. 1860, op nieuw in het
licht gesteld.
W. EEKHOFF.

Portretten van Coenraad lWe1 (vgl. X111.
bl. 22). Deze ook CONRADUS MELL genoemd,
was een protestantsch godgeleerde, geb.
14 aug. 1666 te Gudensberg in Nederhessen, hg bezocht onderscheidene akademiën,
o. a. ook die te Groningen, en werd pre’diker in Koerland, te Memel, te Koningsbergen en in 1705 inspeotor te Hersfeld. De
koninklijke societeit te Berlijn, in 1701, en
die van Londen, in 1706, verkozen hem
tot haren geassocieerde. Hij heeft vele schriften uitgegeven, waarvan 45 worden genoemd, waaronder over den tempel van

en andere oudheidkundige onderwerpen. Hij stierf te Hersfeld dek 3am mei
1733. HU wordt vermeld o. a. in de Acts
historica-ecc~esiastica,
bij JÖCHER en in de
Biogr. Universelle 1845 in voce Mell. Sommige
zijner werken zijn vertaald.
v. D. N.
0ALoxo

De tooneeispeelrter Lob6 (vgl. bi. 245,
338). I n d e n t i i d v a n koninP L O D E W I J K
was’ zij première”c?mnteuse bijhet fransche
tooneel te ‘s Gravenhage. Zij was eene
mooie brunette, men hield haar voor geestig, haar toon en manieren moeten zeer
boeiend geweest zijn en - er werd boni&
Zotte gespeeld. Het was daarom mode voor
aanzienlijke en bemiddelde jonge heeren
toegang tot haar apartement te hebben. Men
kan wel het gezegde van S O N E C A anulla
satis pudica est de qna quaeritur” op haar
toepassen, maar haar gedrag gaf geen opelijke opspraak. Na het verplaatsen der
residentie naar Amsterdam was zij er bekend ais de maitresse van een harer vroegere aanbidders, dien men, om hem van
een’ naamgenoot te onderscheiden, door
bijvoeging van haar naam bij den zijnen,
aanwees. Na het vertrek van dezen buitenslands weet ik over haar noch over het
fransche theater niets te berigten dan alleen dat er Le . . . . . . . . . . . . . OU
1’ impromtu Hollandais, divertiasemeat ev$ un
acte mèlè de couplets, à 1’ occasion de l’entrée
sobmnelle de L. .L. M. M. ImpeFiales et Roy
ales duns leur ville d’ Amsterdam, par mr.
ALLISAN DE C'HOZET
(Am& chez les frères
VAN CLEEF 1811) voor vervaardigd is (ook
vertoond?).
Over MeuQ LÓBE sprekende geeft mij dit
aanleiding om hier eene anecdote bij te voegen van een rijken, ongehuwden en bejaardcn parvenu, die aan haar of aan hare
talenten hulde deed. Hij had uit zijne broeikassen zeer vroeg twee trossen blaauwe
druiven en 3, had de eer eene aan de koningin aan te bieden” (zelfs door een kamerheer 2) n en bragt de andere aan Me110 LOB&
Over de parallel werd gelagchen. De man
was bekend om zijne . . . . een vriend van
zijne zeer goede tafel komt hem op zekeren ochtend bezoeken. Na, de vraag wat
nieuws ti er? want hij las ongaarne zelfs
een courant als iemand hem die moeite yvilde
besparen, volgde : wat weêr is ‘t? »kouder,
uw thermometer is gezakt.” - ~~Gexakt?
onmogelijk ! PIETER heeft hem secuur vast
hangen” - Ik hoorde hem eens vragen
»wat zijn toch die middel-leeuwen waarvan
ge spreekt?” - Bij hetinvoeren van den Code
Napoleon” vraagde hij, wie is die C O D E ?
Men beschouwe deze mededeeling als bijdrage tot de gmltiedenis der zamenleving in
dien tijd.
L. J .

-.

abonteringen van de gewapende schutter enz. (vgl. X11. bl. 340 ; XIII. bl. 21).
Bij mij z$n voorhanden vier afbeeldingen
bij form van prentteekeningen in kleuren,
gemerkt 1 tot 4, als no. 1 ~materdumsche
Ruiters ; no. 2 Utrechtsch Gordon Genootsehap;
no. 3 Utrechtsch Defensiewezen; no. 4 Utrechtsche
Artillery. WaarschijnlUk bestaan vneer afbeeldingen van deze soort mij echter zijn zij onbekend; wel ben ik in het bezit eener teekening, naar ik meen, breed folio, voorstellende eene kamer waarin 35 personen
ten voeten uit, allen schutters in hunne
monteringen, gekleurd, zoo als die in de,
onderscheiden steden en plaatsen werden
gedragen; in het midden staat een tafel
met een kleed gedekt, waarop eene kaart,
de platte grond van Amsterdam, Gooiland,
een gedeelte van AmstelIand en Ut,recht.
Nog is bij mij eene prentteekening, waaronder staat: Afbeelding van de I?at&naale
Cpcardes, volgens het plan van organisatie;
bevattende 18 afbeeldingen van personen
in montering, gekleurd.
w
Ook eene prentteekening, breed folio,
gekleurd, voorstellende een corps de guarde,
waarop 26 militairen, alle in verschillende
monteringen, naar ik meen die der onderscheiden corpsen, vroeger in dienst van
den nederlandsehen staat: op den voorgrond ziet men een liggenden grooten hond,
Voorts Afbeeldingen ’ der Unryormen van
het Legioen liahte (sic) Troupen van den Hoog
Geboren Heer FREDERIK des H. Romeinschen
Rijls Rh+ G R A V E VAN SALM, zijnde 5
stuks met goud afgezet.
V. D. N.

A. HuIk. IMMEBZEEL meldt van dezen
bekwamen graveur weinig of niets, alleen
dat er prentjes van hem bekend zijn met
het jaartal 1776. Eene gansche reeks van
gravures van later dagteekening is echter
mede aan hem te danken, namelijk de kleine
ronde portretjes van patriotten in 1787
( n i e t d i e i n d e Vaderlandsche
Ckocolaad,
welke van veel mindere uitvoering zijn).
Onder dat van mr. c. VAN FOREEST, heer
van Schoor1 en Camp, vroedschap van
Alkmaar en lid van het committé van defensie te Woerden, staat in bijna onleesbaar kleine letters: Grave’ à PU& p a r
A. HULK 1788. Op geeu der andere is
dit te vinden. Aangezien nu ook het embleem van het patriottisch gezelschap te
Alkmaar, naar eene teekenitig van J. P.
VAN
HORSTOK, uitmuntend fraai door HULK
is gegraveerd, rijst de vraag bij mij o p ,
of hu bij de toenmalige staatkundige geschillen zich op den voorgrond heeft gesteld en of zijn verblijf te Parijs dien ten
gevolge gedwongen was.
C. W. B.

Af Iwelding eener doorbraak tuwchen

Amsterdam en Eaarlmn.

In mijn bezit is
een prent ongeveer 1 palm breed en l*/,
palm lang, voorstellende n Doorgebroken dijk
tusschen Amsterdam en Haarlem.” Op den
voorgrond ziet men de doorbraak, terwijl
men aan de eene zijde menschen en vee
ziet vlugten en aan de andere zijde zich
een groot gebouw (welligt het huis Zwanenburg) vertoont. In het verschiet is alles
overstroomd en ontwaart men twee kerktorens. De gravure is uit het begin der
170 eeuw zonder eenigen naam van teekenaar of graveur. Op welke doorbraak kan
deze voorstelling doelen? Ik zocht haar te
vergeefs in verschillende werken over Atisterdam.
FRISIUS SECUNDUS.

Kasteel te Nederhemert. Waar vindt
men eene afbeelding van dit kasteel ?
B. J. A. M.
Onbekend Portret. Aa.ngemoedigd
door
het goed succbs op mijne vraag het portret van GRAIIANUS bet.reffende, hetwelk
ik aan de heeren J. BOUMAN en c. w. B. verschuldigd ben, en waarvoor ik wensch erkentelijk te zijn, waag ik het voort te
gaan met vragen, doch nu naar een portret in 4”, zonder eenige letters of kenmerk, voorstellende een persoon regts gekeerd, oud naar gis 40 à 50 jaren, met lang
haar en knevels, grooten breeden hoed op
het hoofd, zwarten overhangenden mantel en
onderkleed met ééne rij toegeknoopt, plat
neerliggenden halskraag, zittende aan een
tafel, waarop hij met den regterarm leunt,
terwijl de hand rust op een passer, waarmede hij trekken op een stuk papier maakt.
Dit port,ret schijnt veel overeenkomst te
hebben met dat van CORN. VISSCHER, zie
Catalogus MULLER, no. 5693. Sommigen
meenen dat dit portret yan PIETER POST,
bouwmeester, of H A N S V R E D E M A N D E V R I E S E ,
bouwkundige, zoude zijn ; eerstgenoemde is
mij niet bekend, en van het portret van
den laatstgenoemde, dat in de catalogus
van
MULLER
wordt beschreven, verschilt
het hier bedoelde portret zeer. Wie kan
en wil mij bU dezen twijfel tot zekerheid
brengen?
V. D. N.

Portret van Janneke Peippeler. Een
portret met het merk van CRISPIJN D E
PASSE, in ovaal kl. 8”., tot omschrift hebbende JANNEKE PEIPPELLR weduwevanH~~DRICK DE REUTTER out hxui jahr cm 15%,
stelt deze vrouw voor, regts gekeerd, met
oene muts op het hoofd, staanden kraag om

den hals, en een openhangend overkleed
aan. Wat is er van haar bekend dat tot
dit portret aanleiding heeft kunnen geven?
V. D. N.

Portret van George Voorhelm, celebre
fleuriste de Harlem. Zijn portret is zonder
naam van den maker, links gekeerd, zit-

en met krulparuik op het hoofd; naast
hem staat een bloempot met bloeiende ~JJUcin& over de kweeki?g van welke bloemen hij eene verhandeling schijnt geschreven te hebben, onderaan een vier regelig
fransch versje. Ik zou gaarne vernemen,
waar men meer levensberigten vati hem kan
V. D. Pu’.
vermeld vinden.

tende op een stoel, in toegeknoopten rok,

Onderscheid tusschen

musket en roer

(vgl. XI. bl. 117 ; X111. bl. 26). Uiterlijk
waren deze wapenen volkomen aan elkander gelijk. Men raadplege slechts de uitmuntende afbeeldingen, die JACQUES I>E
GHEYN ons van het staatsche voetvolk heeft
nagelaten. Beide wapenen waren voorzien
van lontsloten, zij verschilden slechts in
afmetingen. Het musket was zwaarder dan
het roer.’ Volgens de bepalingen vervat
in het ~~Placaat op het stuk van de Monsteringe, enz., vernieuwt en gearresteert den
4 February 1599,” moest het musket een
kogel schieten, waarvan er 12 op het oude
pond gingen. Het roer - welke benaming
klaarblijkelijk een beschaafderen vorm moet
voorstellen van de verouderde »bus” werd iu den officiëlen stijl calìber genoemd,
afgeleid van het bourgondische ,,coulevrine,”
en moest een kogel schieten van 24. in
het pond. De soldaten, die met dit geweer
gewapend waren, werden ,) schutten” of
1) harquebusiers” genoemd. Zij mogten geene
) vuurroers,” dat zijn geweren met radsloten gebruiken (art. X1 van de Ordre op
de Wapeninge van het voetvolk van deese Landen.
6 Febr. 1599).
Tot aan het jaar 1639 waren er verscheidene wapensoorten bij een en hetzelfde
1) vendel” voetknechten in gebruik. Zoo was,
omstreeks het jaar 1589, een vendel, biJvoorbeeld van 150 hoofden sterk, zamengesteld als volgt:
13 officieren (kapitein,luitenant,vaandrig,
2 sergeanten, 3 korporaals, 2 tamboers? 1
schrijver, 1 chirurgijn en een provoost).
30 muskettiers met, 11 & 12 gl. soldij
in de maand.
39 spiesdragers met 7 ;i 18 gl. soldij in
de maand.
í0 hellebardiers met 9 à 10 gl. soldij
in de maand.
3 rondassiers, edellieden met 15 tot 18
gulden.
52 roers of harquebusiers met 8 en 9
gulden.
3 pagen met f 8. (resol. Staten van
Holland).
Volgens eene monsterlijst van den 24”‘“”

maart 1598, bestond de compagnie, 1 sijner
Ex=ie . onder 't beleyt van LA NOULLERIE"
uit 110 hoofden, als:
10 officieren, 35 roers
40 rustinge spiessen, 3 jongens.
19 musquetten, en 3 geappointeerden.
Alleen de piekeniers of spiesdragers
droegen gesloten harnas met tassetten,
waarom zij hier I rustinge spiesen” worden genoemd.
I n d e 1 Ordre ob d e FVapeninge vm h e t
kryghsvolck te paard en te v o e t e , ii~ dienst
v a n d e .vereenigde Nederlanden u~eesende”
van den 22”tc” october 1639, werd het musket van 1599 behouden, maar de calibers
worden niet meer genoemd. Zij waren derhalve afgeschaft, hoewel enkele troepen dit
ligtere wapen nog bleven behouden, na het
met een radslot te hebben voorzien (zie
Me’moires de Fréde+ic Henri f”. 105 en 331).
De oostindische compagnie wapende haar
krijgsvolk met een ligter musket, dat kogels schoot, van slechts 14 in het pond ‘).
Daarentegen schoten hare roers een kogel
van 18 in het pond (Resol. der XVP’
van den 7den april 1663).
Het regiment scheepssoldaten of mariniers, hier te lande in 1665 opgerigt, verkreeg, op het advies van den luitenantadmiraal DE RUYTER, geweren met snaphaanof vuursteen-sloten “), die omstreeks het
jaar 1640 voor het eerst in Frankrijk in
gebruik waren gekomen. Later werden de
garde van den prins van Oranje en de grenadiers met den snaphaan gewapefid.
‘In 1688 was het musket nog bij de
meeste regimenten in gebruik, zoo als blijkt
uit de ) Geredresseerde Ordre op de Exercitie van de Militie” van den gd” sept.ember van dat jaar. Op den 17d0n mei 1701,
ging echter van koning WILLEM 111 de
last uit: 1) dat bij ieder Regiment die Snap11 Volnens de resolutie van den Raad van Stste
van den” 27ôtc* julij 1714, verbeterd den 27sten
julij 1716, moest de geheele infanterie van den
sta.& gewapend zijn mei een geweer, schietende een
kogel van 14 in het pond.
2) Resol. Holland van den loden decemb. 1665.
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haanen gebruiken, een Musquet sal moeten
gehouden werden, om het Manuaal niet te
vergeeten.”
De algemeene invoering van
den snaphaan of het vuursteengeweer bij
het nederlandsche leger ligt dus tusschen
de jaren 1688 en 1701 ingesloten. In de
,!Ordre en woorden van Commando op de
handelinge van de Snaphaan” door denzelfden‘ vors$ den 25”“” april 1701, te Kensington, uitgevaardigd, worden de soldaten
evenwel nog ,,Musquettiers” genoemd, en
later werd ook dikwerf de snaphaan met
de oude benaming muaket begroet. Men
weet dat heden ten dage de Franschen het
geweervuur nog ,,mousqueterie” noemen.
Reeds op den 22sten december 1674 had
de prins van Oranje, W I L L E M D E D E R D E ,
de kolonellen, bevelhebbers der regimenten
infanterie, gelast, dat zij hadden te zorgen,
dat er bij elke compagnie 20 grenadiers
aangesteld werden en er tevens aanwezig
moesten zijn ,,20 snaphanen-slooten, bequaam om in occasie op Musquetten te
konnen appliceeren.” Het waren deze musketten met snaphannsloten welke in de resolutie aan de bewindhebberen der 0. T. C.
van den 13den maart 1663 genoemd werden ,,van de nieuwe inventie.”
De snaphanen waren in 1701 nog voorzien met bajonetten (degens, pooken of
halve pieken), die bij het gebruik in den
loop van het geweer moesten gestoken
worden, zoodat men in dien toestand niet
schieten kon. Dit beletsel werd hier te
lande weggenomen door de verbeterde inrigting, welke onze vermaarde landgenoot, de generaal COEHOORN, aan de bajonet wist te geven. Hij zelf legt die verklaring af in zijn werkje getiteld: ,,versterckinge des V{if-Hoecks met nlle s y n e
Buyten-wercken,
enz., in 1682, bij H E N D R I K
RINTJES
te Leeuwarden, in 12”. uit,gegeven,
en wel op de achtste der niet genommerde
bladzijden van het onderwerp: ,,over de
contrescherpen,” alwaar hij, van zijne koffers of defensieve galerijen sprekende, zich
aldus
uitdrukt: ,,Doch naby zijnde, ende
deselve willende passeeren, dan kan het
overkomen. door Bajonetten of Halve-pieken belet worden ; welcke Bajonetten van
my sodanigh zyn uyt,gevonden, datse op
de Tromp van de Musquet vast gestelt
zynde, aen ‘t laden en lossen geen verhinderinge geven, en diesvolgens nutter en
dienstiger zijn, mijns oordeels dan de Halve-pieken.>’ Onverklaarbaar is het, dat men
het voorstel van COEHOORN zoo lang ongebruikt heeft laten liggen.
Wat de afleiding aangaat van de bcnaming ,,snaphaan” die men aan het vuursteengeweer gegeven heeft, men zoeke die
in de volkstaal en denke daarbij, naar mijn

gevoelen, wel degelijk aan den schimpnaam, wel!<e men reeds in de 15& eeuw zoo niet vroeger - den straatschenders
(volgens HILIAEN)
en vrijbuiters (volgens
wrLLnn!rs) had toegedeeld. In het jaar 1495
werd een groot zilveren beeld van St. JAN,
bestemd voor de fraaie hoofdkerk te ‘s Hertogenbosch overgevoerd ,,ende soo wert dat
silveren beelt sonder kennisse van straetroovers ofte snaphanen ten Bosch gebracht.”
(ALB. CUPERINUS,
Die chronicke van der vermaerder en vromer stadt van Tsertogenbosch,
enz.). In het satiriek referein van A N N A
BYNS, uitgegeven door WILLEM& in het
Belgisch Museum voor de Nederlandsche taelen letterkunde, wordt de beruchte MAARTEN
VAN
ROSSUM
de ,,Prince van den snaphanen” genoemd, en niet ten onregte.
Voor dat het vuursteengeweer meer algemeen tot oorlogsgebruik werd ingevoerd,
zal het vermoedelijk reeds lang in handen
van vrijbuiters geweest zijn, want voor
nachtelijke of andere togt.en, die heimelijk
moesten geschieden, en ook bij slecht weer,
bood het meer voordeelen aan dan het lontgeweer, doordien men de brandende lont
kon missen, die in het eerste geval den
naderenden vijand dikwerf heeft verraden
en in het laatste veeltijds werd uitgedoofd
door den regen. Onze
krijgsgeschiedenis
levert, tot staving hiervan, voorbeelden
en ook mijn vermoeden vindt
genoeg,
daarin zijn grond. In den Hollandschen
Mercurius van 1666 leest men op bl. 49:
,,Eenen M O C L I E R van Delft, corporael onder Capit. A L L A R T , toogh van Arnhem
over ‘t Veer, alleenig met een snaphaen
o p hazard,” enz. - O p d e n 6den november 1672 ,,syn omtrent 150 man, alle met
snaphanen, uytgegaen naer Maerschen, om
de huyzen aldaer toekomende aen Amsterdammers te verbranden of neder te halen,”
verhaalt ons m’. EVERARD BOOTH in Z@3
aanteekeningen,
gehouden gedurende het
verblijf der Franschen te Utrecht, te vinden in de Berigten van het Hist. Gen. te
Utrecht. VI. 2de stuk, bl. 54.
Het ging met het vuursteengeweer als
met het hedendaagsche slaggeweer. Reeds
lang was het schietwapen der jagtliefhebbers van het geschikte ontstekingsmiddel
voorzien, eer men er aan kon denken, de
oorlogswapenen op dezelfde wijze in te
rigten. Eigenaardige bezwaren verhinderen
dikwerf, en soms gedurende een langen
tijd, nieuwe uitvindingen op de oorlogswapenen toe te passen, al zijn de voordeelen
nog zoo in het oog loopend. En dat men met
den snaphaan nog niet algemeen ingenomen was, blijkt uit een brief van den gouverneur generaal van nederlandsch Indië
aan de heeren bewindhebbers in het moe-

derland, van den 12den november 1681,
waarin hij verklaart adat de lontroers off
musquetten behoren te worden geprefereert
boven de snaphanen,” waarop dan ook de
resolutien van de heeren XVIP van den
2l*ten februarij en 4den junij 1682 volgden,
waarbij besloten werd geene musquetten
met snaphaansloten naar Indië te zenden.
Later vervieler deze besluiten als van
zelven.
Bartisaan, partizaan, ook wel sponton
genoemd, was het handwapen van de luitenants der infanterie. Het was een piek
van 9 a 10 voet lengte, versierd met een
ijzeren klaverblad onder de spits. De kapiteins hadden pieken van 10 voet met
driekante spitsen, en de vendrigs droegen
het vaandel of een piek van 9 voet met
platte spits 11van de figuur van een blad.”
Majoor K.

Spreekwijze. Wij moeten achteruit, aeiden de Dockumere (vgl. X11. bl. 27). Eene
andere lezing plaatst het voorval van den te
warnaen Itaard .ook al op de kamperSrekening,
in dezer voege: men liet den metselaar
halen om den schoorsteen achteruit te zetten. - Op mijne vraag, in den Zden jaargang
van dit tijdschrift, bl. 60, gedaan, naar
d e Champenoìs en de Kampenaars, wie
van deze de originelen, wie de copiën zijn,
heb ik nog geen antwoord ontvangen ter
waardering van beider vernuft. Weet RABELAIS er iets van te vertellen? Ik kan er
hem niet om doorlezen.
L. J.

Spreekwijze. Doe wel aan iedereen, al
wan het ook een Fries (vgl. A. R.). Op
zijn hoogst genomen een jaer of tien geleden, heb ik over dat opschrift iets gelezen. Of het in een toen eerst uitgekomen
werk of een ouder gestaan heeft, herinner
ik mij niet meer. Daar echter een mijner
vrienden alhier zich te binnen brengt het
ook omtrent dien tijd gelezen te hebben,
zoo twijfelen wij niet of het is ons voorgekomen in: de Hon@bg, ‘t Ne&&. Mugazìjn, ‘t Nieuw Nederl. Magazzjla of ‘t Ne&&.
MagGz$z voor de Jeugcl, welke geschrifsen
wij toen der tijd uit ons leesgezelschap ter
inzage ontvingen. De jaargangen 18341836 van ‘t Ne&4 Magazon en jaargang

l846 van ‘t Nieuw Neder.?. Magazìjn bezit
ik,‘maar die van 1848 heb ik toch ook
eens gelezen, zoo als blijkt uit mijn ant.
woord (Nav.‘a Bijbl. 1855, bl. cx) op eene
vraag naar Aprilgekken. Komt het welligt
daarin voor?
Hetgeen daar gezegd werd kwam hierop
neder. Eerst zegt de schrijver: »dat dit
opschrift, op een steen uitgehouwen, gestaan heeft boven de Kraanpoort te Nijmegen, maar dat men later, om allen aanstoot te vermijden, het met een beschot
bedekt had.” Wat nu de lezing daarvan
betreft, hij zegt: 13 men heeft altijd gemeend
dat er stond: ~8 Doe toe1 aan ieclereen, al was
het ook een Fries,” maar het voorlaatste
woord was bijna geheel uitgesleten en in
het laatste de derde letter niet goed zigtbaar.” Hij maakte er dus uit op, dat er
gestaan had *in plaats van 1) een”, oe& u2~t
of uit, en in plaats van: >I Fries”, Frees
(arees), zoo dat men lezen moet: 1 Doe wel
aan iedereen, al was het ook uit Frees.”
Dat er eene kapitale F en geen kleine
v stond, deed niets ter zake, zegt hij verder, »want de ouden gebruikten veelal de
f in plaats van de 2, en eone kapitale letter
schreven zij dikmaals als eerste letter van
het woord waarop den nadruk moest vallen.”
H. CL STRIK VAN WIJK.

Blik. Hoewel men in ‘t dagelijksch leven,
om zoo te zeggen, dezen naam alleen of
uitsluitend toepast op het vertind ijierblìk,
zoo als dan ook de verwerker van dat metaal, den naam van blikslager en zijn werk
dien van blikwerk draagt, zoo is evenwel de
naam van blik toepasselijk op alle zeer dwn
geplette, geslagen bladen of platen van koper,
zink, lood, spinsbek, goud, zilver en staal.
Onze duitsche naburen spreken insgelijks
van Kupferblech enz. De naam van bl& voor
het bekende huishoudelgk schoonmaaksters werktuig is daaraan gegeven en gebleven, omdat het doorgaans van ijzerbbk
is vervaardigd, welk ijserblik dan ook in
ons taalgebruik steeds alleen blik genaamd
wordt. In Groningerland meen ik echter
dat men gedacht voorwerp voorheen dreksch.op noemde. Afen heeft ook culart of onvertind ijzerblik.

’
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GESCHIEDENIS.
To en van herto Albrecht en den
ai?van Oostervantg naar Friesland in
&9, 1398 en 1399 (vgl. X111. bl. 37).
Mo. heeft over dit onderwerp vele geschriften geraadpleegd, maar juist dat éene boek
niet ingezien, ‘twelk hij als de voornaamste
bron voor de friesche geschiedenis in de
eerste p1aat.s had behooren te raadplegen.
Ik bedoel W O R P V A N T H A B O R , in 1347
door het Friesch Genootschap uitgegeven.
Als men dezen vergelijkt, dan blijkt het
bij den eersten oogopslag, dat er in 1399
geen togt naar Friesland gedaan is. Of er
in Holland een plan toe bestaan heeft, dat
niet uitgevoerd is, daar neemt de friesche
geschiedschrijver geen kennis van. In 1396
daarentegen hebben er twee togten plaats
gehad, van welke de tweede verward is
met die van 1398. Uit die verwarring is
alle schijnbare tegenstrijdigheid bij de door
M”
aangehaalde schrijvers ontstaan.
W ORP V A N T H A B O R verhaalt, hb. 111,
cap. XLIII:
Anno igitur Domini etc. In het jaar onz e s Heeren 1396 verzamelde hertog A L BERT een leger van 180,000 man uit Frankrijk, Engeland, Spanje, Beieren, Gelderland, Henegouwen, Holland en Zeeland,
met zijne beide zonen ALBERT van Beieren en WILLEM van Oostervant. De Zuiderzee overgestoken zijnde, met 4700 oorlogschepen, behalve de barken en andere
kleine schepen, landde hij (WILLEM) bij de
Kuinder, om Friesland aan zich te onderwerpen en den dood van zijn oom W I L LEM, die bij Staveren
verslagen was, te
wreken. De Friezen trokken met hun leger tegen hem op, en op den dag van de
onthoofding van Joannes den Dooper geraakten zij slaags op een groot veld bii
Schoterzijl. Vele uren werd er van beide
zijden heftig gestreden, maar eindelijk wer‘den de Friezen op de vlugt geslagen, van
wie 600 in dien slag gesneuveld waren.
Want zij hadden op dat groote leger een
aanval gedaan en waren daarop gestooten
als tegen een koperen berg. In dien strijd
sneuvelden vele aanzienlijke aanvoerders
der Friezen, waaronder JUW JUWINGA,
hoofdeling in Bolsward.
De hertog, zoo de proef gehad hebbende
van de stoutmoedigheid der Friezen, en
ziende dat zij liever vrij wilden sterven
dan in verachtelijke slavernij onder hem
leven, is teruggetrokken, en niet verder in
het land doorgedrongen, maar teruggekeerd van waar hij gekomen was, niet
zonder groot verlies van zijn leger,

Hoewel dus de hertog het slagveld had
oehouden, is hij onverrigter zake weer afgetrokken, en geeft daardoor het bewijs,
lat hij, in weerwil van zijne overwinning,
mgemakkelijk klop gehad heeft. En dit is
le eerste togt van 1396 geweest.
In het XLIV” caput volgt, overgenomen
uit de Hemelumer Kronijl, de vermelding
van den tweeden togt in dat jaar naar
Staveren en den herhaalden slag bij het
St. Odulfs klooster, dat destijds, nog (tot
1419) ten westen van Staveren stond.
Die Hemelumer Kron+% is verloren gegaan en de schrijver onbekend; doch de
naam der kronijk wijst uit, dat zij door
een geestelijke uit St. Odulfs klooster geschreven is, nadat dit naar Hemelum
verplaatst was. Het behoeft geen betoog,
dat de kloosterheeren van St. Odulf met
den aanval van hertog ALBERT van nabij
bekend waren, en dat hunne kronijk op
dit punt alle gezag heeft.
Na vermeld te hebben, hoe de hollandsche schepen inmiddels de Lauwers geblokeerd hielden, vervolgt de Hemelzcmer
Kron$ dus :
)1 Kort daarop is ALBERT met zijn geheele
leger (van Enkhuizen?) naar Staveren getrokken en overlegde daar hoe hij het
overige Friesland zoude onderwerpen ; want
dit scheen hem geene gemakkelijke zaak,
daar hij bij ondervinding geleerd had, dat
de Friezen liever sterven, dan de vrijheid
prijs geven wilden. Terwijl hij daar lag,
hebben de Friezen op nieuw met herstelde
krachten een aanval gedaan bij St. Odulfs
klooster, doch met denzelfden uitslag als
voorheen (bij Schoterzijl). En na die tweede
nederlaag zijn de moed en de krachten der
Friezen zoo verzwakt, dat zij vervolgens
niets meer tegen de Hollanders konden of
durfden ondernemen. Toen dus A L B E R T
daar nog tien dagen gelegen had, en er
niemand weer verscheen om tegen hem t.e
strijden, heeft hij zijn leger laten oprukken,
en geheel Friesland tusschen het Vlie en
de Lauwers tot gehoorzaamheid gedwongen, van allen den eed van getrouwheid
aangenomen, en eenige edelen tot den ridderstand verheven. Naar hollandsche wijze
heeft hij baljuwen aangesteld, om in zijn
naam te regeren, onder welke waren FEYE
van Dokkum, G E R O L D CAMMENUA, RIENK
BOCKAMA en TJERK WALTA. Eindelijk heeft
hij het lijk van zijn oom, dat de voorname
reden van den togt geweest was, met de
wapenen en het schild, uit Oldeklooster
gehaald en naar Valenciennes gezonden.
13

--

-----

--

,I

98
Nog heeft hij te Staveren een sterk kastee:
opgerigt, ‘t welk het eerste van dien aard
in dit gedeelte van Friesland geweest is,
En dit met eene goede bezetting versterk1
hebbende, is hij met zijn overwinnend le.
ger naar Holland teruggekeerd.
Anno 1397 enz.
Dit voorgaande is dus alles in 1396
geschied, maar door de schrijvers verward
m e t de gebeurtenissen van 1398, omdal
men meende, dat het lijk van graaf WIL.
LEM in dat jaar vervoerd was. Van hel
jaar 1398 verhaalt dit fragment der He.
melumer Kron$ het volgende: (11 Na hel
eindigen van den kortstondigen oorlog tus
schen de DEKAMA'S en HANIA'S in 1397:
begonnen de Friezen te denken aan hel
herwinnen van íle vrijheid en het afschudden van het hollandsche juk, dat zij ongewoon en ondragelijk vonden. In de gesprekken begonnen zij de leus te uiten:
een gedwongen eed is God leed. Men besloot de vrijheid te herstellen. Daarom in
het volgende jaar 1398 een groote magi
verzameld hebbende, joegen zt de Hollanders uit Staveren en andere plaatsen. Hierover vertoornd, zond ALBERT zijnen zoon
WILLEM

met

EGMOND,

BREDERODE,

ARKEL,

en een groot leger wederom naar Friesland. Deze in Lemsterland aan wal gegaan
zijnde, trokken door Gaasterland en kwamen te Hinlopen. Hier ontmoetten zij de
Friezen, en behaalden, na een zwaren strijd,
de ovenwinning. Daarop in de omliggende
buurten de huizen verbrand hebbende, trokken zij langs den dijk naar Staveren, ‘twelk
zij belegerden en met schutgevaarten aanvielen, en daar de bewoners niet genoeg
van levensmiddelen en andere benoodigdheden, om een beleg door te staan, voorzien waren, hebben zij de st,ad bij verdrag ingenomen, en daarbij aan de burgers
behoud van lijf en goederen geschonken.
De overige Friezen zijn daar ook gekomen om genade te smeeken en hebben die
van WILLEM van Oostervant verkregen, op
deze voorwaarden: 1”. dat de Friezen ALBERT
van Beieren en zijne opvolgers als
hunne wettige heeren zouden erkennen; en
2”. dat zij aan ALBERT en zijne erfgenamen als graven van Holland jaarlijks eene
schatting zouden betalen van zes s)ivers
voor iedere huisstede. Dit alles vastgesteld,
beschreven en bezegeld zijnde, heeft de
Hollander overal zijne baljuwen, schouten
en regenten aangesteld om in zijnen naam
de geheele provincie weder te besturen.
En hier na is hij weder naar Holland getogen.
De Friezen het juk andermaal aangenomen hebbende, dewijl zij niet anders konden, hebben troost gezocht bij het geduld.

Doch de Hollanders door den voorspoed
van dag tot dag overmoediger geworden
zijnde, begonnen dikwijls smadelijk van de
Friezen te spreken en hunne vrijheid te
beschimpen. Daaruit ontstonden twïsten,
oploopen en doodslagen, die eindelijk in
oproer en opstand tegen de hollandsche
regenten zijn uitgeloopen. Want de Friezen,
door die beleedigingen verbitterd, vormden
eene zamenzwering en besloten, of de vrijhejd te herwinnen, of allen te sterven. De
voornaamste aanleggers van dit plan en
besluit waren S I K K O DEKAMA en GALO
HANIA uit WeStergO en ODO BOTNJA Uit
Oostergo, die zoo l a n g .de anderen aanspoorden tot dat de zaak háar bes1a.g kreeg.
Daarom zijn in 1401 de Friezen rn grooten getale op aangewezene plaatsen onder
de wapenen gekomen en hebben alle overheden en ambtenaren, die door de Hollanders over hen gesteld waren, uitgedreven;
en het geheele overige Friesland herwonnen hebbende, zijn zij naar Staveren getrokken, waar eene hollandsche bezetting
lag. Toen zij hun legerplaats bij Molkwerum hadden opgeslagen en het beleg voortzetten, zijn EGMOND ell BREDERODE Uit
Holland met troepen de belegerden te hulp
gekomen, en hebben de FrTezen genoodzaakt het beleg op te breken. Doch daar
zij niet verder durfden trekken, hebben
zij zich vergenoegd met Staveren van levensmiddelen, grootere bezetting en andere
behoeften te voorzien, maar voor het overige
Friesland onaangetast en vrij gelaten. EG M O N D is terstond naar Holland teruggekeerd, doch BREDERODE is daar nog een
tijd lang gebleven, en daar de Friezen nog
dikwijls uit hun leger bij Molkwerum togten ondernamen tot onder de wallen van
Staveren, is hij met hollandsche troepen
uitgetrokken om die legerplaats te verwoesten. Deze poging is hem evenwel niet
gelukt, want de Friezen hebben hem niet
alleen weerstand geboden, maar zelfs met
zoo veel moed en kracht op zijne troepen
een aanval gedaan, dat zij velen gedood
en verscheidene gevangen genomen hebben,
en onder deze BREDERODE zelven, dien zij
gevangen naar hunne legerplaats bragten.
Daar hij echter niet streng genoeg bewaakt werd, is hij uit de gevangenschap
ontsnapt, en naar Staveren en van daar
naar Holland teruggekeerd. Op deze wijze
hebben de Hollanders geheel Friesland
tusschen het Flie en de Lauwers weêr
verloren, en alleen Staveren nog eenige
jaren behouden. De Friezen hunne vrijheid
m e t de wapenen in de hand herwonnen
hebbende, die zij met de wapenen in de
hand hadden verloren, zijn in het bezit
van die vrijheid gebleven, tot dat zij, door
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binnenlandsohe rampen afgemat, in 1498
vrijwillig A L B E R T van Saksen hebben ingeroepen.”
Het zoo even medegedeelde uit de Hemelumer Kvonijl toont aan, dat in 1396 nog een
tweede togt en wel regtstreeks naar Staveren heeft plaats gehad, die in het Kort
Kron$je van de Graven van Holland tot
1398 (Amst. 1751) is voorbijgegaan, en
door anderen deels met den eersten, deels
met den lateren in 1398 verward is. Die
tweede togt in 1396 heeft tot resultaat
gehad het terughalen van het ‘lijk van
graaf W I L L E M IV uit Oldeklooster, en de
rmderwerping van Friesland. In het jaar
1397 bleef die toestand voortduren, maar
in 1398 verjoegen de Friezen hunne hollandsche meesters, hetgeen tot een vernieuwden krijgstogt aanleiding gaf. Doch
deze togt is niet door graaf (hertog) ALBE R T
aangevoerd, maar door zijn zoon
WILLEM
van Oostervant. Het is dus zeer
natuurlijk, dat de hertog in 1397 en 1398
in den Haag geweest is en te Gouda en
te Haarlem en weer in den Haag, volgens
de charters bij VAN MIERIS, 111, zoo als
Mo. in de noot. op bl. 39 hfrinnert.
Dat de hertog al dien tqd zich niet in
Friesland bevindt, bewijst niets tegen den
togt in 1398, door zijn zoon ten uitvoer
gebragt. Van 1399 zwijgt de Hemelumer
Kron$. Er mogen in dat jaar toebereidselen gemaakt zijn tot het hervatten van
een togt, omdat men den stand van zaken
in Friesland niet vertrouwde en een opstand vreesde ; de opstand kwam niet en
de togt bleef achterwege. Het spreekt
dus van zelf, dat de Hemelumer Kron$
daaromtrent niets te meIden heeft,. Haar
verhaal is dus geheel in overeenstemming
met de hollandsche charters en andere
officiële stukken ‘).
OTTEMA.
‘Oude spelen (vgl. XL bl. 38, 106 ; X111.
bl. 5, 33). In ROEJIERVISSCHERS Zìnne-popper&, uitg. v. 1678, bl. 162, leest men eene
beschrijving van een jongensspel, ook in
mijne jeugd bekend. j,De kinderen van
~deze landen looten met den anderen, wie
>,sijn rugge buijgen sal in een ander sitN tende kinds schoot, die met de handen
l,sijn oogen toe houdt, omdat sijn medejlgesel op hem springen sal, in maniere
»als men te peerdt. qdt, ende als hij booven o p hem sit, vraeght hij met deze
l) Opmerkelijk’ is het, dat de vragen van Mo.
reeds grootendeels zijn opgelost door w. EEKIIOFF, in zijne Beknopte Geschiedenis mm lf’rìesland,
die van alle en buaonder van deze togten een
uitvoerig verhaal geeft, bl. 99-122, en die ook
WORP VAN THABOR aanhaalt.

) woorden: Pick, Ol$ Groef, de hand op#stekende, en soo ‘t de Legger raden kan
~wat hij opgesteken heeft, soo moet de
) Legger springen, en de Springer wederom
#leggen, tot dat hij ‘t oock weder raden
) kan, ende de hooghmoedige Springer moet
jdes demoedigen peerdt wesen. De woor1den betekenen, Pick, dat is : als de Sprin1 ger een vinger alleen opsteekt. oZ+’ i s :
1 als hij twee vingeren opsteekt. En Gruef,
Idat i s : als hij de volle hand opsteekt,
I buijgende de vingeren nederwaert, gelijck
#+als men krabt of klout.”
In mijn jongenstijd had men daarbij een
deuntje, zoo ik meen van een amsterdamschen jongen afkomstig, waarvan ik slechts
een gedeelte heb onthouden: n Pikken zellen je raven! Zonne, zonne, muis en spek !
Elleboog wat raaije?”
J. C. K.
C. van Baerle de zoon (vgl. X11. bl; 204,
233, 267, 323? 359). In de Brieven va?z
Maria v. Reigersbergh door LW. H. VOLLENHOVEN
en Dr. G. n. J. SCHOTEL komt een
brief van M A R I A aan NICOLAASV.REIGERSBERGH
voor, waarin op de volgende wijze
gesproken wordt over eene dochter van
prof. VAN BAERLE: Dick hebbe moey V A N
DOORP ( D O R P ) ghezien. Zy vraeghde my
o f t UEd. niet haest den bruidegom met
juffrouw V A N B A E R L E en zoudt ziju: Ick
zeide, dat ick daer niet van ghehoort en
hadde, maer wel datter waeren, die my
gheseidt hadden dat haer broeder syn best
deede om in de goede gratie van die juffrouw te commen, waerop zij zeide dat dat
geen aparentie en hadde, dat haer broeder
de joffrou boven eens ofte tweemael niet
ghesien en hadde. . .” enz. De brief is van
5 sept. 1627, en de r)joffrou” waarvan
hier sprake is waarschijnlijk SUSANNA.
D. te D.
Willem’van Braam (vgl. X111. bl. 41).
Hij werd geboren in 1732 te? misschien
te Hattem. Hij overleed den 16den julij 1803
te Zwolle. Zie over hem D E J O N G E , Zeewezen, V. bl. 592-598, VL a. bl. 3, 181,
238, 365- 370, 417~422.
B. N.
L.
Willem van Braam. Daar de bedoelde
admiraal mijn oudoom van vaders zijde is
geweest, ben ik in staat die vraag te beantwoorden uit eene genealogie van de familie
der VAN BRAAMS, tijdelijk in mijn bezit.
Ik lees daarin het volgende:
WILLEM
VAN
BRAAM,
zoon
Vall
FRANS
THOMAS
VAN
BRAAM
~~MARIA HEJ~NAVAN
RRIJSSEL
is den loden november 1732 te

Werkhoven geboren, voerde als kapitein
ter zee den 5den augustus 1781 het bevel
13*
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over ‘s lands schip Piet Hebb, werd den
23” van die maand bevorderd tot schout
bij nacht van Holland en Westfriesland en
den 16” december 1789 tot vice-admiraal.
Eindelijk werd hij 10 mei.... tot buitengewoon luitenant-admiraal van Holland
en Westfriesland benoemd.
Verder lees ik in de bedoelde genealogie:
Op den 21”” februarij 1807 is zijne excellentie de heer WILLEY V A N B R A A M , in
leven luitenant-admira.al van Holland en
Westfriesland,
alsmede ridder der Unie,
enz. enz., aan verval van krachten overleden te Loenen aan de Vecht en bijgezet
in zijn eigen graf aldaar.
Ik hoop hiermede de gestelde vraag op
voldoende wijze te hebben beant,woord.
VAN

BRAAM

HOUCKGEEST,

Luitenant 6g het korps ï%riniers.

Balthazar Qerards (vgl. A. R.; X1. bl.
4 ; X111. bl. 36). Op brieven van adeldom
trappen is niet moeielijk, maar om hierdoor adeldom te vernietigen niet wel mogelijk. Ja, men kan brieven van adeldom
vernietigen, verscheuren, verbranden, maar
wat baat het? Men kan immers altijd nieuwe
afschriften bekomen van het oorspronkelijk
besluit. Of anders een bewijs van het heraldiek collegie, waarbij de brieven van
adeldom zijn ingeschreven.
9 januarij.
Uitroeping van prins Willem 111 tot
stadhouder (vgl. 11. bl. 22, 361; Bijbl. 1853,
bl. XXVI). Het aanbieden van den hertogstitel door de staten van Gelderland,
het door andere provincien daartegen ingebragte, de redenen, welke den prins tot
weigering van dien titel noopten, dat alles
is door onderscheidene schrijvers breedvoerig behandeld ; nergens echter vond ik een
woord vermeld van hetgeen aan die aanbieding voorafging. - Letterlijk schrijf ik het
over uit het Recueil van recessen der Graefschap Zutphen.
1 Jovis, 7 Jan. 1675. De ridderschap afsonderlijck gedelibereert hebbende, hebben
voor advijs ingebraght, Dat sijn Hoogheijt
onder den Titul van Hertogh van Gelder
behoorde te geven hetgeene de andere provincien onder den titul van Erfstadholder
hebben gedaen, waermede sigh de steden
volgens het seggen van de Ridderschap
souden confirmeert hebben hetwelcke by
de steden wordt gecontradiceert.
De steden der Graefschap Zutphen hebben onder den titul van Hertogh van Gelder en Grave van Zutphen de Hooge Regeringe gedefereert, en desselve manlijcke,
wettelijke descendenten in wettige Houwe-

.

lyck te verwecken, sijnde van de waere
Gereformeerde Religie, met voorbehoudt
van unie en Maintenue bij en in deselve
en dat dese provincie nooyt in ‘t geheel
of ten deele van de andere Provincien sal
mogen worden gesepareert.
De Staten van den Lande te verblijven
by haere privilegien en immuniteijten voorts
wel hergebrachte Costumen ende gewoonten in voegen en manieren als de voorige
Hartogen van Gelre en Graven van Zutphen en Keijser CAREL de Vijfde ‘t selve
bij tractaet van Venlo bestiert en beswooren heeft ;
Dat de particuliere forme en ordre van
de Provincie Regeringe en Vergaderinge
sal blijven in weerden en staet gelijck deselve in haer particulier binnen de provincie is gestabileert, en vastgestelt volgens
de reglementen en ordonnantien bij Ridderschap en steden in den haeren beraemt.
Gelijck oock d e R e g e r i n g e v a n jeder
stadt int bijsonder soo die geweest voor de
resolutie van groote sale.
Oock met voorbehoud va.n waere gereformeerde Religie bij’t Synode van Dord.,
recht en bij approbatie van. den Staet eendraghtelijck aengenomen en vast gestelt.
Voorts dat sijn Hoogheijt sullen worden
gevolght de Domeijnen van desen,Furstendom en Graefschap in dien st,aet gelijck
die tegenwoordig sijn.
Ende om sulx aen sijn Hoogheijt te presenteren sijn versoeck de Heeren J A C O B
S~HIMMELPENNIN~K
VAN
DER
01~~ en
TILYANGR~OTE~~QUIRIJNVERHUELL.

E G-

BERT

Waertegens de Leden van de Ridderschap protesteren en verblijven bij haer
vorige resolutie.
Nae gehoudene Conferentie met die van
Niemegen en Veluwen is eijgentlijck met
eenparigheijt verstaen de Hooge Regeringe
aen sijn Hoogheijt in volgende manieren
te presenteren.”
Volgt het Regeringsreglement dat in zijn
geheel door SYLVIUS in zijn Vervolg op AITZEMA
wordt medegedeeld.
A.

VER

HUELL.

Theriakel
(vgl. X11. bl. 328; X111. bl. 3).
In mijne bijdrage over dit geneesmiddel
(Nav. X111. bl. 3) sprak ik onwaarheid
door te zeggen, dat het hier te lande waarschijnlijk nooit onder toezigt van den magistraat was gereed gemaakt. Bij het doorbladeren van den Navorscher viel mijn oog
toevallig in dl. VIT. bl. 41, op het artikel:
1) Mitridaat en TheGacq”, waaruit men ontwaart dat iti 1768 die gewoonte toen nog
volgens u oud gebruik” te ‘s Gravenhage bestond.
H. C. STRIK VAN WIJK.

Brief 8”. 1794. Wij deelen dezen brief
mede als eene bijdrage tot de geschiedenis
van de omwenteling van 1795 en wat haar
onmiddellijk vooraf ging. Het is ons niet
bekend of hij in eenig werk wordt vermeld.
Hij is op rouwpapier gedrukt en met
zwart lak verzegeld. Volgens het bijschrift
van den geadresseerde werd die brief den
20ate” augustus 1794 ontvangen. Hij schreef
er de woorden van H O R A T I U S bij:
Net sumit ant ponit secure9
Arbitrio popularis aurae.
Hij neemt zijne bediening als regent niet
aan noch hij legt ze niet af naar het
waaien van den volkswind.
C. K. v. S.
Medeburger !
Daar het den Hemel behaagd om eindelijk de gerechte zaak der Volkeren te
doen zegepraalen daar de opgaande Zon
der Vaheid zich ook voor ons aan de
kimmen begint te vertoonen, daar de overwinnende Legers der Franschen gereed
staan om op ons Grondgebied te trekken
of zich daar op reeds bevinden ; en daar
het zeker is dat eene Revolutie onvermijdelijk zij! en gewis gebeuren zal, welke
tegenkantingen men ook nog zal in het
werk trachten te stellen. Zo willen wij niet
afzijn om U en Uwe Mede-Regenten bij
deeze op het ernstigste te vermaanen, van
de zaak des geweldenaars, den verachtelijken W I L L E M de Vijfde, te laaten vaaren,
als ook die van zijne bloeddorstige en
wraakzugtige Vrouw, van zijne door opgeblaazen trots verblinde Zoonen, en van
zijnen nog snooderen aanhang den verfoeijelijken V A N D E R S P I E G E L en de schijnheilige deugniet VAN ALPHEN. Wij bezweeren
U om IJ-zelven te redden, U en de Uwen
in geene onherstelbaare poel van rampen
te storten, maar in deeze laatste oogenblikken van Uw bewind, waarin Uw gedrag
naauwkeurig zal nagegaan worden, blijken
te geeven dat gij meer bedroogen dan
kwaadwillig geweest zijt.
Bezef doch eens wat gij gedaan hebt!
Door Pruissische magt in het bewind gedrongen of daar in bevestigd, hebt gij
‘s Lands Gelden aan vreemde Mogendheden, voor het pleegen van openbaar geweld, laaten verspillen ; - Uwe Medeburgers door belasting op belasting en geldleeningen doen uitplunderen ; - aan den
Welvaart der Ingezeetenen nimmer gedacht; - alles laaten kwijnen; - de hand
geboden tot het meer en meer doen verag
teren der zaaken van de West- en OostIndische Maatschappij ; - het bloed het kostbare bloed der Ingezetenen - Uwe
Medeburgers - nutteloos in eenen tegen
de rechten der Menschheid, op den wil van

3en Dwingeland, ondernomen oorlog leen stroomen! En waartoe dit alles anders
dan om in Uwe Geslachten de Regeering
te behouden of over te brengen? Hier aan
moest het belang der Ingezetenen opgeofferd ; de zoogenaamde Middenstand uitgekleed, en de Behoeftigen tot de diepste
armoede vernederd worden.
Zie daar een gering gedeelt,e Uwer schanddaaden opgeteld. Beef op de overweeging
van dezelven ; en zo0 gij niet van nu af
aan medewerkt tot het stremmen van meerdere Geldverkwistingen ; het te keer gaan
van nxerdere rampen en ellenden: ja, ZOO
Gij niet de hand bied aan al wat tot bevordering van het heil Uwer braave doch
veel-al misleide Landgenooten nodig zij ;
zijt dan verzekerd dat ook het wraakzwaard
der Gerechtigheid U op het schavot verwacht.
Span des ook Uwe vermogens in om
Uwe Mede-Regenten hunnen gewicht,igen
plicht, vooral in dit uiterst oogenblik, t,e
doen gevoelen ; - spreek zelve in de Raadzaalen voor een mishandeld -bedrogen en vertrapt volk. . . . Gevoelt dat GU Mensch
zljt. . . . . En zijn Uwe poogingen te vergeefsch! Begeef U dan met luister en waardigheid onder den kring Uwer Medeburgers terug ; erken in het openbaar Uw
voormaalig schandelijk gedrag, en wi houden ons verzekerd, dat men U met blijdschap zal ontvangen, en het voorig aangedaan ongelijk vergeeten.
Denk niet dat men U bevreesd zoekt te
maaken, neen, wij moeten het U nog eens
herhaalen : de omkeering van zaaken moet
en zal voorzeker spoedig gebeuren ! . . . . .
Het is alleen gevoel van menschelijkheid
die ons tot deeze laatste raadgeeving,
tot
deezen uitersten stap noopt. Uwe rampzalige Vrouwen, Kinderen, ouders of naastbestaande, die Gij, anders handelende, ten
slachtoffer Uwer gruweldaaden maakt; en
die eenmaal, verschrikkelijk denkbeeld! tegen U getuigen zullen! Deeze zijn het die
ons hart doen bloeden, en ons eene laatste
pooging hebben doen te werk stellen om
IJ en de IJwe te behouden.
Laat af- dan om in verdere boosheden
voorttegaen, Vrees een vergramd Volk ;
maar nog meer Hem, die U geene zending
gegeeven heeft om Uw Gelijken te verdrukken. Vernederd U voor de Goddelijke
Barmhartigheid, en smeek die hartgrondig
op genade en geen recht.
Wij -zijn
Uwe Medeburgers
Het Geheim Committé van
Algemeen Welzijn.
Uit onze Vergadering
den 5 Aug. 1794.
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Philips van cleef, heer van Ravestein,
werd in 1491 binnen Sluis belegerd door
den hertog van Saksen, uithoofde hij, zonder herstelling zijner geschondene eer, de
hem aangebodene vredesartikelen niet wilde
aannemen. Wie geeft miJ den titel op van
het boeksken, dat hij, ter verdediging zijner
onschuld, in het licht gaf?
J. L. A. 1.
C&xwernenr van St. Domingo in 1785.
Welke is de naam van den persoon, Maastrichtenaar van geboorte, die in het jaar
1785, 1786 of 1787 de betrekking van gouverneur of althans een hoogen p o s t b e kleedde op het eiland St. Domingo, en aldaar omstreeks voorschreven tijd in een
opstand door zijne slaven is om het leven
gebragt ?
Johan Houfflin. Drie gewigtige staatsstukken zijn door hem, als secretaris, onderteekehd, te weten : de Apologie van prins
WILLEM 1, tegen den Ban van PIIILIPS 11,
1580, het Placaat der afzwering van PHILm3 11, 1581, en ‘t Verdrag van de Staten,
met den hertog van ANJOU, 1581. Dit onderteekenen, schrijft VAN METEREN,
was
oorzaak dat hij bij velen in baat was gevallen, en, ~alomme hem selven in disgratie vindende, omdat hij hem in haren dienst
(van koningin E L I Z A B E T H ) hadden laten
bruijcken, als in andere oclieuse salcen,” zijne
diensten aan koningin ELISABETH aanbood,
waarop h& in afwachting van eene betere
betrekking, aangesteld werd tot secretaris
v a n wxLLouc+HBYE. Wat, i s e r m e e r v a n
hem bekend ?
J. L. A. 1.

deelt he zijne gedachte mede over het CoEoniaeren der West-Indië door Nedsrladers,
en tevens over het nadeel van den slavenarbeid, en wel, in bewoordingen, waarin
een bijna profetische geest doorstraalt van
wat wij in de XIXde eeuw tot stand hopen
te zien brengen. Slavenarbeid hield hij niet
voor den voordeeligsten, want, zegt hij:
,>Dat men meijnde de Spaengiaerts met
haer Slavë souden profijtelycker arbeijden
dan .wy, ‘t selve waer misverst& want het
spreecwoort is, dat met ,onwillige horden is
quáet hasen vanghen, ende dat onwilligen
arbeijt swaer valt; slaven arbeijden so Zanghe
als de stock op den rugge is, alles sonder
industrije, als onvernuftighe dieren doende,
met grooten arbeijt; een man van dese
landen sal meer wercx afleggen, als drij
swerte slaven, die groot ghelt tosten, ende men saghe onder haer, dat de onwillighe ofte steghe, veel hun selven vergaven
ofte storven van hongher, om haer meest e r s s p i j t t e doene, als gheenen anderen
middel vindende om haer te wreken, over
huil onghenadighe Meesters, ende soo doen
haer ghelt verliesen, ende alsoo wort dickmael ghesien, dat vele r&k zijnde van
slaven, in corten tijt arm worden, als daer
sterfte onder comt.”
Deze bewoordingen komen mij belnngrijk genoeg voor, om thans in dit geacht
tijdschrift tot aandenken in herinnering te
brengen, met den vurigen wensch, dat, na
een tijdsverloop van twee honderd vijf en
v$ttzg jaren, het menschlievend gevoelen
van WILLEM
USSELINCX
eindelijk bewaarheid, en de last van hen, die door de Regering geroepen zijn om dat edel besluit
ten uitvoer te leggen, met het beste gevolg
moge bekroond worden.
J. L. A. 1.

Emanoipatie der Slaven in Westindië.
Uithoofde zijner veelomvatten’de handelkennis, gegrond op eigene ondervinding,
die hij, gedurende zijn verblijf van eenige
jaren in Spanje en in de eilanden, omtrent
handel en gelegenheid van Westindië,
had opgedaan, WaS WILLEM USSELINCX,
koopman te Antwerpen, een man, bij de
geleerdste en verstandigste ziJner tijdgenoten, als bij eenen PETRUS PLANCIUS, den
raadsheer FRANCOIS FRANCKEN
en anderen
geacht en geëerd. Als een der ijverigste
voorstanders tot het oprigten eener westindische maatschappij, waarvan hij in 1607,
het ontwerp van octrooi had helpen concipiëren,en dat, zonder de voorslagen ean bestand
of vrede, zijn beslag zou hebben gekregen,
deed hij zich tegen die voorslagen in menig
bondig 1) boecxken” heftig hooren, vooral nadat PHILIPS 111 den vrijen handel op oostindië, noch in de gewesten of streken van
dien, niet wilde toestaan, In een dezer boekjes

De loteruzaal en het binnenhof te ‘8 Liravenhage. Buitenverblijven onzer stadhouders (vgl. X11. bl. 41, 103,133, 139, 202;

X111. bl. 72). Is misschien Zuzlesteile het
lustverblijf geweest, indien die onrustige
tijden het hun vergund hebben, van WILLEM 1 en van MAURITS? Het huis 1 van een
ouderwetsch maaksel” was door FREDERIK
N verbeterd”, volgens BACHIENE, IV. bl. 1091.
In 1798 en 1799 logeerde ik meermalen
in dit inwendig fraaie en stevige gebouw;
in een vertrek van het torentje waren nog,
voormaals prachtige, toen half vergane meubelen. De gracht rondom was, door het
vervallen van een sluisje aan de tuinzijde,
droog en m e t gras begroeid. Een gemetselde brug m e t trappen geleidt daarover
tot den ingang, boven welken een wapen
(of naamletter?) met het jaartal 1581. Redriegt mijn geheugen mij niet, dan wezen
zij op WILLEM 1. Maar hoe was Zuilestein
.
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een eigendom geworden van den heer
SCHOONATJWEN,

van

VAN

Wien FREDERIK HENMATTHAEUS, de Juri

DRIK
het kocht? Zie
qla&?, p. 281. Op het voorplein waren de

koningskeukens van WILLEM 111.
Wat het huis in ‘1 Bosch aangaat, het
corps de logis, dat weinig meer bevat dan

de Oranjezaal
(van welke eene beschrijving en afbeeldingen bestaan) is kennelijk
van den tijd der gemalin van F R E D E R I K
HENDRIK; de schuin aangebouwde vleugels
zijn van later tijd. Het op zijde geborduurd
behangsel in de belendende zaal is een
geschenk van een omstreeks 1792 uit O.I.
teruggekomen heer (HEMMINGSON?) ; de porte
brisée, die aldaar de Oranjezaal
opent, is
er op last van mevr. SCIIIMMELPENNINCK,
ten tijde van het raadpensionarisschap gemaakt. Van een vroeger gebouw ken ik
geene overlevering ; misschien kan de oude
kaart van FL. BALTHAZAR, van 1615, k,et
uitwijzen. Is het JACOBAAS-prieeltje echt en
nog overig in de vijf beuken,boomen
(kunnen deze zoo hoogen ouderdom bereiken?)
waar men het plaatste aan ‘t einde bijna
van ‘t kerkpad? Den naam der faisantenboschjes kende men in mijn jeugd nog; het
waren lage met slooten doorsneden laantjes, waar later de groote vijver gemaakt
is. Het eenzaam woud, hetwelk het geldbehoevend bestuur in 1795 wilde omhouwen, is thans tot een park verkleind. Bij
de kadastrale opneming der juiste grensscheidingen der gemeenten in 1820, oordeelde de burgemeester van Wassenaar er
aanspraak op te hebben, dat het paleis in
die gemeente begrepen was, naar de palen
in de duinen.
L. J.
Mr. D. J. van Lennep en de landstorm in
1813 (vgl. X111. bl. 76). Wat ~ixr (te
Haarlem) omtrent den landstorm en de
zoogenaamde piekeniers in 1813 zegt, is volkomen de waarheid. Schrijver dezes diende
ook bij dien landstorm, maar kan verklaren, dat het volstrekt bij ons bataljon de
gewoonte niet was, oranjelinten aan de pieken te hechten, Het is waar, ik diende bij
een zoogenaamde ge weren-compagnie, zijnde
de eerste compagnie van ons bataljon, doch
de vijf andere compagniën
hadden pieken.
Deze geweren waren van allerlei soort, oude
snaphanen, jagtgeweren, ganzenroeren, CRdattengeweren, karabijnen, enz. Wij exerceerden, of liever kwamen bijeen, des Zondags tusschen kerkt.ijd, op de Schans tusschen den schouwburg en de manege. Wij
hadden bij onze compagnie een tamboer,
die, als ik wel heb, voor het gansche
bataljon diende, en zoo slecht sloeg, dat
er geen maat of order in was. Ik herinner mij, dat hij eens op de Leidschestraat

bU de Prinsengracht, vlak voor het huis
van den slager, den trommel al slaande
verloor, hetgeen een groot gejuich onder
onze jeugdige manschappen verwekte. Onze
kapitein (niet hopman) was de heer GERAUD,
een der luitenants de heer KLUPPEL
en sergeant de bekende acteur VAN WEL.
Van de manschappen, die met mij dienden,
is ten minsten nog in leven de neef van
laatstgenoemde, de bekende balletmeester
VOITUS VAN HAYYE.
Het heugt mij, dat
ons bataljon eens gedurende 2 maal 24
uren de wacht op de Botermarkt had in
de toen aldaar nog staande houten barak
of loots, zonder te worden afgelost. Onze
manschappen zagen er toen niet herdertijk uit,. De heer RIRRIUS CAMPEN, die, als
ik wel heb, den landstorm organiseerde,
en nog leeft, zou meer licht over de zaak
kunnen geven.
9 Januarij.
De Landstorm in 1813 (vgl. X111. bl. 76).
Ik breng DIXI mijn oprechten dank toe over
zijn rectificatie van hetgeen door my in ‘t
Leven van D. J. van Lennep, Deel 1, bl.
336 en 337, aangaande de Burgerwapening
en den Landstorm geschreven was. Volkomen waar is het, dat ik die beide zaken
met elkander verward had: wat echter zich
daaruit verklaren laat. dat de eene uit de
andere voortvloeide en er deel van uitmaakte; terwijl ik bovendien de stukken,
tot beiden betrekkelijk, en voor zoo verre
zy nog in den boedel mijns vaders aanwezig waren, by elkander vond. Volkomen
waar is het ook, dat de aanspraak, op bl.
387 volgg. opgenomen, in 1814, en, zoo ik
my wel herinner, in ‘t ‘laatst van dat jaar,
gehouden is; maar ik heb dan ook op bl.
341 uitdrukkelijk gezegd, dat ik in mijn
verhaal van ‘t geen tot den Landstorm betrekking had, de tijdsorde was vooruitgeloopen, gelijk ik dit in mijn boek meer gedaan heb, als ik een bepaald onderwerp
in eens wilde afhandelen.
Even als ~1x1 niet gelet schijnt te hebben op hetgeen ik, ter waarschuwing, geschreven had, heeft hy op een andere plaats
een woord gelezen, dat door my niet gebezigd was. Ik had gezegd, dat mijns vaders Luitenant-Kolonelschap
n van administratieven aart bleef” en wilde daarmede
eenvoudig te kennen geven, dat het niet
kwam tot een vechten, uittrekken, of eigenlijk dienst doen. Maar nu laat ~1x1 my
zeggen, dat voornoemde betrekking geheel
van administratieven aart bleef, en dat
woordje geheel maakt hier in de beteekenis der periode geen gering verschil: immers door het bezigen daarvan zou ik werkelijk hebben te kennen gegeven, dat geene
n2anoeUwre,
zelfs geen exerceren en mar-

-
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scheeren, door mijn vsder ooit bestuurd of
madegemaakt wa8, en ik zoQ het verwijt
verdiend hebben, my door DIXI gedaan, dat
ik in weerspraak met my zelven was.
Dit punt is echter v8n minder gewicht;
maar twee andere aanmerkingen zijn er,
die zwaarder by my wegeb, en die my eigenlijk de pen doen opvatten, omdat ik, door
ze zonder 8ntwoord te laten, de verdenking
op my zou laten rusten, dat ik te dezer
plaatse van mijn werk - en waarom dus
ook niet elders ? - anecdotes zou hebben
verzoenen of de dingen anders voorgesteld
dan zy waren, alleen met het doel om aan
mijn verhaal wat meer kleur by t,e zetten.
‘t. Is waar, ~1x1 is beleefd genoeg om het
te willen doen voorkomen, als zoude het
verkeerde, dat hy in mijne voorstelling
meent te zien, alleen daaraan toe te schrijven, dat mijn geheugen my zou hebben
bedrogen. -Ik kan ongelukkig een zoodanige onderstelling niet aannemen. Ik kan
in mijn boek dwalingen hebben begaan, en ik weet, dat ik ze begaan heb - ‘t zij
om dat ik ‘t een of ander wat ik las verkeerd begrepen, ‘t zij om dat ik verkeerde
narichten of inlichtingen bekomen, ‘t zij om
dat ik onjuiste gevolgtrekkingen heb gemaakt; maar wanneer ik in dat boek vertel, dat ik gezien en gehoord heb, dan stel
ik my daar verantwoordelijk voor, en dan
is een van beiden waar; 6f men moet my
gelooven, óf men moet my betichten van
opzettelijk gelogen te hebhen. Aan gebrek
van geheugen kan hierby niet gedacht worden: ik geloof in mijn boek bewezen te
hebben, dat mijn geheugen, vooral waar ‘t
byzonderheden uit mijn kindsche jaren betreft, zeer vast is, en ik zou aan DIxI, indien ik de eer had, hem te kennen, daar
uog meer bewijzen van kunnen leveren.
DIXI durft, zegt hy, zijn herinneringen
gerust tegen over de mijne te stellen, om
dat ik, toen de Landstorm bestond, nog maar
elf (in 1814 twaalf) jaitr oud was en hy
by dien landstorm diende. Goed! hy was
dus misschien toen achttien, misschien v$en-twziztig jaar oud. Maar wat bewijst dat
nu? Mijn herinnering van 1814 telt 49
jaren, en de zijne ook: dat staat volkomen
gelijk. En om dat hy nu ouder was en by
den Lsndstorm stond, en zich dus beter
herinneren kan hoe ‘t met de organizatie
van dien Landstorm, met het exerceeren,
enz. enz. toegegaan is, dan ik, die er niet
by stond, vloeit daaruit voort, dat ik my
geen woorden zou kunnen herinneren die
ik gehoord, of bijzonderheden, die ik ge.
tien. heb, en die my genoeg getroffen hebben, om ze te onthouden?
Maar nu die twee punten van beschuldiging, Ik heb in een noot verteld, dat ik

den Hopman - of, om met DIXI ‘t uitheemsche woord te bezigen den kapitein - Brandt
tegen den Kapitein De Neufvílle heb hooren zeggen, dat hy by eeti order gelast had,
dat zijn manschappen hun pieken met oranje
lintjes zouden vercieren. Ik herhaal het,
ik heb dit gehoord, ten huize en in tegenwoordigheid mijns vaders, in de voorkamer;
en de Hr Brandt voegde er by: njy moest
er ook maar een order van maken.” ‘t Is, of my de woorden en de toon, waarop
zy gesproken werden, n o g i n d e ooren
klinken. Voorts geloof ik, maar daarop zou
ik niet, als op het voorgaande durven
zweren, dat het gesprek plaats had by
gelegenheid, dat de Kapiteins de bevelen van
hun Overste kwamen vernemen met betrekking tot den aanstaanden intocht van Willem 1, als koning der Nederlanden.
Nu zegt Drx~: hy stond by de kompagnie van Brandt, en dus, als er zoodanige
order gegeven was, zou hy daarvan hebben moeten weten.” - Ik zie de juistheid
der gevolgtrekking niet in. Hield DIXI het
ordersboek? - was hy Officier en las hy
de orders? - of eenvoudig Piekenier, die
ze hoorde? -. In elk geval, zoo hy geen
enkele der toen gegeven orders vergeten
heeft, dan heeft hy wel een geheugen van
staal, en op dit punt zeker beter dan ‘t
mijne. Ik ken de fabels van La Fontaine
en een goed deel der Education complette een en ander van mijn 5e tot mijn 12e jaar
geleerd - nog van buiten, maar al mocht ik
er de koord me& ontgaan, ik ZOU geen enkele order meer weten te zeggen, die ik,
als Officier by de Schuttery, van 1825 tot
1835 gelezen heb. Een nieuw bewijs dat
het geheugen er met de jaren niet beter
om wordt en dat wy alleen datgene goed
onthouden, wat ons byzonder treft.
Maar - en het verwondert my, dst DIXI
dit niet als argument in zijn voordeel heeft
bygebracht, - er viel voor hem geen order
te onthouden, om dat er, in den gewonen
zin van ‘t woord, geen order geweest kan
zijn. Een Kapitein geeft geen orders: hy
deelt alleen voor zoo veel noodig, de ontfangen orders aan zijn officieren en manschappen mede. De heer Brandt moet zich
dus in zijn gezegde verkeerd hebben uitgedrukt en ‘t woord order gebezigd, waar hy
eenvoudig van een v mondelingen last,” een
~uitnoodiging” had moeten spreken. En nu
zijn drie dingen mogelijk, of dat de heer
Brandt zich versproken heeft en dien last nog
niet, gegeven had, en, om die reden, of gehoor
gevende aan de bedenkingen van zijn overste,
de zaak heeft laten rusten; òf dat hy den
gegeven last weder heeft ingetrokken, bf
dat de last werkelijk gegeven is: in het
eerste geval heeft ~1x1 er natuurlijk niets
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van gehoord: in het tweede en derde bestaat de mogelijkheid, dat hy afwezig was,
toen de last gegeven werd, of dat de zaak
hem niet belangrijk genoeg is voorgekomen
om haar tk onthouden. In elk geval kan
zijn bloote verklaring, dat hy zich niets
betreffende de lintjes aan pieken herinnert,
niet opwegen tegen mijne verzekering, dat
ik de besproken woorden gehoord en de
lintjes aan de pieken gezien -heb. - By
die’ gelegenheid hadden dus ook werkelijk
de Piekeniers een herderlijk voorkomen. Gaarne wil ik echter toegeven, dat dit niet
hun normaal voorkomen was, dat die lintjes
alleen by buitengewone plechtigheden voor
den dag kwamen, en dat ik my by mijne
voorstelling dienaangaande in mijn boek, in te
algemeene bewoordingen heb uitgedrukt.
Maar nu het tweede punt. - DIXI beweert, dat er geen muzykanten of tamboers
by het corps Piekeniers geweest zijn en
dat er alzoo geen questie wezen kon van
heti al of niet in de maat marscheeren van
mijn vader. Aangezien nu mijn vader nimmer andere militaire oefeningen heeft bygewoond dan die van den Landstorm, zo0
ik dus ook hier een feit verteld hebben,
dat my onmogelijk kon gebleken zijn.
En toch is ‘t feit waar, en ik kan ten
dezen opzichte althands aan DIXI bewijzen,
dat mijn geheugen beter dan ‘t zijne is.
Er waren wel degelijk tamboers by den
Landstorm: en ik zal er hem deze byzonderheid by vertellen, dat, om dat de officieren blaauwe jassen aan hadden, een der
kapiteins een Wale-weesjongen tot trommelslager genomen had, ten einde diens blaauwe
pakje met de kleur, waarin de Staf gedoscht was, harnonieeren zofi. Heeft de
vermelding van dit feit de herinnering van
DIXI nog niet genoegzaam verlevendigd, en
wil hy my niet gelooven, hy wende zich
dan tot den Heer A. de Neufville alhier,
die de bewuste kapitein was, en mijn woorden bevestigen zal. Zoo gemelde Heer zich
al niet - wat ik best begrtpen kan het gesprek met den Heer Brandt herinnert, hy herinnert zich des te beter, dat
mijn vader tegen de maat in marscheerde,
en hoe het zijn verwondering wekte, dat
iemand, die zulk een fijn gehoor bezat waar
‘t een dichterlck rhytmus gold, zoo geheel
van muzykaal gehoor was ontbloot.
Ik zo& nog andere détatls betreffende die
Landstormhistorie kunnen bybrengen om
aan ~1x1 te bewijzen dat min geheugen op
dat punt nog al zoo slecht niet is. Heugt
hy zich b.v. nog, wat stellig het geiral is,
indien hy toen, als ik vermoed, student
was, dat het pieken-magazijn in de kollegiekamer was en er herhaaldelijk studenten
om e.en nieuwe piek kwamen vragen, om
.

dat de hunne niet deugde ; wat ik van
achteren ho0, dat een voorwendsel was,
om een praatje met de meid te maken? En hoe Jan van Well, de beroemde Pierrot,
serjeant
was, wat my natuurlijk zeer vermaakte ? - Maar de volgende anecdote,
waarmede ik dezen besluiten wil, zal hem
natuurlijk onbekend zin.
Eens op een ochtend kwam er een kolossaal heer, met prachtige zwarte bakkebaarden, by mijn vader, en zeide, dat hy
opgeroepen was om by den Landstorm te
dienen, maar dat hy aan die oproeping niet
kon voldoen. ~1 Wel! my dunkt,” zet mijn
vader, hem aanziende ; wjy ziet er juist uit
als iemand die my lijken ZOU voor onderofficier; wat reden van vrijsalling kan jy
by mogelijkheid voorwenden.” - ,jMijn
Heer,” antwoordde de bezoeker, zich voorover buigende en fluìsteyende:
nik ben de
Scherprechter.” - Mijn vader schoof zijn
stoel achteruit, en ik liep dolblij naar mijn
moeder en riep, terwijl ik my in de handen wreef van plezier : »Mama! Mama!
de Beul is by Papa !”
J. VAN LENNEP.

De aohtkante boeF(Tgl. X11. bl. 234, 321,
358; X111. bl. 34). Ter laatst aangehaalde
plaatse wordt ook JACO ter sprake gebragt.
V66r mij .ligt Uitvoerig verhaal van alle
Feijten en schelmstukken gepleegt door JACOB
FREDERIK
MULLER alias JACO, ds meede
zij,
Proces Crimineel en Vonnis. Uitgesproken tot
Amsterdam in den Jare 1717. t’ Amsterdam
bij JOHANNES DE RUIJTER 1743, kl. 8”. De
vierde druk. Het is versierd met een allerellendigst portret. Het geheel is 32 blad$jnenôdgroot.
Volgens dit verhaal is hij
augustus 1718 ter dood gebragt.
Zijne makkers, ten getale van zeven, waren reeds den 12de* september 1716 te
regt gesteld.
c. P. L.
De man met het ijzeren masker (vgl.
X11. bl. 138, 289, XIH. bl. 1, 81). Gelijk
het meermalen met vragen in den Navorsder
gaat, zoo ging het ook met deze: er kwamen onderscheidene bijzonderheden op in,
behalve een antwoord op de vraag. Ik blijf
haar nog doen, daar ‘t mij om &ne on+
derstelling te ‘doen is; zie de eerst aangehaalde pl., waar de vraag gedaan is.
H. M. C. v. 0.
Pruiken (vgl. XIII. bl. 81). Denkelijk
is de >,Geschiedenis
van de pruiken”, Rec.
o. d. Rec. VI, Meng. bl. 345-348, niet dezelfde als die in den Almanach de Gotha
voorkomt; er staat althans boven : »gevolgd
naar het Hoogduitsch”, terwijl de Gotha14
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8ch.e Almanak in het Frans&
gegeven,

wordt uitv. 0.

Pon@m vm Battem en Gesm&ms &kitentik (vgl. XIII. bl. 78). Mm zou b&m
vragen, of de Navorsc&e~ wel de plaats zij
‘vap den Almanad
de Gotha bestaat ook eene
voor een artikel over een persoon van 909
duitsche uitgave].
algemeene bekendh.eid a l s PONTI4EN VAN
Tentonische
orde (vgl. X111. bl. 7, 70). HATTEM is in de kerkelijke gesçhiedenis
Die orde is werkelijk gesticht door eenige onzeg vaderl&s, vooral omdat men slechts
kooplieden en de eerste gootmeester WALD- zoo algemeen bekeqde werkeu behoeft op
te slaan als $~4srus,, Go& Woordenb. (d.
BOTT V A N BASSENHEIM, zelf een burger
v a n Bremen, w o r d t d o o r o u d e kronijk- 11. bl.. 29) en CNA, der Chr. kerk in Ned.
schrijvers een man genoemd, meer edel na de Herv. (dl. 14 bl. 223), XPEIJ, Kerk.
Gesch. der XVLU eeuw (dl. VIL bl. 196;
van daden dan van afkomst. (Zie bij CARLYLE, Frederick
fhe Great, boek 11, ch. VL) X. bl. 223), YPEIJ en DERMOUT, Gesch. d:
qij verwierf ontzaggelijk groote bezittingen, Ned. Herv. Kerk (dl. 111. bl. 124), om volvooral in de Oostzeelanden, maar begon ia kown antwoord op de vraag van i te vinde 15” eeuw te d+len, en leed vooral groote den. Do@ daar de geachte red@$e-door het
plaatsen dier vraag getoond heeft, de koverliezen doar en na den slag van Tannenherg (1410) waar W L A D I S L A U S V, ko- lammen. van dit maandschrift voor hare.
ning van Polen, de ridders versloeg en beantwoording open te zetten, zij het volde grootmeester zelf sneuvelde. In 1525, gende, zoo kort mogelijk, gezegd.
verklaarde
zich ALBERT van Brandenburg,
PONTUEN
VAN
HATTEM
werd in.hetjaar
de , toenmalige grootmeester, voor de her- 1641 te Bergen op Zoom geboren, waar men
vorming van LETHER, huwde, en secula- misschien in de doopboeken zij?:? gsboorte$$eeFde Oostpruisen, dat sedert in zijn althans doopdag en de nameq zgner,oudars
familie bleef. Een gedeelte der ridders be- zou kunnen nipden. Hij studeerde te Saunoemde toen in zijn plaats WALTER V A N mur en werd predikant o het zeeuwsohe
CROMBkRG
en de zetel der orde werd overeilandje St. Philipsland. I anneer? In of
gebragt naar Marienthal of Mergentheim v66r 1675; men zou den t$d zijner bevesin Fr+kenland ; ter zelfder tijde reconstitiging misschien kunnen vinden in de architqeerde zich de orde der Zwaardbroeders, - ven der voormalige classis van Thden en
die 1237 in de duitsche was opgenomen, - Bergen op Zoom, niet in die van zijne standonder WALTER V A N
PLETTENBERG.
Ds plaats, want naar ik wijlen mijnen vader,
d+che orde behield slecht,s haar eigen- een der latere opvolgers van den beruchr
dommen in Duitschland! Hongarije, Italië, geworden man,, heb hooren zeggen, yin uit
de N,qdcrlanden; ziJi hield f e i t e l i j k o p t e de philipslandsche kerkeraadsboeken alle
be&&n met het Heilige Roomsche Rijk in bladen gescheurd, die iets aangaande. hem
‘t begin dezer eeuw. NAPOLEON hief haar zouden behelzen. Reeds als student moet
formeel op bij een decreet van 24 april V A N H A T T E M een ijverig aanhanger van
1809 ; de koning van Pruisen herstelde SPINOZA zijn geweest, en toen hij -inwelk.
haar in 1852’onder den naam van Ez;anjaar kan ik op ‘t oogenblik niet. nazien Lessen over den. Catechismus uitgaf, werd
geli&e orde van Bt. Jan.
B. F.
dit boek als sociniaansch. antinomistisch.
‘Doodvonnis bij loting (vgl. X11. bl. 295, libertijnsch,~ goddeloos en &dslasterlijk uit:
337, 363, X111. 1, 69). Ten bewijze hoe eekreten. De classis vroeg het oordeel der
dit in onze oogen zoo vreemde gebruik theologische faculteiten re Leiden en te
vroeger algemeen in zwang was, diene nog Utrecht, en dat viel, zoo ongunstig uit, dat.
het. volgende .uitt#reksel uit de )I Schwedische den schtijver, op niet minder dan 37 pun-Kriegs-artikel” opgenomen door GFRÖRER ten van beschuldiging, de predikstoel werd,
in zijne w,erk over GUEITAAF ADOLF, p. 920
ontzegd (1683). Over z@e stellingen zie.de
sq. (2”. ed.)
boven aangehaalde schrijvers ; zijn christen-.
* . . . Wer die Flucht ergreift, während
dom komt neder op een philosophisch quie1) er sein Seitengewehr noch brauchen kerm, tisme, da$ hij na zgne afzetting daor het,
»wird vor ein Kriegsgerjcht. gestellt: liegt houden vqu afzonderlijke godsdienstig9 bij»die Schuld an den Befehlshabern, so wer- eenkomsten (u cqnventiculen,“) trachtte @nnden di-6 ‘schimpflich aus dem Lager ge- nemelijk te maken,. waartoe zU% strang-i
)Ijagt; sind es die. Gemeinen, welche ihre zedelijke leefwijze - men moet eerlUk zeg» Pacht verletzt haben, so mussen sìe loosen,
gen: gansch gGen uitvloeisel Gqer. leer » d&.ke&nte Mann wird aufgehenlct” cet.
veel taebragt. Na zijnen dood, die in het
@e.ook J. HEILXANN, Bas liriegswesen u.
jaar 1706 I dag noch plaats we& ik op
8. w. (18501, p. 221-266, waar deze arti- te geven -; voorviel, werd zijne leer nog.
kelen in extenso zijn afgedrukt.
a. 7.
lang in geheime conventiculen levendig. gehouden door zijne leerlingen,, met name.
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dienstbode,
die nog tot diep in de eerste
helfe der vorige eeuw te Zieriksee eenen
tr$ grooten aanhang had. ROGGEVEEN,~;~~
der ijverigste aanhangers van den voormaligen philipslandscheti
leeraar (over wien
dr. BORs1us eene naauwkeurige verhandeling heeft geplaats in HUT en ROYAARDB,
Ned. Arch. voor Kerk. Gesch. (dl. 1), gaf
in 1718 en later »uit de nagelatene geschrif%en” van VAN HATTEM in het licht:
Val wam ‘5 werelds afgoia, of het geloof der
heiligen, zegepralende over de leer van eigene
gmgtigheid,
dat aanleiding gaf tot veel gesuflj-ijf en tegengeschrijf, en tot die plakaten, uit welke t zijne vraag ontleende. Ik
bezit: Het masker der Hattem&en afgeligt;

@de een Catechismus dier vrijgeesten, war
in hunne gewaande Euangeleileer
(sic) door
vraagen en antwoorden Klaar en Zaakel$‘k
werd tioygesteld; met Reeden en SchrìftuurAanmerkingen op eider Antwoord. Uit Sc?@tulyke Handelingen en Nondelylee Saamensprekingen met die Gexindheìd, opgestelt. Tot
vereideling der Illachte van HENDRIX WOUTELAABB, over het geene hem deswege bejegend
is. Door JACOBUS POST, krankbezoeker (Am-

sterdam 1734).

GOS~INUSVA~B~ITENDIJK,
kleinzoon eens
dordrechtschen leeraars v a n denzelfden
naam, geboren te Oudbeierland - ook
hier ontbreken mij de gegevens tot nadere
aanduiding - werd in augustus 1702 als
predikant te Schare en Vlake op het eiland
Zuidbeveland
bevestigd. Zijne onregtzinnigheid begon ten jare 1705 ín den kijker te
loopen, -maar toen liep de zaak iet een
sisser af. In 1709 echter ontbrandde de
verketterings-mutsaard op nieuw, met dat,
gevolg dat BUITENDIJK den 19den februari
1712 van zijn ambt ontzet werd. Zie over
deze kerkelijke procedure : BFWJKELAND,

Kort verhaal van de handeling met den Heer
6.

vAX

BUITENDIJK

(Middelburg 1712), ook

Korfe geschiedenis der gemeente van Schare en Vlake

eenigermate

VAN

EINSBERGEN,

(Zieriksee 1845). Wat verder van BUITENDIJK geworden is, doet er hier minder toe.
Met een woord zij gezegd, dat hij zich op
de geneeskunde ging toeleggen en daarin
promoveerde. In 1716 woonde hij te Breda,
waar hem echter de inwoning, gelijk ook
in 1728 te Amsterdam, verboden werd. Zijn
latere lotgevallen zijn mij niet bekend ; misschien weten anderen door mededeeling
een? nalezing op deze regelen te geven
en daardoor eenen wensch van VAN BINEIBERGEN (t.
a. pl.) teven8
te vervullen.
Ook B U I T E N D I J K hield )I conventiculen ,”
doch zijne gevoelens verschilden naar ‘t
schhijnt nog al wat van die V&I VAN HATTEM, hoewel hij zich naauw
aansloot aan

BOoMdcI, een der ijverigste lfI&$misten.
Volkomen stem ik in met den wens&
van GLASIU~ (Godg. Ned., t. a. pl.), dat e&ie
bevoegde hand eens eene uit g8ede bro&
nen bewerkte geschiedenis van VAN XfA'rT E M en het Hattemisme geve. Ook na&
mijne overtuiging is men in dien ate?leb
regtzinnigheidstijd hoogst onregtvaardig
omtrent hem en zijne gevoelens geweest.
MARINTJB

H. M. C. v. 0.
TH& is w&tw. PONTIAEN VA?? HATTEM is e&
vru bekend persoon. Het antwoord van den h&i
v. 0. heeft echter bewezen, dat er wel in verscheidene bekende en gemakkelijk verkrijgbare werken van hem gesproken wordt, maar dut er toqk
meer van hem te vinden is èn in boeken die zeldzaam voorkomen en in geschreven stukken, en
dat derhalve het bestuur wel gedaan heelt met de
vraag te plaatsen en zoo doende aanleiding te ge
ven tot het opsporen van het nog niet, althans
niet algemeen bekende.]

Uitbeiteling van familiewapens (vgl. X11.
bl. 301, 329, 356; XIII. bl. 1, 35). Onder
de gewigtige besluiten door de staten-generaal in den aanvang .van 1795 genomen,
vermeldt c. ROGGE in zijn Tafereel van de
geschiedenis der jongste omwenteling in de
Nederlanden, Amst. 1796, dat, waarbQ pet
begraven in de kerken en op kerkhopen
binnen de steden of dorpen en het plaat=
een van wapen8 en rouwkasten
in de ker;
ken werd verboden. Aangaande dit laatste
verklaart hij, dat alle wapenborden en
kasten, alle wapens op grafzerken moesten
weggenomen of weggehakt worden, en dat
hiervan alleen de tombes of gedenkstukL
ken yan kunst werden uitgezonderd. »Te
»Utrecht (zoo verhaalt hij op bl. 481 volg.)
))waren de wapenbor,den
reeds den 3 Fer
N bruarij weggeruimd, en aan de behoeftigen
1) tot brandhout uit.gedeeld. In Friesland werEden dezelve in het laatst van April weg&
»genomen, Gelderland was hier op den.10
~Februarij mede bedacht geweest. En in
xAugustu8 werdt ook aldaar het drage
>,van Liverijen, en het voeren van wapend
1) op Koetzen en Rijdtuigen afgeschaft. Daai
) de trotschheid van den Adel zich oo!& uit)) strekte om Rijdtuigen, Gebouwezi, Vaartui;
I) gen en de klederen hunner Bediendens met
>I hunne wapenen te doen pronken ; en de
~zticht naar onderscheidingen
zich tot in
)lde Tempels aan nederigheid en ootmoed
) geweid, op het beleedigendste vertoonde,
»werdt het voeren van alle wapenen e
1 het doen dragen van Liverijen bij Hollan a
1 volstrekt verbodén en bevoolen alle bankeii
1 en gestoelten in de kerken gelijk te ‘ma1) ken” enz.
a. y.
14*
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Uitvinder der houtzaagmolenn. Het is
bekend, clat CORNELIS CORNELISZ van Uitgeest de houtzaagmolens uitgevonden en die
het eerst te Zaandam in praktijk gebragt
heeft. Zie mijne Geschiedenis der Zaanlanden, dl. 1. bl. 240, dl. 11. bl. 7 in de bijlagen.
Het zoeken naar het rijmpje 1) op den eerste
Zaagwindtmolen” enz. en waarvan ik den
maker mogt aanwijzen, bragt mij een boekje in
handen, waarin de naam van dien CORNELIS
CORNELISZ. of zijn van vermeld wordt;
eene bijzonderheid, die ik nergens anders
aangeteekend
gevonden heb. In dat boekje,
dat ik de vermelding in een afzonderlijk
artikel waardig acht, om redenen daar te
ontwikkelen, wordt van de houtzaagmolens
gezegd:

.

) be added, that upon the coin of Dordt or ’
#,Dordrecht i n H o l l a n d i s a c o w under
fjwhich i s sitting a m i l k m a i d . T h e same
1) representation is in relievo on the pyramid
b>of an eleEant fountain in that. beautiful
~,town. Its &igin is from the following his1) torical fact: When the United provinces
I) were struggling for their liberty, two beauB) tiful daughters of a rich farmer, on their
N way to the town, with milk, observed no far
» hed from their path several Spanish soldiers
N concealed behind some hedges. The patriotic
nmaidens pretending not to have seen any
3) thing, pursued their journey and as soon
1) as thep arrived in the city, insisted upon
1) an admission to the burgomaster, who had
rlnot yet left his bed, they were admitted,
N aud related what they had discovered. Den eersten vinder is geweest
BBHe assembled the council, measures were
KRELIS LOOTJES tot Uytgeest.
» immediatelp taken, the sluices were opened,
Die bouwd de Moolen op een vlot
»and a number of the ennemy lost their
En saegde eerst het Wagenschot,
~lîves in the water. The magistrates in a
Uit wat Quartier de wint dan waeijt,
N body honoured the farmer with a visit,
Het vlot en Moolen hij verswijd,
1) where they thanked his daughters for the
En kuurdent in de meer ‘) wel vast
,)act of patriotism, which saved the town;
Dan saegt de Moolen met er haest,
BBthey afterwards indemnised him fully
De Moolen met octroy verkocht,
) for the lost he sustained from the inunEn saegde noch al op het Vlot,
,)dation, and the most distinguished young
Ontrent de Joffer tot Saerdam,
N citizens vied with each other, who should
Daer lag se in de binnen-Saen.
) be honoured with the hands of those virIn de nog aanwezig zijnde molen dt 1) tuous milkmaids”
Is dit verhaal waar, en zoo ja, wanneer
Juffer wordt op de stijlen het volgende in
schrift gevonden :
is dit voorgevallen ?
H ONE noemt in zijn belangrijk werk
1592 ben ik gebouwd
1596 Hier vermaakt.
veelal de bronnen, waaruit hij geput heeft.
Het eerste jaargetal doelt waarschijnlijk Hierbij is dit intusschen het geval niet.
D. F.
op den tijd, dat de kunst van ERELIS LOOTDordsehe
melkmeisje. In het Xe deel
JES
met dien molen in praktijk werd gebragt, terwijl het laatste het jaar aangeefi
van den NavorscAer vind ik gesproken van
dat de molen van het vlot op den dijk. munten van Dordrecht waarop een meisje
die eene koe melkt. De vrager verhaalt
w a a r hij nu staat, overgebragt werd er
wij kunnen aannemen, dat in dienzelfder daar hoe een engelsch schrijver dit afleidt
tijd de beweegbare kappen zullen uitge.
van eene gebeurtenis uit den spaanschen
oorlog. Ik vraag vooreerst: bestaan er zulke
vonden z$n.
H - g.
dordsche munten, ten anderen vindt men te
Dordach meIkmeG (vgl. X. bl. 34) Dordrecht een waterput waarop dezelfde
In HOHE's Every-day boolc, London 1332. historie is afgebeeld en eindelijk is die
deel 1. bladz. 605, lees ik het volgende
historie waar en weet iemand er meer van
b.v. het jaargetal, den naam van het melkverhaal :
GERRIT.
»In honour of the female character anc
meisje, enz. enz. ?
ein illustration of the 1”’ of may, shoula

OUDHEID,- MUNT- EN OENNINGKUNDE.
Zeilwagen van Stevin (vgl. XIII. bl. 41).
De heer FREDERIK MULLER vraagt, bij wien,
behalve bij PEERKAN op DE GROOT, en CAPPELLE, nog iets meer over dezen wagen
1) De meer - Uitgeester meer.

te vinden is.

FLXYXUNG,

op bl. 56 zijner

Oostende vermaerde Selegeringh, en PARS, op

bl. 317 zijner Naamrol, maken er mede
melding van ; en omtrent het bestaan van
den laatsten zegt hV, dat te Scheveningen
nog een stuk van dezen zeilwagen, door den
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gemeenen
man, onbekwaam om kunatwerken naar verdienste te waarderen, de
Malle wagen genaamd, te zien zoude zijn
geweest. Toen PARS, dit in 1701 schreef, was
deze wagen dus reeds gedeeltelijk gesloopt.
Verder verwijst hij naar ‘1 L e v e n vara p r i n s
MAURITS,
op het jaar 1600, bl. 215, alwaar
over dezen zeilwagen, en over clergel@e
zeildragende wagens wordt gehandeld. Wel*
ligt is er ook sprake van in G O E T H A L S ,
Notìcc Rist. s. 1. vie et les ouvrages de Simon
Stavin, Bruxelles, 1841, bevattende de
naauwkeurigste opgave ziner schriften.
J. L. A. 1.
Zeilwagen van Stevin. Toen in 1795
de goederen des stadhouders verkocht werden, was daaronder ook de lcleìne zeilwagen
van prins MAUIUTS ; eenige scheveningsche
burgers, aan een voorwerp, dat hun dorp
had helpen opluisteren, verkleefd, kochten
hem voor f 60. - Hij is nog (1803) te
Scheveningen te zien. Ven den grooteren
zeilwagen is niets meer over (Vaderlandsche Historie, dl. XXX, bl. 302).
Daar wij nu over den zeilwagen spreken,
moeten wij opmerken, dat deze uitvinding
reeds bestond v66r STEVIN, zoo als ons bleek
uit het werk getiteld: Icones vivae verae et
getiuìnae nationum gentiumpue omnium quot
accolunt ad oram maritìmam quae a Gadìbus
usque in Indium Orìentalem et inde ad Chinarum usque regnum continuato ductu pertingrt, addìtàs eorumdem ceremoniaà morìbusq.
ita expreks, ut coram spectari credas. Expres& sunt et habitus moresq. quibus turn a.si
Luaitana’ turn uxores et manc@ia eorum hodie
in India utunkr. Francforti WOLFGANGUG
RICTER MDXCIX, te vinden op de Leid-

sche bibliotheek achter de reis van LINSCHOTEN.
Op pl. XXV komt aldaar een
zeilwagen voor en daaronder staat Currus
qui Vetito actì per siccum feruntur. Mogelijk gaf het bekend worden van dezen chineeschen zeilwagen aan STEVIN wel het
denkbeeld om zijnen vermaa;de;zeGw;gen
te vervaardigen.
. . . .
Glazen, betrekkelijk de Groot, te UWkam. Bekend zijn de afbeeldingen der geschilderde glazen in het huis van DAATSELAAR
te Gorkum over de vlugt van D E
GROOT,
geplaatst achter het lO& st. der
Bijvoegsels óp Wagenaar. - Vrage: zijn
die glazen nog ia orìginali en in dat huis
aanwezig? of zoo neen: waar zijn ze dan?
of wanneer zijn ze verdwenen?
FRED. YULLER.

Glazen, betrekkelUk
de Groot, te Gorktlm. De glasramen van HUGO DE GROOT
bestsan nog; ofschoon zij door het brutale

bombardement onzer stad, in januárii 1814,
om de Franschen er uit te krijgen, nog al
geleden hebben, even als door den storm
van 9 nov. 1800.
Het huis van DAATSELAAR behoorde later,
even als de < glazen, de kast en de pomp,
aan mijne grootmoeder, de wed. A. VAN
APPELTERE,
geb. BROUWER; maar de glasramen en kast zijn v66r eenige jaren overgebragt naar ons weeshuis ; de pomp is
nog in loco.
Afbeeldingen van de glazen, doch kleiner, kom?n mede voor in ons werkje over
Loevestein bij IXORNEER, van 1840.
BOONZAJER.

Drinkglazen. GOLDONI, de bekende italiaansche blijspeldichter, verhaalt in zijne
Memorie (deel 1, p. 67, der Scelte Commedie
di CARLO GOLDONI. Padova 1811), dat hij
in zijne jeugd zich te Gorizia bevindende,
aldaar drinkglazen vin zeer bijzonderen vorm
zag. De beschrijving, die hij er van geeft,
luidt aldus: I) Questo bicchiere era una mac~china di vetro dell’ altezza d’ un piede
ncomposta di diverse palle che andavano
1 diminuendo, e che separavansi da piccioli
1 tubi, e che finira in un’ apertura allun) gata, comodissima a presentarsi alla bocca,
>) per cui facerano sortir il liquore. Riemr)uivano il fondo di auesta macchina chia1 mats il gloglo ; poscia*approssimandone
alla
1) bocca la sommita ed alzando il eomito.
ai1 vino che passava per le palle e pe’ tubi
))rendeva un armonioso suono; il che fa1 cendosi da tutti i convitati nel tempo me1) desimo, questa moltiplicit8 di suoni formava
run nuovo e grazioso concerto.”
Zijn deze bekers bekend, en bestaan er
afbeeldingen van en waar?
a. 7.
Kabinet van zeldzaamheden van den
stadhouder. Onder de roerende goederen
van den stadhouder, waarop door de fransche representanten namens de republiek in
januarij 1795 beslag werd gelegd, bevond
zich ook een kabinet van zeldzaamheden.
Eenige hoogst belangrijke voorwerpen uit
deze verzameling werden bestemd om aan
de nederlandsche natie ten geschenke te
worden gegeven. Onder meer bijzonderheden, die met het overbrengen er van op
11 maart gepaard gingen, verhaalt C. ROME
in zijn 1) Tafereel van de geschiedenis der
jongste omwen,teling in de Vereenigde Nederlanden. Amsterdam 1796” op pag. 492, dat
in het slot der begeleidende missive van
den franschen representant ALQUIER gelezen
werd: 11 dat hem (ALQUDCR) bewust zdnde,
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»‘dat onder de leden der Staten&neraal,
n zich liefhebhers en aankweekers van Ka.n~>sten en Wetenschappen bevonden, hij hen
P) verzocht uit deze Verzameling zoodanige
»st&ken der natuurlijke historie te kie-

»zen; waardóor i$ irmtW Mjaöndere ve?»,.zamelingen
konden vermeerderen.”
Is het ook bekend of van dit aanbod
eenig gebruik is gemaakt en hoe? a. -y.

GESCHIEDENIS DE& LETTERKUNDE,
Amsterdamsch
Zeekaaxtenbcek
(vgl. X111
bl. 44). Het verwondert mij zeer, dat de
heerF.M.,in zijn artikel aan ALBERT HAEIJEN
gewijd, geen gewag maakt van het vrij
uitvoerig berigt, dat het Biograph. Woordenboek der Nederl. op HAIJEN (ALBERT)
van hem geeft. De heer BI. had er den
F druk tiif kunnen leeren kennen, Amsterdam, bij CORNRLIS CLAESZ., en er uit kunnen vernemen, dat het exemplaar der koninklijke bibhotheek
te ‘s Gravenhage niet
den 2den, maar den Qde* druk bevat. Die
tweede druk ligt hier voor miJ. De titel is
nagenoeg zoo als die in den Nuv. op bl.
44 opgegeven is; het eerste woord is hier
niet Amstelredanzsche,
maar Amsterdmnscke,
en achter den naam des auteurs volgt : met
previlegie voor JO jaren. Na de woorden:
at Waer uwe - gheleghen,” volgt hier:
UNU op ‘t nieus door den auteur overgeBlfll, ende alle verloop ghebetert, ende oock
eeer, vermeerdert.. (Men vintse te coop bij
Comwzxs a.bEsz. op ‘t Water, in ‘t schrijfbaeck .1605). ‘t Formaat is klein folio. De
titel bevat in houtsneêrand de afbeelding
van de stad Amsterdam in 1585, waarbij,
ter regter zijde, de graveur van den titel
tijnen MmlII
COM) Fec.

pl&ste

JOAN:

A

DOE:(TE-

De inhoud is eenigzins verschillende van
den eersten druk dien de Navorsciler ons
ge&. ‘.
Titel, opdragt en voorrede, 4 blz., sign.
A - 1 , 5 6 g e n o m m e r d e bladz., 1 4 ongenommerde bladz., gevuld door een Appendix en een Register; K. 1 preuilegie, K. 2
wit. Bij mij zin ook sleohts 5 zeekaarten,
daar eek’ aldaar de zesde ontbreekt. De
vijfde staat niet achter bladz. 52, maar
achter 56.
Qpdra@
e& voorrede zijn zeer lezenswaand, ook voor de taal. De heer M. heeft
m vrij wat, maar niet alles uit overgenomen. Dooh men mag de ruimte in den
J%uop~cti
nel gebruiken, niet misbruiken ;
due zet ik hier punctum.
J. T. B. N.
Leiden.
:A’

l&cfi .m Vmdd (vgl. XHI. bl. 16). Hoewel men met (Jhr. veronderstellen mag, dat
1 het groot publiek,” ep het voetspoor
wm dN~01~mw.s en @aderen, VONDEL op ‘t

.a.atst der 17” eeuw, allengs den rang is
gan toekennen, die hem onder de Nederlandsche dichters toekwam, lijdt het echter
tevens geen twijfel, dat »de eenvoudige
kousenkooper” met zijn meer aristocratische kunstbroeders, een HOOFT, HUYGENS
rn VAN BAERLE, althans in de eerste hel&
rlier eeuw niet awedijveren” kon in aaneien bij zQn tijdgenooten, en dat zijn meer
onaanzienlijk bestaan en werkzaamheid inderdaad een schaduw wierp op den glans
van zijn dichtroem. Die kunstbroeders zelf,
met name HOOFT en HUYGEN~, noemen hem
in hunne brieven zelf ook niet anders dan
s’ (dat is sieur). VAN UEN VONDEL of VONDEL, terwijl HOOFT daarentegen als 1 Aartspoëet” niet hem maar VAN BAERLE erkent,
dien hij op meer dan eene plaats zoo noemt,
en wiens Latijnsche verzen hij daarbij dan
zeker bepaaldelijk op ‘toog had. BG de toezending van zijn eigen bundel Gedichten in
1636, stelt hij deze als u Rijmwerk” voor, dat
slechts 1~ tot diepsel” strekken kan van gene.9
1 hoogh uitgewrochte dichten.” - Wat den
>) aarfspoëet, betreft, Mr. VAN LENNEP heeft
in ziJn Vondel (IV. bl. 116), dien naam van
VONDEL willen verstaan: 31 ten iij men my
bewijze” (schrijft hij) » dat er behalven VONDEL,
omtrent dezen tijd een ander dichter
leefde, die by WICKEFOORT welkom was, en
aan wien HOOFT den titel van aartspoëet
zofi hebben willen schenken, meen ik het
er voor te mogeti houden, dat daaiby alleen
aan VONDEL te denken valt.” Hij heeft hij
‘t uiten dezer meening niet bedacht, dat
niet VONDEL, maar Wel VAN BAERLE, Op
hoogst vriendschappelijken en vertrouwelijken voet met WICISEFOORT leefde, zoodat
dan ook HOOFT èn bij dezen over VANBAERLE,
en bij VAN BAERLP over WICHEFOOR~
mx-derwek doet, wanneer hij met beider t@Mijke
verblyfplaats
onbekend ia. (Eie ‘het II* deel
mj$er uitgave van HOOFTS Brteom,pmssim).
WICTEFOORT woonde ‘8 winter8 in cb Ptbdg
op ‘t Cingel te Am&erdam, ten au zijne
ambtsbezigheden hem tgjdelijk ngt\rp den
Haag riePen ; zomers, op ‘.t Huis Ter &?Zvsn.
Wanqeer men deze verhouding en omstandigheden in ‘t oog houdt en de brieven
van HOOFT aan zijn neef WIC%RFOC~RT (788
-790 en

80% ; Vergi met VAN BAE*&BS
WIC~EEFOORT Iv. bl. 345-

brieven aan
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349) 18twt, zal men wel niet langer twijfelen, wie van beiden, XAN BAERLE of VON'DEL met den »aartspoëet”
bedoeld werd.
VAN VLOTEN.
C. van der Aa (vgl. XII. bl. 374). In
den KW&- en Letterbode voor 1813, dl. 1,
b l . 147 (t) stast:.
~~Indien wij wel onderrigt zijn, heeft JAN
»FQJI;KB,
dien mm met volle regt een le» vendig Register der Vaderl. Historie mogt
nnoemen,
van deze kennis blijk gegeven,
»in het vervolgen en voltooijen v&n het
»door KOK opgestelde werk, getiteld: Ge~schiedenia der Vereen. Nederl. voor de Vanderl. Jeugd, dat in 25 Deeltjes in 12”.
uvoor eenige jaren het licht zag.”
Elders echter in de catalogi van YEER~ti, der koninkl. academie v. wetensch. enz.
wordt c. VAN DER AA genoemd. D. te D.

Eederijkexskamera te Bergen op Zoom
(vgl. XII. bl. 237, 334 ; X111. bl. 42). In
Nuv. XIJL. bl. 42 las ik het door don heer
PROSPER

CUIJPERS

VAN

VELTHOVEN

ge-

plaatste artikel over de Rederikerskamers
te Bergen op Zoom.
In dit artikel bewijst genoemde heer, dat
er reeds v66r het jaar 1615 eene dergelijke
kamer aldaar bestond, en dat ik mij dus
vergist had die van dat jaar do eerste te
noemen.
Had, de heer CUIJPERS met dezelfde aandacht het artikel op bl. 334 gelezen als
dat op bl. 237, dan had hij kunnen zien
dat ik op eerstgemelde bladzijde mijne
vroegere woorden geretracteerd heb niet
alleen, maar dat ik zelfs dezelfde plaats
uit het rekeningboek van het jaar 1304
aanhaal als hij.
Het zal dus van mijne z$de niet te veel
gevorderd zijn, als ik den heer CUIJPERB
verzoek mijn artikel op bl. 334 ook eens
te lezen.
Breda.
C. VAN MAANEN.
De gekortwiekte Faam
Volgens den Kon& en Lettetib.
201, is ook PIETER NIKOLAAS
een dep hoofdredacteurs van
geweest,

(vgl. A. R.).
v. 1857, bl.
ARNTZENIUS

dit tijdschrift
D. te D.

8. Moonen (vgl, A. R.; X11. bl. 370).
Van hem komt een brief- voor onder ti.
23 der Brieven aan fferard Brandt, te vinden achter het Leven van G. Brandt door
JOAR'DE BAAS. 's Grav., 1740. 4”.
Dat GEIL. MUSOPHILU~ niet het pseudoniem van NOONEN was, bleek,mij uit Pars
II Bibliothecae Pseudonymorum
Placìwn

a Y.

J.

waar ik lees:

c.

MYLIO

p.

ad suppl.

125 n’. 256,

Moso~aaus
SNABELITJS %?3I$a

(m~~.)est~mammms~m~.
- Saxo, S.S. Theol. D.

Prof. et in Ecclesia Ansgariana
myatariorum quondam
divinorum interpres, qui sub
ficto isto nomine edidit Deventriae 1689
Specimen Carminum insertum post p. 335
Amoenitatum Theologia8 emblenaaticae e t typtiae, editorum a GUIL. SNABELIO, HIER.
GUIL. FILIO, Ecclesiaste Harlemensi- Trajecti ad Rhenum 1727 in 4.”
D. te D.
Kuysheyta kamp (vgl. XIII. bl. 46). Qnder de naamlooze gedichten in dezen bundel voorkomende, zullen waarsch&l.# sommige aan LAURENS BAECX mogen worden
toegekend; immers hij was het, die aan
VONDEL,
toen deze wegens zijn PaJumedes
vervolgd werd, een schuilplaats verstrekte
op zijne hofstede Scheybeek, van welke
plaats en woning eene afbeelding en plaat
in dit boekske voorkomt, achter de opdraga
aall

CATHARINA
A.

hierover dr.

en
DE

DIANIRA BAECIC; Zie
JAGER
in het Algem.

Lelt. Maandschrift 1856, doch vooral mr.
JAC<' SCHELTEIYIA, Mengelwerk, dl. 11, st. 2,

bl. ‘439, die ook in deel 1, stuk 2, bl. 124,
het laatste stuk in den bundel almede aan:
BAxCa meent te moeten’ toekennen.
De eigenaars der drie vermelde spreuken
z!jn welligt te vinden in de Q&n van zoodanige spreuken door VAN HARDE R W I J K
verzameld en medegedeeld in denKuanst- en
Letterbode van 1844 tot 1849;

V. D. N.

W. Baudartiua. (xX11. bl. 374; XIIL
bl. 42). Het schijnt rnu toe, dat, hoezeer het
mij bevreemdt, noch F.M., noch -11. bekend
zijn met hetgeen ten aanzien van w. BAUDART
en zijne schriften is medegedeeld en
vermeld in de Kronijk van het Hiatorz’sch
Ge+chap te Utrecht, van 1847, bl. 142144 en 14718, doch voorah van 1849, bl.
225 tot 249, alwaar het Leren van w. BAUDART door hem zelven beschreven voorkomt,
en op bl. 248 uit zijne eigene opgave blijkt,
))dat hy in 1616 heeft laaten drucken een’
» boeck in lanckwerpigh formaat geintitu~leert de Nassausche O o r l o g e n , gedruckt
1 t’ Amsterdam by MICEIEL COLLYN, deurn,gaens met’ copere platen, dit boeck is
N stracx overgeset ende gedruckt in% La&&
»ende oock in, ‘t Frans,” terwijl uit de
onderteekening der opdragt van de fransche uitgave “schijnt te bliken, dat com
de vertaling heeft geleverd.
Een exemplaar der eerste uitgave van
dit werk heeft op den titel of- de titelplaat
het jaartal 1616, ofschoon de voorrede is
gedagteekend 12 Sept. 1615. V. D. N,

,

Joost Hendriksz (vgl. XIII. bl. 47). Onder de oele blijken van overhaasting, waarmede het Bîographisch RB. th a n s bewerkt
wordt, behoort ongetwijfeld,
dat ook JOOST
EENDRIKSZ
niet is vermeld geworden, die
zeer zeker zulks veeleer had verdiend dan
menig ander persobn, die in een Biograph&wh W.B. niet behoort en toch daarin
is opgenomen.
Het schijnt mij toe, dat de tegenwoordige
bewerker
niet bekend is met de Naamlijst
der doopsgezinde schrijveren en schrijten, van
1539 tot 1745, Amst. 1745, waarin bl. 45
JOOST HENDRIKSZ en Z&e schriften worden
vermeld, onder welke eerst 38 predicatzën,
in 4” te Amst. 1646, in 8” te Haarlem in
1647. en later onder den titel van Veertig
Predicatien in 4” te Amst. in 1652 ; ook
in het werk van H. SCHYN, vertaald door
M. VAN YAURIK, Am& 1727, de Geschiedenis der Mennoniten in ‘t vereenigd Nederland

bevattende, wordt, dl. 11. bl. 402, van hem
gezegd, dat hij een getrouw en zeer welsprekend leeraar geweest is, eerst te Harlingen 13 jaren, alwaar hij ook den 2dea
maart 1644 gestorven is. In het DI” dl. bl.
295 en verv. van datzelfde werk wordt
van zijne Briefwisseling met JACOB CORNELISZ over den dood van Christus breedvoerig
gewag gemaakt. Het schijnt, dat hij toen
(1640) Zeeraar bij de vereenigde vlaamsche
gemeente te Amsterdam geweest is, gelijk
ook uit het onderschrift van één zijner
portretten blijkt, alsmede dat hij bij zijn
overlijden den ouderdom van 51 jaren had
bereikt en alzoo in 1592 geboren was. Zijn
portret komt o. a. voor in de Verzameling
ti. afbeeldingen van leeraren, die dat Ampt
onder de Doopsgezinde bediend hebben, Amst.
1743 in 40. Men zie voorts verschillende
uitgaven van zijn portret bij FRED. NULLER,
Catalogus van Portretten, bl. 114, no. 2320V. D. N.
2325.
Joo&, Eendrikax. Onder zijn portret door
J. C. PEILIPS staat het volgende vers van
A D R . SPINNEKRR:

Die blijken zien wil van

JOOST

HENDRIKS

schranderheid
En ernst, waarvan zich ‘t merk noch op
‘t gelaat verspreid,
Zie hoe hij MENNOOS kerk door zijne pen
verpligtte,
Toen BONTEMPB lastergeest
te schendig haar
betichtte.
Behalve de 40 predicatiën komen in den
catalogus van de bibliotheek der doopschgez.
gemeente te Amsterdam nog voor van JOOST
HENDIUKS: Predikatien,
uitgegeven te Haarlem, 1647, kl. 8” en verschillende strijdSchra$en tegen P. BoNTEmps.
. Welligt zijn nadere bijzonderheden te

vinden in H. SCEUJN, Gesch. der Mennonàeten, 3 dln. Amst. 1743.
FRISIUS

SECUNDUS.

Joost, Hendrìksz, over wien een enkel
woord gesproken wordt in het februarijnommer van den Navorscher, bl. 47, is een
leeraar der Doopschgezinden geweest, eerst
te Harlingen en later te Amsterdam, waar
hij den 2b maart 1644 overleed. Over de
verschillende uitgaven zijner predikat.iën
vindt men het een en ander in SCHIJN,
Geschiedenisse der Mennoniten, 11. bl. 646
vv. HU wordt ook vermeld in HARTOGS
Geschiedenis der Predikkunde, bl. 79.
3%.
Grammatica ten dienste der Itatenvertalers. A D R I A A N VERWER, Idea Linguae
Belgicae, cap. 11. p. 15 spreekt van eene
vergaderinq
van letter- en taalkundigen,
welke, door de Algemeene Staten zamengeroepen, tegen het einde van 1623 te Amsterdam gehouden werd. Op die vergadering zou eene letterkonst en lijst der geslachten
opgesteld zijn, ten behoeve van de overzetters des Bijbels. Hij noemt het eene
overlevering ; zie ook zijn brief aan D. VAN
HOOGSTRATEN, Boebaal, Mei en Junij 1708,
1 bl. 533. HINLOPEN in zijne Historie van
de Nederl. overz. des Bijbels, bl. 1-11 en
218-224 meent, dat er voor deze overlevering geen de minste historische grond
bestaat. Ook PPEY en DERMOUT, Geschiedenis
der Nederl. Heru. kerk, 11. Aantt. bl. 257,
hebben niets kunnen vinden, waaruit die
overlevering zou voortgevloeid zijn. Op dien
grond heb ik in mijne Geschiedenis der PredàY&unde gezegd, dat de bewijzen ontbreken,
waaruit men zou kunnen besluiten, dat er
zoodanige vergadering en zoodanige lijst
der geslachten zouden hebben bestaan. ‘t
Is intusschen wat gewaagd, om hier met
NINLOPEN
niets anders dan een verzinsel
te zien. YPEY en DERYOUT hebben reeds
teregt opgemerkt, dat in de meeste overleveringen op den grond wel iets waars
ligt. Het ligt hier echter nog in de diepte
verborgen.
HgSimon Witgeest. PAQUOT, Mem. Lilt., 11.
58 fol. uitg., gist,, dat WITGEEST, de schrijver van: Het verbeterd en vermeerderd natuur& Tooverboek enz. Amst.. 1682 en de
7’” druk in 1701
een gelingeerde
naam
is, omdat die zio\pookachtig klinkt. Steunt die gissing op goede gronden?
,J. C . K.
Salomon de M0nohy.H.

BOUMAN~~ zijn@

Gesch. der Geldersde Hoogeschool,

11. 269
in not., gewaagt van hem, en zegt, dat hij
doctor en prof. der geneeskunde was te
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Rotterdam, mitsgaders een der zeer tierkzame bestuurders van ‘t Bat. genoots&ap
dm proefondervind. natuurkunde alda& Van,
hem is de verhandeling, in 1760;;d&r :d&.
Haarl. muatschappij

van

wetens&uBes’ me&

goud bekroond, en mede in ‘ti:&gélseh~
vertaald, Over de oorzaken der g&aas tìek~~

ten van ons scheepsvolk, hetwelk&i& tie.:l$U
Ind. vaurt enz., waaromtrent men’ ‘pets’ 6pll
merkelijks leest in de Boek&& : l&t,:,bL
447. Over hem zelven wotidt ge&&&en i’n
SIEGENBEEES
Aanspraak bg .: de: ’ ,$eids&e

rnaats&., 1835. Dewijl ik ge& vau,:beide
kan raadplegen, zou ik gaarue,‘zi&, d&t &e
een of ander, daartoe in staat,. mij;tit?de;
deelde wat daar van DE YONC!HY. gedrukt
staat. Ik bezit zijn portret in pr”kysiooltóitrti~e~
1790; par l’inventeur CHRETIBN ,L P&l+is;, ’
J . c . Kt:,,.

Plan vau ooustitntie voor de %$í&&e:

republiek, Ik bezit in m. s. eene &%,6tezC@~
racterschets der mannen welken het’ ,lS,ge&
verd Plan van Constitutie voor de B?&t&$~

sche Republticq tot een Grondslag der Tlellberatie van de Nationale Vergaadering
re ‘?+&
senteerende het Volk van Nederland he f,ben
aangenomen.

Bestaat dit stuk in druk? Is het algeC. K. v. 8.
meen bekend?

Boekveraameliq van J. Bomawinkel. In eene aanteekening vond ik onlangs, dat
J. ROMSWINPEL te Leiden, in of v66r 1807,
zijne verzameling van boeken en bandschriften aan koning L O D E W I J K verkocht
voor 1150 stuks obligatiën ieder grootf 1000,
rentende 5 pct.” Wat is er van die zaak,
en wat is er van die verzameling geworden ?
9 Jannarij.
Hadrianus Juniue. De geleerde PIETER
die het leven beschreef van H.
LZ. SPIEGHEL, geplaatst woor zijnen Hertspìeghel, zegt daarin, dat ADRIANUS JUNIUS,
wiens Batavàa het corps delicti is van COSTERS
uitvinding, nog eenigzins behebd was
‘met kinderachtige fabelen en spinroxpraatjes.
Wie deelt mij die mede?
J. L. A. 1.
VLAMING,

A. E. Crous.

nDees dichter was ‘t, die eerst ons leerde
Hoe dat men op Westfaalschen
ham
In oud Eg&te elka& tracteerde,
En lekkre kaas at van Edam!”
PIETER NIEUWLAND.

Vindt men in zijn Josephs Droef-Blej-EindeSpl, waarop deze regelen van N I E U W L A N D
doelen, meer zulke verhevene dichterlijke
denkbeelden, en welke stad mag zich be-

Cara. ,van:Eeke,

Jicob,Bril-~~~l;,~II,r$7).

Hij ,~heette c83tNd YhN ma tof EEREiiI?mtiiefi
ECKE, zoo als blijkt uit, de maanal@
derIp&&i
btijmers/&or:.s -u?RTGBsEN’&z~~~~~~+~
apnmerk&gen I op de, .berjjming <van 1~2 indk~
TQEN-, Middelb, , en Am&, l,X$~iin~~&
alwaar sl;echts. é&e’ uitgeve der Z&&a&~$&
Harpliederen
van VAN EKE wordt genoemd,
zijnde die van Amst. 1698 gr. 8”, zoodat
de opgave. bij v., D. +:&+r. @TG&:@&@scbijnl$k abusief, &l,, z$ni Behalua::de
*ah
daar vermelde, sohrijvers,, zie.-mqxng het.
Nieuw @risteZijk .Xaandschr&
1838, &XIL
bl. 724, doch nergens blijkt .wat dieman lg&:

weest
is.
, ‘\‘$ ~,\.,\~.
Ofschoon 3~001 B&~LL reeds in 1,7& /was>
overleden, werden zijne werke+; ,a& 1.t~
zamen uitgegeven ‘te .Amsterdam
inf:17Q5,
i n 4”, zoodat het Brìl&&& An ,173.O VPE-:
schenen, welligt n o k .een .herdruky, p@e-‘
twijfeld tegen dien ~&COS~ %~~~:..ofi*&jnd~
schriften kan en zal gerigt zijn geweest.
V. D. N.
* LI.,>-< ,;on:,h~i‘l33;1

’
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Werk over de geschiedenis der Nederlanden (vgl. XIL hl. 375). De volledige
titel van dit werk is : Historie van nlle de
Nederlandtsche Ghescliiedenissenl
Oorloghen
ende veranderingen in de Religie1 ende des lants
Regieringhel onder PHILIPPUS den tweeden
van dien Name/ Conìnck van Spaìgnìenj van
alles wat hem in dese onse Nederlanden heeft
toeghedraghen van den Jare 1566 af/ tot
den wtganghe des Jaers 91. Tot Dordrecht
KOOT JASPER TROLTEN/
woonende in de Wynstratej in den vergulden Grif$oen/
1591.
(Vgl. Nav. X11. bl. 89; TE WATER, Verb.
d. Edelen, IV. bl. 396; DE WIND, Bibliotheek
der Nederl. Geschiedschmjvers
bl. 268.)
Bij JAWER TROKKEN den uitgever, verscheen in 1592, doch zonder opgave van
plaats of naam des drukkers, de Warachtzghe Historie van Doctor JOHANNES FAUSTUS ; die eenea wtnemenden
yrooten Toovenaer e ñ Zwart-Constenaer
w a s / v a n zyne
duyvelsche verschryvinghej van zyn onclzristelick leven/ w*onderliclce Aventurenl eñ van
zyn Xchràckelìcke erl grouwelìck eij,de ende
Af-scheydt. Overgheset wt de Hoochduzj’tsche
Sprake door CAROL. B (ATTUS) Me&. enz.
in 1’2O.
In december 1862 werd een exemplaar
verkocht bij VAN BAALEN EN ZOONEN te
Rotterdam voor f 11,50.
Onder No. 1459 (der octavo’s) der Bibliotheca selectissìma van LE LONG komt ook
eene uitgave van 1592 voor, als te Emmerik gedrukt. Kunnen beide dezelfde zijn?
c. P. L.
Drie oude rijmpjes (vgl. X111. p. 44).
Het laatste dier rijmpjes op den uitvinder
der zaagmolens is van DIRK TRAUDENIUS,
en komt voor in zijn Rijmbundel,
gedrukt
achter ‘s mans Tyd-Zifter, dit is Kort Bericht of Onderwijs va.n de Onderscheidinge
en Afdeelinge des Tydts, Amsterdam 1662.
Het boekje komt zelden voor. TRAUDENIUS
was notaris te Zaandam ; later schijnt hij
naar Leiden vertrokken te zijn, waar zijn
vader, JOHANNES TRAUDENIUS, »Rector van
de Triviale Schele” geweest is.
H - g.
- Leerredenen van CoIIegianten (vgl. X111.
bl. 88). Aangaande de namen der opstellers van de bedoelde leerredcnen is mij
niets bekend ; ook betwijfel ik of de vrager wel slagen zal in het verkrijgen van
antwoord hieromtrent. Doch gaarne schriif
ik voor hem uit, wat YPEIJ, Kerkel. Gesch. d.
18de eaw (1X. bl. 260), aangaande die twee
naamloos uitgegeven bundels schrijft. Zij
zijn uitgegeven »ten jare 1780 en 1781,
toen het Kollegie te Rotterdam reeds op
het punt stond, om uit elkanderen te gaan.

De broederschap wilde daarom eenige leerredenen in het licht geven, ten einde daardoor de gedachtenis van hare vergaderingen in weezen te doen blijven. Over het
geheel genomen, zijn deze leerredenen in
eenen regt Kristlijken toon gestemd, keurig bewerkt, en zeer populair. Met vrucht
kunnen zij door Kristenen van alle gezjndheden geleezen worden; nergens wordt er
eenig leerstuk, waardoor de eene kristengezindheid van de andere onderscheiden is,
in verdeedigd, en nergens ook tegengesproken. Ieder Kristen, tot welke gezindheid
hij ook behoort, kan er dus een nuttig
gebruik van maken voor zijn hart, ‘twelk
er ware Evangeliekracht uit opvangt, waardoor het aangevuurd wordt tot het betrachten van de noodzaaklijkste godsdienstpligten.”
H. MM. C. v. 0.
Tissot de Patot (vgl. X1. bl. 113, 167,
207, 237; X11. bl. 175, 335; X111. bl. 15,
86). Het verschil van gevoelen tusschen
MENNo en mij is zo0 groot niet als gene
zich wel voorstelt. Ja, een enkele persoon
kan worden erkend tot den adel te behooren, maar dan ook hebben alle leden
van zijn geslacht regt op gelijke erkenning. Zóó rziet bij verheffing. Indien een
persoon tot den adel wordt verheven, geeft
dit hoegenaamd geen aanspraak op adeldom aan andere leden van zijn geslacht,
uitgezonderd aan zijne descendenten.
Er bestaan drie soorten van toelating tot
den’ adel. 1” erlcenniny. Dit heeft alleen plaats
voor leden van vroeger bekende en wettige adellijke nederlandsche geslachten.
2” Verheffing. Wanneer een niet adellijk
persoon in den adel wordt verheven.
3O Inlijving. Wanneer vreemde adel onder den nederlandschen adel wordt opgenomen en ingeschreven.
t.
Uitgevers van volksboeken (vgl. X11.
bl. 88, 117, 270). Amsterdam. Aldaar verscheen bij OTTO BARENTSZ SMIENTEN 1,664
het Leven van Esopus ; bij wed. GIJSBERT DE
G R O O T in 1779 de historie van Blenner
Hincke; bij de erven VAN DE PUTTE en B.
BOEKHOUT
in 1779 de Wonderlyke reize van
Jan Mandevijl;
bij JOHANNES KANNEWET in
1780 De Rìdder met de Zwaan.
Antwerpen.
Bij RIERONYXUS VERDUSSEN (circa 1618),
Een schoone historie van Keyser Maximilàaen:
en Historie van Valentyn en Oursson; bij
GODTGAF
VERHULST in 1684, Derìddermet
de swaen; bij ABRAHAM CORNELIS in 1769
Historie van den ridder met hetkrucce, genaemt
prins YFZIADUS; bU J.H.HEIJLIGER Reijnaert
den Vos ofte het oordeel der deere?&; bij F. J.
VINCK De ridder met de !f?waen. S
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Brugge.

Bij PIETER
vrouwen peerle.

VAN

DE

CAPELLE

in1733Der

Dordrécht.

Bij dezen moet gedrukt
zijn de in 1592 uitgekomene Historie van
Doctor Johannes Faustus.
JASPER

TROIJBX.

Deventer.,

in 1780 Historie van
D E L A N G E gaf
in de laatste jaren verscheidene herdrukken van volksboeken.
Bij

JAN

DE LANGE

Floris e n Blanchejeur. P.
Utrecht.

J.

VAN

POOLSUX.

Bij dezen verscheen

Een schoone wonderlycke en waerachtige Historie van Heer Frederik van Jenuen, huijsvrouw van Ambrosius in Lombardgen.

Bij wien en waar is gedrukt de Genoegh-

lycke Historie vanden schrickelycken ende
onvervaerden
Reus GILIAS, welke in 1641

voor het eerst in het licht kwam?
c. P. L.
Sylvain lKar&hal (vgl. A. R.). Dezer
dagen trof ik in den Navorscher, dl. III.
bl. 383, de vraag aan naar een vierregelig
couplet van den bovengenoemden dichter
en naar ‘bijzonderheden hem betreffende. Door QUIESCENDO wordt, Nav. IV. bl. 300,
daarop tot antwoord gegeven: l”. I) Dat het
bedoelde couplet zijn oorsprong verschuldigd is aan de profane of liever bespottelijke feestviering, door ROBESPIERRE bevolen, ter eere van 1’Etre Suprême. 2”. Dat
MARÉCHAL in Frankrijk bekend staat voor
Ben der moedigste en tevens onzinnigste
godloochenaars der vorige eeuw, die zeer
uitvoerig en naauwkeurig beschreven wordt
door den geleerden CH. WEISS, in de Biographie

Univ. van MICHAUD, ad v."

Dat MARÉCHAL, ten tijde der uitzinnige
franschc revolutie, in Frankrijk bekend
stond voor een godloochenaar, kan waar
zijn, daar hij welligt in den stroom der
toen heerschende denkbeelden is medegevoerd, maar dat hij vroeger, op 29jarigen
leeftgd, geen godloochenaar, maar een braaf,
deugdzaam mensch was, bewijst zijn voor
mij liggend werkje, gedrukt in 1779, waarvan elke bladzijde liefde tot den naaste
en aansporing tot deugd en braafheid
ademt.
Indien hij nu te dier tijde een godloochenaar geweest ware of daarvoor bekend
gestaan had, dan voorzeker zou hij zich
gewacht hebben het lOOSte couplet in zijnen
dichtbùndel
op te nemen, dewijl het aan
God gewijd ir+.
Daar dit laatste couplet juist dat is, naar
welks oorsprong N. C. S. gevraagd heeft,
zoo strekt het tevens ten bewize, dat QUIESCENDO
zich vergist heeft toen hU zeide:

D dat het bedoelde couplet z@ oorsprong verschuldigd Zs aan het bevel van ROBESPIERW,
tot feestviering ter eere van 1’Etre Suprême.”
ROBESPIERRE toch bezat de magt niet om
zulk eene feestviering te bevelen v66r hij
het staatsgezag in handen hield en daarbij
had eerst den 7den junij 1794 de afschaffmg plaats van den eerdienst der Rede; ZOW
dat het genoemde feest welligt op dien.
zelfden dag gevierd is of zeker niet 1ar-r~:
na dien tijd, daar ROBESP~RRE reeds del1
%Wn der volgende maand werd geguillotineerd, terwijl het couplet in kwestie reeds
vijftien jaren tc voren in druk was uitgegaan.
Zie hier den titel van den reeds genoemden dichtbundel: Le Livre de tous les
Ages, ozc le PIBRAC moderne, quatrains moraux. Par M. P. SYLVAINI\IAR&HAL, Avocat

en Parlement. A Cosmopolis, et se trouve 24
Paris c1lez CAILL.EAU, Imprimeur-libraire,
rue Saint Severin. M. D. C. C. .lZXTg,

Dit werkje, in 12O, bevat, buiten de opdragt en voorrede, 200 pag. en 100 vierregelige coupletten. Onder elk couplet bevindt zich eene zedeles in proza. Noch in
de opdragt aan madame * *, noch in de
voorrede van dit zijn werkje zegt MAR&
CHAL, dat quatrain C. gediend heeft als
antwoord op eene prijsvraag van zeker
genootschap, en indien dat het geval geweest ware, had hij m. i. niet nagelaten
er melding van te maken, met bijvoeging
der redenen, welke hem bewogen hadden
dat couplet ook in dit zijn werkje op te
nemen. Het is dus meer dan waarschijnlijk,
dat niemand daarmede
is bekend gewecst
v66r de uitgave van zijnen dichtbundel;
de eene of andere vriend welligt uitgezonderd.
Ten voorbeelde van des schrijvers stijl
en voordragt bied ik den lezers van den
Navorscher hier aan de twee eerste, een
der middelste en de beide laatste zijner
quatrains, met het daarbij behoorende proza.
1. - L'INNOCENCE.
D’une Plante ébrangère avez-vous connaissance?
Née au lever du jour, jlétrie ic son coucher,
elle cède au toucher*;
Un souffle la detruit: on l’appelle INNOCENCE.

Comme la SENSITIVB,

On pourroit appliquer & 1’Innocence
i!o
que J. J. ROUSSEAU a dit du Genie. Nc
cherche point, Lecteur, ce que c’est quo
l’lnnocence.
En as tu? tu le sens en toi
même: n’en as tu pas? tu ne la connaitras
jamais.
11. - DÉFINITION DE LA VERTU.
Nam sacrd! Périsse Tam6 vìle
Qtii l’entend prononcer et demeure tranquile f
Qu’est-ce que la Ver&?... Pesant @issertateu? .
La rt!pon&e dOit &e éGrit8 tkW8 toti CWI
LA VRRTU!...

1 6 '
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-,~l,~~!rn~~~ne,,~~i~~~‘~~
peut &tre ddfinie.
o~t;raai,il~lsentima~~ seU1 et non par des
m6t#: í@%$n~~ëh~ donnoWlà nat,ure. La femme
de ton1 ari&ëstbeNe ei ta’l’aimes; son époux
s’Yib$~néé;::‘li~~ponse- t’appelle 24 ses c8tes ;
ikf:th Uhe@-b& .$mi .absent? et si tu y vas,
&:!s&tir&-t&
ëemme s’il étoit present? Ta
OOtitibe’~‘feP~i i a vertu.
~~c*OC~+G&e
infir-me reclame tes soins
W&lns’W!‘dChange
des plaisirs purs qu’elle
““$‘~~&?ij$u&- dam un temps plus heureux ;
a~iW%r 1 $ngratitude~ de deserter la maison
eonj’ng&‘-‘p&ír
aller porter tes hommages
-et%& d%t’ a$x’;@eds d’une autre femme ?
Parle.. . . Que je sache si j’ai encore un ami.
Zi’tihii~ l’orkille’e% le coeur de ton Sou,vkra%n) ‘tin@ \Pro&ce’ depouillée te charge
de\\ ltii~pr&ent&, s& $ust& plaintes contre
UnW&bdi2 InMiid&t.’ WT&ndant de son c6t6

XCIX. -

PRI~RE à

LA

VERTU.

TOI, qui des Animaux seule dis tingues l’Homme,
VERTU !... pour te louer 2’1 suffit qu’on te nomme.
%ur quì n’est pas encor par le Vice abattu,
Rjen n’est dans 1’ Univers plus beau que la Vertu.
TOI , qu’on aime pour besoin, qu’on suit

par penchant, dont on ne s’ecarte qu’avec
peine et, qu’on n’oublie jamais ; toi, qui te
fais regretter de tes ennemis m6me ; toi,
dont le nom fait l’eloge . . . . VERTU? . . . . Préside, le jour, à mes travaux et m&me 31
mes plaisirs. Veille, la nuit, a mon chevet.
Que tous mes pas tendent d’eux memes
vers toi. Si ma bouche prononce quelques
syllabe& que ton nom s’y trouve naturellement plaeé ! Sois le guide de toutes mes
actions, de toutes mes pensées. Rend ma
memoire precieuse a mes Bgaux ; et gagnemoi l’estime de ceux que le merite a placés
dans un plus haut rang. Dinivite de tous
les ages, toujours la meme, la setile digne
du coeur de 1’Homme. - Je te consacre
ma .vie entiere.
.‘. .
,:,,,
..:, C. - D E DIEU.
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vertoont wsrden de Rura’gheden van Scheepstimmeren, Molens en. Huyse bouwen, alsmede
de Koopmanschap van ‘t Hout, met noch vee
lerhande konstage Hantwercken. b Rij,en
gestelt door J. J. ‘t Amsterdam bij J A C O B

op de Princegragt, op de hoeck
van de Tuynstraet. Het boekje is 32 blz. in
4t” groot en door den auteur geëindigd 16
september 1693. Het kwam eerst in mijn
bezit, toen mijne Geschiedenis der Zaanlanden het licht had gezien, ik had er anders
een goede bron in kunnen vinden, waar
van handel en nijverheid in dit werk sprake
was. Hoe jammerlijk de poëzij ook is, levert de auteur er echter eene hoogst merkwaardige bijdrage in over alles wat op
den titel vermeld wordt; zij is belangrijk
om de opkomst der zaanlandsche industrie
in die dagen te leeren kenneq, een bewijs
hoe veel en welke bedrijvigheid er destids
heerschte ; te merkwaardiger nog, daar dit
alles ons .door een ooggetuige, door een
man van zaken, door een werkman z@fs,
beschreven wordt ; reden genoeg om den
auteur, ter wille van hetgeen zoo aanschouwelijk beschreven wordt, de kreupele verzen te vergeven.
Het werkje is zeldzaam. In VAN DER AA,
Bìogr. Woord&., wordt als de auteur er
van genoemd J . J A C O B S of JACOBSZ, een
amsterdamach boekverkooper, die meer zaakkennis dan wel dichttalent bezat. In de
opgave van den titel van dit werkje, is,
door den zetter? eene aardige drukfout gemaakt, daar we er, in plaats van konstige
haniwercken,
konstige kantwercken
lezen.
Als bronnen voor dat artikel worden opgegeven BODEL NLJENHUIS, opgave der beschrijvìnyen. van gewesten etc. in den Vriend
des Vaderlands en MULLER, Catalogus van
JACOBSZ,

boeken en kaarten over Ne.44 Waterstaat.
Den laatsten bezit ik niet, maar in de Bit
blìogrciphìe der plaatsbeschrijvingen van het
kor&grijk der NederZ. door den eersten,

vind ik onder no. 1701 het werkje genoemd:
J.

J(ACOBSZ)

de saenlans

wassende Roos

enz. en Lofgedìcht op Sardams welgelegenheyt. Amst. (Sept. 1693). 4”. Is er hier nu
van twee bij elkander voorkomende rijmen
sprake ? Mijn exemplaar toch heeft het
lofgedicht niet, al is ook het gansche
werkje er een. Bezitten nu de genoemde
heeren het boeksken, of is het hun ook
slechts bij name of opgave bekend, en zoo
door beide vermeld, even als het l+‘bordenboeck zulks deed?
Nog iets. Ik meen de juistheid te moeten
betwijfelen van den naam, in het woordenboek en de andere aangeh. werken aan
onzen auteur gegeven, en tot welken men
niet zou gekomen zijn bij eene lezing der
. rijmen. Gelijkheid yau voorletters met den

naam van den uitgever heeft hier verleid’
om den auteur in den persoon van dezen
te zoeken.
Als men het gedicht leest en de zaakkennis opmerkt, die de auteur bloot legt
bij elk bedrijf of handwerk dat hij beschrift,
dan moet men tot de overtuiging komen,
dat het een Zaanlander is, die hier spreekt,
dat hij een .man van zaken en bedrijf is,
dat hij het weet door aanschouwen, ja door ’
zelve de hand aan het werk te slaan. Er
is meer: in de rijmen voert hij zich zelven
soms sprekende in, als op bl. 11:
Hier mee verstaet des Koopmans
sin/
Hoe ‘t Hout van ver het Lant komt in/
En dan daerbij so kan nïea.weeten/
Hoe ‘t Hout met, Sulver wert gemeeten/
Vermits dat ick in mijnen Sin
Souw komen tot een groot gewin/
Als ick wel in mi@ hert bedagt/
En Seegen van den Heer verwacht/
So sien ick daer in groote lust/
En is mijn hert oock wel gerust/
En uwe gunst my so belast/
Het geen ick weet en my wel past/
En mee noch oock mocht weeten dat/
‘t Believen U mijn waerde schat.
Ick heb al lang een Sager weest
‘t Verstant van ‘t Hout leyt in myn geest/
Soo dunckt my dat wel vast en trots/
Mocht ick in Duytslant weesen Schots/ ‘)
Het quam wel groote winste dan/
Voor my die kennis heb daer van.
En toch, hij die zich zulk een ideaal
schiep was een eenvoudig N Sager” gelijk hij
zegt, ofschoon, bij de vermelding der ambachten, het eerste dat hij beschrijft,, het
zijne is: waaruit wij afleiden, dat hij in het
aangehaalde rijm te kennen wil geven, dat
hij voorheen houtzager was.
Nu sullen wij tot de ambachten gaen/
En laten noch een weynig staen.
Roopeerde Wagens dick van hout/
Daer op het swaer geschut wel stout/
Het lijt men tot scheepspoorten uyt/
Voor Turk voor Roover en voor guyt.
Ick boor wel in den Maneschijn/
Als ‘t werck is merckt recht na de l&.
Bij klaren dag is ‘t ook wel goet/
Het i! het broot daer ick om vroet.
Op bl. 27 looft ed prijst de auteur God
voor alles wat hij laons”, het 1) Saenlant”
schonk, dat land waaraan h$ bij ‘t eindigen van zijne beschrijving gedenkt:
1) Schotsen of leggers als men oudtijds de factoors der kooplieden, de tegenwoordige agenten,
noemde: een artikel, dat wij vroeger aan het bnitenland hebben geleverd, doch waarmede het batenland ons theü6 voorziet,

,

Hier me6 so is myn rymen al/
Die ick heb stelt van ‘t Saenlans Dal/
Daerin so meengen suuren tree/
Heb veel gedaen met loove lee/
Het werkje wordt besloten met een liedje
op de voys: »een schoon Dam woont in
den Lande,” waaruit we leeren:
In ‘t Saenlans Dal mijn liefje woont
Van heus manier en seeden/
Van goeden huys en oock afkomst,
Dit laatste echter schijnt den dichter wel
een bezwaar om het voorwerp van zijne min
te zullen verkrügen, want ) hoe fris persoon” ook, zijn » rijckdom bestaet in trouwe
dienst slechts, vele jaren verrigt.” Hij hoopt
- en hier vinden wij den terugslag op het
in den beginne door ons vermelde rijm dat haar vader hem naar Noorwegen, Zwe. den, naar Nerva en Silezië zal zenden om
hout te koopen. Hij is evenwel niet zeer
gerust of hij dien wensch en het meisje
zal verkrijgen.
Wij meenen
door het medegedeelde genoegzaam aangetoond te hebben, dat men
door de aanvulling der beide voorletters
het werkje een verkeerden auteur gegeven heeft en hij een ander persoon geweest is, dan de uitgever der rijmen.
Maar wie was hij dan? Er bestaat nog

een Ryvqedicht

wegens de armm.wck&% ware
be~oekinge Go& over Nederbnt, de laatste 30

j a r e n z@de v a n ‘t j a a r 1 6 6 6 t o t ‘t j a a r
17 18 binnen oase geheugen voorgevaUen,
z$&

wel 20 jauren met sware oorlogen beaogt ende
resterende 10 jaren m e t diere tgden, stqfte
van ‘t Runt vee< en hooge watervloeden, dienende alle mtmschm tot Waarschuwing in dese
t+Z&z en wel inao&er&d ter gedagteni-sse vm
die Extra ordìaatie hooge Kersvloed voorgevaUePz den 25 December 1717. Zaandam,
VISSER.
Het voorberigt is geteekend:
Zaandijk 25 January 1718. J. J.
In den ouden band, waarin het met andere dergelijke stukjes gebonden was, stonden
bij de inhoudsopgave deze initialen ingevuld
als JORIS JANSZ. Is het nu te gewaagd om
te denken, dat de auteur van dit rijmgedicht dezelfde is als die van Saenluns BOOS?
Beide werkjes lijden aan dezelfde gebreken en hebben dezelfde deugden in het
beschrijvende. Zijn ze dus van ééne hand,
dan is de auteur in zijne kunst niet vooruitgegaan in die vijfentwintig jaren, doch
wij vinden er hem als gezeten man en
huisvader weder, naar we hopen met haar,
naar wie in Saenlans Roos
Zijn hart in liefde swemmet.
H-g.
JAN

KUNSTGESCHIEDENIS.
Eenige portretten (vgl. X11. bl. 377; XIII.
bl. 48, 91). Voor zoover hierop niet reeds
geantwoord is, teeken ik hierop aan, dat
J. C. K. vinden kan:
1. over BARTOUT VAN DER FEEN, CYXl8J'tikel bij CROESE, Kerkel. Register der Amsterdumsche Predikanten, no. 219, bl. 419425, en Verv. op het Kerk. Reg., bl. 163-165.
2. PETR. FAASSEN DE HEER. Hij heeft,
zegt men, zich in den zoogenaamden franschen tijd wel eens bezig gehouden met ongeoorloofden handel op Engeland. Hij was
geboren omstreeks 1762 A 1766. In 1788 was
hij predikant te Rijsoort; 17 94 te Noordeloos ;
1796 gedimitteerd om zijne politieke gevoelens; 1798 te Scheveningen ; 1837 emeritus; overleden aldaar 26 julij 1840.
B. N.
Portret van Coenraad lel (vgl. X111. bl.
22, 92.) De eenige bijzonderheden, die ik
aangaande dezen man kan mededeelen, zijn,
dat hij in 1666 in het graafschap Hesse
geboren, in 1733 overleden, protestantsch
godgeleerde en opziener is geweest van de
hessische
kerken. Talrijk zijn de door hem
titgegevene geschriften, die door ROTIERYOND~ in r@ vervolg op aöazmao AOp

meines Gelehrten-Lexicon, worden opgenoemd,
en waaronder van oudheidkundigen aard,
zijne Legatie Orientalis sinensium, SamarG
tanorum, Chaldaeorum et Hebraeorum, cum
interpretationibus, Koenigsberg 1700, in fol.,
en Antiquarius Sater, de usu antiquitutum
juticarum, graecarum et romanarum in. explicandis

obscurioribus

S. Scripturae dictis,

etc. Schleusing 1707, inI8”.
in 4”.

Francfort 1719,
J. L. A. 1.

Onbekende portretten (vgl. XII. bl. 378).
Ook bij mij is dit portret van A. BALTMZA@~ met hetzelfde onderschrift van Med.
et Chirurgiae Doctor te Leiden, gegraveerd
door B. DE BAKKES omstreeks den jare
1785? Afgebeeld, oud 55 jaren. Hij was
dus geboren omstreeks 1730, en moet nog
geleefd hebben in den aanvang dezer eeuw,
zoodat de nu ouden van dagen hem aldaar
nog kunnen gekend hebben. Het portret
is slecht van gravure, en als in een vierkante houten lijst gevat, die de graveerstift trouw heeft nagebootst.
L.
B. N.
Salmacis en HBmephroaitns.
Het ‘landschap door J, PINAS, ~611 der lraermeesterr
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van REXBRANDT, geschilderd, waarin hij de
historie van SALMACIS en. HERMAPHRODITCS
heeft voorgesteld, bragt jufvrouw
MAGDALENA
VAN
DE
PAS zoodanig in verrukking
en zij vond zooveel behagen om daarin ook
anderen, en bijzonder den zedigen vader
CATS,
te doen deelen, dat zij aan hem,
het product van haar graveerstift, naar
die schilderij, heeft opgedragen. Wie kan
mij de opdragt van die prent, letterlijk,
in haar geheel, mededeelen ?
J. L. A. 1.

A. Maclaine. Men verlangt een beknopt
levensberigtvan
ARCHIBALDMACLAINE
D.D.,
van wien het portret van en door C. H.
HODGES, Haga 1796 voor mij ligt.
J. C. K.
Onbekend portret met een vaandel door
T. H. Wierix. Voor mij ligt een portret, waarvan ik de volgende beschrijving
geef, in de hoop, dat de bezitter van een
exemplaar met onderschrift (indien er die
zijn) mij den naam des persoons zal mededeelen. Ter halver lijve, regts, in eenvoudige effen kleeding met opstaanden geplooiden kraag, hij staat achter eene borstwering,
de handschoenen in de handen houdende,
aan zijne linkerzijde is tegen een muur
een vaandel geplaatst, boven in den linkerhoek een schild, waarop een monogram,
bestaande uit de letters 0 P E H L N,
en daarboven in zeer kleine letters 1. H.
W(rnnrxj zeer fraai en zacht gegraveerd.
Deze afbeelding heeft eenige overeenkomst
met het portret van den luit.-admir. WILLEM
VAN

BLOIS

VAN

TRESLONF,

Muller

5396 8,

doch bij nadere vergelijking kan het deze
niet zijn.
Te bejammeren is het, dat de oude verkoopcatalogi in een tijd, toen men nog
wist van wie vele onbenoemde afbeeldingen de gelaatstrekken tot ons hebben overgebragt, zoo sober in hunne aanwijzingen
zijn.
D. F.

Spotprent van 1664. J. v. d. Velde.
Ik bezit eene spotprent, welke in den
Catalogus v. d. Historischen Atlas van wijlen dr. MUNNICKS v. CLEEF, sub no. 715,
A*. 1664 aldus vermeld wordt: )rHet elendighe Kerckhof van Ds. J. v. D. VELDE.
Met gedr. verklaring der lijkstatie. br. fol.”

Wie kan mij íets naders van dezen geestelijke, of van de gebeurtenis waarop deze
prent zinspeelt mededeelen, of wel wie bezorgt mij een copij van de verklaring,
welke aan mijn exemplaar ontbreekt?
Dordrecht.
5. VAN GIJN.

Babel van Haarlem. L. B. COELERS heeft
onder meer fraaie etsen uitgegeven een
4”. prentje, vertoonende eene bejaarde vrouw
in burgerkleeding, met lagchend
gelaat, terwijl op haar linkerschouder een uil zit
welken zij aan een touw vasthoudt. Op den
wrijfboord staat geschreven?
»Babel van Harlm”
nUw uil schijne u een valk, o Babel!
‘k ben te vreen,
. *Speel met een valsche Pop, gij zijt het
niet alleen.”
verder: dat FRANS HALS het origineel geschilderd heeft. DRUGULIN noemt haar in
zijn’ Porlretcatalogus:
)I Eine als Ketzeriií
verrufene Greisinn.”
Wie weet meer van haar? Dat H A L S
haar afbeeldde doet vermoeden, dat dit
port,ret meer dan eene aardigheid is.
D. F.

Portret geschilderd door P. Cl&. Ik
zag dezer dagen een kapitaal portret op
paneel geschilderd. Het stelt voor een man
van middelbaren leeftijd, die in de linkerhand eene flesch houdt, waarin zich eenig
vocht of wel een voorwerp op liquor bevindt, in de regter een smal plankje, als
ware het met zalf besmeerd, en waarop de
volgende regels te lezen zijn:
Oswaldi Grolli Velt,
Basilica chymica.
Het is geschilderd door P. CLANT.
Het pendant was een vrouwenportret,
doch waarop ik den naam van den schilder
niet heb kunnen vinden.
Zou men mij ook kunnen mededeelen
wiens afbeeldsel dit is, te meer daar de
overlevering dit portret voor een geheel
ander persoon wil doen doorgaan dan het
mijns inziens is.

H-g.
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TAALKUNDE,
Taalzuivering (vervolg van X111. bl. 52).
De volgende door ons ontvangen woordenlijst, die ter aanvuIling
kan strekken van
de t. a. pl. medegedeelde, zal onzen lezers
zonder twifel welkom zijn. Wij kunnen
hun de verzekering geven, dat ook hier de
proefjes van taal en stijl ontleend zijn ‘jaan
de schriften van mannen, die in onze letterkundige wereld hoog staan aangeschreven
en aan werken van geleerde Instellingen.”
BESTUUR.

Doek voor sc/Lìlder$ b. v. I het vertrek
was met heerlijke doeken versierd ;” dub-

belzinnig en dus onduidelijk. Waartoe dient
deze navolging van de Franschen met hun
toiZe? In allen gevalle vereischt het gebruiken van doek en paneel indiscriminatim
voor schilder& omzigtigheid.
Omgevingen voor omstreken, b. v. ,,de
omgevingen van Jericho.” De ” omgeving
van een Vorst.” Ik erken intusschen dat
het niet zoo ligt valt, dit woord door een
ander, even kort., te vervangen.
Tamelgk ,,de wegen zijn er tamel$k (voor
vrzj> goed.”
Voorliefde voor ingenomenheìd, voorkeur.
,,Bouwvallen
van Niniveh.” Teregt : ,,de
watervallen van Zwitserland,” omdat daar
het wat,er metterdaad valt, terwijl eene ruïne
aIleen dreigt te vallen. Zie LUBLINR, Brieven en Briefwisseling, bl. 25.
Over+ns, Euz’aens, krachtens, namens, hoog
stens. Waarom niet ook minstens, meestens,
eerstens, tweedens, derdens, enz., gelijk de

Duitschers schrijven?
Zij stonden rond het kruis -- zaten rond
de tafel - een, hoe dikwvijls ook voorkomende, echter niet goed te maken, anglicisme.
Onwd

(vgl. bl. 54) ,,HASE noemt met
eenigen onwil JOAN. XVII ein Schaugebet.”
,,Mannen wier heilige roeping het medebrengt de gemeente op te wekken en aan
te sporen” tot enz. Het woordje het is in
al dergelijke constructies onnederlandsch,
zoo als ,,gij weet Fret, hoe aangenaam het
is - gij hebt het gezien, hoe hij werkte
enz., gij erkent het, dat enz. Men stelle het
zich tot taak.”
Indien - als - zoo - wanneer. Hoe
weinig wordt, bij het gebruik van deze woorden, de onderstellende, of de tijdsbepalende
beteekenis in ‘t oog gehouden!
,,Een oogenbl3 dat zich beweegt tusschen
twee gebeurtenissen.”
,,Het hart met bl$de vooruitzigten vervullen.”
@ onmagt vallen” voor bezwijmen.

,,Strijdig maken” voor betwisten. Zelfs ,,onstrijd+” voor ,,onbetwistbccar.”
1) VerlioudÉng - zich verhouden,” b. v.
‘) Een wetenschappelijk ligchaam dat zich
ongeveer verhoudt tot de overige wetenschap-

pelijke instellingen, als enz.”
1 Zeer aangrEjlJead,” voor trefend, roerend,

schokkend.
Voorheerschen, b.v. van eene rigting (denkwijze), voor bovendrijven, heerschen.
n Gezind als qij z@” een niet te verde-

digen anglicisme, door het jonge Holland
zonder noodzaak en tegen den aard oneer
taal ingevoerd.
” Eene openbare godsdienstoefening vieren.”
‘)De mysticus verzinkt zich (versenkt sich)
in het goddelijke en eeuwige.”
1’ Iets uitvondig maken.”

Teruggaan (zie bl. 53). “De taal deelde
in den teruggang en verval der vaderen.
“Egypte was de korenschuur der voornaamste aan de middel. zee gelegene volkeren.”
“Het juk, door den overwinnaar zijnen
onderdoenden
overwmnelin~g o p d e schouderen gelegd.”
” Het sterk bevolkte Italië door onderlinge
krijgen verscheurd-”
“De graanhandel was een der bloeiendste
takken val) den handel die echter ook timmerhout, slaven, honig, was, tapijten en
wijnen bevatte.” (!!)
1 De wetten beschermden de veiligheid van
den koophandel, en de drukke Piraeus lag
onophoudelgk vol met schepen.”
‘1 Wat de statistiek met hare cijfers vermeldt, dit geschìedt meestal zonder zamenhang,
zonder geheel, en ontglipt alzoo de aandacht
meer dan dat het de opmerking trekt.”
1 De volkeren wier ligging niet ‘ongunstiger was voor den handel.”
“Dit land werd uit den gunstigen toestand
waarin het zich bevond,* verplaatst in den
staat waarin de naburige landen verkeerden.”
~‘Moest aan andere volken het land- en
zeeleven als twee geheel verschìlZende levenskringen voorkomen, voor den Helleen, en
niet blootelijk voor den eilander, was bijkans alom het Eand- en zeeleven even nabij.” (!!)
1 Daar men liever zijne krachten in fellen
burgerkrijg en onderlinge veete verteerde,

het hout, voor edeler gebruik bestemd, tot
voeding van hei vuur der verdeeldheid aandroeg, en de olie met welke men zich de ledematen had moeten lenig houden, in den brand
wierp om de vlam nog Rooger te doen st2;gen.” (!!)
aOnze Zuiderzee was destijds nog lot de
zeer geringe evenre&gheid
van het voormalige Vlierneer beperkt.”
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»De meest beschatifde en ontwikkelde deeEen der wereld.”
)De overweging hiervan behoort tot een
volle@ tafereel van den handel.”
»De rivieren zijn wandelende wegen die
de landen met elkander verbinden.”
1) Het ideaal van den Nederlander dat
tijdens den tachtigjarigen
bevrijdingsoorlog
in de hoopvolle toekomst blonk, werd naar
het roemvolle verledene verplaatst.”
))De schapenteelt en de verbouwin#9
van
meekrap oefenen.”
D #elegenheid geven tot eigenaardige takken
van ngverheìd, die deze bedrijven op den
voet volgden.”
I~PLINIUS schreef, dat boter bij onze voorvaderen de meest geachte s&‘s der barbaarsche natiën was.” (!!!)
alHet is onloochenbaar, dat, terwijl voor
eenige eeuwen de voornaamste industriëele
uitvindingen in Nederland hebben plaats geh a d als daar is: die van de boekdrukkunst enz. daarentegen thans niet alleen de
groote en gewìchtìge uàtvindìngen, geene van
alle van ons volk z$n uitgegaan, maar dat
onze landaard zich sedert eene eeuw door
geenerlei gewichtige uitvinding onderscheiden
heeft.” (!!!)
1 Aan de uitvinding van nieuwe kunsten
herkent men het vernuft.”
1) Mogelijk werd er grooter verny? vereischt
om spade en ploeg het eerst te vervaardigen,
dan thans om tiieuwe en zamengestelde werktuigen uit te denken. Maar zeker is het dat
men door achterl+jkheid in nieuwe uitvindingen op het standpunt geraakt der ruwe en
ongevormde, gedeeltelijk nog woeste natiën, die
in wereldstreken gevestigd zijn, van het verkeer met de beschaafde volken ten eenemale
afgesloten en zich vastklemmende (taalkundig
de wereldstreken!) aan de zeden en gewoonten hunner onvernuftige voorvaderen.” (!!)
Het promiscue gebruiken van volk en
n a t i e , zoo als in de voorgaande zinsnede
geschiedt.
1 De menschelqke aanleg is geneujd om het
eigene te verwerpen en op het vreemde te
azen.”
~~Tusschen de keerkringen wast het riet
welig opwaarts, dat de suiker in zijne sappen
bevat, en ‘t welk op nederlandschen bodem
wordt geraffineerd.” (!!)
1 De richting van het nederlandsche volkskarakter in de dagen z$ner bloeiende jeugd.”
» Zulk eene gemoedsstemming behaagt mij
meer dan de neiyingen van hen die hun lot
verwenschen, omdat zij niet in de dagen
van den riddcrtqd geboren zijn.”
»Ons volk verwierf eene zoo groote uitgestrektheid van overzeesche bezittingen, als het
niet in staat was te bevolken.”
))COLB&T wist den adeltrots der oude

fransche geslachten te doen bukken tot op
het standpunt der burgerlijke nijverheid.
,,Den aanleg tot een kieschen smaak leiden.”
,,Onze aatie is van al de bondgenooten
van Groot-Brittanje de meest gestelde op de
gewoonte der voorvaderen.” (!)
,,De vraag zal het natuurlijk nu zijn”,,Het geldt dus voor ons alleen de vraag”
enz. - Het duitsche: I) Es gilt die Elrage.” ,,Het kan aan het einde van ieder jaar worden
gezegd :” Es kann gesagt werden.”
Heeten (zie bl. 154). ))In dien psalm heet
het” God is, enz.
,,Breken met de zonde, de wereld” enz.
voor 1 de betrekking, gemeenschap, met haar
afbreken ;” gallicisme. -- Breken als verb.
neuk. gebruikt is = Je bmfer; het glas
breekt. Ik breek = ik barst.
1) Beantwoorden aan zijne roeping,” gallicisme. Wij gebruiken het werkwoord alleen
met een accusat. : 1) een vraag beantwoorden”
en nog zou men meer aan het eigenaardige
van onze taal getrouw zijn, als men schreef:
op een vraag antwoorden.
Halfheid voor halfslachtigheid, onvastheid, verdeeldheid. We zullen weldra zeker
van kwartheid en acAtsteheid hooren !
» Te over” voor overvloedig, b. v. 3) ik heb
stof te over.>’
1 Zich een mensch - zaak enz. denken” in
plaats van voorstellen.
1 Eene schoone plaats,” niet in een morskeuken, maar in een der geschriften van
PAULUS, b. v. in den Korintherbrief, Galatenbrief, Hebreërbrief.
l)Een standpunt overwinnen” - een man
zonder standpunt.
» Geheel niet” voor in ‘t geheel nzet, b. v.
1 dat is geheel niet waar.”
1 Voorname kalmte” voor 1) hooghartige ;”
voornaam ongeloof, voor 1) hooghartig,” » ongeloof der hoogere standen.”
1) Het hoog gewigt eener zaak,” voor zwaar.
l)Een gevoelen deelen” (d. i. naar den
aard onzer taal verdeelen, in tweeën snzjden);
zich (niet met de voorstanders van een
gevoelen maar) met een gevoelen vereenigen,
het goedkeuren.
‘t Gebruik van een pron. posses. voor
een nomen, dat door een ander met het
bepalende lidwoord voorzien nomen gedefinieerd wordt, b. v. UM! werk des geloofs uw arbeid der liefde - uwe hoop der volharding. Wat ZOU men wel zeggen van een
schrijver die uw’ tuinman aanduidde met
de woorden : uw man des tuins?
Ten slotte twee stijlproeven eener geleerde Instelling :
,lDe werken van beide geleerden ontmoeten elkander op hst,zelfde t,errein, doch
een iegelijk der beide schr$ùers houdt een
eigen en alles behalve eenzelvig plan ia het oo,9.”
16
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sneeuwzoit of tilvergr$s, of zìlverwit of torenhoog. Ik geloof dus, dat de analogie een
Hollander verbieden moet in eivol het begrip vol ei of vol eieren te zien. Maar bestaat er niet alle grond om het, zoo als
iedereen doet, voor »vol als een ei” te gebruiken? Wij zijn gewoon, wanneer een
substantief zich door eenige hoedanigheid
bijzonder onderscheidt, door achtervoeging
van het adjectief dat die hoedanigheid in
‘t algemeen uitdrukt, een zamengesteld adjectief te vormen. Andere volken voegen
eenvoudig een uitgang achter het substantief, - onze methode heeft dit voor zich,
dat terwijl s,leeuwachtig, zilverachtig, torenachti’, even goed aan de koude, de vochtigheid van de sneeuw als aan haar witte
kleur, zilverachtig evenzeer aan iets blinkends,
iets kostbaars, lorenachtig aan den torenvorm
laten denken, zzlverwit, zìlvergr$, sneeuwwit,
sneenwkoud, torenhoog geen twijfel omtrent
de bedoeling overlaten. Wij vormen dus
Taalzuivering (vgl. X111. bl. 55.) Is door middel van het substantief een adjeceivol, vol eieren? - Wij zeggen eiermand, tief, omdat in dat substantief een treffende
eierstruif, Eierland, eiernetje voor : een hoedanigheid ligt opgesloten, en wij zetten
mand voor eieren, een struif van eieren, het adjectief dat die hoedanigheid uitdrukt
een land der eieren, een netje voor eieren, er achter, omdat men misschien aan een
maar drukken nooit het mecrvoudsbegrip andere hoedanigheid zou kunnen denken.
T’an ei door den vorm ei in de zamenstelHeeft niet juist hetzelfde met eivol plaats
ling uit. Willen wij daarentegen van een gehad? Langdurig gebruik van zachte eijeei, van ei als stof spreken, dan gebruiken ren in de slâ, bij het ontbijt, heeft ons gewij beide vormen, eier in eierschaal en leerd de punt voorzigtig af te breken, om
eierdopje, ei in eiwit en eirond. Ik geloof den inhoud er niet ontijdig uit te zien
dus in de eerste plaats, dat. zoo eivol al door stroomen - zoo vol is een ei! Niets natuureen adjectief met zijn regering moest omlijker dus, dan dat men van ei een adjecsehreven worden, eivol vol van ei zou moe- tief maakte dat volte, volheid te kennen
ten beteekenen. Maar welke reden bestaat geeft. Maar daar een adjectief eiachtig miser om dit woord zoo onbarmhartig van zijn schien aan zekere vloeibaarheid, aan den
gevestigde beteekenis ,>vol als een ei” te eivorm kon laten denken, even als (om een
ontzetten? Men beroept zich op de analo- ander voorbeeld te nemen) ijzerachtig de
gie in liefdevol, troostvol, roemvol. Zijn deze stof even goed als de stevigheid te kennen
woorden niet zelve uitzonderingen? Het zijn geeft, 200 zeggen wij eivol van een zeer
nuttige woorden, welluidend in gedichten, volle kerk, even als ijzersterk van een zeer
welluidend in een gebefte of witgedaste
sterken man.
rede, maar die men in het dagelijksche
J. G. L.
leven liefst vermijdt, ook al heeft men er
Taalzuivering. Eivol. Op het eerste gegeen geschikte equivalenten voor. En laat deelte van het bovenstaande artikel moet
men dit zamenstellingen van vol met ab- ik antwoorden, dat eivol kan beteekenen
stracta toe - alleen dichters veroorloven vol ei, (ei als stofnaam genomen, wat het
zich van »watervolle beken” te spreken, ook in eiwit is, maar niet in eirond, want
welligt om dezelfde reden die hen van tijd dit is rond als een ei). Het kan evenwel
tot tgd ,,een bloedgekleurde vlag” of 1) purook beteekenen vol van eieren. Men denke
perkleurde wolken” in hun verzen doet ge- slechts aan uppelmarkt, schaupskooi, boom@.
bruiken: omdat het dubbele accent, kenmerk Het eerste deel dezer woorden mist ook
der onechte zamenstelling, de maat van het den meervoudsuitgang en toch beteekenen
vers verlevendigt. Maar niemand zegt of zjj markt van appelen, kooi van schapen, rijk
schrijft : watervolle karaffen, w+,voUe bekers, / :azn boomen.
Omgekeerd noemen wij de
olievolle vaten, melkvolle uiers, hoewel die borst van een rund runderborst ea de Schaal
vormen in zich zelven niets platter en ook
van een ei eìerschaal.
niets verhevener zijn, geen stouter verbeelIn de tweede plaats beschuldigt mij J. G.L.
dingskracht vereischen, dan het in allen dat ik aan eivol zijn gevestigde beteekenis
st$l en in elk onderhoud gebruikelijke wil ontnemen. Ik geloof niet, dat hier van

))De gemagtigden besloten alzoo: dat de
eer, die van iet werk van A. aan onzen B.
toekomt, geenszins bestaan moet in het terugvorderen voor dezen als van een hem door
genen ontstolen eigendom, maar veeleer in het
pr&en van onzen vermnarden landgenoot dat
z$n belangrijke arbeid ook nog aan anderen.
na hem aanleiding heeft kunnen geven tot
keurige uitwerking van zoodanige bqzonderheden of denkbeelden, die door hem zelven, al
ware het ook slechts ter loops, reeds vroeger
waren aangegeven.”
Mogten er onder de lezers gevonden
worden, die hun eigen aengezigt in den
hun voorgehouden spiegel herkennen, zoo
hoop ik, dat zij niet weggaan en terstond
vergeten hoedanig zij zijn. Het zou aanleiding kunnen geven tot eene niet onnutte
gedachtenwisseling over taalzuivering, bijaldien zij zich verwaardigden daarin te
treden.
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c&3e gevestigde beteekenis sprake kan zijn.
Eivol VQQ~ vol als een ei is nog niet lang
in gebruik geweest; algemeen in gebruik
is het gelukkig ook nog niet. Het behoort
daarom tot de woorden die nog geweerd
kunnen worden, en die geweerd moeten
worden, omdat zij in strijd zijn met den
aard onzer taal.
Doch dit laatste geeft J. G. L. mij niet
toe. Sneeuwwit, zegt hij, is wit als sneeuw,
pikzwart zwart als pik. Derhalve is eiuol,
insgelijks een adject uit een subst. en
een adj. zamengesteld, vol als een ei, en
t’x abuol, liefdevol, enz. uitzonderingen op
de regel, alleen bij dichters in gebruik,
maar in de volksspraak niet opgenomen.
Maar zijn dan maanziek, letterw@, volkrQk
ook uitzonderingen? De waarheid is deze.
In de adjectiva, zamengesteld uit een subst.
en een adject. heeft het eerste deel gewoonlijk intensive kracht. Sneeuwwit is zoo wit
als sneeuw, dat wil zeggen zeer wit, kurkdroog is zoo droog als kurk, dus zeer droog.
Maar er .zijn uitzonderingen, woorden welker eerste deel de beteekenis van het tweede
bepaalt. Die uitzonderingen bestaan niet en dit is het wat J. G. L. niet in het
oog gehouden heeft - in enkele woorden
maar in gansche rijen van woorden. Zoo
is niet volkr$k alleen daarop uitzondering
maar alle zamenstellingen met rQ%, niet
maanziek alleen, maar alle zamenstellingen
met ziek, niet roemvol alleen, maar alle
zamenstellingen met vol.
Maar doodziek - werpt dit woord de
door mij gestelde regel niet om verre? In
het minst niet. Wel heeft het eerste gedeelte van het woord hier intensive kracht,,
maar op eene andere wijze dan in sneeuwwit en dergelijke. Dit laatste is wil als sneeuw.
Doodziek daarentegen is niet ziek als de dood,
dit zou onzin zijn; ook niet ziek als eeA doode,
want dooden zijn niet ziek. Men moet het
verlclaren door zielc tot den dood. Het eerste
gedeelte van dit woord dient dus om het
begrip, door het tweede uitgedrukt, nader
te bepalen.
Laat ik hier de opmerking bijvoegen, dat
er sommige substantiva zijn, die in zamenstelling eene bloot intensive kracht, hebben.
Daartoe behoort het subst. dood. Wat doodziek en doodzwak is begrijpt men. Dood is
in deze woorden geen intensivum. Maar
in beteekenis verschillen zij toch niet Yan
aeer ziek en zeer zwak, en van daar dat men
dood in deze woorden voor een intensivum
aanzag en van doodarm, doodgoed, doodstil,
doodeerlgk en
, doodeenvoudig begon te spreken.
P. L. wz.

Spreekwijzen op heimeluk schoolverzuim
betrekkelijk (vgl. A. R.; X111. bl. 23).

Bommalen, in de beteekenis van ons leidsche
spgbelen, zou ik wenschen in verband te
brengen met het hoogduitsche bummlen,
flaneren. Eìn Bummeler is een straatslijper,
in de hooge wereld eenJEa%eur,
in de volkstaal een dweil. Vooral het werkwoord dweiZen is in deze beteekenis zeer karakteristiek,
energiek en schilderachtig.

Spreekwijzen op heimelijk schoolverzuim
betrekkelijk. Te Vierlingsbeek in Noordbrabant, zegt men: Heg- of hekschool houdele.
W. C. STRIK VAN WIJK.

Uitspraak. Sebastopol (vgl. X11. bl. 279).
Het grieksche polis (stad) wordt op verschillende wijze afgekort of veranderd in
de eene of andere taal. De Nederlanders
schreven en spraken voorheen Constantinopólen; de Franschen zeggen Constantinó’le,
omdat zij de laatste lettergreep met de e
muet half laten wegsmelten. Van daar ons
Constantinópel. Of de Russen, zoo als den
vrouwnaam Constantinóvna, ook Constantinóv~ol
uitspreken, zal men van een Rus
hier te lande of van een reiziger wel kunnen vernemen. In Sebastopól is het m. i.
niet twijfelachtig dat zij zich nader aan

‘t Grieksch houden, en dat derhalve de klemtoon op pol behoort.
L. J.
[Dat de Franschen uitspreken Constantìnople
met den klemtoon op de voorlaatste lettergreep
is een gevolg van de latijnsche uitspraak Constantinopolis met den klemtoon op de antepenultima.
De Romeinen moesten zoo uitspreken omdat de
o i n ro& kort ia.]

Kalle en Marten (vgl. X11. bl. 183).
Is KALLE inderdaad een vrouwennaam?”
vraagt het bestuur na mijn art. ald. Ik
antwoord: in Zeeuwsch Vlaanderen is een
liedje in omloop: het huwelijkvan MARTEN
11

ell

KALLE.

G. P. ROOS.

[Een ander medewerker herinnert dat het hebr.
& bruid beteekent. Dit geeft echter geene de

.

minste opheldering. Onder Christenen toch zijn
(althans hier te lande) geene namen in gebruik
van hebreeuwschen oorsprong dan zulke die reeds
in den Bijbel als persoonsnamen voorkomen.]

Mallemolens

(vgl. X1. bl. 222). Op

de

lijst in LELONG, Koophandel van Amsterdam
komen ziJ onder de j,Catoene Lijwaaten”
voor.
CHR.

Spelling. Venlo. Moet men schrijven

Venlo of Venlo0 ?

G

Spelling. Bataljon of Bataillon? Bij brief
van Z. Exc. den Minister van Oorlog van
5 januarjj 1860, No. 66, B (Afdeeling
Genie), werd, vermoedelijk op grond der
door P. WEILAND aangenomen spelling,

lô*

.
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voorgeschreven bataillon te vervangen door
bataljon ; intusschen bleef men bij andere
afdeelingen van hetzelfde Ministerie de spelling met ill volgen, en werd zelfs dezer
dagen op ‘t behoud daarvan aangedrongen,
toen men, overtuigd van ‘t wenschelijke
eener eenparigheid in spelling en zich grondende op de beste woordenboeken en woordenlijsten (0. a. D. BOMHOFF, Nieuw Groot
Woordenboek der Nederlandsche Taccl; J.
KRAMERS, JZ., Nederlandsck-l”rccnsch Woordenboek; D. w. EOSC~, DZ., Zakwoordenboekje
voor de Nederlanclsche Taal, volgens de spelling der heeren M. SIEGENBEEK en P. WEILAND, 3& druk) ook in bescheiden voor die
afdeelingen de spelling met lj aannam.
Trouwens, in het door dr. L. A. TE WINKEL
bewerkt 0ntwef.p der spelling voor het aanstaand Nederlands& Woordenboek, welks redactie van staatswege ondersteund wordt;
leest men insgelijks op blz. 72 : »Bastaardl~woorden, ontleend uit talen, die het La1 tijnsche letterschrift bezigen, worden op
1 de oorspronkelijke wijze geschreven,-voor
1 zooverre hunne uitspraak onveranderd is
opgebleven. Waar deze echter gewijzigd is,
leen de oorspronkelijke spelling tot eene
I ongewone uitspraak aanleidinggeven zou,
,rwordt de spelling in zooverre op Neder1) landsche wijze veranderd.
»De wijziging der uitspraak heeft plaats
u 1) aan het einde der woorden: 21 in het
»lichaam van het woord.” - In kerband
hiermede wordt voorts op blz. 78 gezegd:
»Benamingen van alledaagsche voorwerpen,
j~namen van zaken, voorkomende in amu bachten en beroepen door minkundigen

1) uitgeoefend, worden, zooveel de uitspraak
+het toelaat, op Nederlandsche wijze ge1) schreven.
N Wanneer men het gebruik gadeslaat,
1) ziet men, dat het .werkelijk doorgaans
~zóó handelt... Immers men schrijft meestal
1) biljard, biljet, postiljon, vermijoen enz.” Alleen de heer J. KRAMERS, JZ. heeft in
den 3&’ druk van zijnen Kunstwoordentolk,
in strijd met hetgeen door hem in zijn Nederlandsch-Fransch Woordenboek in beide
deelen geschiedde, de spelling bataillon aangenomen, doch met welk recht?
Oogenschijnlijk geldt het hier eene beuzeling, maar aangezien naar ‘t, oordeel van
den ondergeteekende. het doorvoeren dezer
vreemde spelling ook eene even noodelooze,
als onwelluidende wijziging in de uitspraak
te weeg zal brengen, daar men er allengs
eene zekere brijigheid in zal opmerken,
die gelukkig tot nog toe geen ingang vond,
dewijl het oog meestal den bondiger vorm
bataljon te zien kreeg, is het toch wel van
eenig belang te achten, dat het verschil
voor goed op echt wetenschappelijke gronden
worde beslecht. Van te meer belang eindelijk is het,, omdat zich hier het geval zou
kunnen voordoen, dat eene verbasterinq werd
ingevoerd van wege hen, die zich meer
dan louter bijzondere personen aan de
voor ‘shands geldende woordenboeken en
woordenlijsten zouden dienen vast te klemmen, en die in de wetenschappelijke wereld
wel niet als bevoegde we!gevers in de taal
zullen worden erkend.
IJ., 23 Febr. 1863.
G. K. Hz.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Afstammelingen
Vries (vgl. A. R.;
bl. 28). In vroeger
thans, hing in het

van Tjerk Hiddes de

X11. bl. 342; X111.
tijd, en misschien nog
kantoor van den heer
WATZE RUITENGA, apotheker en drogist te
Harlingen, een zeer groot geschilderd portret van een admiraal, hetwelk gezegd
werd te zijn van TJERK HIDDES DE VRIES,
en dat misschien hetzelfde kniestuk met
keurige lijst is, waarvan MENNO spreekt.
De twijfel echter, of het niet de beeldtenis was van een ander admiraal, wordt
versterkt, indien daarop een wapen voorkomt, dat ~~ENNO
beschrijft als bestaande
uit een halven gouden arend en drie ballen of kogels van zilver, omdat het geschilderd wapenbord van des admiraals
zoon, TJERK DE VRIES, kapitein ter zee,
thans hangende in Friesland8 kabinet van
oudheden te Leeuwarden, bestaat in een
zeilend schip.
w . IS.-L.

Afstammelingen van den adm. T. H.
de Vries. In een der nummers van den

Navorscher, dl. XII. bl. 342, was eene vraag
naar de descendenten van TJERK HIDDES
DE

VRIES.

Bij het nazien van eenige familiepapieren, vooral in betrekking tot het geslacht
van VAN BEUCKER, vind ik gemeld, dat
HENDRINA
DE
VRIES,
dochter van denheer
TJERK DE VRIES, kapitein ter zee bij het
,,Edelmogende Collegie der Admiraliteit in
Friesland,” in 1717 op 19 september te
Witmarsum gehuwd is met GERARDUS VAN
BEUCKER,
geboren 1690 op den 25’” julij,
en zoon van den eersten procureur-generaalvanFriesland en van WENDELINA HIXENIUS.

Deze

GERARDUS

VAN

BEUCKER

was

kapitein van eene compagnie infanterie. ZU
hebben drie kinderen gehad, van welke JOHANNA
GEERTRUIDA
(geboren den 25”” junij
li'19,

en door ds. FRANCISCUS VANVELSEN

den pden julij in de groot.e

kerk te Harlin-
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pen gedoopt), alleen is getrouwd geweest.
HENDRINA
DK VRIES (de moeder) stierf in
1726 op den 8”” junij tot diepe smart van
baren man, en werd te Witmarsum in het
familiegraf van VAN BEUCKER bijgezet. ,,God
wil hare ziel hebben,” schreef hij op het
schutblad van zijn bijbel.
Op den 21@ julij 172’7 overleed de oudkapitein GERARDUS V A N B E U C K E R , dewijl
hij, zegt de aanteekening : 1) in ‘t laatste jaar
zijns levens in eene voor hem ondraaglijke
rouw, wegens het smartelijk afsterven van
zijne waarde huisvrouw, hadde doorgebragt,,
zo6 erg, dat hij er zijne gezondheid geheel
bij hadde opgezet, in den ouderdom van
bijna 37 jaren.” De dochter JOHANNA GEERTRUID V A N E E U C K E R huwde 8 junij 1748
m e t h a r e n n e e f J O H A N N E S ARNOUT V A N
REUCKER,
geboren 27 mei 1716, zoon van
JOHANNES
VAN
BEuCKER, procnreur-generaal van Friesland, en van MARGARETHA
VAN
VIERSSEN,
oudste dochter van nr&rTHEUS
VAN
VIERSSEN,
grietman van Haskerland. J O H A N N E S ARNOUT
VAN
BEUCKER
was commies-generaal bij hot collegie der
admiraliteit in Friesland. Zij hebben vijf
.kinderen gehad, van welke slechts eene dochter, met name HENDRINA, in 1754 op 15 maart
geboren, gehuwd is geweest. JOHANN&
~RNOUT
VAN
sFGCKER
stierf 16 augustus
1781 in den ouderdom van 6.5 jaren, en
JOHANNA GEERTRUIDA, Zijne
weduwe, 14
januarij 1784 ; terwijl den 16de” september
1784, volgens eigene aanteekening, BENDRINA
VAN
BEUCKER
trouwde met ADRIAAN
D E ROOCK,
luitenant-kolonel en kapitein
ter zee, mitsgaders equipagemeester van het
collegie ter admiraliteit van Friesland. Deze
was de vijfde zoon van G E R A RD D E R O O C K ,
raadssecretaris der stad Zaltbommel. HEBDRINA
is op den 10d” julij 1789 in den
ouderdom van 35 jaren overleden, nalatende eene dochter, geboren den 17den julij
1785, met name GEERTRUIDA, welke op
den 136”” mei 1810 gehuwd is met den
heer PIETER DILLII&, eersten luitenant bij de
marine, geboren te Middelburg 2 januarij
1780. Uit dit huwelijk zijn geboren: 24
april 1816 eene dochter, A D R I A N A PETRONELLA,
gehuwd met den heer V A N HOPBERGEN,
kapitein bij het regiment jagers en
grenadiers te ‘s Gravenhage, en 22 januarij
1819 een zoon, genaamd T J E R K H I D D E S
DILLIti,
die zich op dit oogenblik ergens in
Duitschland bevindt.
Uit eene correspondentie tusschen den heer
ADRIAAN
DE
ROOCK
en mijn vader, in 1819
gehouden, blijkt, dat eerstgenoemde er belang in scheen te stellen, den naam van DE
VRIES

achter dien

V~TJERKHIDDES~~#&-

sen, zoo als deze dien ook later heeft gevoerd.
Leeuwarden.
J. H. B. A.

Afstammdin en van Joost van den
Vondel (vgl. d . R.; XIL bl. 185, 252).
Is de naam aan den vondelirbg gegeven wel
iets anders dan eene zinspeling op - en
tevens aanmoediging tot navolging? van den beroemden (toch zoo arm gesp;n)
JOOST?

Afstammelingen van Vondel. De’ dkgbladen maakten dezer dagen melding van
cen koninklijk besluit van den gden febr.
1863, no. 66, houdende beschikking omtrent een geschil over het domicilie van
ondersta& van ANNE JOOST VAN V ON D E L ,
tusschen de gemeenten de Leek en Ooststellingwerf en waarbij de gemeente Marum,
provincie Groningen, als het domicilie van
onderstand van gemelden bedeelde wordt
aangewezen. (Zie o. a. Amst. Cour. van vrijdag den 20 febr. 1863, no. 44.) Heeft die
ANNE
JOOST
VAN
VONDEL
betrekking tot
den grooten dichter? en zoo ja, welke?
9 januarij.
Willem van Asselt of van Hasselt (vgl.
X111. bl. 29). Mr. w. J. C. VAN HASSELT
heeft over WILLEM VAN HhSSBLT,
veldoverste der vorsten van Gelre in de XVdc
eeuw, een kort artikel geplaatst in de Bijdragen voor Vuderl. Geschiedenis en Oudheidkunde val1 mr. I. A. NIJHOFF, VI(1848),
waarin echter omtrent het nageslacht van
dien veldoverste niets voorkomt.
w/4.
Baron van Ronnnelswael (vgl. VIL bl.
136, 347; X. bl. 65 vr. 97). Het geslacht
~,VAN DER GRACIIT"
heeft zich reeds vroeg
in verschillende takken verdeeld ; die der
heeren ~VAN HEUL& is de oudste, hieruit
komen de heeren »VAN ZONXEBEKE" '), alsmede door bastaardij de »VAN DER GRACHT
heeren VAN MELSENE"; dan volgde de tak
der heeren »VAN SCHARDAU", waaruit die
1)
VAN
ROMERSWAAL" is gesproten, alsmede
het geslacht »VAN V R E Y D E ".
Hoe nu door aanhuwing de titel van
baron VAN ROMERSWAAL Op ANTONIS VAN
DER
GRACHT
gekomen is, weet ik niet regt,
doch was deze ANTONIS niet geh. met GEERTRUIDA
VAN
BERLOO,
de dochtervan A R E N D
VAN
BERLOO
en van de zuster van JACOB,
laatste afstammeling der baronnen VAN ROEMERSWAAL
in 1604 te Mechelen overleden?
Kan deze J A C O B den titel van baron V A N
ROE,MERSWAAL
niet op de kinderen van zijne
zuster hebben overgedragen? De achter-achterkleinzoon van ANTONIS V A N D E R G R A C H T
f%l
CEERTRUIDA
VAN
BERLOO,
ADRIAAN
JOSEPIA baron van Vremde (door zijne moeder)

en Romerswaal, schreef zich nog heer van
Yerseke, Lodijk, Bathenbroek en Vriessele.
') VrOeger ZINNEZEKE.

-
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Het wapen dat de thans levende familie
DER GRACHT baron van Roemerswaal’?
voert, is: 1) écartelé ; aux 1 et 4 d’argent au
nchevron de gueules, accompagnd de trois
jlmerlettes de sable (VAN DER GRACHT) aux
) 2 et 3 de gueules & deux épées d’argent
1 émanchées d’or, posées en sautoir les poin» tes en bas (ROEMERSWAAL). L’Bcu sommé
»de la couronne de baron de l’empire surumontée de 2 heaumes d’argent, grillés,
»lis&&, et couronnés d’or ; celui à dextre
,>fourré de gueules, portant pour cimier
1, deux t&tes et cols de sanglier, adosshes
»l’une & droite d’hermines et l’autre a
brgauche de contre-hermines; celui à se,~nestre fourré d’azur, portant pour cimier
nu11 lion naissant de face au naturel, te>,nant dans cbaque patte une épée de l’écu
l~posée en sautoir, les pointes en haut;
I Supports: a dextre un sauvage couronnó
~,et feuill6 de sinople, tenant de la dextre
tune massue et de la senestre une ban)> derolle aux armes de 1) VAN DER GRACHT";
) et à senesbre uu lion lampassé de gueules,
»tenant une banderolle aux armes de RO-

te Dirksland 1703, predikant en lioegleeraar (?) te Rotterdam en daar 1772 overleden, gehuwd met ANNA MARIA VAN TEIJ-

I,MERSWAEL.>'

PECKIUS.

,,VAN

Gent.

F. CALAND.

Van Sommerlatte. In een der nommers
van de Haarlemsche
courant lees ik, dat te
Arnhem op den 3den januari 1863 overleden is: IDA BERTRA baronesse VAN SOMMERLATTE.

Gaarne wenschte ik te weten, welk wapen dit geslacht voert, van waar het afkomstig is, en wanneer het in den nederlandschen adelstand is ingelijfd of verheven.
Het Armoraàl Général van RIETSTAP, noch
VAN WELEVELDS
Handboek van den Nederl.
Adel maken er melding van.
MENNO.
Qeslaaht van der Kemp. Wie waren de
ouders, welke was de geboorteplaats, en
hoe heette de echtgenoot van J O H A N N E S
VAN
DER
KEYP,
geb. 1664, predikant te
Dirksland, en daar den 17de* november
1718 op den predikstoel doodgebleven, vader van CORNELIUS VAN DER KEMP, geb.

LINGEN.

Hetzelfde wensehte ik gaarne te wet.en
van FRANÇOIS ADRIAAN VAN DER KEMP (bìj
KLUIT, Iets over den laatsten Engelschen
oorlog met de Republiek, Amsterdam 1794,
bl. 68-70, heet hij F R E D E R I K A D R I A A N )
een in 1788 naar de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika uitgeweken predikant,
waarover zie de Aanteekeningen
wan het
Verhandelde in de Sectie voor Letterkunda
cn Wijsbegeerte van het Prov. Utr. Gen.
van Kunsten en Wetenschappen, 1862. Iets

OVW

FRANÇOIS

ADRIAAN VAN DER KEMP,
mr. G. w. VREEDE.

door den hoogleeraar

B. T.
P. Peckius (vgl. X11. bl. 127). Alhoewel
een antwoord op mijne eigene vraag gevende, doe ik misschien eenigen onzer medewerkers geen ondienst, met te laten volgen
wat ik gevonden heb over de nakomelingen van den beroemden Zierikseenaar P.
I n Fragments gé&alogiq~ues d e s famìlles
des Pays-Bas, Génève 1776, op de bibliotheek alhier berustende, staat:
Uit het huwelijk van p. PECKIUS (den
ouden) met CATRARINA GILLES. werden twee
kinderen geboren :
1”. PIETER, ridder, hcere van Bouchoute,
Borsbeke en Hove, geh. met BARBERAMARIA
BOONEN, overleden in 1629, nalatende
eene dochter MARIA, vrouw van Borsbeke,
geh. met A D R I A A N D A N D E L O T , Heer van
Reusne ;
2”. A L I D A ( A L I J T A ) geh. met A N T O N I E
VAN
HEETVXLDE,
heer van Tildonk, burgemeester van Leuven.
De griffier of schepen van ‘t vrije J. H.
P E C K I U S kan dus geen afstammeling zyn
van den te Zieriksee in 1529 geborenen
P. PECKIUS, doordien zijn zoon PIETER geene
mannelijke nakomelingen naliet.
F. QALAND.
Gent.

MENGELINGEN.
Voor verzamelaars van postzegels. Het
verzamelen van postzegels kan, al naar de
wijze waarop en het doel waarmee het
geschiedt, eeu ‘beuzelwerk of een nuttig
werk zijn. Het laatste was het bij J O H N
EDWARD
GRAY, den schrijver van een werkje
onlangs uitgekomen: A Hand Catalogue of
Postage-stamps; for the use of collectors,
waarin den liefhebbers de weg wordt gewezen, Vinden zij er nog niet genoeg in

n a a r Imnnen zin, d a n k u n n e n zU e e n
twintigtal andere boeken of artikelen over
hetzelfde onderwerp, door den schrijver genoemd, raadplegen. *Ik meen,” zegt hij,
ndat, ik de eerste geweest ben, die VOOPgesteld heb een laag, voor alle brieven gelijk porto te heffen, met gedwongene frankeering door middel van postzegels. Want
ik was overtuigd,. dat de groote kosten,
die de posterij vereischt, niet veroorzaakt
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worden door het ontvangen, overbrengen er
bestellen der brieven, maar door de om.
slagtigheid van het oude systeem, en dc
beste schrijvers over staathuishoudkunde
hadden mij geleerd, dat de zegelbelasting
die is, welke het zekerste binnenkomt er
het minste kost. En het door mij voorge.
stelde was inderdaad niet anders dan dc
belasting door middel van zegel, zoo ah
die van dagbladen geheven wordt, toegepast op brieven.” Hij zelve, zegt hij, heefl
den tijd niet gehad, zijne gedachten op het
papier te brengen en het aan anderen moeten overlaten, die het dan ook op zijne
aansporing gedaan hebben. Of hij inderdaad
de eerste is geweest, die de bovengenoemdc
verbetering heeft voorgesteld, is niet ze.
ker; er zijn er ouder zijn landgenooten
die het ontkennen. Maar al is het zoo niet,
verzamelaars van postzegels mogen zijn
boekje wel lezen. Zti zullen er door opgewekt worden om over de zaak na te den.
ken, sommigen misschien om de vruchten
van hun nadenken aan het publiek mede
te deelen, en ZOO ZOU het de eerste aanleiding kunnen worden om bij de regering
krachtig aan te dringen op de verbeteringen, die in dit opzigt nog te maken zijn,
b. v. het in omloop brengen van postzegels
van Béne cent, zoo als in België en elders,
waardoor aan vele ingezetenen groot gemak bezorgd en aan de postkantoren veel
tijd gespaard zou worden.
Rooge ouderdom (vgl. 8. R ; XII. bl.
60). Verscheidene jaren lang, las men in de
X!hron$k achter Stichters almanak, van een
man in Hongarije, die overleed 145 jaren
oud zijnde, » alwaar hij een nog ouder broeder in leven heeft.”
L. J.
Een oude Blondin (vgl. X11. bl. 352). De
overlevering zegt, dat dergelijke kunst ook
eens te Beverwijk, waar de kerktoren vrij
hoog is, zou vertoond worden, maar dat
de acrobaat halverwege van het gespannen
touw viel, aan de aan zijne voeten bevestigde hoepeltjes bleef hangen en eindelijk
door hevig rukken aan het koord meer dood
dan levend naar beneden kwam. Op deze
gebeurtenis zinspeelt waarschijnlijk een
plaatje in een oud en zeldzaam prentenboek, waaronder als ik mij niet vergis stond :
Dees maakt de menschen wijs dat hij zou
kunnen vliegen,
Maar ‘t is maar om het geld, dat zij het
volk bedriegen.
In genoemd boek volgden na eenige vertellingen, afbeeldingen der hollandsche steden, van hofcostumes, van militairen, van

groote neuzen, visschen, enz. enz., een wonderlijk mengelmoes van wijsheid en gekheid. Ook herinner ik mij een prentje met
het vliegend schìp van DAAI SCHIJF te
Zaandam.
C. W. B.
Magie blsnohe en noire (vgl. X1. bl.
319; D. X11. bl. 31, 350). Als bijdrage
tot de kennis der begrippen op het laatst
der XVIP eeuw, is het niet onaardig eens
op te slaan wat in de eerste uitgave van
den Dictionnaire de RICHELET 1680, ook in
de latere uitgaven overgenomen, omschreven
wordt als Magie divine naturelle, blanche et
noire. Van deze laatste werd o. a. AGRIPPA
VAN
NETTESHEIM
verdacht. Wie lust heeft
te weten wat men reeds vroeger over de
Magie dacht, wat men er mede verrigt en
over geschreven heeft, kan teregt komen
bij ALBERTUS MAGNUS, F’orta Magti naturalis, DEL RIO, Disquìsitiones magicae, in nieuwere tooverboeken en wetenschappelijk in
de Hiatoire de la philosophie Hermétique.
L. J.
Stalen pennen (vgl. A. R.; XL bl.
187, 285). C/” vermeent, dat de koperen
schrijfpen, op bl. 187 vermeld, waarschijnlijk niets gemeen had met onze tegenwoordige stalen pennen en ten eenenmale
ongeschikt was, om er mede te schrijven enz.,
maar wat zal C/l nu wel zeggen, als ik
hem me&deel, dat er reeds in 1657 een
zilveren schrijfpen en nog wel met réservoir
uitgevonden was ?
Hij leze het in een Journal d’un Voyage
& P a r i s e n 1657-1658 publid d P a r i s
1862 par A. P. FAUGÈRE.
De reizigers waren de jonge hollandsche
edellieden DE VILLIERE, neven van denoudambassadeur der Staten te Parijs, FRANCOIS
VAN AERSSEN,
heer van Sommelsdijk, enz.
Het handschrift dezer reis berust in de
Z<oninlcZ~ke Bibliotheek te ‘s Gravenhage.
Daar het evenwel mogelijk is, dat hij
dit werk ten zijnent niet kan raadplegen,
schrijf ik wat daarop betrekking heeft
gaarne af.
))Le 11”. Les EP. DE MANSE et de CIBuT
llavec qui nous avions loge dans l’autre
lbmaison nous vindrent voir, et après leur
1) monstré tous nostre appartement, neus
llfusmes voir un homme qui a treuvé une
11merveilleuee invention pour escrire commoladement. 11 fait des plumes d’argent, où il
,~met de l’encre qui ne seiche point et sans
*en prendre on peut escrire de suite une
rdemy main d e p a p i e r . S i s o n secret a
‘1 vogue, il se fera riohe en peus de temps,
Bcar il n’y aura personne qui n’en veuille
‘1 avoir : nou8 1~0 en avons aussi commandd
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» quelques unes. 11 les vend 10 francs et
» 12 francs a ceux qu’il sçait avoir fort
r) envie d’en avoir.”
LABORANTER.

Buitengewone vruchtbaarheid (vgl. A.
R.; X1. bl. 25, 186, 320; X11, bl. 128.)
In de Koddige en ernstige Opschriften, uitgave 1846, leest men op bl. 74:
2) Onder eene schilderij vnn. zekeren naan en
vrouw te Amsterdam.
Aanschouwt hier, lezer! des schilders werk
met contemplatie,
En weet, dat twee geluiden, J A N V A N
BAKEREN was de man genaamd,
En de huisvrouw GEERTRUI D E H A A S ,
beide te zamen, door GODS gratie,
Gewonnen hebben zeventie% zoons en veertien dochters wel befaamd.”
H. C. STRIK VAN WIJK.
IZonderlinge drukfout (vgl. A. R.; X111.

bl. 58.1 Ik bezit een exemolaar der Evungelisc~é Gezangen, gedrukt* bij J. ALLART,
1806. en als echt aeteekend door r. 3. DE
FREI&RY [lid der Commissie] waa.r Gez. 71,
getiteld: Liefde tot vijanden, dus begint :
‘k Wil immer iemands nadeel zoeken.
E . A. P .
‘Kedingen. V66r 1795 bestond er in
Twenthe een geregte van Kedingen, tot
hetwelk Rijssen, Goor cn andere kleine
steedjes of dorpen behoorden. Van waa.r
die naam van Kedingen, want er bestaat
geen dorp of heerlijkheid van dien naam
in Overijssel?

Inktbereiding in of v66r 1563 (vgl. A. R.).
In een kl. 8”. werkie. ten titel voerende:
Les SeCPetS Dv seigne& ALEXTB PIEMONTOTS,
et D’ avtres Avtevrs Sen Expèrimentés
et
approvvés. à Awers, De 1’ Imprikerìe
de
CHRISTOPHL.E'PLANTIN.
M. D. LXIIII. Avec
privilege du Roy. (de 8 Janvier 1563) leest
men, op bladz. 466: Powr fuire ancre, ou
tainture pour écrire en toute perfection.” ) Pren
noix de galle tré bonnes B; les romps en 3.
ou 4. pieces, c’est, à dire, étampo les légerement, et les mets en vne poélle de fer,
avec vn pen d’ huile, les faisant quelque
peu frire, puis en prens vne liure, & la
mets en quelquc vaisseau plombé, y versant du vin blanc, tant qu’il les surmonte
plus d’vne grande paume. Aprés prendras
vne demie liure de gomme arabique bien
Btampée, & 8 3. de vitriol coeruleum, bien
pulvérisé: melle bien tout ensemble & le
mets au soleil par aucuns jours, en le
mouäut aussi souuët, que tu pourras: puis

le feras bouillin vn bien peu si tu vois
qu’il en soit métier, & apres l’encouleras,
& sera parfait.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Eene advertentie van 1795. Wij geven

als een staaltje van advertentiestijl uit de
eerste dagen der, omwenteling van 1795
de volgende aankondiging in de Leijdsche
Courant van 14 februarij geplaatst:
),In den jaare 1788, toen Tirannie en
Heerschzugt den Teugel van Geweld voerden, ontfing ik uit den schoot mijner Echtgenoote een Zoon, welken, bij den Doop,
den naam deed geeven van den besten Burgervader IIENRILE
HOOFT;
wilde ik dezen
Burger-Vriend, in leevend geheugen doen
houden, en dat, in die tijden! hoopte ik
thans mijne mede-Burgers, bij het herstellen der Bataafsche Vrijheid, eenen Brutus
aan te bieden, waarvan ik meende mijne
Echtgenoote groot te gaan; - Dezen morgen (6 en 1 quart uur) is zij geleegen van
een Dochter, ‘twelk mijne Bloedverwanten
ec die eenig deel in mijn Genoegen en
Vrengde neemen, adverteere; zullende deze
den naam eener der beste Bataavische vrouwen ontfangen.
Amsterdam, 3 Februarij 1795.
Eerste jaar der Bataafsche Vrijheid.
Den ouden burger J A C O B U S MARTINUS
COOPAMAN.”

C. K. V. S.
Spot- en scheldnamen van steden. In
den Konst- en Letter& v. 1817. dl. 1. bl. 348.
wordt gezegd: ,,de stad Beaune, of liever
hare inwoners, staan in Frankrijk in denzelfden naam als de Schildaërs in Saxen,
de PoLkwitzers in Silezië en de Iglauërs in
Boheme. De Franschen hebben hun zelfs
de cere gedaan, hun den scheldnaam les
Anes de Beawne toe te voegen." De oorsprong van dien naam is moeielijk na te
gaan. u Zeker is het intusschen,” zoo wordt
verder verhaald, ,)dat de inwoners van
Beaune eene naïve goedhartigheid bezitten,
die hen van hunne overige landgenooten
onderscheidt. LODKWIJK
XIV reisde eens
door die stad, en werd op het stadhuis
gehuisvest en onthaald. De Maire en de
overige leden van den Raad bedienden hem
aan tafel. ,,En véritd Messieurs!” zeide de
koning wien de Bourgonjewijn regt smaakte,
die hem aangeboden werd, »Votre vin est
delicieux !” ,>o Sire!” antwoordde de Maire
zeer naïf, »neus en avons encore de beaucoup meilleur!” » C’est aparemment, que
vous le gardez pour de meilleures occasions,
.
” hernam de koning.”
.s
D. te D.

.
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GESCHIEDENIS.
Het geslacht Zoete de Laeke (vgl. X11.
bl. 265, 292, 322, X111. bl. 3). In Non.
1X. bl. 216, aant. (f), heb ik medegedeeld,
hoe de heerlijkheid van Haultain, Hautain,
of Hautain-le- Val, in het geslacht van RANST
kwam, en daarna in dat van S O E T E , of
ZOETE,
door het huwelijk van J O H A N N A
VAN
RANST [eenige dochter van JAN, heer
van Hautain, enz. eu Vsu CLAUDINA VAN
AERSCHOT-RIVIERE-jmetALExANDERDESOETE
of ZOETE, ridder, heer van Rijbrek, Daele,
enz. Vgl. TE WATER, Verb. der Edelen, st. IV.
bl. 461; LE ROY, !l’hektre Prof. de Brab.,
p. 26, et du Brab.-Wall., p. 44, 45, 46,

waar al de bezitters van Hautain-le-Mont
en Hautain&- val vermeld worden ; BUTKENS, Troph. de Brab., 1. p. 449, Preuv. p.
145. LE ROY geeft eene afbeelding van
het kasteel van Houtain-le- Val, t. b. e. a. p.
Liv. 11. B. No. 31, en in zijne Adel. Lusthou. van Brab., Amst. 1706, PI. 60.
LE ROY geeft ook, in b. a. 2%. Prof. du
Bmb.- Wallen, p. 45, 46, een Extraict du
chef Registre du Quart. WalZ. Brab. repos.
au Greffe de la Souv. Cour Feodale de Brab.,
waarin men, soubs la Capitulat. de Houthak
Amont en Aval, fol. 38 leest, dat de heerlijkheid van Hozctain-le- Vul, den 1 gaen maart
1525, op JOHANNA VAN RANST, door den
dood van JAN, haren vader, overging. Den
8aten septemb. 1557 op DENYS ZOETE '), door
den dood van JOHANNA vnd., zijnemoeder.
Den 12deR sept. 1561 op DENYS DE ZOETE '),
door den dood van wijlen
der vnd. Den 30*ten sept.

dood van

DENYS

LOTTE

ZOETE,

DE

DENYS

zijnen,va-

1586, door den
haren broeder, op CHARgez.

VAN

HOUTHAIN

").

1) Broeder van PRILTPS,
ridder van Maltha,
die bij Heiligerlee sneuvelde [v. METEREN, bl. 51;
~.WYN, &isr..h?v.,
dl. 1. 8t.11. bl. 241; ROSSCHA,
Neêd. Eeldend., 1. bl. 268 (*)] ; van JOOST, hr. van
Villers; van ALEX., gouvern. van Walcheren; van
ANTONIE, die, volgens v. PETEREN en v. WTN,
beide t. a. p. en bl., in den slag van Heiligerlee
ARENBERQ met eigen hand afmaakte, en in 1569
bij Moncontoursneuvelde
;~~~~~CATHELINE,VIOU~
van PHILIPS
(?) VAN HAULTEPENNE, luiksch edelman, of uit den huitie van BERLAYYONT, vgl. TE
WATER, Iv. St. bl. 461.
2, ‘Zijn broeder, PBILIPS, die in 1585 op den
Konwensteinschen dijk menvelde, schijnt dus geen
heer van LToutain geweest te zijn. Wel maakt L E
ROY, t. b. a. p. p. 44, op het jaar 1580 gewag
v a n eenes P H I L I P P E Sgr. de Houtain le Mont,
doch deze kan tot het geslacht FLAMENQ [door
CARpENT-, pt. 111. p. 557, ook vermeld] behoord
hebben. ,,L’an 1586, zegt hij verder, Dame ANNF:
DE WPN~AERDR estoit Douairiere de Houtain, viv o i t encor pan 1610.”
3,
CHARLOTTE
trouwde, volgens TE WATER,
IV. st. bl. 461, ANTOINE ORAVET, br. van Worp,

Den 1saen junij 1616, op PHILIPS VAN HAULden jongen “), door gifte, bij codicil van CHARLOTTE DE ZOETE vnd. Den
loden dec. 1616, op H E N D R I K K A RE L D E
ZOETE, zoon van den heer van Villers “),
door gifte, bij testament, van CHARLOTTE
DE
ZOETE
vnd., en onder voorwaarde dat
HENDRIK
KAREL
het roomsch-katholijke geloof moet belijden. Den 15deo sept. 1635,
op ARNOLD SCHUYL, heer van Walhorn “),
bij op- of overdragt van jr. HENDR. KAREL DE ZOETE vnd.
Den 22”t” junij 1673,
bij decreet van den Leenhove van Brabant,
en op- of overdragt van den 23”@” dierzelfde maand, op PIETER FERDIN. ROOSE, ,
heer van Ham enz., raad van Brabant ‘).
Den 2oatenjulij 1674, opjr. HERMAN SCHUYL
v. W., door weder-afstand van P.F.ROOSE
vnd. Den 21St” julij 1674, op mr. GODFRIED
MTJTSENICH,
bij op- ofoverdragtvan
TEPENNE

HERMAN SCHUYL vnd.
Uit bovenstaande zoude men
ten opmaken, dat noch PHILIPS, t

dus moe1585, noch
ALEXANDER
“), gouverneur van Zeeland,
noch diens zoon WILLEM, admiraal van Zeeland “), heeren of bezitters van Huutain
geweest

zijn.

Het geslacht DE ZOETE was, behalve met
de door TE WATER, 111. st. bl. 417-421,
IV. st. bl. 461, opgenoemde geslachten, nog
door huwelijk vermaagschapt met a, BORSgouvern. van Maastricht. - Elders heet hij ANT.
D E GREKET, Seign. de Werpe, Gouv. de M. en
1590. Essais s. 1. ville de Maes&-. p. 374. - Op
de Liste des Nobles Secul. qui dep. pan 1559-1653
o n t tenu r a n g d a n s l e C o n s . d’Etat, [bij BUTK.
Troph.: Suppl., t. 1. p. 1683 staat Mess. ANT. DE
QRENET, Sire de Werpe, 1616, vgl. Nobil. d. P.
B. 1. 81; CARPENT.; LE BLOHD, Quwt. g&6al.
4,
ZOETE

5)
TE

ZooI,

VBR

PHILIPB

en VZMI

CATEELINE

DE

hier bov. gen.?
K A R E L , vermoedelljk
dezelfde door
IIENDRIK ZOETE DE LAEKE genoemd,
een kleinzoon van JOOST, den veldmaar-

HE N D R .
WATER,

zal dus
schalk, en zoon van den gouverneur van de Willemstad geweest zijn.
6) Walhom kreeg het geslacht van BC~UYL, - in
Limburgen te ‘s Hertogenbosch,onderdenmagistraat
bekend [BUTK. en OUDENHOV.,
schepenslijst.; Th.
S. de Brab., 11. pt. 11. p. 341 - i n 1 6 2 6 i n pandschap, en in 1654 bij koop. LE ROY, &ienal. engq. e t vente des Domaìn. de Lirnb. P . d’OutreMeuse, p. 44, 47.
7) Zie van hem Suppl. aux Troph. de Brab.,
11. 137, 156; Nobìl. des P. B., 1. 144; S. du
Suppl., V. 75; Th. S. de Brab., 1. 204, 373, 11.
pt. 1. 72.
s) H i j teekende zich A L E X A N D R E D E EAULTAIN.
Zie G. v. P., Archiv.. V. 620, VI. 69, Suppl. 185’
9) Hij teekende zich GIILE ZOETE DEHÖÜTHAIN,
en 0. DE z. DE H. Zie Kron. v. h. utr. Gen.,
VIII. 1 5 4 .
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SELEN van Schellach [ERMERINS,
Heeren v.
B . 0. Spreeuwenst.;
TE WATER, Adel. Zeel.
bl. 781, b. ZOETEBROECKE[VAN
DYCKE, Rec.
hérald. de Brug., p. 3601, c. TUYL V. s., d.
VAN DER DILFT [GOUTH., bl.557; BOXWORN
Op REYGERSB., 11. bl. 354; SMALLEGANGE,
Cron. van Zeel., bl. 693; v. LEEUWEN, Bal.
nl.,
bl. 7%; FERWERDA, gde gen. TUYLL;
Suite du Suppl. au Nobil. des P. B., 1. p.
76 ; Théatre sacré de Brab., IT. pt. II. p.
209; LE CAR~ENT., H. de Cambray, pt. 111.
p.4291,e. BEAUMONT(ADRIANAVAN),
t 1667,

ontleg. in 1622, bl. 222; zie ook bl. 14,
15, 171; in 1626 een aanslag der Spaanschen op het oude Pas van Sluis deed
mislukken [Lev. van Fredr. Hdr., 1. bl.
137; BOSSCHA, NeerZ. Helde&., 1. bl. 4211;
en in 1627, door het bezetten van den
Blaauwgarendijk, een toeleg van den vijand op Zuidbeveland verhinderde [ W A GEN., X1. bl. 56 ; Lev. van Fredr. Hdr.,
1. 1871. Is hij den 15 nov. 1628 [hier
boven staat 15 nov. 16261 gestorven “),
[zie Nav. X11. bl. 3221, dan zal zijn zoon

tr.

(3) PHILIP DE
SOETE DE HAULTIN, VOlgeRS BEEKMAN,
t. b. a. pl. en bl.,
bij de lijkstatie van R. w. v. D. BOETZELAER tegenwoordig, - die heer VAN HAULTAIN,
stadvoogd van Sluis, geweest zijn,
wien de prins in aug. 1629 gelastte, om

1. JOOST DE SOETE,

gez. GANSEPOEL,

capiteyn [BALEN, Dordr., bl. 931 vergel.
met bl. 1078; BEVERW., Dordr., bl. 322;
FERWERDA, in BEAUYONT,gae,ellZYPESTEYN,
13de gen.], f. VAN DER NOOT (KAREL), heer
van Hoog- en Aertswoude, gouverneur van
Ostende in 1601, en vervolgens van Sluis,
7 1614, liet, bij ANNA MANMAKER, dochter van
ADR., heer van Hofwegen, thes.-gen. van
Zeel., en van HATH. V. MARSELAER, 0. 8.
na, 1. LOUISE, vrouwe van H. en A., getr.
met PHILIPS DE ZOETE-DE-LAEE, gez. HhuTAIN, gouverneur van Sluis, na zijn schoon-

vaders dood, kolonel der zeeuwsche regimenten, hoog-baljuw v. h, Vrije van Sluis,
en luit.-gen. bij het gouvernement va,n
Staat.svlaand., t 15 nov. 1626. 2. A N N A ,
getrouwd met WILLEMVANNASSAU-LA-LECK,
t 1627 voor Grol; 2. in 1631, ~~~PHILIPJAKOB v. D. BOETZELAER, heer van Asper e n ‘“),wiens oudste zoon heer van Hoogen Aertswoude werd. Zie Suite du Suppl.
au Nobil. des P. B., 1. p. 200, IV. p. 185,
187. Vgl. GOUTH., bl. 99; v. LEEUWEN, a.
w., bl. 1290; KOK, Woordenb., op BOETZE
LAER, t a f . 11; BEEKMAN, Beschr.
uan Asperen, bl. 257 [waar men leest, dat jr. PHILIP DE SOETE DE HAULTIN zich, 13

O&

1632, te Asperen, bij de lijkstatie van RUTGER WRSSEL
v. D. BOETZELAER bevond],
259, 260.
Deze PHILIPS
DE
ZOETE-DE-LAKE,
gez.
HAUTAIN, vermoedelijk een zoon van PHILIPS, die in 1585 op den Kouwensteinschen dijk sneuvelde, of een broeder van
diens vollen neef, WILLEX, admiraal van
Zeeland, schijnt mij dezelfde als PHILIPS
DE
ZOETE,
gez.
HAUTAIN,
bevelhebber van
Sluis, die in herfstm. van 1622 een togt
tegen de spaansche keurlingen “) ondernam [WAGEN., X. bl. 438, 439; AITZEMA,
1. bl. 122; Bergen op den 2. beleg. ende
10)
VAN LEEUWEN , a. p. bl. 875, noemt hem
OER, doch deze stierf voor zijnen vader, en is
zegt BEEKXAN,
a. p. bl. 259 (1) - nooit heer

RUT-

van

Asperen g e w e e s t .
11) ,,Eene soort van soldaaten, in Vlaand. aangenomen om ‘t land van brandschatting te vryen,
en gewoon, geen kwartier te geeven.” WAQEN.
t. b. a. p. en bl.

met, 1000 man, uit de garnizoenen van
Staatsvlaand. getrokken, Vreeswijk, Wijk
bij Duurstede en Wageningen te bezetten,
en eene brug over de Lek te slaan, ten
einde, zoo doende, mede te werken, o m
den inval van het spaansch-keizerlijk leger, onder VAN DENBERG en MONTECÜCULI,
b i n n e n d e V e l u w e t e benalen. Lev. van
&. Hk., 1. 300 ; BOSSCHA: 1. 455. - Hij
schijnt, afgaande op het Programma v. d.
Getost. opt. gegev. te Leyden 11 junij 1850,
den intogt van FREDR. HENDR. in 's Hertogenbosch op 17 spt. 1629 voorstellende,
ook bij dien intogt tegenwoordig geweest te
zijn, en nog in aug. 1634, ten tijde vau den
aanslag der Spanjaarden op Cadsand, het
bevelhebberschap binnen Sluis bekleed te
hebben. Lev. van Fr. Hk., 1. 551, 552;
'COMMELYN,
Id.
HENDRIK
VAN
BERCHEM,
ridder, had bij
MARG. v. D. VERVE, t 1597, 0. 8. MARGARETHA, getr. 1, met ALEXANDER SOETE,
hr. van Houtain, derden zoon, volgens: TE
WATER,
IV. 461, van ALEX. en JOH. v.
RANST.
2. met N.... VAN MALDERE
l"),
ISABELLA
en ADRIANA, nonnen te Rijnsburg
[niet door GOUTH., V. LEEUWEN, SCHOTEL,
vermeld]. BU T K . Troph., 11. 244 ; S. du

S. au Nobd.

des P. B., 1. 90. - Deze

12) Jaar en dag van zijn overlijden zullen waarschijnlijk in het boven aangehaalde Maandsblad
v. h. district Sluis juister bepaald worden.
13)
JACQUES
DE
MALDERE,
een vlaamsch edelman, stalmeester van prins W I L L E M 1. Hij was
baljuw van Vere in 1588, en ,,bekleedde naderhand
den staat van Eerste Edele voor Prince MAURITZ,
en heeft in huwlyk gehad de weduwe van Jr.
ALEXAMI.
DE
HAÏJLTÄIN,
YOO bekend in deezen
oord en Vaderl. Gesch.” ERMERINB. Z. 0. were1
111. st. bl. 167; vgl, bl. 70, 73-71; WAGEN. en
d e Bijv. e n Naleez. i n d e Regist.; S C H E L T E M A ,
Sfk. Ned.&., i n voce, en de ald. aangeh. schrljvers. In S. du S. au Nobil. d . P. B . , 1. 90, heet
hij: Seigneur des Hayes, dB Popieul, de Bros et
d’Amion.

131.
ALEX. SOETE, of DE ZOETE-DE-LAKE, was,
VO@XlS
TE WATER, 111. 417, 418, gOU-

verneur van Zeeland omstreeks 1576, en
later van Sluis, waar hij begraven ligt.
Vgl. Tegenw. St. van Staats-Vlaand., bl.
447. Zie van hem ook GROEN v. P., Archiv.,
V. 579 svv., 610, 617 svv., VI. 69, 70,
sU&., 183* SVV.; BQv. 0~ WAGEN., VH.
40; GAILLARD, 1’InJ. d. 1. Belg. etc. p.
50; ERIIIERINB,
2. 0. 2de st. [Vere],bl. 180;
3da s t . [ Vere], bl. 66-68, waar staat, dat
nog in 1584, den 2den jan., te Vere de wet
vernieuwd werd bij jr. A. DE HAULTAIN
[bl. 67, op het jaar 1581, noemt hij hem
ALEX.

DE

HAULTAiN, goUVern. Van Walmr. P. DE RYCKE, door last zij-

cheren] en
ner excellentie. - ~1 Sedert de verandering
van Godsdienst en Regeering in Holland,
werdt het Huis en Landen van Rynsburg
in Walcheren, by de Staaten van Holland
op den 21 Aug. 1579 verkogt, als vry
allodkzal goed, aan Jhr. A L E X A N D E R V A N
HAULTAIN, voor 8686 Guldens [vgl. ERMERIUS, ,Z. O., gde st. [ Westhou.], bl. 147 (p.)]
mids daar van afkortende het Jaargeld,
dat de Staaten van Holland schuldig waren aan zyne Huisvrouwe ANNA VAN BERCHEM, als geweest zynde Jonkvrouwe van
Rynsburg,” Tegenw. Staat uan Zeel., 11. bl.
247, waar ook in de noot staat aangeteekend : ,,ALKEMADE zegt dat zy [ANNA] de
laatste Abtdisse of Vrouw van Rynsburg
geweest is. Zie PARS, Katw. Oudh., bl. 447,
dr. van 1745.” [De laatste abdis van R.
was, volgens SCEXOTEL, M A R I A A N N A , dr.
van JACOB v. BERCHEM, broeder van HENDRIE bov. gend., en van ANNA V. RUYVEN,
en overleed in 1620. Abdij van R., bl. 207,
208. Vgl. BUTK., a. p., 11. 244; SMALLEG.,
R. p. bl. 720. - GOUDHOEVEN noemthaar,

bl. 115, eene dochter van HENDRIK, en, bl.
199, van J A C O B] . -. Of de vrouw van
ALEXANDER

MARGARETHA

Of

ANNA

VAN

BERCHEX

heette, zal misschien kunnen blijken uit het door v. D. AA, Aardrk. Wdb.,
X. (Sluis), bl. 465 ‘), aangehaalde Maandsblad voor het district Sl&.s, Jaarg. 1814, bl.
187 vgl., jaarg. 1816, bl. 177 vlg., waarin
men, volgens hem, eene naauwkeurige be. schrijving van alle de tombes in St. Janskerk te Sluis vindt, met opgave der opschriften, die er op gevonden worden, gepaard met belangrijke narigten, nopens de
personen zelven. - Hij was, bij haar, vader van
WILLEM DE

ZOETE,

gezegd

HAUTAIN,

die

ngeduurende ‘t heetste van den Spaanschen
Oorlog, de waardigheid van Luit. Admiraal van Zeeland bekleedde”, en bekend is
geworden door zijne togten tegen de Spanjaarden en de Algerijnen,alsmede
door den
bijstand, welken hij den koning VanFrank-

rijk bij het beleg van Rochelle, als bevelhebber van ‘s lands schepen, leende. Zie
van hem KOK, Wdb., op HAUTAIN (w. DE
Z. gez.) WAGEN., in ‘t Register op de v,
H. en de Byv. en Naleez. ; Bergen o. d. Z.
beleg. ende ontleg., bl. 17, 56, 73, 171;
ERMERIFS, Z. 0. ['Verel, 111. st. bl. 75-78,
80, 81; Bron. v. h. Utr. Gen., VI. 185,
VIII. 153; v. D. CAPELLEN, Gedenkschr.,
1. 340 en elders; LE VASSOR, x de huiS
xrrr., t. v. - Van zijn huwelijk, overlijden en praalgraf wordt in Nav. X11.
bl. 322 gesproken. Vgl. v. D. AA, t. b. a.

pl. en bl. - Zijn vaders broeder was
JOOST of JOSSE DE ZOETE, heer van Villers, Bosquel, enz. Hij onderscheidde zich
te Nivelle in 1578, en te Bouchain in 1580,
werd in 1584 tot stadhouder van Utrecht
aangesteld en in 1585 door~~~~m~~~~vervangen. ), Geene ongunst der Staaten”, zegt
KOK,

)~rnaar

zijn krijgsongeluk [hij was in

1585 door TASSIS bij Amerongen geslagen
en gevangen genomen ‘“), en herkreeg
eerst in 1587 zijne vrijheid] hadt hem zijnen post doen verliezen.” Kort na zijne
slaking werd hij, zegt KOK verder, tot veldmaarschalk aangesteld le). Den 17a” maart
1589 voor Geertruidenberg)) geschotenzijnde,
ende ghequetst inden Haghe gebracht, [is
hij] korts daer naer aldaer gestorven ende
eerlijck inde Capelle opt binnen Hoff begraven, ghelijck 't selve noch aen 't bla,soen eii andere behoorlicke
dependentien
van dien inde Capelle voorschr.te sienis."

BOR, 26”‘” bk. bl. 40. DE GROOT , NederZ.
Hist. 1 . b k . b l . 1 4 1 , n o e m t h e m ~)een
man, die door uytsteekende krijgskunde
voor deesen sigh der steevooghdye
van
Uitrecht, en nu ‘ t Veldtmaersch:<lkschap
hadt weerdigh gemaekt, en om ‘s Prinsen
jonghe jaeren sijne ervaerenheit in oorlogslessen in te schappen.” Vgl. MONTANUS in
MAURITS,
bl. 79; DE LA PISE,
Tabl. de
E’Hist. cl’ Orange, p. 6 1 7 . Z i e v a n h e m
KOK, Woordenb.,
op ZOETE (JOOST DE); v.
METEREN, bl. 59, 173, 174, 230, 231,282;
WAGEN., VH. bl. 318, VHI.bl. 10,73-75,
99; TE WATER, 111. bl. 418, IV. bl. 461;
v. REYD, Nederl. Gesch., bl. 48, 103; Amhiv.
de la Mais. d’orange, VlI. p. 584, VIII. p.

.
‘4) ,,Villers, .wildemen by Justitie ter dood executeren, om dat hy int overleveren vant Stedeken
Bouchain, over-langhe, onreohtelick soude gehan.
delt hebben, maer namaels is hy daer noch afgekomen voor groot rantsoen enäe andere gevängenen.” VAN METEREN, bl. 231, vgl. bl. 173, 174:
iiOOFT, 23. bk. bl. 101-1.
15) VAN REYDT noemt hem, in een brief aan graaf
JAN v. RAS~AU, dll. Nijm. 19 febr. 1587 stil. vet.
,,felldtmarschalck,”
en ,,des Gouverneurs zu Middelburg Mons. de Houtains broder.” GROEN v. P.
Am&., VIII. 311,
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402; Kron. w. h. Utr. Gen., VIL bl. 19 ;
GAILLARD, a. w. p. 50, 51; HOOFT, 13de,
16de, en 17" boek, bl. 560, 710, 713, 714
en anderen. JOOST liet bij KLARAVANANNEUS [PHILIPS dr., heer van Abancourt,
Warlu, enz. t 1559, bij MARIA VAN MONTIGNY gez. VAN' SIVRY, vr. van Buath, Mericourt, enz. LE CARPENT., pt. 111. p. 83,
84,] 0. a. na ,,PHILIPPES DE BOETE Seig-

neur de Villers commandeur de Willemstadt Is),” die op de lijkstatie van prins
MAURITS de banier van Stolberg droeg [DE
LA PISE, 1. c. p. 8051
en, bij BEATRIXVAN
EYCHELBERCH,
gen. HOOFTMAN 17), vader
werd Van 1. HENDRIK ZOETE DE LAEKE,
vermoedelijk denzelfden, die hier boven HENDRIK KAREL DE
ZOETE genoemd wordt, en
bezitter van Hautain werd; 2. ALEXANDER
ZOETE

Villers,

DE

LAEKE

VAN

VILLERS,

heer

van

Zevender, Potshoek enz. [TIMARETEN, 11. bl. 106; v. LEEUWEN, a. p. bl.
10281 t 1678, getr.met ADRIANAVANAERS
SEN , t 1677, dochter van den grooten staatsman FRANçom. Hunne kinderen waren, volgens FER~ERDA,
KOK, TE WATER, Geneul.
van AERSSEN &L ZOETE, behalve dejongsten,
beide bij Senef
ALEX. en WILL. CORNEL.,
11 aug. 1674 gesneuveld [BOSSCHA, a. w.,
II. B$. bl. 4, 61, en MARIA, g. 1644, t

1659,

1. PEILIPS ZOETEDE LAEKEVANVILLERS,
heer van Zevender en van Potshoek [na
den dood van zijnen broeder FRANÇOJS?],

gecommitteerd wegens de edelen van Holland in den raad van st,ate, 1667 tot 1673
1680 tot 1684 [v. LEEUWEN, a.p.bl. 1492,
14931, meesterknaap van Holland [dez., bl.

1s) Eene uitspraak v. h. hof van Holl., van 10
nov. 1632, over eene kwestie tusschen de erfgeWJWD V&n jr. GEBARD Of QERRIT VAN RANDEBODE
gez. v. D. AA , heer van Zevender, baljuw
Van Deltland [zie Van hem TE WATER , 11. st. bl.
1361, vindt men bij LOEHIUS,
Decis. en observat.
2de--dr. Cas. 57. bi. 411-413; vgl. BORT, Alle
Werk. (HOU. Leenr.1 2de dr. bl. 128. Onder die
erfgenamen wordt oók eenoemd: ..Jr. PHILIPS
DE
so&, heere van Ville&, gonvern van den steede
en Eylande van Willemstad.” Zijne vrouw was
jr. QERARDS moei,
'7) Zij werd, als naaste erve van jr. GERARD
vnd., na den dood van diens eenig kind JOHAN ,
die eenige maanden na den vader, in 1632,stierf,
. bij sententie v. h. hof van Holl., van 12 april
1639, geprefereerd in de successie van de heerlijkheid van Zevender (door vnd:jr. QERARD gekocht) voor den heer van Obdam. Deze sententie
is bij den H. Raade d. 21 dec. 1641 geapprob.
Zie Holl. Adv. 67. dl. 6, vol. 2. p. 467. LOENXTS,
IS. p.,
Cas. 91, bl. 570-572; BORT cs. p. bl. 174.
BEATRIX ,
wordt in gea. sent. ,,N.
HOFMANS,
vrouwe van Villeers” genoemd, en ,,moeye” van
jr. BERABD
vnd., ,,als wesende syn moeders-suster;” de heer van Obclam, ,,een moeyen-soon van
‘s Vaders-zyde.” Zij stierf dus niet in 1634, als de
in Nav. VIL bl. 53, 54, 115, 116,aangeh. schrijvers, en ook v. LEEUWEN, 8. w. bl. 1027, willen.

15161, en superintendant van ter Lee; geb.
29 jan. 1636, getr. 28 dec. 1666 met ANNA
V. D. DOES, dr. van WIGBOLD, heer van
Noordwijk, gouvern. van Sluis, en van
ANNA v. D. KERCKHO~E,
kleindr. van den
beroemden JOH. POLPANDER. Hij t 21 maart
1689, zij 4 aug. 1700. Hunne kinderen
volgen op letter A.
11. FRANÇOIS

ZOETE DE LAEKE,heervan

Potshoek, geb. 24 april 1637, getr. 6 nov.
1678 met IIENRIETTE VAN AERSSEN,~T.V~~
CORNEL., heer van Sommelsdyk, en van
LUCIA VAN WALTA, en kleindr. van FRAN~01s. Hij stierf z. k. in . . . .
A. 1. ALEXANDER, geb. 8 act. 1667,
kwartiersch. van Peel- en Kempenland te
‘s Hertogenbosch.
2. BEATRIXWILLEMYNE,~~~. 17mei1670,
getr. met FOLKMAR EGGENIK, )rder letzte
der Beningaischen miinnl. Linie, t 1717,”
hoofdling van Grimersum , Dornum en
Arle ; zoon van BOPING BENINGA, hoofdl.
a. v., t 1677, en van ANNA GABINA ALUERYA. Zie WIARDA, Ostfr. Gesch., Bd. 1,
Tab. 11; >fS. Geneal. van Alberda.
3. FKANÇOISE, geb. 5 mei 1674; getr.met
CARL. FERDINAND VON INN-UND
SEN

KNYPHAU-

van de N$e?Loord ‘*). Ik denk dat hij

der staten gemagtigde bij de utrechtsche
vredehandeling was, en de eenige zoon
van GEORG WILHELM,
eersten rijksgraaf
VON INN-UND KNYPU.,
ell Vall ANNA VAN
EWSU~U, vrouwe van Vredewold, den Nijenoord, enz. Zie Actes et Mem. touch. la, Paix
d’ Utr., 1. p. 282 ; Bezigt. v. h. Utr. Gen.,
111. D. 11. st. bl. 171-213, 215; Xtamb.
v. d. Friesch. adel, in EWSUM.
4. ANNA, geb. 5 mei 1674, t 15 jan. 1703;
eerste vrouw van H. J. V. D. CLOOSTER,

heer van Dornum, drost van Jever, administralor van Oost,friesl. en president van
de stenden, zoon van GERD, en van DORO-

THEA MAGDALENA VAN TREKING.
Zie ga”
gen. V. D. CLOOSTER bij FERWERDA, WIARDA, a. p. Bd. V. p. 206, VL p. 476, VII.

p. 60.

5. CATHARINA, geb. 25 maart 1683; getr.
met J. ‘F. v-4N LIERE, heer van Soetermeer,
ridmeester enz. Een brief van C. ZOET VAN
LIJERB, dd. Gron. 14 maart 1722, komt,
onder no. 1312 voor, op den catalogus der in

1s) Het Huis Nyeoert, Nyeoort, ook Nienoord
geheeten, bij het dorp Midwolde in ‘t Westerkwartier
gelegen, ,,gestigt door het geslagt VAN
EWBIJM, d a t o u d t y d s e<aw den Oert heette” [Tegento. St. van Stadt en Lande, 11. bl. 3781, kwam
in de XVIIde eeuw in het geslacht VON INN- UND
KNYPHAUSEN,
door het, huwelijk van A N N A V A N
EWKJM
bov. gen., dr. van WILLEM en van YARQ.
BEATA
VON
BRIDAQH
zu Godens, W3rSt nX?t CARL
HIERONYMTJB, t 1664, Vrijheer - en daarna met
GEORGE WILHEI.~, rljksgraaf VON INN- u. K.

dec. 1862 te ‘s Gravenhage geveilde verzame.
ling van autographenvan R. v. LIMBORGH e. 8.
Bijzonderheden PHILIPS en FRANÇOIS betreffende, zijn mij niet bekend, doch het
komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat
beide den zoon van CORNELIS V A N AERBSEN
van Sommelsdyk en van LUCIA VAN
WALTA, FRANÇOIS, Heer van Sommelsdyk
en de Plaat, hun vollen neef en den zwa.
ger van POTSHOEK, die, volgens KOK, Woor.
denb., art. AARSSENS (KORNELIS) en de ald.
aangeh. schrijv., 1) na het doen van een agtjaarige reize door Europa, in den bloei
zijns leevens in een tocht van Engeland
op Holland, Ao. 1659, ongelukkig omkwam [verdronk],” in 1655 op zijne reis
naar Spanje, en welligt later naar Parijs,
vergezeld hebben. Zie over die voyage d’Espagne, door den uitgever, die zich P [otshoek?] teekent, opgedragen aan den prins I
van Oranje, ATau. VIII. bl. 267, waar men
leest, dat de schrijver die reis ondernam
na den gesloten vrede, en dat de prins I
van Oranje nl’obligea a le faire en compagnie de quelques Personnes qu’il consideroit” ; alsmede, dat die hem vergezellende nersonen in een brief van D. ~171s
MENDE~DE HARO, dd. Madr. 14 ~ulij 1655,
genoemd worden: FranczSco v Cornelio d e
Y

..,... . . . . . [Sommelsdyck?]
y el Xenor de ,...,
[Zoete?] Gentiles-Hombres Olandeses.

PHILIPS compareerde, wegens de edelen, ter
dagvaart, in 1666-1668, 1675-1680. Zie
v. LEEUWEN a. p. bl. 80 I,805-808. Het wapen van ZOETE vindt men bij DE L'ESPINOY,
Rech. de la Nobl. de Flanclres, p. 777, en
in den Boomgaert der Wapenen, [le lardin
dArmoiries],
waar staat: Z O E T E , porte d e
sable, ic cheuron dargent et escusson d’argent, à trois Jeuw de lis de sable lg>.

19) Dit escussotz,
niet het wapen van AEHSCHOT,
deed mij denken, of welligt het geslacht DF: ZOETE
aan een tak van dat huis vermaagschapt was
geweest; doch dit is mij niet gebleken. Wel vond
ik, dat BEATRIX T'SERCLAEB, vrouwe van Bodegcm, L a k e n e n S t . S t e v e n s W o l u w e , a l l e i n
den omtrek van Brussel gelegen, trouwde met
HENDR. VAN AEBSCHOT-SCHOONHOVEN,
en dat zij
de overgrootouders waren van MARGARETHA VAN
AEBBCHOT-SCHOONH.. die. bii. ADRIAAN VAN BERCHEM, moeder werd’van 'HENDRIK, vader van BAARI

QARETHA

VAN BERCHEM, VrOUW Van ALEXANDRR
door TE WATER, IV. st. bl. 417, ook
LAAKE
genoemd. Vgl. BUTK.,
Troph.,
11. p. 40, 41, 243, 244, 298> suite du Suppl. a2r
Nobil. des P. B., 1. p. 90, 11. p. 24; S~IALLEGANGE, 8. p. bl. 720; TE WATER, III.St. bl. 439.DE ZOETE,
ZOETE
VAN

Dat dit escusson niet tot het oorspronkelijke wa-

pen van DE ZOETE behoorde, of, welligt, slechts
door enkele leden van dit geslacht is gevoerd,
blijkt uit het wapen van ZOETE, bij SMALLEGANQE,
onder zijne Wapenen der Edele Geslachten van
Zeel., te vinden, op welk wapen dit esc~sson niet
voorkomt, - Als bezitters van Laecke, of Laken,

Wat de heerlijkheid van ViZZers betreft,
het is mij nog niet gebleken, hoe en wanneer zij in het geslacht van Z O E T E gekomen is. - DE REIFFENBERG,
[Renseignem.
S . d. noms
de lieux etc. ment. d. le Ier vol.
d. Monum. p. s. à l’hist. des prov. de Namur, de Hainaut, etc.] noemt vijf plaatsen
van dien naam in de prov. Namen, en zes
in Henegouwen op. nLe Hainaut Français
et le Cambrésis contiennent, vervolgt hij,
un nombre de TT&rs tout aussi considdrable.” LE CARPENTIER, 1. C. pt. 111. p.
1058, spreekt van naper dan twintig heerlijkheden, Villers of Villiers genaamd, alle
in de Nederlanden gelegen. - De heerlijkheden Villers-Potterie, Villers-Perwin
(bij Hautain), Villers-Cagnicourt, VillersPloich, Villers-BrOlin, Villers-les-Lens, Villers en Cambresis, Villers-Sire-Simon, Villers-Cassaut, Villers-au-Bois [bij Atrecht,
of bij Bouchain, in de 16& eeuw uit het
geslacht van M O N T I G N Y - N O Y E L L E S in datvan
CARONDE~ET
overgegaan ““)], Villers-Faucon, Villers-Outreau, Villers-le-Chastel, enz.,
in Henegouwen, Artois en elders, gelegen,
behoorden in de 15de-17de eeuw aan ver,.
schillende geslachten, alle genoemd door
LE CARPENTIER, t. a. p. pt. I. p. l,$S, pt.
111. p. 21, 82, 98, 139, 174, 2?7, 238,
249, 257, 277, 289, 330, 331, 369, 413,
448, 527, 603, 611, 637, 682, 683, 685,
762, 838, 920, 947, 986, 1020,1036,1055
1058-1063, en elders; Nobil. deg f’. B.,
p. 57 ; Suite du Suppl., 1. p. 168, 1. p. 7,
8, -135-137, 111. p. 200, IV. p. 1 L 129,
225; BUTK., Troph., 11. p. 119, 1 2 0 , 193;
LE ROY, Th. prof. d u Brab.-Wall.,
p, 47,
48; DE REIFFENB. a. p.
De abdij van Villers vindt men kortelijk beschreven en afgebeeld, in Théatre
sacré de Brub., t,. 1. pt. I. p. 12-15, met
verwijzing naar A N T . S A N D E R U S , Brabantia Sacra, t. 1. van de laatste uitgave,
waar hij eene uitvoerige beschrijving geeft
vind ik oak genoemd,DE HELLIN,VANKETS,

BCEIOTTE,

ACHELEN, enz. 23. du 8. au
Nobil. des P. B., 11. 4, 104, IV. 256, V. 122,
127; DUTK. &pl., 1. *** -91.
*~)MONTIGNY-NOYELLEB-BUR-BELLES
(ou sur l’EsC&Ut),YONTIGNY-SIVRY,MONTIGNT-MERICOURT,MONTIQNY-GLAROEB,
gesproten uit een en denzelfden
stam, dien van MONTIQNY-BAIBT.CHRIBTOPIILE in
Henegouwen. LE CABPENT., pt. III. 611, 805 seq:; ”
Jurispr. Heroica,
pt. I. 190-192; DE JONQE, unee
van Bruss., 109. - JAN VAN MONTIGNY , die in
DE CORTEWYLE,

VAN

1568 te Brussel onthalsd werd, was heer van
Villers. Van zijn geslacht geven verschillende schrijvers weinig berigt, Hij werd in de abdijkerk van
,
Coudenberg begraven, volgens RENNE et WAIJTERS,
His$. de Brux, t. 1. p. 417, aangehaald bij BLAEB,
M&. anonym. S. 1. Troubl. des P. B., t. 1. p. 79;
vgl. JUSTE, Les P. B. sous Ph. II., t.11. p. 476
1). - MONTIQNY-SIVRY
Igohapt.

was

aan

ZOETE

vermaag-

134
van haren oorsprong, voortgang, van de
beroemde mannen, die zij heeft voortgebragt, van hare privilegiën, voorregten,
enz. - Bij die abdij lag Villers of Villersla-Ville, welke heerlijkheid echter niet in
het bezit van het geslacht ZOETE schijnt
geweest te zijn. Zie LE EOY in 272. prof.
du .Brab.- Wulk, p. 48.
M”.

onder wie zij beurtelings stonden ‘). Dit
tijdvak is niet luisterrijk, maar de kennis
daarvan is noodig om den zamenhang te
begrijpen van de geschiedenis der oude
met die der nieuwe Grieken, en te doorzien, welke oorzaken in den ouderen toestand de gebeurtenissen in den nieuwen
hebben voorbereid.

Lodewijk XVII (vgl. X111. bl. 8). De
eenige reden, die aan de waarheid van den
dood des dauphins kan doen twijfelen, bestaat in de omstandjgheid,
dat hij, sedert
januari 1794, tot 8 junij 1795, den dag
waarop hij in den Temple is overleden,
zonder verzorger, aan zichzelven werd
overgelaten, en in dien tusschentijd kan
zijn -0pgeligt;
want, aan ontvlugtén valt
bezwaarliik te denken. wanneer men in
aanmerk&g neemt, dat zijn verzorger I un
cordonnier nommé SIMON, prit à tâche
d’abrutir l’auguste enfant, et n’y reussit
que trop bien pendant six mois qu’il resta
au Temple.” In Frankrijk echter trekt
men zijn’ dood geenszins in twijfel, en zijn
de personen, die na den sSten junij 1795
zich voor den zoon van LODEWIJK XVI
uitgaven, als bedriegers gestraft geworden,
zoo als in 1802 zekere J. M. HERVAGAUT,
in 1812 te Bic&re overleden, en in 1818
de klompenmaker MATHURIN BRIJNEAU, de
eerste met 4 jaren en de laatste met 7
jaren gevangenis. Over het leven van dezen
ongelukkigen zoon van LODEWIJK XVI, kan
men raadplegen de &ïe’m. hist. sur Louis
XV11, par ECKHARD, en de Hist. de la
Captivite’ de .Louis XVI et de la fam. rop
J. L. A. 1.

Vaderlandsche Vrouwen (~ql. XIII. bl.
78). Van de door J. v. R. genoemde vrouwen,
wordt CORNELIA vos, of VOSSIUS, behalve
op de door hem aangehaalde plaatsen, ook
vermeld door VAN KAMPEN, Gescliied. der
Letteren enz., dl. 111. 81; en VAN BEVERWIJCK, Wtnemendtheyt
des Vrouwelicken Geslac& Dordt, 1643, o. a. pag. 199, in de
Oratie van J. G. DE CRANE, de Vossiorum
Juniorumque familía, pag. 19/20, alwaar
in noot (49) ook eenige schrijvers worden
genoemd, bij wie val1 CORNELIAAS talenten en ongelukkigen dood wordt gewag
gemaakt.
ELIZABETH MARIA POST vindt men, behalve bij COLLOT D'ESCURY 6n VAN KAMPEN t. a. p. vermeld bij WITSEN GEIJSBEEK op het art. Overdory (zijnde de naam
van haren echtgenoot), die hare werken
prijst; ook door SIEGENBEEK, bladz. 275,
wordt zij genoemd. Haar portret door VINKELES naar VAN 'T HOFF in 8”., denkelijk
voor één harer werken dienende, komt voor
in den catalogus van MULLER no. 4277.
FENNA
MASTENBROEK,
Ook dezeverdienstelijke schrijfster wordt door D'ESCURY en
VAN KAMPEN t. a. p, vermeld. In den Konsten Letterbode van 1826, dl. 11, bl. 259 en
bladz. 275-78, vindt men een berigt uit
Sneek wegens haar overlgden en tevens
eenige bijzonderheden hare schriften betreffende, ook eene Elegiu in Obitum F. M.
van P. CAMPER ph. Th. jf. L. H. D. scripsi
Zutpkaniae.
Haar portret, waarschijnlijk voor
eenig boekwerk vervaardigd, welligt voor
de Galerie choisic d’irommes celèbres, etc., is
in 12". door P. VELIJN gegraveerd.
Mevr. ELTER, geb. WOESTHOVEN.
Hare
voornamen Zijn MARIA PETRDNELLA,z$ was
eene zuster der eerste vrouw van mr. w.
BILDERDIJK en wordt als dichteres door VAN
KAMPEN
genoemd, doch inzonderheid als
zoodanig door’ VAN DER AA in het AanIangsel op WITSEN GEIJSBEEK vermeld.
l%evr. BRINKMAN-VAN STREEK komt Overal
voor, als N. c. BRINKMAN, weduwe c. VAX

Geschiedenis van Griekenland van de

13e tot de 18e eeuw. De vermaardheid,

welke Griekenland zich van ouds af in
menigerlei opzigt heeft verworven, zijn roem
van wetenschap en kunst, de belangstelling in de’ overblijfsels zijner oudheid, de
levendige, ja, hartstogtelijke
deelneming,
welke het in onze dagen heeft opgewekt,
maken de grieksche geschiedenis tot een
gewigtig onderwerp van beoefening ; en
echter is er een tiidvak, waarover wil.
mijns wetens, ioodanlge aaneengeschakelde
geschiedenis niet bezitten ; ik bedoel van
den tijd af, dat het grieksche keizerrijk
ten ondergang neigde tot aan de laatste
jaren der XVIIIde eeuw. Het land stond
gedurende dien tijd onder vreemde gebieders, en de inboorlingen, niet meer meesters in hun erfdeel, waren, indien niet
slaven, dan erger dan slaven, altoos diep
gezonken. Wat wij van hunne lotgevallen
weten willen, is verspreid in de geschiedenis der Genuezen, Venetianen, Turken,

l) Behalve JULIIJS CUBTIUE, wiens door zijn dood
onvoltooid gebleven Geschichte
der Neu- Griechen,
Leipz., 1827 u. f., ik veelal gevolgd heb, zijn
mijn bronnen 6ANSOVIN0, Istoria de Turchi, Venegia 1582, BreAccIoNr,

Ottomani,

Vener.

1617, CHAXDLER

Vita d’alcuni Imperatori

1651, HONOEII

en anderen.

Thesaurus politicus
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Woordenb. van
vindt men eene
lijst harer werken en tevens de auteurs genoemd, door wie zij vermeld wordt. Haar
portret, denkelijk voor eenig jaarboekje vervaardigd, in 12". C. F. STOELZEL sc. 1794,
stelt haar voor in. winterkleeding .met bont
en hoogen (vilten) hoed op, met gespen
en banden.
HYIKE GOCEINGA
is in het genoemde
Woordenboek niet vermeld; welligt was zij
eene dochter van den predikant van Wilnis,
HENRICUS
GOCKINGA,
vooral bekend door
den catalogus zijner nagelaten verzameling,
inzonderheid van oude boekwerken, in 1773,
waarvan ook bij c.SAXE, hom. Liter., art.
~ERUN (GERARDES) part. VII, pag. 44
wordt gewag gemaakt, doch wat, in het
Biogr. W. B. op het artikel is verzuimd
te vermelden.
Over FRANCIJNTJE DE BOER heeft datzelfde W: B. een vrij breedvoerig artikel
met opgave der bronnen, als : Konst- en Letierbode voor 1815, dl. 1. bl. 356, en ook
STREEK.

In

het Biographisch

VANDER

AA,

BLAUPOT

TEN

art. BRINKMAN

CATE,

&%?chied.

dey Doops-

gezinden in Frieslal: LE.
Naardien J. v. R. gewis genoegzaam in
de gelegenheid is, de alhier opgenoemde
boekwerken zelf te kunnen opslaan, vep,
trouw ik dat de opgave daarvan voldoende
zal zijn ter beantwoording zijner vragen.
V. D. N.
Vaderlanndsche
vrouwen. Uitvoerige berigten OIIltreIlt ELIZABETII
MARIA POST,
kan J. v. R. vinden in het Woordenb.
van kunsten ew welen.schappen van G. NIEUWENHUIS, in voce; bij W. GEIJSBEEK Biogr.
dichter1 Woordenb. in voce OVERDORP; in
v. KAMPENS Le.tterk. gesch., 11. 493 ; Hollands roem, dl. IV. st. 1. bl 95 en uit deze
alle in ‘t Beknopt Biogr. Woorden,b. uitgeg.
door VAN SOMERRN te Zutphen, waarin ook
iets voorkomt omtrent FENNAXASTENBEOEK,
MARIA PETRONELLAWOESTHOVEN enCATHARINA REBECCA WOESTHOVEN, die in 1784
huwde met w. BILDERDIJK, en Mevr. N. c.
BRINKMAN,
wed. van c. VAN STREEK. Omtrent FRANCIJNTJE DE BOER vindt men iets
in den Algem. Korist- en Lettb. van 1815, 1.
356; BLAUPOT TEN CATE, Gesch. der Doops-

gez. in Friesland, 239, en over deze beide
laatste zekerlijk wel in v. DER AA'S Biogr
J. C. K.
Woordenb.

Rectoren der Latijnsche school te Amsterdam (vgl. XIII. bl. 78). Eene volledige

lijst van die heeren zal ligtelijk te bekomen
zijn ten vervolge van hetgeen in de Oratie
van H. VERHEYK de Schol. Amstelaedamen~si.
Amst. 1778, aangaande dit onderwerp is
gezegd geworden.
V. D. N.

Pontiaen van Hattem en Gosewinus
Buitendijk (vgl. X111. bl. 78). P O N T I A A N
VAN
HATTEM,
geboren te Bergen op den
Zoom, en in 1706 overleden, was preiikant te Philipsland, in Zeeland, onder
Se klassis van Tholen; en Gosu~Nus V A N
BUITENDIJK, een geleerd theologant van
ien leidsch-coccejaanschen aanhang, preiikant te Sehore, in Zuidbeveland. Beile werden om hunne mystieke gevoelens,
ioor den zeeuwschen kerkelijken coetus
afgezet, V A N H A T T E M i n 1 6 8 3 , e n V A N
BUITENDIJK
in 1711, en hunne volgelinzen Hattemisten en Buitendijkers genaamd.
V A N H A T T E M S verdediging zijner leersteliingen voor den coetus, vindt men in het
Museum Bremense, 11. p. 159-163; en die
Van VAN BUITENDIJK, in J. BREUKLAND,
Kort Verhaal van de han,deling met den heer
G. VAN BUITENDIJK, enz., gedrukt in 1712;
welk geschrift, even als K. TUINMAN, Korte
afschetsing der Ejsselvkheden, -welke door de
S+nozistische
vrlygeesten @drukkelijk worden
geleerd, 1719, in overeenstemming met de
pogingen der zuidhollandsche synode, de
strekking had om V A N B U I T E N D I J K uit
Breda, in welke stad hij zich in 1716
metter woon gevestigd had, te doen bantien ; gelijk hij dan ook in 1725 uit Breda,
en in 1728 uit Amsterdam gebannen werd,
want te dien tijde konden dergelijke van
Hattemisterij beschuldigde of verdachte personen nergens gerust leven, maar werden
overal opgespoord en verjaagd. Zie verder:
J. F. DAVERVELD, De adder onder het groen
te voorsch@ gebragt, 1733 ; De een,voudige
en opregte waarheid! door denzelfden, 1734 ;
B.

9.

CRAMER,

val

tegen

Val, Of Val

van

den afgod, in den val van ‘s wereld afgod
opgerigt, behelzende de grondbeginselen van
de geheele denkbeeldige godgeleerdheid van PONTIAAN VAN HATTEM, 1734; en YPEIJ en
DERMOUT,
Qesch. der ïveck?rl. Hervormde
Kerk.
J. L. A. 1.
[Op dezelfde vraeg ontving het bestuur antwoorden van V. D. N., c. VAN YAANEN. J. C. K.
en B., die behalve naar reeds vroeger -vermelde
werken den vrager nog verwijzen naar de LA
RUF,, Geletterd Zeeland, bl. 28.5, dr. 0. D. J. SCHOTEL,
Kerkelijk DordrecBt,
dl. 1. bl. 307, VISSCHER,
Geschied. der” Nederl. Letterk., 2e dl., 28 st., bl.
192, en Beknopt Biograph. Woordenb. der Ne&rl.
te Zutphen bij v. SOMEREN in voce.]

De markies van Beringhen.

JACOBUS

markies VAN BRRINGHRN, gesproten uit een aanzienlijk geldersch geslacht, was gedurende de regering van
HENDRIK
IV, LODEWIJK XIITen
LODEWIJK
XIV, zoowel in militaire als civiele betrekkingen aan den huize van Frankrijk
verbonden, en werd ten tijde der oorlogen
van LODEWIJK XIV, in de veronderstelling
LODEWIJK,

.
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d a t m e n z i c h v a n d e n dauphn meester
maakte, tusschen Parijs en Versailles, door
eenige Hollanders opgeligt. Na den vrede,
bragt hij veel toe tot verfraaiing van het
inwendige van Versailles, en heeft na zijn’
dood, in 1723, eene der kostbaarste verzamelingen van prenten nagelaten. Zijn portret, even als dat van n. markies VAN
BERINGHEN, waarschijnlijk zijn broeder, is
door den beroemden PIERRE MIGNARD geschilderd, en beide door J. L. ROULLET,
gegraveerd. Vrage : Zijn, in Nederland, nog
afstammelingen van dat geldersch geslacht
bekend ; weet men bijzonderheden mede te
deelen van het stout bestaan zijner opligting ; en wat is er van zijne kostbare
prentenverzameling
geworden?
I
J. L. A . 1.
Engeland en Gelderland. Een zeker koning van Engeland wilde voor zijn zoon,
den prins van Wallis, eene der dochters
van den hertog van Gelderland (hij had er
veel) ten huwelijkverzoeken. Ten dien einde
gaf hij zijnen ambassadeur last, om alle
deze jonge prinsessen door een dun kamerijksch doek zich te doen vertoonen, om
alzoo eene goede keus te mogen doen, terwijl hij verder aan dien gezant beval, eene
van deze te kiezen, die het best in ‘t vleesch
was, of, - zoo als de instructie luidde, die ‘t best geborst en gebild was. Wie zijn
die koning va.n Engeland en die hertog
van Gelderland? Uit J. CATS werken, V,
65, uitgave van FEITH.
J. C. K.
Ipinive. Waar kan een weetlustige te
weten komen wat nieuws er i s o m t r e n t
Ninive?
[De geschiedenis

der opgravingen te Ninive en
een beknopt overoigt van hetgeen zij opgeleverd
hebben, kan de vrager vinden in de eerste nommers der Revue Gemzanique vm 1362. Het nieuws
omtrent die zaak deelen verscheidene
o. a. het Athenaeum mede.]

tijdschriften

Joost van Lalaing. De sterfdag van
VAN LALAING,
stadhouder van Holland, Zeeland en Westfriesland, schijnt niet
algemeen met zekerheid bekend te zijn.
WAGENAAR
(IV. 228) heeft dien niet aangeteekend, en AREND (11. 3de st. 134) stapt
er ook over heen. Op de vrij naauwkeurige
lijst der stadhouders in GOUDHOEVENS
KronijTc wordt van hem gezegd.: 1) JOOST I)
werd in ‘t beleg van IJtrecht den 4den augustus 1483 gewond en stieddaags daarna.”
Dit stemt volkomen overeen met eene aanteekening uit eene rekening van meester
JAN DUYCK
WILLEMSZOON, tresorier van
JOOST

l) Heer JOOST VAK LALAINQ, ridder van’t
den vlies, heer van Montigny en Hantes.

Gul-

Holland, betreffende de » Wapenynge voir
Utrecht synt primo Juny a0 lxxxiij tot ultimo May a0 lxxxiiij”, die wij voor den
toekomstigen schrijver eener geschiedenis
der stadhouders “) willen afschrijven.
1bHeeren J O O S T V A N LALAING jn zynen
leven Stedehouder guael, de welcke dat
afflivich worden den V”” dach in augusto
js betaelt eiï gegeven geweest omme z y n
Vuytvaert mede te doene, byder stede van
Amsterdam cxxxvij L; voort zo js hy
betaelt byder tresoriers eenen geheeten
meister JOOS, omme t dode lichaem te balsemen lxiij L, den selven noch eïi hy ontfaen heeft vander stede van Leyen.,[Leiden] c L, Ende boven dezen zo Is hy
noch
byden tresoriers betaelt eñ gegeven
geweest CHARLES DE BUYCHON, een ") vanden Jonckers vanden voorsz.
Heeren JOOST,
de somma van ij c lxij L eñ dat omme de
volle betalinge van iiij c 61. die by de steden geconsenteert waeren, omme dit dode
lichaem ter aerde te brengen. Compt alte
samen dat byden tresoriers betaelt js zoe
als zy den steden cortinge daer of gedaen
hebben, gelyc dat blyct byden cedelen
brieven ende quitancie diemen hier overlevert v O lxiij di.”
De echtgenoot van J O O S T V A N L A L A I N G ,
was, volgens GOUDHOEVEN,
genaamd GODEL Y N VANDER V I E S V I L L E , uit Artois; volgcns JAN DUYCK werd zij genoemd GABONNEDE" of ,,BOMNEDE
DE VIESVXLLE".
Aan
haar werd van wege de staten van Holland
en de zes stemhebbende steden (Dordrecht,
Haarlem, Leiden, Amsterdam, Delft en
Gouda), kort voor den dood van haar gemaal, een geschenk aangeboden: » G E E R Y T
JAN
LAnI&RECHTYzOoN, vander Goude,geg.
ei bet. voor een Reyse by hem gedaen
vander G o u d e j n d e n Hage, upten ven
dach jn julio anno lxxxiij, om te doen
ameliercn (émailleren) ende stellen de wapenen van Hollandt ende van de zes steden up de twee selveren vergulden cannen
ende eenen dragy nap die byden steden
ende gedeputeerden gestonken waeren de
Vrouwe van Muntigny, ‘t welke toste een
pondt gr. vlaems.”
Men weet, dat J O O S T V A N L A L A I N G in
het stadhouderschap werd opgevolgd door
.JAN

VAN

EGMOND,

die,

VOlgeDS

WAGENAAR,

op aandrang der Kabeljaauwschen tot dien
2) Of bestaat er reeds eene? Wij kennen slechts
die der friesche stadhouders, door J. VAN DEN
~osx. Leeuw. 1770. fol.
3) De jonkers tot den stoet van T,ALAIxO
behoorende -waren : ARTUS, bastaert van LALAINQ,
*NTH~NIS
DE LAL*ING
en c~*nrxs DE BUYOHON.
FLORIS HAU~EL was Zijn secretaris eIlGODEFRIJP
zijn camerlinck. Hij had eene lijfwacht van 25 tot
36 archiers.
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post benoemd werd. E G M O N D was door
zijne krijgsbedrijven zeer gezien bij den
aartshertog MAXIYILIAAN
van Oostenrijk,
welke vorst, bij zijne benoeming tot, roomsch
koning, in 1486, de heerlijkheid Egmond
met Purmerend vergrootte en tot een graat’schap verhief (WAGENAAR, IV. 233). Als
een bewijs te meer, dat hij zich in dien
merkwaardigen utrechtschen oorlog, waarin
zijn voorganger het leven liet, met uitstekende dapperheid gedragen en zich niet
weinig bloot gegeven heeft, moge de volgende post uit dezelfde rekening van JAN
DUPCK strekken : 1 Den Heere van Egmondt
geg. eñ bet. (ij c $) by ord. vanden steden
voor een paert dat zy mynen voorsz. Heere
geschenckt hebben voor zyne belieten (verliezen?) eIi was jnden velde ende belegge
voor Utrecht zo als him zes der selver
paerden af geschoten waeren.” In die rekening wordt hij genoemd: »JOHAN Heer
tot Egmondt, tot Bair etc. Ridder, Raedt
ei? Camerlinck myns genadichen Heeren
tshertogen van Oistenryck.” Hij was te
velde met 60 paarden en 33 voetknechten
1 boven zijn gewonen staet.”
De volgende post bevreemdde mij, doch
k a n welligt d o o r e e n d e r heeren navorschers opgehelderd worden :
1 Den edelen ende geboertigen Heere van
Egmondt, tot Bair, etc. Stedehouder geñael van Holland, Zeeland ende Vriesland,
geg. eïi bet. die somme van duysent ponden jn minderingen ende afcortingen als
de voorz. Heer van Egmond jnden name
ende van wegen t gemeen land gelooft
ende zijn obligatie gegeven heeft Heer PHILIPS
van Cleve, zoon tot Ravesteyn, binnen *vier jaren te betalen tot elken kersmisse aengaende dat stedehouderscip van
Hollant, ende die voor dat eerste iiije jaer
verschenen te kersmisse lestleden Anno
lxxxiij gelijc dat blijct ende breeder verclaert staet jnden voorsz. Heeren van Egmondt quit: die men hier overlevert jn
date xvij jn februario Anno lxxxiiij.”
Moest EG.MOND het regt tot het stedehouderschap van PHILIPS van Kleef afkoopen ?
Dat MAXIYILIAAN in den utrechtschen
krijg ter hulpe werd geroepen, blijkt ook
genoegzaam uit de meermalen aangehaalde
rekening: ~~Meester JOHAN DUYCKWILLEMSZOON,
van Dordrecht, gegeven eñ betaelt
de somme van x1 $ xvij sch. van x1 gr.
t p o n d t , ende dat voor een Reyse die
hy gedaen heeft t Antwerpen ende te Brussel mit den procureur gäel JAN VAN RIETVELT ende met ADRIAEN VAN DER HORREN
anden persoon van mijnen genadigen Heere
omme z y n r e genaden te kennen te geven
die Rebellecheyt van Utrecht mit hoir ad-

herenten ende zoe voert aen zynre gen a d e n t o doene d a t h y commen soude
Inden lande van Hollandt omme die voorsz
van Utrecht te helpen bringen tot synre
onderdanicheyt, etc. Den tydt van xxvj dagen Beginnende xiiij jn Meye Anno lxxxiij
ende eyndigende viij jn Junio daer aen jnt
selve jaer.”
Ik noemde in den aanvang van dit opstel de lijst der stadhouders (van Holland, Zeeland en Westfriesland), door
GOUDHOEVEN
geleverd, vrij naauwkeurig.
Eene vergissing, welligt onder meer andere,
kan toch worden aangewezen. Hij laat namelijk LODEWIJK van Vlaanderen, heer van
Praet, wat al te lang, namelijk tot 1555,~
in z$ne hooge betrekking blijven. Reeds
WAGENAAR
verklaart, dat hij veel vroeger
van die waardigheid afstand deed, en dit
blijkt ook uit een brief van de Landvoog
des MARIA, koningin douairière van Hongarije en Bohemen, den 22”“” maart 1546,
te Brugge geschreven aan de rekenkamer
in Holland, luidende : )> Tres chiers et bien
amez. Nou3 vous tenons averty que par
consentement de lempereur le sr. de PRAET
a resigne ses gouvernemens de Hollande
et duytrecht a monsr. de B E V R E S (MAXIMILIAAN
van Bourgogne, eerste markgraaf
van ter Vere en van Vlissingen, heer van
Brouwershaven en van Beveren. Zijne commissie draagt de dagteekening van 22 febr.
1547). Parquoy sera besoing” enz.
Majoor K.

Henrich Wnllen(vgl. X11. bl. 75, 133).
Zie over deze familie Nav. VIII. bl. 328,
en vooral Nav. IV. bl. 338.
M”.
Mederlandsche vrouwen (vgl. X11. bl. 307,
324, 359; X111. bl. 73). Een gedicht van
STAAKMANS, Aen de drie dubbeld-ed’le Joffr.
Franske van Doyem, leest men bij VAN BEVERWIS% Uitnernendthejt des Vrouwelìcken
geslachts. Dordr. 1643, bl. 199.
V. D. N.
Tinteville enz. Kan men mij eenige inlichtingen of bijzonderheden mededeelen
betreffende :
TWTEVILLE,
meester van de artillerie van
den roomsch koning MAXIMILIAAN, in 1490.
LAUWERENS DE MUTRE, raad van BIAXIMILIAAN (1481-1483),
LEENAIRT

VAN

DEN

HOVE,

lUi&IaUt-

generaal van de artillerie van MAXIMILIAAN
(1481---1483),
JOHAN
DE
LUST,
escuyer, lieutenant de
Yartillerie de 1’Empereur ( K A R E L V in
1530)? Men zou er mij bijzonder veel genoegen mede doen.
Majoor K.
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Onbekend edelman. Zou men ook den
naam van den edelman kunnen uitvorschen,
van wien C A T S gewaagt in zijne werken
v. 113, 114, uitgave van R.FEITH,~~~ deze
woorden : I’ mij gedecckt gehoort te hebben,
1) dat ten tijde de stad van Oostende bij den
I Cardinnel ALBERTUS moedelick bevochten,
nen bij de Vereenigde Landen kloeckclijck
1 beschermt wert, en dat de hooge schoole
M van den oorlogh van geheel Europa aldaer
» geplaetst was, dat seecker treffelick
en mij
) wel bekent Edelman, met grooten ernst ten
» houwelick hadde versocht
een schoone en
»geestige Hollantsche Jonck-vrouwe, sonder
,ldie tot siin voorneemen te kunnen
bewe»gen : ‘t geviel dat de voorsz. Edelman, ge»durende de gemelde beleeerinee.
in de
» voorsz.
stad Sijnen dienst Tvaer-nemende,
) het eene ooge weide uijt-geschoten, en,
»als00 gestelt sijnde, wederom in Hollant
1 quam te keeren,
stellende nu gansch en
gal buijten hoope van oijt te mogen gennieten (dus mismaeckt sijnde) een die hij,
»fris en gesont sijnde, niet en hadde kun» nen bekomen; hij lijcke-wel gingh deselve
1 begroeten in die gestalte, haer seggende
1 onder andere, dat hij nu stont in volle
IP wan-hope van haer te behagen in sijne
) verdrietige gelegentheijt, daer hij haer
jlmishaeght
hadde, ten tijde hij een wac>) ker gesicht, en een gaef voorhooft hadde
~>gehad : wat gebeurt er? de saecke viel
1) geheel anders uijt als hij sich hadde inge» beelt; want de voornoemde Jonck-vrouwe,
)> haer een weijnigh bedacht hebbende, viel
»uijt in dese ofte diergelijcke woorden, svo
) mij van geloof-waerdige lieden is verhaelt.
1 Hebt ghij mij lief gehad en dickmael aengebeden,
)t Ten t;jde uw wacker oogh en wel gemaeckte leden
j) Bekoorden menigh hert, en dat gij waert
bemint
r Alwaer men soete jenght en schoone
maeghden vint;
1 Ghij sult op heden sijn mijn lief en uijt
verkoren,
1) Schoon dat ge u rechter oogh ten vollen
hebt verloren :
»De wonde die ghij draeght is mij een
waerdigh pant,
» Ghrj lietse t’ uwer eer, en voor het vad”;‘“.“$)
. . .
0

I

Kruisen aan de poorten /bij kermis
(vgl. X1. bl. 230, 262, 293, 324). Die gewoonte bestond nog in 1816 te ‘s Gravenhage ; althans, ter gelegenheid der kermis
in dat jaar, heb ik gezien dat er een houten kruis gehecht was aan de ijzeren leuning der brug, waarover men Bn van den

Wal èn van de Veenlaan
de stad binnen
gaat of, de brug ten einde zijnde en links
omslaande, den 1YaZ vervolgt. Waarschijnlijk zullen er aan alle ingangen der stad
dergelijke kruisen te zien geweest zijn.
H.

C.

STRIK

VAN

WIJCK.

Oude spelen (vgl. X1. bl. 38. 106; X111.
bl. 33). Was het spel rtvan troumadame”
ftroumadum)
wel zoo uitsluitend een meisjesspel als de bijvoeging t. 1, It. p . z o u
doen veronderstellen? Ik meende dat het
spel van troumadam een en hetzelfde spel
was met het,geen bekend staat onder den
naam van King Charles. Is dit zoo ?
- - -

c/4.

Een reiziger over land naar Indië in
de 17” eeuw (vgl. X11. bl. 267; X111. bl. 67).
L. J. zal het eerste gedeelte zijner vraag
beantwoord vinden in het Algemeen Register;
het tweede kan nu ook door mij opgegeven worden, daar ik de reis van DE GRAAFF
kon nazien, waarin hij op bl. 123 der uitgave van 1704 zegt:
al111 de stad Hassora
ontmoete ik een
l)Kederlander
DAVID DE UARJOUW,
een juI) welicr, en van Rheenen van geboorte” enz.
zoo als op boven aangehaalde bl. 267 wordt
opgegeven.
JSu blijft dc vraag nog bestaan of er van
dezen reiziger iets naders bekend is.
Van den reiziger wm.Iur METHOLT ziJn
mij in hollnndsche reizen geenc berigten
voorgekomen.
LARORANTER.

De achtkante boer (vgl. X11; bl. 234,
321, 358; X111. bl. 34, 10.5). Kan het vierde
geraamte, door DIXI bl. 34 bedoeld, ook dat
van SCErNDER-RdNNEs
zijn geweest, immers
hebben voorgesteld?
c/,

De achtkante boer. Te Utrecht heb ik

omstreeks 1850 nog dikwijls orden a c h t kanten boer roepen,” als dreigmiddel voor
kinderen hooren gebruiken, en meer dan
eens heb ik iets over zijn daden gehoord.
HU moet den weg tusschen Utrecht en
Vreeswijk onveilig hebben gemaakt, was
reusachtig van ligchaamsbouw,
en een goed
springer. Dikwijls sprong hij van den straatweg op de voorbij varende trekschuit, ofschoon de schipper uit vrees voor den
>I achtkanten boer” zooveel mogelijk van wal
stuurde. Neemt men de breedte van den
Vaartschen Rijn in aanmerking, dan zal
zeker iedereen
onzen )) achtkanten boer” voor
een specialiteit in ‘t springen houden.
In hoeverre echter deze levenshijzonderheden tot de waarheid of de legende behouren, kan ik niet beslissen.
Leeuwarden.
Lft.
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De achtkade boer. Men heeft mij in
mijne jeugd altijd verhaald, dat deze persoon geen moordenaar, maar slechts een
dief geweest was, die er echter geen zwarigheid in vond de s nachts in huis te breken als er iets te verdienen viel. Hij zou
een oom gehad hebben die vader was geweest in het Oud-Mannenhuis te ‘s Gravenhage. Om die reden daar zeer goed bekend zijnde, had hij op zekeren avond,
juist toen hij wist dat de vader tegenwoordig moest zijn op de etenszaal, van dezen
(den opvolger zijn, ooms, die overleden
was) gestolen een bed met toebehoorcn
en een zak guldens en dat. alles .gebragt
bij eene arme weduwe, welke hij onder
eenig voorwendsel op dat uur hare woning had doen verlaten en die bij hare
terugkomst God vurig dankte voor deze
onverwachte uitkomst. Deze vrouw had
hem eens op zijn verzoek te eten gegeven, namelijk droog roggebrood, daar zij
zeide niets anders te kunnen bekomen, en
hem tot ligging haar stroobed aangewezen,
daar zij geene andere slaapplaats had. Nog
meer diergelijke anecdoten werden mij toen
van hem verteld, waaruit bleek dat hij bij
de rijken stal en niet bij de niet rijken,
en dat hij al wat niet tot zijne noodzakelijke behoeften moest dienen, den armen
op eene geheimzinnige wijze te huis bragt:
nu eens smeet hij ‘s nachts geld of kleederen door den schoorsteen ; op een anderen tijd werd des nachts de deur stil
geopend en zulke voorwerpen lagen, bij
hun ontwaken voor het bkd, der bewoners
of onverwachts en onbemerkt was het hun
onderweg in den zak gestopt. Op het schavot nog zou hij zich beroemd hebben op
deze daden, nogmaals betuigende dat hij
nooit een moord begaan had.
Onder de geraamten op de snijkamer te
Amsterdam, was, als ik mij niet vergis,
ook dat van P I E T J E D E WAGENSPRINGER,
die, zoo luidt de overlevering, eens door
de portieren der koets sprong toen de schout
en diens beminde er in zaten, terwijl hij
midden in den sprong, en alzoo in de
koets, met den hoed salueerde. Ook zal
deze ‘t wel geweest zijn, die over de Goudsbloemgracht sprong. De achtkante boer
was, zo0 als zijn geraamte ook aanwees
en de bijnaam te kennen geeft, een stevig
gebouwd mensch, niet geschikt om zulke
buitengewone sprongen te doen.
H.

C.

STRIK

VAN

WIJK.

Eet ware vaderlandlievende gezelschap.
Eemgen tijd geleden vielen mij bij het opruimen van oude boeken en papieren eenige
kleine boekskens in kl. 8” in handen. Sommlge daarvan zijn, naar ik meen, verloren

gegaan, zoodat ik er thans slechts drie
bezit. Het zijn verzaxelingen
van tafellie
deren uitgegeven dpor het rware vaderlandlievende gezelschap,” tot zinspreuk voerende :
l)De zucht voor ‘t Vorstlijk Huis, voor
Kerk en Vaderland,
Is hier het Schibboleth, de stalen Liefdeband.”
en gevestigd, zoo als nevens de dagteekening vermeld is, te Amsterdam.
N” 1 bevat: Vreugdetoonen, bij H. K.
Hoogheids tweede geboortefeest, sedert de
door haar herstelde rust in de Nederlanden, uitgtiboezemd bij het feest gevierd den
VII van Augustus, 1789. De inhoud is aldus verdeeld :
1”. Aan de Heeren Leden, v66r den
Maaltijd.
2”. Ter gezondheid van hare koningklijke
hoogheid, Mevrouwe de princes van
Oranje en Nassau, enz., enz., enz.
3”. Ter gezondheid van zijne doorluchlige
hoogheid WILLEN den Vijfden, Neerlands geliefden erfstadhouder.
4”. Ter gezondheid der drie vorstelijke
spruiten.
5”. Op het welvaren van ‘s lands hoge
magten.
6”. Ter gezondheid, en op het duurzaam
welvaren der hoogloffelijke Amsterdamsche Regeering.
7”. Ten welzijn van dit ware vaderlandlievend gezelschap.
8”. Slotrede.
Na. 2 is getiteld: »De agtste Maart 1791
plogtig bedacht door het ware vad. gez.
enzv. in deszelfs bijeenkomst, ter vijf en
twintigste verjaring van het erfstadhouderschap van zijne doorl. Hoogheid W I L L E M
den Vijfden, Prins van Oranje en Nassau,
enz. enz. enz. en ter drie en veertigste
zijner geboorte” en bevat:
1”. Eene aanspraak aan de leden van
het gezelschap.
2”. Een lied na het drinken der Hovge
gezondheden gedurende den maaltqd.
3”. Een zang op de stem: Lang Zeev’ de
Prin8 !
4”. Een slotzang op de stem: Men hoort
steeds Eloraas gunsten roemen, enz.
N”. 3. eindelijk is uitgegeven bij gelegenheid der 1) echtvoltrekking van den Doorluchtigen Vorst en Heere W I L L E M F R E D E RIK,
erfprins van Oranje, enz. en Hare
Koningklijke Hoogheid FREDERICA LOUIZA .
WILHmxrNA
Prinsesse van Pruissen, enz.
den 1 Oct. 1791,” en houdt in:
1”. Eene aanspraak.
2”. Een lied na het drinken der hooge
gezondheden gedurende den maaltijd.
18*
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3”. Een zang op de stem: hoe zoet is t

daar de vrindschap woont!
4”. Een slotzang op de stem: onze erfstudhouder moet z$in geeerd.
Opmerking verdient, dat bij ieder boekje
eene beschrijving gevoegd is der tafcldecoratie, gebruikt bij den plegtigen maaltijd
van het genootschap. Die ‘decoratie bestond
uit een middelstuk, versierd met allegorische voorstellingen, wapenschilden, verzen,
enz. De uitvoerigste was die van den gSten
maart 1791.
Noch in de verzen, noch in de toespraken worden namen der leden van het genootschap genoemd, ook de liederen zijn
zonder eenige onderteekening door den vervaardiger of de vervaardigers voor den druk
afgestaan. Uit sommige uitdrukkingen in
de boekjes en de beschrijvingen der tafeldecoratie voorkomende, zou men echter m.
i. moeten opmaken, dat het hier eene vereeniging van regeringsleden geldt.
Aangenaam zoude het mij zijn, eenige
nadere inlichtingen omtrent dit genootschap
te mogen ontvangen, vooral of er nog andere dergelijke boekjes bekend zijn. Bestonden de werkzaamheden der leden van
dit genootschap alleen in het bijwonen van
plegtige maaltijden? Zijn er meer dergelijke vercenigingen
hier te lande geweest?
a. y.
Politieke leesgezelschappen in de XVIIIe
eeuw. Het is algemeen bekend, welken invloed zoowel de staatkundige vereenigingen als de leesgezelschappen op de omkeering van zaken zoowel in 1787 als later
uitgeoefend hebben. Men behoeft om daarvan overtuigd te worden, slechts de geschiedboeken van die jaren op te slaan
S C H E L T E M A beweert in zijne aanteekeningen op de voorlezing #rover de Aristocratie” door wijlen prof. H . w. TIJDEMAN1
(Drie voorlezingen over de voormalige staatspartgen in de Nederlandsche
Republiek, Lei.
den, 1849, p. 130), dat de opkomst dier
leesgezelschappen in Friesland omstreeks1
1776 behoort gesteld te worden. Is dit even.
zeer op de overige gewesten toe te pas.
sen? En waar kan men over de inrigting ,
dier gezelschappen nadere bijzonderheden1
vinden ?
a. y.
Nederlanders-ridders in de XVIIe eeuw
Verscheidene Nederlanders, vooral dichters,,
werden in de XVIId” ecnw in den vreemde
. met een ridderteeken vereerd. Men denke
aan CONSTANTIJN WYGENS, aan PIETERCOR.
NELISZ.
HOOFT, aan JACOB WESTERBAEN, 1
aan L A U R E N S B A E C K , enz. Wat gaf hiertoe!
aanleiding? en wie kan eene volledige lijst
van die, door vreemde vorsten geridderde

Nederlanders van de XVHd” eeuw medeX X X no. 2.
ieelen ?

Verzet tegen Napoleon 1, in 1815. Het
zal m. i. niet overtollig geacht worden, dat
ik in dit tijdschrift herhaal, hetgeen mr.
JACOBUS
SCHELTWA
heeft medegedeeld in
de Vud. Letteroef. voor augustus 1817,
op bl. 480-484, waar men leest: ))Jngevolge besluit van den Koning van Frankrijk, in den jare 1814 genomen, was er,
behalve de Militaire-school te St. Cyr,
eene tweede school gevestigd in de stad
La Fleche, welke gelegen is in het Departement Sarthe, zestig uren van Parijs. Aldaar waren bij de tweehonderd Elèves geplaatst, wier getal op zeshonderd zonde
gebragt worden. Aan vijftien Hoogleeraren
was het onderwijs in de verschillende wetenschappen toevertrouwd. Men verwachtte
eene nieuwe organisatie, in Maart van den
jaro 1815; dan - B U O N A P A R T E verscheen,
en nu werd alles ontbonden. Nergens misschien vertoonde de zucht voor denzelven
zich met meer drifts, dan onder de leerlingen op deze scholen, die meerendeels zonen
waren van officieren en ambtenaren, door
den oorlog gestegen en gevallen. De Generaal DE CHAUVIGNY, Kommandant dezer inrigting, voegde zich bij den hertog V A N
BOURBON,
en vertrok naar Nantes. De Graaf
DE
MEULAN
Kolonel, maakte zwarigheid het
commando op te nemen, en zoo was alles
zonder opperhoofd en eenig bedwang. NAP O L E O N zond eerlang den Generaal M E U N I E R
derwaarts, die geheel aan hem was toegedaan. Nu kwamen er weldra andere Chefs,
Officieren en Professoren; en zij, die nu het
meest in drift en hevigheid uitmunteden,
hadden het beste uitzigt op bevordering.
Een der eerste maatregelen was, om van
de ambtenaren eene verklaring van gehechtheid en trouw aan den overweldiger
te vergen; en dit werd spoedig gevolgd
van het vorderen der onderteekening van
de beruchte akte, waarbij de BOURBONS voor
eeuwig vervallen verklaard werden van den
Franschen troon. Alle ambtenaren te St.
Cyr, de meeste te La Fleche waren ZOO
ijverig voor het een als ander, en teekenden alles; dan, op de laatste plaats sto0tt.e
men het hoofd bij vier Hoogleeraren. Hoezeer van dezen, bij de bevestiging in hunne
bedieningen van ‘s Konings wege, geen eed
gevergd was, beschouwden zij zich aan denzelven verbonden, en weigerden de teekening van alle verklaringen voor NAPOLEON.
Behalve de Heeren GREEVE en HAIJG waren
het de heeren LE ROUX, Professor der Mathesis, en S T A D L E R , Professor der Hoogdnitsche Taal en Letterkunde. Over dezen
tegenstand en deze weigering stond een

'

141
.

ieder verbaasd. In het eerst werden er
allerlei beloften aangewend, later allerlei
bedreigingen ; dan alles vergeefs. De laatste
stegen met den dag bij toenemenden wrevel, zoo zelfs, dat men het gemeen aan den
gang hielp, hetwelk niet zelden met hun
geschreeuw: vive E”Empereur ! en: vive la
Liberté! de weopden: ic bas les étrangers !
vereenigde. Eindelijk dacht men zeker te
zijn van eenen meer gunstigen uitslag, toen
men de gemelde pogingen voor de derde
reis herhaalde, en. aan hen het bekende
aanhangsel op de Constitutiën voorlegde, ter
bevestiging van NAPOLEON op den troon.
Men eischte stellig en sterk, dat zij, gelijk
de overigen, hierop hunne vrije stem zouden uitbrengen, en ja zeggen ; dan ook dit
werd met waardigheid geweigerd. De Maire,
een man afkomstig uit het edel geslacht
van D'AUBIGNY,
die zeer veel bescheidenheid had laten blijken, en hun zelf met
voorzigtigheid berigt had gegeven van hetgeen er voorviel, kwam nu bij hen en
betuigde, dat zij, zonder toetreding in dezen,
niet zouden te redden zijn; dat deze processen-verbaal naar Parijs moesten worden
opgezonden ; dat dezelve moesten dienen
voor het zoogenaamde Meiveld ; dat hij bij.zonder rapport zou moeten doen, enz. Ook
nu bleven zij zich zelven gelijk, en weigerden zij den schijn zelfs van hulde. Dit
wekte de grootste verwondering; men sprak
niet dan van revolutionaire maatregelen,
van arresten, gevangenis, opzending naar
Parijs, militaire regtbanken, vonnissen en
wat dies meer zij, en men zag met vreeze.
uit naar de orders uit de hoofdstad. Eindelijk kwamen deze; en daar men zich aldaar
te zwak gevoelde om wreed te zijn, bepaalden zich dezelve daarbg, dat zij gesteld werden onder het toezigt van de hooge
Policie, en tevens, dat de Maire om zijne
gematigdheid werd afgezet. Nu zagen. zij
zich verstoken van allen omgang en alle
briefwisseling met vrienden en vreemden ;
zij stonden geheelenal alleen en op zich
zelven, zonder bescherming van iemand, en
moesten het ergste vreezen, vooral toen het.
gevaar van de zijde der Royalisten voor
de Napoleonsgezinden nader kwam, en die
van de Vendée de stad La Fleche met een’
aanval bedreigden. De generaal MEUNIER
trachtte nu alle Hoogleeraren en ambtenaren, zoo wel als de jongelingen te doen
wapenen, ten einde zoo veel tegenstand te
bieden als mogelijk was. Ook dit aanzoek
werd aan hen gedaan, dan tevens geweigerd ; en deze weigering deed hunaen hagchelijken toestand dagelijks toenemen.
Gelukkig kwam er eerlang afwending
van het groot gevaar door den slag van
Waterloo; dan nu vernam men eerst’, wat

nen hun aangaande had voorgenomen, en
.n welke verschrikkelijke gevaren van fulilleren of guillotineren zij geweest waren,
ndien zij zich maar eenigsints onvoorzigtig
wadden uitgelaten. Het treurige in hunnen
toestand werd geenzins geheel opgeheven
>f veranderd; het scheen, dat zij vergeten
werden; het bevel tot mijding bleef bestaan,
in, daar de wrevel en euvelmoed onder de
Buonapartisten wel gefnuikt, doch niet be:eugeld werden, hadden zij dikwijls te worstelen met onaangenaamheden van allerlei
aard.
Op den 36”” van Oogstmaand veranderde
dit alles, toen de’ Pruissische kavallerij
onder den Generaal VON HOBE de stadLa
Flcche bezette. De heer HAUG werd nu door
den &Iaire D'AUBIGNY,
die spoedig hersteld
werd, uitgenoodigd, om voor tolk tusschen
den Pruissischen Generaal en de Regering
te dienen. Hij onttrok zich niet., om de
Regenten en het volk, waarvan velen hem
zoo zeer bedreigd hadden, van dienst te
zijn, en belastte zich tevens met de werkzaamheden der administratie. Gedurende
twee maanden bleef hij in dezen fioeijelijken werkkring, zeer tot genoegen aan
wederzijden. Hij ontving niets ter belooning. Dan, toen. hij in den jare 1816 herwaarts werd beroepen, om den vroeger bekleeden post, als Hoogleeraar der Geschiedenis en fraaije Wetenschappen aan de Koninklijke School voor Artillerie en Genie te
Delft, op nieuw te aanvaarden, ontving hij
de meest vereerende blijken van achting
en goedkeuring van de voornaamste Regenten en ambtenaren, zoo van de stad als
van de school., met name van den Graaf
DE NAIJLEN, die van ‘sKonings wege wel
het opperbevel opnam, doch niet slagen
konde om de orde en gehoorzaamheid onder
de ElBvea te herstellen. De heer s. GREEVE ')
is alsnog in de gemelde betrekking aan de
school te La Fleche.
Het komt ons voor, dat de Buonapartisten zelve verstomd gestaan hebben over
den moed en de -volharding van deze edelen, en dat hierdoor de besluiteloosheid
tot het nemen van ernstige maatregelen is
veroorzaakt. Zoo werd dan ook hier bewezen, dat aldaar de geweldenaar niets
vermag, waar het gevoel van eer met godsvrucht gepaard gaat. Wellust is het, om
deze namen bekend te maken ; pligt, om
ze bekend en in zegening te houden. Hiertoe strekke deze poging!”
H. C. STRIK VAN WIJK.
1) STEPHANUS GREEVE, te Amersfoort geboren,
w&8 voorheen onderwijzer der teekenkunst bd de
militaire school te ‘s Gravenhage.

Elbertus Leoninus (vgl. XII. bl. 39; X111.
bl. 75). T. 1. a. p. wordt gevraagd naar
ALBERTUS LEONINUS Dn” de Melisweert et
Stoetwegen ; in de -Beknopte
beschrijving van
d e p r o v i n c i e U t r e c h t , Utr. 1799, bl. 150
leest men, dat de ridderhofstad Amelisweerd, eertijds Groenewoude kwam aan
MARGRIET
PROEIS,
die trouwde HRNDRIK
VAN

LEEUWENBERG,
LEEUWENBERG

Wiens

ZOOI1

ALBERT

er bezitter van was,
toen het door de staten der provincie in
het jaar 1536 voor riddermatig erkend werd.
Waarschijnlijk was dit, dezelfde persoon
als door L. J. wordt bedoeld, doch indien het.
door hem beschreven portret dezen voorstellen konde, zoude het jaartal niet 1413
maar 1513 moeten zijn.
VAN

ELBERTUS

LEONINUS

was

geboortig

uit

Bommel. Zijne ouders waren onbemiddeld.
Zijn eigenlijke naam was DE LEEUW (en
niet VAN LEEUWEN, zo0 als sommigen gemeend ~lebben), zoo als blijkt uit de Geldersche rekeningen. MARTTNET in zijn Vereenzjd
Nederland verkort, Amst. 1790, blz. 202,
belooft aldaar te zullen bewijzen, dat de
oorspronkelijke naam van LEONINUS is geweest LE LION;zie ook CAPPELI,E, Bqdragen
tot de Geschied. der Nederlarbden 1827 ; G.

BI. DELPRAT, B$drage tot de geschzed. van
LEONINCS in de Bijdragen voor Vaderlandsche Geschied. en Oudheidkunde door
I. A. NIJROFF,
dl. VL 162-180: uit alle

H.

ELB.

welke berigten het te vermoeden is, dat
LEONTNUS,
van wien het vermelde portret
is, niet in betrekking tot ELBERTUS LEONTNUS gestaan heeft.
V. D. N.
Ropperus (vgl. XX. 322 ; X1. bl. 44).
In het Alg. Hist. Geogr. en Geneal. Woordenboek, door A. G, LuïscIus, dl. V. bl. 479,
leest ~~~:»HOPPERUS, (JOACHIXUS) beroemt
rechtsgeleerde, te Sneek ìn Vriesland uit
een oude familie den 11 November 1523
geboren. Dewijl zijn vader jong gesturven
was, nam deszelfs grootvader zijn’ opvoeding op zich. De gronden zijner studie lei
hij eerst in zijne geboortestad, en daarna
te Haarlem. Hierna leerde hij de filosophie
en de rechten te Leuven, en ging daarop
naar Pa,ris en Orleans. In ‘t jaar 1549
weer te Leuven komende wierd hij dotter
in de rechten, en onderwees daar als professor met grooten toeloop. Hierop wierd
hij koninglijke raad te Mechelen, en daarna
te Brussel. In ‘t jaar 1556 beriep hem
koning PHILIPPCS na Spanien, om hem in
zaken, die Nederland betroffen, met raad
en daad aan de hand te gaan, gelijk hij
dan ook van denzelven geädelt en tot
groot-zegelbewaarder gemaakt wierd. Eindelijk stierf hij -te Madrid den 15 December 1576. Zijne voornaamsche schriften

zijn : De iuris arte libri tres; Ad Justinì&um
de ob12gatìonibus
rr.&auwv
libri puinque; Dispositiones in Instituta 4 Digesta; Isagoge in
vernm iurisprudentiam; SEDUARDUS, sive de
vera iurispruclentia, libri duodecim, welk boek
hij ter gedachtenis van zijn eerst-geboren
en vroegtijdig gest,urven zoon SEDUARDUS
zoo genoemt h e e f t ; vo$socaC sive de $ris
ac leyum condendarum sciegctia,
libri quatuor;
Rerum divinarum et humanarum li6ri yuatuor;
Themis hyperborea, sive de tabula regum Frisiue
liber, @c. Zie SUFFRID. PETRI De script. Fris.,
ADAMI Vitae Jurisconsultorum, VAL. ANDREAE
Bibl. belg., VERNULAECS
De acad. Lovan.”
Men vergelijke hiermede het V a d e r . ! .
TVoorden,b.
door KOK , die den naam zijner
Vl'OUW OpgW?ft CATIIARINA
BELTORFIUS en
niet BERTOLF, zoo als Nav. X1. bl. 44 wordt
opgegeven.
H. C. STRIK VAN WlJK.

C. van Baerle de zoon (vgl. X11. bl.
359; X111. bl. 99). Onze
medenavorscher D. te D. vergist zicht. 1. a. p.
door te zeggen, dat in den door hem aangebaalden brief van 31ARIA VAN REIGERSBERGH,
van 5 sept. 1627, sprake zou zijn
van eene dochter van prof. VAN BAERLE.
De kinderen van den hoogleeraar CASPEB
VAN BAERLE waren in 1627 nog zeer jong ;
SC'SANNA
slechts vijf jaren oud, als zijnde
in 1622 ter wereld gekomen. De juffrouw
204,233, 267, 323,

BAERLE,
over welke MARIA VAN REIGERSBE~GII in haren gemelden brief spreekt,
VAN

w,as

eene dochter van

JAN

HENDRIKSZ

VAN

WOON. Deze echte
lieden hadden 6 dochters: MARIA, PETRONELLA, JACO~IINA, SUSANNA, IDA en SARA.
MARIA stierf jong en PETRONELLA,
JACOMINA en SUSANNA waren vó6r 1627 reeds
BAERLE

en

JACOI\ITNA

gehuwd, zoodat er alleen in dien brief
kan gedoeldzijn O~IDA~~SARAVANBAERLE.
De eerste huwde later aan A R E N D VAN
DORP, raad en hofmeester van den prins
van Oranje en SARA werd echtgenoot van
diens broeder PHILIP VAN DORP, ridder admiraal van Holland, zoodat MARIA VAN REIGERSBERGH het zoo mis niet had, dat, een
der heeren
VAN
DORP
,>sijn best deede
brom in de goede gratie van juffrouw VAN
~BAERLE tecommen.” SUSANNA VANBAERLE
de
dochter van den hoogleeraar CASPER,
werd in 1652 de echtgenoot van den bekenden GERARDT BRANDT. Tusschcn de familie van CASPAR VANBAERLE endiewaartoe de echtgenooten van de heeren VAN
DORP
behoorden, bestond geen bloedverwantschap. Ik heb dit aangetoond in dit
tijdschrift, jaargang X11. bl. 323, en hierover reeds een artikel geplaatst in het
Mengelwerk der Vaderl. Letteroefeningen van
den jare 1821, bl. 124 en bl. 168 en volgg.
W. J. C. VAN HASSELT.

De jonkvrouw van lKechelen (vgl. A. R).
Wilhelmina van Mechelen en het hof
van Sessen te Leyden. De eerste en echte
berigten, die ik over W I L H E L M I N A V A N
MECRELEN
en hare zuster MARGARETIIA (de
cowubine van prins MAUSITS) heb kunnen
verzamelen, zijn getrokken uit het archief
der stad Leiden en dat der abdij van Leeuwenhorst. Hierdoor zal aangevuld, verbeterd en bevest,igd kunnen worden, wat in
den NuGorsc??er IV. bl. 203, VIII. bl. 80:
over de jonkvrouwe VAN MECHELEN is gezegd.
In een register, bet)reffende
allerlei zaken der abdijen van Rijnsburg en Leeuwenhorst, van 1586-1614, op het rijksarchief aanwezig, treft men op bl. 14 een
I?qUeSt aan VB.B ALRIANA ') eBJOHANNA')
VAN
NASSAU van den jare 1590, waarin die

zusters te kennen geven, dat zij hare twee
nichten, MARGARETHA en 'CVILHICI,MINA
VAN
MECHELEN,
dochters van jonkhr. CORNELIS
VAN
MECHELEN
en jonkvr. B A R B E R A VAN
NASSAU,
gedurende zeaen jaren hadden onderhouden en thans alimentatie voor haar
aanvragen, enz.
Het gevolg daarvan was, dat aan MARGARETHA

en

WILHELMINA

VAN

HECID~LEN,

volgens ordonnantie der ridderschap van
13 nov. 1590, gedurende drie jaren eene
som van f150 uit de inkomsten der abdij
van Leeuwenhorst werd gegund.
Uit de rekeningen dier abdij blijkt, dat
zij de som nog in 1599 hebben genoten,
doch in 1607 komen hare namen daarin
niet meer voor.
Die twee zusters, WILHELMINA en XARGARETHA
VAN
MECHELEN,
hebbenteLeiden
ten huize harer tantes ADRIANA, JOHANNA
en
CORNELIA
VAN
NASSAU
(dochters van
PAULUS VAN NASSAU en MARGARETHA VAN
LIER) gewoond.
Dat huis was in 1582 het eigendom dier
jonkvrouwen VAN NASSAU geworden, het
stond op de Papengracht en kwam van
achteren op het Rapenburg uit. Het droeg
na dien tijd, en nog in het begin dezer
eeuw, den naam van h e t H o f v u n Sessen,
zijnde eene verkorting of verbastering van
het Hof 11 der Prinsessen” ( V A N N A S S A U ) .
Het komt ook voor onder den naam van
het huis der jonkvrouwen van Ter Lee
r) Zij bad in 1553 eene lijfrente op de stad
Leiden van f 12 ‘s jaars; was toen 15 jaren oud;
komt eerst voor onder den naam yan VAS MER.
WEN
en later onder dien van NASSAU. Zij wv&s
non van Leeuwenhorst en genoot 6’300 uit de
inkomsten dier abdij. Zij is tlen 18d”n september
1092 in de Pleterskerk begraven.
s) Zij werdt vrouwe ean Leeuwenhorst
genoemd;
onderteekende de rekeningen der abdij, en overleed te Leiden, waar zij den 3den julij 1611 in de
Pieterskerk werd begraven.

(Leeuwenhorst), en maakt thans een gedeelte
uit van het Museum van Natuurlijke Historie.
Het bedoelde huis was het eigendom van
jonk’. GUIDO VAN MEETKERKEN ") 'Xi Z$B?
gemalin THEODORA VAN WIJCK, die het den
27&” april’ 1582 verkochten “) aan ADRIANA
VAN NASSAU,
VAN LIER ")

JOHANNA

VAN

NASSAU,

ANNA

en SUSSANNA VAN ETTEN (later vrouwe van Leeuwenhorst).
Op den 5”n julij 1590 verkocht ANNA VAN
LIER,
gehuwd met WOLPHAERT VAN BORSSELEN, baljuw van Goes, haar vikrdepart
in genoemd huis aan ADRIANA en JOHANNA
VAN NASSAU en SUSSANNA VAN ETTEN. ")
NR den dood van ADRIANA VAN NASSAU
(ook MER~EDE genaamd) en hare zustoT’
JOHANNA
(vrouwe van Leeuwenhorst), hebben hare erfgenamen hun aandeel op den
loden ang. 1616 verkocht aan SUSSANNA VAN
ETTEN
en WILHELMINA VAN MECHELEN, wed.
VBD AERNT VANDUvENVOORDE,iB Zijn leven

dijkgraaf van Rijnland. ‘)
Als erfgenamen komen voor:
~.CORNELIA VAN NASSAU y,zuster van ADRIAAN en JOHANNAVANNASSAU,
geassisteerd
met jonk’ ANTHONY VAN MECHELEN haren neef.
b. AGNIESE

VAN

KEPPEL

(CAPELLE?)

wed"

van jonk’ HENDRIX VAN MERWEN,
als
voogdesse harer twee onmondige kinderen,
geassisteerd met jonk’ GERARD KREYNCK
haren neef.
c.Jonk’ ANTHONY VAN MECHELEN voorzich
zelven.
~.MARGARETHA VANMECHELEN,
procuratie
gegeven hebbende op JOSEPH VAN TRIRR
en PIETER LOBBE.

e. WILHELMINAVANJIECHELEN,

geassisteerd

3, Hij was heer van Eggehem (Eccechem); eerst
gehuwd met THEODORA VAN WIJCK, en naderhand
met MARQARETHA VAN HAEFTEN, wed.van PIETER
ORIGPERE.
Eene zpner dochters is den 7den nov.
1578 in de Pieterskerk te Leiden begraven. De
andere, M A M A , overleed in 1617. Protod. Waerbrieven. T. T. van Leiden, bl. 254. - GOUTHOEVEN, bl. 124.
4) Opdragtsbrieven.
Letter J. bl. 134.
5) Zij werd’ ook uit de inkomsten der abdij
van Leeuwenhorst onderhouden; was eene dochter
van AERNT VAN LIER, ridder, ~~CUNERAVANM~?R%
WAERT
(Nedermoert?) en is tusschen 1582 en 1588
gehuwd met WOLPHAEIW VAN BORSSELEN, baljuw
van Goes. Over de confiscatie der goederenvan
AERXT
VAN
LIER
en die zijner dochters ADRIANA
en IARGARETHA,
die in Brabnnt gebleven waren,
zie men een verzoek van genoemden VAN BORSELES in de Resol. vafi Holland, WUI. 10 Mei 1588,
bl. 153. Over de vier huwelijken van W O L P H A E R T
VAN
BOBSELEN. zie TE WATER, Hoog-Adelÿk-Zeeland, bl. 77.
8) Opdragtsbrief. &, h l . 3 1 9 .
7) Opdragtsbrief. SS. bl. 162.
*) Zij is den 16den dec. 1616 in de Pieterskerk
begraven.
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LANCELOTH
TSERAETS, ridder, haren
neef; terwijl SUSSANNA VAN ETTEN~) bij
den koop geassisteerd werd door haren
broeder HENDkIK VAN ETrEN, ridder.
Het Hof v n n Sessen behoorde dus in
1616 geheel aan WILHELMI'NA VAN MECHELEN en SU~SANNA
VAN ETTEN; maar op
den qden dec. 1631 verkochten WILHELMINA
VAN MECHELEN en haar tweede man, jonk’
JOHAN
BRANT
VAN
DE
WATERINQE,
hun
gedeelte aan jonk’ VERUS VAN CATS, heer
van Bruelis. De andere helft is den 29”“”
maart 1636 door MAXIMILIAAN TSERAETS,
ridder, heer van Broeckgem, Pietershoek
enz., alSURiVerSeelorfgonaam
van SUSSANNA
VAN ETTEN, ook verkocht aan genoemden
VERS VAN CATS (gehuwd met GEERTRUIDA
dochter van AERNT VAN DUVENVOORDE en
met

WILHELMINA
In 1637

VAN

MECHELEN).

verkocht VERUS VAN CATS het
bedoelde huis aan GILLIS VAN HEUSSEN
STEFFENSZOON voor f 11,700, en later is
het aan andere familiën gekomen.
Wat verder ~ILHELNINAVAN MECHELEN
aangaat, het is mij gebleken dat zij tweemaal gehuwd is geweest, te weten:
la. In 1604 met jonk' AERNOUD VAN DUVENVOORDE,

dijkgraaf en baljuw van

Rijnland ‘O), die den 6uen aug. 1610
in de Pieterskerk is begraven, nalatende
JACOB en GEERTRUIDA"),
diein 1622
nog ter school gingen; de laatste te
Haarlem.
2”. In 1619 met jonk’ JOHAN BRANT VAN
DE

WATERINGE'~), geboren te Leiden

s) Zij werd ook uit de inkomsten van Leeuwenhorst onderhouden Na den dood vau JOHANNA
VAN
iu 1616, werd zij u~ïouwe ven Leeuwenhorst genoemd.
Zij overleed te Leiden on den 5den act. 1634,
in d”en ouderdom van 35 jaren, en is met hare 8
kwartieren in het koor der Pieterskerk begraven,
naast JOHANNA VAN DER nons, de laatste abdis
van Leeuwenhorst, die onder het beleg van Leiden in 1574 overleed.
is) On het stadhuis getrouwd : 21 feb. 1604,
Jonchr ÂERXOUT VAN DU~EFVOOBDE,D~~~~~~~~~~
Baillu van Rynland, geassisteerd met Jonchr ANTHONIS VAN DUVENVOORDE. Heer van den Bosch,
zijn’ broeder en Jonch* ADRIAE~VANMATHEXESSE;
Heer van Mathenesse en Riviere zyn cousyn. met Joffr. WILLEYYNE VAN MECHELEN, vergeselschapt met Jonckr ANTHONIS VAN MECRELEN~~~~
broeder en Joffr. CORNBLIA VAN NASSAU haer
moeye, mitsgaders ANNA VAN LIER, haer nicht,
en Jonchr EYMERICH VAN LIER, gouverneur van
de Willemstad, haer neef.
IIj Zii kan dus niet in 1620. masrwelna1622.
met VERIJS VAN CATS zijn gehuwd. In 1631 is uit
dit huwelijk een zoon ABEL in de Pieterskerk te
Leiden gedoopt.
12) In de kerk getrouwd: den 16denjanuary
1614. Jonch* JOHABËRABT VAN DEWATERINGHE,
jng. van Leyden, vergeselschapt met Jonchr GESAR
VAN CBUININGE zvn broeder: - met Joffr. WILLX~EYNE VAN MECREBEN, we& van wylen Jonchr
NASSAU

in lEi95, zuon van CORNELIS BRANT
~IIBEATRIXDENYS~~DIONVS, van Am-werpen, en kleinzoon van JAN BRANT
DIRKZ. on HILLEGONDE DE BIE.

Het is mij niet bekend, dat er uit dit
tweede huwelijk kinderen zijn gesproten,
welk huwelijk nergens elders vermeld wordt.
WILHELHINA

VAN

MECHELEN

leefde

nog

1631 te Leiden. - JOHAN BRANT verliet de stad in 1634, als blijkt uit de registers van den 200”t”n penning, doch waar
hij zich gevestigd heeft, is mij t.ot nog toe
onbekend gebleven.
Van WILHELMINA VAN MECHELEN isnog
eene procuratie aanwezig van den Qden julij
1614, waarbij zij en haarbroeder~~~~~~~
toestemming geven om de hofstede, genaamd
Nijnerdonck, gelegen onder Edegem en Wilrijck, in de heerlijkheid van Cant,icrode (bij
Mechelen) te verkoopen.
Het geslacht R~~~~,waartoe degenoemde
jonk’. BRANT VAN DEWATERINGE~~~~~~~~,
komt in 1581 voor onder den naam van
VAN DEN BRANT van Amersfoort. Degroot
vader, JAN V*4~ DEN IIRANTDIRKZ.,~~~~~~
in

met HILLEGONDE

DE BIE,

13) bezatverschei-

dene goederen in en om Ereda, o. a. een
huis op het Marktveld, genaamd het Lam.
Te Leiden bezat hij een huisopdePapengracht, dat in 1628 door zijnen kleinzoon
JOHAN
verkocht werd.
Bij het huwelijk van JOHAN BRANT VAN
DE WATERINGE enWILHELMINA
VANNECHELEN, komt zijn broeder CESAR
VAN CHUININGEN als getuige voor; deze CESAR VAN
CRUININGEN zal dus een bastirdzoon
van
MAXIMILIAAN VAN CRUININGEN geweestzijn,
verwekt bij BEATRIX DENYS, de vrouwvan
CORNELIS RRANT VAN DE WATERINGE. SMALLEGANGE, in zijn Kron$
van Zeeland, bl. 716, zegt, dat deze CESAR VAN CRIJININGEN 14) verwekt is bij
BEATRIX PINEDO,

onder schriftelijke trouwbelofte, waarop geen
huwelijk is gevolgd. Het is echter zeker
AERNT VAN DUVEBVOORDE,
in zijn leven Baillu
van Rvnland, vergeselschapt met Jonchr ANTHONY
VAN MECHELEN
he& broeder en SURBANNA VAN
ETTEN, Vrouwe van Leeuwenhorst, haer nicht.
is) In 1531 had hij drie kinderen, te weten :
JAN, HENDRIH en CORNELIS.
a) JAN schijnt ongehuwd te zijn overleden.
~)H~~~~~~waswe.arsckijnlijkgehuwdmet~~~~~
.VAN DWBIVOOBDB, die in 1597, als gealimenteerde van de abdij van Rijnsburg overleed.
c) CORNBLIB huwde in 1594, teLeiden,~~~~~~x
DENYS tran Antwerpen. Hij overleed in 1604 en
had zijnen vader JOHAN en CORNELIS PIJNACKER,
profr juris tot voogden zijner kinderen, JAN , HEN DRIK en COBNELIS benoemd.
14) Hij was eerst kapitein der infanterie, en daarna
kommandeur van Ter Neasen en baljuw van Biervliet; gehuwd met BIBILL~ VAN LIBB~ dochter van
BMYERY VAN LIER, gouverneur vandeWillemStsd,
en PARIA SMIT8.
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dat deze BEATRIX DENYS, jaarlijks van den
heer van Cruiningen f 400 genoot Is).
Wat

MARGARETHA

VAN

MECHELEN

aan-

gaat., het is yaarschijnlijk een misslag die
vele schrijvers begaan hebben, dat zij met
ABTTHONIS

van

DOVENVOORDE,

heervanden

Bosch, zoude zijn gehuwd geweest. Zij is
gehuwdgeweestmet PEILIPSVAN STEELAND,
heer van Grijsoord en drossaard van Buren, overleden in 1623; want men vindt
hare toestemming in het huwelijk harer
dochter ANNA MARIA VAN STEELANT met
jonk’ DAVID MARLOT, heer van Bavoy en
stalmeester van prins MAURITS, in het V*
deel van het Kerkelijk Archief van DODT VAN
FLENSBURG, bl. 220, van den jare 1623;
alsmede op bl. 226, het huwelijk tusschen
diens oudsten zoon ERNST PHILIPS VAN
MARLOT
en
mei 1647.

GARRIELLE

MORAIJLT

van

27

In de Kron$ va% het Historisch Genootschq te Utrecht, 8” jaargang, bl. 300301, wordt van de erfscheiding der goederen van PHILIPS VAN STEELANT, drossaard van Buren melding gemaakt, en wel
tusschen zijne kinderen, WILLEM, ANNA MARIA (echtgenoot ~~~DAVIDMARLOT)~~PHILIPS VAN STEELANT,
van 10 januarij 1624,
wmrvan een afschrift zich op den huize
Hardenbroek
bevindt. Ook is daar een afschrift van het testament van PHILIPB VAN
STEELANT (den jongen), heer van den Ouden
Hoorn, waarbij hij WILLEM, zijnen bastaardzoon tot universeel erfgenaam maakt.
MARGARETEAvANMECHELEN

wasin 1626

ambachtsvrouw van de heerlijkheid Oudshoorn, die eenige jaren later aan de familie DE VLAYINE is gekomen. Zij leefde nog
in 1642.
Een volle neef van M A R G A R E T H A V A N
MECHELEN,

MECHELEN

met name
jh' BRRTHOUT
(MARTYNsZ),
heeft ook te

EERCKEN,

tot moeie had.

VAN

Leiden gewoond, en is er den 26- september
1587 gehuwd metaNNa VANMEETKERCHEN,
van Brugge, wed. van jonkh’ JACOB VAN
MERIVOORDE, die MA~ARETHA
VAN LICHTERVELDE, huisvrouwvan ADOLFVANMEETOok zijn te Leiden op den 23”te”
n$ 1612 gehuwd jonk’ CHRISTOFFEL

juVAN

en ANNA VAN BORSSELEN,
dochter VSR WOLPH. VAN BORSSELEN en ANNA
VAN LIER; als getuigen bij dat huwelijk
komen voor: ANTHONIS VAN MECHELEN.
ROGIER
VAN BORSSELEN, SUSSANNA VAN
ELTEN en WIIHBLMINA VAN MECHRLRN.
SCHAGEN

16) Groot Bewijsboek E, ter weeskamer van Lei
den, waarin over de voogdijschap van de kinde

ren ven COBNELIS
junk 1604.

BBAST

gehandeld wordt, op !
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OUDHEID-, MUNT- FIN PENNINGKUNDE.
Zeilwagen van Stevin (vgl. XITI. bl.
41,. 108). Onder de blaauwboekjes, voor
de Volkszangen gebruikt, had ik De Zandvoorder Speelwagen,,;
op het titelblad is de
zeilwagen afgebeeld. In de onderstelling
dat dit de andere was waarvan MEERMAN
ook gesproken heeft en die misschien te
Zandvoort kon bewaard zijn, verwees deze
mij, op mijne mededeeling, naar VAN DEN
ENDE, die te Haarlem en dus in de nabijheid wonende dit kon onderzoeken. Ik
herinner er mij geen gevolg van.
STEVIN was de eerste uitvinder niet ; MILTON, Paradise
lost, waar hij zegt:
I, the barren plains
»of Sericana where Chinesos drive
,, with sads and wind thier cany waggons”
wist dit ongetwijfeld uit een der oudste
reisberigten over China en heeft er, als
een nieuw beeld, gebruik van gemaakt.
Uit dezelfde bron kan YTEVIN hebben geput.
L. J.

Zilveren ketel te Tunis veroverd (vgl.
X111. bl. 84). Op de tentoonstelling der voorwerpen uit vroegeren tijd, gehouden in het
gebouw der maatschappij Arti et Amicitiae
te Amsterdam in 1858, was bovenstaande
ketel door de stad Grave ingezonden en
komt onder No. 86 op den catalogus voor.
FRISIUS

SECUNDUS.

Klokken en 1 Klokkenlitteratuur.” In

Book of Days” vindt men eene
belangrijke verhandeling over de klokken in
Engeland. Ik zal er een paar trekken uit
mededeelen, bijna overtuigd dat ze ecnige
lezers van den , Navorscher” welkom zullen zijn.
In oude tijden wierpen vrome vorstinnen
en edelvrouwen hare gouden en zilveren
sieraden in de klokspijs. De klokken werden somtijds in kloosters gegoten, onder
toezigt van hooggeplaatste geestelijken. De
opschriften worden, op weinige uitzonderingen na, door kruisjes voorafgegaan. Men
ziet ook dikwijls wapens op oude klokken
afgebeeld, waarschijnlijk om de gevers aan
te duiden. ’
De toonen van oude klokken zijn ook oneindig rijker en zachter dan die der nieuwere,
veel zoeter, malscher en welluidender voor
het gehoor. HENDRIK VIII beschouwde ze
echter als zeer geschikt tot smelten en verkoopen. Gedurende de algemeene vernicti» CHAMBER'S

ging en verdeeling der kerkgoederen onder
zijne regering, verdwenen op die wijze eene
menigte klokken. Verschillende vreemde
toevalligheden volgden deze onregtvaardige
daad. Schepen, die klokken vervoerden,
strandden in de nabijheid van verscheidene
havens, zooals bij Lynn en Yarmouth. Een
schip met veertien klokken van het eiland
Yersey leed schipbreuk bij de haven van
St. Maloe. Door deze gebeurtenis ontstond
een spreekwoord: , wanneer de wind loeit,
luiden de gezonken klokken.” Een zeker
bisschop van Bangor, die de klokken uit
zijne hoofdkerk had verkocht, werd met blindheid geslagen, toen hij naar het inschepen
ging zien, en sir IdILES PARTRIDGE, die met
dobbelen de Jesus-klokken van de St. Paulus-kerk te Londen van HENDRIK VIII won,
werd niet lang daarna op den Tower-Hill
opgehangen.
In het algemeen kan men aannemen, dat
klokken-opschriften v66r de hervorming aan
God en heiligen, na de hervorming aan
menschen gewijd werden.
Onder de vele opschriften, die het , Book
of Days” opgeeft, zal ik het merkwaardigste
mededeelen. De groote klok in de hoofdkerk van Glasgow verhaalt hare geschiedenis met de volgende woorden.
, In het jaar onzes Heeren 1583, liet ~MARCKJS ENOX, koopman te Glasgow, en ijverig
voorstander van den hervormden godsdienst, mij in Holland gieten, ten dienste
van zijn glasgower medeburgers, en plaatste
mij met plegtigheid in den toren van hun
hoofdkerk. De volgende woorden op mijn
boezem gegriffeld verkondigden mijne taak :
,,,, Me audito venias, doctrinam Sanctam
u t discas”“, en men leerde mij de uren
uitroepen van den weinig geschatten tijd.
Honderd vijf en negentig jaren had ik deze
plegtige waarschuwingen verkondigd, toen
ik door de handen van onbedachtzame en
onkundige lieden gebroken werd. In het
jaar 1790 werd ik in een oven te Londen
hergoten, en tot mijne heilige roeping teruggebragt.
Lezer ! ook g;J zult eens eene opstanding kennen, moge die tot het eeuwige
leven zijn!
THOMAS MEARS, fecit, Londen, 1790.”
Leeuwarden.
Lft.
Penning op Willem l&uiIman. Ik bezit
eenen fraaien vrij zwaren zilveren penning op het overlijden van den haagschen
predikaiti WILTXM MUILBIAN~ den 7d'" febr.

.

1759. Op de voorzijde bevindt zich het
borstbeeld met een omschrift, vermeldende
den naam, benevens geboorte- en sterfjaar.
Volgens het omschrift der keerzijde was
G predikant te Haamstede 1721, te Voorschoten 1722, te Alkmaar 1730 en te ‘s Gravenhage 1736. Daarbinnen een grafschrift
in dichtmaat geteekend DEBORA MUILMAN
en daarboven een wapen, zijnde een schild
van azuur, bedekt door een chevron van
zilver en vijf sterren. De naam van den
maker, op den rand van de voorzijde voorkomende, is G. VAN YOELINGEN. Ik vind van
dezen penning geene melding in het Vervolg
op de Nedert. Hist. penn. van VAN LOON.
Weet iemand iets van dezen predikant
mede te deelen ?
C. J.
Kabinet van zeldzaamheden van den
stadhouder (vgl. X111. bl. 109). Indien de
vrager eenigen leeftijd heeft en ‘s rijks museum, gevestigd in het Trippenhuis te
Amsterdam, in zijne jeugd bezocht, zal hij
zich herinneren dat de voorbovenzalen
van dat gebouw hoofdzakelijk waren ingerigt tot een museum van vaderlandsche
oudheden. Ging het hem zoo als mij, dan
zal hij met jongensbelangstelling de fraaie
kanonnen beschouwd hebben waarvan een
met verguld zilver en kleine edelsteenen
versierd eene fabelachtige waarde deed vermoeden. De bal van de Unie, waarin de
meeste edelen van dat verbond een spijker
geslagen hebben, zal zijne aandacht niet ontgaan zijn, even als de zoogenaamde geuzenbeker en ander vreemdsoortig glaswerk,
of de zilveren lampet en schotel, gevonden
in de kajuit van den spaanschen admiraal
bij het nemen der zilvervloot. Hoog zal
hem het hart geklopt hebben bij de beschouwing van de door kogels gedeukte harnassen van de luitenant-admiraals PIET HEIN
en TBOMP, ook bij het zien van wapentuigen, waaronder zich bevonden door onzen
grOOte!l

MICHIEL ADRIAANSZ.DE

RUITER ge-

bruikt, en steelswijze, wanneer de oppasser
afwezig was, zal hij zich wel eens hebben
nedergezet op den leuningstoel van vro:iw
JACOBA VAN BEIJEREN, en
het zien van de
Jacoba’skruikjes zal zijne gedachten bij die
ongelukkige gravin verplaatst hebben. Mis-

schien ook had de leuningstoel uit de geVangeniS

van

JOAN

VAN

OLDENBARNEVELD

groote aantrekkelijkheid voor hem, want
het onverzwakt geloof der jeugd droomt
zich zoo gaarne in het schemerend verleden.
Van de drentsche oudheden staan mij n o g
vele voorwelpen voor den geest, en ik
herinner mij hoe ik met huiverende nieuwsgierigheid de graf-urnen beschouwde waarin
menschenasch en beenderen.. . . . maar hoe
ik dan weder opvrolijkte bij de beschouwing van drie uit kurk gesneden ru%ren
van tempels. Dat zijn, vrij zeker, de zeldzaamheden door den vrager bedoeld, want:
Onder de regering van LODEWIJKNAPOLEON werd opgerigt een museum, of ‘s Lands
verzameling van schilderqen, teekeningen, verschillende werken. van beeldhouwkunst en ciseluren, gesneden steenen, oudheden, kunststukken en zeldzaamheden van allerlei soort,
die verzameling werd gevestigd op het
vroegere stadhuis, thans koninklijk paleis.
Toen nu de verzamelingen van vorstelijke
personen overal door de Franschen werden
verbeurd verklaard en naar Parijs gevoerd
(die door de gelukkige ommekeer van zaken, zoo als men weet teruggehaald zijn),
heeft men het nationaal eigendom onaangeroerd gelaten, en de Franschen, bij wie het
artikel geloof eene zeldzaamheid is, hebben
ligtelijk afstand gedaan van die merkwaardigheden waarbij geloof een hoofdvereischte
mag genoemd worden. Zoo zijn die zaken
in ‘s Lands verzameling van schihderijen, etc.
etc. etc. gekomen ; met deze verplaatst in
het Trippenhuis, w a a r z i j t o t h e t j a a r
1825 zijn ten toongesteld en toen op last
van den administrateur voor het onderwijs,
kunsten en eaetenschappen met vele voorwerpen van onderscheiden aard verzonden naar
het koninklijk kabinet van zeldzaamheden
te ‘s Gravenhage, het academische kabinet
van archeologie te Leiden, de koninklijke
verzameling van penningen te ‘s Gravenhage, en ‘s rijks museum van natuurlijke
historie te Leiden, alwaar die voorwerpen
voor ieder te zien zijn. Ik heb met dit
weinige de bovengenoemde vraag trachten
te beantwoorden.
H. A. E.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Petrus Znrendonk (vgl. X111. bl. 89).
Had FRISIUS SECUNDUS het Beknopt Biogr.
woordenboek van Nederland in voce BURENDONCK opgeslagen, hij zou niet te vergeefs
gezocht hebben. Ook GODEWARDUS VROLIKHERT gewaagt van hem in zijn Vlis-

singsche kerkhemel, bl. 356. Is FRISIUS som8
niet in de gelegenheid dat beknopt Biogr.
Woordenboek te raadplegen, gaarne wil ik
dat art. voor hem - des verkiezende afschrijven.
J. C. K.
19*
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Petrus Zurendonk. Men verlangt meer
levensbijzonderheden van dezen rector te
vernemen. Daartoe is ruime gelegenheid,
dewijl die vermaarde man door eene menigte van schrijvers is vermeld geworden,
echter veelal onder den naam van SURENDONK of SCRENDONCK. Hij stond achtereenvolgend is deze betrekking tot de scholen te
Goes, te ‘s Gravenhage, te Dordrecht,, te
Utrecht, te Amsterdam en later weder te
Middelburg, van al hetwelk men berigten
vindt opgeteekend, a l s b i j V R O L I K H E R T ,
Vlissingsche Rerk~~.emel,
bl. 356; in deaNehalennia, Zeeuwsch jaarboekje 1850, bl. 9495 ; Levensbeschr2jvingen oan beroemde en geleerde Mannen, dl. IV. bl. 91 ; SCHOTEL, Kerk.
Dordrecht, dl. 11. bl. 9 en 777, en SCHOTEL,
de Illustre school te Dordrecht, bl. 90 en
aant. bl. 226, die echter in beide werken
verzuimd heeft, zijne betrekking tot de amsterdamsahe school te vermelden ; voorts
REITZII Orat. de schol. Hier. Ultraject. p. 28,
H. VERHEYK, Orat. de schol. Amstelaeda- 1
mensi, pag. 52 et 115. In al die werken, f
welke, gelijk men m?g vertrouwen, FRISIUS
wel in de gelegenheld
zal zijn zelf op te
slaan, wordt hij met den meesten lof vermeld.
V. D. N.
Petfis Zurendonk. Deze persoon werd I
eerst conrector aan de latijnsche school te :
Goes, bij resolutie van 23 april 16.55, en I
volgde daarna, in 1657, ZACHARIAS SILVIUS ì
als rector aldaar OD. In 1670 vertrok hii I
uit Goes naar ‘s Giavenhage; van daar ii I
1674 als rector naar Dordrecht en van daal ,
weder naar Utrecht. Van Utrecht vertrok
hij naar i msterdam, en was daar 5 jarer I
rector, zonder aan eene vaste classis ge,
bonden te zijn, waarna hij zijn ambt neder
legde en naar ‘s Gravenhage vertrok, on 1
daar in stilte zijne dagen door te brengen .
Maar dit mogt hem niet gebeuren, wan) t
kort hierop werd hij als rector naar Mid.
delburg beroepen, in welke betrekking hi i
aldaar overleden is. Zie over hem, behalve 3
de Oratie van den jongen heer REITZ ovel r
de Middelburgsche school, ook die van zij1 1
oom REITZ de Schola Hieronymiana, pag. 28 ,
alsmede de Levensbesc?+ingen van Geleerd, e
mannen, te Amsterdam, 8”O, 1730, vierde c
stuk, bl. 92; VROLIKHERT, Vliss. Kerkhemel!>
bl. 356, en Nehalennia, Jaarboekje voo r
1849, bl. 93 en 94.
J. VAN DEK BAAN.

Werkje over onze geschiedenis (vgl
X111. bl. 83, 113). Het werkje bij ael
heer C. VAN WAANEN in bezit moet nood
wendig zijn Het Leven en Bedr$j@van mi
lem Hendrik, door ARNOLDW MONTANUS
in mijn exemplaar, te Amst. biJ JAN ZWOI

chter ‘t Stadthuys op de Voorburgwal in
dercurius
1677, 12”. met een Opdragt van
!en schrijver aen WILLEM HENDRIK, Prinse
an Or’a+, voorts 648 bladz. nu eens met
;ewone, dan weder met duitsche letters
;edrukt; achteraan een breedvoerige bladvijzer, ongepagineerd, doch bevattende 40
bladzijden. Onderscheidene plaatjes versieren
let boekje, doch dat van het festijn in 1672
chijnt in mijn exemplaar te ont.breken.
MONTANUS was predikant en rector laatst
e Schoonhoven en stierf in 1683 Hij heeft
;ich door eenige godsdienstike,
maar meest
listorische
schriften bekend gemaakt, die
P. a. door VAN KAMPEN, DE WIND, GLASIU~
:n SCHOTEL worden vermeld. Volgens prof.
d. G. VISSCHER te Utrecht in zijne voorloopige
opgave van bronnen betreffende WILLEBI 111,
:n Y. STUART, Handboek voor de algem. gesch.
xler Nederlanden., zoude van dit werk van
IIONTANUS
eene uitgave in hetzelfde jaar
1677 verschenen zijn bij JAN TEN HOORN
te Amst. in 8”. Welligt behoort het defecte
V. D. N.
Exemplaar daartoe.
Werkje over onze geschiedenis. Het
!even en bed@if van Willem Hendrik (WILI,EDI 111) is gevloeid uit de vruchtbare pen
van ARNOLDUS
WNTANCS, predikant te
Schoonhoven ; groot 648 blz., Amsterdam,
JAN ZWOL, 1677, 24”. De stroefheid en
kortheid van zijn stil, waardoor hij, met
andere schrijvers zijner eeuw, vader HOOFT
trachtte na te volgen, is ook hierin telkens
B.
merkbaar.
Gedichten van Susanna
van Baerle. Het
is bekend, dat SUSANNA VAN BABERLB, de
vrouw van CONSTANTIJN HUYGENS, dichteres
was. H~YGENS zelve en HOOFT maken er
melding van. Ik heb.echter nooit gedichten
van baar aangetroffen. Bestaan er misschien
P. L. wz.
nog in’ handschrift ?
Jaoob

Amerefoordt, Zekere JACOB AMERSgaf in 1780 De vyf artikelen tegen
de Remonstr. op nieuw in het licht. Ik
vermoed, dat hij de vader was van EIENDRIK
en JACOB AMERSFOORDT, die in het
Biogr. Woordenb. van v. D. AA voorkomen.
Was hij predikant? zoo ja, waar? En gaf
R.
hij nog meer in het licht?
FOORDT

Carel Bonman.
I k v i n d i n v . D. AA'S
Biographisch IVoordenboek geen CARJZL BOUMAN. Toch heeft hij het een en ander geschreven, onder anderen zekeren onpàrtidigen brief aan W. BEUMER (1739).
Wie was deze CAREL BOUMAN?
P. P.
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Abram Raap. Wie was ABRAM RAAP?
Hij moet omstreeks 1736 hebben uitgegeven Twee hondeet t evijsseerìge vragen beun tP. P.
woordt.
Schouwburg van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. Aan dit tijdschrift,
sedert 1805 ‘tot 1810 te ‘s Gravenhage uitgegeven, hebben o. a. w. BILDERDIJK, door
zijne recensie van een der werken van
MEERiUN, J. L. KESTEI,OOT, later hoogleeraar
te Gend, JACOBUS SCEELTEMA en P. VAN
IJZENDOORN,
medegewerkt. Wie kan de
namen der medewerkers verder aanvullen?
J. L. A. 1.
Salomon de lKonehy (vgl. XIII. bl. ll.2).
In den Komt- en Letterbode 1794, no. 6, bl.
4112, leest men bij zijn doodberigt als
volgt :
r)Op d e n 2 8 Januarìj l l . o v e r l e e d t e
»Rotterdam in den ouderdom van ruim 77
)bjaren de Hooggel. Heer s. DE MONCAY,
»in leven Med. Doet., Emeritus Stads Doc1) tor, oud Prof. honorarius, voorheen Doctor
BB
te Velde bij ‘t Leger van den Staat der
1 Vereenigde Nederlanden, Lid Consultant
1 van het Bataafsch Genootschap der proef» ondervindelijke Wijsbegeerte en Lid van
» verscheiden geleerde genootschappen : »een man die zich als der braven achting
))waardig gedragen heeft, en wiens ver*diensten bij ziine nagelatene kinders ten
»hoogste in erkentenisse zullen gehouden
%I worden.” In hetzelfde jaar werd bij het
Bataafsch Genootschap in zijne plaats benoemd zijn zoon doet. FRANçoIs WILLEN
DE YONCHY, die den 14den maart 1796 overleed in den ouderdom van 47 jaren. Deze
was stads med. do&, raad der stad Rotterdam en directeur van het Bataafsch Genootschap, zie Komt- en Letterbode 1794,
11. 76, 1796, V. 97.
RACHEL

ALIDA

WILLEMINA

DE

MONCHY

was de oudste dochter van SALOMON DE
M O N C H Y . zij h u w d e i n 1 7 8 5 m r . SIÍWEON
PIETER VAN SWINDEN, die zich te Delft
vestigde, en aldaar tot in 1795, eerst raad
en daarna schepen der stad was, en als
lid van het hooge geregtshof in ‘s Gravenhage den 6aen januarij 1835, zonder kinderen overleed ; lid der Maatech. van Leb
terk. te Leiden zinde, werd hij door den
hoogl. SIEGENBEEK dat jaar herdacht.
V. D. N.

More mortis morti (vgl. X11. bl. 177,
270, 304 ; X111. bl. 87). Te Bergen, een
dorp in Limburg, aan de Maas tegenover
Vierlingsbeek, leest men op een bord, geplaatst onder een Christusbeeld:

1 Aanschouw, o mensch! wat gij hier ziet,
Is CHRISTUS beeld maar CHRISTUS niet;
Daarom: aanl& geen hout noch steen,
Maar CHRISTUS, uwen GOD U&elt.>'
3ok trof men weleer datzelfde vers aan
)nder een Christusbeeld, staande t,er zijde
van den grindweg tusschen Boxmeer en
Sambeek. Het is sedert eenige jaren verKwenen! Ik herinner mij niet in welk jaar,
naar weet echter nog zeer goed dat het
geweest is eenigen tijd nadat de paters
Redemptoristen daar en in den omtrekgepredikt hadden. Welligt nu is de eene of
andere medewerker door deze opgave in
staat gesteld den juisten tijd daarvan te
H. 0. STRIK VAN WIJX.
bepalen.

Jacob van Baerle of Barlaeua.

JACOB

VAN

was een zoon van LAMBERTUS VAN
bewaarder der archiven te Anti
werpen, en alzoo oom van den beroemden
hoogleeraar CAPPERBARLAEUS.JACOB~~~~~~~
:zoo luidt eene aanteekening) om de religie
naar Holland en is eerst in Leiden, daarna
in den Brie1 aan de latijnsche school geweest. Ik bezit eenen latijnschen brief van
dien JACOB, aan zijnen broeder BALTHAZAB,.
gedagteekend >) Louanij VIII April aO. 1576,”
en waarin hij van den vader van den hoogleeraar, mede CASPER genaamd, als hunnen
broeder gewag maakt. Is er meer omtrent
dien JACOB BARLAEUS bekend?
W. J. C. v. H.
BAERLE
BAERLE,

Hooft en Vondel(ïgl. X111. bl.. 16,110).
HOOFT
tot WIKKEVOORT van den aartspoëet sprekende niet aan VONDEL, maar aan
VAN BAERLE denkt, lijdt geenen twijfel. Ten
bewijze deze twee plaatsen uit HOOFTS
Brieven, beide uit brieven aan WIHKEVOORT.
Br. 752: »Maer de pronk der volgewaerpende Hartoghinne van Savoye, heeft my
1) en mijn huisvrouw verheught, met het
aschilderachtigh dat ‘er in is. Fraeye stof
11voor de Poëeten, voorneemelijk hunnen
~)Oppervorst,
den heer BARLAEUS om hunI) nen geest gaende te maeken, met zoo eene
~~Borbonid de gente Camilkx.” Br. 761. »De
o geschiedenis van dien vrouwpersoon in
1) mansgewaedt, is zeer merkwaerdigh. Ik
J) wenschte, te meer nu ‘t een’ Neerlandsche
sis, haeren naem en geslaght te weeten.
I) ‘t Waer fraeye stof tot een Treurspel voor
»den eenen oft andren Poëet: en zy veradient wel een lofdicht van hunnen Vorst
PBARLAEUS." Vorst of oppervorst dèr poëten en aartspoëet zijn titels, die vr$j wel
h e t z e l f d e b e t e e k e n e n e n HOOFT zal, aan
denzelfden persoon schrijvende, wel niet
aan BBnen dezen, aan eenen anderen enen
titel gegeven hebben.
P. L., ik.
Dat
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clrammatica ten dienste der statenverMors (vgl. X111. bl. 47, 112). De t. a.
pl. vermelde bladzijden van VERWERS werk
naziende, wordt de zaak mij duidelijk. Hij
verhaalt als overlevering (de ea traditur),
dat de staten generaal verlangende, dat de
bijbelvertaling in zuivere taal zou gesteld
zijn, eene vergadering hebben zamengeroepen tot regeling der taal: dat deze vergadering kort voor het jaar 1624 te Amsterdam heeft plaats gehad en dat het dezelfde
is, waarvan VONDEL in het voorberigt van
den Palamedes en in de opdragt der Hecubaspreekt. 1) Zonder twijfel,” gaat VERWER voort,
»zal er elders in archiven wel meer omtrent deze vergadering te vinden zijn, waar
anderen naar mogen snuffelen. Dit blijkt
duidelijk, dat het hieraan toe te schrijven
is, dat de taal der bijbelvertaling niet alleen zuiver, maar ook overal geheel dezelfde
is. Verder heeft zij dit ten gevolge gehad, dat VONDELS taal na dien tijd beter
was dan vroeger, Die van HOOFT insgelijks: hoewel ik om bepaalde redenen niet
geloof, dat hij in die vergaderingen tegenwoordig geweest is, maar dat VONDEL,
die een groot vriend van hem was, hem
alles heeft medegedeeld.”
VERWER is hier in meer dan één opzigt
d e plank mis. Ik wil er nu niet van spreken, dat hij te veel zegt, wanneer hij beweert, dat de taal der Statenvertaling overal
geheel dezelfde is (per omnia sibi maxime
simile). Want hoeveel lof zij in dit opzigt
verdient, het is haar toch wel aan te zien,
dat er meer dan Ben vertaler aan gewerkt
heeft. Maar vooreerst, HOOFT was wel degelijk lid van -de genoemde vergadering.
Hij zelve deelt ons dat mede in zijnen
157”“” brief, waar hij JACOB WYTZ, die hem
zijn boek over de veldslagen gezonden had,
voorstelt, om daarin, wat de taal betreft,
veranderingen te maken, ~nae de regelen
die wij hier met den Heer REAEL ende
Rechtsgeleerde HUBERT hebben geraemt.”
VONDEL wordt hier niet genoemd. Meende
HOOFT
misschien, dat de generaal majoor
WYTZ te weinig gezag aan de taalregels
zou toekennen, als hij hem mededeelde, dat
de winkelier, die geen Latijn verstond, er
mede over geoordeeld had? Toch, al mogt
de drossaart het verzwijgen, VONDEL had
er mede over geoordeeld: Het blijkt uit
zijne opdragt der Hecuba aan DE HUBERT,
die, zegt de dichter daar, rjals een treffelijk lidmaet onze letterkunstige vergaderingen niet weinig vereerde.”
Maar die letterkunstige vergaderingen,
zoo a l s VONDEL z e h e e t , h a d d e n geene
plaats op last der staten generaal. Niet het
minste bewijs ia er voor, en er is veel,
waardoor het ten hoogsten onwaarschijn-

lijk wordt. Vooreerst het ontbreken van
alle zekere bewijzen daaromtrent. Dit zou
zeer vreemd zijn, indien zulke vergaderingen, door ‘s lands regering zamengeroepen,
inderdaad gehouden waren. Ten anderen
de dordsche vaderen hadden zelve reeds
eenige taalregels vastgesteld (‘t blijkt uit
de Acts Synodi): aan deze alleen waren de
mannen door hen tot vertalers benoemd
gebonden. De staten generaal zullen in dit
opzigt wel niet meer hebben willen doen,
dan de synode gedaan had. Eindelijk, eene
grammatica is zeker een werk, waarbij geene
regtzinnigheid of onregtzinnigheid te pas
komt; maar hier moest eene grammatica zamengesteld worden, ten gebruike bij de
vertaling van den Bijbel, - en dat werk zou
men in een zoo onverdraagzamen tijd opdragen aan zulke mannen, aan HOOFT, wiens
beste vrienden Roomschen en Remonstranten waren, en die bij de regtzinnige predikanten in een zeer kwaad blaadje stond,
aan REAEL, den zwager van ARWNTUS, aan
den doopscbgezinden VONDEL? Waarlijk, daar
waren onze regenten te verstandig toe, zij
zagen, nog veel beter dan wij dit nu zien,
dat de nieuwe vertaling daardoor zeer verdacht gemaakt en bij velen met tegenzin
ontvangen zou worden.
Wij hebben dus voldoende reden om aan
het. verhaal door VERWER medegedeeld, geloof te weigeren. Hg. (Nav. X111. bl. 112)
schijnt er ook althans aan te twijfelen. 1) ‘t
Is iutusschen wat gewaagd,” voegt hij er
bij, gom hier met HIXLOPEN niets anders
dan een verzinsel te zien. YPEY en DERMOUT hebben reeds te regt opgemerkt, dat
in de meeste overleveringen op den grond
wel iets waars ligt. Het ligt bier echter
nog in de diepte verborgen.” YPEY en
DERMOUT
spreken hier niet naauwkeurig :
want juist hierin bestaat het onderscheid
tusschen verzinsel en overlevering, dat het
eerste onwaarheid bevat, met opzet uitgedacht en verspreid, terwijl de laatste meestal
een -mengsel is van waarheid en (gewoonlijk niet opzettelijke) verdichting, en ook
waar zij geheel en al verdichting bevat,
altijd eene waarheid ten grondslag heeft.
Ieder die den aard der ovedevering met
aandacht heeft nagespoord, zal dit toestemmen. De oorsprong der door VERWEK vermelde overlevering is, dunkt mi& wel aan
te wijzen. De zamenkomsten van HOOFT
en zijne vrienden,- om over de regels der
taal te spreken, zijn bekend uit het berigt,
dat VONDEL daarvan geeft op de twee boven aangehaalde plaatsen. In de voorrede
van den Palamedes zegt hij daaromtrent:
»Indien den letterkundigen hier in yets
vreemds of ongerijmts voor komt, die sal
weten, dat wy ons daer in gedragen heb-
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ben na het letterkunstig besluit, daer van
wettelijk t’ Amstelredam by eenige digteren gemaekt: en wat de spelling belangt,
alsoo ons besluit daer van niet en rept,
en dit in elx vryheid st.aet, soo hebben
w;j meest den gemeenen sleur gevolgt;
uitgeseid in weinige dingen,” enz. Voor wie
had dit besluit kracht? Ieder die de woorden met aandacht leest, ziet het. Het had
kracht voor hen, die het, gemaakt hadden,
voor de leden van dien vriendenkring. VONDEL meende dus verpligt te zijn, zich er
naar te voegen. De spelling stond rin elx
vryheid”, d. i. in de, vrijheid van elk der
leden : daarin derhalve mogt hU zijnen eigenen weg gaan. Maar eenigen uit lateren
tijd, die deze woorden zonder de noodige
aandacht lazen, verstonden
ze verkeerd,
vooral het woord wette& onder anderen
VERWER,
die het vertaalt auspicio publico.
Het beteekende, ‘zoo meenden zij, volgens de
wet, op grond van eene wet door de regering
gemaakt, volgens een besluit door haar genomen.
Toen men het woord wettelijlc zoo ver.
stond, moest er gezocht worden naar hetgeen de staten generaal, van hen toch
alleen kan die wet zijn uitgegaan, bewogen had zoodanige vergadering zamen te
roepen. Men vermoedde dat dit de bijbelvertaling zou zijn, waar in dien tijd aan
gewerkt werd. Zoo is de overlevering entstaan, die in het einde door VERWER is te
boek gesteld.
P. LEENDERTZ WZ.
Jaoob Klinkham~(vg1.
X11. b l . 118).
Tot antwoord op deze vraag: N Is van m’.
»JACOB KLINKHALHER niets naders bekend
)I dan dat hij het leven van HUGO DIK GROOT
1 heeft geschreven? (zie Biogr. mordenb.
nder Nederl.) K a n i e m a n d mij z i j n ge1) boorte- en sterfjaar opgeven, en zeggen
»of hij behoort tot de familie der doopsch»gezinde KLINKHAMERS uit de 1B6” eeuw”,
dient :
Dat m’. JACOB KLINKHAMER, geboren 6
december 1736 en overleden 27 juli 1803,
in leven advocaat en notaris, residerende
te Amsterdam, alsmede baljuw van Ilpendam, voor zoo verre mij bewust is, geene
werken in het licht gegeven en evenmin
eenen bijzonderen levensloop gehad heeft ;
doch dat in een werkje, handelende over
H. DE GROOT, in 1785 door een ongenoemde in het licht gegeven (en dat aan
hem schijnt toegeschreven te worden), gemeld wordt, dat de koffer, waarin genoemde
DE
GROOT
gezegd wordt uit Loevest.ein
vervoerd te zijn, berust bij m*. J A C O B
KLINKIXAMER.
In dat werkje bevinden zich
twee prenten, dien koffer geopend en gesloten voorstellende ; - hij is nog steeds
bij de familie voorhanden, en in der tijd

door genoemden J A C O B KLINKHAMBX overgenomen van zijnen neef zwARTENDrJIC, Remonstrant van geloofsbelijdenis en wonende
te Gorinchem, welke ZWARTENDIJK weder
vermaagschapt was met de familie DAETSELAER, bij wie de echtheid van dat stuk
nooit betwijfeld is.
Mr. JACOB KLINKHAMER stamde af van
een oud geslacht, waarvan onder anderen
bekend waren de remonstrantsche predikanten MICHEL KLINKHAMER, in 1695teHoorn
en VINCENTIUS KLINKHAMER,
overleden,
geboren 1674 en overleden te ‘s(.$arl$ge
. . .
in 1730.
S&rQver van Carraacon.
De auteur van
het interessante werkje, getiteld Carrascon,
in 1633 in 12O uitgekomen, vlugtte in 1625
van Engeland naar Holland en bracht met
zich drie latijnsche manuscripten: 1”. Corrascon, 2”. De Monachatu, 3”. De Contradictaonibus doctrinae Ecclesiae Romanae. Men
beweert, dat zijn naam was: FERDINANDO
DE TEXEDA. Die hss. zijn hier in Holland
gebleven, en in geen der grootere bibliotheken op te sporen. Mogt iemand eenige
inlichting hieromtrent kunnen geven, zoo
houdt.. de ondergeteekende zich ten zeersten
aanbevolen.
Nog is hij zoekende JAN VALDESSE, Godsalighe aenmerkinghe~
, uyt h e t Italiaensch
overghesett. 8O. Leiden 1565 (door ARDRIAN
VAN BAEMSTEDE); en CASSI~D~R~ & BEYNA

Catechismus. Antv. 1580-83.

Leiden.

Dr.

A.

KUYPER.

Lied : ) tiad’ aus dem Wirthhaus” (vgl.
X11. bl. 340, 350, 373; XIII. bl. 86). Het
komt mij vreemd voor, dat men tot inlichting van N. F. H. juist uit engelsche bronnen heeft geput.
Het overbekende en reeds oude liedje
komt in de meeste duitsche zangbundels
voor, en het afschrift uit de » Notes a%d Queries” mist veel van het komische effect
waarin het oorspronkelijke lied zoo zeer
Uitmunt.
Ik zal een afschrift mededeelen uit het

u Neues- Universal-Taschen-Liederbuch
singlustige Deutschland.”

für

das

Grad’ sus dem Wirthshaus nun komm’ ich
heraus,
Strasse, wie wunderlich siehst du mir aus!
Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht ;
Strasse, ich merk’ es wobl, du bist berauscht.
Was fur ein schief Gesicht, Mond, machst
denn du?
Ein Auge hat er auf, eins hat er zu!
Du wirst betrunken sein, das seh’ ich hell ;
Schame dich, schame dich, alter Gesell!
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Und die Laternenerst, -was muss ich seh’n?
Die können alle nicht grade mehr steh’n;
Wackeln und fackeln die Kreuz und die Quer,
Scheinen betrunken mir allesammt schwer.
Alles im Sturme rings, Grosses und Klein;
Wag’ ich darunter mich, nüchtern allein?Das scheint bedenklich mir, ein Wagestück,
Da geh’ ich lieber in ‘s Wirthshaus zurück.
V. MÜCHLER.

Van dezen ‘1 v. MÜCHLER" (dus niet VON
IdüBLER, Minister of Worship (!), noch
SCHNEIDER) vind ik het volgende in n L. ERK
u. W. GREEF'S Liederkranz”:
,,CARL VON
?düCHLER,
geboren zu Stargard in Hinterpommern 2 Sept. 1763, K. Preuss. Kriegsr a t h ( s e i t 1 7 9 4 ) zu Berlin.” L - F - T .

Sylvain lKar&hal (vgl. A. R.; X111. bl.
115). Indien de heer H.C. STRIKVANWIJK
omtrent dezen beruchten schrijver de bron
had willen raadplegen door mij aangewezen, namelijk de Biographie univverselle
van
MICHAUD,
t. XXVII. p. 6. v. v., dan zou
hij zieh hebben mogen overtuigen, dab aan
de nagedachtenis van PIERRE SYLVhlN MaR&HAL geen onverdiende blaam is aangewreven, toen ik hem een der moedigste en
tevens onzinnigste godloochenaars uit de
vorige eeuw heb durven noemen (Nav. IV.
300). Waar is het, dat MARÉCHAL ten jare
1779 in het licht zond le Livre de tous les
âges, ou le Pibrac moderne (12”.) De yuatrains moraux, waarvan enkele proeven t.a.p.
worden medegedeeld, dragen den stempel
van gezonden godsdienstzin. Dat kon wel
niet anders. MAR&HAL wilde met deze versjes vervangen een zeer algemeen verspreid
leerboekje; ja! ik herinner het mij nog met
schrik, het kwelboek mijner jeugd, al liep
reeds MONTAIGNE daarmede hoog weg; met name Cinyuante quatrains contenant ~9-6.

!eples e t enseìgnements utdes p o u r l a vie d e
‘homme composés à I’imitation de PHOCILI)ES, EPICHARMUS et autres poètes grecs. (1”.
lruk Paris 1574), eene verzameling later
neermalen in Frankrijk en Holland herlrukt, ook vertaald in het Hoogduitsch, in
let Latijn, zelfs in het Grieksch. De vrome
nhoud van dat boekje, vervaardigd door *
:UI DU FAUR seigneur de Pibrac (7 1584),
naakte het geschikt voor het onderwijs, al
everde de vorm, als blijkt uit mijne ondervinling, de stof eener pijnlijke geheugenoefeling voor de vroege jeugd. Nu heeft M.
xel eene in vele opzigten lofwaardige nieuwe
aewerking der hoofdgedachten van den an:ieken PIBRAC in Le livre de tous les @es in
Iruk uitgegeven, maar dat het godsdienstig
Jeginsel hem ontbrak, bewijst de daarop
Tevolgde uitgave van Le Livre échappé au
Uuge, Le dictionnaire d’amour, L’almanac des
‘Lonnêtes gens, Le pour et le contre de la Bible,
vooral de uitgave van de befaamde Dictionnaire des athee’s (met LA LANDE'S bijvoegselen
Paris 1800). Bekend is het, dat de inhoud
van dit laatste werk zelfs den onwil van NAP.
BONAPARTE
in hooge mate deed ontstaan.
Dat MARÉCHAL deel nam, of deel heeft willen
nemen aan het beruchte Fête a 1’Etre suprkme,
door ROBESPIERRE gevierd den Satenjunij 1794,
waarvoor DELILLE zijne bekende dithyrambe
SUT E’immorlalité de l’âme bestemde, is genoegzaam op te maken uit MARÉCHALS L26créce Francais, fragments d’un poême. Paris
1798. Ik meende, dat het door den heer
S. v. W. aangehaalde vierregelig vers aan
de verzameling van MARÉCHALS gedichten
ontleend was. Het schijnt nu tot ‘s mans
vroeger Livre de tous les â.qes te behooren.
Mijn ongunstig oordeel over den dichter
blijft echter onveranderd.
QUIEScRNDo.

KUNSTGESCHIEDENIS.
Eenige portretten (vgl. XIII. bl. 94).
Het is mijn verlangen niet, dat alle personen waarvan portretten bestaan, in het
Biogr. Woordenboek worden opgenomen.
Daarvan heeft de medewerking aan twee
biogr. woordenboeken mij volkomen overtuigd. Maar wanneer ik in den Nav. het
een of ander portret, inzonderheid van
predikanten, opgeef, dan doe ik zulks in
de hoop, dat C. W. B. of iemand anders,
wel in de gelegenheid zal ztin mij uit de
Boekzaal der gel. wereld, o f u i t e e n i g
ander werk, iets mede te deelen, dat geschikt is om onder ‘t portret te plaatsen.
Voor het kort berigt omtrent BARTOUT VAN
DER
FERN, betuige ik C. W. B. mijnen
dank.
J. C. K.

A. Hulk (vgl. XIII. bl. 93). In de nederl. vertaling van w. SHAXESPEARS TOOneelstukken 10’” deel, komen drie platen voor,
met de volgende onderteekeningen: A. HCLK
Pietersz. inv. et del. et A. HULK Jacobsz.,
stulp. 1778, in kl. Svo.
Van beide gewaagt ook c. KRAMM, in de
levens en werken der Hall. en Vlatimschs
J. C. K.
kunstschilders enz.
A. Hulk. Dit had moeten zijn A. HULK
JACORSZOON, ter onderscheiding van den
in het werk van den heer XRAMM
vermelden A. HULX PIETERSZOON. Volgens
KRAMM zijn het ongetwijfeld twee verschillende personen.
V. D. N.

Portretten van minder bekende person e n ( v g l . X1. bl. 175; X11. bl. 90). Ik
bezit een pamflet, getiteld: La Cassette verte
de Mons. DE SARTINE, trouvée chez Mademoiselle DU TH& 5” Mit. A La Haye: chez
Ea verve W~SEERFELD.
in de Platte Borte
by de Vrydagmerkt 1779 ‘). T w e e billets
doux van la DU TH$ aren DE SARTINES,
leest, men p. 36, 71. - Uit dit pamflet,
alsmede uit la vie privée ou apologie du dut
de Chartres (satyre), p. 22, 23, en la Police
de Puris dévoile’e, par p. MANUEL, tom. 11.
p, 119, 155, blijkt, dat zij de minnares geweest is van den minister DE SARTINE, van
de

hertogen

van CHARTRES

[den

later,

als

Fgalité, zoo berucht geworden hertog van ORLEANS] en van DuRFoRT, en von
den poolschen graaf MATOUSRI Of BIATOWSKY.
PHILIPPE

MANUEL zegt t. a:p., p. 119: 1) ~OSALIE
DUTHl$ n’a eu long-temps A sa toilette qu’un

miroir, des peignes et de l’eau : elle n’avoit
plus son innocence qu’eile en portoit encore les couleurs. M. le dut de Chartres
a reçu d’elle ses premieres leçons.”
u - .
Onbekend portret (vgl. X111. bl. 93).
Indien ik op de beschrijving mag afgaan,
zal de hier bedoelde persoon zijn JAN PIETERZ.
DOUW , vermaard
leidsch landmeter
en wijnroeier. De knoopen van het onderkleed moet,en 19 in getal zijn, terwijl onder
mijn exemplaar het navolgende vierregelig
vers staat :
~~Iudien

de ziel verhuist.

nae

PYTHAGORAS

gronden.
,,In niewe lichaemen wanneer sy wiert ontbonden,
Soo ziet int beelt van DOUW, die sich voor
u vertoont,
EUCLIDIS ziel verplant, die hier doch beeter
woont.
EVERT VAN SWIJNEN, Exc.
Het portret is zeldzaam. Over DOUW zie
den Navorscher, TI. vr. 371, bl. 236;
VIL bl. 47 ; COLLOT D'ESCCRY HOU. roem,
6” dl. 1" SL. bl. 28, WAGENAAR. Vadevl. Hist.
14” dl. bl. 96, aO. 1672.
w.

men

Portret van George Voorhelm etc. (vgl.
X111. bl. 94). De stamboom van het geslacht VOORHELM, nog bij den achterkle&zoon van GEORGE of eigenlijk JORIS VOORRELM berustende, van wien ik dit berigt
ontvangen heb, begint met DIRK *JANS VOORHELM, die in de eerste helft der 17de eeuw
uit een dorp Voorhelm? in Westfalen gel) ,,Pamphlet aatyrique, ot tout n’est pas vrai,
0U tout n’est pas fenx." Poitiait du 0-J de Ver-

g”“, p a g . 5-7.

boren, naar Haarlem is gekomen. Volgens
aanteekeningen kwam hij toen bij eene warmoeziers weduwe aan het werk, met welke
hij later in het huwelijk trad, zonder bij
haar kinderen te verwekken. In een tweede
huwelijk was hij gelukkiger. Van 13 kinderen waren er 4, die zijn geslacht hebben
voortgeplant. Zijn tweede zoon was de groot.
vader van JORIS of GEOBGE
VOORHELM,
welke laatste den 1 lden act. 1712 geboren
werd. Bijzonderheden uit het maatschappelijk leven van

GEORGE

zijn niet vermeld; hij

was gelijk de meesten van zijn geslacht een
ijverig belijder van de leer der Doopschgezinden, en eenige geschriften over godsdienstige onderwerpen door hem na.gelaten, getuigden van zijn vroom en nederig gemoed.

Grootvader en vader schijnen zich als bloemisten zeer onderscheiden te hebben, en
zeker is het, dat GEORGE en zijn tijdgenoot
JEAN KREPS
er veel toe bijgedragen hebben
om vooral de cultuur der hyacinten, en
wel der dubbele, in het buitenland en bijzonder in Frankrijk in zwang te brengen.
Of OEORGE een tijd lang aldaar heeft doorgebragt en bij die gelegenheid kennis gemaakt met de toen beroemdste liefhebbers
der horticultuur is onbekend, maar stellig
zeker is het dat hij de fransche taal grondig kende en gaarne in deze converseerde
en correspondeerde. Zijn Traite aur la Jacinthe, waarvan de derde uitgave in mijn
bezit is en in 1773 te Haarlem bij N. BEITS
uitkwam, in 8"., is in het Frans& geschreven en prijkt met zijn portret door c. v.
NOORDE,

vervaardigd.

Reeds ten tijde van den regent, maar
vooral onder de regering van LODEWIJK XV
had men in ParUs bIJzonder veel op met
deze plant; waarschijnlijk in navolging van
den toen heerschenden smaak om deze in
Holland op prachtbedden of zoogenaamde
bakken ten toon te spreiden, werd ook deze
methode in Frankrijk ingevoerd en de liefhebbers poogden elkaar jaarlijks den loef
af te steeken om daarin de fraaiste vooral
de nieuwste hyacinten te vertoonen. Dat
de haarlemsche bloemisten en vooral JORIS
VOORHELN

daarvan partij wisten te trekken

was t.oen algemeen bekend. Het zaaien der
hyacinten werd toen ijverig in den Haag
uitgeoefend, en zeker is het dat vele der
beroemdste bloemen aldaar zin gewonnen.
GEORGE VOORHELM
schijnt zich toen het
gunstige privilegie verworven te hebben
om het eerst in het bezit dier nieuwe soor-

ten te geraken, om ze daarna aan zine
vrienden in Frankrijk over te doen. De
namen van madame DE MONTESPAN, madame
DE MAINTENON, l'UarqLliSe DE BONAC, mal'quis DE ST. SIMON, marechal D' ESTRI& en
dnc D'ORL.EANS zullen in dien tijd niet wei-
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nig bijgedragen hebben om de concurrentie op te wekken, wie ze het eerst in
de hyacintenbakken in Frankrijk zoude
kunnen produceren. Dubbele bloemen met
fraaie harten waren toen de meest gezochte,
en het is zeker dat in dien tijd voor eene
dergelijke nieuwe fraaie bloem eenige honderden guldens betaald werden, De marquis
DE ST. SIMON, een tijdgenoot en tevens vereerder van den toen beroemden bloemist
G. VOORHELM heeft insgelijks een fransch
geschrift in 1768 te Amst. uitgegeven, les
Jacitlthes, Cae Zeur anatomie, reproduction et
culture. Uit dit geschrift blijkt het reeds
vermelde, dat de grootvader en vader van
GEORGE
als bloemisten en eigenaars van
fraaie dubbele hyacinten bekend waren,
en meermalen citeert hij plaatsen uit Ze
traité des Jacinthes, door G E O R G E geschreven.
Aan het slot van zijn merkwaardig geschrift geeft de marquis eene naauwkeurige
opgave der hyacintenbakken van G. VOORHELY en J. EREPS als bloemisten en van
eenen toen beroemden liefhebber COCK, benevens een volledige naamlijst der dubbele en enkele hyacinten, die toen in den
handel voorkwamen, waarvan zelfs tegenwoordig nog een aantal zeer geacht en gezocht zijn.
GEORGE VOORHELN was eerst geassocieerd met eenen heer VAN SOMPEL, die toen

te Overveen woonde en het bedrijf van
bloemist uitoefende. Zijn neef GODFRIED
SCHNEEVOOGT,

zoon

Zijner

ZUSter

MARIA,

kwam later als leerling bij hem, trouwde
in 1774 zijne dochter CATHARINA en werd
zijn compagnon, handelende onder de firma
VOORHELM en SCHNEEVOOGT. In het jaar
1775 werd uit dit huwelijk GEORGE SCHNEEVOOGT geboren. Het schijnt wel dat er toen
van de talrijke nakomelingen van den stamvader DIRKJANS VOORHELN geen mannelijk
oir meer aanwezig was, want op verlangen
van GEORGE VOORHELY ontving diens kleinzoon GEORGESCANEEVOOGT bij zijnen vaderlijken familienaam, tevens dien van VOORHELM, zijnde deze op diens kinderen overgegaan. GEORGE VOORHELM is den 1 Pen junij
1787 te Haarlem overleden, zijne echtgenoot was genaamd GEERTRUIDA vaN RIETEN. Behalve zijne dochter CATHARINA waren nog twee dochters in dit huwelijk gewonnen, met name CHRISTINA, zijnde de
oudste, ongehuwd overleden op 28jarigen
leeftijd, en JIARGARETHA, de jongste, welke
gehuwd geweest is met den heer w. PLUYM
van Amsterdam.
W.
[De gissing vrtn B., dat het plaatje van L.
is, wordt hierdoor tot zekerheid.]

VAX

HOORDE

Onbekende portre&& (vgl. X11. bl. 378 ;
XIII. bl. 118). Het, port,ret hier bedoeld ie

v a n A. BALTHAZAAR.

Onder
mijn
exemplaar Staat Zet. Lv. J. C.ELIN pinX., B.DE
BAKKER SCUlpS. 8'.
W.

Onbekende portretten. Uit de opgave
X111. bl. 118 blijkt, dat ook B. N. in het
bezit is van een exemplaar van het portret
met den naam van A. BALTHAZAAR onderschreven, doch den naam van den graveur
niet weet, en gist, dat het omstreeks 1785
is vervaardigd. Het is daarom, dat ik vermeen, zijne aandacht te moeten vestigen op
de door M. BALTHAZAAR onderscheiden uitgegeven boekwerken, waarvan de lijst bij
ABKOUDE,
vervolgd door ARRENBERG, gd"
druk, Rott,., 1788, ook vermeld door VAN
DER AA, Bioy. W. B., alle de genees- en heelkunde betreffende, o. a. Catechisnaus der
heelkunde 1785, Amst. 8”. Daar het mij toeschijnt, dat het portret tot eenig boekwerk behoort, zal B. N. welligt in de gelegenheid
zijn, die werken in eene of andere boekverzameling op t.e slaan* en te onderzoeken.

V. D. N.
Prent met sohaakspelers.
Bezit ook
iemand eene houtsnede, voorstellende schaakspelers achter of aan een tafel met het onderschrift :
Aen Edele schaeck-dis set uw neer,
Het strijdspel geeft een krans van Eer.
Aan de regterzijde ter halver hoogte geteekend J. PE BRAY fc (a Harlem)?
W.
Maurits in den slag bij Nieuwpoort.

Door wien kan het portret zijn geschilderd
van MAURITS te paard, met den slag bij
Nieuwpoort in ‘t verschiet, dat, in 1602,
door den reiziger JORIS VAN SPILBERGEN,
plegtstatig werd aangeboden aan FIMALA,
koning van Candia, op ‘t eiland Ceilon,
die ho:, met vele ceremoniën van eerbied,
in z$n paleis deed ophangen ?
J. L. A. 1.
Johan Maurits van Nassau-Siegen, bijgenaamd de Braziliaan. Het was mij niet
bekend, dat deze t,elg van Nassau, op zi&
nen togt naar Brazilië in 1637, de schoone
kunsten had beoefend, maar wel, dat, onder zijn gevolg zich bevonden de kunstschilder FRANS POST en de natuurkundige
WILLEM PISON, en op de vloot, als soldaat,
d e k u n s t s c h i l d e r ABRAHAM WILLAERTS,
van welke FRANS POST en ABRAHAN WILLAERTS bekend zijn door hunne geschilderde
en geteekende Westindische landschappen
en hunne schetsen der zeden, gewoonten
en kleederdragten der door hen bezochte
volken ; en WILLEM PISON, door de uitgave
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zijner thans zeer zeldzame Hist. naturalis
Brasiliae, waarvan de 46 platen, door FRANS
POST geestig zijn geëtst. Echter berusten
in de keizerlijke bibliotheek te Parijs twee
lijvige banden, met in kleuren geteekende
afbeeldingen van de merkwaardigste gedierten der Westindiën, welke teekeningen worden toegeschreven aan MAURITS
den Braziliaan, en waarover sprake is in
het voorberigt van het 6” stuk der Ickthyologie van 13Loc~. Blijkt uit dat voorberigt
de echtheid der teekeningen als van ‘s
prinsen hand, maakt BARLAEUS daarvan melding in zijn Rer. in Brasilid gest. sub. Maurit. Com. Historia, o f h e e f t m e n z e a a n
FRANS Pokw, aan ABRMW~~ WILLAERT~ of
aan WILLEM PTSON, -te danken?
J. L. A. 1.
VUf onbekende portretten. 1. Een portret met het randschrift : PHELIPE CHEVAIS
VAN DIJVESTEIN. Het is en medaallon, van
onderen op een voetstuk. Het portret van
dezen mij gansch onbekenden persoon is
in statige kleedij, met een hangenden kraag
met kanten boordsel. Het hoofd even ter
linkerzijde gewend. Op den overigens donkeren achtergrond is zijn wapen (eene duif
op eenen steen ; dus sprekend).
Op ‘t voetst,uk: Tout est à Dieu.
Daaronder : Anno Dovnino (aic) 1632,
cetatis s u a e 5 3 . D i t st.aat e r echt.er n i e t
zó6 duidelijk of men zou er ook 83 uit
kunnen lezen. Het bejaarde gelaat zou eer
het laatste dan het eerste doen vermoeden.
Daaronder: AN. STOCH. f. in 4’” fOrIW&
Waar behoort deze persoon te huis? Geboren 1549 of 1579.
2. Een mansportret, met het randschrift
FERDINANDUS a SPOELBERGH, Toparcha Lovanioli. Zijn medaillon is rustende op een
dubbelen adelaar. Achtergrond, twee uit
rotsen ontspringende waterbronnen. Van
onderen zijn wapen : 3 gouden ruiten en een
gouden dwarsbalk op een veld van azuur.
Daaronder een leelijk vijfregelig vers van
den teekenaar des portret&, ALEX. A FORNENBERGH.
De graveur is ARN. van DEP.
DOES, wiens naam de gravure tot omstreeks
1650 brengt. Deze Toparcha Lovanioli
(Heer van Klein Loven) wat was hij ? JöCHER vermeldt eenen WILHELnr SPOELBERG,
minoriter geestelijke van Brussel, geb. 1569,
t 1633 te Mechelen, een vruchtbaar r. c.
schrijver, misschien een oom van FERDINANDUS ; maar wie was deze laatste, en waarom
verdiende hij eene gegraveerde afbeelding?
Van boven is nog een tweeregelig vers
van E(RYCIUS?) P(UTEANUS ?), dusluidende:
Vir iste, stirpe nobilis, virtute vir ;
Quia elegantiis favet, bis nobilis.
E. P.

3. Portret van een jongman, en medail- .
lon ; iets ter regterzijde gewend: in een
lauwerkrans. Randschrift.: ADRIAAN EGBERTsoon DROST, a&t. XXI. Van boven de zinspreuk: Niet voor weldoen. Schijnt uit een
grooter* blad uitgeknipt. Is dit de leerling
van REMBRANDT van wien geene voornamen
bekend zijn? Zie A. J. v. D. AA, en A.
HOUBRAEEN,
Levens. De kleeding is eenvoudig, met een geborduurden puntkraag.
4. Portret van een bejaarden man, met
lang haar, platten kraag of bef, een stok in
de hand; het aangezigt eenigzins links gewend. Zwarte kunst. Onderschrift: JAN JACOB SILUERYMIT.
Tusschen het tweede en
derde woord drie instrumentjes die op
graveren heenwijzen. Was hij zilversmid?
‘t Gelaat heeft iets van BALTH. BEKEER.
Formaat in 4”. Schreef hij iets?
5. Portret van een man in middelbaren
leeftijd, vlak van voren, met gestolpten
kraag, boven: aetatia 52, anno 1656. Onderschrift op een schildJe: AERT JANS% v.
RIJNEVELS.
HORN. Voorsicktih
(sic) In AU
Beschatet ( s i c ) mennighen v a l . D a a r o n d e r
een doodshoofd. Heeft iets van de grootte
en ‘t uiterlijk van eene gravure voor een
octavo-boekje dier dagen. Schreef hij iets?
J. T. B. N.
Leiden.
8. Maolaine (vgl. XIII. bl. 119). Van ARMACLAINE kan worden vermeld, dat
hij was een schotsch godgeleerde, die bijna
50 jaren lang bij de engelsch presbyteriaansche kerk te ‘s Gravenhage predikant
was. Hij kwam aldaar tot hulp van zijn
oom mr. MILLING in 1746, en werd hetvolgende jaar in die betrekking aangesteld,
die ha volgens sommigen ten gevolge van
de onlusten op het vaste land op den 28stm
junij 1796, doch volgens anderen ten gevolge van een aanval van beroerte op den
2d”n act. 1 7 9 5 , w a a r d o o r h i j e e n i g e m a a n den in de uitoefening van zijn dienstwerk
werd verhinderd, heeft verlaten, om zich
te Bath in Engeland te vestigen, alwaar
hij den 25nten nov. 1804 overleed in den
ouderdom van 82 jaren. Deze waardige
man was in Holland algemeen, doch inzonderheid bij zijne gemeente om zijne deugden en talenten zeer geacht. Hij verkeerde
aldaar in de eerste rangen van menschen,
en was eenigen tijd onderwijzer van den
lateren koning WILLEM 1. Hij was in het
bezit van eenen schoonen voorraad van
boeken, ook van eene groote verzameling
van afschriften van eigenhandige brieven
van koning WILLEM aan HEINSIUS, die hij
met de antwoorden van dezen heeft zoeken te vermeerderen en alzoo gezamentlijk in het licht te geven, hetgeen hem
echter in Engeland geweigerd werd. Tot
CHIBALD
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zijne schriften behooren, Brieven aal Soame
Jenyns, over diens Verded@ing van het Chrìstenclom in 1777 in 12”., ook zijn van hem
Predìkatzën, maar vooral eene vertaling van
de Kerkelijke geschìetlenìs van DTOSHEIM in
1765 in 4”.; waarbij hij zulke gewigtige
aanmerkingen voegde, dat men zijne vertaling wederom in het Hollandsch overbra@. Zijne verhandeling over ‘s menschen
zedelijke vriheid, is bij TEYLERS genootschap
met zilver bekroond geworden.
Berigten over hem zijn te vinden o. a.
in de Bìographie unìuerselle, Brussel 1845,
in voce, bij BJORNSTAHL, Reize door Europa
enz. dl. V. bl. 361, die hem den 12d’D van
wijnmaand 1774 te ‘s Gravenhage bezocht,
voorts bij w. STEVEN, The Hìstory of thc
ScottìsJL
CJ~urch
1832, pag. 309-311 ; KIST
en KOOYAARDS, Archief voor kerkelijke geschied., dl. V. bl. 279, noot (9); COLLOT
D'ESCURY,
Hollands Roem enz., dl. 11. Aanteekeningen, bl. 389-390.
V. D. N.
8. Maclaine. J. C. K. verlangt een be.
knopt levensberigt van dien geleerde. Zit
hier wat mij van hem bekend is. ARCHIBALD MACLAINE, geboren in 1722, werd OE
26jarigen leeftijd (om&. 1748) leeraar bij dc
engelsche presbyteriaansche gemeente ir
‘s Gravenhage. Hier heeft hij, gedurendt
bijna eene halve eeuw, met veel ijver der
evangeliedienst waargenomen, tot het jaal

1797, toen de gevolgen van eene zenuwberoerte, die hem den 2deno~t. 1793 overviel,
hom tot het nederleggen van zijn leeraarsambt op den 28”“” junij 1796, en tot terugkeer naar zijn geboorteland deden besluiten.
Hij bragt zijne laatste levensdagen te Bath
door, alwaar hij, den 250Q” nov. 1804, is
overleden. Gedurende zijn verblijf in ‘sGravenhage genoot hij de algemeene achting
in hooge mate. De stadhouder WILLEM V
stelde hem aan tot leermeester van zijn
zoon, later koning WILL.EM 1. Door onderscheidene prijsverhandelingen, bij TEYLERS
godgeleerd genootschap ingediend, verwierf
hij veel naam onder de vaderlandsche godgeleerden, vooral door zijne in 1764 volbragte engelsche vertaling van MOSHEIYS
Instìtutiones hìstoriae eccles2asticae, later in het
Fransch en in het Nederduitsch in het licht’
verschenen. MACLAINE voegde daarbij een
aantal aanmerkingen, die van eene ongemeene kunde en scherpzinnig oordeel bewijs dragen, terwijl zy tevens de waarde
van MOSHEIMS werk aanmerkelijk verhoogen. Zijne dochter huwde met een lid uit
de friesche adellijke familie VAN SYTZAMA.
Welverdienden lof kent w. STEVEN hem toe
in tJLe hìstory of the Scottìsh church, Rotterdam (Edinb. 1833), p. 309 en v. v.
QUIESCENDO.

TAALKUNDE.
Taalzuivering (vervolg van bl. 120). Te
regt, geloof ik, wordt de uitdrukking: zich
iets voornemen, afgekeurd (vgl. X111. bl. 53).
Het werkwoord begri@en wordt zeer dikwerf, doch ook ten onregte, als een wederkeerend werkwoord gebezigd. Ik kan
rnq niet begr+pen

dat hij zoo lang wegblijft,

is grammaticaal zeker niet goed, evenmin
als de locutie: ik kan het rn$ niet be.,
grijpen.

.

Het werkwoord zich bepalen wordt reeltijds, doch geheel verkeerd, met de bijwoorden alleen, enkel of slecnts gebezigd,
als: ik bqaal mij alleen, (of enkel of slechts)
hierbij. Bepalen heeft reeds eene uitsluitende
beteekenis. Wil men de uitdru:tking versterken, men zou daartoe het woord geheel
kunnen bezigen. Met beperken heeft eene
dergelijke verkeerdheid, doch niet zoo algemeen, plaats.
Deze fouten worden niet alleen in de
spreektaal, maar ook door de beste schrijvers en critici van naam gemaakt.
Iemands gevoelen deelen, door een bevoegd
collegie voorlang reeds afgekeird (zie Kortsten Letterbode vit11 1847, bl. 234), is een

gallicisme, even als: genieten van. Beide
komen nog al eens voor.
Voor wat betreft, in plaats van wat of
voor zoo veel betreft, is eene uitdrukking, in
de laatste jaren ook al in den smaak gekomen. Ik zie er mede een gallicisme in.
Nog eens herJtalen, wanneer men slechts
ten tweeden male iets zegt of doet, is evenmin te verdedigen als weder terugkeeren,
wanneer de terugkeer slechts eenmaal plaats
heeft. Een dubbel emplooi komt mij ook
voor te zijn: maar ecltter.
Trapsgewgze v o o r trapswijze e n a n d e r e
dergelijke zamenstellingen behoorde men bU
goede schrijvers niet aan te treffen.
DIKI.
Haarlem.
Kuren. Op bl. 108 wordt van den uitvinder der houtzaagmolens gezegd :
Het vlot en Moolen hij verswijd
En kuurdent in de meer wel vast.
Wat is kuren?
Hindelopen. Is het overlevering of geschiedkundig beschreven, dat Hindelopen in
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Friesland, voeger door bosschen omringd,
de jagtplaats was der vorsten van Stavo-ren, en daar vele hìnclen en herten werden gevonden?
Eenige jaren geleden bevond ik mij te
Hindelopen, en wandelde de plaats rond.
Tegen de kerk vond ik een Iangwerpig vierkanten steen geheel met mos begroeid, dien
ik meende nog teekenen te bezitten van
beeldhouwwerk ; na het mos met een mes
te hebben weggekrabt vond ik het volgende:
Twee hinden gebeeldhouwd, staande tegen
een boom, en daaronder geschreven:
Des Heeren woord, met aandacht hoort,
Komt daartoe met hoopen,
41s Hinden loopen.

satief voor hen, kan verder niet on!ogischer
zijn, dan het gebruik van hem, van haar
in den accusatief, die toch oorspronkelijk
evenzeer datieven zijn geweest. Het gebruik
van hun om meer dan BBne vrouw aan te
duiden, is geheel overeenkomstig met het
hoogduitsche gebruik van ihnen, waarvan
hun toch wel een verkorting zal zijn, en
wanneer wij voor den vrouwelijken datief
en accusatief enkelvoud de vorm haar gebruiken, die van k2j is afgeleid, zie ik niet
i n , waarom hetzelfde niet met hun in ‘t
meervoud zou kunnen gebeuren. ‘t Is waar
wij zeggen in deftigen stijl: »het is der
vrouwen gegeven,” niet sden vrouwen gegeven,>’ zoodat men de n. als geen vrouwelijken datief-uitgang zou kunnen beschBuDe spelling der woorden is mij ontgaan, wen, maar\ zoo ik mij niet zeer vergis,
daar ‘t verscheidene jaren is geleden.
is die vorm der in den vrouwelijken datief
meervoud anorganisch eu ware den beter.
Hun voor haar en hen. Een ieder die Indien dus, gelijk ik geloof, het, gebruik
met hoog bejaarden uit den beschaafden van hun voor beide geslachten als possesstand mag verkeeren, zal meermalen een sief, datief en emphatischen accusatief meeraanmerkelijk verschil tusschen de zegswij- voud niet in strijd is met het wezen van
onze taal, zie ik geen andere reden waarom
zen door ben gebezigd en die van het
jonge geslacht hebben opgemerkt. Men dit gebruik geweerd zal worden. Het heeft
denke slechts aan varsch, kamen, Pars, voor argumenten van convenientie voor zich:
versch, kersera. en pers, - aan steert, keersen,
het zal ons langzamerhand geheel verlossen
peersch voor staart, kaarsen, paarsch, - aan van de haarlui en erlui, van uitdrukkingen
samen, sestig, seventìg voor het zamen, zestig, als: 1,ik heb het ze gezeid,” waarin ze, gezeventig, waarmee de kinderen nu van de heel tegen den aard eener toonlooze e in,
scholen komen. Maar het verschil is meest een nadruk krijgt; - het zal eindelijk voormerkbaar in de meervouden der pronomina. zien in de behoefte, die er bestaat om zonBegint -het jonge geslacht vormen als
der leelijke aanhangsels op lui te doen
haarlui, z$ui en wijkui plat te vinden, zelfs
uitkomen, dat men van meer dan een perde deftigste der ouderen van dagen gesoon spreekt; en de ontwikkeling van alle
bruiken ze altijd, wanneer op het meervoud
moderne talen, waarin de vrouwelijke voreenige nadruk ligt, en niet haar, zij, zo+
men gedurig verdwijnen, de meervouden
met lange vocaal, noch het, hun van onze
daarentegen strenger vastgehouden worden,
dagen. Het jonge geslacht vindt den ouderen bewijst, dat het in ‘t dagelijksch leven noovorm haarlui zoo plat, dat het voor man- diger is aan te toonen, dat men meer dan
nelijk en vrouwelijk possessief, voor manéén mensch bedoelt, dan dat men het genelijken en vrouwelijken datief meervoud, slacht dier menschen aangeeft.
voor alle accusativen van het pronomen
1. G. L.
waarop eenigen nadruk ligt hun begint te
bezigen. Het spreekt van meisjes, die met
Geren (vgl. X11. bl. 182, 247) wordt ook
hm broers gaan wandelen, het zegt: 1 ik wel verkeerd jassen genoemd, in Gelderland
heb het bij hun gezien”, *ik ben met hun
en Overijssel zeer bekend; het wordt door
in gesprek geweest”, eik had het van hun burger en boer meer gespeeld dan door de
niet gedacht.” Zeker eene nieuwigheid die lieden du ton., die er den neus tegen op’
niet op de scholen gedoceerd is, ja aldaar trekken en zich aan het spaansche hombergeweerd wordt. Deze afkeuring nu beweegt spel houden; en evenwel is het geeren een
mij aan ieder die het weten kan te vragen: zeer aardig spel, dat veel variatie aanbiedt.
is deze nieuwigheid werkelijk in strijd met
De kaarten hebben dezelfde waarde als
het wezen van onze t,aal? - Zij is in strijd
in het jassen ; de 2 tot 6 doen niet mede,
met, de grammatica, - maar het taalgebruik zoodat men speelt met 32 kaarten en 4
der meer bejaarden, ja van onze schrijvers
spelers.
uit de zeventiende en het begin der achtDoorschudden is niet noodig; men geeft,
tiende eeuw bewijst dat het geheele woord
tegen de zon in, elken speler 8 kaarten.
hun eene nieuwigheid is en de grammatica De laatste of onderste kaart is troef en
in dezen nog niet op oude regten kan men laat die tot aan den tweeden slag
wijzen. Het gebruik van hun in den acou- bloot liggen.
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Die aan de voorhand zit, speelt eerst
op ; de twee eerste slagen moet altijd troef
gespeeld worden; die geen troef heeft legt
blind, dat. eene schoone gelegenheid aanbiedt om van azen of andere hooge kaarten af te komen ; den boer mag men de
twee eerste slagen verzaken.
Nu ..speelt men steeds, of om yeelle of
do0 weinig mogeli$ slagen of oogen te maken, of schoone handen (misère) te bekomen. Hij, die de meeste oogen heeft, betaalt
het spel (aan ieder een fiche). Dat is het
gewoon beloop van het spel, doch men
kan ook verklaren te geeyen (trachten wôle
te maken), alsdan moet men al de slagen
maken, men kan ten dien einde eene kaart
vragen ; alsdan Ecarteert men eene kaart
die den speler of geerder niet schikt in
zijn spel en geeft die in ruiling aan den
tegenspeler, die de gevraagde kaart afgeeft,. Maakt men nu alle de acht slagen,
dan heeft men de geeT gewonnen en bekomt
van ieder speler 4 fiches. Geert men zonder eene kaart te uragen (sans prendre) dan
ontvangt men 8 fiches of het dubbel van
de geer. Maakt men alle slagen niet, dat
men hangen aoemt, waartoe de drie tegenspelers hun best doen, dan betaalt men
aan elk speler hetzelfde als men van hem
ontvangen zou hebben, ware de geer gelukt. Bij sommige spelers betaalt men aan
hem, die den geerder doet hangen of hem
houdt, nog de helft meer.
Nu kan men ook nog stille geer maken,
te weten: men verklaart die niet, maar
speelt als gewoonlijk stilletjes voort en
tracht alle slagen te bekomen : gelukt dit,

dan ontvangt men van elk speler zestien
fiches of het dubbel v.ìn sans prendre of
vier maal zo0 veel als eene geer met gevraagde kaart. Op sommige plaat,sen speelt
men ook nog met de gedeclareerde schoone
hand ; namelijk men zegt : ,,Ik speel schoone
handen,” en maakt zelf de troef, die men
verkiest; doch hij, die in de opgeslagen
troef speelt, gaat voor, zoowel in schoone
handen als in geer. Een aldus verklaarde
schoone hand betaalt vier fiches aan den
speler, die evenveel aan elk tegenspeler
betaalt bij mislukking. De troeven die men
overhoudt na de twee gedwongen troefspelingen, tracht men in den loop van ‘t
spel zoo goedkoop mogelijk te plaatsen of
te Zoozen. Neemt een dor spelers een slag
op, die hem van regtswege niet toekomt,
en heeft men er niet tegen,‘ dan laat men
hem dien houden; dit noemt men slikken.
Die meer dan 100 oogen in ‘t gewoon
spel maakl, betaalt dubbel en aan dengenen,
die schoone handen heeft, altijd dubbel.
Het is zaak, zoo veel mogelijk renonce te
maken, omdat men kleur bekennen moet.
Dit is eene korte schets van het spel,
dat ik spellen zou geeren, naar de uitspraak, die men aan dat woord in de
landprovincies geeft ; en wat den oorsprong
van den naam betreft, ik weet geenen anderen dan dat geeren hetzelfde beduidt als
afwe?aden, af/jouden, zoo als in ‘t fransche
woord enabarder; zoo zoekt men bijv. in de
scheepvaart af te wijken, of af ‘te houden
en even zoo is het geeren eene ontwijking
van slagen te maken.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Wapen

van Ellert

de Veer.

Zie over

hem SCHELTEMA, Staatk. Nederland, in voce,
en de aldaar aangehaalde schrijvers. Bij
BALEN, Dordr;, bl. 1023, vindt men zijn wapen, zijnde: gevierendeeld : 1 en 4 van . . . . .
met twee en sautoir geplaatste pluimen; 2 en
3 van . . . . . met een bladerloozen boom. Eenige
van dien naam waren verwant aan OEM en
DE
CASEMBROOT
(BALEN, bl. 1173, 1227),
doch deze kunnen ook behoord hebben tot
het geslacht van ~WILLEM DE VEER, WILLEMSZ., commandeur van de Leger-Pleyten,
en Schepen, opten Rijn-stroom,” wiens dochter MARGARETHA
trouwdemetmr. NICOLAAS
8TOOP JAKOBSZ., burgem., schepen, veertig, enz. te Dordrecht, 165’7-1675. Zijn
wapen was: gevierendeeld; 1 en 4 zilver,
met drie aanziende roode ossekoppen, 2 en
3 blaauw, met drie gouden, zespuntige sterM”.
ren. BALEN, bl. 1248.

Meermin tot wapen (vgl. A.R. en X11.
bl. 1541. Het is waar. men treft in het
door -S: v. W. t. 1. a. p. genoemde werkje,
waarvan ik twee uitgaven, die van 1710,
de 3de, en van 1729, de 7de, bezit ‘), een
wapenkaartje aan waarop zich het wapen
van B O F bevindt, doch de figuur in het schild,
is geen meermin, het wapen zelve, niet dat
van eene stad. HOF of IP HOF (thans IYH O F F ), een, sedert 1685, vrijheerlijk geslacht,
wordt hier bedoeld, welks wapen men volgenderwijze beschreven vindt in PATRICIAR.
STIRP. IN 5. R. 1. VRBE AvG. VINDELICOR.
INSIGNIA. Der Beven Gschlechter d. H. R. R.

Stadt Augspurg Wappen. Von R A P H A E L N
CUSTODIS
in Kupff. gefertig.
Augsp. 1613,
S. 124: ,,Ein roter Schildt, der Löw mit
1) De 7de uitgave isvan DE LIMIERS.
DeschrU.
ver was, volgens den titel en het voorberigt. ,,le
sieur DE OHEYI~+NY."
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dem Fiachachwantz darinn gelb, mit blewer
zungen, und blawen Klawen, auff dem Helm
deazgleichen, die Helmdeck rot und gelb.”
Zie ook TYROFF, Neues Adel. Wappenw.
1 Bd., WELEVELD, RIETSTAP, enz.
UV a n Sommerlatt~gl. X111. bl. 126).
De overledene fre:lle v. S., van welke MENNO
spreekt, heeft nog twee zusters te Arnhem
woonachtig, die hem zeker gaarne zullen
inlïcht,en omtrent hetgeen hij ten aanzien
dier familie wenscht te weten. Ik meen dat
ze van duitachen oorsprong is en zich vroeger schreef VON SOM&~EBLATTE.
C. J.
Van Zuylen (vgl.xII. bl. 30; X111. bl. 57).
Het werk van den ridder DE SCHOUTHEETE
DE TERVARENT, getiteld : » Histoire de la maison de Schoutheete du Pays de Wees,
issue de
telle de VAN ZUYLEN de Hollande,” leert ons
al de veranderingen, die het wapen der
familie van ZUYLEN heeft ondergaan.
De moedertak VAN ZUYLEN voerde even
als de 2” tak der familie COLONNA in Italië :
pin rood drie zilveren zuilen.”
VAN ZUYLENVAN ABKOUDE
(1021),die de
oudste tak ia, droeg hetzelfde wapen met
den wapenkreet: N Abkoude! Abkoude 1”
VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT, na het uit-

s t e r v e n v a n d e n t a k VAN ZUYLEN VAN
ABKOUDE de oudste stam, voert: I) in zilver
drie roode zuilen,” met het devies: non
t i t u b a n s P’

-

VAN ZUYLEN VAN SCHOUTHEETE, ook wel
))VANSCHOUTHEETEVANLOKEREN"
genaamd,
de jongste tak van den stam, VAN ZUYLEN
VAN ABKOUDE, voerde: kin blaauw drie zil-

veren zuilen” en riep : » Abkoude! Abkoude!
en Waesmunster- Waes !”

VANSCHOUTHEETEVANZUYLENVANERPE:

*in blaauw drie zilveren zuilen, gekwartileerd met dat van ERPE:" lrin zilver een’
rooden leeuw, met blaauwe nagels, tong
en kroon, en een’ zwarten uitgeschulpten
rand.”
VAN SCHOUTHEETE VAN ZAAMSLAO:
rin
blaauw drie zilveren zuilen, gekwartileerd
met ZAAMSLAG:)' in rood een gouden kruis,
gekantonneerd met 1% meerlen (merlettea),
zoomswijze geplaatst,” wapenspreuk 1 Waesmunster- Waes? Maldeghem! Maldeghem!
VAN

sc~ou~mm~

VAN

DENDERP~oNDE,

sedert 1774 VAN TERVARENT, verzaakte ongeveer 1550 het wapen van VAN ZUPLEN VAN
scHoummmE en nam : »in zwart een’ gouden gevangenboei,” met het devies: u in
compede virtus!”
V A N ZUYLEN
BEVERWEERT
(Beverwaard)
voerde, even als VAN ZUYLENVANBCHOUTHEETE: ~,in blaauw drie zilveren zuilen.”
VAN zUYLEN KuILENBuRa, even als VAN
ZUYLEN BOESINCHEM: ,>in goud drie roode

zuilen.”

VAN

ZUYLEN

VIANE

: »in zilver drie zwarte

zuilen.”
VAN zUYLl%N ANHOLT,
LEN LAEKKVELT:
,~in

eten &VANZUY-

goud drie zwarte

zuilen.”
VAN

ZUYLEN

ROEKHOUT:

~lin zwart drie

zilveren zuilen;”

VAN

ZUYLEN

RIJSENBURUH:

,>geVieren-

deeld 1 en 4 als VIANE, 2 en 3 gedwarabalkt (fascé> van 6 stukken, vair en rood ;
het hartschild als KUILRNBURG;
Vóór 1580 voerde de utrechtsche familie
HVAN WIJCKERSLOOT," ook het wapen, gebroken, der familie VAN ZUYLEN, waaruit
zij voortspruit,
Sas van Gent.
F. CALAND.

MENGELINGEN.
M’iddel om door ouderdom onleesbartr geworden schrift, we& leesbaar te maken.
Reeds dikwijls heb ik in dit tijdschrift, de
klagt hooren aanheffen, dat er in oude geachrifien woorden of letters voorkwamen,
die door ouderdom onleesbaar geworden waren. Dit nu is iets dat in een oógenblik
verholpen ia, of het moest zijn dat die plaats
door afschaving geleden had, in welk geval alle aangewende moeite nutteloos zou
zijn. Alhoeo:el dit middel geen geheim is,
blijkt het toch, dat ‘t niet algemeen bekend
moet zijn en meen ik velen lezers van den
Navorscher geen ondienst te doen, hun de
bereiding daarvan op te geven. - In een
kl. 8”. w e r k j e , d a t t o t t i t e l h e e f t : L e s

Secrets D v seìgnevr Alexis Piemmtoìs, e t
d’tlvtres Avtevrs Bien Expérimentès et Ap.provvés, & Anvers, MDLXIIII, leest men op
bl. 475: »Pren des noix de galle, et les
pille un peu : pui3 les mets tremper un jour
dedana bon vin blanc, puis les fay distiller,
et de l’eau que tu en tirera, tu en mouilleras gentiment les lettrea auec du coton,
et ellea renouuelleront, en sorte que tu les
pourras lire aas& fácilement.” -. Ik voor
mij neem daartoe slechts 1 ned. lood beste,
blaauwe gekneusde galnoten, doe die in
een verglaasd aarden potje, waarop een
goed sluitend deksel past, giet daarop ‘14
liter kokend water, laat het dan eenige dat
gen staan om af te trekken, en filtreer het

.
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daarna. Nadat men met dit vocht de onleesbare plaats bevocht.igd heeft, duurt het
naauwlijks een enkele minuut of de letters
zijn goed leesbaar. De laatste bereiding
echter doet het papier of ‘t perkament eene
eenigzins ligtroode kleur aannemen.

Hij maakt daar melding van de ElsebeerEbersche (Sorbus torminalis) en de Hehlbeeróaum (Sorbus Aria).
Het geslacht Sorbus komt in ons vaderland wel voor en is onze lijsterbesboom
(dr. L. A. J. BURGERSDIJK, Han&. tot de beH. C. STRICK VAN WIJK.
oefehng
der plantenksnde, hl. 204 en 368).
Daar misschien J. C. K. het werk van
St. Pietersdamme. In de B@.lragen voor SCHMID niet bij de hand heeft, wil ik beide
oudheidk. en gesch. van Zeeuwsch- Vluanderen,
plaatsen afschrijven :
van JANSSEN en VAN DALE, dl. 1, bl. 310,
>jDie Elsebeer-E. (S, torminalis) ist ein
l e e s t m e n : ,>Jonkheer GUILLIAMO A L V A R E Z in Bergwaldungcn z. B. im Odenwalde,
aanvaardde in 1738 de vrijheerlijkheid van sehr gemeiner Baum von Ansehnlicher
Westdorpe,
waarvan hij in 1763 aldaar Grösse. Er hat aufrecht abst,ehende Aeste,
het 25jarig feest vierde, nadat hij kort te abstehende, in der Jugend schwachfilzige
voren, bij koop te Gend, heer was gewor- Zweige und eine rissige Stammrinde. Seine
den van St. Pietersdamme, eene heerlijk- herzeiformige B&tter sind spitzgeluppt, beiheid, waarvan zeer veel »verduisterd” was, derseits kahl. Die schmntzigweissen Blüthe
doch die men door de oudheidkennis des mit abstehenden,flachen Blnmenblattern 2-3
bezitters weldra nverluisterd en aan den Griffel erscheinen im Mai und Juni; sie bilden
dag gebragt” hoopte te zien.” Gaarne ont- flache Doldentrauben. Die langlichen eiformiving ik eenige aanwijzing, waar die heer- gen Früchte sind reif braun, punktirt. und fast
lijkheid St. Pietersdamme gelegen was, en trocken ; durch Fröste und langeres Liegen
wat verder daarover licht moge kunnen werden sie teigig und schmecken dann angeverspreiden.
J. VAN DER BAAN.
nehm säuerlich. Sehr geschätzt ist das feste,
zähe, gelhlichweisse, von braunrothen und
Redingen ( v g l . X111. bl. 128). Deze
schwarzbraunen Streifen durchzogene Holz.
naam of Kedingerland, zoo als men vroe- Es wird zu Walzen, Rädern, Schrauhen etc.
ger schreef, is waarschijnlijk van saksischen benutzt. Auch wird es zu Möbeln sehr
oorsprong, even als die van Markelo, Dogesucht und erhält durch geeignete Beize
ringen (Doiringen, Deuringenj, Nordorindie meiste Aehnlichkeit mit Mahagoni.
gen enz., immers is dit het gevoelen van
Hierher gehört auch (zoo vervolgt hij)
den grooten kenner van Overijssels oudhe- d e r 3 0 - 4 0 ’ h o l l e A+lehlbeeybaum (8. Arin)
den, RACER, O~er$sss. Gedenkst., 11. bl. 5 en der in Bergwaldungen z. B. im Taunus und
6. Geen dorp of heerlijkheid van dien naam Vogelsberge hänfig wächst. Sein starker
bestaat in Overijssel.
Stamm 1st meist krumm und theilt sich in
C. J.
viele aufrechte Aeste mit abst,ehenden ZweiQooudsteentjes in de Noordpoollanden gen, deren jüngste Triebe weissfilzig sinl.
(vgl. X1. bl. 192). In 1578, twee en ze- Er hat ziemlich grosse, einfache, eiförmige,
ventig jaren na dat zoeken naar goudsteendoppeltstige, zähnige, oherseits glanzend duntjes door de maats van BARENTS, deed kelgrüne unterseits gleich den Blüthesstielen
I.~ARTENFROBISHERO~FORBISHER
uit de ge- und Kelch weissfilzige B.; die langgestielten,
bergten in de Noordpoollanden eene groote weissen Blüthen erscheinen im Mai und bilmenigte steenen uitgraven, in de verwach- den flache Scheindolden. Die fast kugeligen,
ting dat het goud- of zilvererm zoude zijn. bei der Reife sussen hochrothen, innen
In Engeland teruggekomen zijnde, bleek gelblichen und mehligen Früchte sind etwas
het bq een naauwkeurig onderzoek, dat grösser als die Vogclbeeren und essbar;
‘t maar gewone steenen waren, dit men na- sie können auch zur Viehmast benutzt werderhand gebruikte om er de wegen mede
den. Das Holz ist ausserordentlich hart,
te bestraten. - Van diezelfde stoffe zullen fest und zähe, muss aber als Nutzholz fur
de goudsteentjes der maats van BARENTS die Wagner gut getrocknet werden, da es
ook geweest zijn. (Zie: LUISCIUS, Alg. St.
sich s o n s t leicht w i r f t u n d aufspringt.”
Geogr. e n
Genenl. Woorclenb. AnnhangselDezc laatste is waarsch$lijk de boom, welke
bl. 534.)
H. C. STRIK VAN WIJK.
VAN SENDEN
in zijn werk bedoeld heeft.
C.

abeelboom (vgl. X111. bl. 63). Wij gelooven in sta.at te zijn de vraag van den
heer J. C. K. te beantwoorden.
In het werk van dr. E. F. SCHMID, Das
Pflunzenreich, Darmstadt 1856, word: op
bladz. 42 en 43 van het 2”. deel genoemde
boom beschreven.

VAN MAANEN.

Dolheid en Watervrees (vgl. A. R. I XIIJ.
bl. 30). Men zie het belangrijke en lezenswaardige artikel over dit onderwerp door
dr. LURACH, geplaatst in den Praktischen
Volk.Fctlmanuk, 1862, bl. 51 en volg.
C. VAN

MAANEN.
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GESCHIEDENIS.
Togten van hertog Albrecht en den graaf daar OTTEMA hen zoo gemakkelijk uit den
van Oostervant naar Friesland in 1396, droom kon helpen, door hen tè wijzen op
1398, en 1399 (vgl. XIII. bl. 37, 97). Heb WORP VAN THABOR, uit wiens boek hun,
dank, geleerde OTTENA! voor uwe zeer juiste
opmerking. Ja, ik had WORP VAN THABOR
ook nog kunnen raadplegen ; maar ik bezat
juist adat ééne boek” niet, ik kende dat
boek niet, en kon dus onmogelijk weten, dat
dat boek eene zoo juiste en duidelijke voorstelling van die togten gaf. Ook vroeg ik
geene uittreksels uit qude kronijken, maar :
of die togten kritisch waren onderzocht geworden.
Maar w. EEKHOFF, kende hij dit boek
toen hij in eene aanteekening op zijne Besc?w;jvàng van Leeuwarden, dl. 1. bl. 55, naar
de verschillende bronnen, welke over hertog ALBRECETB herhaalde togten naar Friesland kunnen geraadpleegd worden, verwijzende, zeide, dat die *bronnen » eene zeer
verwarde voorstelling geven, zoodat w;j
gaarne zouden zien, dat daaruit weldra eene
kritische geschiedenis van deze belangrijke
zaak werd opgemaakt”?
Ja, hij kende dat boek (toen nog onuitgegeven), want hij haalt het aan in aant. 14
op het eerste deel van zijne bovengemelde
Besckr@ing; hij kende het, en verzuimde
toch het over die togten te raadplegen.
Was hij welligt van de onfeilbaarheid van
WORP VAN THABOR en den monnik uit St.
Odulfs klooster niet volkomen overtuigd?
En mr. J. DIRKS, kende hij dat boek,
t o e n h i j i n zijne Redevoering over hetgeen het
Friesch genootsckap tot hiertoe verrigt heeft
en wat er nog te verrigten overbZ@ ‘) zeide:
11Gij kunt daar (in het gde deel van den
Vrijen Fries, bl. 167) meer in het breede
lezen, hoe tij wezen op het wenschelijke
van een kritisch onderzoek van den togt
van ALBRECHT VAN BEIJEREN, in de laatste
jaren der 14de eeuw ondernomen, om Friesland te veroveren. Dit onderwerp zou zeer
toegelicht worden uit de rekening van den
togt van 1399, die het ons later bleek,
dat op ‘sRijks Archief bestond”?
Gewis kende ook mr. J. DIRKS dat boek,
en toch wenschte hij een kritisch onderzoek, toch schijnt alles wat in dat boek
over die togten gezegd wordt, hem niet te
voldoen.
Beide, EEKHOFF en DIRKS (deze gelooft
nog aan den togt van 1399 !), achten dus
een kritisch onderzoek van die herhaalde
togten naar Friesland noodig. Hoe dom !
l) Opgenomen in het 34gte Vedug
lingen van het &iesch Genootschap.

der hande-

N bij den eersten oogopslag”, zoude gebleken zijn, adat er in 1399 geen togt naar
Friesland gedaan is”, doch » daarentegen
in 1396 twee togten (onder ‘s hertogs aanvoering) hebben plaats gehad, van welke
de tweede verward is met dien van 1398.”
~~Opmerkelijk is het,” zegt OTTEMA verder in eene aant. aan het slot van tijn
artikel, »dat de vragen van M”. reeds
grootendeels zijn opgelost door w. EEKHOFF, in zijne Beknopte Geschiedenis van
Friesland, die van alle en bijzonder van
deze togten een uitvoerig verhaal geeft,
bl. 99-122, en die ook WORP VAN TIUBOR
aanhaalt.”
Ja, w. EEKHOFF heeft mijne vragen grootendeels opgelost in zijne Beknopte Geschiedenis van Friesland. Dit blijkt duidelijk uit
Aant. 13 op dit werk, waar hij zegt: 1 Ik
blif die togten steeds beschouwen als een
zeer merkwaardig punt in de geschiedenis
van Holland zoo wel als van Friesland,
hetwelk grootelijks verdiende nader te worden opgehelderd. Ook daarom heb ik deze
herhaalde togten, door velen dikwijls met
elkander verward, bij eene nadere omwerking meer uitgebreid, en zelfs breeder dan
het overig gedeelte van dit werk voorgesteld.”
EEKHOFF wenschte dus nog eene nadere
opheldering. Hij spreekt,, wel is waar, in
dit zijn werk, op de door 0. aangehaalde
bladz., meer in het breede over die togten
dan hij in zijne Beschr. van Leeuwarden
gedaan heeft, maar hij wikt en weegt niet;
hij zegt niet, waaruit die verwarring van
den eenen togt met den anderen, bij de
door hem aangehaalde schrijvers, is ontstaan. Zijn verhaal kan dus geenszins als
een toetssteen op hunne werken, geenszins
als een kritisch onderzoek van die togten
aangemerkt worden.
Hij haalt WORP VAN THABOR aan, doch
slechts om één enkel door hem aangeroerd
punt te bevestigen. Hij prijst zijn werk
echter niet aan als de voornaamste bron
voor de friesche geschiedenis, als de bron
waaruit men slechts behoeft te putten om
alle verwarring te doen ophouden.
WORP VAN THABOR
spreekt van twee
togt’en, i n 1 3 9 6 , d o o r d e n h e r t o g n a a r
Friesland gedaan ; EEKHOFF
daarentegen,
slechts van ée’nen togt.
W. v. TH. zegt, dat de hertog, na de
Friezen, op den dag van de onthoofding
21
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van Johannes den Dooper (29 Augustus),
bij Schoterzijl’ slag geleverd te hebben, cis
teruggetrokken, en niet verder in het land
maar teruggekeerd van
doorgedrongen,
waar hij gekomen was *), niet zonder groot
verlies van zijn leger ,)." EERHOFF: dat
drie dagen na den slag bij Schoterzijl een
tweede gevecht, ten nadeele der Friezen,
voorviel, en de hertog vijf weken in hun
land vertoefde. » Onstuimig herfstweder en
gebrek aan leeftogt en betaling (vervolgt
hij) noodzaakten. ALBRECHT het overschot
van zijn leger nog voór den winter terug
te voeren naar Enkhuizen, waar het ontbonden werd.”
Het is niet onmogelijk, dat er in 1396
twee togten hebben plaats gehad ; doch
zoude de hertog, die in herfstmaand van
dat jaar, na het volvoeren van zijnen eersten togt, met het overschot van zijn leger,
weder in Holland aankwam, nog in de
laatste maanden van dat jaar eenen tweeden togt ondernomen hebben? [De schrijver van de VaderZ. Ch,ron. merkt (bl..415)
zeer te regt aan, 1) dat het onmogelyk was,
in het najaar in het lage en moerassige
Friesland te bestaan, gelyk de verstandige
JUWE JTJWINGA zeer wel geoordeeld had.“]
Kan de hertog, die, volgens de in de Vaderl. Chronyk, bl. 347-349, 358, 359, aan2) De hertog vertrok, ,,op Woensdag, den zestienden van Oogstmaand des jaers 1396 te paerde,
uit den Haage naar Enkhuizen, stak”, sedert, ,,de
Zuiderzee over naar Friesland, waar hij twee overwinningen behaalde, en keerde” v6dr den veertienden van Herfstmaand deszelfden jaars uit Friesland naar den Haag terug. Zie Naleezingen op
WAQENAAR, Qde dl., bl. 190, 191. Dit door VAN
WIJN, aan een ,,oorspronglyk
Stuk van dien tyd”
ontleende, strookt dus, wat ‘s hertogs kort verblijf
in Friesland betreft, met het verhaal van WORP
VAN

THABOR.

s) Ik twijfel geenszins aan den heldenmoed dier
Friezen, en geloof gaarne dat zij in den slag bij
Schoterzijl wonderen van dapperheid verrigtten,
doch dat er slechts 600 van hen in dien strijd gesneuveld zouden zijti (als WORP VAN THABOR ons
verzekert), dit komt mij even zoo ongelootlijk voor
als dat de hertog door het groot verlies van zijn
leger (van 130,000 man) genoodzaakt zoude ge-

worden zijn om terug te keeren van waar hiJ gekomen was. De slagting moet dan al verschrikkelijk geweest zijn, en de hertog den lust benomen hebben om met het ,,overschot van zijn leger”
(hij zal, èn bij de landing, èn in den slag telkens
wel 40,000 man verloren hebben), 100,000 man
bedragende, eenen tweeden strijd met de 29,000
overgebleven Friezen (ik veronderstel dat er behalve de 600 gesneuvelden, 400 gekwetsten zullen
geweest zijn) te wagen. Hee onwaarschijnlijk ook,
is het echter niet onmogelijk, want (om niet van
SIYP~ONS
strijd met de Yhilistijnen te gewagen)
10,000 Grieken versloegen immers bij Marathon
wel DARIUS’
tiemaal sterkere legermagt en bij Salamis, XEEXES' millioenen strijders. Kan de friesche geschiedschrijver, die ons dergelijke fabels opdischt, ook anders niet, gedwaald hebben?

gehaalde charters, gedurende al dien tijd
(ook in de eerste maanden van 1397, naar
den stijl van den Hove 1396) in Holland
is geweest, - k a n h i j , v r a a g i k , d i e n
tweeden togt aangevoerd hebben?
En wat zegt EEKHOFF van ‘s hertogs
tweeden togt in 1396?..... Niets! - De
hertog zond, zegt hij, in februarij 1397,
drie hollandsche edelen aan het hoofd van
eene legermagt naar Friesland, om de bezetting van Stavoren en andere plaatsen,
door de Friezen verdreven, te hulp te komen. Doch die legermagt werd immers met
groot verlies teruggeslagen? en dit kan dus
onmogelijk de (door W. v. TH. beschreven)
tweede togt van 1396 geweest zijn. - Er
kunnen echter (hoe onwaarschijnlijk ook)
in één jaar ook wel drie togten hebben
plaats gehad.
Daargelaten, of de hertog in persoon den
togt van 1398 heeft aangevoerd, wil ik
hier alleen nog wijzen op de rekening van
den togt van 1399, die, naar het zeggen
van mi. J. DIRKS, Leb. a. p., nog op ‘srijks
archief aanwezig is. Uit die rekening toch
zal kunnen blijken, of de togt van 1399
al dan niet heeft plaats gehad.
EEKHOFFS verhaal van de togten naar
Friesland, in 1396, is dus geheel in tegenspraak met dat van WORP VAN THABOR.
EEKHOFF schijnt veeleer het verhaal van
JOH. Zt LEYDIS gevolgd te hebben. En OTTEMA, wien hij zijne Bekn. Gesch. v. Frìesl.
(volgens de ) Voorrede”) v6ór de uitgave
liet lezen, heeft hem hierop niet opmerkzaam gemaakt! - heeft hem niet gezegd,
dat hij aan W. v. TH. verhaal van die
togten onvoorwaardelijk geloof mogt slaan !
Voorzeker mag men zich hierover verwonderen.
OTTEYA’S mededeelingen en aanhalingen,
EEICHOFFS
voorstelling van die verschillende togten hebben mij nog niet uit den
doolhof geholpen en mrjne vragen geenszins opgelost, want wat vroeg ik anders
dan : of die verschillende togten naar Friesland, in 1396, 1398 en 1399, behalve door
den schrijver van de VaderZ. Chron. en door
VAN WPN, ook door andere, en hedendaag.
sche, schrijvers kritisch zijn onderzocht geworden, en welke uitkomsten dat onderzoek
heeft opgeleverd.
En wat wcnschten de in de geschiedenis
van hun gewest ervarene EEKHOFF en DIRKS?
Wat anders, dan een kritisch onderzoek van
die togten.
En toch kan aan hunne aandacht nog
wel iets ontsnapt, - kan aan hen een
schrijver, die meer kritisch deze togten behandelt, onbekend gebleven zijn.
Ik eindig hier, en hoop met DIRKS, dat
1) eenmaal”, hetzij in de vergadering van

het Friesch Genootschap, hetzij elders, N een
speker moge optreden, die dit belangrijke
onderwerp volledig bespreekt.”
MO.
Mr. D. 3. van Lannep en de Landstorm
in 1813 (vgl. X111. bl. 76 en 103). Op regt
humane wijze heeft de heer J. VAN LENNEP mijne bedenkingen beantwoord. Kennelijk is het ook hem om waarheid te doen,
en dit noopt mij tot eenig wederantwoord.
De heer VAN LENNEP maakt mij een verwijt van mijne opmerking, dat de aanspraak,
die de luitenant-kolonel VAN LENNEP was
gezegd tot den landstorm te hebben gerigt,
niet in december 1813 kan zijn gehouden.
Maar als men de voorstelling der zaak in
het bedoelde werk van den heer VIN LENNEP nagaat, geloof ik, dat die opmerking
in mijn redebeloop volkomen grond had, en
dat de waarschuwing op bl. 341 van zijn
werk haar niet mogt terughouden. Ik erken echter, dat dit een punt van gering
belang is, en ik zou er dan ook niet bij
stilstaan, als de heer VAN LENNEP nu niet
beweerde, dat de bedoelde aanspraak in
het laatst van 1814 was gehouden. Hij
voegt er echter bij: ZOO ik my wel herinner.
Hij gchijnt hier zelf in zijn geheugen geen
vertrouwen te hebben, en, naar. mijn inzien, te regt, want die aanspraak is niet
en kan niet zijn gehouden in het laatst
van 1814. Ik heb hier niet eens mijne herinnering te stellen tegenover die van den
heer VAN LENNEP, aan wiens geheugen, gelijk aan zoo menig ander zijner gelukkige
talenten, ik alle eer wensch toe te brengen, daar uit die aanspraak zelve duidelijk
voortvloeit, dat zij bij de oprigting van
den landstorm, dat is: in den aanvang
van 1314 gehouden is.
Meer gegrond is het verwijt van den
heer VAN LENNEP, dat ik hem laat zeggen!
dat zijn vaders luitenant-kolonelschap geheel van administratieven aard bleef. Ik ben
zeker niet behoorlijk verantwoord, als ik
zeg, dat ik den referent in den rlrederlundschen Spectatw,
met zoo vele woorden
slechts naschreef, want ik had diens woorden naauwkeuriger met het werk moeten
vergelijken. Maar ik twijfel toch zeer of
het gebruik van het woord geheel in de beteekenis der periode zoo groot verschil
maakt als de heer VAN LENNEP wil, en als
hij verzekert, gelijk hij. werkelijk doet, dat
zijn vaders luitenant-kolonelschap gelukkig
van administratieven aard bleef, dan is
men evenzeer geregtigd daaruit op te maken, dat de luitenant-kolonel VAN LENNEP
alleen voor den inwendigen dienst bevelhebber was van het bataillon. De waarheid
is intusschen, dat hij in ieder opzigt en
dus zoowel voor den uit- als voor den in-

wendigen dienst chef was van het bataillon.
Doch de omstandigheden bragten mede, dat
er voor den luitenant-kolonel weinig active
dienst te verrigten viel, zoodat zijne functiën van zelven beperkt bleven tot de administratie of inwendigen dienst van het
bataillon.
Wat betreft de oranjelintjes der pieken,
ik geloof dat het voor den aandachtigen lezer-niet noodig is, dat ik hem opmerkzaam
make op het zwakke en onaannemelijke in
het betoog van den heer VAN LENNEP, en
hoe ik een bondgenoot heb in den steller
der bijdrage, des heeren VAN LENNEPS antikritiek voorafgaande, en in quasttum pro
ook in den heer A. DE NEUFVILLE, door den
heer VAN LENNEP zelven er bij gehaald.
De heer VAN LENNEP had ook gezegd,
dat zijn vader altijd vlak tegen de maat in
marcheerde, en ik vroeg eenvoudig, wie zou,
bij gebreke van tamboers of muzijkanten,
de maat hebben moeten aangeven. Indien
men nu, in die vraag, zou willen vinden
eene bewering, dat er bij het. corps piekeniers volstrekt geen tamboers geweest zijn,
da.n zou men aan mijne woorden eene beteekenis geven, die buiten mijne bedoeling
ligt. De heer VAN LENNEP zegt, er waren
wel degelijk tamboers bij den landstorm, en
ik wil dit niet tegenspreken: maar iets anders is het, of de bataillons een georganiseerd stel van tamboers hadden, die, ik
zal niet zeggen bekwaam, want dit zou een
onredelijke eisch zijn, maar eenigzins geoefend waren voor den dienst, die van hen,
vooral bij het marcheren, werd gevorderd.
En dat dit het geval niet was, schijnt voor
geen gegronde tegenspraak vatbaar. Het
door den steller der boven bedoelde bijdrage aangevoerde bevestigt mijn beweren,
en hetgeen de heer VAN LENNEP van dien
enkelen wale weesjongen zegt, is althans
niet geschikt om het te wederleggen. Als
wij ook maar eenigzins geoefende tamboers
hadden gehad om het geregeld marcheren
te bevorderen, zouden de manschappen,
terwijl men toen meer schoenen dan laarzen droeg, niet ieder oogenblik slipshod geloopen hebben, en dit weet ik zeer goed,
dat de eenige onaangenaamheid, die de
dienst van den landstorm mij heeft opgeleverd, deze was, dat mijn achterman mij
onder het marcheren, nog al eens op de
hielen liep, waardoor ik gedwongen werd
uit de file te vluGten om de hakken miiner
schoenen weder gp te halen. Doch dit zou
mij brengen op het terrein der anecdoten,
waarop het gewaagd is zich te begeven,
als men staat tegenover iemand als de heer
VAN
LENNEP,
die zoo bij uitnemendheid
weet te vertellen. Ik zou anders ook nog
wel een of ander betrekkelijk den landY
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storm kunnen bijbrengen, maar, behalve
dat het geen historisch belang heeft, zou het
ook zoo aardig niet zijn als de anecdotes
van de studenten en van den beul. De heer
VAN LENNEP meent, dat de laatste mij onbekend moet zijn, en hij heeft hierin gelijk, maar als hg onderstelt, dat de eerste
mij bekend is, omdat ik, naar hij vermoedt,
toen student was, moet ik hem hieromtrent
beter inlichten, daar ik het voorregt niet
heb gehad student te wezen.
Ik zou hier het clauclite jam rìvos kunnen zetten, maar ik moet mij nog eene
opmerking van historisch belang veroorloven, die ik echter ordeshalve welligt beter
had gedaan boven te maken. Het is deze,
dat de heer VAN LENNEP van oordeel schijnt
te wezen, dat de landstorm bij den intogt
van WILLEM 1 als koning der Nederlanden
te Amsterdam betrokken is geworden. Ik
geloof, dat de heer VAN LENNEP zich hier
vergist. WILLEM 1 heeft bij eene proclamatie van den 16aen maart 1813 (Staatsblad
no. 27) het koningschap aanvaard, maar
toen bestond de landstorm immers niet
meer? Na den vrede van Parijs, mei 1814,
en terwijl de vestingen, in handen der Franschen gebleven, door de onzen waren bezet, de nationale garde niet meer voor de
belegering of insluiting dier vestingen, zoo
als die van Amsterdam voor Naarden, behoefden te worden gebezigd; toen de landmagt van den staat meer en meer voldoende
werd voor den dienst, had de landstorm
ziJne reden van bestaan ook verloren. Na
de overgave van Naarden in mei 1814, herinner ik mij niet voor den landstorm meer
dienst te hebben verrigt. Het kan zijn dat
anderen dit nog hebben gedaan: de dienst
was trouwens niet druk of zwaar, daar ik,
in al mijn diensttijd (ik was korporaal)
slechts eenmaal eene wacht heb betrokken.
Haarlem.
DIXI.

Willem van Braamgl. XIII. bl. 41,99).
Zie over WILLEar en JACOB PIETER VAN
BRAAY de vrij volledige artikelen in het
Biograph. Woordenboek der Nederlanden,
door VAN DER AA, 2” deel, 3” st. bl. 1135
tot 1139, en NIEUWENHUIS, ‘CVoordenboek van
Ktmsten en Wetemchappen,
herzie% en omgewerkt, 2” deel, blz. 156 en 157 en de bij
beide aangehaalde schrijvers.
LABORANTER.

Heidens in Nederland (vgl. A. R.; X1.
bl. 34, X11. bl. 353). Indien men de rekeningen van de abdijen van Leeuwenhorst en Rijnsburg naziet, geloof ik dat
daarin wel vroeger melding van de h,eidens
zal gemaakt worden (b.v. a”. 1420) dan die,
welke ik thans hier zal geven,

In de rekeningen van Leeuwenhorst,
voor zoo verre die op het leidsch archief
aanwezig zijn, komen de volgende posten
voor :
AO. 1462. By mynre Vrouwe gegheven
die heydens xv 0.
A”. 1463. Die heyens die tot Noulich
waren, gegheven een arnoldus guld. fac:
xiiij 0. viii d.
A”. 1477. Doe die heydens tot Noortwyck waren, hem gegheven tot hoesscheden en om goidswille ende mede dat sy
van de hove blyven souden, xiii 0. iiij d.
A”. 1498. Als die heydenen tot Noortwyck waren, hemleyden ghescenct xiii 0.
iiij d.
A”. 1523. Die heydenen tot Noortwyck
wesende gegheven xii 0.
AO. 1524. Die heydenen doe sy buiten
voir onse poirt waren, gegheven omdat zy
voorttrecken souden xx 0.
. .ELSEVIER.

Dood van Sir Francis Drake (vgl. X11.
bl. 72. 132’1. Dat deze admiraal aan buikloop ~itierf,’ leest men ook in ziJne levensbeschrijving in : Leven en daden der Zeehelden, door V.(AN) D.(EN) B.(os), dl. 1 bl.
260; Xamml. von merkw. Lebensbeschr. a. d.
britann. Biograph. übers., Thl. 1. S. 268 ;
FULLER,
Holy State, p. 130, 131 ; the Rritish Plutarch, vol. 3. p. 184: . . . . . a bloody
flux, the natura1 disease of the country,
M”.
that brought him to his end.
Klooster te Rome (vgl. X111. bl. 37). In
1400 st,ichtte JAN PIETERB, een Nederlander, met zijne vrouw CATHARINA een hospitaal voor zijne landgenooten en voor de
Duitschers, daartoe 3 huizen gevende, waarvan het middelste tot kerk werd ingerigt.
Verschillende giften deden deze kerk, gewijd aan MARIA der ziele?&, vergrooten, zoodat ook beide huizen daaraan werden getrokken en DIRK HIEP van Paderborn, kanunnik te Maastricht, 7 naburige huizen
schonk, waarin het gasthuis werd gemaakt,
dat nog in 1661 diende tot het opnemen van
Brabanders, Hollanders, Zecuwen, Gelderschen enz., al waren die ook de hervormde
leer toegedaan. De prachtige kerk werd
ingewijd den 28”” november 1510 en bevat de graftomben van paus ADRIAAN VI,
KAREL
FREDERIK,
hertog van Kleef, WILLEM ENCKEVOORT en ÁNDREAS VAN OOSTENRIJK, beide kardinalen, enz. Zie Afbeeldinge
van ‘t Nieu Romen, Amst. 1661.
Ik meen voor een paar jaren ergens gelezen te hebben, dat de tegenwoordige paus
op aanzoek der nederlandsche bisschoppen,
deze instelling aan hare oorspronkelijke bestemming heeft teruggegeven. C. W. B.

--.
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Gesohiedenis van GriekMand van de/
1% tot de 18” eeu% (vgl. X111. bl. 134).
Hierover zal men met vrucht kunnen raadplegen : La Crèce sous la clominatìon TOmaine, byzantine, turpue et sous le rèqne constitutionnel 6 OTHON, par M.M. WLADIMJR
RRUNET DE PRESLES et ALEXANDRE
RLANCHET. De laatste is schrijver van het tweede
gedeelte, loopende van 1453 tot 1770. Het
laatste gedeelte is nog niet in mijn bezit.
Een en ander behoort tot het prachtwerk
I’ Univers, te Parijs, bij FIRMIN DIDOT frères.
c. w. B.

Aanstelling van Voogden (vgl. X111.
bl. 83). n Werd er vroeger, bepaaldelijk in
»het begin der zeventiende eeuw, ook voor
1) minderjarigen gezorgd, door bij voorbeeld
rrwanneer de ouders overleden waren, een
1 voogd of momber aan te stellen gelijk
1 zulks thans geschiedt? Zoo ja, wie is in
sstaat mij mede te deelen, ten overstaan
»van wien deze voogden werden aange» steld of daarvan thans nog iets te vin1) den is?”
Bij het doen van de aldus in dit tijdschrift voorkomende vraag schijnt geene
of althans zeer geringe gedachte te zijn
geweest van de wetgevende wijsheid en de
menschlievendheid van vroegere geslachten.
Zie, dat de wettelijke zorg voor de belangen van afwezigen, vooral in tegenwoordige uitgestrektheid, eene vrucht is van latere tijden, 1) eene bevrediging van eene door
1) uitgebreide handelsbetrekkingen en veel» vnldige overzeesche bezittingen,” ontstane
behoefte - dit laat zich gereedelijk denken en gevoelen.
Niet alzoo mogt men evenwel veronderstellen, dat eene zoo talrijke klasse van
menschen, die er ten allen tijde en overal,
en dus ook in ons vaderland geweest zijn,
))die zich selven niet voorstaen ende be»zorgen kannen”, en daaronder minderjarigen, voor hunne personen en goederen in
vroeger eeuw geheel onverzorgd en aan
zich zelven overgelaten zonden zijn.
Er kan dan ook een zeer voldoend antwoord op de vraag worden gegeven, want
waren de Romeinen reeds vroeg voorgegaan (de lex Ati& wordt, meen ik, gebragt
al tot het jaar van de stichting der stad
433, de 2ex Julia I’itia tot het jaar 722),
onze wetgever is niet achter gebleven, en
zoo als in de land- en stad-regten, in de onderscheidene provinciën en steden van ons
vaderland eertijds van kracht, kan worden
nagezien, zoowel wat aangaat de benoeming, als het beheer van ) de Voormonders
alen de Vogeden die den onmondigen van
>) het Recht geset worden (Ommel. Land Regt.
B. 111. $ 22, 24 en vervolgens}. Zie uit

velen HUGO DE GROOT, Inlezj’ding tot de Hollandse Regtsgeleertheijt. Boek 1, deel 7 bl. 23.
)> Wanneer bij uijterste wille op de voogdije
»niet en is voorsien, 800 plag snlx van
u outs (Hant-vesten by keyserin MARGAJBRIETTE aen die van Noort-Hollant gegen ven vry-daegs na ascensionis dag 1346) te
j)geschieden bij de vier vierendeelen, dat
»is de naeste vrienden van ‘s Vaders Vaders
>,zijde, van ‘s Vaders Moeders zijde, van
) ‘s Moeders Vaders zijde, ende van ‘s Moe1 ders Moeders zijde. Maar is daerna beeter
»gevonden, dat sulx sonde geschieden by
) de overheyt, dat is by ‘t Hof van Holjtlandt, - bij de Geregte van de steden ofte
u ten platten lande, oft,e bij de Wees-Kamer,
u die in verscheijde plaatsen daertoe zijn
~gelast,, blijvende nogtans de hoogste op~sigt over de Weesen by ‘t Geregte.”
?
Appingedam.

Vaderlandsche

vrouwen (vgl. X111.

bl.

Over deze
begaafde kiesche schrijfster, zie men D'ESCURY, HOU. Roem, IV. 1. bl. 95. Narigten
zijn over haar te bekomen bij haren broeder, den apotheker MASTENBROEK te Amsterdam. Een portretje van haar is bij het
Friesch Gen. van Geschied-, Oudheid- en
Taalkunde te Leeuwarden.
J. D.
L.
78,

134).

FENNA

MASTENBROEK.

Vaderlandsche vrouwen.

FRANCIJNTJE

DE

leefde van 1784-1855. Zie V. D. AA,
Biogr. K’öordenb., bl. 724, en verder de Leeuwarder Courant 1836, no. 16. Hare kleine
kindergedichtjes vertaalde A. CLAVAREAU.
Maastr. 1835.
BOER

Vaderlandsche vrouwen. Uitgebreide levensberigten van de door J. v. R. genoemde
vaderlandsche vrouwen heb ik niet kunnen
vinden. Misschien kan het volgende hem
van dienst zijn.
ELISABETH
MARIA
OVERDORP,
geb. POST.
r]In meer gemoedelijken trant dan de dames
WOLFF en DEKEN, schreefJuffer
E.M.POST,
poëtisch proza ; haar eerste geschrift van
dien aard is getiteld: Het land, dat in 1788
het licht zag en gevolgd werd door Reinhart of Natuur en Godsdienst, 3 deelen,
beide werken, die eene zeer kalme en zedelijke strekking hadden en bijzonder in
den smaak vielen. Als dichteres verkreeg
zij veel roem door een bundel, aan de schim
van haren vader (Voor Eenzamen), en een
anderen, aan de nagedachtenis van hare
moeder (MEj,e kinderlijke Tranen) gewijd.
Hartelijkheid en gevoel leeft in al deze
dichtstukken en nog meer in de Gezangen
der Liefde, aan haren verloofde OVERDORP,
V. 1~. M. te Noordwijk, 1794, die nogtans
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door overdreven sentimentaliteit het belagchelijke zeer nabij komen, en somtijds aan
het mystieke grenzen. Hare latere dichtstukken, in De ontwaakte Zanglust, 1804,
vereenigd, zijn als beschrijvende poëzy schier
onberispelijk, en bevatten of schilderachtige plaatsen, of voortreffelijke regels, zonals BILDERDIJK en FEITH ze somtijds gaven,
doch haar verder romantisch proza bleef
in den wansmaak van het laatste der 18d’
eeuw. E. M. POST werd geboren te Dordrecht den 22”fen November 1755, en stierf
den 3&” Julij 1812.”
Bovenstaande aanteekening vind ik bij
een portret van E. na. POST door PINKELES.
Ik meen, dat zij gedeeltelijk uit VTS~CHE~S
Leiddraad tot de Ned. Lette&. genomen is.
FENNA MASTENBROEK. Eene zeer verdienstelijke romanschrijfster. Haar roman wzlhelmina Noordkerk levert eene gelukkige
schets van nederlandsche zeden. Ook gaf
zij onderscheidene andere zedekundige werken in ‘t licht, en stierf te Sneek, den 3den
01% 1829. Haar levenswandel was gelijk
aan de lessen in hare geschriften medegedeeld.
MARIA

PETRONELLA

WOESTHOEVEN.E~~~

verdienstelijke dichteres. Hare dichtwerken
zijn in onderscheidene dichtbundels vers p r e i d . De lof der vaderlandsche .zeevaart
werd met goud, en De mensch geschikt uoog
cZe eeuwigheid met zilver bekroond. Zij stierf
te Amsterdam, den 26sten januarij 1830, in
den ouderdom van 66 jaar.
N. C. BRINKMAN, weduwe C.VAN STREEK,
was eene verdienstelijke schrijfster, zoo in
proza als poëzy. Zij stierf bij ‘s Gravenhage, den 4den julij 1828. De drie laatst,e
levensberigten vindt men in VERWOERTS
Handwoordenboek.
Ik doe nu op mijne beurt
eene vraag: waar kan ik iets over FRANCRJA BAANE vinden ? Zij waS het, die BELLAG onder de benaming van FIILIS bezong. Ik bezit van deze LAURA van BELLAMP
een klein, ovaal portretje, niet hooger dan
4 a 5 duim, door VINKELES. Is dat portretje op groot papier zeldzaam, en waaruit,
is het genomen?
L-F-T.
[Iets sangasnde FRANCINA

Navorscher, XI. bl. 109.1

BAANE

vindt men

Bestje van Meur8~. A.R.; X11. bl. 226,
300). Men -mag het dom heeten, dat onze
landgenooten zich nog in deze eeuw door
ENGELTJE VAN DER VLIES knollen voor citroenen lieten verkoopen: wij kunnen er
ons evenwel me6 troosten, dat men in Engeland’even dom was. Het bewijs geven de
Letteroefeningen van 1811, mengelw. bl. 358,
die het volgende mededeelen. 1) In het prinsdom Wales leeft nog tegenwoordig eene
mouw MARIA TEOMAS genaamd. Zij is vier

en tachtig jaren oud, drie en zestig van welke
zij in het bed heeft doorgebragt; gedurende
dat lange tijdverloop heeft zij geleefd, zonder bijkans iets te eten of te drinken. Tien
jaren heeft zij, gedurende dit tijdverloop
geleefd, zonder volstrekt eenig voedsel, hoe
ook genaamd, te nuttigen; zij bevond zich
toen in eenen st,aat van verstijving, zonder
van haar aanwezen eenige bewustheid te
hebben, In den jare 18Oí bestond haar voedsel in eene once broods en een glas water
in de veertien dagen; en nog gaf zij dit
voedsel over, eenige minuten nadat zij het
had genuttigd. Na zoo langdurig eene onthouding van voedsel, bevindt zij zich in
den toestand van een levend geraamte. De
heer JAMES WARD uit Newmanstreet, een
voortreffelijk kunstenaar, bezit eene overfraaije afbeelding van deze vrouw, eenig
in hare soort, en naar het leven vervaardigd. Hoogst welkom zoude den wijsgeeren
en geneeskundigen eene plaat van dit zonderling portret zijn, verzeld van een berigt aangaande het oorspronkelijk door den
heer WARD, persoonlijk nist hetzelve bekend.”

Geslaoht Zoete de Lake (vgl. XII. bl.
265, 292, 322; XIII. bl. 3, 129).
1484. JAN VAN LAKEN.
1492. ROLAND DE ZOETE beideschepenen
van den Gedeele (des Parchons) van Gent.
ALEXANDER ZOETE
LERS, geb. 1 aug.

DE

LAEKE

VAN

VIL-

16OJ, heer van Zevender en Potshoek, 7 30 aug. 1678, geh.
met ADIHANA VAN AERSSEN, geb. te Parijs
20 sept. 1606, t 15 nov. 1677; zij lieten
na 5 kinderen , waaronder:
a. PHILIPS, heer van Zevender geb. 29
j a n . 106, g e h . 2 8 d e c . 1 6 6 6 met. A N N A
VAN DER DOES; Ilij i 21 maart 1689 en zij
4 aug. 1700.
b. FRANçOIs, heer van Potshoek, geb. 24
april 1637, geh. met HENRIETTE VAN
AERYSEN.
ANTONIE
DE
ZOETE,
geh. met JOHANNA
EVERAERTS, had eene dochter, BARBERA DE
ZOETE, t 31 aug. 1556, geh. met DOMINIcus VAN WYKHUIZE, t 12 act. 1551. Hunne
dochter JOHANNA VAN WIJKHUIZE was geh.
IUet ARNOLD DE ZOETE.
BARTROLOMEUS DE ZOETE, geh. met JOHANNA HEYLINCX, had eene dochter RUINTINE
DE
ZOETE,
geh. met ANTONIE VAN
WYKHUIZE.
WILLEM DE ZOETE VAN LAKEN, geh. met
CLARA
VAN
NIASMINES,
dochter van BARTHOLOMEUS, in 1488 pensionaris van Gent.
Hun zo011 HENDRIK DE ZOETE VAN LAKEN
was geh. met CATHARINA VAN BORBE.
LEN, die t 16 sept. 1572 en dochter was
van WOLFAERT, burgemeester van Axel, en
Vrtu CATHARINA LEIJS.

BOGXER DE ZOETE VAN LAKKN, ZOuU b~i.~
HENDRIK voorn., t te Zieriksee, 19 jan. 1585.
Hij was geh.‘met ANNA SCHOUTHEETE,~ 16
jan. 1584, dochter van WILLEM.
De watergraaf van Vlaanderen ROGIER
VAN RERTSBERGHE
verkocht in 1298 aan
HENDRIK
DE
LE
LAKE,
vanGent, 13’/,me.

sures de moer, gisant en la paroisse de
Wachtebeke, ‘/,bonnier de moer en la paF. CALAND.
roisse d’ Assenede.

Hof vau Delft. Reeds in de 14d” eeuw
leest men van ndes rentmeesters innemen
)> van den verdingden lande inden Hof van
1 Delft, dat die poirters houden zullen X jaer
~~lanc, ghelikerwijs als mijns heren brief inI) houd, die zij daer of hebben.” (Rek. NoordHolland 1378/9.) Wtilk verding dit was blijkt
telken tien jaren: w$ nemen daartoe het
volgende over uit Rek. Noord-Holland 1494
fol. 59: “Verding van lande in Hof van
b)Delft - dat allen, die erven koopen in
~,den hof ende ambacht van Delfland of
l)ander wettelick dairan coomd, hetzij by
1 besterfte, by huwelike om sculd ofom andere
rasaicke binnen jaer en dach schuldich zijn
1) te commen wonen op huer erven : zoo wie
u dat niet en dede zoude verbueren X pond
onhollands ende dat erve den heere om zij11nen wille dair mede te doen. Wanneer
~die geërfde in de Hof van Delft op huer
»land ende erve aldair niet en begeren te
. >jwonen, en liever wonen binnen Delft of
l)in andere steden, dairt hem gelieft, soe
8 plegen zij gewoenlic ontlast te wezen van
n dezer servitude te verdingen tegens den
»grave of tegens zijnen rentmeester van
sNoertHollant tot elcken tien jaren eens om
)I eene zekere somme van penn., die zij dan
algaren bij den schotponden. Te weten, dat
1 beste lant op elckcn morgen tieu scotpon) den. Item ‘t beste dairan op elcken moralgen acht schotponden ende dat snootste
*op elken morgen zes schotponden. Item
l)noch mede, wanneer ‘t gebuert binnen de
) voirn. tien jaeren, eer ‘t generael verdingt
» omme toomt, dat diversche landen staende
1) tot desz. servitude bij coip, besterfte, hij~llick of anders comen op persoonen, die
) huer erven niet en begeren te wonen
))ende om dan elders te mogen blijven of
~1 gaen woenen zonder verbuerte, verdingen
~jdan oick int pardhdiev tegen den voorn.
) rentm’. totten vorm toecomende generalen ’
) verdinge.”
E.
Vaart van Amsterdam naar CIouda. Ter
zake dier nieuwe watering betaalde Rijnland jaarlijks aau de graaflijkheid 33 pond
6 st. 8 d. (GraeA. Rek. 141415, fol. 13).
E.
.

Alfen iu ZuidhoUaud. De brug aldaar
moest volgens zekere overeenkomst onderhouden worden voor een derde door de
graaflijkheid en voor twee derden door het
gemeene land, dus Rijnland (Graefl. Rek.
1428/30, fol. 86).
E.
Jaarwedden in de láde eeuw. De stadhouder had jaarlijks voor wedde 1200 r$ders, voor z;jne kleederen 100 rijders en
voor zijne verdere behoeften 400 rijders.
De rentmeester van Noordholland had
‘sjaars 300 pond en den 60”“” penning
van den ontvang. De volgende personen
werden betaald bij den dag, wanneer zij in
dienst waren :
De raden in het hof
WILLEM
VAN
ALKRMADE . met16 stuivers.
GERRIT VAN ASSENDELFT . x 11
JAN
VAN HALEWIJN.
. . »
))
HEMRICH VAN DER MIJE. . 1) 1,
LODEWIJKVAN
DER
EIJCKE.
~1
13
TIELMAN OEM VAN WIJNGAERDEN.
. .* . . . x >)
PHILIPS
RUYCHROK VAN
DEN WERVE. . . . . 11 10
JAN DE WITTE. . . . . 11 1)
ADRIAEN LOTTEN, ad+. des

hertogs

.

.

.

.

.

.

WILLEM VAN ZWIETEN. . ))
ADAMVAN
CLEVE, secretaris )
id.
>I
JAN LODIJCK,
JAN WANDELE,
id.
n
BRUIJNINKVANBOSCHUYSEN,

)

8

x
>)
))
IR
I)
))
3)

))

11

4
)j

3)
>F

6

I

)I

>,

bewaarder der registers. » 6
(Rek. Noordholland 1470/1 fol. 95.)
E.

@meeskunde in de Abdij van Leeuwenhorst. Anno. 1463. Mr. WILLEM, die barbyer, ghemeestert die joffer van ASSENhoir oghe, en twee boumaechden,
die een was ghetreden van een koe, en
die ander was ghebeten van des cloesters
bouhont oeck in hoir been, hier of te zamen gegheven, vi 9.
Anno. 1465. In die apteek gegheven om
iiij’/, loot pestilensy pillen x 0. viij d.
Anno. 1467. By mynre Vrouwe gegheven
mr. PHILIPS QOD (van Leiden), omdat hy
tot veel tyden opten cloester ghecomen is
by die siecke jofferen en oeck veel wateren
besien hadde tot synen huse, dat te zamen
draecht, xii Q vi 0 viii d.
Ann”. 1467. Om iiij loot pestilensypillen,
x 0 viij d.
Anno. 1472. Mr. LOUWEEYS doen comen
van Haarlem tot joffer SPIERING, doe sy
Ceck lach, hem gegheven xx 0 en voir kar:luyr 4 0.
Ann”. 1475. WYNOUT CORNELISZ. gegheven by beveel van mynre Vrouw, voir elke
DELFT

-

.
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joffer iij doyts, ende voir mynre vrouwe vi
doyts, om syn bedevaert mede te doen tot
Sinte Hubrecht, in Ardenne, omdat hy gebeten was van een dullen hont, xv 0 vì d.
(Er zijn dan 60 nonnen geweest.)
Anno. 1476. Mr. JAN VSNWEESP, geghevenvanmynreVrouwe(~GN~~vANNoRTrcH)
vynger te meysteren, xxvi 0 viíi d.

Mynre Vrouwe geweest tot Haerlem myt
hoiren vynger te meysteren, tot hoir broeders gegeten, den boden aldaer ende om salve
tot hoir vynger, enz. xvi 0 viii d.
Ann”. 1476. Mynre Vrouwe geweest tot
Werckedam te meysteren myt hoir vynger
ende meer andere dyngen die sy daer te
doen had, verteert ende den meyater gegeven, dat te samen draecht iiij S: xiii D iiij d.
. . ELSEVIER.

Ratten en muizen in de abdij van Leeuwenhorst. Uit de rekeningen dier abdij deel
ik de volgende posten mede:
Ao. 1464. Binnen het klooster gevangen
52 rotten; van dat stuk te vangen een oorqe.
xvii 0 íiij d.
A”. 1470. Op den Hove in dezen jare gevangen 489 rotten, voor elk rot 4 deniers
facit. viíij Q 3 0.
Noch gevangen 1159 muizen, van elke
muis een denier facit. iiij Q xvi 0 vii d.
Alle jaren komen de posten voor wegens
het vangen van ratten en muizen ; voor
elke rat werd betaald een oortje, en voor
elke muis 1 denier. In 1465 hadden de
nonnen 37 ratten gevangen, die daarvoor
ontvingen 12 11 4 d,
Dit ongedierte vond te dier plaatse nat.uurlijk veel voedsel, uithoofde van het koren
enz. ín het klooster aanwezig.
. . ELSEVIER.
Rijnland. Wij lezen op den omslag van
no. 9, van den jaarg. 1862 van dit tijdschrift
eene vraag van bijzonder belang naar zekeren
WILLEM
VAN
L E E U W E N ,&.
1363-1372
hoogheemraad van Rijnland en hebben daaruit op te maken, dat reeds in de veertiende
eeuw dit beroemde en zoo overveel magt
uitoefenende collegie in vollen bloei was.
Gaarne vernamen wij er. iets meer van en
wel speciaal, wanneer, waarom en door wien
dat dijksbestuur is ingesteld, over welke
landschappen en wateren zijn regtsbevoegdheid en administrative bemoeiingen zich
uitstrekten en eindelijk of toen meer dan
thans in den driehoek van Utrecht, Leiden
en Haarlem de naam van Rijnland ~lraison
d’etre” had.
Wel hebben wij een kaartje van de dertiende eeuw voor ons liggen en vinden daarop vader Rijn nog in vollen breeden stroom
langs Arnhem,’ Rhenen, Utrecht,, Leiden en

Katwijk aan Zee vloeien en zouden daaruit tot de overtuiging moeten komen, dat
er toen bij ontstentenis van een ministerie
van den waterstaat, wel overwegende motiven bestonden om ter beteugeling van
eenen 200 magtigen en grilligen stroom een
krachtig bijzonder bestuur in het leven te
roepen. Maar vermits het kaartje, waarvan
wij spraken, ons weinig vertrouwen inboezemt, daar het oppervlakkig is en ons conventioneel toeschijnt, zoo houden wij ons
aanbevolen bij zoodanige onzer welwillende medewerkers, die met de middeneeuwsche geographie van ons vaderland wat beter bekend zijn dan wij, om ons te zeggen
of werkelijk de Rijn als hoofdstroom van
Nederland het zoogenaamde Rijnland in de
veertiende eeuw nog genoeg domineerde om
met goed regt zijn naam aan dat landschap
te schenken, meer dan aan eenig ander, dat
er onzes inziens oudere en grootere aanspraak op had kunnen maken. Wil men ons
daarbij berigten, of het collegie van Riinland van zijn wording t,ot op den huidigen dag doorgaans zoo alvermogend geweest is om de overal dreigende bullebak
van gewestelijke en stedelijke regeringen
niet minder dan van particulieren te zijn,
en of dat alvermogen werkelijk op gezond verstand en billiikheid berustte. dan
zouden wij door zooda;ige welwillende toelichting onder een meer kalmen en bezadígden indruk komen ten opzigte van de
ons onverklaarbare tegenwerking, die WU
sinds een halve eeuw als belanglooze toeschouwers te constateren hebben gehad,
telkens wanneer het plannen van inpoldering of van land- of waterwegen gold, die
ongelukkig genoeg waren van in onvermijdelijke aanraking te moeten komen met
het, )Jkruidje roer me niet”, dat men Rijnland noemt en welk middeneeuwsch ding
wij, zoo lang we niet beter ingelicht zijn,
gaarne een zachten dood zouden toewenschen.
MARS.

Een kardinaal. Het volgende verhaalt

ín zijne Gedenckweerd$e
spreuckre~e, 13” boek, als gebeurd ten tijde als
paus ADRIANUS van Utrecht regeerde. 1) Daer
waren twee Nedertlandtsche Studenten in
Parijs, die na dat sy by malkanderen langhen tijdt ter Schele gelegen hadden, so is
den eenen gereyst na Duytschlandt, daer
hy Doctor in de Medicijne geworden is.
Den ‘anderen geraeckte in het Hof des Paus,
alwaer hy in korte dagen door syn geleertheyt verheven, en Cardinael gemaeckt is.
Daer na ist gebeurt, dat de Medicijn in ‘1,
Roomsche Hof te doen had. So haest als
de Cardinael sijn komste vernam, liet hy
BAUDARTIUS

1
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een kostelijcke maeltijdt bereyden, en nooden hem t’ sijnent te Gaste. Ter wijle sy
nu over maeltijt saten, en de Medicijn alle
de kostelijckheyt sagh, verwonderde hy hem
seer. Na den eten nam den Cardinael den
Medicijn sijn Ghesel by der hand& en
toonde hem sijn Paleys, met alle de kostelijcke Juweelen v a n gout e n s i l v e r , s i j n
schoone Peerden en Dienaers, en sey tot
hem: Ick en kan nu niet seggen gelijk de
Apostelen deden, Gout en Silver en hebben
,wy niet. Wat dunckt u, en heb ick niet
een goet leven? Ghebreeckt my oock yet
dat ick niet en heb? De hledicijn seyde:
Neen: daer ghebreeckt alleen een man die
voor u in de Helle vare: Hadt ghy dien,
soo waert ghy behouden.. Doe sey de Cardinael, Hoe spreeckt ghy aldus? Wat sou
ick met dien man doen ? De Medicijn seyde :
Alsulcken man behoeft ghy, of ghy moet,
daer selfs henen: Ghy zijt een groot Prelaet, ghy weet de heylighe Schrift soo wel
en beter als ick: Waer hebt ghy oyt glíehoort of ghelesen, dat yemandt met soodanighe opgeblasene hoovaerdye en overdadighe wellustigheyt, als ghy gebruyckt, in
den Hemel ghekomen is? Pleghen de Apos.
telen aleoo te leven, ghelijck ghy nu doet?
welcker plaetse ghy u noch wel durft be.
r o e m e n t e besitten? Eylacen! wy e n moghen alsoo in den Hemel niet komen ; maer
willen wy oprechte navolghers der APO+
telen ziju, soo zijn wy sehuldigh haer leere
en werken na te volgen, soo veel ons mogelijck is. Dese woorden gingen den Car.
dinael soo seer ter herten (wel wetende dal
sy waerachtigh waren) dat hy sijn Cardinaelschap verlaten heeft, ende begaf hem
bv de Protestanten in Duytslandt, alwaer
hy sijn leven in alle stilligheydt en vreese
Godes,ge-eyndight heeft..” - Is deze historie
waar, en zoo ja, wie was dan die kardinaal!

rekkende, hangt een houte burgh, bezet
met 300 muskettiers, aan etlijke masten,
voor Haarlem, in de lucht, om de verweerders van den wal te houden, ende dat ten
lijde als ‘is huu sen s c h u t , k r u j d t , nacht
koeghels mangelde.” Op welken schrijver
heeft hij daar het oog?

Leiden, pestnest. Wat kan de reden zijn
geweest voor c. HUYGENS, om in 1625 in
zijn gedicht 1) Aen 1. van der Bwrgh)’ Leiden
een pesttie,st te noemen? In 1617 had hij,
Leiden verldende, die stad genoemd : ) Paxxx no. 2.
trìo o?ubìor una ~020.”
Schermschool

van

Haarlem.

HOOFT

Op den ti-

Albertus Leoninucgl. X11. bl. 39 ; X111.
bl. 75, 142). Met ALBEBTUS LEONINUS, van
wien L. J. een portret bezit, zal waarschijnlijk tot ééne familie behoord hebben de
geleerde van denzelfden naam, van wien DE
CRANE in zijn Verhandeling over den zoogenaamden. nieuwen stijl, geplaatst in VISSER
en AMEBSFOORDT, Archief van vaderl. en inzonderheid vriesche geschied-, oudheid- en taalkunde, 2” st. bl. 61, het volgende zegt: ,,Bi
deze gelegenheid verdient hier bijzondere
vermelding een Nederlandsch geleerde, ALBERTUS
LEONWJS,
eigenlijk VAN LEEZ~WEN
VAN QBOENEWOUDE
geheeten, Doctor in de
Regten en voortreffelijk wiskundige, een
Utrechtsch edelman en ook in deze zijne
geboortestad in 1594 overleden. Terwijl
GREGOBIW
van verscheidene Bcademiën de
gevoelens der geleerden over de vereffening van het Burgerlijk jaar inwon, heeft
I,$OYI‘~~JS zijne gedachten daarover eigenhandig den Paus aangeboden, en ook aan
de Republiek Venetiën en aau STEPHAMJS
BATTHORI,
den Koning van Polen, toegezonden. Dit werk onder den titel De Vera
puantitate anni tropici, et de ratione restituendi
annum civiiem ad Gregorium XLIl p. m. had
hij reeds in 1578 te Keulen laten drukken, doch heeft de kieschheid gehad hetzelve niet uit te geven, voordat de Nieuwe
stijl in 1582 in Italiën en Polen dadelijk
was ingevoerd. 2. VOSSIUS de Scient. Nathem.
cap. 65 $ 49, alsmede c. BUR~MANNI Traject.
Erud. p. 184.”

Jan van Scherpenhuyaen. Wie is in de
gelegenheid eenige levens- en familie-bijzon
derheden op te geven van JAN VAN SCHERPENHL~EN,
gouverneur Van Suriname in
1696? Waar is hij geboren en overleden5
Had hij vrouw en kinderen?
R . E:

Belegering

te Amsterdam.

tel van BREDEROOS Moortje lees ik : 1) Gespeelt
op de oude Amsterdamsche Kamer, Anno
1616 ende o p ‘ t S c h e r m s c h o o l , A n n o
MDCXXXVH binnen Amstelredam.” Waar
was dit schermschool, werden daar geregeld tooneelvoorstellingen gegeven, wie deden dat en hoe lang heeft het geduurd?

Nationale beleenbank. In het begin de.
zer eeuw bestond er te Amsterdam eem
Nationale Beleenbank. - Welke was hare
werking en wanneer heeft zij opgehouden
te bestaan?
i

(Brie-

een no. 456), als hij spreekt over de onge.
rijmdbeden door sommige historieschrijverr 3
verhaald ten opzigte van kri%igszaken, zegt
heen landzaet, ende loon van de Staet,er ’

9

Uitbeiteling van familiewapens (vgl.
/

X11. bl. 301, 329, 356; X111. bl. 1, 35,
107). Uit de antwoorden, die op deze vraag
22

gegeven zijn, blijkt, dat deze maatregel
niet in alle provinciën gelQkt$dig is afgekondigd.
Wat I%lland betreft, ik heb voor mij
liggen een daartoe st,rekkcnd placaat. Aan
het, hoofd staat: Vrijheid, Gelijkheid en
Broederschap ; aan het einde : De Provisioneele Repraesentantcn van het Volk van
Holland, gedaen onder het Kleinzegel van
den Landa, 8 J u n y 1794, P . G E V E R S . T e r
ordonnantie van de Provisioneele Repraeseatanten van het volk va,n Holland. (get.)

Utrecht, en is in de &%s+ wn A& E%torz’sch. Genootschap ie t&echt afgedrukt,
(laen jaarg. 1862. bl. 122).
Ik neem de vrijheid die l$ hier mede
te deelen:
Noms d e s s o l d a e t s d e l a Comppie de

SCHEFFER.

L I O N RAMBART,

,1Art. 5. Dat de oude grafzerken in de
Kerken zullen moeten worden gelaten, ZOO
lang de opzichters derzelven of aoogenaamde
Kerkmeesters zulks verkiezen ; doch dat
daarop alleen de nn?zlew en sterftijden, doch
niet dc wapens zullen mogen blijven, welke
zdra mogelyk zullen worden uitgehakt.
Art. 6, Dat de nieuwe begraafplaatsen enz. met de namen en sterftyden, doch
zonder titels of wapenen, mogen aangelegd
worden.
Art. 9. Dat voor den 1 Sept. 1793 alle
wapens en rouwkassen door of van wege
de eigenaars derzelven, ten hunne kosten,
doch onder opzicht der respectieve kerkmeesters uit die kerken zullen mogen worden weggehaald, en dat de overblijvende,
v66r de maand Qctober, ten behoeve der
Arwen of Kerken van elke plaats, nullen
worden geamoveerd.
Art. 10. Dat dit echt.er
niet toepasselijk
is op tombes, gedenkteekens van kunst of
diergelyke monumenten, waardoor tien de
gagedachtcnis
van Vaderlandsche Staatsmannen, Helden, Geleerden of Kunstenaers
in eenige plaatsen heeft willen vereeren cn
vereeuwigen.
Art. ll. Dat vóór den 1 Sept. 1795 van
de voorgaz?& van alle huizen en andere
gebouwen, alsmede van alle Eoctsen, jachten en andere re@- of vawtzrige~ door de
respective eigenaars zullen moeten worden
weggenomen of uitgehouwen alle wapenschilden of ornamenten van heraldie, op
poene dat zulks in de voorz. maand op
oxdre van de municipalileit, do& ten koste
der eigenaars, zal worden ten uitvoer gebragt.”

MATHIEU D E
VILLI& sppQi!l&.
THOIAs
TAPPE,
i#

. . ELSEVIER.
-

-

Krijgsvolk in het turfschip van Breda
1500 (vgl. A. R.). In den NE62>Orscher,
VI.
bl. 100, heeft men verlangd de namen van
het krijgsvolk te weten, dat Breda in 1590
heeft helpen overrompelen. Lenigen ‘zijn
dientengevolge in den Naw. VIT. bl. ‘290
opgenoemd.
Eene volledige lijst van dat’ krijgsvolk
bevindt. zich op het provinciaal archief van

~~OIWSr

D

E

LIERRE

(E&qEBM

RE LIEEB),

Gouverneur de Wilhelmstadt, aynts &c‘
c o m p a g n é monsar D E HARANGUERES & la
prise du chastoau de Breda.
Le capitein YATHEUS HELT, commandeur.
Le Ssl’@ant B A S T I A N PINET.
SargeaIlt.

FREDERICK DE MENUTER,

,,

GILLES D E NIVELLES,

,,

GQDTSCHALCK VAN ARTSEN.
C O U R T V A N PATERBON.
JA%OB V A N MIDDELBIZRCH.
CORNBLIS

UPENS,

CORNELIS

corporael.

V A N D E N HAGE.
LAMBART, sargiant

Capitaen
maior de Breda.
N o m s dr. soldaets d e l a grcrnicron d s
Heusden.
Le capne JAN D E PERNB, officier.
Le

CRpnp

JACQUES YOR.ET.

P I E R R E COpIN,
JASPAR

appoinctd.

V A N BREssEN.

H A N S V A N OFFEN.
H A N S CRANEVELT.
J3ANs

DRBUBEN.

DINGUEMAN
PIERRE

WILBEM.

SECQUE,
MIiTSAERT.

LE

DANIëL

corporael.

HANS ALBERT VAN HOLT.
C A E R L E V A N OLDENHO.VE.
G H Y S B E R T VAN HEKEREN, appOillCt&
GERRIT NIEUWENEUYSSE.
H A N S V A N D E N B O S C H , mort.
CASPAR
SEBERT

VAN
VAN

Uit het

COELEN.

LANGESTRATEN.
Vendel van HERIUGIERES.

GERARDT DE

PROEF&

C&ptne

ap,paiUCtk.

A D R I A E N L E COBQ, sargiant,.
N I C L A E S D E P E R I N A , appOinCt&
PIER SISTELLE,
1,
,>
PIER FOSSE,
,7AN D E
ROLACH, COrpOrael.
LOUYS

DE

L A CHAIBRJZ,.

ALEXANDRO

POTTIAU.

JACQUES HELEAU.
RASTIAEN RUMON.
ANTHONE
HOVENIER.
DI-RCK
VAN SANT.
HARMAN GEERT.
HANS VAN ANTWERPEN.
FRANsOIS

BOUREL.

JACQUES PEETER.
BONAVENTUR QUENONG.
CORNELXS JACOBSS.
BDRIAEN

BURCHGRAVE.

JAN LE CAXWYS.
JOEJOE BLOET.
LOUYS VIERHALLEN.
DIRCK VAN SUIPXEN.
PIERRE ROUEROEY.
YYOHES IIENRICK.
JAN DE LEWAER.
MERTEN
VAN ANTWERPEN.

Noms des soldaets de la comp de monss.
le Compte PHLIPS DE NASSAU.
Le Gapt” JAN LOGIER., commandeur.
Le SecfI~~~TOF~~~~D~I~~Ls~EYE, appoincte.
LAURENS CHO~ETTER, corporael.
FRANS VAN INDONE, sppOinCt6.
FRANSVANDEBRUQE
1)
CLAUDE
GROFFIGNY, 11
a>
PIERRR GILLO,
,,
NICLAES OEINTS,
PETER ADRIAENS.
MELCHIOR HENNINO.
TEOMAS DE RAS (DRAS) ').
JAN DANS.
GOESSEN ADRIAENSS.
THOMAS ADRIAENSS.
GERART NETTE.
IATHEUS DE LIERRE.
FRANS VAN NERENTALS.
. . ELSEVIER.

Joost van L&ing(vgl. X111. bl. 136).
Reeds in 1851 heb ik in de Kron$ van het
Historìsch Genootschap, 7’” jaargang, bl. 390
uit de rekeningen van Leiden aangetoond,
dat het lijk van dien stadhouder den pte”
aug. 1483 te Leiden gebragt werd, en er
toen een lijkdienst voor hem in de Pieterskerk werd gehouden. Ook dat aan den
oversten hopman 100 L is gegeven, om het
lijk naar Vilpont of Nilpont (by Nyvelle)
te brengen, waar hü waarschijnlijk is begraven. Indien dus JOOST VAN LALAING den
5dea aug. 1483 aan zijne wonde, voor het
beleg van Utrecht, is overleden, komt het
mij voor, dat hij in het leger is gebalsemd,
eene merkwaardigheid, die in de leidsche
rekeningen niet vermeld wordt.
. . ELSEVIER.
Prins Haurita in de Beemster (vgl. X11.
bl. 361). Nog altijd blijf ik het antwoord
op de voorgestelde vraag wachtende. Ik
voeg er thans nog de vraag bij : is het waar,
dat prins MAURITS met zijn broeder FREDERIK HENDRIK en gevolg, op den pden julij
1612 de Beemster met een bezoek vereerd
heeft en wie weet den weg aan te wijzen
dien zij derwaarts gegaan zin?
J. BOUMAN.

*) Op gijn

grafschrift

in den Klundert staat URAS.

Oude spelen (vgl. X1. hl. 38, .106 ; X111.
bl. 33, 138). Trowmadame is niet uitsluitend een meisjesspel. CH. NODIER, Vocabw
Zaz’re, geeft de volgende verklaring : )I espèce
de jeu auquel on joue avec de petrtes boules
ordinairement d’ivoire, qu’on t&che de pousser dans des ouvertures en forme d’arcades,
masqudes de difftrents chiffres.”
‘t Verwondert mij, dat de frnnsche naam
van het spel niet jjtro~-madame” is, en
men zou haast denken, dat 1 trou-madame”
een verbastering is van 1) tour-madame” of
1 tourne-madame”; te meer, omdat de engelsche benaming 1 troll-madam” is.
To troll, to roll, to drive about ; fr.
tourner.
Dat I) trou-madame” ook wel in ‘t Engelsch ) kingCharles heet, vind ik nergens
bevestigd. Was ) trou-madame” echter een
lievelingsspel van KAREL 11, dan is dat
zeer wel mogelijk ; want een langharig
hondenras (hier leeuwtjes genoemd), dat
zeer in KARELs smaak viel, noemt men in
Engeland nog: king Charles’ dogs”, 1) a
king Charles’.”
L-F-T.
Vonnis tegen eenen leidsohen dererteur
in 1882. Alzoe by onsen genadigen Heer
den Hertoge van Oistenryck, Grave van
Hollant ende by den gemeene Staten van
den lande van Hollant, Zeolant ende Vrieslant een wapeninge en heervairt opgeset
en opgestelt was te doen opten vianden en
quaetwillende van onsen genadigen Heer,
als der stadt van Utrecht, die stede van
Amersfoirde mit haere adherenten, ende dat
elke stede mit zyne Stander en getale van
volke van wapene uytbrengen soude. Ende
om die wapeninge mitten Stander van der
stede van Leyden en luyden van wapene
nae bevele ons genadige Heer en der ordonnanoie dairop gemaict te volcomen, soe
zyn een zeker getale van den poorters van
Leyden, als ooc enige van den Gerechte,
enige van der Vroescip, enige van der rycdomme als stutten en andere gemeentemannen by name ter heervairt geboden
mitter clocke en dat hem elc dairtoe bereet
maken en houden soude om mitten Standerdrager, Gerechte, Capitegnen en Vroesaip
samentlyc wt te reysen op te verbeurnisae
van live en goede. linde wair dattet yement
wair die mitten Standerdrager wtvoere en
vanden Stander wech ghinge off wechtoge
of after bleve buyten oirlof consente des
Standerdragers en den ghenen van den Gerechte en die als capiteynen en hooftmannen by hemluyden gevoicht waeren, die
soude verbeuren syn lyff en goet.
Ende alsoe J A N W I L L E N HUGENZ'Z' en
WOLBRANT
JANSZ' mede wtgebodee waeren
ter heervairt mitten Stander van der stede
4P”
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te reysen op hoir lyff en goet, en mede
mitten geselscip wt Leyden gereyst syn, soe

rechtnlyck verbeurt heeft, beghërende anden Gerechte doir die passie en lyden ons
Syll WILLE31 JANSZ' en WOLLEBRANTJAXYZ'
Heeren Jhesu Christi ende doir zijne heyvoirs. uten velde vande Stander vander
lige bitten (bitteren) doot, hem van zijne
stede wechgetogen en enen tyt- van . . . lllive ende goede gratie ende genade doen
dage wech gebleven buyten oirlof en con- 11willen, ende tgene dat hy hieran tiegen
sent, van den Standerdrager, van de Capil)der stede misdaen heeft, men hem dat
teynen en die van den Gerechte, contrarie
IJ vergheven willen,”
die keuren en geboden van der slede dairof
Ende want JAN ende WOI.LEBRANT~~~~~.
gedaen, mitswelken zy verbeurt hebben
hierop in gracien van hoir live en goeden
hair lyf en goet; dan die voirs. J A N
en genomen zyn; Ende ahoe sy weder onder
WOLLEBKANT
zyn na den tyt dat zy wechden stander en gemeene luyden van wapegelopen en uten Heer gescheyden waeren,
nen ghebleven syn ende mede geweest
weder gecomen in den Heir by den Stanhebben in den slach die opte vairt schiede,
derdrager, Capiteynen en die van den Ge- Soe hebben tGerecht dat angesien ende
rechte, bekennende hare misdaet en dat zy
overgewoghen ende dairomme die misdaet
dairan quaet gcdaen en hem ontgaen hadte gracioselyker ende te goedertierliker corden, begherende gratie en baermharticheyt,
rigieren ende zijn meer genegen tot ontfarmaensiende dat zy niet en wisten soe veel herticheyt dan tot strengheyt van Jnsticie,
daeraen misdaer. te hebben ; daerwt dat die alsoe dat JAN WILLEMSZ'~~~~WOLLEBRANT
Standerdrager mitte Capiteynen en die van JANSZOEN hiervoir der stede ter ceren ende
den Gerechte die te velde lagen hembey- ter beteribge van der voirs. misdaet, elc
den ter duechtelyc antwoorde gaven dat een bedevnirt doen snllen tSinte Pieters
dese sake en misdaet der st,ede gehelike
ende Pouwels te Romen, ende aldair vananghinge en dat zyluyden dair niet in doen der voirs. misdaet hoir biechte spreken,
mochten noch en conden, sonder die van ende sullen wter stede van Leyden gaen
den Gerechte en als men mitten Stander
huyden binnen sdages sonneschyn ende
by der gratie van Gode thuys quame sy morgen wt, Rynlant, wt.en Hage en wt Hagesouden dat gairne voir hembeyden spreken
ambacht, elc op zijn lyff. Ende sullen van
om hembeyden in gracien en genaden te der voirs. bedevairt der stede een goet
ontfaen en te nemen, ende seyden densel- betoech senden, en teynden dat betoich, soe
ven JAN en WOXLEBRANT
dat zy by den en sullen JAN noch WOLLEBRANT voira. niet
Stander voirt souden blyven, en doen mit- weder comen in der stede van Leyden, in
ten anderen poorteren die inde reysc wae- Rynlant in den Hage noch in Hageambacht,
ren als goede poorteren sculdich waeren
ten sal wesen by den meesten ommeseggen
te doen; op wel!e woirden J A N ende WOL- van den Gerechte elc op die verbeurnisse
van zyn lyff. (Correctieboek: oan L e y d e n ,
LEBRANT
voirs. in den Heir hy den Stander ende by den gemeene geselscip van
3 jan. 1482).
. . ELSEVIER.
der stede gebleven ende mitten Stander
thuys gecomen zyn. Ende want dit een
Oorspijkersn. 1 Alsoe onsen alregenadichquade en onbehoirlicke sake is die de voirs. sten Heer den Roomschen coninck mit, zyne
JAN
ende W O L L E B R A N T inder voirs. reyse
openen brieven van mandementen heeft doen
van der heervaert alsoe deden, ‘t Gerecht
vercondigen ende gebieden, dat men geen
van hem noch nyement en staet te lyden, dan
t’rnwanters, spechaelers en andere boeven,
hebben denselven ter bede van den Stanstarck en gesont van leden, soe dat zy
derdrager, Capiteynen en den Gedeputeerwel hoir broot winnen mogen indien zy
, den van den Gerechte die inder reyse gedat doen wilden, niet en sullen ,verkeeren
ordonneert waeren in gratie genomen in in den landen ons voirs. genad. Heer bqmanieren als hiernae volgende, te weten:
ven XVI jaren oudt ende beneden vyftich
11dat JAN WILLEMSZ' en WOLLEBRANT JANSZ' jaeren, niet besiect en gesont van leden
lrsfaen sullen voir der stedehuys beneden
wesende, en dat men die aentasten en vanDOP ter strate in een ront sirkel voir den gen sal en die met een oor a e n e e n pael
ljgemeen volke elc bloets hoefts an hoir spikeren, en daerenteynde hemluyden bannen
» wamboeys, elc hebbend een naect bloet en ballinge leggen wt den lande van Hol.
»zwaert opgeheven in hoir handen, e n elc lant, Zcelant en Vrieslant, den tyt van
,>van hem die één voir en die ander nae, twie j a r e n , op die verbeurn&e van hore rech~sal seggen mit luyder stemmen, soe dat terbant, gelyc dat mandement wtwyst en
~,rnen elc van beneden op bescheydelyc hol begrypt, wesende van den XVI”” dach van
,,ren mach, bekennende an den Gerechte
februario ann”. CCCCLXXXVI
na den
11dat hy na den Keuren exi geboden van
loope shoofs van Hollant.
>,der stede an tgene dat hy inder reyse
Ende want CLATS JACOBSZ' contrarie des
,~gedaen hoef? zijn lyff ende zyn goet ge- verbods voirs. gecomen is binnen der stede
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van Leyden, die een starck en gesont persoon van leden en daerom gevangen is,
soe sal men den voirs. CLAIS JACOBSZ ter
stont spikeren mìt zyn oor aen eenre pale,
en als hy hemselven dairof ghelost en gevryet heeft, soe sal CLAES JACOBSZ voirs.
binnen eenre ure daernae op die verbuernisse van zyn rechterhant, gaen wter stede
van Leyden en morgen wt Rynlant, wten
Hage e n w t Hageambocht, e n o v e r m o r gen wt den lande van Hollant, van Zeelant en van Vrieslant ende dacrwt blyven
twie jaer- lanck, nae inhout des voirs.
mandements, op verbeurnisse van zyn rechterhant.” (Correctieboek van Leyden van
7 april 1487.)
. . ELSEVIER.

Jacoba van Beieren. Na haren dood
werd. haar huisraad, dat meestal 1) versleten
j)ende zeer wtgebruijct ende gequetst was”
gedeeltelijk gebragt naar het hof in den
Haag en gedeeltelijk in het openbaar te
Leiden verkocht (Rek. Noord~ollan~d, 143617,
fol. 45).
E.
Eduard van Engeland (Koning) kwam
6 october 1470 te Texel aan, waar hij ontvangen werd door de raden JAN VAN HALEWIJN en LODEWIJK VAN DER EYCKE, Wan-

neer hij zich naar den Haag begaf (Rek.
ïVoorcU~ollan~, 1470/1, fol. 118).
E.

Karel de Stoute. Zij, die in 1471 hem
niet naar Frankrijk gevolgd waren, moesten
uit de inkomsten hunner leenen betalen 16
grooten van elken Rins. gulden; van welken ontvang ecne bijzondere rekening gehouden is.
E.

AGchaffing van het kwaakspel te Leiden in 1467. Uit eene resolutie van den

25’*” mei 1457 blijkt, dat de quuke (kwaak)
op het. raadhuis van Leiden stond, en dat
de dienaren van den schout daarvan de
voordeelen genoten; doch dat dit dobbelen
in 1457 is afgeschaft, want men leest in
het Resolutieboek van dat jaar het volgende ;
I;Orn te stuwen die quaetheden, boeveArie en gevechte ende die zweringen die
sgeschien op die @rake, staende in der
1) Stedehuys, soe is daerop by den Gerechte
>,en Vroescip overdragen dat die of wesen
b)sal, en men sal die scouteknechten geven
1 voor tgenot ende profyt dat zy dair of heb1) ben, van stadswege ij pont groot, makende
NXVI B payement, aengesien hoir loon
~~clein is dat zy hebben - en dat zy dic~>wilen by dage en by naehte inder stede
~>dienst zijn om quaetdoenders te vangen
nende de goeden te beschermen.”

In de hss. KeurboeketL van Leiden, sedert
1360 aanwezig, komen verscheidene bepalingen voor tegen het dobbelen. Dat men
daar gesteld was op het handhaven dier
keuren, blijkt uit eene resolutie van 10
nov. 1465, van den volgeuden inhoud:
1 Is geconsenteert dat men ter liefde van
ljmynheer van GRUYTHUYSE, die also als
»die stedehouder en die van den Rade met
N sommige van de poorteren gedobbelt heb>) ben, dairan dat zy bloetschuldìcJL
zijn, nae
)>inhout der keur - dat men op desen tyt
))hem luyden gratie daerin doen sal, en
*dat ter eer en liefde van mynheer den
nstedehouder in die stede van myne geljnadige h e e r - en dese reyse gedragen
nsal - en an hem begeren dat hy dusda»nigen inbreke (inbreuk) niet meer en wil
>tlaten geschien, noch begeren te doen, tesgen die keuren en rechten van de stede.”
In het- Verhaal van het Beleg en de Verovering van Leyden
door hertog JAN VAN
BEIJEREN
in 1420, beschreven door mr.
JOHAN MEERMAN ( Verhandelingen van de Muatschappij van Neder2. Letterkunde 1306), komt
in de Bijlagen bl. 163, eene leidsche keur van
1 4 9 7 voor, tegen het dobbelen, quaerten, yuaken, neylen, het spel dat men met tairningen
of mit quaertspelen speelt, pysen, keylen, efen
ende one$en, cru& e9&e munt enz.
Hierop werd eene uitzondering gemaakt,
)I wanneer onse Heer van Hollant, onse Vrou>jwe va,n Hollant, of enich van sinen kinaderen binnen Leyden syn, dat dan een
n yghelic doblen mach, terwillen dat si hier
1) binnen syn, sonder verbeurnisse.”
Er werd tevens bepaald, dat »alle scyfspel, dat men mit scyven speelt, als worptafelen, langhen in twìen borden, pisten, faelgen, eerst an cloten ende wieken, mach een
yghelic spelen hoe hi wil, sonder verbeurnisse.”
Wie kan ons zeggen wat men onder die
verschillende spelen verstond, en hoe zij
gespeeld werden?
. . ELSEVIER.

De Rondschbosch of liever Hontbosch komt
telkens in de graaflijke rekeningen voor.
Nadat in GraaJ. Rek. 1442 f. 85 gezegd
was, dat de duinen bij Hontbosch en Petten door den laatsten storm voor 6 act.
zeer beschadigd waren, leest men, dat besteed werd te maken >)ant cruys, dair Pet~1 ten plach te staen in een verwaeijt relle
N twee dycken,” elke dijk twee roeden lang,
vier voet breed en vier voet hoog ; en
zuidwaarts in N een del twee roeden dyks”
(ib. 1451/2 fol. 90).
E.
Rottenkruid. In Graajl. Rek. 144516 f.
32, 175, leest men, dat zekere HEIJLKEN,
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nadti men eerst hare teregtstelling had uit- ’ SP Leyden, die ‘t hebben sullen”. ( I+oed&zqsgesteld, omdat zij zwanger was, verbrand &soEut&n).
. . ELSEVIER.
was, daar zij met rottenkruid vergeven had ,!
d e v r o u w v a n J A C O B V A N G R O E S B E E K , en
De seven cruya gemeynten. Van deze
zulks met diens toestemming. KENRIC VAN ten tijde der hervorming -ontstane gemeenGROESBEEK,
die voor zijnen zoon borg was ten, waarvan als combinatie nog overig
gebleven, moest deswege 1000 schilden be- zijn Maria Horebeke, Mater en Etichovcn
t,alen.
E.
(alle onder Oudenaerde in België), bestaat
i eene geschiedenis in handschrift, in drie folio
Stadsgekken te Leiden in 1465. In na- / deelen, onder bovengemelden titel en van
volging der vorsten en van andere steden, I het grootste belang voor de geschiedenis
besloot de regering van Leiden, 10 april
der nederlandsche kerkhervorming. Zij zijn
1465, cr drie gekken op na te houden ;
voor eenige jaren, ten tijde van de vacature
want 111s geconsenteert dat men voortaen / te Horebeke, weggeraakt. Weet een der
) aen twee of drie nrme en malle dwaestgens
nederlandsche navorschers er iets van ?
l)elc een tabbert geven sal van anderwolle- Wijlen de heer PRUDENS VAN DUYSE kende
»Zaken mitte stede cledinge en t caproen
deze handschriften.
elanden tabbert m a k e n s a l - e n d i t sul0. P. ROOS.
0len wesen poorteren en inwoners van 1

OUDHEID-, MUNT- l3N PENNINGKUNDE.
Wemberich van Berchem (vgl. A. R.;
XIII. bl. 84). Uit een ontvangen schrijven van mr. J. E. G. GREGORY te ‘8 Gravenhage blijkt mij, dat er, volgens het geslachtregister der VAN BERCHEMS, uit die
familie slechts één vice-admiraal is geweest,
degene die te Doesburg geboren en begraven is ; doch zijn tweede dochter is met
eenen voornamen ingezeten van Doetinchem
getrouwd geweest, zoodat de hier aanwezige grafzerk die zijner dochter is, wat
echter uit, het nog overig zijnde der inscriptie niet was op t.e maken.
Deze zaak is dus geëindigd.
Doetinchem.
.J. H. L.vANDER SCHAAPF.
Penning in 1785 ter eere van prins
Willem V geslagen (vgl. XIII. bl. 84j Om
verdere nasporingen overbodig te maken,
geef ik zelf het antwoord. Waarschijnlijk
is het toch de penning no. 360 van onze
Tweede L$t, zijnde de belooningspenning
van WILLEM V door SCUEPP gesneden. Vz.
Borstbeeld en harnas, kz. krans en randschrift: Wilhelmus V. D. G. Print. Aur.
J. D.
L.

Opschriften op geschut (vgl. A. R.) Op
een stuk geschut te Alkmaar, versmolten in 1731 en gegoten door EENDRIK VAN
TRIER in 1573, stond: Geeft ijzer en poer,
Als een bors van snoer, Zal ik maken, En
den viandt verscheuren, Aan stukken en
leuren, Met mijn kaken. Wat beduiden de
woorden poer, bors en snoer?
C. W. B.

Penning op Willem Muilman (vgl. X111.
bl. 146). Volgens het bijschrift onder zijn
folio-portret door TANJ~ in 1756 naar H. J.
SERIN gcgravecrd, was hij theol. doctor en
geboren te Franeker, 27 dec. 1697. Hij
xverplichte Godts kerk door tong en pen”
en heeft dus waarschijnlijk wel iets in ‘t
licht gegeveu. Zijne leerredenen waren van
langen adem, ten minsten eene over 1 Thcss.
IV: 18, is 55 bl., in d”., keurig en fìjn gcschreven, groot.
C. W. B.
BelIarmijn-Kruiken.
In museën van ondheden treft men dikwiils kruiken aan. die
een menschelijke fig&r voorstellen. ‘Men
schrijft ze gewoonlijk toe aan de fantasie
van den fabrikant; meTI meent er ook wel
de buste van ALVA in te erkennen. De naam,
dien deze kruiken in Engeland dragen,
verspreidt een helder licht over de zaak.
)> Tijdens de godsdienstige twisten in Nederland kwam de protestantsche partij op
het denkbeeld, hun geduchten tegenstander,
den kardinaal BELLARMIJN, op eene eigenaardige wijze te bespotten. Men liet krui-.
ken maken, die eene treffende gelijkenis met
hem hadden, en vooral zijn hoofdtrekken
goed wedergaven : ineengedrongen van gestalte, hardvochtig van uiterlijk. Om hem
nog scherper te teekenen, prijkten de krniken met een grooten, vierkant gesneden
baard, die toen door de geestelijkheid gedragen, en de ) kathedrale baard” genoemd werd.
Die kruiken werden zeer populair, en
men maakte ze bij duizenden, van alle
grootten, kwaliteiten’en prijzen ; de koppen
werden soms zoo grof en wreed mogelijk
voorgesteld. Het delfsch fabrikaat vond grooten aftrek in Engeland, en vele scherven

uit den tija van ELESABETH en JACOB 1,
heeft men in Londen opgegraven,
Men noemde de bewuste kruiken meestal
1) Bedlarmines”, of p) Greybeards.” In Schotland
noemt men nu nog een soort van aarden
krniken N Greybeards”, ofschoon de bust.e van
BKLLAR~~~JN
ze niet meer versiert.
In een tooneelspel van CARTwnIGHT, The
Ordinary (1651) vindt men eene duidelijke
beschrijving.
- Thau thing!
Thy belly looks like to some strutting hill,
O’ershadawed with thy rough beardike a
wood ;

Or liko a larger jug that some men cal1
A Beltarmine, b u t w e R conacience,
Whereon the t.ender hand of pagan workman
Over the proud ambitious head hath arved
An idol large, with beard episcopal,
Making the vcssel look like tyrant Eglon !
(CHAMBERS' Boek of Days.)
De raadselachtige kruiken hebben dus
hun oorsprong in de reformatie, en men
kan ze niet beter beschouwen, dan als een
geïncarneerd pamflet tegen BJSLLARYIJN.
L-F-T.
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Leerredenen van Collegiianten (vgl. X111.
bl. $8 en 114). De voornaamste opstellers
dezer in 1781 en 1782 te Amsterdam bij
F. UOUTTUYN
in 2 deelen uitgegeven 24
leerredenen zijn geweest c. VAN DEN BOSCH,
P'. DE KOKER en J*ACOB VERVEER. De eerstgenoemde, koopman, te Amsterdam geboren! heeft zich, na zijn huwelijk met ANNA
OUDAAN, te Rotterdam gevestigd, en vele
jaren lang, tot het einde toe, den dienst in
de vergaderingen helpen waarnemen. P. DE
KOKER was verwkooper en JACOBVERVEER
lakenkooper te Rotterdam. Men vindt. belangrijke bijzonderheden aangaande de Collegianten in de Historie der Rijnsburgsche
Ve9+gadering, in 17'75 bij J. BURWLIRT &
ZOON alhier, onder een verbloemden naam,
uitgegeven, maar die door ELIAS VAN NLJMEGEN, koopman en medelid van het Collegie,
geschreven is. Deze Historie is in handschrift tot op den ja-re 1804 vervolgd door
‘s mans broeder, den begaafden kunstachilder G. VAN NIJXEGSN. Aan dit handschrift,,
mij in der tijd beleefdelijk ter inzage verstrekt
door den toenmaligen bezitter, nu wijlen
@. D. VAN NIJWEGEN, heb ik vele bijzonderheden ontleend en in mijne Geschiedkundige Beschrijving vaR .Rotterdam, dl. 1,
bl. 380 v. v. en aanteekeningen bl. 116 v. v.
opgenomen. Gaarne voeg ik hier nog de
aldaar niet opgenomen namen van personen bij, die als ijverige medewerkers van
het Collegie bekend stonden: JACOB BEZALT
de oude, JACOB BEZALT de jonge, JAN DE
KOKER, m. d., overleden 1752; P. DE KOKER de oude, EGIDIES
DE
KOKER, verwkooper, G. DE KOKER de oude, droogist,
Q. DE: KOKER Junior, zoon van CH. DE
KOKER en stichter van h?t naar hem genoemd liefdegesticht, en ELJAS VAN NIJMEGEN, voornaam Gzerkooper, vader van
bovengenoemden dr. D. VAN NIJMEGEN, welke
laatste, indien ik mij niet vergis, de laatste der te Rijnsburg gedoopte Collegianter l

geweest is, en sedert tot de remonstrantschgereformeerde gemeente alhier behoorde.
Men is juist dezer dagen, met het doel
om op die plek eene nieuwe gemeenteschool te bouwen, bezig met het amoveren
van het zeer onaanzienlijk lokaal aan de
Kleine Kipstraat, op den westhoek der zoo
genaamde Convooysteeg, waar de Colleoianten, na zulks eerst in de kerkekamers
a er remonstrantsche gemeente en der waterlandsche Doopschgezinden gedaan te hebben, tot het laatst toe, namelijk tot in het
jaar 1787, hunne vergaderplaats hadden,
die vroeger tot graanzolder diende, maar,
voor de veranderde bestemming, langs de
muren met open mansbanken en in het
midden met rijcn stoelen voor de vrouwen
voorzien werd. Later is dat lokaal, o. a.
v o o r het, h o u d e n d e r zondagsscholetl e n
voor stads tusschenschool gebezigd.
Rotterdam.
G. VAN REYN.

Pieter ‘t Hoen, de ijverige medewerker
aan den Post v a n den Neder-Rh@, vermaakte
zich, toen hij zich niet meer op het politiek terrein bewegen kon, met het zamenstellen van tooncelstukken. Eene hernieuwde
proeve daarvan gaf hij in 1790 in het licht,
onder den titel van Vaderlandscke Schouwburg, eerste deel. Het laatste der 3 daarin
voorkomende stukken, Het beleg van Alkmaar, of de Heldin, ontleende hij aan de
aanteekeningen, berustende onder de papieren van zijnen vriend den ridder DE ST.
TRIEST, een normandisch edelman, wiens
voorvader als vrijwilliger, in den rang
van kapitein, deel nam aan onzen krijg tegen Spanje. Genoemde heldin gedroeg zich
als eene echte romeinsche, maar aangezien
nergens elders van haar bodrijf wordt gewag gemaakt, moet de geloofwaardigheid
van den ouderen DE ST. TRIEST in dezen bes l i s s e n . Ik vraag alzoo: is van dien vlij-
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williger en van aijne aanteekeningen ook l ’,sz’en, principalicken daer in ‘t regard van
iets naders bekend ?
C. W. Be
,onae stadt, daer de Universiteyt is, het
niet kan stil staen en zal gel : ,bouckdrucken,
Apologie des Etats du Royaume de Bo,#Juniteert en gebonden worden, als ,vqel in
heme. In het jaar 1619 verscheen, zonder l,,andere steden, gelyck UWE. zelfs genoughvermelding van plaat,s en drukker, een ’ !,saem kan bedencken. T’ is nu zulcx, dat
werkje in 4”. getiteld: Apologie ou Decla.,de v o o r n o e m d e Y S A E C K E L S E V I E R o n d e r
ration d e s rnisons peur lespuelles Zes trois ,,anderen mede gedruckt hebbende zeeckere
Estuts du Royaume de BolLeme sub utraque ‘) ,,Apologie van de Stenden des Conincrycx Boont esté contrainti de prendre les armespowr
,,hemen, over geset in Franchois, vóór dezelve
leur defenco et conservation. Item, u n Extrait
,,exemnplaren z$n naem niet lhebbende gestelt,
d’un livre pub12 & Pavie pur Gaspard Scìop,,verstaen hadde dat hem ter zaecke van dien
pius comeiller du Roy < Espagne, soubs ce ,,wel zeer machte bejegenen, alleenlick omtiltre Classicum B e l ii Xacri trqaìttant Du ,,dat zijn naem als drncker daer niet voor
devoir de I’Empereur envers les Princes qui
,,zoude staen, twelck strydich was tegens ‘t
se sont distraits de E’obeissnnce de I’Eglise
,,voorseide p l a c c a e t ; ende a l z o e h y verRomaina: et des Vruis moyens peur domptel
{/meent goede redenen IC hebben, waerom
les heretigues. Le tout traduit en Francois par
,,tzelve is naegelaten, die hy aen ons ten
8. W. l’an 1619.
,/deele heeft verhnelt, hebben wy goet geDe vertaler, dip dit werk aan de staten,,vonden hem desen aen UwE. mede te gegeneraal en aan prins MAURITS opdraagt, //ven, met versouck dat UwE. believe hem
zegt in dc voorrede, dat deze Apologie eerst
!,op alles mondeling te hooren spreecken
in de boheemsche en spoedig daarna in
(/ende te verstaen de redenen die hy heeft
de hoogdultsrhe taal verscheen, en dat> hij
l,onl voor alle boucken die hy druct, zyn naem
die thans tot gemak van iedereen in de
//niet particulierlicken te stellen, en daernae
franache taal doet verschijnen.
,,in ‘t regard van de voors: gedrnckte ApoHet is mij mogen gelukken den naam Jogie zulx tzynen faveur de zaecke zoecken
van den drukker op eene t.oevallige wijze
,,te beleyden, dat. voor zoeveel doenlicken is,
te ontdekken.
,,de voorn. PZAECK ELSEVIER, bnyten swaBij het nalezen der Missiven-registers
,,righeyt blyve enz.”
van Leiden, trof ik daarin eenen brief,
Wie de vertaler is heb ik nog niet knndien de regering van Leiden aan haren nen ontdekken.
afgevaardigde bij de staten vari Holland,
. . ELSEVIER.
mr. JACOBVAK BROUCHOVEN, overhetdrukken der genoemde Apologie schreef; waarJan Fongers. Deze, een Leenwarder,
uit. blijkt, dat ISAAK ELSEVIER te Leiden moet gemaakt hebben een Etymologicon Ladeze Apologie heeft gedrukt.
titi0 Graecum. Wie is in staat ons omtrent
De brief is van den 17& sept.1619 en hem en zijn werk iets mede te deelen?
begint aldus:
,,Wat swaricheyt alhier by de bouckGedichten van Wouter Verhee. In de
,,drnkkers v a n t y t t o t t y t i s g e m a e c k t
Verslagen en Berigten der Vereeniging voor
,,nopende het onderhout van ‘t placcaet op
Oude Ned. Letterkunde noemt prof. M. DE
,,hetbouckdrn&engeëmaneert,zalUwE.monVRIES
onder de nederlandschp handschrif,,deling kunnen verstaen uyt IZAECK ELSEten die zich te Hamburg bevinden ook een
,,VIER, boucdrucker, brenger deses, hoe dat
bundel gedichten van WOUTER VERHEE en
,,het oock t’ allen tijden overbodich is ge- anderen. Hij belooft daar later berigt van
,,weest om ‘t gene hy by de handt wil nes
te geven. Is die belofte vervuld? Zoo ja,
,,men te drncken, by ons te doen visiteren,
w a a r ? en zo0 neen, wie weet mij omtrent
,,ende daerorer te meermalen de geschreWOUTER
VERHEE,
het geslacht waartoe hij
,,ven exemplaren off gedrnckte qnaternen behoorde en de werken die hij heeft nage,,ons heeft Serthoont; dan naedien wy totk
laten, iets mede te deelen ?
,,vìsitatie van dien niet gelast waren, noch enig<
,,ordre waerop ‘tzelve plucczet zoude werde in
Botterdamsche poëten. Ieder kent de
,,twerck gestelt, hebben wy tzelve t’ allen
vraag door de amsterdamsche academie in
,,tyden gerenvoyeert aen de Heeren Stat,er
1629 of 1630 gedaan, het antwoord door
,,die ‘t placcaet hadden geëmaneert, die WJ
TESSELSCHADE gegeven en de parodiën daarop
,,meendevr. dat daerin zouden hebben voov
gemaakt, al hetwelk men in de verschillende uitgaven van VONDELS Hekeldichten
1 Op bl. 4. zegt de vertaler, dat sub utraqul
-7
vindt. Een twaalftal andere parodiën daarbeteekent: Ceux de la religion réformeé qui com
van, ieder op een afzonderlijk vel gedrukt,
muniquent sous les deux espèces; en dat sub unc
heb ik hier voor mij liggen. Zij zijn uit
beteekent: Papistes qui ne communiquent au S
een veel lateren tijd, ik vermoed het midSacrament que sous une Espèce.

!:
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den der vorige eeuw en zij behooren niet
te Amsterdam maar te Rotterdam te huis.
Ik heb ze nooit in eenig werk gedrukt gevonden, en geloof dat zij zeer weinig bekend zijn. Ik deel ze daarom aan de lezers van den NavorscAer mede met verzoek
aan die er toe in staat zijn, om mij te
zeggen, wat tot dezen strijd aanleiding gegeven heeft.
BONAE. MEXTI.

AAN

Om. zyn verlies dus uit te wissen,
Dat hy Apolloos prys moest missen.

Getekent door Midas in zvnen Raedt. en
gezegelt m e t h e t groot F%ygisch zeiel,
waer op een Ezel aen de lier in peel wasch
gedrukt staet. BONAE

Aan alle van zich zelve niet te
hoog-gevoelende

S.
RECHTZINNIGE
POëTEN.

ALLE

Apol op Helikon gezeten
Vraagt al zyn heilige Poëten,
Of al de rymers dichters zyn,
Die zich vertoonen in dien schyn?
Of hy ook immer oude of jongen,
Tot zulk een ambacht heeft. gedwongen?
Of elk zyn eigen kracht wel kent,
Eer hy in deze renbaan rent?
Of ook in welbestierde steden
Een zinloos rymer wordt geleden?
En of een zenuwloos gedicht
Vermaakt en teffens zeden sticht?
Wat prys, die zich zoo dwaas verloopen,
Van zyn genade kunnen hopen?
Wiens antwoort kortst en bondighst is
En klaarst in deze duisternis,
Dien zullen d’ AKADEMIHEEREN,
Met eenen GROENEN DRIELING eeren,
Daar Pallas kunstgeleerde hant
-4~01s triomf met diamant
In sneedt, om nimmer uit te wissen,
Dat Marsyas zyn huit moest missen.
De antwoorden moeten ingebraght worden
voor den 21Rtin van Wiecìemaant, wanneer
Apollo te recht zal zitten, (opdat het onkruìt
geen dieper wortels schiete) om den pry> uit
te deeten.
ONOS AYTOIYPIZfiN.
Vorst Midas op zyn’ troon gezeten.
Vraagt al zéjn Frygìsche poëten,
Of al die rymen klein op schyn
Niet waerlyk goede rymers zyn ?
Of elk, het zy bejaerde of jongen,
Niet vry mag ymen onbedwongen?
Of die geen tael n.och gronden kent
Niet veilkst in dees renbaen rent ?
Of Vos ook niet met recht en, reden
In z,yn gebiet wordt aengebeden?
of niet een kunsteloos gedicht
Arkadera best vermaekt en sticht?
Of àemant, die zich mojht verloopen,
Dit met den huìt ook moet bekoopen ?
Wìena antwoort onbewimpelt is
En niet bedekt door schynverni.s,
Dies zullen strax d’ ARKADERHEEREN
De w:erken van JAN VOS verewen
Gebonden in een ezelsbant
Besprengt met schytgeel op den kant,

MENT1
s:

POëTEN.

Apol op Helicon gezeten
Vraagt al zyn heilige Poëten,
Of al de rymers dichters zyn
Die zich vertoonen. in dien schyn!
Of hy ook immer oude of jongen
Tot zulk een hoogmoed heeft gedwongen ?
Of yder zyne kracht wel kent,
Eer hy op Roomsche wegen rent?
Of ook in welbestierde steden
Zulk nydig volkje word geleden?
Of laf en kruipent mengeldicht
Vermaakt en teffens zeden sticht?
Hoe deze, die zich zoo verloopen,
Noch zyn genaade kunnen hopen?
Wyl in hun dicht niets bondigst is:
ZQO stem ik in deez’ duisternis,
D a t d’Edele AKADEMI-HEEREN
Hun zullen eenen ring vereeren, Daer in een schoonen diamant
Met vrouwen hair is ingeplant,
Die zy voor eeuwig zullen missen,
Indien zy zich op nieuws vergissen.
Apol wat vroeger & den 21”‘“” van Wie-

demaand te recht gezeten hebbende, heeft dit
bovenstaande Vers goed gekeurd, e% dat van de
Vertoonders verworpen.

Onderstond

GISPER DE RAAD.

Aen
Alle

VERWAENDE
POëTEN.

Nulla est gloria praeterire asellos.

Apol op Helikon gezeten
Vraegt al zyn heilige poëten,
Wat vetste, of slimste logens zyn?
Of hy oit iemand, grof of fyn,
Tot lasterdichten heeft gedwongen ?
En of men aen ‘t venyn der tongen
‘t Gebroet niet best van adders kent?
Of dit zyn Majesteit niet schendt,
Dat jonge lymers zonder reden
Van elk zich wanen aengebeden,
Om dat ze een halfvertaelt gedicht
Erbarmlyk broghten in het licht;
Daer zich Arkaders om verloopen,
Die allerhande prullen koopen ?
Die ‘t vinnighst in zyn antwoort is,
En slaet den rechten bal niet mis,
Dien zullen KAKADEMIHEEREN
Met eenen berkemeier eeren,
23
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Waer in Minerves eige hant
Dees letters sneedt met diamant,
Dre AEN HET HEILIG HUIS WIL PISSEN
MOET

ZYNEN

HOET

M.$ite.
AAN

ALLE

EN

VRYDOM

MISSEN.

Lotus est sater, extra

RECHTSCHAPENE

POETEN.

Uod Bacchus op zijn kar gezeten
Vraagt den Thebaners, zijn Poëten,
Of dat geen regte Rymers zijn
Die niet en dichten als door Wijn?
Of ‘t ook niet zijn een soort van Apen
Die zich aan anders werk vergapen?
Of die zijn Even-naasten schend
Wel eerst zijn Eygen swakheyt kent?
Of hekeldicht en I,affe Reden
By letterhelden word geleden?
Of hy, die sulk een Rijm Begon,
Een plaats verdiend op Helicon?
Of yder, dus van spoor verbeistert,
Niet met Paskwillen diend geteistert?
Wiens antwoord niet bestant en is,
En zich bediend van schijnvernis,
Dien sal men (als een Nar gebooren)
Verzien van een paar Ezels Ooren;
Soo groot als ooyt in ‘t Frygisch Land
Naast Midas Harsens wierd geplant:
Waar door men sulken regt magh kennen,
Bie dwaas in ‘s Dichters Renbaen Rennen.
Apol gezien hebbende, hoe zyn heylige
dichtkunde door harsenloose, Bacchanten,
en Ezels Ooren gerabraakt word, last zynen
Lievelingen; die Orenbáren met alle macht
te vervolgen, op dat hun vrugtloos Zaat
zyn gewyden Akker niet Ontstéke.
AAN

MIDAS.

*
op HEELETON gezeten,
Vraawt de verbeisterde Poëten,
Of &t den Aap in menschen schijn
Zijn naakte gat ontdekt door Wijn?
Of Orenbáren oude en jongen
Tot rymen niet en zyn gedwongen ?
Of ‘t niet genoeg is, dat de pen
Zich aan gelyke klanken wenn’?
Of niet in de Indiaansche steden
Zoo’n Baviaan dient aangebeden ?
Of niet een kromgebogen dicht
De narren best vermaakt en sticht?
Of zich onnooslen ook verloopen
Die knollen voor citroenen koopen?
Wiens antwoord onbezonnenst is,
En naarder dan de duisternis,
Dien zullen APENBURGER HBERE
Een WYNKAN met een tuit vereeren,
Waar op Sileen of een Bacchant
Den grootsten Lymer sneedt van ‘t Lant,
Met andere geheimenissen,
Bie niemant raden kan, wel gissen.
UE. EZELHEITS Onderdanz$en
Dienner

Aan alle onzydige
POëTEN.

Ai. DOL, van razerny bezeten,
Vraagt aan Onzydige Poëten,
Of elk, bevangen met dien Wijn,
Mag breken Rymers eendragts-lijn?
Of ook opregte Letter-helden
Uit Nijd, malkander mogen schelden.?
Of hy, die ‘t BèkeZdìgten kent
Verpligt is, dat hy and’re schent?
En of hy, die sijn Qaar wil toonen,
Geen anders ïllisslag mag verschoonen?
Of hy, die ‘n anders fauten toond,
Niet als een Midas dient gekroond?
Of yder, wandelende op die wegen,
Geen plaats verdiend in Nummer Négm?
Wiens antwoord niet onzydig is,
Of zig bediend van schijn-vernis,
Dien zullen d’ AKKADEMI-HEEREN
Een KAKSTOEL met een BEL vereeren,
Waar op na ‘t leve, staat verbeeld,
Een NAR, die met zijn lfi’erga spéeld ;
Op dat hy soo, sig zelv’ vergelyke,
Geen Oordeel over andere stryke.
Apol aangediend zynde, hoe sijn waarde
Clercquen, bezóten zynde met waan en eige
liefde, elkandcren bestryden ; last en beveeld
de zelve, dat ze hun zullen matigen, in ‘t
slaan van die Maat, of dat hy ze met, Lier,
Harp, Luit en al den Santekraam, om de
Ooren zal bruyen: Of anders, dat hy ze,
als Marsyas wel eer, zal villen en stroopen.
Volgt: Aan
ginnende :

PETRUS

SIYPELMANNUS,

be-

op FIEELETON gezeten,
Vraagt alle Simpele Poëten, enz.
Bevat niets dan scheldwoorden.
ALVOL,

TAPVOL

PETRUS SIYPELMANNUP.
-_

AAN ALLE KREUPELDICIITERS

EZOOP, op

UILENBURG gezeten,
Vraagt d’eendragts-lynige
Poëten,
Of ganzen ook geen zwanen zijn?
Of, die zijn luister van ‘t Latijn
Ontleent, of andre uitheemsche tongen,
Geen spot verdient van oude en jongen?
Of hy niet, die naau Neerduitsch kent,
Te post naar Nummer Negen rent enz.
Apol gezien hebbende, hoe zyn lievelingen door i<reupeldichters, ‘t rechte uitbroetscl van Marsyas, bestreden werden ; beveelt
dezelven de wraak aan zyne rechtveerdige
gramschap over te laten tot den dagh zyner gerechtzittinge toe.

AAN APOL,

Wegens de tans woelende Kreupel-DICHTERS.
Hoe kuntge, Apol, van heilig vuur bezeten,
Noch dulden dat deed wrevele Poëten,
(Is ‘t anders waar dat deez’ Poëten zyn)
Hun zwarte gal dus braaken en fenyn?
Uw koor, weleer vervult met dankbre tongen,
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De kanst ten pqqgroothartig
moe gezongen‘7 1 Wiens klaeuw men kent, zich op ‘t geWe&rgalmt tans van gekaekel zonder end1;.
schreeuw
‘k Zeg: dultgy dat men dus uwglory schent ? Van zwarte Zwynen zal verbaazen?
Of in zijn Kerk of Ravenrazen? (sic.)
Een Rymlaar, gansch ontaert van dichter
zeden
Zoo ver de Zuidenwint zich spreit?
Durft onbeschoft op uwen drempel treden
Of wel een Haes op Pindus weit?
Of Bokken wel in Hoven passen ?
En klinken daer uw godtheidt in ‘t gezicht
Of wel in ‘t bos de Braamen Wassen?
Niets denkt voortaen aen treurigh ‘) maet
gedicht
Die ‘t zedigst in zyn antwoort is,
En klaerst in deze duisternis,
De tempeldeur der Razerny staat open ;
En elk treedt toe om prullekraem te koo 1- D i e n z u l l e n d ’ A H A D E M I R E E R E N
pen, enz:. Den eernaem van Poëet vereeren.
Onderteekend : De goede kreunen ‘t zich nìeel ‘. Men zett.e een dronken Nachtbachant
Den herkemeier op ‘de hant ;
AAN ALLE RECHTSCHAAPE
Dat Liber p(r)onk’ met wyngertblaren:
POëZY
De Lauwer voegt Apolloos haren.
BEMINNAARS.

Een oudt Poëet aan ‘t Y gezeten
Vraagt aan rechtzinnige Poëten,
Hoe Rotterdam zoo stil kan zyn !
TerwUI haar Rymers heet op Wyn,
-41s zinnelooze Ganzen raazen,
Alleen om Kind’ren te verhaazen ;
Wyl and’ro met verminkte leen
Den Zangherg komen opgetre&n ;
Terwyl zich wyze Luy gewennen,
Met wraakzucht en gescherpte Pennen,
Malkanderen te keer te gaan
Op deze kinderlyke haan.
Is dit niet even als de ontzinden,
Die hun vermaak in dwaasheit vinden?
Wiens antwoord ‘t allereerlykst is,
Met licht, in plaats van duisternis
Bekleedt, dien zullen de AMSTEL-HEEREN
De werken van OOM JAN vereeren,
Gebonden in een Franschen Band,
Met deze woorden op den kant:
Den wyzen kent. men uit zyn werken,
Schoon het de simp’le nooit bemerken.
Voor de Nydige
POëTEN

vanden
MAASPARNAS.

Apol, op Helikon gezeten,
Vraegt, al zyn heilige Poëten,
Of Dezideer met recht zich schaemt
Dat Rotterdam, door hem befaemt,
Op zyne bakermat magh roemen,
En zich noch durft zyn voetster noemen,
Daer zich de Rotte vindt berooft
Van zoo veel luisters, uitgedooft
Door bitse Poëzybarbaren,
Door brekebeenen, fymelaren?
Waarom de gryze Maes niet meer
‘t Eerwaerdig hooft, gelyk weleer,
Ten stroome uitbeurt? of’ zy, die droomen
Van Ezels, niet zyn voortgekomen
Van Ezelinnen? of de Leeuw,
‘) Met de pen vareuderd

in

h&righ.

Starters Steeckboecxken. Op den omslag
111 van Nnv. dezes jaars vraagt prof. VAN
VLOTEN
naar dit werkje. Ik ben de gel&kige bezitter van een geschonden exempl.
van: Steeck-boecxken, ofte ‘t vermaak der
Jeugdelycker Herten, om daardoor te weten
Der Herten secreten. Door J. J. STARTER.
Noch is hier achter mede bygevoeght het Placcaat van Marcolphus, waarin verhaalt
werden alle de Outheden, Ordonnantien, Wetten en Privilegien van den Covel.
Alles heel vermakelijk Q,ì en wonderlqk 62)
,om t e lesen. ‘t Amsterdam, b$ì d’ Erve van
, ge weduwe GIJSBERT DE GROOT, boekveri koopster, 1727, langwerpig 32O in hoornen
1band. Op de keerzijde van het titelblad,
‘ spreekt het ,) Boeckjen Tot den Gebruyker,”
dan volgt een t,weede in hout gesneden
; titel: onder een voorhangsel zitten eenige
ieugdige personen van beiderlei kunne; op
j het voorhangsel staat : ‘t Vermaack der Jeuglige Herten, Om daar door te weten, De
;Herten Secreten, door J. J. STARTER. Op
( le keerzijde een leelijk port.ret in houtsnee
1van den gelauwerden autheur. Dan volgt :
:P. S. Af-beeld+ng van JAN STARTER En Sijn
7 termaak der Jeugdelyker Herten. (Een loflicht.) Vervolgens bl. 7-12 de 1, voor-reden”
;:edagteekend : 1) Den lesten Mey 1642” en
E ceteekend 1, Uwen geheelen vriend, en Dier laar, J. J. STARTER." Op hl. 13 een houtS :ne&plaatje: eene moeder met een kind aan
E len leiband, waarboven : inloopt aan die
1 mee spelen wil, Loopt aan ;” bl. 13 een
versje toepasselijk op de houtsnee op bl. 15 :
, Het Marcke-Schip van Keyenburgh ;” bl.
16-143 bevat op iedere oneven bladzijde
?en plaatje met een hart,, van een aantal voorverpen omringd, en op iedere evene bl.
let daarop toepasselijk versje: nAen de
Jonghmans,” en , Aen de Dochters.” Op bl.
145 heeft men de vrouw met het kindje, doch
11. 144 de beide versjes ; bl. 146 vertoont
:en wagen met, gekken, opschrift: smalle
lese Gekken en Narren Rijden na Mal23*

burgh,” o n d e r s c h r i f t : “Om haren mallen
kovel te recommanderen.” Bl. 147-158
bevatten het Placcnat van Mnrcolphus, bl.
129 zijn zegel, hl. 160 eindelijk weêr den
narrenwagen met het onderschrift : 1 Het
Eynd Kroont het Werck,” en dat is waar:
het, doet den geestigen STARTER geene eer
aan. Aan mijn exempl. ontbreekt bl. 17--32.
Mijne grootmoeder verhaalde mij, dat het
boekje omstreeks de helft der vorige eeuw
nog gebruikt werd in gezelschappen als een
soort van waarzeggers hulpmiddel : men stak
namelijk met goed geluk tusschen de bladelr; wie het boekje hield sloeg het, bij de
speld op en hoorde,hetzij jongeling of maagd,
daar zijn karakter enz. uitleggen. Opmerkelijk is ‘t, dat men in Aardenburg nog ten
huidigen dage steekboekjes gebruikt, maar
nu zijn ‘t loterijtjes. Tusschen de bladen van
een wit boekje, afgedankten almanak of der.,
gelijk, legt men >jlapjes, lintjes, pluimt,jes” enz.: die een speld geeft mag met een
speld steken en trekt dien ten gevolge een
staaltje stof, een lintje of een paauwenveertje. Kan prof. VAN VLOTEN ‘t boekje
niet van naderbij krijgen, hij beschikke er
over, ‘t zal gezonden worden door

rend is: M. HAVIUS. Hierop volgen : n Spreekvoorden, passende op de gelegentheyd der
Jonge-lieden.” Hierop volgt: Huijsraad voor
rieuw getrouwde jonge-lieden, door MATrHIAS HAVIU~, met een plaatje: Suzanna in
t bad. Het laatste gedeelte is: J. C. (JACOB
:ATS)
Geluk-wensingeaan -GERARD MAR2ELLU.S en CATHARINA VANDENBURG
(geh.
;e Dord. 8 nov. 1633). Dit wordt besloten
net : Nieuwe Gesangen. Veel daarvan is
van CATS. -Was MATTHIAS HAVIUS een uitzever of compilateur? WITSEN GEIJYBEEK
noch v. D. AA vermelden hem.
G. P. ROOS.

Corneille. De heeren L. Hachette en 0’.
;e Parijs, hun nieuwe uitgave der werken
van P. Corneille zoo volledig mogelijk wenschende te maken en met aanteekeningen
en toelichtingen van allerlei aart te voorzien, hebben my opgedragen voor hen te
onderzoeken
1”. Welke vertalingen of navolgingen van
stukken van Corneille er in ‘t Neêrduitsch
bestaan en welken indruk die bij lezers en
toeschouwers gemaakt hebben.
20. Wat er alzoo door bevoegde heoorG. P. ROOS.
deelaars hier te lande over Corneille en
zijn werken geschreven is.
Cfeesteranussen (vgl. A. R. XII. bl. 49,
30. Of er ook brieven van of aan Cor306.) Bij de leden van het geslacht GEESneille of geschriften hem betreffende te
vinden zijn.
TERANUS, in deel 1X en X11 opgenoemd,
kan nog gevoegd worden JOHANNES GEESWat het eerste punt‘betreft, zoo laat ik
TERANUS, med. doet. te Alkmaar in 1656.
hier een lijst volgen der exemplaren van
vertalingen van Corneille, die ik bereids
Hij beleed den geref. godsdienst en bekleedde
geenerlei openbare betrekking.
heb verzameld, met opgave van degene waarC. W. B.
Van het bestaan door my ondersteld wordt
en die my nog ontbreken.
Het Boek der Conformiteiten. S IMON
1. Le Cid.
MULABT zegt in zijn Ctibinet der Historien,
A. Vertaling door J. VAN HEEMSKERK.
3’ dl. bl. 519. »Ja onse voorouderen selve
a. by Broer Jansz. Bouman. 1662.
sijn genoeghsame getuygen, wat al quaets
6. » M. de Groot . . . 1662.
oorsaekt het nalaten der H. Schrift doemen
in ‘t Pausdom in plaatse van Godes Woordt,, e. » Erfg. J. Lescaille. . 1697.
d. )j D. Ruarus . . . . . 1732.
de luyden leerde ‘t Boeck der Conformiteyten,
Fruncisci Wqngaert, de Gulden Legende, ‘t e. ) Iz. Duim. . . . . 1736.
Vaders, Boeck, en dierghelijcke versierde jt Ij denzelfden . . . . 1760.
My ontbreken van deze
leugenen.” De drie laatste hier genoemde
vertaling :
werken zijn bekend, maar wie deelt mij iets
De uitgave, die bui9
mede aangaande het Boeck der Conformiten voorkennis van den
teyten ?
schrijver het licht moet
hebben gezien . . . 1639 of 1640.
Maagdeklachtje.
Matthias Havius. OnDe eerste echte uitgave
der den naam van Maaadeklachtie
hoorde h .
verschenén in . . . 1640 of 1641.
ik in mijne jeugd veel noemen een zeker
Die hy Lescaille . . 1670.
liedboekje, dat door onze grootouders druk ./ 1.
B. Vertaling door J. NOMSZ.
gebruikt werd. Uit een geschonden exema. by 1. Duim, . . . . . . 1771.
plaar (lang 64O, titel ontbreekt), zie ik dat
De herdrukken ontbreken.
het dus genoemde boekje bevatte: Maagde
11. Horace.
klachten,
voorts
Liefdes granaatappel,
Nieuwe maagde klachten, waaraan de titel
A . Vertaling door JAN DE WIT JAMZ.
ontbreekt en waarvan de inleiding geteeDE JONGE.
Y

”
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Q. by Gillis Joosten.
. . . . 1649.
met een opdracht van Adam Karelsz. (van Zjermesz) aan Sara
van Leanep.
b. by M. de Groot . . . . . 1680.
onder den titel Horace en Curace.
c. by de Erfg. J. Lescailje. . . 1699.
B. Vertaling door JOH. SORRÖDER.
tf. by H. Mnlhovius. . , . . 1709.
C.Vertaling door J. VAN STAMHORST.
a. by 1. Duim. . . . . . . 1753.
b. I > denzelfden . . . . . . 1768.
III. Le Menteur, door L. MEIJER.
a. by J. Lescailje . . . . . 1658.
Het exemplaar dat ik bezit, heeft wel dit
jaartal op den tytel; doch daar de dichtbundel in 4”. onder den tytel van LODEWIJK
MEYERB tooneelpoëzy, waar deze vertaling in
voorkomt, stukken van veel lateren tijd (1661
en 1668) bevat, onderste1 ik dat er een uitgave van 1658 in folio bestaan moet, die
my ontfireekt.
b. by de Erfg. Lescaille en J. Rank. 1721.
IV. La mort de Pompée.
A. Vertaling door. . . . , ?
a. by de Erfg. J. Lescaille . . 1684.
NB. hierbij bezit ik een dichtlcundig onderzo& van gez. vertaling door 1rb Magnis
VoZutise Sat est.

by J. van Oossaan . . . . 1685.
B.Vertaling door CH. SEBILLE.
a. by Ie. Duim . . .
. . 1737.
V. At&, door M. ELIAB.
u. by de Erfg. J. Lescaille. . . 1685.
b. D 1. Duim. . . . . . . 1743.
VL Rodogwze, door F. RIJK.
a. by A. D. Oossaan . . . . 1687.
Izaak Duim . . . . . 1744.
k 2’111 usion, door s. VANDER CRUYSSEN,
onder den tytel de WaarschynZ$ke
Tovery.
u. by de Erfg. J. Lescaille . . 1691.
VIII. O t h o n .
A. Vertaling door s. VAN DER CRUYSSEN
a. by de Erfg. J. Leecaille . . 1695.
’ B. Vertaling door J. ZEEUS.
a. by R. Boitet . . . . . . 1721.
1X. Nicomède, door EATHARINA LESCAILJE.
a. by de Erfg. Lescailje . . . 1692.
X. Ariune, door KATHARINA LESCAILJR.
a. by de Erfg. Lescailje . . . 1693.

XL Vertaling van Polieucte, door F. RIJK.
a. by de Wed. de Groot . . . 1707.
b. 1) dezelfde . . . . . . 1724.
c. u J. Duim . . . . 1754.
XIi. Heraclih, door F. RIJK.
a. by de Erfg. Lescailje . . . 1695.
b. , 1. Duim . . . . . . 1735.
X111. Andromède, door F. RIJK.
a. by Kornelis Sweerts. . . . 1699.
b. I 1. Duim. . . . . . 1739.
XIV. Vertaling van l’h’kodore, door J. VAN
DOESBURG.

a. by J. van Doesburg. . . . 1715.
X V . Cinna.
A. Vertaling door NE1 volentìh arduum.
a. (le druk) ontbreekt my.
b. by de Erfg. Lescaille . . . 1716.
B. Vertaling door . . . . ?
a. by B. Rotterdam. . . . . 1720.
C. vertaling door BILDERDIJK.
u. by Immerzeel . . . . . . 1809.
enz.

XVI. OEdipe, door B. H U Y D E C O P E R .
a. by de Erfg. Lescaille en D. Rank. 1720.
. 1735.
b. U- 1. Duik .
Nog bezit ik ais hierby’ behoorende
van
denzelfden schrijver Corneille verded%d tegen
Voltaz’re.

by de Erfg. Lescaille . . . . 1720.
XVII. Tite, door s. FEITABIA.
a. by de Erfg. Lescaille . . . 1722.
b. 1) 1. Duim. . . . . . . 1735.
XVIII. Sertorius, ‘door J. HAVERKAXP.
a. by de Erfg. Lescaille . . . 1722.
X1X. Pertharite, door s. FEITAMA.
a.byI.Duim. . . . . . . 1756.
Wie my nu de niet opgenoemde vertalingen of ‘my ontbrekende uitgaven ter leen
kan afstaan en my aan de verdere bouwstoffen helpen, onder 2 en 3 gevraagd, zal
my, en diensvolgens ook de uitgevers, by
hun belangrijken arbeid zeer verplichten en
der fraaie letteren een dienst bewijzen.
J. VAN IXNNEP.

Corneille. Ik meen mij te herinneren, dat
er een gedicht van CONST. HUYGENS op OORNETLLE gevonden wordt in zijne Momenta
desultoria.

P . 1~. wz.

KUNSTGESCHIEDENIS.
Theorbo (vgl. X11. bl. 234, 278, 311).
Bij het over dit muziekinstrument op bl.
311 geleverde, kunnen tij voegen, dat het
volgens BÈCHERELLE
ainézijn naam ontleend
heeft aan TIORBA! een italiaanschen musicus, die er de uitvinder van was. Verder
zegt B. er van:
n Instrument de musique Zt cordes en forme

de Luth qui se touchait avec un archet;
dans les accompagnements
le ThBorbe avait
8 peu pres le role qui est rempli maintenant par le violoncelle”
Men .schrijft ook volgens hem Téorbe en
in vroeger tijd Tuorbe.
MARS.
-.-
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Portret, geschilderd door P. Clant (vgl.
X111. bl. 119). Dit stelt voor OMWALD CROL,
niet GROL, geboren te Wetter in Hessen,
overleden in 1609, een zeer bekwaam scheikundige, die zich ongelukkig te veel bezig
hield met de moeielijke kunst om het menschelijk leven te verlengen. Zijne Basilica
chemica, op het portret aangewezen, het
eerst verschenen in 1635 en vele malen
herdrukt, was lang het wonderboek der
alchimisten.
C. W. B.
Portretten van minder bekende personen (vgl. X1. bl. 175,246, 270, 310; X11.
bl. 51, 90; X111. bl. 153). HOORN. Verm o e d e l i j k , d e i n Nav. X. bl. 118, 119,
genoemde ANTHONICS JOSEPHUS graaf VAN
HOORNE.
Mo.

Portret van Balthazar Huydecoper. Ik bezit een portret van dezen geleerde, A. VAN
HALEN delint et schulpt (sic) met deze regelen er onder:
Dit 's HUYDECOPER uit ‘t Geslacht,
Van Ridder MAARSEVEEN gesprooten.
Een van Apolloos Eêlste-loten.
Door Deugd, als Dicht, by elk geacht.
Het is blijkbaar uit een boek genomen.
Een vroeger bezitt,er schreef er bij:
0 Vous qui voyez ce portrait
Ne crois pas d'HUYDECOPER
y retrouver
l’image
Cessez d’y regarder, mais lisez le couplet
11 lui ressemble d’avantage.
Is dit portret inderdaad zoo slecht van
gelijkenis? En zoo ja, bestaat er een beter?
.-

Botterdamsche zangeresse in 1638. Sprekende over de komst van MARIA DE MEDICIS te Amsterdam, die kort aanstaande was,
raadt HOOFT aan (Brieven no. 694) haar op
schoone muzijk te onthalen. r)Konde men,”
zegt hij onder anderen 1) Joffrouwen TESSELSCHA
e n FRANCWCA b e w e g e n , ende
teffens die stijve stem van Rotterdam, om
wat mildt met den rijkdoom haerder gaeven te zijn, ende zich daerdoor een’ groote
stadt te verplichten ; haere Majesteit zouw
zich misschien verwonderen, dat Italie haer
in Hollandt bejeegende.” De twee eerstgenoemde TEYSELSCEIADE
ROEMERS
VISSCHER
en FRANCISCA DUARTE zijn van elders bekend, maar weet iemand ook iets omtrent
de derde, de rotterdamsche zangeres van
wie HOOFT hier melding maakt?

Schilderij van Terbnrg van den Munstersohen vrede (vgl. A. R.). Bekend is deze
uitnemende schilderij en nog meer de fraaie
plaat door JONAS SUYDERHOEF, en evenzeer
de verkleinde copie door s. FOKKE gegra-

veerd. Minder bekend zal het evenwel z@?,
dat er nog eene andere, bijna gelijke schilderij en ook van TERBURG bestaat, en dat
die tegenwoordig in de fraaie galerij van
den hertog DE IORNY berust. Nu ia de
vraag : is er reeds vroeger iets vermeld
van het bestaan van die schilderij (welke
straks beschreven wordt)? De bekende
schilderij waarover de heer D. F. in den
Ncmmcher,
VIL bl. 147, eenige belangrijke
ophelderingen geeft, heeft (volgens mijne
berigten) in 1800 toebehoord aan den heer
VAN
LEYDEN,
die haar in 1804 mm den
prins DE TALLEYRAND voor 16000 fr. zou
verkocht hebben. Door dezen in 1817 voor
35000 fr. aan de hertogin van RERRP, verkocht, is ze uit hare galerij in 1837 voor
45000 fr. in die van den prins DEHIDOFF
overgegaan.
Nu heeft de hertog DE MORNY dezerdsgen eene andere schilderij van deze gebeurtenis, en ook door TERBURG, gekocht;
men had hem verzekerd, dat ook daarvan
eenc gravure door FOKKE bestond, gelijk
aan de verkleinde copie van SUYDERHOEFS
plaat,, door dezen graveur, doch op de aan.
vragen deswegen door Z.Exc. tot mij gerigt, heb ik ontkennend moeten antwoorden. Ofschoon mij nu niets met zekerheid
bekend is van eene andere schilderij van
TERBURG, zoo speelt mij toch eene flaauwe
herinnering door het hoofd, reeds meer
gehoord te hebben van eene vroegere schilderij, die de voorloopster der andere was,
en zou het mij zeer aangenaam zijn, indien
ik daarvan iets naders konde vernemen.
Kan het ook zijn, dat de eene schilderij het
sluiten van den vrede te Munster, de andere dien te Osnabrug voorstelde - te
meer daar ik eene plaat van het sluiten
van den Munsterschen? vrede bezit, zé&
aiwijkende van de voorstelling van TERBURG? Is er iets bekend omtrent 2 verschillende schilderijen van TERBURG? Bij
HOUBRAKEN vind ik niets.
De nieuwe schilderij dan van TERBURG (7)
stelt dezelfde zaal, dezelfde versiering,
ameublement en vlaggen voor als de prent
van SIJPDERIIOEF vertoont,. In plaats echter van de tafel in het midden der zaal,
is hier cen grafzerk, waarop het beeld van
een jong man uitgestrekt ligt, een kleed
bedekt de voeten van het beeld. Links
hangt aan den muur eene groote schilderij
van de Hemelvaart; op den voorgrond is
een zilveren crucifix en 2 groote waskaarsen. De stoel, die bij SUYDERHOEF op den
voorgrond links staat, komt op deze schilderij niet voor en de persoon die voor dien
stoel staat is. hier veranderd in een met
een grooten pluimhoed, wiens linkerhand
op eenen rotting leunt, naast hem een,
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graote hond. Deze schilderij bevat slechts
50 personen, de plaat van SUYDRRHOEF
heeft er ongeveer 70. De dikke persoon
die bij SUYDEBROEF
met opgestoken hand
achter de tafel staat is er niet en naast
diens buurman staat hier een kind, dat op
die grafzerk leunt. Aan de voeten van den
monnik ligt een hondje. Geen der personen houdt de hand omhoog om een eed te
doen. Verder zijn de personen en groepen
nagenoeg gelijk aan de plaat van SUYDERHOEF.
Aldus is de schilderii van den heer DE
NORNY. Ik heb juist dez& dagen een breed
folio plaat gevonden, die ook den Munsterschen vrede voorst,elt, en veel meer afwijkt
van de gravure van SUYI)ERHOEF,
dan de
ZOO even beschreven schilderiJ; doch het
kruis op de tafel zonder bijbel, en de schilderij van de Hemelvaart komen er ook op

voor. Deze plaat heeft geen naam van graveur, doch het adres van CLEMENT DE JONGE
Bn een vers van JAN VOS, en ze is stellig
van dien tijd.
Zoude het zijn kunnen, dat de hier beschreven schilderij den vrede te Osnabrug of
althans eene van katholieke mogendheden
voorstelde? Tntusschen moet ik opmerken,
dat Munster juist de vergaderplaats was
voor de katholieke, Osnabrug voor de protestantsche mogendheden.
Het zou mij zeer aangenaam zijn, iets
omtrent deze schilderij en plaat te mogen
vernemen. Kan de schilderij ook eene voorloopige bijeenkomst voorstellen, en vindt
men ergens gewag gemaakt van deze voorstelling?
F. MULLER.

TAALKUNDE.
Doe wel aan iedereen, al was het ook een
Fries. (vgl. A. R. en X111. bl. 96). ARKSTEE
in zijn Nijmegen, tle oude hoofdstad der Bata
vieren, ‘s Gravenhage, 1738,bl. 179, vermeldt
het in verband met het bekende HUC uspue
jus Stauriae. Zijne lezing is: Doet alle menschen wel of goed, al was het ook een Vries,
‘t geen, zegt hij, dagelijks op de tong is.
Hij voegt er bij ,lzelf’9 willen veele, dat
,>dit spreekwoord omtrent de Waal te Nij,>megen in steen is uitgehouwen geweest.
j)Doch wat mij aangaat, ik heb het nooit
sgezien en ook niement gesproken, die het
‘) ooit gezien heeft.”
Men heeft wel eens beweerd, dat men
moest lezen of liever dat het spreekwoord
luidde: Doet alle menschen goed, al wus het
ook UIT VREES , maar tij gelooven, dat deze
lezing eerst is uitgevonden, toen men de
oorzaak der eerste lezing niet meer kende,
d. i. toen de urees voor de Friezen had opgehouden. Daaraan toch als oorzaak en uit
haat als haar gevolg ontleent het spreekwoord zijnen oorsprong. Men vreesde de
Friezen als naburen, als lastige, volstrekt
niet fijn beschaafd?, ja ruwe naburen. Zie
hier eenige bewijzen.
A. In een werkje getiteld: Beau traicté
de la diversitè de nature desjefs en Flandre,
Gand 1839 ‘) leest men bl. 15 : En la parl) Ons medegedeeld door onzen collega mr. J.
KAPI’EYNE VAN

DE COPPELLO. Prof.

C. P. BERRURE

in zijn VaderZ. &Gse~n IV, bl. 90, zegt van dit
werkje : ,,de uitgever HETELB
gebruikte hiertoe een
hs. der 16de eeuw, hetwelk in zijn bezit was, doch
hij heeft niet geweten dat deze verhandeling van
PUIL. WIEWNT
is, en dat ze meer dan eens in het
Vlaemsch gedrukt was.” Wij vragen hoe luidt aldaar de door ons aanpehrwlde
plaa.ts*

visse de Rekeninghe y a ung homme Modal qui est tenu estre sur le pont du Burg
a Fournes lorsque les conte y prend sa
refection, peur garder le dict pont contre les
vrysen saulvaiges d.i. de wilde woeste Friezen.
U. J A C O B V A N M A E R L A N T , o o k uit die
buurt afkomstig, want Damme was zijn
vaderstad, had het ook volstrekt niet op de
Friezen begrepen. In den Wapen.e Mort+
1 (uitg. door E. VERWIJ S, Dev. 1857) zingt
hij vs. 664:
Martijn, du best een vremt druut,
Du spreecs recht alsa een Vriese ruut “),
Die noch noyt en minde.
en in zijn Spiegel Historiael, fol. 207, vs.
18-5 (volgens VERWIJS t. a. p. bl. X.)
Die dese rude boerde vant
Was emmer ute Vrieselant,
Een rudaris ende was bedrogen.
*
En nogmaals in de Wapene Martyn, 1, vs.
105-110.
Wat sal seghel ende was,
Ende brieve, die ghewaghen das
Van dat lantsheren gheven?
Hets al niet, hets een ghedwas: “)
Alse lief hat mi een wilt Sas,
Oft een Vriese bescreven.
C. Nog een ander meer materiëel bewijs.
Door den heer J . H . VAN DALE is in 1860
in de Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis
v a n Zeeuws& V l a a n d e r e n , V .
2” st. een belangrijk reglement voor de
scheepvaart en de heflîng der tollen op het
Zwin van den jare 1252 (in de archiven
van Sluis ontdekt) uitgegeven. Daaruit
2) Bl. 168 t. 8. p. Ruut rude, dom, on eleerd,
lat. rudis. Vgl. bl. 167 op a udaria.
s) Dwaasheid, zotte praat.

onbeschaafd,
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blijkt, bl. 15: Dat de Denen en Friezen ten
opzigte van den invoer van paarden of andere
beesten overal tolvrij waren behalve juist te
Damme; bl. 50: Van Oostland sal in sine
tafele staan van tampen ende die van harderwyc, van Staveren; bl. 108: het tolgeld
voor een os was 2 d (enarii), maar er wordt
bijgevoegd dat al waTen de verkoopers Denen of Friezen het tolgeld eveneens 2 d(enarii) zou zijn. .
D. Zoo zegt dr. HTJBERTS in den cfids 1859,
bl. 342, dat KLUIT in zijne Historia C&ica,
1 p. 38, belooft in eene dissertatio het bewijs te leveren, dat graaf ARNOUD in 1003
of 1004 tegen de bestiales Fresones gesneuveld was.
J. D.
L.

Onderscheid tusschen musket en roer
(vgl. XL bl. 117 ; XIII. bl. 26 en 94).
Met genoegen las ik het laatst ingezonden
stuk door den majoor K. over dit onderwerp. Hoe wel in de gelegenheid dit met
eenige niet onbelangrijke aanteekeningen
voor zoo verre het de daarbij aangehaalde
oostind. comp. betreft, te vermeerderen, word
ik daarin teruggehouden, doordien ze in der
tijd zijn gezonden aan een hoofdofficier van
het indisch leger, die zich onledig houdt
met het zamenstellen van een werk, betrekking hebbende op het geschut en de
draagbare wapenen aldaar in vroegere tijden
in gebruik, welk werk ik hoop dat weldra
het licht zal zien.
Maar gaarne wenschte ik van den majoor
K. of een der andere hh. Navorschers te
vernemen of bij hen ook bekend is het
volgende werk: Memorie van de exercztie
van de Comp. Guardes, waarvan in de
resolutiën van de HH. XVII op den 6aa
mei 1669 wordt gezegd:
r,Er sal ingekocht worden 50 Exemplanren van een boeck, onlangs in druck uyt»gegeven, geintituleert Memorie van de
>) Exercitie van de Comp. Guardes, bestaende
>,in ‘t Exerceren ende omgaen met de mus~1 quet, spies ende diergelyck geweer, en dat
31 om in de Hooft-Guarnisoenen daar te lande
~1 (Indië) verdeelt te worden.”
Mogelijk kwam in 1671 van dit werk
een tweede druk, althans in dat jaar in
de maand mei, is er weder sprake van
nseecker boeck geschreven van de krijgsu oeffeningen, nu onlangs vermeerdert uytgesgeven en waarop na deliberatie ,goed geapvonden
wordt dat 59 exemplaren naar
)t India sullen gesonden worden.”
Aangenaam zoude het mij zijn, dat ik
van dit werk, zoo er hier of daar nog een
exemplaar van bestaat, inzage kon of mogt
nemen.
LABORANTER.

Allitteratie (vgl. A. R.). Bij de vele voorbeelden hiervan reeds gegeven, kan ik
nog voegen, dat ik in eene instructie voor
fabriekmeesters van Alkmaar 1701 vind,
dat zij de st,adsgebouwen behoorlijk moesten
onderhouden in vaak en dauk.
C. W. B.
Draai-Overboórd.
Te Breda zoude verkocht worden, eene schuit van 34 ton, zijnde een draai-overboord (Rotterd. Cou@. 1 8 3 7 ,
11 aug. no. 220). Wat is dit voor een
soort van vaartuig?
Vuyt, voor uit. In oude stukken wordt
het woordje vuyt, of uyt gebruikt voor ons
tegenwoordig uit, b. v. hij is vuyt of uyt
ter stede, of wel met een werkwoord verbonden, zoo als vuyt- of qtgeven, enz.
Men vraagt waarom hier de v er is bijgevoegd? In lateren t.ijd schreef men slechts
uyt, met weglating der v: waarom?
. . R. E.
Vuyt. Het is bekend, dat in de woorden, die nu ui heeten, in vroegeren tijd eene
lange u werd gehoord. Men sprak uit:
huw, muus, àk skut enz., 200 als men in
een groot gedeelte van ons land nog doet.
Men schreef zulke woorden gewoonlijk met
uu; waar echter het woord met dien klank
aanving, werd hij zeer dikwijls door wuitgedrukt, b. v. wt, wl. De w droeg ook den
naam van dubbelde U: nog in schoolboekjes van de vorige eeuw heet zij zoo. Toen
ten gevolge der veranderde uitspraak de
spelling veranderde, schreef men meestal
de enkele u met i, j of y er achter, uit,
ujt of uyt ; er waren er evenwel ook die
de dubbelde u (w) behielden en daar eenen
i-klank achter voegden en dus schreven
wyt. Ving een zin met, dat woord aan, dan
schreef men wel eens een van de twee u’s,
die te zamen door w uitgedrukt werden,
kapitaal ; het werd dan Vuyt, hetzelfde geschiedde ook somtijds waar men geene kapitale letter noodig had. Het is echter alleen een verschil van schrijfwijze niet van
uitspraak: de v deed in dien tijd dubbelen dienst, nu eens gold zij voor u dan
voor v. Men heeft dan ook in vroegeren
tijd uut, in lateren tijd uit, maar nooit vuit
uitgesproken.
P. L. wz.
Kuren (vgl. X111. bl. 156). Toen het
aanfokken van jonge stieren in mijne jeugd
hier bijna algemeen plaats had, was het
gebruikelijk den voor den handel bestemden stier van mei tot julij te tuien. Schier
elke boer had een zoogenaamd bullekuur of
ijzeren tuiketting, waaraan de -stier vastgemaakt werd.
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Evenzoo zal het vlot of de molen ook
met tuikettingen vaat gemaakt zijn geworden, welke tevens moesten dienen om het
vlot of den molen om te wenden en op
den wind te kruien. of zoo als er st’aat:
I) Het Vlot en ikloden hy versw$l.”
dat toch wel zoo veel zegt, als zwenkt,
zwaait, draait.
J. BOUMAN.
ffoede en verkeerdeuitspraak (vgl. bl.
157). 11Een ieder,” zegt J. G. L., adie met
hoogbejaarden uit den beschaafden stand
mag verkeeren, zal meermalen een aan’ merkelijk verschil tusschen de zegswijze,
door hen gebezigd, en die van het jonge
geslacht hebben opgemerkt,. Men denke
slechts aan varsch, karsen, pars, voor versch,,
kersen, en pers, - aan steert, keersen, peersch,
voor staart, kaarssen, paarsch, - aan samen, sestig, seventig, voor het zamen, zestig,
zeventig, warmede de kinderen nu van de
scholen komen.”
J. G. L. voegt er niet by, of hy de
nieuwe wijze van die woorden uit te spreken beter keurt dan de oude, of niet; doch
dewijl sommigen onder onze lezers uit de
vermelde omstandigheid, dat de nieuwe op
de schalen (toch, hoop ik, niet op alle) geleerd wordt, al licht zouden opmaken dat
zy de voorkeur verdient, acht ik het niet
ongepast, protest tegen zulk een gevolgtrekking aan te teekenen.
’
Of J. G. L. my onder de hoogbejaarden
zal tellen van wie hy spreekt, en daarom
mijn oordeel in dezen aan sleur of partijdigheid toeschrijven, weet ik niet; wel, dat
ik het Nederduitsch geleerd heb, toen nog
de leer: scJtr<f gelik gy tpreekt, in zwang
was, en niet de leer: spreek ge&ik gp schrijf
die naar ‘t schijnt gevolgd wordt op de
scholen, waar de jongens, door hem bedoeld, van daan zijn gekomen. - Doch
ter zake.
Tk schrijf versch, kersen en pers; doch ik
zal er my niet aan stooten, wanneer iemand
in die woorden er als ar doet hooren, ja
ik geloof dat ik zelf, in een gemeenzaam
gesprek, sprekende van het dus genoemde
dier, nse altijd hart zal zeggen, en niet
hert, gelyk men het woord, om het van Ilart
(lichaamsdeel) te onderscheiden, op volstrekt
willekeurige wijze thands verkiest te schrijven. Omtrent de uitspraak van deze en
dergelijke woorden, die door dialektverschil
gewijzigd is, kunnen geene vaste regelen
gesteld worden en men doet best, daaromtrent zoodanige uitspraak na te volgen, als
in beschaafde kringen gehoord wordt. Uit
de omstandigheid, dat de dichters er nooit
bezwaar in gemaakt hebben, armen op
bescIhermen, mars op versch enz. te laten
rijmen, en dat de schrijvers in de spelling

van dergelijke woorden van oudsher verschillen, kan men gerust het besluit opma.
ken, dat een beschaafde uitspraak noch de
a, noch de e, volstrekt deed hooren, maar
een klank, dobberende tusschen die beiden,
en ik acht het dan ook verkieslijkst, zich
daar aan te houden. Het is hiermede als
met de uitspraak van nommer, bedoroen,
gestorven enz., die uit den mond van sommjgen nummer, bedurven , gesturven enz.
klinkt. Wie goed wil spreken, zegge noch
het een noch het ander, maar by hem
trekke de o naar de U, en de u naar de o.
Het is juist aan het in acht nemen van
dergelijke nuances, dat een taal haar cierlijkheid ontleent.
Dat beschaafde hoogbejaarden steert, keerpen en peersch zouden zeggen, is my nooit
voorgekomen,
w e l d a t o n z e Hijbelvertalers, dat Cats en andere schr$vers de
beide eerste woorden zoo schreven. Baart,
kaarsen, paarsch, met den vollen en nog
wel verdubbelden a-klank, zal geen beschaafd man zeggen: zoo iets behoort in
den plat Amsterdamschen tongval t’huis.
Ook hier even als in peerd en paard, wereld en wareld, perel en parel, en ontelbare
andere woorden, wijst wederom dat verschil in de spelling op een uitspraak, tot
welker juiste afbeelding ons onvolledig
alfabet, by gemis van accenten in ons schrift,
de vereischte letterteekens niet weet te leveren. Wie nu cierlijk spreken wil, late
in die woorden de vokaal noch als au, noch
als ee klinken, maar ongeveer als ai, in ‘t
Fransche air, fuire, luidt.
Dat men op enkele scholen de kinderen
de z in zamen, zestig, zeventig, evenzoo leert
uitspreken als in verzamelen, zestien, zeventien, dat men hun zelfs geen onderscheid
leert maken tusschen de uitspraak vtytig
en van vijftien, is, helaas! maar al tu waar,
en een bewijs van jammerlijke onkl:nde in
hem die zulke voorschriften geeft. Ieder
moest toch weten. dat zamen voor tsamen.
vziftig, zestig, zeventig, voor tv@ig,
tzestig,
tzeventia staan en de z hier dus geheel anders gehoord moet worden dan wanneer
zy door geen voorvoegsel gewijzigd wordt.
Waar zich verschijnselen, zoo treurig als
een dergelijke wanspraak voordoen, daar
zou men bykans zich gedrongen voelen,
tot de Redactie van het aanst,aande Woordenboek het verzoek te richten om lerug
te komen op het besluit, dat zy ons in haar
~~Ontwerp v a n S p e l l i n g , ” b l . 3 3 no. 94,
heeft kenbaar gemaakt. Daar verklaart zy
zich voor de spelling zamen, zestig en zeventiq, ofschoon, zegt zj, de uitspraak de spell& met s aebieden zoû. Maar is nu de
spelling met z oorzaak, dat de rechte uitspraak verloopt, dan zo& het waarlijkzaak
24
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worden, de s, des noods de ts, weder in
te voeren: en om de zelfde reden, f$y
tìg, ontfangen, ontfouwen, ontfallen enz. te
schrijven.
Ik moet er nog byvoegee, dat beschaafde
hoogbejaarden niet alleen fzjftig, sest$, sewentig, maar ook tnegentig zeggen, en dat
men wel zal doen, hun voorbeeld te volgen, Of, moet de nieuwcrwetsche uitspraak
zegevieren, men zij dan ook konsequent,
en-zegge niet langer tuchtig, maaI: achtt+.
Over het verdere en einentliik het voornaamste gedeelte van het be;og, ioor J. G. L.
geleverd, waarin hy de algemeen gebruikelijke, overal verstaanbare vormen met
lui samengesteld, ja zelfs ze, door het in
de spreektaal schier onbekende hun (en
nog wel voor alle geslachten) wil verdrongen hebben, zal ik niet uitweiden, maar
hem den raad geven de Spraakleer van
Prof. Brill, 111 Boek, 111 Afd., 11 Hoofdst.,
0 74 nog eens aandachtig te bestudeeren.
J. VAN LENNEP.

Cordnaniers. Onlangs mijnen inventaris
der aardenburger charters ter hand nemende,
ten einde de stukken me1 de voorloopige
lijst daarvan te vergelijken, doorliep ik het
op de lijst vermelde onder den naam van:
))Cueren en Ordonnantien van ‘t Corenwanners gilde, van 7 Januarij 1648” (dus
klaarblijkelijk de herziening van een ouder
stuk). Ik kon mij niet verklaren hoe Aardenburg aan een corenwanners gild kwam,
te meer daar er een arbeidersgild bestond,
waartoe de korenwamlers zeker moesten
behooren ; het raadsel werd bij nader inzien voldoende opgelost. Mijn vriend en
medewerker (r. i. p.) had verkeerd gelezen,
‘t moest Corduaniers-gilde (schoenmakersgilde) wezen. Vanwaar echter deze benaming? Dat ze ook in Frankrijk gebruikt
werd, blijkt mij uit de »Histoire Abrégée
des Inventions et des Découvertes Importantes
depuis I’ère chrétienne jusqu’au 19’ Sìècle ;
ouvrage couronné par la Societé pour l’lnstruction élementaire. Bruxelles 1843.” Daar
lees ik in een: ) extrait d’une nomenclature des métiers et professions exercbs a
Paris sous PHILIPPE LE BEL, au commencement du 14” siècle:” Cordoanier, corduanier le cordonnier en cuir de Cordoue.”
Weder een bewijs dus voor de zonderlinge
zamenstelling der fransche woorden ; de algemeene naam des schoenmakers is bU de
F r a n s c h e n d e Cordova’s le& b e w e r k e r !
en dit woord ging in ‘t Vlaamsch over.
Curieus is de vertaling te Brugge van Corduaniersplaats (schoenmakersplein) men leest
er in ‘t Fransch onder: Place de Cordoue!
G. P. ROOS.

De tramontane (vg1.I. bl. 91 en 116). Door
het antwoord op bl. 116 -gegeven, blijft de
verklaring nog twijfelachtig. Ik bestudeerde
laatst onze oudere zeetogten in den Atlas
Minor van REINIER en JOZTJA OTTENS (Amsterdam zonder jaartal), waarin het woord op
onderscheidene plaatsen mijne aandacht trok.
Op de kompasroos heeten de vier hoofdstreken: Tramontane (N.),Levan:e (O.),Ostro
(2.) en Ponente (W.), blijkbaar vier afgeleide namen, want op dezelfde kaart staat
eene tweede roos met de benamingen: Septentrio, SubSolanus, Auster Notus, Zephyrus. De spreekwijze behoort dus tot, de goede
zeetermen : 1) zijne tramontane kwijt raken”,
in Zeeuwsch Vlaanderen : I! van z’n tramontane raken” beteekent dus letterlijk: het
noorden verliezen, en is gelijkbeteekenend
met den nieuwen zeeterm: »van streek raken”, ruit den koers raken”.
G. P. ROOS.

Fransohe woorden. In de Histoire Abregée
des rnventions et des Decouvertes Importantes, Brux. 1843, die als bronnen aanhaalt:
BOTTIN,
Mélanges d’rlrchèoologìe, d’uprès un
ouvrage de a. E. DE ~~~~~N~,troffen mijne
aandacht de in Frankrijk onder PHCLIPS
den Schoonen gangbare woorden :
Escuelles de pz’austre voor: le fabricat de
poterie ou de vaisselle de piautre ou de
piaustre, qui nou3 est inconnu, et qui s e
travaillait au marteau. Is het piautre (spiouter?) spinsbek?
perron, le fabricant de gros ouvrages
en fkr.
Fèvre, le forgeron.
Fourbeur, fourbisseur, le fourbisseur d’armes.
F&vre leeft nog in orfevre en forgeron
voor grofsmid, in tegenstelling van maréchal, hoefsmid. Hoe is ‘t met ferron en
fourbeur (smid en wapensmid) ?
G. P. ROOS.

Doorgaan. IJdel. Op het taalcongres te
Brugge, ten vorigen jare gehouden, behandelde de heer H . Q. JANSSEN (een der weinigen die direct over taal spraken) de woorden deurgaan en idel.
Onder anderen kwam de heer J. VI)N
LENNEP
hiertegen op. Hoeveel eerbied ik
ook voor dien reus hebbe, moet ik hem
bepaald zeggen, dat zijne opvatting dier
beide vlaamsche woorden, als zelfs in Noordholland bekend, onjuist is.
‘t Ga deure, dat de hardvocht.ige vlaamsche pachter den bedelaar toeroept, die zijn
Onze Vader staat te prevelen, is heel iets
anders dan de aardigheid van den heer
VAN LENNEP
over het met eetz mez’sje doorgaan !
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oa deure = ge der deur VOOI%& is gehee !1
iets anders als ergens mee door-, dus voort
gaan, vlugten! IJdel zegt men van cel
ledige bosch&eek
in Noordholland, zei dl
heer VAN LENNEP. Fiat; maar zijn qdel i
heel iets anders dan een idele $esch. le! il
Zeeuwsch Vlaanderen is nog in ‘t Neder
landsch $en voor ijlhoofdig zijn aanwezig
Uhoofdigheid
is geene volstrekte ledig
heid van hoofd.
Wg gelooven, dat wij T. R. of professolr
ROOBDA op onze zijde zullen hebben, om.
dat deze het naauwe verband der taal- er
zielkunde in ‘t oog houdt. Er bestaat eer
taalkundjg gevoel, dat tot een taalkundig
geloof leidt,, ‘t bedriegt ons zelden. Gevoeld<
de heer VAN LENNEP het verschil tusecher
doorgaan en doorgaan, tusschen qdel en Qdel
hij hadde zijne aanmerking terug gehouden.
N;g iets: Wat beteekent doorgaan in ;
t Is een doorgaan,
‘t Is een voorgaan
Naar der goden heiligdom,
En nu vinden
Onze vrinden,
In Walhalla wederom?
Het doorgaan van den heer VAN LENNEP
is in Zeeuwsch Vlaanderen bekend als el
van deur?

G. P. ROOS.

Doorgaan. IJdel. Iets waars is er in hetgeen de heer ROOS zegt; maar in de hoofdzaak heeft hjj toch, &unkt mij, ongelijk.
Doorgaan en $el worden in Vlaanderen
gebruikt in sommige gevallen waarin men
zich in Holland van een ander woord hadient: hier toch zal men niet van eene ijdele,
maar van eene ledige flesch spreken en tot
een bedelaar niet zeggen ga door, maar
ga heen of ga voorbzj: Wij gebruiken die
twee woorden echter nog wel in dezelfde
beteekenis. Ik kan niet zien, dat in Qdele
boschstreek het adjectivum iets anders betee-

kent dan in Z;dele flesch. Wie tot eenen
bedelaar zegt, ga door, meent daarmede
~1 houd u niet op, blijf niet stilstaan, houd
aan met gaan.” Maar wij geven immers aan
doorgaan geheel dezelfde beteekenis als wij
zeggen : »ik heb bij dat dorp niet gepleisterd maar ben doorgegaan”, of »de stoomboot legt hier niet aan, maar gaat door”.
Een bewijs, dat ijdel hier gebruikt wordt
in een andere beteekenis dan in Zeeuwsch
Vlaanderen, vindt. de heer ROOS hierin, dat
men daar door eene ideleJesch verstaat eene
flesch waar niets in is, terwijl ijlhoofdigheid
in Holland geen volstrekte ledigheid van
hoofd te kennen geeft. Ik moet hierop antwoorden, dat een adjectief niet altijd moet
strekken om te kennen te geven, dat het
substantief, waar het aan toegevoegd wordt
de eigenschap door het adjectief uitgedrukt
in de grootste mate bezit. Dit is niet alleen
waar ten opzigte van die adjectiva, welke
uit, hunnen aard geene andere dan eene relative beteekenis kunnen hebben, b. v. groot,
klein, hoog, laag enz. (zoo kan eene ondiepe rivier dieper zijn dan eene diepe
sloot en week hout harder dan harde boter),
naar ook ten opzigte van andere. Wij zeg:en dat de haven vol schepen ligt, al blijft
?r ook nog voor eenige schepen ruimte over,
Sn een le&ge kerk is niet eene kerk zonler menschen, maar met een klein getal
nenschen er in.
Eindelijk, de heer ROOS vertrouwe niet
,e veel op hetgeen hij taalkundig gevoel
leemt. Het is verre van onfeilbaar; het
leeft reeds menigen bok geschoten. Op het
gebied der taalkunde, zoowel als van iedere
tndere wetenschap, heeft men grondige kenlis en juist oordeel noodig om de waarheid
e vinden: zonder deze beide vindt men
mar niet.
P. L. wz.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Afstammelingen van Joost van den Vondel (vgl. XII. bl. 185). In de sedert eenige

jaren uitgegeven wordende N ïVaamli#

van
de fitudenten 8edert de oprk$ing der Hoogeschool ie Groningen inqesccjlreven,” komt voor
in het Tiende vervolg, achter den Gronin-

ger Studenten-Almanak voor 1863, op bl.
363 als ingeschreven den Ijden sept. 1744,
»MICBA~L VAN DE VONDEL," Medioburgensis Theol.
N. VAN PER TUUH.

Familiewapen (vgl. X. bl. 101, vr. 151).
Duke of OORDON voerde in het
eerste. kwartier : van azuur met drie zwijns\
GORDON

koppen van goud, 2 en 1, voor GORDON.
Wapenspreuk : Animo non astutia.
GORDON Earl of ABERDEEN: van azuur
met drie zwijnskoppen van goud, besloten
binnen een gelelieden, gebloemden en gedistelden dubbelen binnenzoom van het
laatste. Spreuk: Fortuna Xequa.tur. Zie The
Briti!?A Compendium, vol 11. (Xcotland) p. 43,
243 ; pl. 7, 23, 49, 63; DOUGLAS, Peeraqe
of Scotland, p. 9, 11, 303, 372; pl. 1, 5,
6, 7 ;

STOCKDALE'S

Peerage

of the Unit. Kinqd.

for 1833, p. 74, 114, 124, 125, 128; pl. 36,
39, 40, 41.
Verandering van metaal, halve manen,
enz., zijn breuken van jonger zonen.
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Den met een zwaard gewapenden regterarm vind ik in 1. a. werk, p. 143, pl. 34,
als het helmteeken van den in 1518, 3 act.,
tot baronet verheven sir JAMES-WILLOUGHBY GORDON, of NITON,
in the Isle of Wight.
Zijn wapen is besloten binnen een gekanMO.
teelden zilveren zoom.

en D'ENN&TJ&RRS DE MOTTES;" ZOW
ier twijfel geschiedde deze overgang, hier,
reloof ik, niet naar volgorde gerangschikt,
#BASTE

loor

huwelijken,

doch

hoe?

De opgave der oude heeren van Axel,
;e vinden in het Woordenboek van F. GOETHALS,

is

klein,

gebrekkig

en

onvolledig.

Bezig zijnde de verspreide berigten te ver-

Geslachten de la Fontaine-dit-Wicart enz

DE

FONTAINE&&WI~ART.
LA

DIJ I;EX
DE HENNE.
:13;3;~0~ucQ.
.
DE LA MARLIER.

Bestaan er van deze
nog afstammeZo0 ja, waar
dan ? Welk wapen voezij, of hebben zij

Ik heb gevonden, hetgeen ook CARPEND E HERNE,
getrouwd

T I E R opgeeft, J E A N
met COLLE DE LA

FONTAINE-di&WICART,

terwijl deze schrijver bovendien nog heeft:
~>JEAN DE LAFoNTAINE.wICART
fntallieavec
)) CATIISRINE
RENNP, d’où vinrent 6 enfants.”
Deze 2 namen DE HENNE en HFNNE zijn
waarschijnlijk dezelfde. - E r w a s e e n
1) prevot” van dezen naam te Valenciennes
in 1480, terwijl er van denzelfden naam
in 1433 een li’eutenant-gouverneur d’Oisy
was, die echter een ander wapen voerde:
hij had, »

d’aznr à une épée d’argent mise

en fasce, a 2 étoiles d’argent en chef et
une en pointe,” terwijl die van Valenciennes voerde : N d’argent au santoir échiqneté
d’or et de guenles.”
Van welke dezer beide takken stamt nu
o f JEHAN af, die met COLLE
o f C OL D E L A FONTAINE-dit-WICART
getrouwd is?
Zon de naam CROMBROEWCQ
dezelfde kunnen zijn als CROMBKUGGHE
Of CR031BRUGGEI

zamelen, zon men mij verpligten met eenige
inlichtingen.

De laatste heer van het geslacht en den
naam A X E L , w a s J A N , heer en patroon van
A x e l ; hij gaf de collatie der kapel van

St. Jan (St. Jakob) te Axel aan den priester JAN VAN CALIGA, op den avond vdór St.
Markns 1357.
Verder wordt niets meer van hem medegedeeld, doch ongetwijfeld liet hij eene
erfdochter na, die Axel bragt in het geslacht van GHISTEL, of wel, wat ik meer geloof, in dat van MASYINES, want ik vind:
Of

CATHARINA

vrouw van Axel en Laerne, t 29 febr. 1423,
huwde BOUDEWIJN DE vos, heer van Pollaere, ridder, t 4 ján. 1424. Hunne dochter
MARIA
brag: A x e l i n h e t g e s l a c h t v a n
LICHTERVELDE,
COB

Du HEN. Heeft er eene familie van dez e n naam bestaan? Zoo j a w a a r d a n e n
bestaat zij nog? Welk wapen voert zij 01
N. N.
heeft zij gevoerd ?
Heeren van Axel. Ergens, ik meen in
J. SCHARPS Geschiedenis van A.xel, las ik
~Axel

is langen tijd bezeten geweest dool
dit ge,
MASSE
n MINES,
VAN DER GRACHT, LIEDEKERKE

8) het edel huis van GHISTEL; van
1) slacht ging ‘t over in dat van

AXEL,

Uit het geslacht MASMINES schijnt Axel
overgegaan te zijn in het geslacht DE VOS ,
Want ELIZABETH (ISABELLA) DE MASXINES,

LETTE

had 5 kinderen : ANNA, YARGUÉRITE,
JACOB,
ANNA en MARGKIÉRITE,
welke laatste overleden is september 1730, doch waar weet ik
niet, evenmin als waar haar vader stierf.

VAN

DEG.HEM.

JEAN

w e l k e m e n v i n d t i n h e t nNobiliaire de5
Pap-Bas ?”
Ik vind van eene CROMBROEUCQ
gewag
gemaakt omstreeks het midden der 17d’
eeuw te Valenciennes.
Van DE LA MARLIER
is mij bekend, dat
er 1 augustus 1724 een JOHAN van dien
naam gestorven is. Hij was getrouwd en

MARGARETHA

vrouw van Zomergem, geh. met GERARD
VAN
EASSEQHEM, heer van Masmines en
Berleghem. Hun oudste zoon, GE R A R D , huwde
reeds in 1373 Ir& CATHARINA VAN MAL-

VAN

doordien

zij

LICHTERVELDE,

huwde met JAh e e r v a n Kool-

kerke, Hardoije, Arsenbroek, Zwevezeele,
enz.

Volgens

mijne

aanteekeningen

zon

Axel toen eerst aan het geslacht GHISTEL
of GuIsTEI.LEs overgegaan zijn, want eene
MARIA
VAN
LICHTERVELDE
huwt met GUY
VAN GH~STELELS : doch dit strijdt tegen eene
andere aanteekening, die zegt dat in 1417
r e e d s e e n GUY VAN GIIISTELLES,

heer

van

Axel en Waskal was, en nog eene andere
doet mij zien, dat MARIA DE vos boven gen o e m d , g e h . w a s m e t . . . . V A N GHISTELLES.
Is MARIA nu tweemaal gehuwd ge-

weest of strijdt eene dezer aanteekeningen
tegen de waarheid ?

Uit het geslacht GUISTELLES ging Axel
over in dat van VAN DER GRACHT. ~SABELLA
van GHISTELLES, vrouw van Axel en Maelstede, erfachtig s c h o u t e e t v a n H u l s t e n
Hnlsterambacht, (?), oudste dochter van JOOST ,
bijgenaamd den grooten reiziger, en van
MARGARETHA
VAN
RAVESCHOOT
(?), h u w d e
met DIRK VAN DER GRACHT, ridder,heerof
baron van Heule enz. Uit. dit geslacht ging
eindelijk Axel over in dat van LIEDERKERKE,

baronnes

doordien

XARIA

VAN

DER

GRACHT,

van Henle, Morsele en Gracht,
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vrouw van Axel, huwde met PHJLIPS vox
LIEDEREEEKE, ridder, heer van Eversbeke,
Eester, Sultem en Landreghem.
Hoe ging Axel nu verder over aan de
geslachten BASTE en D'ENNETIERES DE MOTTES, en hoe werd eindelijk ABRAHAX VAN
BOOGBROEK,
tresorier der stad Gent, heer
van Asperen, geh. met MARIA ANNA KUYK
VAN YIEROP, heer van Axel?
Wie kan mij ook inlichtingen verstrekken ter aanvulling van het register, over:
FILIPS VAN MORSLEDE, die gezegd wordt
een zoon te zijn van WOUTER, ridder, heer
van Axel, geh. met MARGARETHAVAN BORLUIT, Wed. van JAN PARIJS;
JZABELLA VAN AXEL, vrouw van Moerslede (?), geh. 1354 met THIBURSEVANDEN
AREELE;
MARIA VAN AXEL, geh. met OBERT. Hun
zoon HENDRIK, priester en kapellaan vzw

de abdij van Notre Dame du Port près de
la ville de Gand, werd in 1236 door gravin MALBGARETBA bevestigd in het bezit van
verscheidene huizen, landerijen en moeren
gelegen in de parochiën van Geronzee
(waar?), Axel, Zuiddorpe, Galgaleeke (waar?)
en Beöostenblij in ‘t kwartier van Axel.
Wie was de heer van Axel, die zich volgens het Armorial Gènéral van RTETSTAP
in 1665 in Venetië vest.igde en daar in
den adelstand werd ingelijfd? Sedert wanneer is het, wapen van Axel, vroeger: ) in
rood een gouden keper”, geworden : gedeeld
barti), regterhelft in goud 2 azuren sleutels door een rooden keper vereenigd, tusschen zilveren jacobsschelpen ; links doorsneden (coup8), boven: 1jin zwart een balven klimmenden zilveren leeuw;” onder :
,,in goud drie blaauwe sleutels door een
rooden keper gescheiden,” en hoe is men
aan dit wapen, zoozeer van het oude ver.
schillend, gekomen ?
Sas van Gent.
F. CALAND.
Aanteekeningen op het Ramboek van
den Frieshen adel. Volgens het Stamboet
van den Frieschen adel, dl. 1. bl. 224 gener. 6,
trouwde MAGDALENAJARICHSVANEOTTINGA
met JAN VAN ARKEL en staat daarbij gevoegd, dl. 11. bl. 151 (28), 1 uit Holland ons w$ders onbekend.”
Intusschen is het mij gelukt te ontdekken, dat haar echtgenoot niet is geweest
een JAN VAN ARCEEL,maar JANVAN ADRICHEM, en dat in den muur van het auditorium der akademie te Leiden een zerk
gestaan heeft, waarop met aanwijzing der
4 kwartieren van JAN VAN ADRICHEM en
der 4 kwartieren van M.4GDALLENAVAN HOTTINGA een en ander duidelijk stond aanget,eekend.
JAN

FLORISZOONVANADRICHEJ~~~~,~~~~

ds zijn

vader, lid van den raad der stad
Leiden. FLORIS komt voor op de wapenkaart
N”. 1 1 (2-10) 20 september 1524 ; obiit
5 october 1529; JAN komt voor op de
wa.penkaart No. 11 (5- 10) 23 julij 1551.
JAN FLORIS VAN ADRICHEM
obiit 27 febr.
15’72.
Op den steen stond: 1) A” 1572,27 Febr.
ob. JAN VAN ADRICRRM.
A". 1551, 27 Aug. MARIA MAGDALENA
VAN I~~TTINGEA
syn wyff.”
In genoemd Stamboek lezen wiJ, dl. 1.
bl. 353, bijlage B genealogie ROSEMA derde
generatie.
3”. JACOBUS VAN ROSEMA ttusschen1718
I
en 1725. 3 kind.
Volgens eene afrekening, in mijne verzameling aanwezig, is hij op Vogelsang state
te Veenklooster overleden in 1721 en zoo
het schijnt in het laatst van december.
In meergenoemd Stamboelc lezen wij, dl.
1. bl. 189, genealogie SLOTERDIJCK vierde
generatie.
2 TACO SLOTEKDIJCK geboren 1730, 7
1776 trouwde CATHARINA CAMMINGA.
Uit een huurcontract in mijn bezit en
door haar eigenhandig onderteekend den
qden mei 1775, CATRINA CAMWNGE,~~~. WOTERDIJK, blijkt, dat haar echtgenoot toen
reeds overleden was. Voorts blijkt uit de
woorden, later in datzelfde contract voor.
komende: ,,Alsoo door versterf van CATRBRINA CAMMIKGE (en nietC!AMMINGA OfCAMMINGHA), op den 4 Juni 1776” enz. enz., dat

zij, toen te Harlingen woonachtig, aldaar gestorven is, en er den 14den augustus 1776
eenige veranderingen in bovengenoemd huurcontract hebben plaats gehad, onderteekend
>,uit naam van de gezaementlyke Eigenaers
door ons ondergeschr. gelastigden,
M. A. VAN IDSINGA, D. V. SLOTERDIJCK
en WILLEM VAN SLOTERDIJCE.
THEODOBALD.

A&mnmelingen van Filips van IUarnix
van St. Aldegonde (vgl. A. R). » Un patent
de ce seigneur (FILIPS VAN MARNIX), zegt
JANSSENS, El&. &s P.-B., vol. 1, pag. 362,
le comte DE MARNIX, grand-veneur,
fut
deux siècles après un des grands-officiers
d u p r i n c e d’orange-Nassau,
devenu en
1815, roi des Pays-Bas sous le titre de
GUILLAUME

Ier

').

Le fils du grand-veneur épousa en 1837,
la fille de m. DEPOER, trésorier de la province de Liège, qui lui donna un million
l) De graaf VAN MARNIX was opperjagermeester voor de zuidelijke provinciën, o. a. in 1615,
1828 en nog in 1890; c. 0. M. gI%afvA~ MAIL.
N I X , in dezelfde jaren lid van de Eerste Kamer.
Zie Staats-Alm. voor die jaren.

de franca pour dot,. La France n’accorda
pas davantage & la princesso ~ou1.5~ D'~RLkBNS, dpouse du prince de Saxe-Cobourg,
roi des Belges.”
Den Was maart 1862 overleed te Brussel de graaf VAN MARNIX, oppermaarschalk,
minister plenipotentiaris ‘) en lid van den
senaat. Zie Haarl. Cour. van woensdag
12 maart 1862, no. 61, onder de advertentiën.
Mo.

Kwartieren van de bij Ferwerda, 10de
generatie Bentinck, genoemde kinderen v&~l
Willem Bentinck.
BENTINCK.

WZJRSE.

ELDEREN.
LERINGEN.
. . . . . .

KEPPEL.
. . . . .

STECKE.

Gaarne zag ik de ontbrekende kwartieren aangevuld.
DE’ L. R.

MENGELINGEN.
Ongeluksdagen
(vgl. X1. bl. 380 ; XII.
bl. 222 ; X111. bl 29). In een werkje ten
titel voerende: Les admirables Secrets #ALBERT le grand etc. à Lyon, 1770, leest men
op bl. 234-265 : >) Les jours lleureux OU Malheureux, pour chaque jour du mais. ADAM,
le premier de tous les hommes, fut placé
dans le Paradzs I’em-estre apr&s sa création,
et Dieu lui avoit donné un empire absolu
sur toutes les créatures; heureux s’il avoit
scu le conserver ! Mais ce n’est pas ici le
lieu de plaindre l’aveuglement de notre premier Père: il fut er& le premier jour de
2a Lune. Ce jour ne sera pas favorable pour
ceux qui tomberont malades; car leur maladie sera longue, ils en seront pourtant
à la fin délivr&, il n’y aura point de danger de mort pour eux. Si on fait des songes la nuit de ce premier jour, c’est une
marque qu’on aura de la joie, et l’enfant
qui naîtra en ce jour vivra fort long-tems.
Le second jour, EVE fut crt%e pour servir
de campagne & ADA~I, et pour augmenter et
conserver le Genre-humain: sa foiblesse A
se laisser surprendre par le serpent. est
funeste A tous les hommes, et le seroit cncore & present, si la seconde 13vE n’eut répa& lafaute de la Premiere. On peut voyager
ce jour-18 sur la Mer, sur Terre avec SI%
reté, et on sera bien reçu par-tout où I’on
passers. Ce jour est fort propre à la gén&
ration, et & ceux qui souhaitent avoir des
enfans: il est bon pour demander et obtenir ce que l’on veut des Rois, des Princes
et des grands Seigneurs. 11 est propre &
bâtir, faire des Jardins, des Vergers et des
Parcs, a labourer la terre et A semer: les
voleurs qui ddroberont ce jour-là, seront bientôt decouverts et pris ; si on tombe malade,
la maladie sera courte ; il ne faut pas ajouter foi aux songes qu’on fera pendant cette
nuit, parce qu’ils seront sans effet ; l’enfant
qui ndtra en ce jour croitra & vue d’oeil.
l) KAREL graaf VAN MARNIX, hofmaarschalk
van 1848-1855; opperhofmaarschalk, sedert 1855;
zaakgelastigde van België te Madrid, van 184%1648. Zie den Alm. de Golha.

EVE mit au monde le troisième jour CA&
qui sacrifia & son envi:? son frère; la meniere dont Dieu le punit de son fratricide
devroit nous faire avoir en horreur ce
vice, qui n’est que trop commun dans ee
siecle. 11 ne faut rien entreprendre oe jourlà, pas m&me semer ni planter; celui qui
tombera malade, sa maladie sera dsngereuee,
cependant il en sortira avec un bon regime
de vie. Les songes qu’on fera, ser.lnt inutiles et de nul effet, et l’enfant qui viendra
au monde ne vivra pas long-tems ; ce jour
est malheureux.
A

B E L

,

le

second fils

d’ADAM e t

~‘EVE,

nâquit le quatrième jour de la Lune; il fut
tué par sen frère CAïN, et la jalousie en
ttit la seule cause, parce que, comme dit
l’Ecriture, son sacrifice avoit été plus agr&
able 2t Dieu que celui de son frère. Ce
jour est, propre A faire une entreprise, et
A b&ir des Moulins ‘et des vaisseaux pour
aller sur mer ; il est bon pour trouver une
b&e ou quelque chose perdue; les n.aladies
de ce même jour sont fort dangereuses.
Les songes de la nuit auront leurs effeta,
s’ils sont bons, et au contraire, s’ils sont
mauvais. L’enfant qui naftra le quatrième
jour de la Lune, sera trdtre.
LAMECH vint au monde le cinyuième; s i
malheureusement quelqu’un a fait ce jour
quelque mauvais coup, ou une méchante
action, il a beau fair, il ,ne peut éviter la
punition que mérite son crime, on ne trouVera point ce qu’on aura perdu; si nn
homme tombe malade, il ne s’en relèvera
point; les songes que l’on fera sont douteux, et l’enfant qui naîtra ne vivra pas
long-tems.
Le sixième jour est heureux pour plusieurs choses ; ce fut en ce jour qu’ EBRON
Aquit.; les Ecoliers profitent beaucoup dans
les sciences ; les larçina sont facilement
découverts, et les maladies de peu de dur&.
Les songes que l’on fera doivent être secrets,
et ne pas être révélés; les enfants qui viendront au monde en ce jour, seront d’une
longue vie.
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Le premier assassinat qui se soit jamais
commis, arriva le se#%ne de la Lune; ABEL
fit la victime de son frèrc: ce jour& e s t
anssi fort bon pour se faire saigner ; les
meurtriers et les larrons ne peuvent éviter
la punition des crimes et des vols qu’ils
ont faits en ce jour; les maladies sont fort
courtes et faciles a guérir; les songes arrivent, et les enfans qui naissent le septieme
Vivent long-tems.
METBUSALED~, celui de tous les hommes
qui a le plus vécu, vint au monde le huiidme; ce jour est heureux pour des Voyageurs, et malheureux pour ceux qui tomberont malades ; les songes que l’on fera
&mt vrais, et les enfans qui na”itront, auront mechante phisionomie.
Le neuvibze jour, NABUCHODONOSO&
ce
Roi impie, et qui a si mal usé de SR dignité
Royale, nâquit : on sçait assez les accidents
qui lui sont arrivés pour punir ses crimes ;
ce jour n’est ni heureux ni malheureux ;
les maladies au commencement seront dan.
gereuses, et les songes auront peu de
‘tems après leurs effets; les enfans qui naîtront vivront long-tems.
PIToë, le second Pere du Genre-humain,
e t qui f u t l e seul, avec sa famille, q u e
. Dieu v o u l u t sauver d u Déluge universel,
par le moyen de l’drche qu’il lui commanda
de construire, ou il fit entrer de toutes
sortes d’Animaux, vint au monde le dixième.
Ce jour est heureux pour toutes sortes
d’entreprises ; les songes vains et sans effets; les chagrins seront de peu de durke,
et les maladies seront mortelles, si on n’y
aporte promptement du secours ; les enfans
qui viendront au monde ce jour-la se plairont a voir le Pays.
SAMnel, dont ~‘.kkriture parle si souvent,
n%quit le onzième: ce jour est propre SI
changer de Pays ; les femmes qui tomberont malades auront peine a en sortir ; les
enfans qui naîtront seront spirituels, ingé
nieux, et vivront long-tems.
11 ne faut rien entreprendre le dowième
jour; car il est tout a fait malheureux;
les songes seront vrais ; les maladies mortelles, et les enfans seront boiteux; ce jour
donna naissance & CANAAN.
Le tre2zEème est de meme, et on n’entreprendra rien ; les maladies seront dangereuses ; les songes s’accompliront peu de
tems après et les enfans vivront long-tems.
Dieu benit NO$ et toute sa famille, en
recompense des bonnes actions qu’il avoil
fait le quatorzièw jour de la Lune ; il es1
aussi fort heureux et les maladies n’auronl
point de mauvaises suites; les songes seronl
douteux et les enfans qui viendront au
monde, seront parfaits et accomplis en teut,
Le quinzìèw ne sera ni bon ni mauw&;

les maladies ne seront pas mortelles ; l’on
pourra ajouter foi aux songes qui s’accompliront en peu de tems ; les enfans simeront les femmes.
JOB, eet homme de Dieu et oe miroir
de patience, que Dieu apella son fidele serviteur, lorsque le Demon lui demanda permission de le tenter, et de l’eprouver, nrlquit le seizième; ce jour est fort heureux
pour les marchands de Chevaux, de Boeufs
et de toutes sortes d’animaux, et surtout
pour les &Iaquignons; les songes seront
véritables et les enfans qui naîtront, vivront
l o n g - t e m s . 11 e s t propre aussi a changer
d’air et de pays.
SodGme et Gomorrhe, ces deux Villes infames et fameuses par leur débauches dans
l’ancien Testament, périrent le dix-septième,
et expierent. par un embrasement miraculeux leurs crimes. LOTH fut le seul, avec
sa famille, qui en fut préservé. 11 ne faut
rien entreprendre ce jour&; les Médecins
ne donneront aucun secours par leurs remedes aux malades. Les songes se trouveront vrais trois jours après et les enfans
nes auront du bonheur.
ISAAC, fils unique du Patriarche ABRALIAM, qui, Btant p r e s d ’ ê t r e sacrifie p a r
s o n propre P è r e , f u t delivré d e l a m o r t ,
par un Ange qui avertit ABRAHAM que Dieu
étoit satisfait de son obéissance, vint au
monde le dix-huitième jour de la Lune. Les
makdies seront dangereuses, les songes vérit,ables, l e s onfans s e r o n t l a b o r i e u x , e t
deviendront fort riches.
Le dix-neuvième jour donna naissance a
PHARAON, Ce Roi qui prit plaisir tOute sa
vie & s’opposer aux ordres de Dieu, et a
faire souffrir son peuple, et qui garda longtems la femme ~'ABRAHAM dans son Palais ;
il s’endurcit tellement le coeur, que, continuant ses crimes, il fit une mort semblable a la vie qu’il avoit menée. 11 ne fait
pas bon aller en campagne pour cela, ni
frequenter les ivrognes, il faut se tenir
retiré, ct dans la solitude; les maladies ne
seront pas dangerenses; les songes auront
en peu de tems leurs effets; et les enfans
qui naîtront, ne seront ni méchans ni fripons.
Le Prophête JONAS, qui fut englouti dans
le ventre d’une Baleine pendant trois jours,
par une perminsion Divine, parce qu’il n’avoit pas accompli l’ordre de Dieu quil’envoyoit a Ninive avertir les habitans de faire
penitente promptement, vint au monde Ze
vingt; ce jour est bon pour toutes sortes
d’èntreprises ; les maladies seront longues;
les songes vraisemblables, et les enfans seront méchans, trompeurs, larrons et de
mauvaise vie.
Le Roi SAÜL, si fameux dans I’Ec&ture
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Sainte, mais sur tout par la haine injuste
qu’il avoit contre DAVID, nâquit le vingt-un;
ce jour est propre à se divertir, et a s e
tenir propre en habit: il est bon pour faire
les provisions du menage; les voleurs seront
peu de tema après découverts; les maladies
seront dangereuses, et le plus souvent mortelles ; les songes seront inutiles et sans
effet, et les enfans qui naîtront aimeront
le travail.
JACOB, qui fut béni de son Pere, vint
au monde le vingt-deux; il ne faut point
négocier ni rien entreprendre ce jour%,
les malades seront en danger de mourir,
les songes auront leurs effets, et les enfans
seront bons, honnêtes, et auront toutes sortes de bonnes qualités.
BENJAMIN, dont le nom est si connu par
sen étimologie et sa signification, prit naissance l e vingt-tro&; ce jour est bon pour
acquérir de l’honneur ; les maladies seront
longues, et non pas mortelles, les songes
faux, les enfans laids et malfaits.
Le ving&quatrième nâquit JAPHEr ; ce jourla n’est ni heureux, ni malheureux; les
maladies seront de longue durée, mais sans
danger ; les songes sans effets ; les enfane
seront bons, honnêtes, et se plairont a faire
bonne chére.
Ce fut le vingt-cinquième que Dieu voului
punir 1’Egypte de ses crimes et de sa des.
obéissance, par la peste et plusieurs autres i
genres de mort ; ce jour-% les malades courront risque de mourir ; les enfans qui na%
tront, ne seront pas malheureux ni expo.:
sés à des p&ils.
ï%OïSE, ap&S avoir plusieurs fois aVert i
PHARAON de ses crimes, par l’ordre de Dieu 7
divisa la mer, où toute l’armée de ce Ro i
fut submergée. SAUL et JONATAS moururen t
aussi le vingt-sixième; c’est ce qui fait qul3
ce jour est malheureux et n’est pas favo
rable aux entreprises ; les malades mour
ront, les songes seront vrais, et les enfan, s
seront assen heureux et accommodés de 9
biens de la fortune.
Le vingt-septieme est propre pour le tra
vail et pour les entreprises; les maladie
seront, changeantes; les songes douteux; e
les enfans bons et aimables.
Le ving&huitième on pourra entreprendr e
ce que l’on voudra; les malades ne doiven It
pas se chagriner, leur mal ne sera pas dan lgereux, et les enfans de ce jour seront ne j_
gligens et paresseux.
H~~RODES,
ce Roi impie, qui osa mêm e
attenter a la vie de son Sauveur, et qt ii
voyant qu’il ne pouvoit le faire mouri 5
eut la cruauté de faire mourir tous les jet
nes enfans de son Royaume, vint au mond ;e
le vingt-neuf. Ce jour est malheureux pot Ir
toutes sortes d’affaires et entreprises ; l( ?S
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auront leurs effets ; les malades seront
dlSlivrés de leurs maux, et les enfans ne
Viivront guere et ne seront pas bien Venus
d: ans les compagnies.
Le trentieme jour de la Lune est heureux
; bon pour faire ce que l’on voudra; les
lalades seront en danger de mouri:, s’ils
e sont promtement secourus et servis avec
)in ; les songes donneront de la joie, peu
e tems après; les enfans qui viendront au
tonde ne seront ni fins ni rus&”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Ruïne bij Maastricht (vgl. A. R.). Daar
T. D. N. no. 2, den naam van het nabuige dorp niet opgeeft, zoo is het moeielijk
e bepalen tot hoe verre hij zijne wandeingen om Maastricht heeft uitgestrekt. Het
s daarom dat ik doe opmerken, dat men
n de .Heden,d. Hist. of Tegenw. Staat der
Vereenigde Nederlanden, dl. 11. bl. 409,
eest: >I Vijlen legt op eenen Berg, een uur
Jeoosten Gulpen. Het dorp heeft eene fraaije
<erk en Tooren. De Predikant van Gulpen
nedikt er om de veertien dagen. Anders
vordt zij van de Roomschgezinden gebruikt.
Wen hadt hier omtrent eertgds een Klooster
Jan Tempeliers, ‘@elk dermaten verwoest is,
lat er geene overbl#sels meer van te vinden
H. C. STRIK van WIJK.
rijla.”

Middel om door ouderdom onleesbaar
reworden schrift weder leesbaar te maken

1 ?gl. X111. bl. 159). ‘t Eenvoudigste middel
1 hiertoe is voorzeker het looizuur, in elke
Iapotheek te bekomen, dat, met weinige
l droppels waters bevochtigd en op oud geschrift aangebragt, onmiddellijk het ver;langde effect te weeg brengt.
Rooge ouderdom (vgl. A.R.; X11. bl. 60;
X 1 1 1 . b l . 1 2 7 ) . O p d e n @tal. de Zivres
rares
et curieux (Paraiss. tous les deuxmoìs)
:
proven. d. 1. biblioth. d’un vieil amateur,
Par. 1862, no. 12, komt op no. 4132 het
volgende werkje voor: Récit ve’t*itable d’un
homme âgé de 118 aas pui a fait sa harangue a u roy L O U I S XV. avec l’applaudissement de tous les princes et princesses de la
tour. Le bonhomme a VU quatre rois en
France, 29 mai, 1725, in, do., 4 pag.
M”.
Rothnac (vgl. X. bl. 225. vr. 251). Kan
het ook Rothenacker zijn, een dorp en oud
k a s t e e l i n Wurtemburg, bailliage Blaubeuren, aan den Donau met 10.50 inwoners?
G. P. ROOS.

<
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GESCHIEDENIS.
Qrafeli+jke leeuwen (vgl. X11. bl. 168).
Het houden van leeuwen was ten tijde van
hertog WILLEM van Beieren bij de meeste
westersche vorsten in gebruik, en er werden zelfs tot hófvermaak romeinsche stierengevechten met leeuwen gehouden.
In de rekeningen der hertogen van Bourgondië vindt men op hetjaar 1385 vermeld,
dat ‘s graven knecht der leeuwen, ALBRECHT
GERAERDSONEI
zich moet verantwoòrden over
het groot getal schapen, enz., dat de leeuwen in het genoemde jaar te Brugge zouden
verbruikt hebben. De kosten voor den aankoop van twee etzeren, voor een gevecht met
de leeuwen, op een feest, den 26”“” maart
1424 te Gent gegeven, schrijf ik hier af,
’te meer, daar in de geschiedenis der Nederlanden zulke feesten weinig bekend zijn.
,,Au dessus nommé JAQUEB DE MELLE,
garde. des Zyons de M.d.s. à Gand, la somme
de xxv L xv S parisis, monnoye de Flandres, laquelle ledit receveur & payee, bailliée et delivrée audit JAQUE, qui du commandement et ordonnance de mon avant dit
S. les avait prestez et payéa pour 1’ achat,
et délivrance de deux tors vifs, l’un bien
grant et l’autre moyen que nagaires icellui
S. avait fait prendre et acheter de lui par
JEHAN
DE QUIELENC, son conseillier et
maistres d’ostel, et iceuls fuit mettre au paf-0
et fuit combatye à l’encontre desdiz l y o n s ,
pour sen déduìt, lesquelz tors par les di. lions,
fwent estra7tglez et tous devorez; et cousterent l’un xviii L Parisis, et l’autre vii L
xvi S. parisis, monnoie dicte, comme il appert par lettres patentes de M.d.s. sur ce
faites et donnies en sa ville de Gand, le
xxvi. jour de Mars, l’an mi1 ccccxxii$. Pour
ce par vertu d’icelles avec certificacion dudit maistre d’oatel sur 1’ achat, pris et délivrance des-diz deux tors et quictance du
dit JAQUE DE MELLE, tout cy rendu a court
les, diz xxv L xvi S.” - De aanvoer van
leeuwen naar het hof te Gent bleef steeds
voortgaan, want ik vind twee jaren later
nog geboekt : ,,1426. A u n g compaignon,
serviteur de JEKAN DE VABSY, estrangier,
qui de par sondit maistre a pers6 et amen8
devers MS. ung josne lyon, pour son vin
dudit présent x livr. A ung varlet qui mena
ledit Zyon de Bruges où l’on le porta, jusques en la ville de Gand, pour le mestre
avec les autres lyons xx 901s.” Zie Les Ducs
de Bourgogne; Etudes sur les lettres, les arts
et l’industrie, pendant le XV. siècle etc. par le
code de LABORDE. Paris 1849. Torn 1. Seconde partie, p. 7, 223 en 243.

U.

'3. KRAMM.

Ninive (vgl. XIII. blz. 136). Een weetlustige kan zine weetgierigheid omtrent
Ninive enz. bevredigen door het onlangs
verschenen werk van' VIVIEN DE S-AINTIURTIN,
L’année géographique, Paris, HACHETTE 1863, ter hand te nemen. Behalve eene
opgave der boeken over dit onderwerp gedurende het jaar 1862 in het buitenland
verschenen, vindt men aldaar (p. 207-232)
een overzigt van de geschiedenis der jongste
onderzoekingen.
. *
Ninive. Zie over Ninive de fr:aie verhandeling van professor VAN OOSTERZEE:
Nineveh en de Heilige Schriften; Rotterdam
1856.
J. R. L. VAN DER SCHAAFF.
Opperbarbier van Karel V (vgl. A. R ;
X11. bl. 33, 98). In eene in de Annal. de
I’Acad. d’archéol. de Belg., t. 1 (1843), geplaatste Notice sur les illustrations rnédicales
belges, par le docteur cH. BROECKX, vindt
men het volgende over ANDREAS VEBALIUB:
I~VESALE (ANDRI~ VESALIUB), descendant
d e l’ancienne
famille noble DE WEBELE,

naqnit a Bruxelles, selon les uns le 30
avril 1513, selon d’autres le 31 décembre
1514. Son nom veritable Btait WITTINGS.
Comme HIPPOCRATE dans les temps anciens,
VH~~ALE appartenait a une famille oh Ia
pratique de l’art de gu6rir était Wreditaire.
Son pere, qui portait egalement, le n o m
d'ANDRE,
Btait pharmacien
de la princesse
MAEUUERITE, tante de CHARLEs-QÜint et
gouvernante des Pays-Bas. Son grand père
EVRARD
VEBALE, mathematicien très-habile
qt auteur de plusieurs ouvrages sur la
medecine,
qu’il pratiquait, s’ét.ait fait remarquer par des commentaires sur RHAZÈS
et SUP les aphorismes d'HIPPOCRATE. Le
pkre d'EVRARD, le bisaïeul d'ANDR$, JEAN
DE WESELE, avait et6 médecin de l'empereur MAXIMILIEN, et successivement pro-

fesseur et recteur magnifique de l’université de Louvain. Enfin JEAN avait eu pour
pere

PIERRE

medecin renomm6
d'ANDRti, FRANçoIs
VI~SALE, etudia egalement l'anatomie.........
11 (ANDRÉ) devint medecin de CHARLESDE

WEBELE,

de son temps. Le fiere

Quint, et apres l’abdication de celui-ci, il
suivit le roi PHILIPPE 11 en Espagne, en
sa qualiti de medecin de la tour....... V&
épousa dame ANNE VAN EAMME, fille
de JEROME, conseiller et mdtre de la chamSALE

bre des comptes

a Bruxelles, et de dame
11 laissa une fille, 8011
1) Zie Suite du Suppl. au Nobil. des Pays-Bas,

ANNE ASSELIERB
-~

I).

t. v. p. 4.
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enfant unique, nommee ANNE DE W'ESELE! ,
qui devint l’épouse de JEAN DE MOL, grandfauconnier du roi d’Espagne “). Le prince
des anatomistes mourut mi&rablement le
2 act. 1564, a l’île de Zanthe, en revenant
d’un pelerinage qu’il avait fait a J&usalem?’ - BROECKX v e r w i j s t n a a r ELOY,
Dìction. hut. de la médecine unc. et mod.
Mons, 1778, 4 vol. in-4”.; K. SPRENGEL,
Vers. eàner pragmat. gesch. d. Arme&. Halle,
1792, in 8”. ; DEBLOcK, Esquisse hist. Vésale.
Brux. 1834, in-%‘. ; BURGGRAEVE,C026?3 théo?'.
et prat. danalom., Gand, 1540, in-8”. ; BURGGRAEVE, Etudes sur André Vésale, Gand,
1841, in-@. , GOETHALS, &CtUreS &ZtiV.
à l’lkt. des sciences, des arts, des lettres etc.
en Belg. Brux., 1837 à 1838, 4 vol. in-&‘.
In de kerk van St. Amandus te Gheel
vond de abt STROOBANT volgend grafschrift :
D. 0. M.
Monumentum
..&NDREAE

VAN

TYESEL

obiit 16 februarii A”. 1634.
e t JACOBAE BUYENS
obiit 2 januarii 1638
et ANDREAE filii licentiati
et advocati obiit 27 die maii
anno 1662
et MARIE OOMS ejus conjugis
obiit 22 julii
A”. 1669.
Requiescant in pace. Zie Annales als bov., t. 1.
r Het geslachte van WESEL te Dordrecht,
(van welkers afkomelingen eenige den naam
VAN
DEN
HONRRT
hebben aangenomen,) schijnt
zijn oorsprong, stamnaam en wapenschild
te hebben van de stad Wesell, gelegen in
het vorstendom Cleve. - Dit geslachte is
over lange in Braband voor zoodanig bekend geweest, dattet edele geslachte DE.
GORTERE sich beroept daar uyt te zijn gesproten ; Vide TBOX. ROUCK Nederl. Heraut,
fo. 284. - Noch heeft het voorsz geslachte,
en naam, zeer vermaard gemaakt, doctor
ANDRIES VAN WESEL, (in 't LatijnANDREAS
VESALIUS,)
geboren tot Brussel, lijff-medi-

cus van den hoog-loffelijken keizer, en prince
der Nederlanden, CAROLUS den Vijffden.”
BALEN, Dordr., bl. 1263. - Ook in de
opene brieven van keizer KAREL VI, gegeven te Weenen, den 29- jan. 1722, waarbij JOHAN VAN DEN HONERT, (zoonvan~oCHUS en van ANNA PERSIJN) raadsheer in
den raad van Brabant, tot baron wordt
verheven, staat, dat het geslacht VAN WESEL
2 Zoon yan ,,MARTIN D
E
YOL, grand-fanconnier
--ïde CHARLES-Quint, fils naturel de C+ABPAR 1 du
nom, chev., seign. de Dathinghe (of Oetingen in
Brabant).”
Z i e G&4al. d e Qu&. famill. d e s
Pays-Bas, p. 1 2 3 , 1 2 6 ; REIFFENREBC),
&reSp. de
meao. d’AIJTR., ta6le des noms etc. p. 367.

tot de oud-adellijke en ridderlijke geslachten van Brabant behoorde en als zoodanig
onder de regeringen van de hertogen JAN 1
en vohrende vermeld wordt. Zie Suwwl. aux
Tr0pi.O de Brab., t. 2. p. 203-2051 waar
ook gevonden wordt r,la descen.te généal. de
l’anc. nobb et chevallereuse famille DE WESELE, dep. THOXAS DE wESELE, pui eSt le
p r e m i e r de cette famille,
p u i s’est e’tabli en
Hollande.” Vgl. Nobil. des Pays-Bas, p. 689.
M”.
Uitbeiteling d e r f a m i l i e w a p e n s i n d e
kerken (vgl. X11. bl. 301, 329,356; X111.
bl. 1, 35, 107). Geenszins het bewind van
1798 draagt hiervan de schuld, maar wel
degelijk dat van 1795 ; get,uige hetgeen men
leest in het Vervolg op WAGENAARS Amsterd a m (22” s t u k , b l z . 1 8 2 i n S”.) o p h e t
jaar 1795.
,,‘t Geschiedde op grond der nu ingevoerde en vastgestelde CTel$kheid, waarbij
alle onderscheiding van ran+g tusschen Burger en Burger was vernietigd, dat de MUnicipaliteit, omtrent het einde der maand
May eene Publicatie deed afkondigen, het
ten toon hangen, of voortdurend vertoonen
der Wapenborden in de kerken, betreffende,
alsmede het draagen van Livreijen het kenmerk der dienstbaarheid ten toon spreidende. Het Gebod hieldt in, dat alle Wapenborden of schilden, welke, als teekens
van onderscheidiuge der Geslagten of Familien, in deezer stads gebouwen of kerken,
of elders openlijk, geplaatst waren en ten
toon hingen, van daar zouden weggenomen
en bijeenverzameld worden, ten einde dezelve onder ‘t oog der Burgerije, openlijk
te verbranden” (is dit auto-da-fé werkelijk
geschied ? en zoo ja, wanneer en waar 7)
amet dien verstande nogthans, dat, voor
zo verre die schilden Praalgraven van gesneuvelde Vaderlandsche Helden aankondigden, in de plaats daarvan, bij ieder derselven, een Burger-Kroon zou worden opgehangen, met dit Opschrift:
» Bataven ! in de plaats van een wapen~schild, hetwelk de assche van . . . . . .
,jonteert, pronkt thans voor het dankbaar
1) nageslacht de onschatbaare burgerkroon.
I Burgers ! maakt u dezelve ook waardig!”
*Niettemin werdt aan een iegelijk de
vrijheid gegeven, om de ten toon hangende
Wapenschilden, binnen den tijd van zes
weken, sints het uitgegeven bevel, uit de
kerken weg, en tot zich te mogen neemen,
op vertoon van bewijs van eigendom” enz.
Hoe het met deze burgerkroonen en waanzinnige inscriptiën is afgeloopen weet ik
niet ; ik geloof echt,er niet, dat ze ooit
1) de assche” van onze zeehelden j~onteerd”
hebben.
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Dezelfde publicatie verbood de liverei
e n d e r rdienstelingen o f knechts” e n dle
wapenschildjes op de rijtuigen en koetsen
CHR.

Doodvonnis biJ lzg (vgl. X11. bl. 295 >
327, 363; X111. bl. 1, 68, 106). In oer 1
w e r k j e , i n 120, dat tot titel heeft: Enge
landts Memoriael, Tot Eeuwige Gedachtenis
Verhalende de Proceduren en Executien van :
de Vice-Roy van Yrlandt. De Bisschop val 2
Cantelbury. De Koningh van Engelandt &c
De Hartogh van Hamìlton. Grave van Hol.
l a n d t . L o r d Capel; en nu in dese laatstc
Editie vermeerdert met de Executie van dex
Heer Poger t’ Amstelredam, 1649, leest mer
op bl. 306-307: ))Den 20 april wierde
gecondemneert gheharquebuseert te worden, ,
vooreerst, den Oversten POIJER ende twer
dagen daer na oock den Generael Majeui
LANGHORNE
ende d e n O v e r s t e n POWEL
Maer alsoo vele Requesten ingebracht wierden tot faveur van dese drie persoonen,
soo is hun Executie uytgestelt ende opgehouden gheweest, tot dat eyndelick, door '
een Expressen, de Generael FAIRFAX sen
den Maerschalck Generael van dArmee,
genaemt Cap. LAWRENS, een order sondt,
luydende als volght: Als00 de Generael
Majeur LANGHORN, ende de Oversten POWEL
ende POIJER, door mijn Krqghs-raedt gecondemneert zijn, om volgens de wetten
ende constuymen des Krijghs, gheharquebuzeert te worden, ghelijck sulcks hun
sententie klaerlick is mede-brengende : soo
i s ‘t,, d a t , o m verscheydene r e d e n e n m y
daer toe beweghende, Ick U ghebiede, drie
Briefjes te doen maecken, in welcker twee
geSChreVen
Zit ‘t Leven van GODTS wegen
geschoncken : maer dat het derde blanck
zij: ende wien het blanck te deele sal vallen, die aal, volghens de Sententie, gheexecuteert worden : ende die twee andere
suldy in hechte gevanckenisse behouden,
tot dat Ick verder daer van gedisponeert
sal hebben : ende tot uytvoeringhe van
‘t geen boven ghemeldt, ordonnere Ick dat
deoversten SCHROOP,HAMMOND
ende BARCKSTEED, ofte eenige twee derselve, present
sullen moeten zijn, als de Briefjes getrocken sullen worden. Gegeven onder mijn
;;gen handt ende segel den 21131 April
Op welcken Order dese Briefjes alle drie
zijn bereydt goworden ende den gevangenen gepresenteert, om van hun ghetrocken
te worden: Maer sy sulcks geweygert hebbende, alsoo een yeder in sulcken lootery
te trecken sich ontsagh, soo wierden dese
drie Briefjes aen een kindt behandight:
‘t welck aen eenen yeder eenen gaf: soo
dat het lot des Doodts op den Oversten

is gevallen: dewelcke niet te min
den 2 deses noch een Request aen ‘t Parlement liet presenteren, om Genade smeeckende, ende hun vele goede diensten, die
hy hun gedaen hadde, voor-houdende : Maer
alles te vergeefs, want den 4 May wierdt
op hem Sijn Sententie ghe-executeert.”
POIJER

H.C.STRIKVANWIJK.

Rattenkruid (vgl. X111. bl. 173). Uit het
t. a. pl. medegedeelde blijkt, dat het arsenicum reeds in het midden der 15” eeuw
onder den naam van rottenkruid bekend was,
een naam zonder twijfel ontleend aan het
gebruik, dat men er toen even als nu van
maakte, tot verdelgen van ratten en muizen. Maar was dat, in den tijd toen de door
E. vermelde vergiftiging plaats had, voor
een ieder te koop? En wanneer zijn daaromtrent wetten gemaakt en hoedanig waren
deze ? PETRUS FORESTUS verhaalt, dat hem
in april 1565 door een geloofwaardig persoon het volgende verteld is, wat te Wateringen, bij Delft, moet gebeurd zijn. N Een
seecker persoon”, zoo luidt een oude vertaling ,j seer melancolijck van humeur, ghe,quelt en verongelijckt
door eenige quaetwillige sijne misgunners, viel eindelijck in
wanhoope: waerop den boosen vijand sich
San hem vertoont in.menschelijcken gestalte,
Iuansuys om den ellendigen te vertroosten :
?nde voort-brengende eenige getuygenissen
der H. Schriftuyre, in eenen verkeerden sin
rerdraeyt, heeft hem gheraden sijn leven
.e verkorten, hem verseeckerende dat sich
welven te dooden, gheen goddeloos werk en
vas, noch gcensins en street teghen de ghejoden Gods, vaak (seyde den boosen) uwe
ryanden hebben u veel spijts en quaet
ten gedaen, het welcke ghy aen hun niet
:n haddet verdient: daerom is het u beter
Iaestelijck te sterven, het welcken u voor
godt tot geen sonde en sal gereeckent wor[en. Desen vervloeckten raetsman heeft hem
:heraden eenigh fenyn tot een Apoteker te
.oopen. Hy seer qualijck beraden, volgende
ulcken duyvelschen raedt, gaet tot eenen
Lpoteker, eyscht Ratten kruyt, het welcke
.em gheweygert wert, ten sy hy een borge
renghe de welcke soude verklaren, dat het
elfde niet soude ghebruyckt worden dan om
le Ratten te dooden. Hy gaet om borghe
,e soecken ende ontmoet den Duyvel die
rem syn hulpe belooft, gaet met hem ende
Itaet borghe voor hem aen den Apoteker,
le welcke hem het Ratten kruyt levert, waerran den armen ontsinnighen een vierenIeel loots in neemt, om eerder van kant te
vesen.” De rest der historie, hoe deze en
:enige volgende proeven mislukten en hoe
le patiënt eindelijk van den duivel ont[lagen raakte, doet hier niet ter zake. Wij
25*
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zien er uit, dat in dien tijd een apotheker
geen rattenkruid verkoop& mogG ten z$
iemand hem borg stond dat de kooner het
alleen tot het verdrijven van ratten zou gebruiken.
L

De achtkante boer (vgl. X11. bl. 234,
3 2 1 e n 3 5 8 ; X111. bl. 34, 105, 138).
Onlangs met een geboren Amsterdammer
sprekende, kwam ons gesprek toevallig op
den achtkanten boer, wiens levensloop hem
echter ontgaan was, doch waarvan hij zich
nog herinnerde, dat hij, gelijk DIXI reeds
gezegd heelt, een goed springer moet geweest zijn, zijnde hii eens, vervolgd wordende, &gede&d vañ de derde verdieping
van een pakhuis op de Brouwersgracht
afgesprongen ; ook moet hij eens over de
toenmalige Goudbloemsgracht, nu Willemstraat, heen gesprongen zijn. Zijn stelen
moet echter niet geweest zijn om zich te
verrijken, daar hij, volgens des Amsterdammers zeggen, steeds het gestolene b$ arme
menschen over de onderdeur in huis wierp.
Er moet ook een boekje van bestaan.
Het vierde scelet op de St. Antonies-waag,
waar DIX! van spreekt, moet dat van den
befaamden CARTOUCHE geweest zijn; en
mogelijk behoort het opgezette hondje bij
zijn scelet, daar CARTOUCHE, na volbragten
diefstal, door een riool ontsnappende, bij
een melkboer in huis gekomen zijnde? aldaar door het geblaf van een hondJe ie
gevat geworden.
J. H. I.. VAN DER SCHAAFF.

Het geslacht Zoete de Laeke (vgl. X11,
bl. 265, 292, 322; X111. bl. 3, 129, 166),
Het wapen van le Sr. ANTOINE DE SOETE:
Ecuyer, luit.-gen. van het jagtgerigt van
Brabant, van 1599 tot 31 dec. 1608, toen
hij aangesteld werd tot auditeur bij de
rekenkamer iE Brabant, was van ziluer,
met zes roode krua’sjes (verkorte krukkenkruisen?) 3. 2. 1, en een schìldshoofd van
goud, beladen met een uitkomenden zwarten
adelaar. Zie Suppl. aux Troph. de Brab.!
t. 11. p. 239; ook p. 134, waar hij ANT.
DE ZOETE heet, en onder de raden en rekenmeesters van Brabant, die op de lijkstatie
van den aartshertog ALBEKT tegenwoordig
waren, vermeld wordt; p. 207. Uit het opschrift van een altaar, door hem en zijne
vrouw, MARG. v. D. ROSSCHE, bij uiterste
wilsbeschikking, in eene der kapellen van
St. Gudula-kerk te Brussel opgerigt [zie
TJ&atre sacré de Brab. t. 1. p. 2191, leert
men nog eenigen van zijnen stam - door
F. CALAND in Nuw: X111. bl. 3 genoemd kennen, o. a. Mr. LOUIS bE ZOETE, geheimschrijver van den bijzonderen raad in 1531;

$j teekende nog in 1571. Zie Suppl. aux
Troph. de Brab. t. 1. livr. VII. p. . . 189.
Eenige grafschriften der DE ZOETE'S, o. a.’
lat van >,&Ir. ERASMUS DE ZOETE, Heere
van Serpastian, in syn leven Baet-Pensionaris der Stadt Mechelen, ende Advocaet
v a n d e n Grooten Raede, g e s t . d e n . . . . *)
ende Jo” JOSYNE SUCQUET, syne wettighe
Huysvrouwe, gest. 1599,” treft men aan in
aangehaald TJkatre sacr6 de Brab. t. 1. p.
M” .
60, t. 11. pt. 1. p. 78.
Pruiken (vgl. X111. bl. 35). Eene Geschied-, Oudheid-, Stacrtkundige en. W+geer@e
Redevoering over de Pruiken, is te vinden
in de Scribleriana, door J. A. WEILAND; te
Amsterdam en Rot.terdam, bij IMNERZEEL
en Comp. 1811, in 8”., waar tevens de
voornaamste klassieke bronnen over dit
onderwerp worden opgegeven. Verder leest
men in den Dictionnaire des Origines etc.,
Paris 1767, tom. 111. bl. 262, dat het gebruik om vreemde en gekleurde haren aan
de eigen haren te plakken, reeds een zeer
oud gebruik was, ja zelfs die met afschrapsel van goud op klevende geurstof te poederen, zoo als volgens LAMPRIDIUS de pruik
van keizer comroxms vervaardigd was. Verder leest men: ~L’art de faire des Perruques est tres-moderne, et il n’y a pas plus
de 140 ans que c’est l’usage d’en porter.
Avant ce tems, I’on se couvroit la t&e avec
de grandes calot.tes, comme les portent
encore aujourd’hui les Comédiens, qui
jouent l e s roles & m a n t e a u x ou ceux qui
sont les Paysans. On y cousoit des cheveux doubles, tout droits; car on ne savoit pas tresser, & l’on frisoit ces cheveux
au fer, comme on les frise aujourd’hui sur
la t&e. Le premier qui porti perruque fut
un abbé nommé LA RIVII~RE, On travailloit
alors sur un coussin semblable a celui des
Ouvrières en dentelles. Cet ouvrage étoit
beaucoup plus facile, parce que ce que l’on
place aujourd’hui au bas d’un petit bonnet,
étoit alors au-dessus de la t&e. Les perruques étoient si garnies & si longues,
qu’elles pesoient assez communément jusqu’a
d e u x l i v r e s . L e s belles Btoient blondes,
c’étoit la couleur la plus recherchée. Les
cheveux d’un beau blond cendré, forts &
de la longueur de ceux qu’on place au
1) In de Bijv. en Aanm. op WAGEN., dl. VIII.
bl. 70 Cl), lees ik, ,,dat de Staaten van Holland
Mr. JAN .~AN I>ER ~ËECKE, door Amsterdam, als
haaren Pensionaris, voorgeslaagen, weigerden te
ontvangen, om dat hy een Brabander was, Bes.
Hd. 30 act. en 20 Nov. 1585. bl. 649, 703 en
704, en dat men van gelyken deedt nopens Mr.
ERASMUS
DE
ZOETE ,
voorgesteld als PenSiOIUWiS
van Schiedam 1. C. 26 Jan., 4 July, en 22 Nov.
1588. bl. 18, 240 en 513."

.
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bas des perruques, valoient jusqu’a 50 ou
60 & meme 80 livres l’once, & les perruques se vendoient jusqu’à mdle keus. Celui
qui coeffoit LOUIS X I V d e c e s knormes
perruques que neus lui voyons dans ses portraits, s’appelloit BINETTE; il disoit qu’il
dépouilleroit toutes les tetes des sujets, pour
couvrir telle du Souverain. En 1680, un
nommé ERVAIS inventa le crepe, qui joint
mieux, qui s’arrange plus aisement & qui
fait paroître les perruques bien garnies,
quoiqu’elles soient legeres & peu chargées
de cheveux. Dans la suite, on se servit de
toutes sortes de cheveux pour les Perruques.
tant pour en diminuer le prix, que pour
les rendre plus communes. On s’imagina
paroître plus respectable avec une chevelure
blanohe; la poudre qu’on employa remplit
parfaitement les intentions du Courtisan
qui vouloit paroître aussi Bge que le Souverain ; & bientôt on vit de jeunes têtes
avec les cheveux aussi blancs que telle des
sexagénaires. Sous le-règne de LOUIS XV,
on diminua les grandes perruques, qui ne
furent plus d’usage que pour les gens de
robe. On les remplaça par des perruques à
hourse, qu’on appella perruques à Ia Re’gence,
nom pris du tems de leur invention. Ceux
qui portoient leurs cheveux voulurent aussi
se parer de cette bourse, qui étoit fort
grande dans les commencemens. La forme
des perruques varia Btonnamment,,
de même que leurs noms. On vit successivement
les perruques, nouées, nouées à oreille,
quarrées, quarrées à oreille, naturelles a
oreille - & a deux queues, a trois marteaux, à la brigadiere, &c.” Daar dit werk
bij vele lezers van den Navorscher
wel niet
voorhanden zal zijn, heb ik gemeend dit
hier te moeten meêdeelen.
u.
C. KRAMM.

Keur tegen het Vmv&CheR van den
Wiin. 8”. 1433 (vgl. X11. bl. 3611. Wil
ook een der heeren-kenners der oude taal
mij verpligten, door mij op te geven wat
het woord ,,worte, in de tweede paragraaf
beduidt. En rlgalant” is dit hier een bijwoord, zelfstandig naamwoord of bijvoegelijk naamwoord? M. a. w. is de bedoeling
dat ieder gesoedwaerde en genagelde wijn
(waarschijnlijk hypocras, die vroeger veel
meer gebruikt werd dan thans) op galante
wijs zou mogen verkoopen, of wel bestond
er een drank die men galant of galante wijn
noemde? En is dit laatste het geval, zou men
dan ook nadere bijzonderheden van dien
drank kunnen opgeven? Kan het ook liefdeof verliefden-wijn moeten beteekenen, zooals men ook immers aan een soort van
koek den naam van » hylikmaker” gaf en
later den hypocras bruidstranen doopte.

In de Sda paragraaf begrijp ik de woord e n ,jin ‘ t setten” niet. In allen gevalle
komt mij deze bepaling onredelijk streng
voor en zal men, als zij nageleefd werd,
menig fust goeden wijn N verbernt” hebben,
waar niets anders aan mankeerde dan dat
ze niet goed behandeld was. -- Ook het
woord suiden in par. 7 is mij niet helder.
Ik ben misschien wel wat lastig met vragen ; maar daar ik mij bezig houd met alles
te verzamelen wat tot de geschiedenis van
mijn vak behoort, om misschien nog eens,
als de tijd het toelaat, eene bijdrage tot de
geschiedenis van den wijnhandel in ons
land op te stellen, hoop ik dat men mij
zulks niet ten kwade zal duiden.
EEN WIJNKOOPER.

Lodewijk XVII. (vgl. X111. bl. 8, 134)..
Op den catalogus eener verzameling boekwerken, verkocht door den boekhandelaar
A. H. IZANTE te ‘~Hertogenbosch, den 18den
maart dezes jaars, komt voor onder N”. 362 :
GRUAU DE LA BARRE,

NOlz! LOUIS

XvII

n’est pas mort affl Temple, Brux. et Leips.
1858. - De vrager raadplege dat werkje.
H. C.BTRIK +AN WLTK.

Admiraal Ding (vgl. A. R.; X1. bl. 78,
164; X11. bl. 2). De antwoorden, gegeven
op de dl. X. bl. 356 gedane vraag, vermelden wel eenige bijzonderheden omtrent
GEORGE BYNG, doch niets omtrent zijn vierden zoon, den admiraal JOHN BYNG, die den
20”$” mei 1756 den zeeslag bij Port-Mahon
verloor, dien ten gevolge, van pligtverzuim
en nalatigheid beschuldigd, ter dood werd
veroordeeld, en deze straf den 14”’ maart
1757 onderging. Meerdere bijzonderheden
vindt men in NIEUWENHUIS, Woordenboek
van Kunsten en Wetenschappen; Nouveau
Dictionnaire historique; GOLDS~~TE, History of
Enaland: Taferéelen uit de aeschLdenis der
schkdig t& o&huldig lijdende menschheid, door
~.F.BUCHHOLZ. Leeuw.1818.
c. P. L.
De Vlamingen, moordenaars van Karel
den Goede, graaf van Vlaanderen, op het
eiland Germa (vgl. X11. bl. 830; X111. bl. 2,

74). GOORKS in zijn Leven ende Martelie
van CAROLUS BONUS, Antw. 1727 zegt hieromtrent : » Eenighe van de verraders zyn gevlucht naer Engheland, alwaer den Coningh
hun-lieden niet ontfangen en wilde, maar
heeft se gesonden in een eylant van Yrlandt, genaemt Germa: alwaer sy met der
tydt alsoo vermenighvuldight zijn, dat sy
den Coningh oorlogh aendeden.”
Hetzelfde leest men in de Cronycke van
vlaenderen van NIC'. DESPARS, dl. 1. bl. 307.
c. P. L.
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Aanval op Aardenburg in 1672 (vgl. XII.
bl. 136, 193, 257, 323). Voor mij ligt één
blad in klein folio. Aan de eene zijde staat
een Extract uit een seer Partinente Ampele en
Waerachtige Brief uyt Middelburgk,
den 29.
Juny, rakende het bespringen en mannelycke
afweren der stadt Acrdenburgk, waer in veel
Part&lariteyten
werden verkaelt. Aan de andere zijde: Waerachtigh en Naukeurigh Verhael van ‘t gepasseerde in en ontrent Aerdenburgh. zijnde een Brief van een Vaeder aen
syn ScAoon.zoon gkesckreven, dem 2 8 Juny 1 6 7 2 .
Beide deze stukjes worden ook gevonden
in Het ontroerde Nederlandt enz., 1. bl. 283
en 287, en zijn daaruit overgenomen in het
Maandblad voor het district van Sluis voor
1825.
Nog een blad in klein 4”. aan ééne zijde
gedrukt: Ample Missive uyt Middelburg van
den 28 Juny 1672, ook over Aardenburg.
Verder wordt in genoemd Maandblad van
Sluis 1823 nn, 8, nog gevonden een weinig
bekend stuk over de verdediging van Aardenburg in 1672, zijnde een Verkael, zpo men
zegt, door den vaandrig ELISB BEEEMAN
zelven geschreven.
c. P. L.
Pontiaen van Hattem en Giosewinus Buitendijk (vgl. X111. bl. 78, 106 en 135). Na
het bereids medegedeelde over deze kerkelijke personen, wil ik evenwel daarbij nog
het volgende voegen :
VAN HATTEM werd als pred. te St. Philipsland bevestigd den 31”t”n julij 1672. Zie
v. D. AA, Biogr. Woordenboek. dl. VIII. bl.
277-278.
BUYTENDIJCK had tot grootvader oosuïNU8 & BUYTENDIJCK, geb. in 1585,pred.te
‘s Gravenmoer 1610, te Dirksland 1616,
te Goedereede 1619, en te Dordrecht van
1620 tot aan zijn overl. op 4 julij 1661, en tot vader diens oudsten zoon, PETRUS,
van 1656-1689 med. te Nieuw-Beierland.
Hij is dan ook (niet van Oud-) maar van
Nieuw-Beierland geboortig, en werd als
prop. onder de classis van Dordrecht den
28”@” act. 1701 tot pred. te Schare en Vlake
beroepen, waar hij den 13den aug. 1702 zijn
dienstwerk aanvaardde. Het meer dan gewoon lange tijdsverloop tusschen de bcroeping en bevestiging was ontstaan, doordien
er beschuldigingen tegen den beroepene waren ingebragt, waaromtrent de classis van
Z. Beveland stiptelijk onderzoek deed, alvorens het beroep -finaal goed te keuren
(zie Class. Acta van 1 nov.. 1. 13 en 21
dec. 1701 en 9 febr. 1702). ‘Deze handelwijze der classis werd intusschen verschillend opgevat door onderscheidene Z. Bevel.
gemeenten ; ook de kerkeraad van Schare
schijnt hiertegen geprotesteerd te hebben,
alzoo in een Register op de Staten-notulen

van Zeeland, m.s. te lezen staat, dat er
op den 1 febr. en den 3, 23 en 24 mei
1702 bij de Ed. Mog. Heeren Staten ~gebesoigneerd is over een verschil tusschen
de Class. van Z. Bevel. en den Kerker. van
Schare, wegens het beroep van BUYTENDIJCK."

Daar het sedert 1709 bleek, dat hij bijzondere gevoelens in het godsdienstige aankleefde, welke van de gewone kerkleer afweken, zoo ontstond hieruit niet weinig
opschudding, ten gevolge waarvan ds. BUYTENDTJCK, eerst door een ‘collegium qualificatum, daarna door de classis van ZuidBeveland, vervolgens den 251’“n nov. 1711,
door den coetus van Zeeland en eindelijk
den lgden febr. 1712 bij resolutie van de
staten dezer provincie, van zijne bediening
ontzet werd. Nopens hetgeen vervolgens met
hem plaats had, is het hoofdzakelijke reeds
medegedeeld. (Zie, behalve de reeds vermelde bronnen, ook nog: v. D. AA, Biogr.
Woordenb., dl. 11. bl. 1677-1679; KOBUS
en DE RIVECOURT, Beknopt Biogr, Handwoordenboek der Nederl., dl. 1. bl. 306 en
695 ; DE LA RCE, Gelett. Zeel., bl. 464-465;
BACHIENE, Kerkel.
geograpkie, 3” stuk, en
Register op de Staten-notulen van Zeeland,
m.a. over de jaren 1711 en 1712.)
J.VANDERBAAN.
Wolfaartsdijk.
De Zijpe in Noordholland. nEnen bode
ljghesent ut’ Hage mit myns hên br. tot
)~Rott’d. a n d e n b a i l i u v a n Delfland o m
I) hem te laten weten, dat hi van elker wair»stip binnen sinen bedrive 11 manne in d’
~)Hag. senden soude en sonendag naestco,lmende also b e r a d e n , d a t s i minen h e ’
) andwoerden mochten, wat hulpe si minen
,) he’ doen mochten ter Zipe te diken.” Ten
zelfden tijde werd gelast, dat in Rijnland,
Kennemerland, Aemsterland en Medemblik
niemand poorter zou worden, voordat de
Zijpe bedijkt was (Graejl. Rek. 1387/b, fol.
E.
119, 122).
Koningin van Engeland. Op de mare,
dat de koningin van Engtlend in deze landen was gekomen werd er een bode uitgezonden om haar op te zoeken, met last
haar alle vriendschap te bewijzen, maar
tevens, wanneer zij vertrekken wilde haar
te zeggen, ) hoe dat onse genad. hee’ dair
nsonderlinge beveel gedaen hadde, zoo wat
,>vreemder luyden aldaer quamen, dat die
;;ld;i$en zouden.” (Graejt. Rek. 14E/l,
.
.
.
._Louisa van Nassau, dochter van FREDERIK HENDRIK el1 AMALIA
VAN SOLMS, is
geb. te ‘sGravenhage, 27 nov. 1627. Het
leven aan ‘t hof van hare ouders was een-
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voudig, bijna burgerlijk, doch kunst, geleerdheid en poëzy werden er hoog gewaardeerd. De keurvorst van Brandenburg GEORG
WILHELM
zond zijn zoon FREDERIK WILHELY met gevolg -naar den Haag, om zich
daar te oefenen in ridderlijke bekwaamheden en in allerlei wetenschabpen en vreemde
talen. Hij werd vriendelijk ontvangen, waartoe zekerlijk de overeenstemming in ‘t godsdienstig geloof der beide vorstenhuizen veel
bijdroeg. De jonge vorst zag zich, als ware
‘t, verplaatst in eene nieuwe wereld, in
eene wereld van vrede, schoonheid en inwendig geluk. Nieuwe, niet te noemen indrukken namen hem gevangen; maar vooral
de liefdebetooveringen van de jeugdige prinses LOKJISA. In 1640 aanvaardde hij de
keurvorstelijke waardigheid en verlegde 6
jaren later zijne residentie van Koningsber .
gen naar Kleef, eensdeels dewijl hij daardoor
gemakkelijker in aanraking kon komen met
zijne gezanten op ‘t vredecongres te Munster
en Osnabrug ; anderendeels dewijl hem de
Nederlanden en zijn nederlandsche prinses
nader bij de hand lagen. In sept. van 1646
-zond hij een gezantschap naar den Haag,
om aanzoek, ‘t welk zeer gunstig werd opgenomen, want ook op LOUISA'S hart had
de jonge held een’ diepen indruk gemaakt.
De verbindtenis echter moest, onder menig
voorwendsel, uitgesteld worden, de keurvorst had geen geld. De rijke vorst van
Oranje zou hem gaarne geholpen hebben,
maar dat kon zijne trotschheid niet dulden. Eindelijk leende hem zijne moeder
3000, met moeite bespaarde daalders, voor
Ben jaar. In ‘t midden van november begon hij zijn’ togt met een luisterrijk gevolg
van 300 ruiters en 500 musketiers. Op den
7d”n dec. 1646 werd het huwelijksfeest gevierd, en de keurvorst dacht zijne gemalin
naar Kleef te voeren, maar hij vond een
lieven, bescheidenen tegenstand. De oude
vorst was zeer lijdend, en de teederminnende dochter kon niet van haar vader
scheiden. De keurvorst gaf toe en trok alleen huiswaarts. FREDERTK 'HENDRIK stierf
14 maart 1647, en LOUISA noodigde haar
gemaal uit, om haar weldra af te halen.
Maar zijne groote geldverlegenheid verhinderde hem zulks, en eerst in junij kon hij
zijn hartenwenech voldoen. Een rijk huiselijk geluk genoten beide te Kleef. Daar
werd (21 mei 1643) hun eerste zoon WILHELM HENDRIK geboren. Na het sluiten van
d e n westfaalschen v r e d e b e g a f z i c h d e
keurvorst, in den herfst van 1640, met zijne
gemalin, naar zijn markgraafschap. Op deze
moeielijke en verre reis werd hun kind
ziek, en stierf te Wesel. Bij zijn sterfbed
voelde haar diep getroffen moederhart opgewektheid tot het vervaardigen van cen

dmhtstuk - een parel in het Duitsche koraalgezang : - nJesu meine Zuversicht.”
Deze reis was van langen duur, zoo dat zij
eerst den 10d@’ april 1650 te Keulen aan
de Spree (zoo werd t,oenmaals Berlijn genoemd) een statigen intogt konden houden.
Aan een rustig leven, vol huiselijk geluk,
was niet te denken. Het krijgszuchtig Zweden was nog niet bevredigd en elk landbezit onzeker. Zijn eigen volk lag diep gezonken in onwetendheid en nood. Bijgeloof
en tooverij dreven overal hun boos spel.
Met raad en daad, met leering en troost,
bragt LOUISA heil en zegen aan. Hare weldadigheid vergenoegde zich echter niet, ellende weg te nemen, die smeekend haar
onder de oogen trad; gelijk eene priesteres
van goddelijke barmhartigheid, zocht zij de
verborgenste diepten der wonden te peilen, welke hare milde hand trachtte te heelen. Met de bewustheid iets goeds gedaan
te hebben, betrok zij des te liever het jagtslot Bötzow, om zich in eenzame overdenkingen te verlustigen. Dit- slot, slechts 4
mijlen van Berlijn verwijderd, lag zeer bekoorlijk in een heerlijk woud, digt aan den
oever van den breeden Havel. Het oord
was voor haar als een stuk van Nederland,
en op haar verzoek schonk de keurvorst
haar dat slot voor haar leven, waarna men
het Oranjenburg noemde. Zij vergenoegde
zich echter niet de schoone hermietin van
het oude slot te zijn, haar tijd, hare middelen konden nuttiger besteed worden. Zij
liet uit Holland landlieden, tuiniers en herders komen, en het eene vriendelijk huisje
na het andere verhief weldra zijn gastvrij
dak aan den Havel. Ook het naburig Zehlendorf kocht zij aan, en vestigde daar eene
kolonie van hollandsche en friesche boeren,
die in akkerbouw en veeteelt goed ervaren
waren. (Zijn van beide nog sporen te vinden ?) De keurvorst vond er een innig welbehagen in, en overtuigd hoe vooroeelig
zijn volk de voorbeelden van verstandigen
akkerbouw en geregelde veeteelt zijn zouden, schonk hij zijne gemalin nog een groot
stuk land, digt bij Berlijn voor de Spandauer poort. In korten tijd was de grond
vruchtbaar gemaakt en eene akkerbouwschool opgerigt, welke men Louisenhof
noemde. Bij alle deze zegenrijke werkzaamheden, rustte er eene diepe droefheid op
haar hart, dewijl het scheen, dat zij nimmer
weder moeder zou worden. Bereid, om alles voor het welzijn van anderen op te
offeren, nam zij, in ‘t belang van haar gemaal en het land, een kloekmoedig besluit,
en bezwoer den keurvorst, met tranen in
de oogen, óm in eene scheiding te bewilligen. Deze verrast over zulk een groot
offer, wees dat verzoek met de teederste
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berisping van de hand, en verklaarde zich
bereid de schikkingen des hemels geduldig
te dragen. Daarop deed de vrome vorstin
eene gelofte: indien het mogt gebeuren, dat
God haar nog eenmaal den moederlijken
zegen gunde, op Oranjenburg iets te stichten, dat zijns gelijken in Duitschland niet
had. Als zij nu den gden febr. 1655 haar
gemaal een zoon schonk, K A R E L E M I L , s t i c h t t e
zij op Oranjenburg een groot weeshuis, zoo
als er in Duitschland toenmaals geen gevonden werd. Tien jaren later vond de inwijding en opening plaats. Tot bewijs met
welke moederlijke zorgvuldigheid, en hoe
bijzonder zij deze inrigting persoonlijk bestuurde, kan een in de nederlandsche taal
door haar geschreven dagboek dienen, dat
in de koninklijke bibliotheek te Berlijn bewaard wordt. - Op een van hare goederen bij Berlijn liet zij den eersten papiermolen bouwen, en het Müllroser kanaal, dat
de Oder met de Spree verbindt, werd hoofdzakelUk op hare aansporing gegraven. Den
llden junij 1657 schonk zij te Koningsbergen het leven aan prins FREDERIK. De op
regte en gezonde vroomheid van deze zeldzame vrouw nam aan geene partijschappen
in ‘t godsdienstige deel, daar het integendeel haar streven was, de eendragt tusschen
Lutheranen en Hervormden te bevorderen.
Hare liederen getuigen treffend van haar
godsdienstig gevoel. Behalve het reeds genoemde, heeft men er nog 2 van hare hand:
1) Qott der Reichthum deiner Gtite” en I Ein
Andrer stelle sein Vertradn." (Zijn ze ook
in ons vaderland bekend?) Zij stierf den
18& junij 1667, en het gansche land beweende deze schoone en wijze vorstin als
eene liefdevolle moeder van armen en verlatenen. Haar aandenken werd gehuldigd
den 18de” junij 1858, op den Oranjenburg,
door een standbeeld, vervaardigd door FR.
w. WOLFF, waarvan het onderschrift luidt:
>,HENRIETTE LOUISE VON ORANIEN." - uitvoeriger berigten in de nlustrirte Zeitung,
Leipzig 26 jun. 1858, bl. 405, met eene
afbeelding van het standbeeld. Ik zal de
moeite der vertaling van dit uittreksel beloond rekenen, als de redact,ie van den
Navorscher het in dat tijdschrift opneemt,
dewijl ik niet geloof, dat er elders zoo veel
belangrijks omtrent deze edele vorstin te
vinden is.
J. C. K.
Ballingen in l@O. In 1420 waren velen
balling en daarom voortvlugtig. Betreffende hunne vrouwen leest men, dat de gravin den 24”” febr. 1421 boden zond naar
Leiden, Haarlem, Alkmaar, Amsterdam en
Delft, »dat men alle die wive, die hoir
~manne u t w a r e d e n m a n n e soude na-

“schikken om der verboding wille, die sp
» deden.” (Graaf. Rek. 1420/1. f 50.) E
.
Ameland. De bewoners betaalden jaarlijks aan de graaflijkheid 8 Bourg. schilden,
,,over dat men hunluyden vry laet vaeren
N ende in horen eylande bliven sitten rus)I telyc ende ongemoeyt.” (GraaJI. Rek. 144718
E.
f 3.)
Bruiloft van Karel den Stouten. Toren
van Gorinchem. Bij gelegenheid der vermaarde bruiloft van KAREL VAN BOURGONDIë en MARGRIET, zuster van koning EDUARD
IV, van Engeland, tegelijk met het
feest van het Gulden Vlies, in julij 1468 te
Brugge gehouden, zijn ongelooflijke schatten besteed voor duizende uitvindingen tot
vermaak en ter eere der hooge gasten, uit
gansch Europa naar Brugge gevloeid. W.
KEMP, in zijne Beschri+ing
der stad Gorin,
chem enz. ald. 1656, 4”. bl. 339, spreekt
over die bruiloft, en zegt, dat aldaar de
Blaauwe Toren van Gorincl~em, bij Hertog
KAREL gemaakt, was nagevolgd tot sieraad
op dit feest, en verhaalt de verdere kluchten
die daarbij plaats hadden. Maar men denke
hier aan geen middenstuk of plateau, al
zegt KEMP dat de toren in eene zaal stond ;
neen, hij stond in de open lucht, in perken,
waar zes afdeelingen voor zes bankett.en
waren ingerigt. Het toeval wil, dat ik in
de Rekeningen der Hertogen van Bourgondië,
de geheele beschrijving van dit feest met
alle onkosten vormeld vind, en om de CUriosit.eit van dezen toren, die toen op het
derde banket heeft gediend, wil ik dit hier
mededeelen, te meer omdat wij daaruit den
aard der vermakelijkheden aan de hoven
van dien tijd kunnen leeren kennen.
1>Item, y ot fait la forme et figure de
la grosse thour, que Mds. fait faire a GOrinchem, toutte de charpenterie, qui estoit
de XLVI pìez de ha&, et de grosseur a
l’avenant, couvert de toille painte de machonnerie d’argent, et escalle d’azur, et
les fenestres, les creteaulx et les pomeaulx
tout dore d’or, la cappe richement estoffee
d’or et d’azur, ayans banibre sur chacune
fenestre armoiées des armes de Mds., laquelle avoit les brayes y appartenant, et sur
l’alée du pourthour d’icelle, avoit six habiles compaignons, h a b i l l i e z comme singes, qui trouverent ung merchier endormi
sur le dit pourthour, amprès sa marcherie,
qu’il avait 18 mise avant pour vendre emprès la porte ; qu’ilz desrobèreut et lui
prinrent primes, miroirs, aguillettes, huves
et semblable, et en firent pluisieurs singeries, et l’un print la flutte et tamburin du
dit merchier et joua et adont les autres se
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prinrent tous & danser la morisque sur et
au long du dit pourthour. Après ce, se
monstra l’escarguaite de la thour avec nng
cor, qu’il sonna pour resveiller le guait ;
lors s’ouvrirent quatre fenestres, et & chacurie avoit ung loup regardant de hors ;
tout habilliez sur le vif, que chantèrent
une chansson au propos de la feste ; a une
autrefois quatre chièvres qui jouèrent de
fluttes; a une autre fois quatre asnes, qui
jouèrent de calamyes, et a une autre fois
quatre senglers qui jouèrent de trompettes
,de guerre.” Zie Les Ducs de Bourgogne;
Etude sur les Lettres, les arts et E’industrie
pendant le XV siècle etc. par le comte de
LABORDE;
Paris, 1851. Tom. 11. p. 326.
De geheele voorstelling van den marskramer met de apen is in 1562 door den
ouden BRUEGHEL in een landschap afgebeeld, en door PIETER YANDERE gegraveerd,
in fol. oblong.
U.
C. KRAMM.

‘8 Gravenstein te Leiden. 1) Van des grauven steenen huys tot Leyden staende by
1) d’ blaeuwen steen deir die brandclock an
~‘plach te hangen, welck huys wijlen grave
"WILLEM van Henegouwen ende van Hol1’1ant by zynen openen brieve geg. tot
1) Dordrecht des Dincxdaechs na Sinte Maer1) tensdach IIII”XX1 verpacht heeft den
)) voorsz.
GERIJT AELWIJNSZOON ende zyn
“erfnaem in eenen erfpacht te houden ende
“te bezitten ewelic elcx jairs om XXX
) s. Hollants te betalen alle jaire tot Bamis.”
(Rek. Noordho1lan.d.)
E.
Hillegom. 1) Die duynen - by die kerck
#‘van Hillegom groot omtrent een half myle
) of de twee deel van eenre mile verpacht”
voor 28 pond, volgens brieven van hertog
KAREL, gegeven in zijn beleg voor Nuys,
20 jan; 1474. (Rek. Noordholland
1475/4
fol. 30.)
E.

ran zekere geldsommen te verkrijgen. Een
#arief er van geeft dr. VON KRANTZ, in
:ijne Geschichte des Deutschen Adels, Bresau, 1845. 11. p. 25.
Hebben ook Nederlanders hunne bijdra;en tot dit doel in ‘s rijks schatkist geworpen? Wie geeft mij eene lijst der namen
{an hen, die dit gedaan hebben?
a . y.

Honden met ingekorte voeten. In de

incomste van MARIA, Hertoghinne
fan Bourgongien, Brabandt etc. Art. 59,
rtaat het volgende: Item geloven wy hen,
lat elcker malc syn selfs goet sal mogen
loeden, of doen hoeden, ende daer toe
iorhden houden, die voeten ingecort, sonder
zallengieren, ende w a e r d a t e e n i c h w i l t
3en hals brake, ofte gequest worde van
len honden dat men dat wilt sal laten
Liggen, ende eeten dat die luyden honden,
dat sy daer af ongheschaden sullen syn,” enz.
Zie OUDENHOVEN, Beschryving van ‘s HertOryenbossche
enz., ald. 1670, in 4”. (11) bl. 126.
Geen kweekeling van ESAU zijnde, wenschte
ik te vernemen, wat er aan de voeten dier
honden moest verrigt worden. Moet men
daardoor verstaan ze nagelloos te maken?
C. KUMM.
U.
Blyde

Een gebraden Os. In den Oprechten Utrecht-

Almanak voor 1680 ; Utrecht, by JURIPOOLSUM, komt in de daar achter
gevoegde Kronyk het volgende voor: x In
1677, den 16dEn Augustus heeft men te Haarlem een geheelen os aan het spit gebraden.”
Bij welke gelegenheid? Was die datum herinnering; of diende het om een germaanschen maaltijd te geven, of was het slechts
een inval om een engelsch monstergebraad
op te dischen. Voor welk feest dan? Voor
ons tractaat met EngelBnd van 16 augustus
1598 zal Haarlem toch niet alleen als feestvierende opgetreden zijn.
U.
C. KRAJIM.
schen
AEN

VAN

Bakens. De kapen te ‘s Gravenzande op
de Maas gezet op rollen, ) opdat enige soe)J pen van oorlogen, die in, groote menichte
“opter zee waren ende men niet en wiste,
1 wat zy te same hadden, of waar zij wc1 sen wouden, dair by horen coers en wech
l’verlyesen ende niet an land gevallen an
1) z o u d e n comen.” (Graas. Rek. 1459/60,
fol. 120.)
E.

Archiven der voormalige classis van Tholen en Bergen op Zoom. In een antwoord,
geleverd door H. M. C. v. O., wordt op
bladz. 106 van dezen jaargang melding gemaakt van genoemde Classicale Acts. Men
zou mij bijzonder verpligten met de aanwijzing, waar ter plaatse deze archiven thans
berustende zijn.
Wolfaartsdijk.
J.VANDERBAAN.

Adel van het duitsohe keizerrijk. Vooral
ten t;jde van keizer LEOPOLD 1 was de
verheffing tot den adelstand tegen betaling

V&l-

Zuyliohem. Wie was heer van Zu?$chem
CONSTANTIJN

HUYGENS?
t
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Leiden, pestnest (vgl. X111. bl. 169.) Ik
vind het antwoord op deze vraag in een
boekje dat den titel draagt: ,>De slaende
handt Godts, over de voornaemste steden
vant Christenrijk, int besoecken met de
pestilentiale sieckte sedert het Jaer 1600 tot
aen tjaer 1664.” Het is voor het grootste
gedeelte geschreven door eenen Amsterdammer, die aldaar in de Reestraat woonde.
Hier en daar zijn er gedrukte snippersingeplakt, onder anderen eene waarop wij lezen : 3) Binnen de stadt Leyden 1625 storven
aen de Pest en andere Sieckten, van de
maendt Augustus 1624 tot October des selven Jaers 9597.”
Leiden, pestnest. De reden, Leiden in
1625 zoo te noemen, was geene andere, dan
de pest, waardoor die stad toen geteisterd
was, maar die toch allengs begon te bedaren ; i n .vAN D ER BURGHS Antwoord aU12
HUYGENS
(24 jan. 1625) heet het:
Al de smettelijcke pest
Trect vast nae sijn droeve nest;
‘t Schijnt, dat sich het vuur bedaerde,
En den Hemel ons bewaerde.
. . . . . . . . . . . .
‘t Is hier nu we& veiligh treen, enz.
Zie VAN VLOTENS mededeelingen over
VAN
DER
BURGH in de Dietsche
Warande,
V. bl. 212.
Vaderlandsche

vrouwen (vgl. X111.

bl.

78, 134, 165). N. c. BRINKMAN, wed. c. VAN
STREEK,
woonde in 1812 en 1813 te Amsterdam, in de Kerkstraat tusschen de Spiegel- en Leidschestraat. Zij was klein van
gestalte en liep aan beide kanten kwalijk.
Ïk zag haar meermalen
xxx. 20.

.-.
Mr. D. J. van Lennep en de landstorm
(vgl. X111. bl. 76, 103, 163). Mr. J. VAN

verhaalt bl. 105, 1 dat de officieren
van de piekeniers blaauwe jassen aan hadden.” Faalt mijne herinnering niet, dan waren het geen jassen, maar gewone ~*o/&en
(+cs) en dan droegen zij grijze broeken
(pantalons) met laarzen er over, en hadden
een oranje armband om den linker arm. LENNEP

Het uniform was niet veel meer dan, behalve de armband en de degen, de gedvone kleeding der toenmalige heeren. Ik
meen zelfs dat zij ronde hoeden droegen.
De piekeniers zelve kwamen in hunne dagelijksche kleeding onder de wapenen, of
liever met de piek. Een ander Navorscher,
vroeger piekenier, zal, hoop ik, mijne herinnering tegemoet komen. Het komt m;j
voor, dat de heer mr. J. VAN LENNEP het
corps piekeniers en den landstorm verwart.
9 januari.

Joost van Lalaing (vgl. X111. bl. 136,
171). Dc echtgenoot van JOOST (JODOCUS)
VAN
LALAING,
ridder van ‘t gulden vlies,
heette BONNE DE LA VIEFVILLE, dochter van
LODEWIJK
en MARGARETHA VAN
MILAIN (XILAU Of MOLAIN).

CHATEAU-

Haar wapen was: 8 balken, 4 goud en
4 blaauw; later versierd met 3 purperen
ringen in den bovensten balk.
Deridder DESCHOUTHEETEDETERVARENT,
in zijn reeds genoemd werk .(zie blz. 159),
beschrijft het wapen van LOUIS DE VIEFVILLE, t 1638, seigneur de Facuwez, .d’Ittre,
de Samme, de Sart, de Verginal, de Molain,
d’Havelui etc.: fascé d’or et d’aznr de 8
pieces, accompagné d e t r o i s annelets d e
gueules brochants sur les deux premières fasces.
Spruiten niet uit het huwelijk van JOOST
VAN
LALAING
e n RONNE D E VIRFVILLE d e
graven VANLALAING enHOOGSTRATENVOOI%?
F.

CALAND.

Tulpenhandel (vgl. X11. bl. 135, 161,
194, 301). In ‘t eerste deel van ‘t Neder-

landsch Museum zegt H. N*** : ,,deze schoone
1) bloem (de tulp) werd het eerst in 1559
» overgebragt uit Cappadocië, een provincie
I> i n T u r k s c h - A z i ë . C O N R A D G E S S N E R , e e n
1) voornaam natuurkundige, was de eerste
,,die van deze bloem melding maakte in het
) werk getiteld: ) valer& Cordus,” uitgeblgeven i n ‘t jaar 1560; hij noemde haar
» tulipan, om de gelijkenis die zij heeft met
,,den tulband van een’ slaaf, die door de
) turken tulipant genoemd wordt.”
F.

CALAND.

OUbIEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Kabinet van zeldaaamheden
van den
stadhouder (vgl. X111. bl. 103, 147). Indien
H. A. K. zich de moeite getroost bad om
de door mij aangehaalde plaats in het boek
van ROGGE na te slaan, of althans mijne
vraag naauwkeurig te lezen, zou hij niet
uitgeroepen hebben. >~Dat zijn vrij zeker
nde zeldzaamheden door den vrager be-

1) doeld.” Integendeel het fraaie stuk geschut, de bal van de Unie, de zoogenaamde
geuzenbeker, de commandostaf van den admiraal TROMP, de zwaarden van DE RIJYTER enz., behoorden tot de voorwerpen, die
de fransche representanten als geschikt beschouwden om I) ten aanganamen geschenke
te dienen’: aan de nederlandsche natie
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(zie ROGGE a. w. bl. 489 vlg.). De zeldzaamheden daarentegen door mij bedoeld behooren tot de verzameling van stukken der
natuurlijke historie en werden aan anderen aangeboden.
Indien men mij bij de beantwoording van
mijne vraag tevens wil aanwijzen, waar ik
over den omvang en de inrigting der verzamelingen van den stadhouder nadere berigten kan inwinnen, zal men mij bijzonder verpligten.
lx. y.

Penning op Willem Muilman (vgl. X111.
bl. 146, 174). Aangaande dezen predikant
kan ik het volgende mededeelen. Zijn vader was WIGBOLD MUILMAN en zijne moed e r D E B O R A U R Z I N G A . »eze W I G B O L D w e r d ,
van ‘R/Iuiden beroepen, in 1708 pred. te
Brielle, in 1709 te Enkhuizen, van waar
hij 10 junij 17 12 te ‘s Gravenhage beroepen, aldaar 24 julij 1712 bevestigd en 9
nov. 1735 emeritus verklaard werd; hij
overleed den 29 maart 1746. Deze had,
b e h a l v e eenc d o c h t e r E V A A G N E T A MULMAN

en

een

zoon

mr.

I~ENRICUS

MuILMAN,

nog 3 zonen, die predikanten geweest zijn,
met. name PETRUS, die, als prop., iri 1735 pred.
werd te Uitwijk en Waardhuizen en in 1744
te Leksmond en Lakersveld, waar hij in
1780 emeritus werd en in 1793 overleed;
WIGBOLD, die, als prop., in 1724 pred. werd
te Etten en in 1732 te Brielle, waar hij in
1771 emeritus werd en in 1780 overleed,
nalatende een zoon, HENRICUS, die, van Winkel beroepen, in 1775 pred. werd te Barendrecht en van daar in 1785 naar Enkhuizen vertrok; - en eindelijk onzen WILLEN YUILIAN. Deze werd den 27 dec. 1697
te Franeker geboren, studeerde aldaar onder de beide VITRINGB'S,PJUYS, ALB. SCHULTENS,

BOS,

HE~WTI~RH~IS

en

ANDALA,

en

werd in 1720 theol. doctor. Als prop. onder de classis van ‘s Gravenhage tot pred.
te Haamstede beroepen den 23*tpn maart
en aldaar bevestigd 1 junij 1721 door zijnen
vader, pred. te ‘s Gravenhage, ontving hij
te dier plaatse den 21 junij 1722 de collatie van Voorschoten, en deze opvolgende
nam hij 19 julij 1722 afscheid te Haamstede. Van Voorschoten vertrok hij in 1730
naar Alkmaar, van waar hij 21 dec. 1735
naar ‘s Gravenhage beroepen werd. Aldaar
werd hij, in zijns vaders plaats, den 19
febr. 1736 bevestigd en overleed er den
7 febr. 1759. Als latijnsch dichter is hij
bekend door zijn Curmen heroïcum de Jesu
Chr~sti passione, Franeq. 1715, en andere.
b Ook vervaardigde hij nederlandsche gedichten, die echter niet verzameld zijn uitgegeven. Bekender is hij als godgeleerde
door zijne 1) Exegesis illustrisprophetiae Zach.
111: 9. Franeq. 1719, onder ANDALA ver,

dedigb; 2) Rissertatti T h e o l . d e libro Dei.
A d E x o d . XXXII: 3 2 - 3 3 . F r a n e q . 1 7 2 0 ,
onder VITRINGA verdedigd ; 3) Dissertatie
Theol. de libro Vitae. Franeq. 1720, onder
ANDALA
verdedigd ; 4) Der Christenen sterke
troost tot maatiginge van hunne droefheit over
het afsterven van hunne geloov-e Vrienden,
bij gelegenheid van het overl$en zijns vaders
(29 maart 1746); 5) Leerrede over 1 Thes.
IV: 13-14. ‘s Gravenhage 1756. Op verzoek van den kerkeraad te ‘s Gravenhage
belastte hij zich met de reviaie en correctie
van den Bijbel, in 175T uitgekomen te
‘s Gravenhage en Middelburg. Hij begon
dit werk met zijnen vader en voleindigde
h e t m e t z i j n b r o e d e r , m’. H E N D R . MUILMAN. Zijne huisvrouw was
ELISABETH, docht e r van A L B E R T SEBA, b e k e n d d o o r z i j n
Rerum naturalium thesaurus. Hij liet een
zoon na, WIGROLD
genoemd, pred. te Hippolytushoef en Westerland op Wieringen,
1756, te Edam, 1757, vanwaar hij beroepen werd te ‘s Gravenhage, 8 april en
aldaar, in zijns vaders plaats bevestigd,
3 junij 1759; hij overleed als zoodanig te
dier stede den 13den januarij 1793.
Hoogst waarschijnlijk *waren deze MUILMANS
v e r w a n t a a n d e f a m i l i e MUILMAN,
welke in 1785 door aanhuwelijking in het
bezit kwam van de heerlijkheid van Haamstede. De eerste dezer heeren was HENDRIK MUILMAN,
schepen en raad der stad
Amsterdam, als gehuwd met SUSANNA CORNELIA MOGGE van Haamstede. Deze overleed den 20 april 1812, in den ouderdom
van 69 jaar, te Amsterdam, terwijl zijn lijk
het laatste was, dat in het ambachtsheerlijke graf in de kerk te Haamstede werd
bijgezet. Hij werd in deze betrekking, eerst
gedeeltelijk, en later, in 1830, geheel opgevolgd door zijnen zoon,rnr.~~~~~~ PERDINAND
MOGGE
MUILMAN,
die, als kommandeur der orde van den Nederl. Leeuw,
staatsraad in buitengewonen dienst, lid der
staten van de prov. Noordholland, oudpresident van de Nederl. bank, enz., baanderheer van de heerlijkheid van Haamstede,
in bijna 72 jarigen ouderdom, den 14 dec.
1849 te Amsterdam overleed. Ten gevolge
van dit overlijden ging het bezit dezer
heerlijkheid in 1853 bij verkoop, uit deze
familie weder in andere handen over.
(Zie D. N I E U W H O P , B u r g e r l . e n Kerkel.
Gedenkboek van Haanastede. Tholen, 1857,
bl. 9-20, 67-68 en 154 ; Naaml. van d e
P r e d . t e ‘ s Hage, ‘s Hage 1 8 5 1 ; B R A N S ,
Kerkel.

register

der

2.

HOU.

predikanten,

bl. 29, 65, 82, 120, 122, 143, 144en 174;
SCHOTEL, Kerkel.
Dordrecht, dl. 11. bl. 388
en 389.)
Wolfaartsdzjk.

J.

VAN

DER

26*

BAAN.

.
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Steenen tafel op Klarenbeek. Welke is
de geschiedenis van de steenen of Spanjaardstafel op Klarenbeek bij Arnhem, of
waar kan men er iets over vinden? In de

~winde~íngen in er& om Arnhem van mr. J. A
en andere werken, wordt zij slechts
vermeld.
J.H.L.VANDEBSCHAAFF.
NYHOFF,

GEfJCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
J. G. de Loches (vgl. X11. bl. 308,373).
Eene geachte, aan dit geslacht door huwelijk verbondene hand heeft over dit geslacht
het navolgende bij de redactie ingezonden.
In november 1685 is JEAN, LOCHES,
predikant te Clairac in Guyenne uit Frankrijk gevlugt met zijne vrouw SUSANNA BROC,
dochter van JEAN DE BROC en ISABEAU
CAPVERT, en met zijne dochter GERMAINE,
oud 4 jaren (dus geboren 1681) en zijn
ZOOB DANIEL,
oud 2 jaren (dus geboren
1683). Er werden hun nog kinderen in
Holland geboren, maar deze schijnen zonder nakomelingen gestorven te zijn.
Zij vestigden zich in december 1685 te
Rotterdam en zijn in 1709 volgens placaat
der staten van Holland en Westfriesland
genaturaliseerd. Hunne bezittingen van beide
kanten, bestaande in hoeven, wijnbergen
enz. waren vr;j aanzienlijk, maar hoewel
zij vertrokken waren par permisszon du Boy
en het erfregt na den vrede van Utrecht
tusschen Frankrijk en de Nederlanden bjj
tractaat geregeld was, hebben z;j noch van
het kapitaal, noch van de opbrengst eenig
genot gehad, omdat na de terugroeping van
het edict van Nantes bepaald was, dat van
hen, die gerefugiëerd waren, de goederen
waren verbeurd verklaard, tot zoo lang zij
in Frankrijk zouden zijn teruggekeerd. Lang,
doch te vergeefs, wendde men van 1717 tot,
1734 pogingen aan om in het bezit van
het regtmatig erfdeel gesteld te worden, ook
door tusschenkomst van den ambassadeur
in Frankrijk, VAN HOEY.
In 1719 ondernam JEAN BRINIREL, die
in 1695 naar Genève was uitgeweken en
in 1701 zich als koopman te Rotterdam gevestigd had, met zijne vrouw GERMAINE DE
LOCHES (bovengemeld) en met volmagt van
zijnen zwager DANIEL DE LOCHES, eene reis
naar FrankriJk, en knoopte aldaar de oude
betrekkingen weder aan, gelijk blijkt uit
een nog voorhandene reispas.
DANIEL
DE
LOCHES
(zoo even gemeld)
was theologiae dr. en predikant te Leiden
(waar gedoctoreerd, is onbekend). Hij was
in 1718 uit den Brie1 naar Leiden beroepen, werd er emeritus in 1753 en overleed er 1754. Hij huwde in eersten echt
met JEANNE SUPERVILLE, wiervaderin den
handel veel tegenspoed schijnt gehad te
hebben. Uit dit huwelijk wordt in 1729

vermeld een zoon, JACQUES LOCHES '). Hij
hertrouwde met GRACE DURAND, wier familie te Cantorbery woonde. Uit dit tweede
huwelijk was, als blijkt uit eene acte van bekendheid in 1785, het jaar van het overlijden van GRACE DE LOCHES geb. DURAND,
de eenige nakomeling
Mr. JEAN DANIEL DE LOCHES, geborente
Leiden 18 april 1731 en aldaar gepromoveerd d. 7 julij 1755, op eene diss. de
testamentis privilegiatis. DE L. trouwde MARIA
JOSINA BALDINA

VAN~LDENBARNEVRLT,~~-

naamd TULLINGH, geb. 1740.
Mr. J. D. DE L. aanvaardde eerst te Muiden eene eervolle betrekking, men meent
pensionaris. Van daar vertrok hij in 1768
naar Rotterdam, waar hij kassier der westind.
compagnie werd, en later president schepen.
Hij overleed er in of kort na 1790. Hij
had uit st,raks gemeld huwelijk vier kinderen:
1. J A K O B A C L A R A J O H A N N A , geb.teMuiden 1765, overleden in 185., te Schiedam,
ongehuwd.
2. DANIEI. FRANçoIs DE L., geb. te afuiden 1767 “). De eenige zoon van dezen uit
een derde huwelijk is, eenige jaren geleden,
ongehuwd gestorven.
5. JOHAN GERARD DE L., geb.te Rotterdam, 12 maart 1771, overleden te Haarlem,
30 januarij 1823.
4. JEANNE LOUISE THEODORE, geb.te Rotterdam 1775, ongehuwd overleden te Schiedam, december 1861.
JOHAN GERARD DE LOCHES, zoo evengenoemd, is in december 1790 te Leiden in
de regten gepromoveerd op eene dissert,. de
nbigeis eorumpue poenis (over veedieven en
hunne straffen). Hij bleef niet lang te Rotterdam. Na den dood zijns vaders zette hij
1) Uit het eerste huwelijkwaswaarschijnlijk
ook
JAN DANIEL DE L., gebor%en te Leiden,
die d. 1 maart 1762 te Leiden Aonoris causa tot
j. utr. doctor bevorderd is, ouderdom onbekend.
Misschien is ook van dezen tak de op 18 sept.
1767 en op 14 sept. 1770 te Leiden als akademieburger opgeschrevene 13jarige, en later 1 Gjarige,
QUILL.
JOHANNES
ALEXANDER
DE
LOCHES,
geboortig uit Parijs, woonachtig te Leiden bij zijne grootmoeder, en wel in 1770 als student in de theologie.
4 Promoveerde, 11 apr. 1787 te Leiden in de
regten, op een dissert. De w&, werd in 1793
schepen van Schieland; hij vertrok in 1815 naar
Batavia als lid van den raad van justitie enoverleed er in 1835.
een zoon,
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zich als advokaat neder te ‘s Gravenhage,
en na zich daar een jaar of zes in de praktijk geoefend te hebben, vestigde hij zich
in de betrekking van auditeur-militair van
Noordholland te Alkmaar, alwaar hij in
1799 in ‘t huwelijk trad met FRANCINA
CHRISTOPHA FRÈSE.

Uit dit huwelijk werden vier dochters
geboren, alle gehuwd geweest, doch waarvan slecht,s ééne nog in leven is, JAKOBA
CLARA
JOHANNA, gehuwd 1837 met mr. G.
c. BRILLENBURG te Schiedam.
In 1810 ging mr. J. G. DE LocHEs een
tweede huwelijk aan met A. P. GOUDEIAAN,
wed. van J. GOUDRIAAN, baljuw van de Vlist
en Bourepas : dit huwelijk bleef kinderloos.
Te Alkmaar had de heer J. G. DE L.
eene uitgebr&+ praktijk en was er zeer
geacht en bémind ; ook in de loge had hij
eenen eervollen titel, en was er in verschillende betrekkingen werkzaam als lid
van den raad, als regter-plaatsvervanger
bij de regtbank, als. hoogheemraad van de
Hondsbossche, enz. In 1819. moest hij, als
benoemd tot auditeur militair, tevens belast met het toezigt over de gevangenis,
zich in de hoofdplaats der provincie Noordholland vestigen. Hij overleed te Haarlem
30 januarij 1823.
Den lust tot het beoefenen der wis- en
natuurkunde had hij van zijnen vader geerfd, en daarin vond hij eenen getrouwen
medehelper in zijnen vriend den rector FULLINK te Alkmaar. De catalogus der verzameling van voorwerpen uit deze vakken,
in julij 1823 bij v. LOOSJES te Haarlem
verkocht, bevatte slechts een gedeelte er
van. Het overige is in 1838 verkocht.
Het familiewapen van DE LOCHES is een
schild horizontaal gedeeld; boven een anker (3) met 2 roozen ; van onder drie loches,
d. i. grondels (kleine vischjes.)

\

8. v a n Geluwe ( v g l . A . R . ) . O p d e n
catalogus van eenige, meest godgeleerde
bibliotheken enz. verkocht door de boekhandelaars KEMINK EN ZOON te Utrecht,
den 20st”” april dezes jaars, komt voor onder no. 1010: A. VAN GELUWE, Den rampsalìghen onderganck van de schriftureloose nieu
ghereformeerde kercke, Antw. 1660; dez., Gort
verhael van het ghene dat ghepasseert is op
den ouden ma% bij Ysen&cke,
1659; dez.,
Motiven die N. COLE beweegt hebben om de
nieu ghereformeerde kercke te verlaeten., 1659.
H. C. STRIK VAN wLIK.

Tyssot de Patot (vgl. X1. bl. 113, 167,207,
237; X11. bl. 175. 335; X111. bl. 15, 86,
114). Indien de burgemeester van Meerkerk kinderloos gestorven is, de familie is

daarmee niet uitgestorven. Er leeft nog een
notaris van dien naam te Maarsen bij Utrecht.
CHR.

PhiIipe v a n M a r n i x ( v g l . A . R . ) . O p
den catalogus eener verzameling boekwerken, verkocht door den boekhandelaar A.
H. KANTE te ‘s Hertogenbosch, den 18den
maart dezes jaars, komt voor onder n”. 28
M. VAN ST. ALDEGONDE, Bgenenkorf der H.
Roomscher Kerk, Rott. 1639. - Ik meen
dat deze uitgave in dit tijdschrift nog niet
vermeld is.
H. C. STRIK VAN WIJK.

Schouwburg van in- en uitlandeche letter- en huishoudkunde (vgl. X111. bl. 149).
Dit t.ijdschrift verscheen van 1805 tot 1810
in den Hage bij J.IMMERZEEL JUNIOR, aanvankelijk op onbepaalde tijden. In 1805
werden 5, in 1806 slechts 4, in 1807 daarentegen 8 nommers uitgegeven; in de drie
volgende jaren telkens 12. Tot de Redactie
behoorden WIJBO FIJNJE, DE GELDER, J. D.
JANSSEN en JOHANNES LUBLINK DE JONGE.
Wie de hoofdredacteur was is mij onbekend. Van de recensiën is geene enkele
onderteekend. Voor het mengelwerk leverden bijdragen JAKOBUS SCHELTEMA, m’. G.
VAN HASSELT, prof. H. W. TYDEMAN,J.VAN
ERTBORN, prof.
VAN BEEK CALKOEN, T.
SPEELEVELDT, prof. J. NIEUWENHUIS,T.OLIVIER
SCHILPEROORT, T. VAN LIMBURG, de
baron w. A. VAN SPAEN,A.FOKKESIMONSZ,
d e m e d . d’. G. SWARTENDIJK STIERLING,
m'. TH. VAN SWINDEN, Bl'. A SIEWERTSZ
VAN REESEMA. Onder de weinige dichtstuk-

ken die opgenomen werden komen de nalIlen VOOT V&I,Il G. C. C. VATEBENDER, A. C.
SCHENK, H. TOLLENS, J. IMMERZEEL JUNIOR,
M. WESTERMAN, H. WEYTINGH, J.NIEUWENHUIS ell J. VAN DER BOL.V&ll 1808 afWaS

aan den Schouwburg verbonden een Bulle$iw lìttéraire et typographique, dat evenwel
ook afzonderlijk was te bekomen. ‘t Hield
eerst uitsluitend beoordeelingen en aankondigingen in van nieuwe fransche werken.
Toen de redactie aan ‘t slot daarvan ook
de titels van pas uitgekomen hollandsche
werken begon op t,e geven, werd zij in
18lOverpligt er telkens den titel in’t Fransch
vertaald bij te voegen.
S. J.

Sylvain Itlardohal (vgl. A. R.; X111. bl.
115, 152). Het bl. 116 vermelde quutrain
kan niet zijn uit den tijd toen ROBESPIERRE
een feest ter eere van Z’Etre Suprême
instelde (1794). ‘t Wordt namelijk reeds gevonden in den Europischen Mercurius van
1725, deel 11. bl. 288, 289, en wel als
antwoord op de vraag, die de koninklijke
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fransche academie had uitgeschreven : Qu’est
ce q& Dieu? De prijs werd toegekend aan
den toen nog onbekenden dichter van deze
vier regels :
Loin de rien décider de eet Etre suprême,
Gardons en adorant un silence profond.
C’est un mystère immense, et 1’Esprit s’y
confond.
Pour dire ce qu’il est, il faut être lui même.
Daar het voorkomt in Le PIBRAC: moderne,
dien M. P. SYLVAIN MARÉCHAL in 1779 uitgaf, kan deze alleen de verzamelaar der
100 quatrains en de schrijver van den daaronder geplaatsten commentaire in proza zijn
geweest. Althans heeft hij hier den ouderen
tekst alleen naar zijn eigen inzigt veranderd.

S. J.
Hijsch op, hijsch neer in ‘t knekelhuis (vgl.
XII. bl. 239,305,372). Daar er nu toch eenmaal van deze regels sprake is, kan ik niet
nalaten nog op te merken, dat ze in de
vorige eeuw nog al algemeen bekend schenen, Maakte v. EFFEN er reeds gebruik
van ten betooge dat het rijmen alleen den
dichter niet maakt, ook de geestige, te weinig gekende HOFFHAM haalt ze hier en daar
in zijn werken aan b. v. in De kluchtige
Opera, blz. 131 en in zijn Theorie der Nederduitsche poëzy, blz. 119 t,ot adstructie der
55”t” stelling : u Tot het vaerzenmaken moet
men bezield zijn, en dil kunstbedríjf v’ereischt vuur, Enthousiasmus en eene edele
razernij,” waar hij op de aanhaling uit NOMSZ,
Hekelaars, met ezelspooten,
Die vorst Phebus eedle loten,
Vol gebenedijde zwier,
Durreft voor den gevel stooten;
Weg van hier, voort, pakt je koten,
Eer ik met mijn gouden lier, enz.
laat volgen :
En wat edele razernij bezielt den dolhuispoëet!
~Hijs op, hijs neêr in ‘t knekelhuis
Daar Lijsbet etc.”
CHR.

P. en J. J. Elsevier (vgl. X11. bl. 273,
309, 374; X111. bl. 14). Een lofdicht op
) den Wel. E’d. Gestr. Heer JAN JACOB ELSEVIER , raad in de vroedschap en colonel
van een regiment schutteren der st.ad Rotterdam, enz. enz.“, staat voor de GedenkZuil voor J. D. VAN DER CAPELLEN TOT DEb
POL , Rot,t. en Hlm. 1784.
MO.
Heer Stevens Beschrijv.

van Sepulturen

van Nederland. BALEN haalt in zijne Beschrijv. van Dordr., bl. 1289, in den geslachtboom van WESTVALINC , het volgende

werk aan: Heer STEVE N, Beschre’jvinge der
Oude, en Adelycke Sepulturen van Nederland,
g6maeckt 1598.
Is dat werk gedrukt, en aan een der
M”.
Navorschers bekend ?

Vondel, Gommer en Armijn te hoof.
Steeds was ik in ‘t geloof, dat het bekende
lied: Gommer en Arm@ te hoof - zoo dikwerf als student op eene aangename voys
gezongen - van VONDEL was, dewijl het in
zijne Hekeldichten voorkomt, opgeluisterd
door een plaatje: doch A . BEELOO beweert
in eene aanteekening op zijn belangrijk
stukje : Vondel op Scheibeek, voorkomende
in een der deelen van Nederland, - waarvan in het door mij gelezen exemplaar de
titel ontbreekt, - dat het niet van VONDEL
maar van ‘L. REBEL is. Nu wenschte ik wel
te weten, waarop die bewering stennt.
J. C. K.

Cerisier (vgl. VL bl. 254; VII. bl. 51,
114): BILDERDIJI~
spreekt alles behalve
gunstig van hem. Hij zegt Geslachtsl.
der
Naamw. dl. II. bl. 70: 11WAGENAAR-zelf is
nog niet onkundig, niet partijdig genoeg,
niet genoeg slaaf der Regenten die zich
meester van hem gemaakt, hadden, niet
kwaadaartig genoeg naar den heerschenden
geest van dolheid en domheid geweest die
ons Vaderland in het, onherstelbaarst verderf gestort heeft; men leest den Aartsbooswicht en van alle gevoel van eer en
van achting voor waarheid ontblooten CERISIER in meer dan ééne taal, en geeft dien
den jongelingen in handen.” Heeft CERISIER
zulk een vonnis verdiend? Er wordt t. a. pl.
wel iets over zijn werk maar zeer weinig
over hem zelven gezegd.
A. E. Crous (vgl. X111. bl. 113). Over
dezen

groninger rijmer zie men WITSEN
Woordenboek der Nederd. dichters
en v. B. A A, Biogr. Woordenboek. Een exemplaar van zijn Josephs Droef-, Blij-, Eindespel bevindt zich in de bibliotheek der Maatschappij van nederl. letterkunde te Leiden.
c. P. L.
GKYSBEEK,

Gedichten van prins Maurits.

BILDER-

Verkl. geslachtl$t
der naamwoorden,
dl. 1, bl. 174 op dweil spreekt van den
Don Jerolimo, >,waarvan de berijming aan
prins E~AURITS wordt toegeschreven.” Is dit
het stuk, dat in den catal. der Maatsch. v.
Letterk., dl. I., bl. 243, vermeld wordt.
u Don Jeronimo, ,Marschalc van Spanje, treurspel vertoont op d’Amsteld. Schouwb. De
laatste druk, Amst. Erfgen. v. J. LESCAILLE
en D . R A NK , 1729, kl. W.? Is het een oorspronkelijk stuk of eene vertaling? Is er
DIJK,
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eenigen grond om aan ie nemen dat dit
door MAURITS berijmd is? En zijn er meer
gedichten van dezen prins bekend ?

Corneille (vgl. X111. bl. 180). De Maatschappij van letterkunde bezit nog de volgende uitgaven :
Le Cid, door J. NOMSZ, Amst. 1772.
Pol+ucte, door F. RIJK: Amst. 1696 cn
een zonder jaartal.
Cinna, door Ni1 volentibus arduum, Amst.
1~. DUIM, 1736.
De heer v. LENNEP noemt eene vertaling
van Sertorius door HAVERKAMP 1722; de
catalogus der gem. Maatschappij geeft er
eene op van T. ARENDSZ in datzelfde jaar
uitgegeven. Zijn dat twee verschillende vertalmgen, of, zoo door beide dezelfde vertaling bedoeld wordt, wie heeft dan gelijk?
D e v e r t a l i n g v a n L a mbrt de Pomp”,
uitgegeven bij LESCAELJE 1684, wordt in
gen. catalogus aan G. BIDLOO toegekend.

Een andere druk, in dezelfde boekerij ber u s t e n d , i s i n 4”. en draagt dezen titel:
De verduytste Cid, B l y - E y n d e n d T r e u r - s p e l .
Gespeelt o p d’ A m s t e r d a m s c h e Schouburg,
t’ Amsterdam, Gedruckt by TYMEN HOUTHAECK,

VOOT

DIRCK

CORNELISZ

HOUTHAECK,

Boeckverkoper op de Nieuwezijds Kolck, in ‘t
Bourgoena Kruys, Anno 1650. - Deze uil-

Corneille. De Koninklijke bibliotheek te
‘s Gravenhage bezit een druk in kl. 8”.
van de vertaling WUI CORNEILLE'S Cid, door
J. VAN HEEMSKERK. Hij. is de eerste echte
druk die uitkwam en 1s getiteld: De ver-

gaaf bevat geheel den inhoud van den druk
van 1641 behalve Het leven enz. ; zelfs heeft
HOUTHAECK
de klagt over den ongeoorloofden eersten druk herhaald alsof hij daarover te klagen had.
Die’ ongeoorloofde allereerste druk moet,
dunkt mij, dezelfde zijn dien ik geciteerd
vind als gedrukt in 1641 in 4”., op twee
plaatsen (blz. 16 en blz. 29) van den bekenden : Naemrol der Nederduitsche Tooneelspellen, bijeen verzameld en nagelaten door JOHAN
VANDER MARC& A E Z . - L e y d e n ,
-11.
1774. in 8”.
Corneille. Het door P. L. Wz. bedoelde
vers bevindt zich werkelijk in de Momenta
desultoria van HUYGENS en wel op blz. 327
van de tiitgaaf: Hagac Comit., ADR. VLACQ.
1655, in 8”. Het heet daar: In praestantissimi Poetae Gallici Cornelii Comoediam quae
inscribitur &!endax.
-11.

gaders Het gantsche Leven en bedr~ifvao den
selven Cid. Op t’ nieuws daer by yhevoeglht.

In de

duytste

Cid

Bly-Eyndend

Tot Hoorn. Ghedruckt voor

treur-spel.

BARENT

Midts

ADRI-

Anno 1641. In het
voorwoord : De Drucker tot den Leser wordt
van deze vertaling getuigd: ~>Doch een af~lschrift daer van den eygenaer ter quader
~1 trouwen ontfutseld synde, en dat buyten
~>syn wille en weten soo mismaeckt en mis)) handelt op de Pers ghebracht wesende
rdat het sich selven schaemt, so heb ik
jlsoo veel op hem (den Vertaelder) verkrej)ghen, dat nademael hij het onder de man
1) komen van synen CIS niet en konde weerrlhouden, h y m y t e n m i n s t e n w i l d e toej~laten die voor den dagh te brengen soo
- kaals hy hem selfs uytgherust hadde” enz.
Hier achter volgen: Ghetuyghenisst=n
van de
waerdye des GIDS in syn eygen tale waarin
de volgende opmerkelijke volzin voorkomt :
»Un autre, qui l’a fait imprimer à Leyden
AENSZ.

BERENTSXA.

nen l’annee 1 6 3 8 , hy donne d e s Louanges
,lencores bien plus grandes &c.” Dan komt de

VO O R -R E D E N
o n d e r t e e k e n d VENIAM
LAUDE; daarna Inhoud van ‘t Spaens

.Eyndend

PRO

Bly-

T r e u r - s p e l , g h e n a e m t d e Cìd e n
eindelijk het stuk zelf, voorafgegaan door
de Name?1 van de Speelders. Dit eindigt op
blz. 98 en dan volgt met nieuwen titel:
leven va’n Don. RODRIGO DIAZ DE BIToe-genaemt de Cìd. Tot Hoorn. Ghedruckt voor BARENT ADRIAENSZ~BERENTSMA
steel
VAR

M.DC.XLI. Het geheel eindigt op blz. 154.

Constantijn Huygens en zijne vrienden.
Korenbloemen van dezen dichter (Amst.
1672, 4”.) dl. 1. bl. 512 vinden &j een
gedicht aan HOOFT:
Wij Mannen en Wijven
Beloven met ons vijven
Het naeste jaer met lief
(Mits het den Drost believ’
En de waerde Waerdinne
Sjjn ‘aerdige Drostinne)
Op Muydens hooge Slot
Te wreken ‘t fel1 gebod
Des Printen van Orangnen enz.
Het is eene belofte, gedaan in het jaar
1643, om in het volgende jaar HOOFT op
het slot te Muiden te komen bezoeken,
onderteekend: h. D. H. - G. T. - L.
V. T. - J. D. V. - M. D. - C. H.
Zonder twijfel is C. H. CONSTANTIJN HUYGENS en L. V. T. is waarschijnlijk LUCRETIA V A N TRELLO.
Maar wie zijn de andere drie?

J. Norell, IJsselstroom. In de

en Zuid-Hollandsche

Arcadia

Kleefsche

d o n r CLAAS
BRUIN,
met aanteekeningen van L. SMIDS
(Amst. 1716) wordt op bl. 40, in de noot,
van den IJsselstroom gezegd :
rlsie sun lof, bij J. NORELL, in sijn ?Jsselstroom.” Is dit werkje bekend en bestaat
het nog? Wie was NORELL?
3. H. L. VAN DER

SCHAAFF.

.
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C. van Daverden. - Ik bezit een brief
van 4 junij 1600., onderteekend C . V A N
DUVERDEN,
en gen@ aan een ,,Edele, vermoegende, wyze, voorsyeníge Here.” Wie kan
die VAN DUVERDIN zgn geweest?
t
J. U. WiB is J. IJ., wiens vertaling der
Herderszangen van VIRGILIU~ men naast die
van FOCQUENBROCH in de werken van dezen laatsten vindt?
Bilderdijk, Bibliographische bijzonderhe(vgl. A. R.). Over BILDERDIJHS werken
en over die van zijn vader, zijne vrouwen
en dochter hebben de heeren GLINDERMAN,
den

MEES,
PAN, DE JAGER, TOLLENS,
NIJENHUIS,
HLINKERT, DA COSTA,

BODEL
BEETS,

en anderen zeer belangrijke en
wetenswaardige bijzonderheden medegedeeld. Dat er evenwel aan hunne bijdragen
nog wel iets blijft toe te voegen of te verbeteren, is mij vooral dezer dagen gebleken
bij het opschrijven van de in zoo vele opzigten uitmuntende en rijke boekverzameling
van wijlen den heer d'. A. DE VRIES te Haarlem, die, gelijk bekend is, een der volledigste verzamelingen van mrken door en
over B. enz. bezat. Over de belangrijkheid
en de meerdere of mindere volledigheid van
dit meer dan 200 boekdeelen bevattend exemplaar, zal men kunnen oordeelen door de
eenigzins gedetailleerde beschrijving daarvan, welke de verkooper, de heer F. MULLER, voornemens is afzonderlijk bij den
catalogus dezer bibliotheek te geven. Hier
wensch ik van tijd tot tijd eenige bijzonderheden omtrent B.‘s werken mede te deelen, waartoe daar geen aanleiding bestond,
of die ik daar slechts kon aanstippen. Ik
zal mij daarbij echter aan geene chronologische volgorde binden, maar geef mijne
aanteekeningen zoo als zij mij voor handen
komen.
1.
TYDEMAN

A. VAN ROYENS Landrust. 1778 ‘). Men
weet, dat dit gedicht oorspronkelijk stond
in het 2& dl. der Tael- er& Dicktlzev. Oefeningen v. k. Genootsch. Kunst wordt
door A r b e i d v e r k r e e g e n , b l . 2 6 9
volgg.; dat het later door BILDERDIJK in
't 2de dl. zijner Verspreide Gedichten weder
werd afgedrukt, voorafgegaan van een berigt, waarin hij zegt, dat de eerste twee en
veertig verzen door C.V.HOOGEVEENJ'., uit
‘) Op welken grond deze navolging door n.4
in ‘t 6dedl. Y. BILDERDIJKS Kompl. Dichtwerken op het jaar 1780 is geplaatst, weet ik niet.
Het deel der werken van het leidsch genootschap,
waarin zij ‘t eerst voorkwam, voert op den titel
het jaartal 1778.
COSTA

eene vertaling in ondicht, waren vervaardigd, toen hem verzocht werd dezen arbeid
verder en naar het oorspronkelijke op zich
te nemen. Hij deed dit, maar dacht niet,
dat het bij de uitgave op zijn naam gesteld zou worden; daarom roerde hij het
afgewerkte begin niet verder aan dan dat
bij voor eenige al te zeer mislukte verzen
verbeteringen opgaf die ook gebruikt zijn.
266, doch met zijne naamletters, was het
in de werken van het genootschap afgedrukt enz. Nu het gedicht echter in de
Verspr. Gedichten zijne plaats moest innemen, had hij geoordeeld u het zijne van
‘t geen hem niet toebehoort” te moeten afzonderen en dus het begin op nieuw naar
het Lattin overgebragt, zoodat het nu het
zijne geheel was, ) zonder inmengsel.”
Maar nu vind ik in een der bundels
van
BILDERDIJKS
werken in de collectie
DE
VRIES genoemd gedicht, genomen uit
een exemplaar op gewoon papier der wer.
ken van het leidsch genootschap, voorafgegaan van een afzonderlijk op schrijfpapier gedrukt stukje van 4 bladzijden, waarvan de eerste den zoogenaamden franschen
titel A. VAN ROYENS Landrust
heeft. Dat
stukje moet hoogst zeldzaam zijn: vroeger
heb ik het nooit gezien, in geen der 20
door mij geraadpleegde catalogi, waarin
belangrijke exemplaren van B.‘s werken
voorkwamen, zoo als die van FRASER, IMMERZEEL,

WISELIUS,

GROOS,

TOLLENS

enz.

heb ik het aangetroffen, ook niet in dien
van B.‘s eigene bibliotheek, tenzij het begrepen is onder de 120 niet nader gespecificeerde stukken van no. 1096, bl. 78; evenmin vond ik er eenige melding van gemaakt
bij hen, die over B’.s werken geschreven
hebben: G L I N D E R M A N , BODEL NIJENHUI~,
MEES, PAN, DE JAGER,
Da COSTA e. a. Doch

TOLLENS,

ELINKERT,

het is niet alleen
zeldzaam, maar in menig opzigt merkwaardig tevens, zoo als ik thans aantoonen zal.
De 2de blz. toch bevat een met B. geteekend berigt, waaruit ik het volgende afschrijf: IjDe Landrust, door den Heer C.
VAN
H O O G EV EE N
J'. begonnen zijnde en
d.oor mrj ten verzoeke des Genootschaps
Kunst wordt door Arbeid verkregen afgewerkt, was door dien Heer slechts tot de
eerste veertig” (ik onderstreep) I) versen ge.
bracht: uit welke ik wel de meest stuitende
regels ‘veranderd, verwisseld, en beschaafd
heb, doch die echter gebleven zijn, terwijl
ik niet dacht, dat het stukjen.. . . op mijn’
naam gesteld zou worden. Dit echter geschied zijnde, geef ik den aanvang ook
van mij-zelven.” Op hetgeen verder volgt
kom ik straks terug. Deze aanvang beslaat
de bladzijden 3 en 4, maar verschilt zeer
en in spelling, èn in schrijfwijze, en in
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lezing van dien in de Verspr. Gedichten. Als
voorbeeld volgen hier de 8 eerste regels:
.Mijn

Zangster voelt, met de eer, heur
%aauw vertrouwen groeien,
En prijsbre zucht naar lof zich tintlen
in ‘t gézicht,
Daar ze in deez’ achtbren kring het Staatlijk
purper gloeien,
En Ne&rlands Vorst aan ‘t hoofd, ziet
luistren naar heur dicht.
De Roomsche zangkunst juicht met hupplend
snarenspringen,
En vlijt zich naar ‘t gevoel, dat in heur
hart ontspruit’,
Om, in gewenschte gunst van vriend en
vreemdelingen,
»Minerves Choorgewelf te treffen door
heur Luit.”
In de Verspr. GLedichten,
luiden zij dus:

11. bl. 129 volg.,

>IM@

zangst,er voelt haar moed, haar zelfbetrouwen groeien,
En de eerbre gloriezucht, doortintelt, haar
‘t gelaat :
Verrukt ziet ze om zich heen het staatlijk
purper gloeien,
En Ne&rlands Vorst aan ‘t Hoofd van
Statenry en Raad.
De Roomsche Suada juicht, en huppelt met
de snaren,
Waar in ‘t gevoel van ‘t hart zich uiten overgiet,,
Dat, daar er vreemde en vriend om ‘t gunstigst op haar staren,
Gewijde Pallas trans moog daavren van
heur lied.”
Behalve den aanvang, zegt B. verder in
gemeld berigt, »voeg ik hier nog bij twee
versen, welke (ik weet niet door wat toeval)
op bl. 288 uitgelaten, en door gemelden
heer HOOGEVEEN onder het drukken op zijn
wijze ingevuld zijn,
De Landmeid

melkt de koe, van ‘t zuivel overladen,,
‘t Geen onze Jufferwhap met eerbren monci
belacht.”

Wie nu meent, deze regels in het ~zouder inmengsel” gedrukte gedicht te zullen
vinden, ziet zich te leur gesteld. Zij luiden hier, met een gering verschil in spel.
ling en schrijfwize, juist als de gewraaktc
regels in de werken van het Genootschap
aDaar onze jufferschap de koe, met melk
beladen!
Door ‘t meisje streelen ziet en zingend
daar om lacht.’

II.
Elks. Eerste uitgave 1786. Van haar
segt rn’. J. PAN in zijne aanteekeningen op
ILINDERMANS Lijst (K.- en L- Bode 1849,
no. 13 of 14, overdr. blz. 4): llzij had, zoo
het schijnt, geene vignetten, maar alleen
eene door B. geëtste titelplaat.” Treft men
haar eens hoogst zeldzaam in catalogi, zoo
als b$ FRASER (SCHOUTEN), GLINDERMAN,
TOLLENS enz:, het is steeds zonder vermeld i n g v a n vrgnetten. KLINKERT,
in wiens
verzameling het exemplaar FRASER-SCHOUTEN gevonden wordt, heeft in zijne lijst
van B.‘s werken: ) Herdrukt met vignetten.”
Het bevreemdt mij echter, dat de heer PAN,
die t. a pl. naar B.‘s inlichtingen omtrent
den Elius, in zijne Brieven voorkomende,
verwijst, niet schijnt opgemerkt te hebben,
dat B. in d. 5 act. 1786 aan UYLENBBOEK
(Brieven, 1. 149) schrijft: »Zie hier ingesloten nog een ontwerp van verschikking
op de vier vignetdrukjens aangeteekend”
enz., en in dien van 26 dec. 1787, bij de
toezending van titelplaat en 16 vignetten
voor den 2aen druk van den Elezls het volgende omtrent de. plaatsing daarvan opgeeft: >) boven en onder de Opdracht dezelfde
vignetten als in den kleinen druk” (Brieve7t,
1. 162) ‘) ; I boven 111, de r&g+, dien gij
insgelijks hebt, en in den klemen druk
boven 1 staat” (ald. blz. 163). Daaruit toch
blijkt ten duidelijkste, dat de eerste druk
ook van vignetten moet voorzien gijn geweest. Zoodanige exemplaren schijnen echter hoogst zeldzaam geworden te zijn, mij
althans is niet meer dan één bekend, dat
aan een aanzienlijk inwoner dezer stad heeft
toebehoord en voor eenige jaren, door diens
erven, op voorstel van den heer F. MULLER,
aan de bibliotheek der -4kademie van Wetenschappen ten geschenke is gegeven. Het is
daar aan KLINKERTS verzameling toegevoegd
en bevat de x vier vignetdrukjens”, waarvan
in den eerst aangehaalden brief wordt gewag
gemaakt. Drie daarvan zijn dezelfde en zo6
geplaatst als in den tweeden aangehaalden
brief wordt opgegeven, terwijl het 4de vignet, geplaatst achter den laatsten zang, het
eerste der 2 is, welke UYLENEROEK overhield, namelijk : »een Lier in heur ware
gedaante” (Brieven, 1. 164).
Voor het overige verschilt de druk van
1) Deze 2 vignetten komen ook voor boven
en onder het als los stuk bekend gedicht Ter
ve9$mrfezst
van m i j n e egc& CIL)Iíl CCXCIIII.
Ter loops zij opgemerkt, dat een door B. geteekend titelvignet wordt gevonden op eenige tooneelspelen van ~00~s en van TOLLEAS, bij genen met,
bij dezen zonder de initialen van teekenaar en
graveur. Over B.‘s teeken- en etskunst spreken

wij later.
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1786 met dien van 1788, behalve in titelplaat en vignetten:
’ 1.. In inAoud, zijnde de laatste met eene
voorrede en de 2 versjes op de beeldtenis
van Elius, in een gesteentegesneden, en Op de
afbeelding van Heile in treurgewaad vermeerderd, alsmede met jaart,allen en datums,
op den kant voor sommige regels geplaatst.
2. In speUìng, schmywqze en interpunctie,
waarvoor de volgende voorbeelden mogen
dienen.
Opdragt, 1’ coupl. 1” en 4” regel.
1” uitg. Wie zal myn speeltuig, niet op
gebruiklyke ‘).
2” uitg. Wie zal mzjn speeltuig, niet op
gebruiklijle.
1’ uitg. Wie zal ‘t een oogwenk gehoor
verleenen.
2’ uitg. Wie zal ‘t een’ oogwenk gehoor
verleenen.
Ald. 2’ coupl. reg. 3.
le uitg. Den van God afgebeden telgen.
2” » - - - afgebeden’ Zang 1, coupl. 3, reg. 2.
1’ uitg. Der welige Landouwe
2’n
- - landouwe.
Ald., coupl. 13, reg. 1.
1’ >,
Maar thands, om ‘s radere droeven dood.
2” uitg. Maar thands, om Vaders droe2
ven dood.
Ald. reg. 2.
1” uitg. Die waar q de oogen wendde.
2’ 1,
D i e , w a a r zij - - Ald., coupl. 17, reg. 1.
1”. >,
Hier waagde zy ‘t, haar poesle
borst,.
2” uitg. Hier waagde zij haar poezle borst
Ald., coupl. 30.
1” 6 In teksthaakjes besloten.
2” >1
Niet.
Zang 11, coupl. 1. reg. 3.
1’ >,
Een houten Voorburg omgeleid
2’ ,,
Een’ h o u t e n ’ - Ten slotte nog iets over het jaar der
uitgave van den kleinen druk.
De heer PAN zegt t,. a, pl. uitdrukkelijk,
dat die van 1783 is; evenzo0 KLINKERT.
Inderdaad schreef B. zelve aan VAN WIJN
(Brieven, 111. 18), dat zijn Elius reeds in
1783 in de wereld was. Ziet men echter
het boekje in, dan vindt men onder de
opdragt en onder het allerlaatste couplet
1) In het gansche boekje wordt geen ;j gevonden. ‘t Zon, dunkt qij, der moeite wel eens waard
zijn, B.‘s vroegere en latere spelling en schrijfwijze
tot een onderwerp van behandeling te maken. Men
zal daarbij moeten letten op de omstandigheid voor eoo veel men die kan te weten komen - of
B. zelve al dan niet de proeven heeft gecorrigeerd.
Het eerste was het geval met den Elius v. 1788;
vgl. Briewn, 1. 167 en 168.

het jaartal 1786, terwijl B’s. b r i e f a a n
UYLEXBROÈK
in d. 28 sept. 1786 begint:
r,Zie hier dan iets vreemds! iets zonderlings ! iets ongehoords ! Een Romance in
zeven zangen, in den omvang van een Epicum”,enz. Door het lange tijdsverloop de aangehaalde brief van VAN WIJN dagteekent van 12 april 1809 -zal het juiste
jaar aan B.‘s geheugen ontsnapt zijn. .In den Catalogus TOLLENS is het jaartal
juist opgegeven.
111.
Bloemtjens. 1785. Het op blz. 19 volge;.
voorkomende gsdicht Minnekozing: veldkout
stond oorspronkelijk, m. andere spelling en
eenig verschil van lezing, in de Poët. Mengelstoffen v . h. Genootsch. Kunstliefde spaart
geen vlijt dl. X. bl. 107 volgg., onder het
opschrift: Minnekozing; Theokritische vel&out.
IV.
Raad van een’ Hollander aan Zngeland.
Oct. 1799, voorkomende in den Ned. Muz.Alm. v. 1836, bl. 15, was reeds opgenomen, met eenig verschil in spelling en zonder eenige aanduiding dat het van B. is,
in de Arke Noachs, N”. 47, bl. 39.5 volgg.
V.
Schouwburg van in- en uitlandsde Eetteren huishoudkunde. Hiervoren, blz.149, schrijft
d e h e e r J . L: A . I . , d a t B I L D E R D I J K é é n
der werken van J. MEERMAN in dat tijdschrift heeft gerecenseerd. ‘t Is bekend en
meermalen gezegd, dat B. niet Bén maar
twee geschriften van MEERMAN er in heeft
beoordeeld, nl. het 6” deel der Berigten
omtrent het Noorden en Noord-Oosten van
Europa en van de Blijlcen der Goddelgke
Wysheid in de Geschiedenis, beide in den
jaarg. 1810. Daar ik mij in deze bijdragen
wil bepalen tot het mededeelen van zoodanige bijzonderheden omtrent B.‘s werken,
die ik elders niet vermeld vond, ZOU ik
deze opmerking hier teruggehouden hebben,
ware ‘t niet, dat de eerste beoordeeling
door eene omstandigheid gevolgd werd, die
mij vroeger onbekend was en dit welligt
ook aan anderen is. De eerstgenoemde recensie, geplaatst in no. 2 v a n gemelden
jaargang, was zeer ongunstig en vrij scherp;
men leest er 0. 0.: N Maar hoe dikwijls
gaat het zoo, dat men! wat Duitschers of
Engelschen nu eerst leeren kennen, en bij
hen wat nieuws en vreemds is, met denzelfden wind bij ons als wat ongehoords
voor den dag brengt, alleen omdat men
door de diepste onkunde in onze Letterhistorie niet weet, wat onze grootouders
aan hun moeders schoot reeds leerden kennen ! Wat regtschapen’ Hollander intusschen
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moet het bloed niet, koken, als men op dit e
wijze zijn vaderland beschimpt en verne
dert, en zich leerling der vreemden maakt
om den leermeester te spelen bij een volk
waarvan men met alle zijne buitenlandschc
paauwenveeren,
waar men zoo grootsch 01
is, de gemeenste kundigheden en het ge
woonlijkste gezond verstand nog op verre ?
na niet bereikt.” Zij sluit met »den opreg
ten wensch, dat, noch de Heer MEERMAB
noch zijne Gemalinne, zich ooit weder aar
onze of de Fransche poëzij wagen. W{
wenschen dit voor hunne eer, voor die on
zes Vaderlands, en voor hunne talrijkc
Lezers, die er de schouders over ophalen
zo0 niet erger.” D a a r M E E R M A N t o e n i r
hooge gunst st,ond bij koning LODEWLJII
en >I Directeur-Generaal der Wetenschapper
in het Koninkrijk Holland” was, zou, vol
gens eene aanteekening
van den heer DI
VRIES in een der bundels van zijne versa
meling van B.‘s werken, het ôde nommel r
nog v66r de uitgave door de politie in be.
slag genomen zijn. Aan de exemplaren var
genoemd tijdschrift ontbreekt dan ook dal E
nommer zoo wel van de Boekbeoordeelinge?; 1
(blz. 109-164) als van het Mengeboerk (blz.
117-172). Ook aan het Bulletin littérairt 1
et typographique,
bij denzelfden uitgever
verschenen van 1808 tot, 1810 en dat den
inteekenaren op den Schouwburg gratis werd ;
verstrekt, ontbreekt het 3d” nommer.

M. R. Mz.
Don Quyote

de la Mancha

en el Sigla l

XIX. De schriiver
van bovengenoemde
brochure zond mij daarvan een exemplaar;
hij beantwoordt daarin de vier volgende
vragen :
1. Pos qué agrada tante en el dia la
lectura del QUYOTE?
IJ. E x i s t e n hoy locos S e m e j a n t e s a l
héroe
MANCHEGO?
111. Huy hombres
p a r e c i d o s á SANCHO
PANZA?

IV. Podria aplicarse a los farsantes politicos del Siglo X1X la critica que
encievran las avent,uras
del Ingenioso
Hidalgo?
Het is mijn voornemen, hem te doen
toekomen eene lijst der vertalingen, die dit
meesterstuk. van CERVANTES in onze taal
beleefd heeft.
Daar mij slechts eene enkele bekend is,
doe ik een beroep op de bekende welwillendheid der medewerkers van den Navorscher, om mij daartoe wel in de gelegen.
heid te willen stellen, hetzij door mij op te
geven, waar ik ecne lijst dezer vertalingen
zoude kunnen vinden, of wel ze in dit tijdschrift mede te deelen.
LABORANTER.

Maagdeklachtje. Matthiss Havius (vgl.
X111. bl. 180). De juiste titel van het door
den heer ROOS bedoelde liedboekje is:
Klagende Naechden ende raet voor deselve,
bene$ens eenige andere soo stichtge als innige
gesangen ; het verscheen te Dordrecht bij
den Dordtschen uitgever M. RAVIUS, die er
een woord rjaen den goetgunstigen lezer”
en een toespraak van l>de maeght van
Dordrecht aen alle maeghden van Dordrecht
ende van d’andere steden en vlecken van
Hollandt” bij stelde. Een en ander te vinden in VAN VLOTENS uitgave van CATS, 1.
bl. 603 en vv. ;’ de geheele inhoud van ‘t
boekje was getrokken ~uyt de poëetsche
wercken
van den Heer CATS, soo die alreede in ‘t licht zijn gekomen, als die jegenwoordelijcken nieu zijn, en noch door
den druck niet gemeen gemaeckt.”
-

Gezeldschapszang

in de XVIIId” eeuw.

In de vorige eeuw, en nog in het begin
van deze, was men gewoon schier bij elken vriendenmaaltijd op het dessert t,e
zingen. Bestaat er ook ergens eene ge-,
schiedenis van ons gezelschapslied? In de
Hìllegonda Buisman v a n A. LOOSJES Paz.
vindt men er eenige melding van, doch
niet veel. Ook mi. J. SCHELTEMA spreekt
er van in zijn ,Uengelwerk, maar dit is mij
niet voldoende.
c/4.

Bijdrage tot de geschiedenis onzer

zee-

(vgl. A. R. op Zeevaartkundige werken).
11Ten s e l v e n d e e g e ( 6 a u g s . 1 5 9 9 ) b y
REAEL aen PIETER PLANCIO CXCiiij
$ j 6
,over zess verscheyden
Astrolabia van co1per mette compassen, noch een groot coder declinatien,
1pere equinoctiael compas
1 noch coperen ende houten quadrantbogen,
noch vj houten astrolabia-catholica met
; hen1 toebehoren, verscheyden
zeecaerten,
( :aertboucken,
ephimerides, verschijnefi
rogen straelen compassen copere passers, en( de andere necessiteyten by hem door last
7Yande generael
Joncker
P I E T E R
VANDER
ende gelevert a e n d e stuerJOES
@COft,
I uyden om gebruyckt te werden jnde
& trmaede
onlancx ter zee vuytgerust ten
lienste vanden Lande, als daer aen affgei ogen zynde iij” lxxviij $ by hem vande
(7enerael voor%. op Reeckeninge ontfangen,
8 tlles jnde declaratie geroert motte gerequiIneerde behoeften cxciiij Z? j 0.” Deze post,
C overgenomen
uit zekere rekening of 1 Staat
iande ammunitie van oorlog door Holi a n d i n 1 5 9 9 geleevert a a n d e Generalieit” toebehoorcnde aan het Rijks-Archief,
: reeft betrekking op de vloot, welke op den
1 .gde” mei 1599, in drie eskaders en onder
1 Iet b e v e l v a n j h r . P I E T E R V A N D E R D O E S ,
27”
. vaart

1
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princepaele stucken eñ al het gene dat eenen
Stuerman ofte Zeemann behomt toe weten
gantsch noodich om te hebben wt ALBERT
MARTENS ZOON van Enckhuijssen,
Stuermans
etc. z@en Boucken genomen eñ beschreven
just en perfect etc. o p t Schipp Mauritius
vaerende nae Oost-lndiën. A”. 1614.” Op
het eerste blad staat: I~VOPEN HERMANSSOON van Amsterdam, seijlende naer Oost
Indiën in t’ Jaer ons Heeren: 1613. Dit
Stuermans Bouck hebbe ick my laten schrijven opt schip Nauritius eïi is voleijndet
by het maijockxse Eylant Answan den 25
Junij Anno 1614” H. S. in 4t”.
Majoor K.

onze havens verliet. Deze vloot zeilde eerst
naar Corunha, vervolgens naar de Kanarische Eilanden en eindelijk naar St. Thomas, waar VAN DER DOES overleed. (m.
Gesch. van het Nederl.
z,e,,ey I?Tj
Bij de werken over de zeevaart- cn stuurmanskunst, vermeld door jhl. h’. J. K. J. DE
JONGE in zijn belangrijk opstel over de opkomst van het nederlandsch gezag in Oostindië, waarin tevens de opgenoemde instrumenten beschreven worden, kan ik nog voegen :
» Stuermans Bouck, inhoudende veele schoone
verscheydene leeringen e& saecken daawt men
lijchtel+ken tot die Kennisse van die Zeevart
can comen. Eñ mede bygevoecht sommege

KUNSTGESCHIEDENIS.
te kloppen, wordt dit in eene snorrende beweging gebragt. Bij eene geoefende ademhaling, kunnen er verschillende toonen
ontstaan. die geen onaanuename klanken
geven. Ik heb ino mijne jeugud die speeltuigzn
veel in gebruik gezien. zii waren in de
zoogenaamde NeGenberger
winkels verkrijgbaar. Dat de moeltrom reeds voór eeuwen
in gebruik was, blijkt m;j uit eene prent
van PETER NANDERR, in fol. oblong, naar
de teekening van den ouden BRUEGHEL, in
1362, gegraveerd, voorstellende een bosachtig landschap, waarin de mars van een
marskramer, in diepen slaap gevallen, door
rene menigte apen geplunderd wordt, die
zich met al die koopwaar op eene bespottelijke wijze vermaken. Op den voorgrond
Legt een doos gevuld met zulke moeltrommen, en ook eenige op den grond. - Dit
is mijne. beschouwing van een clopscheenQe,
die ik echter voor beter bewijs intrek.
C. KRAMM.
U.

Theorbo ( v g l . X11. bl. 278, 244, 241,
X111. bl. 181) De vraag zelve is genoegzaam beantwoord. De naam des uitvinders
van dit instrument is t. 1. a. pl. genoemd.
Het daar gezegde komt echter niet óvereen met hetgeen ik daaromtrent in een
ander werk gevonden heb. 1) Thiorbe ou
Tuorbe, instrument de musique, fait en forme de luth, à la reserve qu’il a deux
manches, dont le second, qui est pluslong,
soutient les quatre derniers rangs de cordes. Le theorbe, depuis environ 80 ans a
pris la place du luth, et l’on s’en sert pour
jouer les basses contenues dans les concerts.
On pretend que c’est le sieur HOTTEMAN,
si fameux d’ailleurs pour le jeu et pièces
de la basse de viole, qui en a été l’inventeur en France, d’où l’usage s’en est introduit en Italie et ailleurs.” Zie: Dictionnaire
des Origines etc. Paris, 1767, torn 111. p. 550.
C. KRAHY.
U.
Clopseheentje (vgl. X11. bl. 277, 389).
Zonder in de muzijk ervaren te zijn, komt
het mij voor, dat men hier aan een gewoon
duitsch speeltuig, dat ook bij ons in gebruik
geweest is, moet denken. De benaming Clopscheentje vind ik ook als zakvioolqe of zakvedeltje in woordenboeken verklaard. Nu
moet ik toch vragen, of er een speeltuig,
viool genaamd, bekend is, dat men zoo maar
in den broekzak bij zich droeg. Ik geloof
neen; maar wel een zoogenoemde Maaltrommel of Moeltrom. Dit speeltuig bestaat
uit een stalen veer, aan het vooreinde
haaksgewijze gevormd, en met het achtereinde, in een ijzeren beugel, veel gelijkende
op een toegevouwen kurkentrekker. Tusschen de vooreinden of scheenbeenen beweegt zich de veer vrij. Het gedeelte van
den Moeltrom wordt tegen de tanden geplaatst, en door met den duim op het veertje

Kasteel te Nederhemert (vgl. X111. bl.
93). Eene afbeelding van het kasteel van
Nederhemert, bij mi slot van Nederhemert
genoemd, zijnde een zwaar vierkant gebouw
met een ronden en een vierkanten toren,
is in mijn bezit, geteekend in 1844 door
mi. F. W. N. VAN EYCK VAN EUYLICAEM.
Eene gegraveerde ken ik niet.
L.
B. N.

l

Onbekend portret met een vaandel door
J. H. Wierix (vgl. X111. bl. 119). ‘t Onbekend portret door J. H. WIERIX (niet
T. H. W.) is ook bij mij. Ik lees er ook
nog de letter M. in. Ik heb het wel eens
hooren noemen MAXIX. DE HENNIN, graaf
van Bossu ; doch deze gissing wil er bij
mij nog niet in.
L.
B. N.
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Bert Janss. van Rynevelshorn, vgl. X111.
bl. 155, waar van zijn portret op 52jarigen leeftijd wordt gewaagd. Op de vraag:
of hij iets schreef, diene tot antwoord eene
verwijzing naar de Bijdragen tot de Gesch.
der Ev. Luth. Kerk in de Nederlanden, stuk
111. 1841, bl. 128, 129, waar twee geschriften van hem worden opgenoemd, namelijk
zijne Christelycke aenspraecke ofte vertroostinghe aen alle eenvoudige burghers binnen
Woerde, in dese regeerende pesttijden, 1636 ;
en zijne Wìsse tQding van de nabyhegdt des
jongstm
dags, 1665. Ook omtrent hem zelven komt daar het een en ander voor. Hij
was in 1594 geboren te Woerden, waar
hij ook geleefd heeft. Dáár zal ook wel niet
vruchteloos in de begrafenisboeken naar
den tijd tijns doods onderzocht kunnen worden. Van het tweede der genoemde geschriften is een exemplaar in m$n bezit.
Indien zijn portret werkelijk tot eenig boek
in Svo heeft behoord, dan heeft hij in 1646
nog een derde uitgegeven.
S. J.

Platen betreffende de geschiedenis des
Vaderlands in den jare 1622. Het is bekend, dat in gemeld jaar, het eerste na de
opheffing van het Bestand met Spanje, en
ten gevolge van het door prins MAURITS
geslagen beleg voor Bergen op Zoom, vele
der steden rn de landprovinciën van garnizoenen geheel of ten deele ontbloot en
daardoor voor eenen aanval des moedigen
vijands meer dan anders bloot lagen. Daartot trokken dan uit de hollandsche steden
een aantal schutters naar de grenzen, ter
tijdelijke bezetting. Uit Amsterdam naar
Zwolle, uit Haarlem naar Hasselt, uit Leiden naar de Graaf (van deze laatste stad
zwijgt de heer X. SIEGENBEEK .geheel in
zijne Geschied. der Burgerwapeneng, 1332,
bl. 97). De drie gemelde feiten zijn in
plaat gebragt door een ongenoemde, door
AEG. VAN SCHYNDEL, door C. LIEFRINCK.
Maar, zijn er van het uittrekken der burgers uit den Haag en uit Dordrecht,
waarvan de heer M. SIEGENBEEK met een
woord t. a. pl. gewaagt, ook platen vervaardigd? Zoo neen, waarom niet? De teekenaar van het haarlemsch contingent was
de Haarlemmer P. MOLIJN, die van het
leijdsche was c. LIEFRINCE de graveur. Zou
er nu onder de haagsche en dordtsche
schutters geen kunstliefhebber zich bevonden hebben ?
Prof. SIEGENBEEH gewaagt t. a. pl. nog
van in 1624 en 1625 uitgetrokken burgers
van Amsterdam en Haarlem naar Bommel
en Heusden. Zijn deze togten niet in plaat,
gei?gt?
.

B. N.

Van Uffelen. In het. jaar 1639, den laten
april, zijn verkocht de schilderijen van den
heer VANUFFELEN voorde somvan f!%,%8.
PAQCJOT, hist. litt. des Pays-Bas, maakt ons
bekend met m’. JAN VAN UFFELE. Hij overleed reeds in 1617 te Antwerpen. Van
zijnen broeder CORNELIS wordt aldaar mede
met een enkel woord gesproken. Is cr meer
van dezen laatsten bekend dan bij PAQUOT
te vinden is? Is hij in 1638 of 39 overleden, en waren het zijne schilderijen, die in
1639, waarschijnlijk te Antwerpen, voor zulk
een aanzienliJk bedrag verkocht werden?
Zoo ja, dan bestaat er geen twijfel of hij
was beminnaar en bevorderaar der schoone
kunsten. Gaarne wenechte ik ook te weten
of hij de natuurkundige wetenschappen beoefende ?
w.
[Een Y&II UFFELEN (zijn voornwn is rnb onbe
kentl) WBY getrouwd met GEERTRUI VAN EBP, ouster der eerste vrouw van P. c. HOOFT. Hij leefde
nog in 1635 en schijnt toen te Amsterdam gewoond te hebben. Zie HOOFTS Brieven no. 549.1
Portret van Balthazar Huydecoper (vgl.
X111. bl. 182.) Een door HOUBRAEEN gegraveerd portret van B. H., met latijnsch bijschrift van D'ORVILLE, versiert EUIDECOPERS
vertaling der Hekeldichten, Brieven enz., van
HORATIUS; ‘ t A m s t e r d a m , b i j R A T E L B A N D
eIl UITWERF, 1737.

Cornelis Pietersz.

van Beaumont. Wie

was deze? Een portret van hem door J .
H. WIERIX in medaillon, anno 1577 set. 53,
in de gewone deftige kleeding dier dagen,
zonder verdere aanduiding, doet mij dit
vragen.
D. F.

Jaoobne Foeck. Van dezen bezit ik een
portret in ovaal met veel bijwerk, hij wordt
daar genoemd: Ord. Belg. Confoed. Gonsiliarie<s et Mon,et. Praefect. Generalis. Op deze
laatste bet,rekking doelt ook de opdragt van
het portret door JOH. DE WIT STEPH. BIL.
(avunculo suo ponebat) Lutetiae Parisìorum
1614, kl. folio. Is er iets van zijne verrigtingen als consiliarius of als muntmeester
bekend?
Huybert Bruinesz. Er bestaat een ovaal
schilderijtje op glas, waarin de kleuren deels
schijnen te zijn gebrand, en nog het oorspronkelijke schoon hebben behouden, de
opstanding van Christus voorstellende, daar
men Christus met de kruisbanier in de
hoogte ziet zweven, terwijl een Engel op
den afgewentelden, overeind-staanden, steen
zit; de wachters liggen op den grond of zijn
door schrik verbijsterd, en in de verte, bij
den ingang der grafplaats, komen de vrouwen aan. Onder de schilderij staat dit versje :
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Christus is vit de doken graffverreeoen
Om dat wij alle souden salich wesen.
En hieronder de naam des vervaardigers
met jaartal :
HUYBERT

BRVINESZ.

anno 1646.
Reeds lang heb ik, hoewel steeds vruchteloos, aan deskundigen gevraagd wie deze

schilder was, en of er meer van hem bestaat, doch hij was hun onbekend en zijn
naam heb ik ook in eenige nageslagene
werken over geschiedenis der schllderkunst
niet gevonden.
Kent een der Navorschers zijn leven en
werken ?
1. H. L. V. D. s.

TAkLKUNDE.
Onderscheid tusschen musket en roer
(vgl. X1. bl. 117; X111. bl. 26, 94 en 184).
H e t i s mij a a n g e n a a m LABoRANTER v a n
dienst te kunnen zijn. Het door de heeren
XVII”, in de aangehaalde resolutiën, bedoelde werk, zal voorzeker geweest zijn:
1) Exercitie Memorie van, de Compagnie Gu-

ardes van de Ed. Groot Mog. Heeren Staten
van HolZan.cZt
en West- Vrieslandt, bestaande in
‘t Exerceren ran ‘i M u s p u e t , S p i e s ende d e
Generale Exercitie; Alles naer ‘t leven ghed a e n ende uytgedruckt d o o r tl,uee en tncht@h
copere platen,, in tzueen verdeelt by een gevoegt
d o o r J O H A N BOXEL, Capit.-Luyt,.
over de

.

Compagnie Coll. van de Guardes van haer
Ed. Groot Mogentheden. In ‘sGra.ven-hage,
By NICOLAES VAN COEVENHOEVEN, Boeckverkooper woonende op de Plaets in de
Vier Evangelisten A”. 1669. In 410. Met
Privilegie voor 15 Jaren” (gedagteekend
18 februarij 1669). Het is verdeeld in drie
boeken, waarvan het laatste in 1670 werd
gedrnkt bij I) JACOBUS SCHELTUS, OrdinarisDrucker van de Ed. Groot Mog. Heeren
Staten van Hollandt en West-Vrieslandt,,
woonende op het Binnen-Hof.”
Dit werk is blijkbaar eene navolging van
dat van JACOB DE GHEYN, getiteld: Y Wa-

penhande2ingke

van R o e r s , Muspuetten

ende

Spiessen,” wat het plaatwerk betreft. De
platen van het laatste. zijn echter oneindig
fraaijer. Daarentegen is de tekst van BOXEL~
» Memorie” in vele opzigten belangrijker,
vooral voor de kennis van het krijgswezen
dier dagen.
De koninklijke bibliotheek te ‘s Gravenhage en de bibliotheek van het Ministerie
van Oorlog bezitten elk een exemplaar van
dit werk. Mogt LABORANTER het daar niet
t,er leen kunnen bekomen, - het.geen ik
om goede reden bet.wijfel - dan zou hij
over mijn exemplaar kunnen beschikken.
Majoor K.

Grammatica ten dienste der statenvertalen (vgl. X111. bl. 47, 112, 150). Bij
hetgeen ik t. 1. a. pl. hieromtrent gezegd
heb kan ik. nog het volgende voegen. k.
.MOONEN
zegt in de AenspraeXi van zijne

Nederduitsche

Spreek-kunst : I) De Kerlk-helden, die, als afgesanten der Nederlantsche
Hervormde Kerke, den Heiligen Bybel uit
de Grondt-Spraeken des Ouden en Nieuwen Testaments met. zoo groot eene trouwe
als neerstigheit, voor omtrent zeventig Jaeren te Leiden verduit,schten, hebben, om
op goede gronden hunne naeukeurige overzetting te bouwen, eene Nederduitsche
Sprackkunst ontworpen, noch onder de
eigene hantschriften van die Zaalige Kerkvaderen, Vertaeleren en Overzieneren der
Heilige Schrift, te beschouwen, en (bedroog
myn oog my niet toen ik ze twee maelen
zagh) geschreven door de pen van den Heere
JAKOBUS
REVIUS,
eerst Leeraer der Gemeente van Deventer, en namaels Regent
van het Theologische Kollegie der Edele
en Grootmogende Heeren Staeten van Hollant en West-Vrieslant te Leiden ; in dien
t y t S c h r y v e r v a n d e Vergaderinge d e r
Oversieneren des Ouden Testaments.”
Het, zal zonder twijfel velen lezers van
den Navorscher aangenaam zijn iets meer
van deze grammatica te weten. Zij is nieb
uitgegeven, maar bestaat toch nog in handschrift. De Maatschappij van letterkunde
bezit er afschrift van met den titel ,,Grammatica, ontworpen en gebruikt door de
Overzett,ers v a n d e n B i j b e l , i n h e t jaer
1628, henevens de goedkeuring en aenmerkingen der Overzieneren van die vertaeling in het jaer 1633, naeuwkeurig afgeschreven uit het oorsprongklijk handschrift, berustende in ‘s Gravenhage, onder
de bewaring van de Deputaten der Zuidhollandsche synode.” Volgens eene aant,eekening op het schutblad (ik meen daarin
de hand van den beer BODEL NIJENEIUIS
te herkennen) was de afschrijver GELINUS VAN SPAAN, eigen neef van REINIER
VAN
SPAAN,
deelgenoot in het boekhandelh u i s L O O I e n V A N S PA A N , d i e i n 1 8 1 3
stierf. Híj heeft blijkbaar zijn best gedaan,
om het stank, dat hij voor zich had, zeer
net af te schrijven, minder evenwel om
dit zeer naauffkeurig te doen. Het is niet
zonder fouten. Het onderscheid tusschen
ij en y is nergens in acht genomen. Boven

.
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de laatste afdecling staat op de bladzide
aan den linker kant. die het oordeel der’
revisoren moet bevatten : ,,Quibus subducta
virgula, probantur.” Meestal echter zijn op
de bladzijde daarnaast, of alle woordvormen
waaruit gekozen moest worden onderstreept
of geene enkele.
Wij hebben hier eigenlijk geene grammatica, maar alleen eene aanteekening van
hetgeen door de vertalers omtrent sommige
punten besloten is. Men heeft dar zoo kort
mogelijk aangeteekend. Slechts waar groot
verschil van gevoelen was, wordt dit opgegeven. Nu en dan wordt de reden vermeld waarom men de regel heeft aangenomen. Enkel malen beroept men zich op
PILIAEN

Of

Op MARNIX.

Men is begonnen met de volgende algemeene regels vast t.e stellen:
De scriptione Belgica, usurpanda in opere
Biblico , aut communibus, aut pluribus,
suffragiis in utriusque Collegii Interpreturn conventu decretum est quod sequitur.
In suffragiorum paritate platuit sequi
nostram vulgatam.
In genere monitum, litterarnm multiplicationem esse evitandam, quoad ejus fieri
potest.
Derhalve slechts één algemeene spellingregel, en deze is - de meest mogelijke zuinigheid in het gebruik van letters ! Waarlijk, zulk een begin doet niet veel verwachten. En nog zijn zij hierin jammerlijk inconsequent. Want nu volgen de regels omtrent het gebruik der verschillende letters
(deze maken het grootst,e deel der grammatica uit), en de eerste daarvan is:
a longum per ae, non aa,
maecken conclusum, non maken, net maeken. raecken, genaecken etc., quae ae passim
servant. : item beswaeren, verclaeren, verclaeringe. - De revisoren echter hebben begrepen, da! men zich aan de eens aangenomene hoofdregel moest houden en er naast
gezet: Maken et similes seqq. item beswaren, verclaren etc; a longum terminans syllabam, vel per se constituens scribendum est
per u sine e, sed ubi in syllabam coalescit
per ae, maeck, maeckten.
De tweede regel omtrent de a is deze:
armen. pauperes et brachia. Utrumque eodem modo, non ermen (ut ALD ') net aermen. contextus distiuguit. Hier schijnt men
te regt begrepen te hebben, dat het verkeerd is twee gelijkluidende woorden verschillend te spellen, alleen om ze van elkander te onderscheiden. Een oogenblik later
echter dacht men er anders over, zoo als
blijkt .,uit de volgende regel: Na, nae, promiscue pro post, et secundum, ad locum
*)

D.

i.

ALDEQONDE .

versus: licet tamen discriminis causa na
pro post, et me pro secundum etc. si possi! observari. De revisoren keur,den dit goed.
Zij zeggen: Promiscue, na, nae et interdum
naer. Discriminis tamen causa ma post, nae
secundum.
R e g . 4 . Wier, v e r u m : waere, m e r c e s :
waeren, erant; pp nonnullis usitatum, sing:
ick wner non autem au.
5. Rauw, blauw, grauw, ~%uw, sine e, non
raeuw platuit pene pluribus, licet etiam e R
multis addatur.
6. Traenen, vermaenen ; communius per ae.
7. Ayre, arista; hayr, crinis: heyr heyr-.
cracht, beyr, meyr vol meer palus. sed. hertoch sine y.
De revisoren verkiezen reeuw. BiJ 4 en 6
maken zij de vertalers opmerkzaam op hunne
onbetamelijke verkwisting van letters en
zeggen : Waer, waren, ware, ea regula superius statuta. Tranen vermanen, ut supra
de a longo. Op 7 merken z$aan. Item ure
non ayre: sed heyr mansit. itemque reliqua.
Dit zijn de regels omtrent de a. Van die
omtrent het gebruik der overige letters acht
ik het voldoende alleen zulke mede te deelen,
als mij om de eene of andere reden opmerkenswaardig voorkomen.
Bij de e wordt op de regel die zuinigheid aanbeveelt, eene uitzondering gemaakt
voor negeeren (zoo staat er, doch men zal
begeeren moeten lezen) leeren, sweeren, vreesen, voorts voor geene, nulli, terwijl gene,
illi, met enkele è geschreven wordt, eindelijk voor deelen. Dit laatste woord mag ook
met ey geschreven worden, een bewijs dat
velen er den ez?rlank in liet,en hooren, dien
men in dit woord nog in sommige dialecten hoort. In het subst. dee2 echter lieten
de vertalers de ei niet toe. Ook gemeen en
gemeen.te mogten zoowel met ei als met ee
geschreven worden. Omtrent 7egeren staakten de stemmen, doch de revisoren wilden
in dit woord alleen de e gebruikt hebben.
Oordeel, conclusum per duplex oo et ee.
Men vindt dat woord in dien tijd en vroeger niet zelden met enkele o en enkele e.
Zeker werd het ook op tweederlei wijze
uitgesproken: het zou anders, dunkt mij,
in deze vergadering niet ter sprake gekomen zijn.
Rechtveerdìc?L, weerdich, veerdich, gebeerden, peerlen, peerden, steerten, sweerden., conclusum per duplex ee non ae. Zeer goed,
daar zij ook werelt schrijven. Wij zijn inconsequent als wij in al de andere genoemde woorden de a, in wereld alleen de
e bezig&.
Tegelijk met de i wordt de j behandeld :
de eerste heet ì vocalis, de tweede i cousonans, de 9, die behoorlgk van de y onderscheiden wordt, i duplex.
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Eerste repel: i ante n conclusum : &nck,
dingen, &gën, rhck, ringen, bedwingen, gerin.q, verclaerinae,
beswaerin.qe et similia omniä 'in inge. Nihil horum ier duplex ij.
Men beeft het dus noodig geacht, hieromtrent iets vast te stellen. Maar waarom?
Waren er in dien tijd dialecten waarin
men in zulke woorden de lange i of ij
hooren liet ?
5. Yet, yernanf, yegel2jck ‘) per y cum e aliter niemant. Welke reden mag men toch
gehad hebben om yemant met y, maar niemunt met i te schrijven? En het zijn niet
alleen de statenvertalers die zoo doen: bij
HOOFT
vindt men hetzelfde.
7. Godtlick > v e l go~deliclc, menscheltik,
per i unum in ultima; licet sint qui putent
esse gelajck. -Bij twijfel omtrent den oorsprong van dit achtervoegsel heeft men zich
dus, en met reden, aan de uitspraak gehouden.
8. Ge&ck, diergel+k etc. per duplex ij.
ll. VeP, quatuor, per i. Vyer, ignis per
y (ypsilon). - Willekeurige onderscheiding,
uit overdrevene vrees voor verwarring ontstaan. Wie een woord spelt op eene wijze
in strijd met oorsprong en uitspraak, werkt
mede om de taal te bederven en bevordert
juist wat hij voorkomen wil, onduidelijkheid en verwarring.
Bij de o schijnt het dat men de dierbare
regel der spaarzaamheid geheel en al uit
het oog verloren heeft. Het is inderdaad
opmerkelijk dat men bijna overal de oo
schrijven wil. De eenige uitzondering daarop
vindt men in de volgende regels:
1. Baomen, stroomen, croonen, vel kroonen,
Zoon en, zoomen, toornen, per duplex oo in
singulari et plurali. Excipitur sonen per o
unicum sed in soons et soon per duplex oo.
3. Koken, suffragiis plurimorum, per o
unicum. Reliqui koocken maluerunt.
5. ‘Verdroten, beschoten, besloten, gegoten,
genoten, verloren,, beschoren per o unicum.
7. So, transitivum. so quam hy. so geschieddet, et also. Sed soo, alsoo, comparate plecuit pluribus discriminis causa. Weder eene
geheel willekeurige onderseheiding.
8. Komen per o nnicum.
10. Open, openen, per 0 unicum.
13. Persoon, persoonen, mast. per duplex
oo. Si tamen personen forte placeat, derivandum a Persona: sed praefectur duplex
oo.’ Men schijnt dus hier de enkele o te
willen toelaten, omdat in het Latijn dit woord
1) Hebben de vertalers dit woord voor eene
zamenstelling met gelyk gehouden? Uit de spelling hier ter plaatse zon men dit opmaken. Of
heeft de afschrijver hier eene fout gemaakt? Ik
vermoed het laatste. amdat de uitgave bg KEUR
1716 fol. (de eenige naauwkeurige die ik op dit
oogenblik kan raadplegen), overal yegelick heeft.

slechts BBne o heeft. Inderdaad vreemd!
Men wist toch wel dat de o in het lat.
persona lang is.
16. Mogen per unicum o.
21. Voor te vooren: sed
22. Vore, sulcus, per o unicum. Ik vind
echter in de genoemde uitgave van den
statenbgbel te voren, en meen dit ook in
andere goede oude uitgaven gevonden te
hebben.
U.
1 . Uyt, e x , non wt et similiter omnia
in uyt desinentia, ut geluyt, bruyt, schuyt,
cruyt etc.
3. Natuere, platuit per ue. ure, cum KIL.
v . u r e ‘), p e r u, q u i d a m uyre. geduerich,
geduerichlick, suer, schrzpuere p e r u e . D e
herzieners keurden dit echter niet goed.
Bij hen conclusum nature et sic de reliquis
excepto suer.
6. Duncken, videri. dencken, cogitare. diverso modo.
C.
1. C. durum, ante a et o et u. per c et
k promiscue. attendendum ad usum et originem: quae a Latinis in iis c potest usurpari, excepto keyser et si quae similia.
3. Ante liquidas 1. n. et r promiscue c
vel k ut, cteyn vel lcleyn, item coop, tracht,
cleedt , cloppen , cranck. respiciendum ad
usum communiorem.
4. In adjectivis et substantivis an utendum ch, an gh, an g, ut in goedich, moedìch, rechtveerdich, heylich, eeuwich. et in
substantivis in chegt, dach, gelclach, et klacht.
slach, conclusum scribendum per ch, quod
in incremento syllabarum et plurahum mutetur in y, heylige, eeuwige. Sic eeuwicheyt,
heylicheit, etc.
5. Conìnck, dinck, rinck, inboorlinck, vreemdelinck etc. per ch, quod mutatur et in g,
coningen, dingen, ringen, ut in aliis etiam
linguis usitatum. Sic ex. gr. lijf, Qven; w$f,
wijven ; graf, graven; hof, hoven; staf, staven.
Rex, reges; lex, arx, grex. et apud Graecos
frequentissime: ut in 01$5, xGAr5, aZWn$
et similibus. -Men meende dus, dat. ch en
k hier de oorspronkelijke letters waren.
6. Ad ae, ee et a manet ut supra conclusum in A et sic in saecke, wraecke, spraecke,
licet ambiguum sit in wrake, sprake, a
wreke?, spreken. It his spreken, breketi, wreken aha est ratio, quia variant in gebroken,
gesproken, gewroken. - Deze regel schijnt
vreemd. Wij kunnen echter wel begrijpen
waarom de vert,alers baar gesteld hebben.
Wrqxk, zoo meenden zij, had lange a en
moest dus ook wanneer er eene e achter
- 1) Er staat ura.

217
gevoegd werd de ae behouden. Wreken is
afgeleid van wraak: omdat, in dit werkwoord en in het praesens en in het participium eene korte vocaal uitgesproken wordt,
moet ook het perf. subjunc. korte vocaal
hebben. TEN KATE was de eerste die de
ongelijkvloeiende werkwoorden voor de oudste woorden in de taal hield, waarvan de
overige afgeleid waren. De statenvertalers
kenden nog, als al hunne tijdgenooten, aan
de monosyllabe den hoogsten ouderdom toe :
dus niet wraak van wreken, maar wreken
van wraak. De revisoren wierpen hier echter de overtollige letters uit; conclusum,
zeggen zij, a longum, syllabam terminans,
ut supra. Sake, sprake, wrake: saeck, spraeck,
wraeck contracte.
8 . Bancken ? crancken ) dencken, reden,
schricken ‘), sincken, stincken, micken, stucken
per ck. in fine scrlbendum ck, non c net k
solum, nisi forte in nominibus quibusdam
propriis , ut Zadok , Jabbok, Habakuk et
similia.
10. C$ns, a center, cum KILIANO per c.

An t, an d, an dt, in fine scribendum
est in Substantivis et Adjectivis?
1. Conclusum communiter t solum, quod
in syllabarum incremento et plurali liquescat et mutetur in d, ut supra in ch et ck
observatum, exceptis quibusdam, in quibus
d est radicalis, ubi dt usurpandum. Sic
scribendum: hant, hont, uvont, mont, tant,
gezont, hout, goet, quaet, wint, gerechticheyt,
eeuwicheyt, voet, groot et similia. - Zij
houden voor de oorspronkelike letter in
deze woorden niet de d, maar de t, die

wanneer er eene lettergreep bijkwam in d
veranderd werd.
2. Participia tamen scribenda gemoedt,
gelandt, gevoedt. Dit zijn kortere woorden,
gevormd van langere, waarin reeds eene
d was.
3. Stadt, glat, glatt, quod multi in d mutant in gladdicheyt etc. Waarom? Cf is hier
eene schrijffout?
5. Verbondt vel verbont, gebodt vel gebot,
gebedt vel gebet, promiscue, eo quod quibusdam d visa radicalis. alii verba hujusmodi
putant a monosyllabis derivari, quibus lingua nostra abundat.
6. God, an Got, an Godt ? Postremum
pluribus suffragiis fuit conclusum. Waarom?
7. Participia, bemint, gesint, gehoort et
similia cum t scribendum.
8. Gehadt, est anomalum, ghy hadt, ghy
haddet.
13. Aerdr-k, aerdbodem, v e l aqdtr+k,
aerdtbodem, promiscue. De spelling aert
kwam niet in aanmerking, misschien om
verwarring te voorkomen met aert, genus,
wat z@ met t schrijven. De herzieners zeggen : aerdrijck praefertur.
14. Brandojèr, praefert,ur, a branden, nisi
forte a brant.
16. Verga&ren,
spoeden, verblijden, bevr+
dm, scribendum, non vergaeren, spoeyen,
verbl$en, beurijen; sieden n o n sien; e,ederleggen n o n neerleggen..
17. Verre, nom autem eerde.
18. Leeder, scala, per duplex ee conclusum; sed leder, corium, per e unicum. Dit
bewijst, dunkt mij, dat leeder toen nog gehoord werd.
P. LEENDERTZ, WZ.
(Wordt vervolgd.)

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Willem van Aaeelt (of van Hasselt?)
(vgl. XIII. bl. 29, 125). ~IASSELT. ENGELBERT v. A. ZUR
DONK (Kirchsp. Vorst bei
Kempen) untersiegelt 1550 die cölner Landesvereinigung. Einer dieses Geschlechts
heirathete eine EOLTM~HLEN und deren Tochter einen GMSLEN." FARNE, Köln., Jül. u.
Berg. Geschl., 11. Thl. S. 3.
HASSELT. Führten,wie die EYL,KRICKENBECK,
WACBTENDONC
u. s. w.,einegoldene
Gleve in Roth und auf dem Helme einen
wachsenden, rothen Hirsch mit g o l d e n e m
Geweih.” DEZ. t. a. p. II. Thl. S. 210. Men vindt dit wapen ook aldus bij RIETSTAP, Armorial Génèral, op ,>ASSELT,"
in
Westphalen, doch op *ASBELT (VAN)," in
Gelderland, een geheel ander wapen.
M”.
')

Er

staat

schrikken.

Wapen van Robe. Vroeger is gevraagd
het wapen van ROBE. Men herhaalt nu ctie
vraag, op wier beantwoording men prijs
stelt, doch met bijvoeging der volgende
genealogische
bijzonderheden.
PIETER
DUUCK of

ROBE,
DUIK,

ROOBE

Of

ROBBE,

&àS

zoo als hij zich schreef,
was in 1477 klerk der rentmeesters van
Noordholland en later kapitein van een
schip.
Hij had tot zoon JOOST ROBE, wiens
dochter ANNA was gehuwd met OTTO VAN
MTEROP. Deze liet na vGf kinderen, waarvan een, CRISPYN, tot zoon had JACOB VAN
MIEROP, in 1597 procureur bij den Hoogen
Raad. Een andere zoon van voornoemde
ANNA ROBE, genoemd ~TTOVANMIEROP,~~~
gehuwd met

~IEYIGEN

ENGEBRBCHTS.
D~YCK

De bezitters der genealogiën
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en vw MIEROP zijn dus welligt in
staat mijne vraag te be&woordën : -misschien ook eene andere, te weten: welk
wapen deze NEYSGEN ENGEBRECHTS had.
Haar vader was ENGEBRECHTJORISZ.,~~~~meester van het kapittel ten hove in den
E.
Haag.
DUIK

Geslacht van Dongen. Was dit geslacht
verwant aan de ARKELS ? Ik vermoed dit
om de overeenkomst, der wapens van beide
geslachten, die in kleuren en teekens geheel
gelijk zijn. Mij is slechts bekend: JOHANNA
AGNES
VAN
DONGEN,
gehuwd met UNICO
EVERT
ALBERDA,
heer van devennebroeck.
Zij overleed in 1753. Haar wapenbord,
in mijn bezit, draagt, hoewel zeer beschadigd, de volgende kwartieren.
1 Dongen.
10 Dedem.
2 Echten.
11 Loosekaat.
3 Wijenhorst.
12 Gruys.
4 Lintelo.
1 3 . . . ...*.
5 Rechteren.
14 Te Nanson.
6 Voorst.
15 Bronkhorst van
7 A......
Batenborg.
8 Sch......
16 Ysselmuiden.
9 Sighers ther Borg.
No. 7 heeft een gouden lelie op een rood
veld ; Tu’“. 8 is gevierendeeld ; 1 en 4 van
goud met een valhek van drie palen en
een dwarspaal van sabel en chef, en 2 en
3 drie wolfskaken, 2 en 1 van sabel op
goud ; No. 13 heeft op een veld van sabel
een zilveren kruis.
Gaarne zag ik de ontbrekende namen
ingevuld en welkom ware mij door tusschenkomst der redactie van dit tijdschrift eene
genealogie van dit geslacht voor eenigen
tijd in leen afgestaan.
H. v. J.
Focke Ukena v a n Brookum ( v g l . X1.
bl. 122, 222). Eene uitvoerige en, naar
ik meen, nog al vrij naauwkeurige geslachtlijst van dezen oostfrieschen krijgsheld is
door mij medegedeeld in den achtsten jaargang van dit tijdschrift, bl, 114-116. Het
bevreemdt mij, dat D. H. H. den vrager niet
derwaarts heeft verwezen, want het door
hem, in Nuv. X1. bl. 222, geleverd geslachtsberigt, is slechts eene herhaling van het
aldaar gezegde.
M”.
_ Getal XIIII op het wapen van Capelle
(vgl.XIII.bl.29). M. SMALLEGANGE zegt,in
zijne Beschrijving van den Zeelandschen Adel
bl. 4 van dat wapen: NCAPELLE, van voornamen Adel uit Vlaanderen, is met het
bloed van BORSELEN vermaagschapt ; welkers
Nakomelingen haar wapen hier mede gequartiert hebben.” Nu is er eene dochter

van THOMAS, den twaalfden heer van BORYSELEN (leefde A”. 1299), NHADEWRCH VAN
BORSSELEN, gehuwd ~~~GERARDVANVILAIN,
heer van St. Jansteen enz., en een zoon van
RAES~~~BORSSELEN,~~~~
van SandiJkenz....
JAN VAN BORSSELEN trouwde eerstmet JENNE
DE LIGNE, en daarna met MARQRETA VILAIN." (1400?) Mag men nu hier niet denken aan het geslacht VILAIN XTTII (QUATORZE) die deze cijfers bij hun wapen voe-

ren, en dit eveneens aan het vlaamsche
geslacht CAPELLE kan vermaagschapt zijn
geweest? MARIA VAN CATS bragt weder
haren echtgenoot ADRIAAN YANBORSSELEN,
heer van Brigdamme, Souburg ten huwelijk aan, en zoo kan men den hoogen adel
van vroegeren tijd wel als één neefschap beschouwen.
U.
C. KRAMM.
Afstammelingen van C. en J. de Witt
(vgl. A. R.; X11. bl. 318, 345.; XIIT. bl.
28, 57). Slechts weinig, doch wat, zoo ik
geloof, niet veel bekend is, kan ik hier mededeelen over den zoon en kleinzoon, naamgenooten van den grooten JAN DE WITT.
De kleinzoon was Finawtieraad
van zijne
keizerlgke en Konìnklijlc Majesteit, te Brussel. Deze was bevriend met PIETER WOUTERS, priester kanonik van de Collegiale kerk
van St. Gomer, te Lier, in Brabant, en het
is uit diens uitgebreide rijke kunstnalatenschap, in 1797 te Brussel verkocht, dat ik,
op bl. 297 van den catalogus, het volgende
merkwaardige over de gesehiedenis vermeld
vond, en dit (het staat na No. 1463 van
dien catalogrcs) hier afschrijf. »Nota. Le
lot suivant, consistant en 186 feuilles, contenues dans un portefeuille, fut fait pésent,
au fèu chanoìne WOUTER& par M. DE WITT,
petit-fils du grand Pensionnaire d’Hollan&,
le 31 Janvìer 1752. Selon qu’il conste par
la note qu’on trouve dans le dit portefeuille.”
Na. 1464. Vues des villes, chateaux, paysages, montagnes, côtes de mer, rochers, palais, temples, colonnes, pyramides et ruines,
que M’. JEAN DE WITT, fils du graad-pensionnaire d’ Hollande, a fait dessiner et peindre d’apres nature, pendant son voyage en
France, Ttalie, Sicile et Malthe. Item les
inscriptions anciennes et modernes, idoles,
autels, bas-reliefs, lampes et autres antiquités, qu’il a fait copier dans les plus grands
Cabinets et Galeries d’ Ttalie. Item quelques reliquaires et autres choses considt+
rables, qu’il a VU . Le tout sur 186 feuilles.” Uit dit alles is af te leiden, dat hij
langen tijd in die landen is geweest, om
zoo veel zaken te kunnen doen vervaardigen en ik houd het voor zeker, dat het alle
voorwerpen zin, waarvan toen nog geene
gedrukte afbeeldingen waren ; want dat ZOU

hij gewis geweten hebben, en derhalve
geen monnikewerk hebben doen verrigten. Zijn zoon heeft daarvan later een geschenk gemaakt, ten einde deze kostbare
verzameling, eene waardige bestemming te
geven. Jammer, dat men tot heden niet weet
waar die collectie beland is ; misschien is
het nog op te sporen, en wordt het latermogelijk haar in ‘s rijk+bibliotheek of museum
eene plaats in te ruimen, De genoemde
finantieraad JAN DE WITT was ook in het
bezit van al de manuscrE@en,
meestal gebonden en naar de onderwerpen afzonderlijk gerangschikt, nagelaten door JOHAN en
comE~Is
DE wrat, en na zijn overlijen
te Brussel, te Leiden in 1791 verkocht,
een verbazende rijkdom van handschriften
dien ik hoop dat destijds voor ‘s rijks archief zal zijn aangekocht. Het lust mij slechts
&n n o m m e r ( 3 7 ) h i e r m e d e t e deelen.
JB Journal- of dagh-register, of Verbaal van al
hetgeene in ‘s lands vloote onder de superintendentie ofte oppergeaag van den edelen
heer CORNELIS DE WITT gebeurt is, en
specialijk door Haar Hoog Mogende daartoe
gecommitteerd is geweest in den jaare 1672.
Alle origineele stukken en eigenhandige
brieven van de heeren raadpensionaris JO HAN
DE WITT, de admiraal DE RUYTER en
andere voorname mannen, nopens gemelde
vloot, met het origineel portret van CORNELIS DE WITT, door J. VISSCHER. 3 deelen,
in hoornen band f 321.” Ik bezit nog CataZogw van Boeken, in de Bibliotheque van
m’. J A N D E ~ITT, door ztjn diaca~el den
Pensionaris VAN VIVIEN, in 4”., bevattende
70 titels van lasterlijke en lage beschuldig i n g e n , op zijn staatkundige handelingen
toegepast. Het pamflet is nog bij zijn leven
verschenen, en behoort bij de vermelde
manuskripten geplaatst te worden, om den
woedenden factiegeest van dien tijd eens
regt duidelijk te leeren kennen.
U.
C. KRAMM.

Wapen van 8. van Dorp (vgl. A. R.). Een
der heerlijkheden van AREND VAN DORP,
die van Teemsche, schijnt (zie Nav. VIL
bl. 252) $---<p onbekend te zijn.
Ik denk, dat die heerlijkheid, ook Teempst
en Tamise genaamd, bij Antwerpen aan
d e S c h e l d e g e l e g e n , d o o r FRANçoIs L E
FEBVRE, g e n . VAN
HEEMSTEDE,
ridder, hr.
van Teemst, enz., t 1540 (zie GOUTHOEVEN, bl. 179), of door diens erfgenamen,
8&lI ADRIAAN VAN DORP, of aan Zijn zoon
AREND, is verkocht geworden.
Mo.
Geslacht Queeckel (vgl. X11. bl. 93, 124,
154, 184, 283, 318). Het geslachtregister
van QUEKEL vindt men bij BEVERWIJK,
Dor&., b l . 9 8 - 1 0 1 , e n V A N L E E U W E N ,

Batt.

Ill., bl. 1052. Het vangt aan met BAQUEKEL.
Deze leefde nog in 1422,
en was vader van GIJSBERT QURKEL, burgemeester van Dordrecht in 1426, die o. a.
naliet, BARENT, t 1475, wiens zoon HENDRIK tr. CORNELIA HENRICE, en GIJSBERT
QUEKEL, ambachtsheer van Waeldrecht, t
147 1, getr. met MABELIAVAN SEVENBERGEN,
vrouwe van l43eZdrecht').
Zie voorts over
dit geslacht, BALEN, Do&., bl. 954 (956),
958, 1072, 1095, 1175, 1313, 1344; GOUTHOEVEN,
bl.76,157; VANDEREYCK, Handw.
RENT

v a n Zuid-HoEl.,

M”.

bl. 46, 56.

Afstammdingen van Fil. v. Marnix v.
S. Aldeg. (vgl. A. R.; X111. bl. 189). Naw.
VIII. bl. 141 vraagt C/4 : 1) Weet iemand
ook waar Hasselrade gelegen was ?” FAHNE spreekt, in zijne Gesch. d. Köln.,
Jtil. u. Berg. Geschl., Th. 1. S. 141, van een
guliksch geslacht, VAN HASSELT genaamd,
in het schild vijf dwarsbalken en over alles
heen een gekroonden leeuw voerende ; tot
welk geslacht,, volgens hem, vermoedelijk,
ook behoorden :
VINCENZ
v. HASSELT tot Hasselrade
(bei Stommeln), was 1628 op de guliksche begrafenis, tr. AGNES v. MERODE
tot Schlosberg.
jOH. WILH. V. H. tr. ANNA MAGDAL.-~;,
LUTZERAD
tot Cleff, BERTRAMS dr.

Vrjjheer

JOH.

DEGENHARD

v.

H.

tot

Hasselweiler en Bongard,
bezat ook goederen in Frankrijk, te Tholouse en Marnix (Budingen ?), welke hij
in 1682, tegen andere goederen te Hochsteden, afstond aan zijnen bloedverwant
den vrijheer JOH. WILH.V.PLITTERS-DORF
tot Harf. Hij tr. LIFFARD GERTR. V.PLITTERSDORF tot ArfY en Venau, ADAMS
dr.
Hasselrade ,

MARIA

BARBARK
v.

tr.

PHILIP

SIGISMUND

Lohe.
Van dit geslacht is het in Gelderland
en elders gevestigde geslacht VAN HASSELT,
uit Keulen herkomstig, onderscheiden. Vgl.
FAHNE, t. b. a. pl. en- bl., en Th. II. S. 56.
MO.
FRID.

WREDE

tot

l) ,,Van dese ambachtsheerlijckheyt komt datde
descendentenvanden voorseyden ~IJSBR.
QUEECREL,
Q I J S B R E C H T S Z . ende Jonckvr. MABELIA, aengenomen hebbende den naem van QUEECKELVANWIELDRECHT
ende haer wapen, met het wapen van
Wieldrecht gecarteleert, tot onderscheyt van andere
QUEECKELS ,
die sy verre in luyster, adelijcke
honweliicken, ende riickdom overtreften. doch alle
gekomen zijnde van GIJBBE. QUEECKEL, BARENTSZ.
borgem. der stad Dordr., ao. 1426. dit Leen komt
legenwoordigh aen de graeffelîjckheyt van Hollandt,
:nde het voorseyde geslacht is nyt-gestorven.”
OUDENHOVEN,
Beschr{v. vcm Zuid-Holl.,
bl. 185;
zie ook bl. 226, 447, 45%
”

”
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(leslacht van Seelant. In de ) ZIz%oire de
la maison de Schoutheete du Pays de Waes,
issue de telle de VAN zUIJLEN de Hollande,
PUr le CheVCdier DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT,"st&&tbl.147:~~CHRISTINE
DESCHOU>,THEETE,
Alle de JEAN 1 DE SCHOUTHEETE
smsrie 1540 &ANNE VAN DERPLETSEN,shsS
,,VERPLETSEN,
mariee a DANIeL BADNIERS

)j Btait mere de 5 enfants, entre autres de : 1”.
>~ELISABETII
BADNIERS,
femme de GASPARD
»VAN SEELANT,de Ziertcksee,dont 8 enfants..."
De ridder DE SCHOUTIIEETE weet niets
meer

van

dezen

GASPARD

VAN

BEKLANT,

noch van zijne nakomelingen. Is iemand
der heeren Navorschers in staat het een
en ander daaromtrent mede te deelen; ook
welk wapen hij voerde en hoe dat was van
h e t g e s l a c h t BADNIERS?

WILLEM JII,JAN VAN HENEGOUWEN OfnVESNES, hierboven genoemd, heer van HEAUMONT, der GOUDE em., t 1356’)?

Ook zoude men kunnen denken aan eenen
bastaard van LODEWIJK
VAN CHATILLONBLOIS, heer van Beaumont, mede hierboven

genoemd, t 1372, doch de bastaarden van
dit huis worden gewoonlijk bastaarden vuz
Rlois, en niet van Beaumont, genoemd.
Geeft ook de Henegouwsche Leeuw in
het wapenschild van het dordsche geslacht
BEAUMONT, reeds in het begin van de 15’”
eeuw bekend “), geene afstamming uit HENEGOUWEN-BEAUYONT

te

Le Leu de Wilhem.
genealogie der familie
aanwijzen?

kennen?

lm." .

Kan iemand eene
LE

LEU

DE

WILHEM
t

F. CALAND.

Heer

Jan de bastaard van Beaumont.

In de Gesch. der Heoren vun, der Goude, door
DE
LANGE VAN WIJNGAARDEN, leesik, dl. 1
bl. 779: ~0p den 17 xber (1363) reet hi
(heer JAN VAN BLOIS, hr. v. d. Goude en
Schoonhoven) te Utrecht tot eenen houe
mit hem die hë van HAERLER, her HUGEN
VAN BARB. (barbanson) her JAN die bastaert
van

BIJAUMONT,

her

JAN

VAN

LANGHERAC

en anders sijn ghesinde.”
Beaumont, eene heerlijkheid in Henegouwen, schijnt,, na den dood van JAN VAN
BENEGOUWEN,
t 1356, heer van Beaumont,
der Goude, Schoonhoven, enz., achtereenvolgens bezeten te zijn geweest door zijne
drie kleinzonen, LODEWIJK (t 1372), JAN
(t 1380) en GUIJ (t 1397) VAN CHATILLONBLOIS.

De bastaarden van JAN worden door DE
LANGE,

a. p. dl. 1. bl. 171 en volg., opge-

n o e m d . Ook GUIJ had, volgens denzelfden
schrijver, bl. 204 (b), uverscheide bastaard
kinderen in Frankrijk.“)) Behalven van de bastaard kinderen van heer JAN van Blois, vind
ik, zegt DE LANGE, bl. 179, 180, nog meermalen gewag gemaakt in de rekeningen
van de graven van Blois van andere nabestaande bastaarden, en wel bijzonder van
heer JAN de bastaard van Blois, zijnen
oom......
Een ander bastaard van Blois, de bastaard broeder van JAN en GUIJ van Blois,
GIELIS of JILLIS genaamd, komt voor in
het beleg van Delft (1359) te hebben gediend ,..... . . Nog had hij eenen tweeden
bastaard broeder heer JAN van Blois, die
in het jaar 1363 word vermeld.”
Geen van deze bastaarden kan, mijns
inziens, de bedoelde heer JAN de bastaert
van Bijaumont geweest zijn.
Was hij een bastaard van den door zijne
stoute daden bekenden broeder van graaf

Afstammelingen van den admiraal Tjerk
Hiddes de Vries (vgl. A. R.; X11. bl. 342;
X111. bl. 28, 57, 124). De volgende lijst
van de afstammelingen der ouders van
den admiraal ontvingen wij van den heer
jh’. m’. C. L. VAN BEYMA THOE KINGMA
aan de Lemmer, die ons daaromtrent het
volgende mededeelt :
~Het origineel berust onder mij, afkomstig uit de nalatenschap mijner schoonouders, en waarop de familiewapens vermeld
zijn zonder kleuren, doch met kroon en
wapenkleed versierd.
Een en ander kan welligt aanleiding geven tot nader onderzoek en opheldering.
In regte lijn stamt mijne echtgenoot af
van de ouders van TJERK HIDDES DEVRIES.
Ik heb gemeend dit te moeten vermelden
om eenigen waarborg te geven voor de deugdelijkheid der genealogie, en zeker is het
origineel opgemaakt door een harer voorouders - en later door de afstamm8lingen
bijgehouden."
HIDDE SJOEKDS

DEVRIES~~SNOBTJERKS,

echtelieden, wonende te Sexbierum, hebben
verwekt :
1. SJOERD, geb. 16 19, getrouwd’aan ANNE
CLAASEN den 12 maart 1643.
2. TJERK, geb. 6 augs. 1622, lt.-admiraal, getrouwd aan

1) Zie over hem V A N WYN, Huiszitt. leven, 2e dl.,
ut., p. 191-197;
DE LANGE, &. p. in dl.,
p. 91-103; D E JONQE, Hoeksche en Kabelj. twisten,
p. 1 3 2 - 1 4 8 .
2, De stamlijst, bij RALEN,
bl. 929 vlg., vangt
aan met GOVERT VAN BEAUMONT, t 1420, die bij
MARIA
VAN
BTARRENBURG
(uit het huis van CRAIJNOEN) verscheidene kinderen verwekte, o. a. :
R
, f 1435, en
JOIIAN of Om,
raad in Dordrecht, 1460, 1461.
le
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.

221
Hebben nagelaten:
a. HIDDE, geb. 1643, deze is getrouwd
geweest en heelt 2 kinderen nagelaten.
b. TJEFCK, geb. 9 augs. 1666 na ‘s vaders dood, overled. 1689.
3. JACOB, geb. 15 sept. 1624, getrouwd
aan HIBKE PYTTEBS van Terschelling in
mei 1655.

Hebben nagelaten :
a. HIDDE , geb. 15 april 1656.
4. JARRIEN, geb. 12 maart 1626.
5. SIOUK, geb. 6 maart 1628.
6. MARIJ, geb. 1 maart 1630, jong overl.
7. BEERENT, geb. 20 act. 1631, zeekapitein, getrouwd aan MARIA JENSMA.
Hebben nagelaten :
a. YTTJE, getrouwd geweest aan CORNELIS VAN , . . . . . . overled. oud 27
jaren.
8 . MARY, geb. 12 Junij 1636.
9. ANTJE, geb. 6 novemb. 1637.
10. FENTJE, geb. 20 december 1640.
ll. N. N., 18 junij 1643.
1. SJOERD IIIDDES DE VRIES, geb. 1619,
getrouwd aan AKKE CLAASES den 12 maart
1643.
Hebben nagelaten :
a. ANTJE, geb. 12 act. 1614.
b. HIDDE, geb. 12 dec. 1645 , was
schout-bij-nacht.
c. CLAAS, geb. 10 act. 1647, getrouwd
aan BAUK TJEERDS in 1674.
.
Hebben nagelaten :
1. AUKJE, geb. 20 feb. 1677.
2. SJOERD, geb. 10 dec. 1679.
cl. ANTJE, geb. 6 nov. 1649.
e. JURJEN, geb. 29 nov. 1651.
f. MARIJ, geb. 22 act. 1654, getrouwd
aan i%XEINDERT YSBRANDSHEEREMIJT
op 5 maart 1682.
g. JACOB, geb. 4 feb. 1657.
h. GAATS, geb. 20 nov. 1660.
111.
MEINDERTYSBRANDSHEEREMIJT
SJOERDS DE VRIES.

en

MARIJ

Hebben nagelaten: 1. HIDDE , geb. 26 nov. 1682, getrouwd
aan AUKJJE RzINS KIYSTRA Op 3april~707.
2. YSBRAND, geb. 10 mei 1684.
3. GRIETJE, geb. 26 aug. 1685.
4. GRIETJE, geb. 16 junij 1689.
5. YSBRAND, geb. 18 julij 1691.
6. MEINDERT, geb. 22 maart 1695 na
vaders dood. - Deze is getrouwd geweest
aau

ELISABETH LASTERMAN.

I

IV.
HIDDE
REINS.

K~INDERTS

HEER~XIJT

en

Aux~z

Hebben nagelaten :
1 . MARIA, geb. 27 juhj 1708, getrouwd
aan TASIMERUS HAARSTRA iu 1730.
Hebben nagelaten :
CE. WYBRANDUS,
geb. 1731.
b. HIDDE,
IJ 1736.
C. HiDDz,
1)
1737.
(1. HIDDE,
0 1740.
e. MEINDERT,
1, 1742.
$ M EINDERT,
N 1746 , getrouwd
in 1769 te Donkerbroek aan ALEIDB
CASP. REINER%

2. REIN, geb. 10 act. 1709, getrouwd aan
SYTSKE TJEERDS.

Hebben nagelaten:

HILTJE, geb... getrouwd te Ylst aan
JOHANNES DOUWES.
6. HIDDE geb.
c. AU~J~~,geb...getrouwdteHarlingen
aan KLAAS HENDRIKS.
3. TJITSKE,~~~. 20 maart 1711, getrouwd
aan HANS JANS CLÀVER.
a.

Hebben nagelaten: j
a. JAN CLAVER, geb...getrouwd
sterdam

aan

GERDIENA

te
MEYER.

Am-

Hebben nagelaten :
1. JOHANNES.
2. PETRONELLA.
3. TJITSK~.
4. GRYTJE , geb. 4 act. 1712, getrouwd
aau EELKE HANNENA.
5. MEINDERT, geb.

20 febr. 1714, jong
overleden.
6. ANJTE, geb. 29 julij 171.5, getrouwd
aan DOUWE ZEILMAKER.
7. AUKJEN, geb. 22 sept. 1716, overl.
27 aug. 1782.
8. MZINDZRT, geb. 14 Sept. 1718, getrouwd aan YARGARIETE VAN HEERDE.
Hebben nagelaten :
VAN

a. HIDDE, geb...getrouWd
~~~JOIIANNA
DER
VOORT
te Amsterdam.

Hebben

nagelaten

:

1.

MEINDERT.
2. ALIEDA.
ELISABETH, geb.

9.
16 mei 1723, overl.
15 aug. 1779.
10. BARTELE, geb. 26 apr. 1727.
V.
DOUWE
EIEEREYIJT.

ZEILMAKER

en

ANTJE

HIDDES

Hebben nagelaten: .
1. SIJTSKE, geb. 12 mei 1745,getrouwd
aan PIETER TJALLINGII.
2. JAN, geb.... getrouwd geweest aan
JETSPE STZENWA te Harlingen en later getrouwd aan DOROTHEA ERNESTINA LEMKE.

vr. *
P I E T E R TJALIXGII
ZEILMAKER.

e n SIJTSKK

DOUWES

Hebben nagelaten :
a. T JALLING TJALLINGII, geb. 25 act.
1783, getr.aitn ELISABETH TlrINHOUT.

Hebben nagelaten :
1. JACOMINA ROSETTA GEEETRUIDA,
getrouwd met jonkh. ‘mf. c. L. VAN
BEYMA

THOE

KINGNA.

2. SYTS~E, ongehuwd.
Wij hebben, daar deze geslachtlijst als
tabel moeilijk op eene bladzijde van den
Navorscher te plaatsen was, de vrijheid genomen daaraan eenen anderen vorm te geven.
De wapens door den heer VAN BEYMA
THOE KINGMA medegedeeld zijn :
DE VRIES: gevierendeeld : 1. De tiendubbele arend. 2. Een zespuntige ster. 3. Een
driebladige bloem. 4. Een tak met vijf bladen, alle naar de regterzijde. Dit wapen
verschilt dus van alle drie de reeds in dit
tijdschrift medegedeelde.
HEEEEMIET: gedeeld: 1. Dezelfde dubbele
arend. 2. Een heremiet in lang kleed, een
kap op het hoofd en een crucifix in de
hand.
BESTUUR.

Wapen van Van Baerle.

BILDERDIJK

zegt in zijne Verklarende Geslacht&st, dl. 1.
bl. 47. (/Barel. Oud woord, van baren, dragen. Het Bal. barella e n barile i n ‘t Fr.
nu bad, is er meê verwant. Hiervan de
familie VAN BAERLE. 't Woord beteekent
een soort van vat, by de Franschen wat
wy een oxhoofd noemen, waarvan ook hun

wapen.” De hier gegevene naamsafleiding
is geheel uit de lucht gegrepen. Alle geslachten, die VAN BAERLE heetten, zullen
hunnen naam wel hebben van het brabandsche dorp van dien naam. Wat het
wapen betreft, noch het geslacht waarvan
de vrouw van CONsT. HUYGENY, noch dat
waartoe de vrouw van GEERAERT BEANT behoorde, voerde er een als het door BILDERDIJK
beschrevene. Was er dan eene
derde familie VAN BAERLE, die een oxhoofd
in haar wapen voerde, of is het een canard, door BILDEBDIJK verzonnen en met
de grootste onbeschaamdheid aan het pu
bliek voor waarheid te slikken gegeven?
Het zou de Benige niet zijn.
Wapenboek van T. Amaulry. Ik bezit
een oud wapenboekje met plaatjes, opgedragen aan ~~I$!!onse~g?~e?&r
FEANÇOIS PAUL DE
NEUFVILLE
DE
VILLEROY
‘), acheveque e t
comte de Lyon, Primat des Gaules, Conseiller du roy en tous ses conseils,” door
T. AXAULRY.
Achter deze opdragt volgt:
1) avertissement du libraire au lecteur” en
na de 1) table des Chapitres” ten getale van
elf, het werk zelf, waarboven staat : 1) Abregé
1 nouveau et méthodique du Blason, pour
napprendre de soi-meme facilement et en
“peu de jours tout ce qu’il y a de plus
ecurieux et de plus necessaire dans cette
)s science ;” dit is denkelijk de titel van
‘t werkje, waarvan het titelblad ontbreekt.
Wie kan mij zeggen of dit de ware
titel is, alsmede bij wien en wanneer het
is gedrukt?
F. CALAND.

Ml!$NGELINGEN.
Een oude Blondin (vgl. X11. bl. 352;
XIII. bl. 127). C. W. B. zegt t. 1. a. pl.
aan het slot: look herinner ik mij een
prentje met het Vliegend schip, van DAAN
SCHIJF te Zuondom.”
Dit geeft mij aanleiding tot de volgende mededeeling. Ik bezit,
en wel in gr. fol., Het vliegende Vaar&yg,
oft de Nieuwe Post- en RZjsïUachi,ne. Uytgevende hor D. SCHIJF en gemaakt te Zaandam. Geteekent en in ‘t koper gebragt door
HENDK. DE LETH. De plaat bevat drie voorstellingen, boven elkander afgedeeld. 1. Het
vaartuig op zyde en van aghter te zien. 2.
Het vaartzbig voor en ter zyde te zien. 3. Op
zyde en van boven te zien. Achter op den
miezel staat: VOLG AIY. 1743. Het is een
laggi romp, 80 voet lang, l?l/, voet breed,
waar niets biizonders aan zigtbaar is dan
het roer op het verdek en ëenige groote
lichtramen en deuren.
Nu is mijne vraag: heeft dit vaartuig

immer aan zijne bestemming beantwoord,
en wat is het lot er van geworden? Bestaan er eenige narigten, waardoor dat
snelle vaartvermogen verkregen werd; of
behoort het bij de )I wonderlijke mengelmoes
van wijsheid en gekheid,” door C. W. B.
aangehaald?
C. KRAMY.
u.

Triolet van het solitairspel (vgl. X11.
bl. 190, 319) Wij ontvingen hieromtrent
nog een antwoord van den heer ERAMM.
Wat het aangaande dit spel behelst is
.*
1) Hij was dezoonvan
PRANÇOIS DE NEUVILLE,
hertog van Villeroy, pair van Frankrijk, gouverneur der provinciën Lion, Forez en Beaujolais,
gouverneur van den persoon des.konings en president van de koninklijke geldmiddelen, in 1693
maarschalk van Frankrijk, f 18 jalij 1730 oud87
jaren. Hij voerde: dazur au chevron d'or accompagné de trois ‘croix ancrée de meme.

onze lezers reeds t. 1. a. pl. medegedeeld,
de opmerking alleen uitgezonderd, waarmede in den Dictionnaire des Origines het
artikel SoEitaire
besloten wordt: ~1 le jeu
n’est pas amusant, quand on en ignore la
marche, bien moins encore quand on la
sait.”
BESTUUR.

bewezene diensten: men derìke aan de tot.
den adel verhevene heeren BAUD, VAN DEN
BOSCH, cn~ss$,
DE KOCE, enz., maar werd
meestal uitgedeeld aan afstammelingen van
vroeger aanzienlijke, maar niet adellijke
geslachten.
9 Januarij.

Bijnamen van straten en grachten
te
Amsterdam. De Jordaan (vgl. A. R.; X1.

‘Nederlandsche spot- en scheldnamen (vgl.
A. R.; XII. bl. 32, 95, 156, 286). ZieGkseesche steenkapers. Dezen bijnaam hebben
de inwoners van Zierikzee waarschijnliik
omtrent het midden der 17” eeuw ontvan-”
gen. De oorzaak i;, volgens het door mij
dl. X11. bl. 286 aangehaalde boekje, deze:
Op zekeren dag verspreidde zich binnen
Zierikzee het gerucht, dat een fransche kaper in het gezigt was en eene landing
wilde doen. Dadelijk werden twee schepen
met 300 koppen bemand, en toog men den
vijand te gemoet. Nabij het vijandelijk schip
gekomen :

Ongeluksdagen (vgl. XL bl. 380; X11.
bl. 222 ; X111. bl. 29). In de HistoriscAe
Beschr$.&ge van de Reformatie der Stadt Arnsterdam door ISAAK LE LONG, Amst. 1729,
treft men op bl. 255-260 de beschrijving
en afteeking aan van een zeer ouden en
zeldzamen almanak. Daarin komen deze
ongeluksdagen voor :
Januarij.
1. 25. Julij. . . . 13. 22.
Februarij.
4. 26. Augustus.
1. 25.
Maart, . .
1. 28. Septemb . .
3. 21.
April. . . I 10. 20. October. . 3. 21.
3. 25. November.
Mei. . . .
5. 28.
Junij.. . . 10. 16. December .
7. 23.

Daar gaat het dapper op een schieten ;
Elk lost, al kreeg men ‘t kruijd om niet;
Dees Helden kan dit noijt verdrieten,
Elk laad en lost, en elk die schiet.
Men enterd zelf op ‘t laatst den Rover,
En ijder springt al even graag
In ‘t vijands-schip al woedend over;
Na ‘t lossen van een volle laag.
Wat was in ‘t schip voor vijand Manqen ?
Een vrouw van schrik schier hallef dood:
Hier was dees’ magt om ingespannen
Dit was dien vreesselijken nood.
Daar st,aan dees Helden nu en kijken ;
En ijder een van schaamte rood.
Gaat stil weer na de stad toe strijken ;
Met dees’ dus @geruste Vloot.
Daar wagt m’ haar om te Zeegepralen,
En ijder tragt gelijk een Held,
Zijn trouwe landsluij in te haalen,
Die hun verlosten van ‘t. geweld
Des Kapers, die hun Kust bestormde:
Maar doe een iJder sag hoe ras
Den Roover zijn gedaant’ hervormde
En in een Steen-schuijt schielijk was
Veranderd; doe stond elk verlegen
En kèek zo zuijnig als Piet snot.
Dies heeft dat dapper volk gekregen
Niets tot haar loon dan schimp en spot.”

bl. 283, 319, 382; X11. bl. 60, 127, 252,
284, 350; XHI. bl. 31).. Is het mij vergund nog te wijzen op de verklaring van
nederl. spreekwijzen (op bl. 314 van den
vorigen jaargang) van H. M. C. V. 0.
waarin gewezen wordt op den u uitgestrekten
invloed”, dien 1) de gemeenzaamheid onzer
vaderen met den @bel op de volkstaal”
heeft gehad? Wordt niet ook hierdoor de
door mij. voorgestane verklaring van de
benaming Jordaan nog waarschijnlijker gemaakt ?
CHR.

H. C. STRIK VAN WIJK.

West-Rheenen (vgl. X1. bl. 128; XIII.
bl. 62). Wij twijfelen er aan, dat de vrager in het archief van den hoogen raad
van adel zijne vraag zal opgehelderd vinden.
De baron V A N W E S T R E E N E N V A N T I E L L A N D
werd in den adel verheven, dat is, hij behoorde niet tot een vroeger erkend adellijk geslacht. Hij was de eerste edelman
van zijne familie. Hij behoefde alzoo geene
stukken van vroegere tijden over te leg
gen. Alleen de wil van den koning wordt
vereischt om iemand tot den adel te verhefin. Iets anders is het, wanneer een geslacht wordt erkend tot den adel te behooren, dan moet het de bewijzen van vroegere
afkomst overleggen. ErkenrGng
in den adel
is een gevolg van regt en moet alzoo bewezen worden. VeyhefJng is een gevolg van
gunst. Die gunst van den koning is wel
eens eene belooning voor aan den lande

Zierikzeesche

toren.kruijers.

Zal m’ hier weer Toorens gaan verkruijen,
En trekken digter aan de Kerk?
Van wwr eij den naam van Koedieven
ontvingen, is mij niet gebleken.
Is er van die geschiedenis met een franschen kaper ook van elders iets bekend?
c. P. L.

2 2 4

Xnslaan van den bliksem des winters
(vgl. A. R.). Het ware vermetel, dat iemand,
die niet is.ingewijd in de geheimen der electriciteit, deze vraag trachtte te beantwoorden, maar daar ik, de zaak in kwestie betreffende, nog al eenige ondervinding heb
opgedaan, zoo zal men mij, in dit geval,
zoo ik hoop van geen pedanterie beschuldigen wanneer ik slechts mijne meening
daarover te kennen geef.
Gedurende 22 jaren die ik alhier te
Vierlingsbeek,
achtereenvolgende, tot nu
toe doorbragt, heb ik zoowel bij dag als
bij nacht, zoowel in den zomer als in den
winter, gewis meer dan honderd hier overtrekkende onweersbuien, zeer oplettend
gadegeslagen en wel tien of twaalf maal
den bliksem lrjnregt de onweerswolk zien
uitschieten en inslaan, hetzij in den grond,
in een boom of huis, of in den toren der
roomsch kath. kerk te dezer plaatse, in deze
laatste zeker 5 of 6 maal. Deze is echter
gedurende die jaren meermalen getroffen,
zonder dat ik het zag en evenwel is zij
nog niet voorzien van een afleider.
Eens, het was den 30 januarij 1851, kwam
er uit het noord-westen een zware donderbui
aandrijven, gaande naar het zuid-oosten. Ik
stond op kleinen afstand van de kerk deze
wolk gade te slaan en naauwlijks was zij
boven den toren gekomen, of een bliksemstraal van een donker-vuurroode kleur en
oogenschijnlijk zoo dik als de arm aan
den pols der hand, schoot lijnregt naar
beneden en werd oogenblikkelijk gevolgd
van een vreeselijk krakenden en terngkaatsenden slag. Deze straal schoot neder op
het ijzeren kruis van den toren, ging van
daar langs de leien, over de wijzerplaat
heen, de galmgaten in en zoo naar beneden ; kwam de kerkdeur weer uit, en ging
opwaarts langs den toren tot aan de spits,
waar de straal zich in drieën verdeelde.
Twee gedeelten daarvan verloren zich in
het luchtruim en het derde liep over het
schip der kerk, wierp eenige leien af en
verdween uit mijn oog. - Dit alles had
plaats in een oogwenk, zoo als men begrijpen kan. Een.ige oogenblikken daarna
stond de torenspits in brand en brandde
er dertig voet hoog van af, eer men den
brand meester werd. - Bij deze onweersbui en bij alle, welke ik in den winter
heb waargenomen, scheen het mij toe, dat
de wolken zeer laag dreven, in het oogloopend veel lager dan des zomers, en daarom
meende ik het als zeker te kunnen stellen,
dat het inslaan van den bliksem des winters meer dan des zomers veroorzaakt, werd,
doordien de wolk, die de electriciteit bevat,

dan meer in den kring van aantrekking
kwam met de metalen voorwerpen van
hooge gebouwen, vooral van torens. -Dit.
nu was mijne meening en toevallig wordt
ik daarin versterkt. Bij het doorbladeren
van de Ved. Le&-oef. voor 1817, no. X.,
mengelw. bl. 484-487, trof ik een artikel
aan: 1 Over het afruenden des Ontueders, me.
degedeeld door H. J. DONKER CURTIUS, te
Arnhem.” Op bl. 485 leest men: I> Om eene
geheele Stad of Haven of Dorp voor den
donder te beveiligen, zal het beste zijn,
rondom dezelve, op zekeren afstand, masten of staken (hoe hooger, hoe beter) met
afleiders voorzien, te plaatsen: zijnde dit
middel als ontwijfelbaar goed voor de winter-onweders, die zeer laag drijven.”
Heb ik nu den bal mis geslagen, dat
dan een ander, die ‘t beter weet, het zegge.
H-

C.

STRIK

VAN'WIJK.

Nadat ik het bovenstaande aan de redactie reeds verzonden had, kwam mij in
handen de Alg. Vad. Lett.-oef. voor 1804.
no. IV, waar men, in het mengelw. bl. 168173, leest: »Bericht wegens het onweder van
24 Februarg 1804. Medegedeeld door Prof.
G. HESSELINE, A. L. M. & phil. Doet.",
waaruit ik deze zinsneden overneem: 1 Te
Amsterda,m zag men slechts éénen blixemstraal, in den namiddag tussehen 3 e n 4
uuren, welke spoedig van een vrij hevigen
donderslag gevolgd werdt, vergezeld van
eenen, door sterken wind gedreeven, zeer
dichten sneeuwjagt, welke de lucht aanmerkelijk verduisterde. De nevelachtige wolk
hin,g zo laag over de Stad, dat een gedeelte
van het dak der Nieuwe Rerk onzicihtbaar
werdt.”
,,Bij de Zomerscile onweersbuijen bemerken
wij doorgaans eene zwaare opeenpakking
van wolken ; en uit de rigting der blixemstraalen kan men besluiten, dat de Elektrieke sloffe zig veeltijds van de eene wolk
op de andere ontlast; in welke gevallen het
onweder minder gevaarlijk is. Hier vertoonde
zig geene verzameling van dicht opeengepakte wolken, maar slechts één laaghangende
wolk; en uit de rigting van den loop der
Elektrieke stoffe kan men besluiten, dut
hier eene ontlac&g tusschen dee,L dampkrìng
e n Jlet aardr$k h e e f t p l a a t s g e h a d ; ‘ t w e l k
verondersteld zijnde, het gemakkeliJk te begrijpen valt, dat de blixemstraalen regtstandig nederwaards of opwaards gaan ; in
nueJk geval dezelve veel gevnnrl$ker moeten .z$
en n,atuurlijk de hooge en uitsteekende
voorwerpen trefen.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

Pontiaen van Hattem en Gosewinus Buitendijk (vgl. X111. bl. 78, 106, 135, 198).
In den Nnvorscher, dl. X111, vind ik onderscheiden malen melding gemaakt van PONTIAEN
VAN
IIATTEIL
DeheerH.M.C.v.0.
schrijft, d&ár, bl. 106, dat het onzeker is,
in welk jaar v. HATTEM te St. Philipsland
tot leeraar is beroepen, en dat deze onzekerheid uit eene spoliatie der philipslandsche kerkeraadsboeken voortspruit. Het is
mij een genoegen deze onzekerheid te kunnen wegnemen, en den heer H. M. C. v. 0.
en wie meer hierin belangstellen, niet alleen te kunnen mededeelen, dat v. HATTEM
den 27sten mei 1672 te St. Philipsland is
beroepen, maar zelfs op verscheiden bijzonderheden, die beroeping betreffende, te kunnen wijzen. In het archief der ambachtsheerlijkheid St. Philipsland bevinden zich
o. a. verscheidene brieven van PONTIAEN
v. H A T T E M over dit beroep, met notulen
van het coll. qual. en eene farde met papieren over
verschillende
moeielijkheden
die bij en na dat beroep gedurende zijne
bediening plaats hadden. Ik ben bereid deze
stukken door tusschenkomst van het Bestuur
aan belangstellenden ter inzage af te staan,
Middelburg.
J. w. M. SCHORER,
Geslacht de Zoetede Laeke (vgl. X11.
bl. 265, 292, 382; XIII. bl. 3, 129, 166,
196). Het wapen van ZOETE is, volgens den
Boomgaert van. wapenen: ,,de sable B che vron d’ argent et escusson d’ arg. & 3 fleurs
de lis de sable ;>’ dit escusson zegt Mo. is
niet het wapen van AERsCHOT.
Wiens wapen is het dan?
In 1312 l e e f d e e r e e n P O N C H A R D V A N
VILLE.RS, ridder, heer van Villers in Condroz, die het kasteel van Soignies herstelde.
Deze liet na eene erfdochter N. DE VILLERS, geh. met W I L L E M , heer van Abbéez,
zoon van REINIER en van MARIAVAN WARFUStiE.

Het wapen van ABBÉEZ was: ,,de sable
semé de fleurs de lis d’argent sans nombre.”
N U vraeg ik: kan dat escusson d’arg. &
3 fl. de lis de sable niet dat z!jn van het
geslacht ABBEEZ, door verandering van kleur
zoo wel als door vermindering van leliën
gebroken ? Was dit waar, dan zouden we
kunnen besluiten, dat de heeren DE ZOETE
DE L A E K E heeren geweest waren van Villers in Condroe, provincie Luik.
F.

CALAND.

Het ware vaderlandslievende gezelschap
(vgl. XIII. bl. 139). Zoo ik mij niet be-

drieg bestaat dat gezelschap nog en komen
de leden eens of tweemaal ‘s jaars bijeen
tot het houden van een vriendschappelijken
maaltijd in de omstreken van ‘s Gravenhage. Zeker is het, dat nog heden ten dage
een gezelschap, kring of club bestaat, den
naam dragende van Oranjeclub, maar waarvan alleen staatkundige liberalen zijn uitgesloten, ofschoon de onlangs overleden
hoogleeraar TPDEMAN in 1848 nog tot dit
gezelschap behoorde. Welke werkzaamheden op de bijeenkomsten werden aan de
orde gesteld, is moeielijk te raden; misschien hield alles op met een gemeenzaam
onderhoud over de politiek van den dag
en een keurig diner. Men vereenigde zich
wel eens v66r den maaltijd, die op gemeenschappelijke kosten werd gehouden op
het nabijgelegen buitengoed van een der
leden. Welligt was het gezelschap vroeger
alleen
zamengesteld uit regeringsleden,
want voormalige ministers en hooggeplaatste staatsmannen behoorden daartoe. Ook
hoogleeraren van verschillende faculteiten
werden onder de leden geteld, en als men
de namen hoort van hen, die nog tot dit
gezelschap behooren, dan ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat het moet. zijn
eene conservativeiantithorbeckiaansche
vereeniging.
MONTANUS.

West-Souburg. Het is voorzeker menigen
bewoner van het eiland Walcheren, die den
vroegeren toestand van dit schoone eiland
trachtte op te sporen., wel bekend, hoe het
dorp West-Souburg In de XVde en XVIde
eeuw eenen zeldzamen luister vertoonde,
waarmede deze heerlijkheid, t’oen ter tijd,
niet alleen het naburige, thans zoo bekoorlijke Oost-Souburg, maar zelfs alle
dorpen dezes eilands overschaduwde. Het
kerkgebouw, destijds aldaar aanwezig, overtrof in grootte en pracht de meeste soortgelijke gebouwen, terwijl het inwendige,
onder velerlei versierselen, ook prachtige
grafsteden en gedenksteenen bevatte, waar
het stof van weleer hoog aanzienlijke personen rustte. - Op kleinen afstand van
dit kerkgebouw prijkte in gemelde eeuwen
de t,rotsche, waarlijk vorstelijke burg St.
Aldegonde, door heeren van Souburg gesticht, door heeren van Borselen uitgebreid en versierd, en ouder heeren van
Bourgondië een vorstelijk verblijf geworden, waar zelfs K A R E L V zich bij herhaling eenigen tijd ophield, en waar deze
ook, 7 sept. 1556, afstand deed van de
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keizerlijke waardigheid. Dit eertijds zoo
merkwaardige kasteel kwam met de heerlijkheid van West-Souburg den 20 febr.
1575 aan deti roemwaardigen PHILIPS VAN
MARNIX,
den vertrouwden vriend van den
Vader des Vaderlands, en ook bij herhaling rustte deze verdienstelijke en geleerde
man te West-Souburg, van staatsbemoeiingen moede, een weinig uit, om, aldaar
met de zijnen afgezonderd, bij stillen en
nuttigen letterarbeid gelukkig te zijn. Ja
ook hier mogt hij rusten van al zijnen
aardschen arbeid, nadat hij den 15d’” de..
cember 1598 te Leiden was overleden. Dit laatste moge al in den Navorscher, dl.
X11, bl. 297, tegengesproken, of ten minsten
betwijfeld worden - de gronden daarvoor
aangevoerd weerspreken nogtans in geenen
deele ‘s mans begrafenis te West-Souburg,
ja komen veeleer zeer juist met de geloofwaardige bescheiden daaromtrent overeen,
nl. 1) dat VAN IfARNix, te Leiden overleden,
) > eerst aldaar werd begraven, doch dat zijn.
)> lijk naderhand naar z$ne heerlì$AeicE West)> Souburg is overgebragt, en ter bestemde plaats
kin het kerkgebouw aldaar ter zijde zijner
rjgade is bijyezet geworden, waar een eenvou» d(9 geschilderd wapenbord zijne rustplaats
» aanzvees.”
Wat men nog t. a. p. aan het slot leest
als bezwaar, om midden in den winter aan
eene lijkvervoering van Leiden naar WestSouburg te denken - zulks was voorzeker
een bezwaar tegen eene dadelijke vervoering, alzoo men in dit saizoen vriezend
weder kan gehad, of zeker moet gevreesd
hebben, waardoor aanzienlijke familiebe trekkingen gewis van eene reis naar Zeeland moesten afgeschrikt worden. Maar
goed - dit alles past juist in elkander;
alles is bevestiging der berigten: het lijk
van VAN MARNIX werd, om het barre jaargetijde, voorloopig te Leiden begraven ; maar
niets van dit alles verhindert alsnog eene
latere overvoering van het lijk naar WestSouburg, overeenkomstig de berigten, aan
te nemen. Wil men dit echter niet - men
bewijze dan dat eene latere lijksvervoering
naar West-Souburg niet heeft plaats gehad.
Dan, deze zaak slechts in het voorbijgaan, bij herinnering van het gelezene.
Maar dat de heerlijkheid en het dorp WestSouburg in de XVde en XVIde eeuw den
eersten rang onder de schoonste dorpen
had, ook door de heerlijkste buitenplaatsen
en wandelingen door dit houtrijke oord,
waar de schoonste gezigten op het grazende
vee, op allerlei boom- en veldvruchten
elkander aangenaam afwisselden, kan ook
daaruit afgeleid worden, dat, behalve de
aanzienlijksten uit de steden, ook niet weinig vreemdelingen, vorstelijke personen en

familiën, die d?t eiland bezochten, zich bij
voorkeur naar dit oord begaven, om daar
eene wijle tijds al de genoegens van het
gezonde buitenleven te smaken.
Maar misschien is het minder bekend,
dat West-Souburg ook nog tegen het einde
der XVIP eeuw dezen voorrang onder de
walchersche dorpen niet had verloren. Zulks
is mij intusschen gebleken uit een aut.hentiek stuk van kerkelijken aard over het
jaar 1682.
Volgens dat stuk werd in de maand
seut. 1682 van wege de kerk van Middelb&g zeer geklaagd over comediespelen,
welke tot veler erPernis dageliiks. onder
toeloop van veel qolks, te %e&Souburg
op het kasteel St. Aldegonde plaats hadden.
Een gezelschap comedianten, in de dertig
personen sterk, allen van den R. C. godsdienst, bad hier te lande aan West-Souburg de voorkeur gegeven om aldaar hunne
tooneelspelen te vertoonen. Hieruit kan
reeds vermaardheid dier plaats nog in dien
tijd afgeleid worden. Maar intusschen, een
schouwburg met zulk een tooneelgezelscbep
in dien tijd op een plattelands dorp men zegge ook in dezen niet, dat de vorige
dagen zoo veel beter waren!
Het kerkelijk toezigt trok zich de zaak
ernstig aan en wendde zich tot de hooge
landsregering, smeekende om hulp tot we?3ng van dien heidenachen en wereldschen
afgod, die dárir onder hunne oogen, t e
West-Souburg, in het voornaamste deel des
eilands op den troon zittende, niet langer
mogt geduld worden, dewijl oud en jong
met groote confluentie tot die ijdelheid getrokken werd, gelijk men nog dezen morgen, bij herhaalde uitroeping en met gedrukte biljetten onder de deuren eene nieuwe
voorstelling van onzen heer MAHOxED heeft
aangekondigd, zoo als bleek uit, een ZOOdanig biljet, hetwelk men, annex het verzoekschrift, aan H. Ed. Mag. deed toekomen.
En dat (zoo werd er bijgevoegd) op een
kasteel als St. Aldegonde, waarop reeds
eene eeuw te voren de edele geest van den
toenmaligen bezitter PHILIPS
VAN
MARNIX
onvermoeid werkzaam was om zijne tijdgenooten van dwaling en ijdelheid tot waarheid en deugd - tot de eenvoudige prediking des evangeliums te leiden, waaraan hij
zelf van ganscher harte verbonden was, en
de stichting van een eerste kerkgebouw voor
de Hervormden te West-Souburg bewerkte.
Ten slot.te werd het verzoek tot wering
der tooneelspelen aangedrongen, opdat SOUburg, Middelburg en Vlissingen met het
gansche land, door aanwassende en welverdiende plagen, niet gemaakt worde tot
een schouwburg en tooneel van Gods wraakoefenende
geregtigheid.
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ter van Amsterdam, hadden gecommitteerd,
om uit hunnen naam aan BASTINGIUS een
vergulden kop ter waarde van f 300 aan
t,e bieden (3, act. 1594). Een dergelijk verzoek is ook door BASTINGIUS aan de regering vàn Leiden gedaan, om bU den doop
van dat kind als getuigen te staan; hierop
is het volgende besluit genomen:
Wy Burgemeesteren der stadt Leyden
~1 ondergescreven ordonneren mits dezen JAN
,,JANSZ VAN BAERBDORP, onsen
thresorier
jrordinarys, te betalen aen handen van JA1) COB JANSZ,
muntmeester tot Dordrecht,
1) een somme van 47 gl,en 10 st., uyt zaecke
>~van een gouden penning of medaille, gesmunt aen d’ een zyde met de stempel van
1 het innemen en veroveren van St. Geer1 truydenberch, en aen d’ander zyde met
1) het volgende opschrift : Gertrudis Berga ab
» H&p. vindìcant. ord. confoed. duce Prin.
n Nassau, in consp. exerc. Host.CWJ3.XCIII;
~0 daermede de Hoochgeleerde Heere D. HTEIIREMIAS BASTINGIUS, Doctor der l’heology
l,en regent van t nieu Collegie (Staten Col,)legie), volgens de Resolutie van die van
) den Gerechte alhier genom-n den zevenden
1) October voorleden van deser St,ede wegen
sis vereert, ter oorzaecke dat hy den Burbbgemeestren
geroepen en genoot hadde om
) heneffens de Heeren Staten ‘s lands van
))Hollant als getuygen te staen over den
~,doop van een zoon, hem in t Collegie ge1) boren, d i e o p t e n zesten Octobris laet.stuvoorleden gedoopt en genoemf is MAURIJ) TIUS, toen jegenwoordich zyn geweest van
1) wegen de Heeren St,aten, REYNIER CANT '),
1 Burgemeester van Amsterdam, en van derlser stede wegen Mr. VRANC DUYC, le en
) presiderend burgemeester.
*Aldus gedaen by ons op ten 9 Nov.

Kort nadat dit verzoekschrift ter bestemder plaats was ingezonden, vonden de comedianten goed West-Souburg te verlaten,
zoodat zij eene Yerlangde wering van hooger hand nog tijdig genoeg wisten voor
te komen en te verijdelen.
Uit een en ander blijkt intusschen duidelijk, dat West-Souburg tot het einde der
XVIIde eeuw, als het voornaamste deel van
het eiland Walcheren werd aangemerkt, terwijl het, helaas, in onze dagen zoo zeer
bevestigt, dat ook aardsche paradijzen onbestendig zijn.
p. FRET.

Vergnlden kop en gouden medaille, ge-

schonken aan Jeremias Bastingius, hoog.
leeraar te Leiden, Ao. 1594. Volgens MEUR-

SIUS .(Athenae Rat.) en TE WATER, ('HerGent) is JEREMIAS BASTINOIUB
Iperen geboren, doch volgens
SIEGENBEEK (De Leidsche
Hoogeschool, dl. 11.
bl. 282) zoude hij te Calais zijn geboren,
Wie gelijk heeft, kan ik niet beslissen.
Zeker hebben die schrijvers, alsmede dr.
SCHOTEL,
in zijn Kerkel.. Dordrecht, zich
vergist, door te vermelden, dat genoemde
BASTINGIUS
op den 16d0n van wijnmaand
1598 zoude zijn overleden.
In de Kronijk van het ISstorisch Genootschcc;o te Utrecht, aden jaargang 1846, bl. 381,
heeft wijlen de heer DODT VAN FLENBBCRG
reeds aangetoond, dat BASTINGIUS in 1595
of uiterlijk in het begin van 1596 moet
zijn overleden. Uit een request van ANNA
TAENEMANS,
wed. van JEREMIAS BASTINGILJS, van 9 febr. 1596, voorkomende in de
Resolutien der Curatoren (tot 1681 op het
leidsch archief aanwezig), leest men, dat
BASTINGIUS
op den 20”“” october 1595 is
overleden ‘), nalatende 5 kinderen, waarvan de oudste omtrent 15 jaren is.
In de Resolutien van Holland van 19 julij
1596, waarbij ANNA TAENEMANS, wed. JEREMIAS BASTINGIUS,
eenige gelden voor de
studie van haren zoon W I L L E M , oud 2rj
jaren verzoekt, is eene fout begaan, want
die zoon was niet 25, maar 15 jaren oud;
hierdoor vervalt de redenering van den
heer DODT VAN FLENSBURG, als zoude BASTINGICS
met zijn 17de jaar reeds vader van
dien WILLEM geweest zijn,’
Uit het huwelijk van den hoogleeraar
en ANNA TAENEMANS is in 1594 een zoon
MAURITS
geboren, over wien bij den doop
de Staten van Holland als peet hebben gestaan, die daartoe REINIER CANT, burgemeesvorrnang te
in 1554 te

a1594. @et,.) FR. DUYCK, PIETER 0031 PIElITERZ en CLAES WILLEMSZ. WARNONT:'
. .ELSEVIER.

Verbanning van Herber van Erkel in
1454. Uit een Correctieboek der stad Leiden
van 1454, deel ik het volgende vonnis
mede :
,,Omdat een die hem selven noemt ende
l~doet heeten H E R B E R V A N E R K E L (Arkel),
» hemselven seggende zoen van een bastaert
1) van ERKEL, ende een wandel (ende) ridder
I te wesen, geboren van der stede van Go,)rinchem, onlangs geleden gecomen is bin»nen der stede van Leyden voir den Scout
)I ende drie burgemeestren derselver stede,
5 tot denselven seggende ende te kennen
))gevende dat die stede van Leyden mit

‘) Op zijn portret,, zoo als dit in den catalogus
WUi

FRED. MULLER bl. 30 en 395 voorkomt, kan
hij wel 44 oud zijn geweest,. maar dan moet hii
in 1551 geboren, en in 1595 overleden zijn.

De stad schonk hem bij die gelegenheid z
kannen Rinschen wijn. ells houdende 2 stoep,
de stoop a 34 st.
*)
stads

l

29*
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» opsette overvallen wesen soude. Ende
n dat hem een broeder van der predjcair“oirden in het, cloister van Ziericxee, ge” heeten broeder AERNT HOEDOLFSZ geseyt
“ende alsoe gebeden hadde te seggen den” genen die dat regement hadden der Voirss.
“stede van Leyden? om dairvan gewairscu“wet te wesen. Om mede dat hy in En“gclant in des conincx hof van myns ge“nadigen Heer van Bourgondië zeer onbe” hoirlicke en onbetamelicke woirden ge“spraken ende geseyt heeft.. Alle twelcke
') die selve IIERBEX qualike, ondeuchdelicken
» en valschelicken gelogen en gevisiert heeft
“als dat in der wairheyt wel bevonden is,
“mit andere meer logentalen en bouveriën
“die hy gelogen en voirtgeset heeft, “seg“gende dat hy twie jair lanc een senateur
“van Romen geweest heeft.” Soe wysen
” ende bannen dairomme die stedehouder
” en Raidsluyden myns voirs. geuadichde
“Heer ‘s Hertogen van Bourgon., gestelt ter
‘1 saken zynre landen van Hollant, Zeelant
“ende Vrieslant, van wegen myns voirs.
“Genad. Heer, den voirs. H E R B E R V A N
'MERKEL of hoe hv aenoemt mach wesen
#‘uyten landen van Hollant, Zeelant ende
” Vrieslant dieselve te ruvmen binnen derde
“dagen ende dairwt te bliven tot ewigen
“dagen op syn lijf.
“Aldus gedaen in den Hage op ten X”
“dach in July int jaer ons Heer Duysent !
~vierhondert v i e r e n vyftich, d a i r b y w a r e n
“den Heer VAN LANNOY
Stedehouder Ge'~Il'.X&l~, GERRYTVANASSENDELFT,Rlr.HEYNi
))RlC UTENHOVE, mr. LODEWYCK VAN DEN
"EYCKE ende JAN RCYCHROCII,
Raedsluy-

“den van Hollant. Onderteekent daer ic:
“mede by was, J. BOSSAERT."
. . ELSEVIER.

Adriaan Janszoon

schout van Dordrecht

Ou de liisten der baliuwen van Zuidhol
land en Yschouten van”Dordrecht (bij GOUT:
HOEVEN,
bl, 76, 77; VAN LEEUWEN, Bat
nl., b l . 1404, 1 4 0 7 ; v . D . EYCK, Cortc:
Beschr. enz. van ZHoll. ; OUCENHOVEN 7
Zuyt-Holl., bl. 447; BEVERWYCK,
Dor&.
bl. 175; BALEK, Dor&., bl. 7, 236) vind ;
men, op het jaar 1477, als opvolger var1
JACOB
POT
PIETERSZ.
(door de Hoekscher 1
verjaagd: zie v. D. WALL, P&il. von Dor&. 7
bl. 631 [U]) genoemd: " ADMAAN JANSZ.,..
die na ‘t innemen der voorsz. stad, (doo: r
mank JAN VAN EGXOND ‘) gevangen geno
1) Geholpen door de kabeljaauwsche ballingel n
van Dordrecht (die sedert 1477 uit de stad gewe :ken waren) en eenige andere knechten, die hij il
twee schepen, geladen met rijs, verborgen had P,
verraste heer JAN de stad Dordrecht in het be.'.
gin van april 1481. In ‘t eene rijsschip bevonC 1
zich ook iemand uit het beroemde geslacht der

na den Hage gevoerd, en aldaar op
van Oogstmaand 1.481, neffens DIRCK
V 'AN
BEAUMONT
GOVERTSZ.
oud burgem.
d oor zijn wangunstigen, onthoofd werd l).”
BALEN noemt hem t. a. p. bl. 122, 236:
1, ADRIAEN [WESTPHALINC~JANSZOON;"
doch
V olgens de opgave der drukfouten en missi teZlCrlgen,
achter zijn werk geplaatst, moet
d .ie naam 'I WESTPHALINC"
wegvallen. Ook
b11. 8 (in de lijst der baljuwen van Zuidholl.),
7 ‘91, 792, 793, noemt hij hem eenvoudig
ALDRIAEN
JANSZ.; en in den geslachtboom
v van WESTVALINC maakt hij (bl. 1289) van
A t~~~~~~
JANSZ.
WESTVALING,
als baljuw
‘an Zuidholl. en schout van Dordr., geen
E; ;ewag.
Wie noemt mij den naam van dien
M”.
S chout ?
rr ken,
tc:n 2

De achtkante boer (vgl. X11. bl. 234,
121, 359; X111. bl. 34, 105, 138, 196).
ì3et hierover reeds ingezondene plaatst het
t,ooneel zijner daden te Amsterdam of in
(len
omtrek van Utrecht. Onlangs vernam
k van een schipper, Zwollenaar van ge; joorte,
dat hij zijn rol in Overijssel geI speeld heeft. De schipper zeide mij te
(leen, even als de achtkante boer, die van
(le vermogenden wat veel nam, om de min( ler gegoeden wat. beterkoop te kunnen hel1 pen. Hij deed mij ook de volgende ver1 ;elling. Een varensgezel keerde met gespekten buidel huiswaarts en verkwikte
zich tegen den avond in de herberg cie
Son,ger@e wolf, op de heide bij den Arren1 b e r g . De kastelein ried den openhartigen
:zeeman den nacht ten zijnent door te bren1gen, omdat de heide gansch niet veilig
was, maar janmaat had geen vrees, ook
niet toen de hospes hem verzekerde, dat
de achtkante boer zoo even de gelagkamer
verlaten had. Dien wenschte hij juist te
ontmoeten en hij ging. Weldra voegde zich
iemand bij hem, die hem verzocht het zijne
af te geven, ‘hetgeen de zeeman weigerde,
totdat het verzoek in eene bedreiging overging en de gevreesde boer zich bekend
maakte. De aangerande zeide toen “dat
doet mij genoegen, u h e b i k j u i s t n o o d i g ;
daar ligt mijn geldzak, gij zult dien voor
mij over de hei dragen, twee passen vóór
mij blijvende. Voldoet g;j daaraan niet
dan jaag ik u een kogel
naauwkeurig.
door den kop.” Twee pistolen gaven dit
BLIXOELANDEN,
KARIG s~arsz., daarna schalt van
Dordrecht. BALEN, bl. 202,236,722,793;
GOUTH.,
bl. 77, 524.
1) BALEN,~~. 8; vgl,bl. ~~~V~~~~.;BEVERWYCK,
a. p., bl. 319-322. De burgemeester GILLIS ADMAAMZ. (XEEDGELD) werd met den onderschout op
straat doodgeslagen. Zie BALEN, b1.246,986,1086;
Y. D. WALL, a. p.> bl. 631 [cl.

229
bevel kracht, de togt ging aan en weer
op veiliger plaats gekomen, erlangde de
eigenaar zijn geld terug, zich niet weinig
beroemende den achtkanten boer te hebben
beet genomen.
C. W. B.

“’

Keur tegen het vervalschen van den
wijn. De I wijnkooper” kan met zijne vraag
bij een reeds lang gestorven »kenner der oude
taal” teregt. KILIAEN toch zegt op worte
dat het meddigh bier, gesoden mout is, de
most, waaruit het bier gekookt wordt. Evenzoo spreekt deze keur van worte of gezoden
wij,, die van ‘t bovenland komt, waaruit
de andere wijn gefabriekt en zoet gemaakt
wordt, en waaronder veel bedrog (archeit)
schuilde. - Galant is (blijkens denzelfden
KII,I.~EN)
niet het Fransche woord van dien
klank, maar staat voor den galant- of alantwortel (het fransche aune’e), een kruid van
bitteren smaak tot opwekkingsmiddel van
den maag gebezigd, en dus, in den wijn
gemengd, eenigzins met ons maag-elixer
te vergelijken. Ga2antu+n is dus geen zoet-,
maar bitter-gekruide wijn.
v. v.

Louisa van Nassau (vgl. X111. bl. 198). In
het slot van het t. a. p. voorkomende opstel over deze edele vorstin, zegt de schrijver rlniet te gelooven, dat er elders zoo
veel belangrijks omtrent haar te vinden is,
als in de, Illustrìrte Zeitung, Leipzig 26 jun.
1858, bl. 405”, waarvan hij een uittreksel
geeft. Wij nemen echter de vrijheid op te
merken, dat er van haar reeds eene levensschets voorkomt in het Maandschrift voor
Christenen, uitgegeven door den Ring van
Amsterdam, jaarg. 1852, bl. 448-470 en
643-664, waar men ook bl. 470-472 eene
vertaling vindt van het door J. C. K. op
bl. 199 vermelde dichtstuk: J e s u m&ae
Zuversicht. Het een en ander heeft men te
danken aan d". AI?AMA VAN SCHELTEMA.
E. A. P.
Louisa van Nassau, dochter van FREDERIK HENDRIK

en

VLUYAMELIA

VAN

SOLMS.

De heer J. C. K. levert hier een vertaling
bij uittreksel van eene levensschets dier
vorstin, voorkomende in de IZZustrirte Zeitung van 1858. Hij vergunne ons een paar
aanmerkingen, waarvan de eene den aanhef
van het stuk zelf, de andere zijne eigene
woorden aan ‘t slot betreft.
In den aanhef van ‘t stuk daar komen
de navolgende woorden voor: ) Het leven
aan ‘t hof van hare ouders was eenvoudig,
bijna burgerlijk; doch kunst, geleerdheid
en poëzy werden er hoog gewaardeerd.”
Hoe het mogelijk is, dat de heer J. C. K.,
die toch met het plaatsen van dit stuk in
den Navorscher zich ten doel stelt, aan ‘t

publiek iets te leeren, de aangehaalde plaats
overneemt zonder er een enkel woord van
teregtwijzing bij te voegen ! - Immers bij
de historische kennis, die wij in hem veronderstellen, had hij kunnen weten, dat de
111. Zeit. hieromtrent even veel onwaarheden als woorden opdischt. Wat! het leven
burgerlgk aan 't hof van AMELIA v.4N SOLTG,
die het, Huis ten Bosch liet opbouwen en
met een pracht versieren als tot dien tijd
nog aan weinige hoven gekend was ; van
AMELIA
VAN
SOLMS,
die uit gouden vaten
at en dronk, en wier hofhouding te Honselaarsdijk eene weelde vertoonde hoedanig
een uitheemsch gezant betuigde nergens
aan deze zijde van Perzië te hebben ontmoet 1-En wat die zucht voor kunst, geleerdheid en poëzy betreft!.... Kunst! nu
ja, HONTHORST
verdiende goed geld aan
het vorstelijk paar, even als de tapijtwerker, huisschilder, vergulder ‘t ook deden ;
maar of de kunstenaar in hun schatting
daarom veel hooger stond dan de ambachtslieden, is nog de vraag. - Geleerdheid: FJXEDERIK
HENDRIK was, even als zijn broeder, een groot wiskundige en verstond vooral
den vestingbouw ; maar of hij met andere
soort van geleerdheid, met de zoogenaamde
sczences de parlage veel op had, daaraan
hebben wij reden te twijfelen: - en wat
poëq betreft.... de prins las VONDELS Palamedes en kittelde er zich meê,zegtsaa~~~;-maar BRANDT zegt niet, dat hij ‘t om de
fraaie verzen en anders dan uit een politiek oogpunt deed : - niet, dat hij iets verrigtte om den dichter, toen deze om ‘t stuk
in regten aangesproken werd, aan de woede
zijner vervolgers te onttrekken: en zeker
schonk de prins nooit eenig blijk van erkentelijkheid aan den man, die hem in
zoo vele schoone zangen vereeuwigd had.
Waarlijk, had hij smaak in poëzy gehad,
hij zou dan ook wel eene uitzondering geweest zijn onder de vorsten uit ziju Huis.
Dat HUYGHEW zijn gunsteling was, is waar ;
maar ‘t was zeker niet, omdat de fijne hoveling en vlugge geheimschrijver ookpoëteer&.
Onze andere aanmerking betreft hetgeen
de heer J. C. K. aan ‘t slot zegt te gelooven, dat er elders zoo veel belangrijks
omtrent de edele vorstin niet te vinden is. Inderdaad een zonderling geloof, dat het
geen belangrijks van iemand te zeggen valt,
volledigst zou te vinden zijn in een blad
als de IZZ. Zeit., dat natuurlijk zijn artikels
en doorgaans vrij haastig, uit de werken
van andere schrijvers zamenflanst. Er zijn
in ‘t H. D. onderscheidene en vrij lijvige
boeken over LOCISE VAN ORANJE geschreven ; doch het is noodeloos ze hier aan te
halen, omdat de heer J. C. K. mij tegenwerpen zou, dat men hier bij hem eid&s
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te verstaan heeft in den zin van elders in
‘t Hollands&. - En dan zullen wij hem antwoorden, dat hij levensberigten aangaande
de meergenoemde prinses kan vinden, uitvoeriger nog dan in zijn uittreksel, in VAN
LENNEPS
uitgave der werken van VONDEL,
dl. V. blz. 533-541, en daarbij een afbeelding van ‘t gedenkteeken, niet op den
gis af, gelijk de heel bevallige maar vrij
onnaauwkeurige lithographie in de 111. Zez?.,
maar met alle zorg en juistheid, door welwillende tusschenkomst van onzen toenmaligen gezant, den heer baron. SCHIXMELPENNINCK
vervaardigd.
‘t 1s zeker hard, zoo voor den heer VAN
LENNEP, die zich de moeite heeft gegeven,
ter toelichting van den fraaien huwlijkszang
van VONDEL, het een en ander betreffende
de prinses bijeen te brengen, als voor Gebrs.
BINGER,
die zich buitengewone kost,en getroost hebben om het onderwerp op te luis.
teren, nu te moeten lezen, dat er aangaande
de prinses niets in ‘t Hollandsch bestaat,
zoo belangrijk als de vertaling van het uittreksel der n2. Zeit. door den heer J. C. K.
ZOROBABEL.

Honden met ingekorte voeten (vgl. X111.
bl. 201). Zou dit inkorten niet geschied
zijn op dezelfde wijze als men de schapen
kluistert, door één voor- en éen achterpoot
met een touw te verbinden? De bepaling
der bl$e incomste schijnt de landlieden te
moeten vrijwaren van de straffen op het
verscheuren van wild door de herdershonden, onder voorwaarde, dat de eigenaars
de honden zoodanig kluisterden, dat die
wel de kudden, maar niet het rappe wild
konden achterhalen.
Mr. D. J. van Lennep en de landstorm
in 1813 (vgl. X111. bl. 76, 103, 168, 202).
Op bl. 77 wordt melding gemaakt van den
heer BRANDT VAN KABAU, kapitein bij den
landstorm, die op bl. 104 door den heer
VAN
LENNEP
BRANDT
wordt genoemd. &j
schreef zich echter BRAND VAN CABAUW,
was in 1813 advocaat, later regter in de
regtbank van eersten aanleg te Amsterdam,
en vervaardiger van het volkslied: ,,wij
leven vrij.” Zijn doopnaam was JAN. Zijne
eenige dochter is de echtgenoot van den
baron VAN BRAKEL te Arnhem.
9 Januarij.

eigen ondervinding opgemaakt en geschreven,”

onder den titel van : N Volkomen Neerlandsch
KookkuncGq Woorden boek, voorgesteld in de

Friesche Keukenmeid en verstandige Huishoudster enz., 2 deelen in octavo.”
Dit boek wordt in het verkort Huishoudelijk PQoordenboek
van CHONEL, 2ae dl. bl.
84, Amst., ALLART, 1801, bijzonder aange-

prezen. Men leest aldaar:
»Een werk dat wij zonder opsmukken
durven aanprijzen, als volkomen alle de
deelen der kookkunst bevattende, en waarin
inzonderheid ook gezorgd is, om in de
vasten aan de Roomschgezinden smaakelijke spijzen te bezorgen; en doordien het
sleg& voor den geringen prijs van 28 stuivers is te bekomen, zsl een ieder het als
een nuttig Huis-Handboek kunnen gebrui ken ; t,e meer, daar er ook in geleerd wordt,
hoedanig men met weinig kosten veelerleije geringe spijzen kan bereiden, om ook
op eene smaakelijke en onkostbaare wijze,
de tafels der verschillende mindere klassen
van menschen te voorzien; daarbij is er
niets in vergeeten van al het geen er in
den slagttijd in een wel geordende Huishouding behoort te worden bereid en vervaardigd; en nog ook de beste voorschriften oplevert, hoedanig vrugten en groen,tens te droogen en in te maaken, met een
menigte recepten van andere nuttige bereidingen, te veelvuldig om hier op te
tellen.”
Weet ook iemand meer bijzonderheden
van deze vrouw mede te deelen?
J. BOUMAN.

Baljuwen van Delfland (vgl. X111. bl. 36).
1403. WILLEN V A N C R A L I N G E N , ende
PHILIPS VAN DER SPAENGEN, ridderen,bailliuwen van Delfland, ende van Schielant.
MIERIS, Charterb. 111. bl. 774.
1425. G H E R Y T , Heren GHERYTS zoon,
Baeliu van Delflant. Ibid IV. bl. 810.
M”.

Onthaal van Prins Maurits te Leiden

in 1594. Prins ~XAURITS werd, na de overgave van Coeverden en Groningen, in
1.594 door de meeste steden van Noordhólland o. a. Amsterdam, Haarlem en Alkmaar feestelijk onthaald. De regering van
Leiden vernomen hebbende, dat de prins
bij zijne terugkomst ook door Leiden zoude
komen, besloot op 24 aug. 1594 eenecomVaderlandsche vrouwen (vgl. X111. bl. missie, bestaande uit jhr. PIETER VAN DER
165). Zal men onder de vaderlandsche D O E S , schout, mi. VRANCK DUYCK, burgevrouwen, die zich als schrijfsters verdien- meester, en FOY VAN BROKJCHOVEN'),
schestelijk gemaakt hebben, ook niet kunnen pen, naar den prins, die zich toen te Alktellen mej. CATHARINA ZIERIICH~~EN?
I
Ik ken haar niet anders dan als schrijf- / ‘) Hij kreeg daags Z1/, gl, reiskosten; de twee
. . ..n*
ster van een volledig keukenboek: ~uit 1 ovenge. .Y gl.
~4 u aaags.
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maar bevond, te zenden om hem en zijn
gevolg uit te noodigen, eenige dagen te
Leiden te vertoeven.
De prins nam deze uitnoodiging aan,
met bepaling dat hij zaturdag den 27”@”
aug. binnen Leiden zoude komen.
Van dit onthaal bestaat nog eene naauwkeurige rekening op het leidsch archief,
sluitende met eene uitgave van 3120 gl.
S st. en 12 penn., waaruit ik het volgende
ontleen.
De prins kwam ‘s middags den 27 aug.
om 3 uren te Leiden, geleid door cavallerie uit Haarlem, sterk 38 paarden. Aan
de Rinsburgsche poort (toen nog de Blaauwe of Haarlemmerpoort) genaderd zijnde,
werd hij door de leidsche regering en hare
schutferij ontvangen. De stoet nam den
weg langs de Haarlemmerstraat tot aan
den roocZm steen (bij de Donkersteeg), alwaar de rederijkerskamer Lìefd’ is tfondament eene voorstelling gaf, hoe de provinciën Gelderland, Holland, Zeeland, Zutfen, Utrecht, Overijssel en Friesland, door
Gods genade en de hulp van het huis
van Nassau van de pausche en spaansche
tiranny verlost zijnde, Groningen nu ook
gewonnen was, terwijl de zuidelÿke provinciën nog in boeien en banden lagen.
De prins werd vervolgens geleid over
de Vischbrug, door de Maarsmansteeg en
Breedeatraat, gaande door twee vaandelen
schutterij tot aan de St. Antoniesbrug
(Noordeinde). Bij deze brug was eene eerepoort (arc trium,phaal)
opgerigt, met eene
gaanderij tot aan het prinsenlogement op
. Kapenburg (het voormalige St. Barbaraklooster). Boven die eerepoort vertoonde
de rederijkerskamer In liefden groeyende de
zege van G I D E O N over de Midianieten,
voorkomende in het 7” cap. van het boek
der Regteren.
In het midden van de gracht van het
Rapenburg was voor het prinsenlogement
eene zuil of obelisque ter hoogte van 60
voeten opgerigt, versierd met de wapens
van de Vereenigde Provinciën, van Holland,
van den prins en van de stad Leiden.
Bij het tooneel aan den rooden steen had
m i . J A C O B V A N B O L S W A E R T , schoonschrijver, met groote lett,ers het volgende vers
geplaatst.
De landen zeventien
Voor den tyran op knien
Tsaem liggende gebogen,
Voor t’ eerst des leeus gewelt
Hem manlic tegenstelt
En heeft hem selfs ontogen
Het jut en boeyen swaer
Een weynich tyt daernaer
Te lossen is eyn pogen.

Aan de andere zijde:
Ziet, de Heer
Zent zynen zegen neer,
En helpt des leeus vermogen,
Zoo dat als nu van d’ een
Van d’ander van het geween
Gewasschen wert van d’ oogen.
V66r de eerepoort en het tooneel bij de
St. Antoniesbrug, had m’. P I E T E R B A I L L Y ,
schoonschrijver, het volgende gedicht met
groote romeinsche letters geschreven :
D a t elc des Heeren lof, prijs, eer, vermeere met vertooningen,
D’ Oraensche forst, God in de borst, gestort, heeft Coevoerds wooningen
Van t’ oorlochs-cry te maecken vry, Castylien tob veel hooningen,
E n d a t d e s helds Nassaus gewelt, gevelt
heeft ‘t prachtich Groeningen.
Aan die eerepoort zag men twee door
m’. JAN ADRIAANSZ.
geschilderde tafereelen,
voorstellende de vluyt van Coeverden en het
veroveren van Groningen. Verder het vergulde wapen, met kroon, van den prins,
alsmede dat van Holland en Leiden, en 2
banderollen met de letters S. P. Q. L.
Op de zuil of obelisque stond onder het
schild van de stad, naar het oosten, het
volgende geschreven :
»De voorspoedige zegen, lofbaere ende
manhaftige daden des Hoochgeboren forsts
ende Vromen Crychshelds MAGRYTS. geboren
Prince van Orangien, Grave van Nassau,
vermeerdert zijnde met t’ onset, der stadt
ende slandta van Groningen; heeft de
stadt Leyden desen standt op zyn F. G.
triumphelicke incompste alhier der eewiger
gedachtenisse toegeweyt.”
Onder het wapen van den prins, naar
het zuiden, stond:
rverdelgende den naem van Spaengien
13 Wilt, Heer, den staet des lands beschouwen
nDat die door hulp der stam Nassouwen
) Blyve onbeweecht staende op Orangien.”
Onder de wapens en verbondteekenen der
Vereenigde Nederlanden, naar het westen,
stond :
~)Heer van t vereenicht Nederlandt,
l
l)Dat hem op U woort is betrouwende,
»Laet syn ontknopelic den Randt
»Dat se haer strengt vast in U blyve houwende.”
En onder het schild van Holland, naar
het noorden, stond:
1) Singt lof, 0 ! Hollandt, nu
)Y Graef Maurys
j>Van Nassau die de Gru
r>Der Mauren is.”
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Eene teekening dezer zuil, in het klein
gemaakt door PIETER BAILLY, is door hem
aan de burgemeesteren vereerd, om op het
stadhuis bewaard te worden. Zij is niet
meer aanwezig.
‘s Avonds hebben er 18 pektonnen gebrand, en is er in het Rapenburg vuurwerk
afgestoken, o. a. een rad of draaijend vuurwerk, met vuurpijlen die in het water
brandden.
Aan muziek, bestaande in blaas-instrumenten, snarenspel, fluiten, kromhorens en
gezang, heeft het niet ontbroken ; want de
stads organist, mi. COKNELIS SCHUYT, was
naar Utrecht gezonden om PIETER en THOMAS WYBURCH,
WILLEM CLAASZ.VAN
DUYNKERKEN, CLEMRNS
VAN DALEN en PIETER
WILLEMSZ. uit te noodigcn om met hunne

instrumenten en snarenspel meer luister
aan het feest bij te zetten. Ook hadden
zich daarbij gevoegd W I L L E M CORNELISZ.
DUIVENBODE
(alias SPEELMAN) ell ZijneVier
gezellen ; terwijl JAN HOOSREEG, IvILrznr
CODDENS,
ARNOLDUS VAN
FLORIS
CORNELISZ. SCHLTYT,

LIMBORCH

en

gedurende den
maaltijd, de gasten met hun gezang veraangenaamden.
Een groot aantal t,rommen en tromslagers werden uit de omliggende dorpen,
ook uit Delft en den Hang gehaald, ten
einde hunne diensten bij dit feest te doen.
Verscheidene vlaggen en wimpels, met
al de kleuren van den regenboog beschilderd, waren bij die gelegenheid gebruikt
om de eerepoort te versieren. ‘Niet minder
dan Ç5 oranjeappelen met groene bladeren
waren in het witte en blaauwe vaandel
der schutterij geschilderd.
Acht jonge dochters droegen, bij gebrek
aan natuurlijke oranjeappelen, ieder een
grooten nagemaakten oranjeappel in de hand.
De meisjes hadden bij de tooneelvoorstellingen medegewerkt, en werden op rijstenbrij en koek onthaald.
In het Prinsenlogement, waar de prins
met zijn gevolg vernachtte, was een kostbare
maaltijd aangerigt. Het zou mij te ver leiden om die lange lijst van spijzen mede
te deelen ; het scbapenvleesch kostte toen
3 st. het pond ; het kaifs- en rundvleesch
27, st.; een haas 2 gl.; ham 5 st. het pond.
Een paccuw, dien men toen bried, kostte
8 gl.
Bij den maaltijd wenschte de regering
een stuk wild uit het haagsche bosch te
hebben, doch hiertoe werd de toestemming
van den prins gevorderd. Gelukkig had
de prins, te Alkmaar zijnde, een stuk wild
geschot,en, dat hij der regering aanbood,
die het met dankbaarheid aannam.
De prins bleef met zijn gevolg in Leiden
tot den volgenden zondag, en vert,rok den

28”t”” augustus om 3 ure naar ‘s Gravenhage, wairtoe 25 wagens door de regering
van Leiden nebruikt werden.
De cavall&ie, die den prins van Haarlem
tot Leiden had gebragt, werd op kosten
der stad gehuisvest en gevoed. Op den
Doelen had men voor hen den 28”‘“” aug.
ook een’ maaltijd aangerigt.
In het gevolg van den prins bevond
zich ook graafEp.NsT V A N SOLMIS, F R E D E R I K
HENDRIK
VAN
NASSAU
en
de heer VAN
BARCH~N
(7). De edellieden in den omtrek
van Leiden wonende, zoo als de heeren
VAN POELGEEST,WARYOND

MlMERODE,

WeI'-

den ook tot dit feest uitgenoodigd. Aan
den dispensier en den kok van prins FRED E R IK
HENDRIK
schonk de regering van
Leiden ieder een gouden ketting, voor de
diensten die zij in de keuken en bij den
maaltijd hadden bewezen.
De kapiteins en luitenants der schutterij
kregen ieder een paar handschoenen, gevoerd met zijde en met gouden leliën.
De verzen, die hier vermeld zijn, schijnen door den toenmaligen secretaris J A N
VAN HOUT gemaakt, te zijn.
Aan vuurwerk heeft het niet ontbroken,
want daartoe zijn 505 ponden buskruid
gebruikt. De stad heeft alles aangewend
om de hooge gasteti onbekrompen te onthalen, maar het kostte haar ook f 3120,
eene vrij aanzienlijke som in die t,ijden.
. . ELSEVIER.
Een hollandsch melkmeisje. In CRUCHi?icture of Lo?cdoTc, 1845, p. 205, leest
men het volgende: , , A t Vauxhall is an
establishment founded by the Dutch ambassador in 1662 ; i t s inmates are aged
women of Lambeth parish. It is said to
owe its origen to the contrition of the ambassador for an amour with a milkmaid.”
Is deze overlevering waar en zou in
grootere beschrijvingen van Londen van
deze stichting geen vollediger berigt te vinden zijn?
LEY'S

Wouden in Noordholland. In Noordholland zijn verscheidene dorpen, die den naam
aoud dragen, ofschoon daar sedert eeuwen
geene bosschen meer bekend waren, zoo als
Eertswoude, Noogwoude, Katwoude, Midwoude, Nibbikswoude, Scharwoude, Xchellingwoude, FVestwoude en mogelijk nog andere.
Het is, geloof ik, niet te betwijfelen, dat
daar in ouden tijd geboomte gestaan heeft,
maar is dit omgehouwen of door watervloeden omgevallen, onder den grond geraakt en veen geworden? Tn het laatste
geval zal men nog geheele of gedeelten van
boomen, meest zwart en broosch, onder
den grond vinden. In dat. geval was het
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belangrijk die boomsoorten te kennen en
te weten in welke rigting ziJ liggen. Ingezetenen weten dit bij ondervinding en zouden, door hiervan bijzonderheden mede te
deelen, geen onnut werk doen.
P. Q.
‘s Oravensteen. De gevangenissen droegen op eenige plaatsen in Holland, b. v.
te Leiden, den naam van ‘s Gravensteen.
Op welke plaatsen waren zulke ‘s Gravensteenen? Eene volledige lijst zou mij welkom zijn. Was die naam ook in andere
graafschappen in gebruik? Te ‘s Gravenhage had men den diefteen, ook wel alleen
de steen genoemd.
XxX2.
Lodewdk XVII (vgl. X111. bl. 8, 134,
197). Onder de zoogenaamde personen, die
beweerden zoon van L O D E W IJ K XVI en
MARIA
ANTOINETTE
van Oostenrijk te zijn,
behoorde zekere CAREL WILLEMNAUNDORFF,
die op den 10 aug. 1845 te Delft onder
den naam van KARELLODEWIJKVANBOLJRBON,
hertog van Normandië, is overleden,
en wiens aanspraken zijn uiteengezet in
een werk, getiteld: 1: En poZ&‘que point de
>)justice O~L réplique judiciaire dans la cause
u des hbitiers du Dut de Normandie contre
1, Mme. la Duchesse d’rlngoulème, M. le Dut
)I de Bourdeaux et &?e. la Duchesse de Parme,
I>par I’auteur des Intrigues Dévoilées ou Louis
1) XVII Dernier Roi légitime de France. lm»prime’ poer le compte de l’autetir (51. GRUAU
))DE LA BARRE). Breda, BROESE & Comp.
))AoUt. 1831,” 303 blz. in 8”. - Twee zonen van dezen zich noemenden hertog van
Normandië zijn, volgens dat werk, in hun
geboorteaden
ingeschreven als kinderen
VaIl

KAREL LODEWIJK DE BOURBON

en VOe-

ren dan ook den naam van B O U R B O N .
In voormeld werk worden de redenen van
twijfel aan den dood van den zoon van
LODEWIJK XVI in den Temple in het breede
aangevoerd, maar men vindt er ookgronden in om aan dien dood geloof te hechten. Het werk is zeer lezenswaardig. Opmerkelijk is het, dat men de geboorteacte
van C. W. NAUNDORFF
niet heeft kunnen
vinden.
c + c + c .
Grafelijkeleeuwen (vgl.XII. bl. 168 ; X111.
bl.l93).Datgraaf WILLEMV er te 's Gravenhage leeuwen op ia hield, bewijzen de rekeningen der rentmeesters van Noordholland, van
1354/5, aangehaald in het belangrijk artikel :
‘S Gravenhage onder de regering der Graven
uit de. huizen van Holland, Henegouwen en
Be$jeren, voorkomende in de derde aflev.
der Mededeelingen
van de Vereenigìng ter
beoefening der geschiedenis van ‘s Gravenhage,
bl. 278, waar ook melding wordt gemaakt

van ,,het leeuwenhuis en den verzorger
dier dieren Vos van den Lewen.”
W. J. C. v. H.
Joost van Lalaing (vgl. X111. bl. 136,
171, 202). Na het vermelde door den majoor K. ter eerstgenoemde plaats, mag ik op
mijne beurt vragen: is er reden om te twijfelen
aan deopgave, dal JOOSTVANLALAING~~
het
beleg van Utrecht den 4den augustus 1483
door een schot werd gekwetst, en den dag
daarna stierf, zoo als .GOUDHOEVEN en VAN
LEEUWEN
in hun Kronijken vermelden ? ‘t
Is waar, door de meeste geschiedschrtivers
wordt deze datum niet vermeld, maar ook
geen andere genoemd. Het voorval wordt,
behalve door W A G E N A A R , ook door CERISIER, uitgave 1781, dl. 11. st. 1. bl. 293/4
aangeteekend. JOOST VAN LALAINGW~~~~~
zoon van SIMON (die de jongste broeder
was
van WILLEM, beide zonen van OTTO
en VaII JOLENTE VAN BARBENÇON), en Van
JEANNE
D'ESCORNAIX, zoo als blijkt uithet

opschrift op zijn graf in de abdij van
Deinze hij Gend, volgens Le Maussolée de
la Toison d’or, en het werk van MAURICE,
Armoiries dee C%evaliers de la !l’o&on Bar.
Zijne echtgenoot was GODELIJVE of BONNE
DE
VIEFVILLE,
ou VIEUVILLE,
erfdochter
v a n LO D E W I J K V, uit Artois, en het iS
van hen, dat de graven van Lalaing en
van Hoogstraten afkomstig zijn ; haar wapen, door F. CALAND vermeld, is zeer juist
beschreven, wanneer men leest trois annelets de gueuies, brochants, etc.
Wat betreft de vraag, of E G M O N D het
regt tot het stedehouderschap van PHILIPB
van Kleef moest afkoopen, zoude ik meenen, dat zulks niet denkelijk is, maar dat
de ponden door hem bet,aald, waarvan gewag wordt gemaakt, waarschijnlijk zullen
zijn geweest de gelden of gage accoustume
de payer, zoo als die in de commissie der
aanstelling van de stadhouders genoemd
worden.
En aangaande de blikbare vergissing
zoowel bij VAN LEEUWEN als bij GOUDHOEVEN
over het tijdvak van het bestuur van
LODEWIJK
van Vlaanderen, vermeen ik dat
die zich laat verklaren, wanqeer men in
aanmerking neemt, d,at de commissie van
1546 aan JOOST VAN LALAING de eerste
was
door KAREL V aan hem afgegeven,
terwijl hij eene tweede ontving den.2den
junij 1556 van PHILIPS 11, na de verheffing van dezen, met welken tijd eenigermate zamen viel die van het overlijden
van LODEWIJK voorn. in 1555, ofschoon
deze ontwijfelbaar reeds in 1546 afstand
van zijne betrekking had gedaan.
V. D. N.
30
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Admiraal Bing (vgl. A. R.; X111. bl. 197).
Zoo als C. L. te regt aanmerkt, was de eigenlijke vraag naar bizonderheden
uit het leven
van den ongelukkigew engelschen admiraal
EING, in het midden der vorige eeuw, alsmede
welk wapen hij voerde, nog niet beantwoord. Bij het daartoe door hem aangevoerde kan nog worden genoemd en aangewezen de Biblioth. Universelle van 1843;
the Peerage van 1814, t. 1. p. 349. Voorts
zijn fraai portret, zw. kunst, door RICH.
HOUSTON
naar J. HUDSON, gr. folio, kniestuk, zittende linksgekeerd in groot kostuum, de vloot in het gezigt, achter hem
geboomte ; het onderschrift heeft the Honble
JOHN BYNG
Esq. Admiral of the Blue,
fourth son of the Right Honourable Lord
Viscount
TORINGTON
who unfortunately
sufferd, on board the Monarque, the 14th
Day of March, in the year 1757. From an
original in the Possession of the Honwe.
141'". OSBORN; voorts zijn wapen, gevierendeeld, 1 en 4 van sabel, 2 en 3 van zilver,
1 beladen met een klimmenden leeuw van
zilver ; boven het wapen een wrong van
sabel en zilver, tot helmteeken een staand
hert.
V. D. PIT.
Begrafeniskosten. Onkostreekening van

den Boeckhouder
begraffenis :

VAN

DER

VEER

voir

rijcksd.

syn

stv. pen.

In ‘t sterfhuis betaalt als bij
reeckening blyckt . . . 64 46 0
Het maal voor dragers en
vrienden. . .
. 24 00 0
Aan dranck op de waac’kstooff
en het maal, soo wijn, bier
als brandewijn . . . . 21 3 0
Aan meester FINCK. . . . 2 0 0
Twee priesters agter het lijck 2 0 0
Somma 114 0 0
Versoecke dese bovenstaande Somma uyt
de verdiende Maantgelden te voldoen van
mijn swager DIRCK VAN DER VEER Zal.
PIETER

PICOLET.

Bovengenoemde boekhouder overleed te
Bergen in Noorwegen aan boord van het
0. 1. Comp. schip de Suyckermolen, den
5deU januarij 1705.

‘t Verheugd Amsterdam ter gelegenheid van het bezoek van Prins Willem
van Oranje, enz., 30 Mei 1768 en volgende dagen. ~1 Vooral in ‘t stadhuis werdt
bijzondere zorg gedragen. De brandspuiten
die twee in getal in dit treffelijk gebouw
voorhanden zijn, werden boven onder ‘t
dak gezet en behalven deezen, twee anderen op de binnenplaatsen gebragt : de waterbakken werden gevuld. Op de vertrekken daar de gewigtigste boeken en papie-

ren bewaard worden, en die maar eenigzints aan gevaar waren blootgesteld, werden tonnen met water geplaatst en kleine
handspuiten en raagbollen aan lange stokken gereed gehouden, om de eerste vonk
of vlam, die, hier of daar, vatten mogt, eer
zij eenige schade deedt, spoedig te blusschen, waartoe een genoegzaam aantal van
bedreven werkvolk bij der hand gehouden
werdt, onder ‘t opzigt van den Algemeemen Brandmeester, een ervaren man in zijn
beroep, die, op de tijden dat het Stadhuis
sterkst verlicht was, op last van Burgemeesteren aldaar geheele Nagten de wagt
gehouden heeft.” Z. WAGENAAR 3de stuk.
Wij deelen dit mede als bewijs, hoe veel
zorg onze voorouders bij buitengewone gelegenheden droegen om brand te voorkomen, en in de hoop dat een later geslacht
er door opgewekt worde het goede voorbeeld door hen gegeven te volgen.

Oude spelen. .- Trou Madame. In the

histories, tragedies and poems of
edited b y C H A R L E S
518, lees ik onder
de Illustrations to a * Winters Tale het volgende: ,,Trol-my-dames.”
FARMER quotes an
old treatise on Buxton *bBths, in which,
describing the amusements of the place, the
writer says: The ladies, gentlewomen,
wives, maids, if the weather be not agreeable, may have in the end of a bench eleven
holes made, into the which to troule pummits, either violent or soft, after their own
discretion ; the pastime troule in madame
is termed. This is evidently the same game
as our bagatelle, with the only differente
that there arc eleven holes instead of nine.
In the bagatelle-board the balls are sometimes dríven through t,he arches of a bridge
which crosses it; and for this reason the
game was anciently called Pigeonholes, as
wel1 as Trou-madame.
Op bladz. 517 ziet men in houtsnede eene
voorstelling van vier Trou-madame spelende
dames. Volgens deze teekening werd het
spel gespeeld op eene biljardtafel zonder
zakken, welks bovenste vierdedeel van het
overige afgescheiden was door een hooge
lat of een plank, waarin eenige poortjes;
achter deze plank schijnen nog kuiltjes in
de tafel aangebragt te zijn, in 3 of 4,rijen.
De bal wordt met een soort van queue
voortgest,oten. Geheel verschillend was een
trou-madame-spel, dat zich vroeger op het
buitengoed van mijnen grootvader te Bleiswijk bevond en waarop ik als kind wel
gespeeld heb. Het bestond uit eene vereeniging van houten hokjes met opensLaande
poortjes, zoo ik mij wel herinner, elf in
getal, waarvan 8 op eene lijn, en de twee
comedies,

WILLIAM
SHAKSPERE,
KNIGHT. Com. Vol. 11. p.
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buitenste met het middenhokje eenige duimen meer naar voren en iets naauwer van
opening. De hokjes waren genommerd.
No. 1 was het middenhokje, 2 en 3 die aan
de hoeken, 4 en 5 flankeerden het middenhokje enz. Men rolde van een bepaalden
afstand een’ bal in de hokjes; alleen wanneer de bal er in bleef liggen werden punten geteld ; de hokjes leverden verschillende
getallen van punten op, no. 1 b. v. 20, no.
2 en 4 elk 12, enz. Wie het eerst juist
honderd punten had, won het spel; wierp
men over de 100, zoo telde men weder af;
b. v. iemand had 99 en wierp den bal in
no. 1, zoo kwam hij terug op 81. Het spel
was weinig amusant.
s. v. VOLL.
Hattinga ( v g l . A . R . ; X . b l . 1 2 3 ,
188 en X1. bl. 296). In de r)NugeZuten
Gedichten van Mr. JAN DE TIMMERMAN, in
leven Pensionaris der stad Middelburg.
Middelb. 1774,” vindt men, blz. 14-16:
»Geboortegroet aan Mevr. A N N A M A R I A
COUTRY, huisvrou van den heere W I L HELMUS
TIBERIUS
HATTINGA, op den 27
van Lentemaand 175Q,” - waaruit blijkt,
dat deze nicht van den dichter toen 40 jaar
oud werd; mitsgaders blz. 185-188 : »Lier..
zang ter zilveren bruilofte van den WEd.
Gestr. Heere w. T. HATTINGA, Med. Doet.
en Schepen der stad Hulst enz. enz. en
de WEd. vrouwe A. M. COUTRY, 1753,” ‘s dichters neef en nicht.
Wolfaarlsdijk.
J.VANDERBAAN.
Willem van Braam (vgl. XIII. bl. 41,
99, 164). In antwoord op de vraag: wanneer en waar overleed WILLEN VAN BRAAM,
de dappere en beleidvolle bevelhebber van
het schip de Admiraal Piet Hein, in den
slag op Doggersbank? wil ik gaarne mededeelen dat deze W I L L E M V A N B R A A M gewoond heeft op het landgoed (weleer kasteel) den Engelenburg alhier; de beukenallee voor het huis, die nog aanwezig is,
is door hem aangelegd en draagt nog zijn
naam. - Zeker is het, dat hij hier gestorven en begraven is; in de kerk alhier vindt
men een zerk, ziJn graf aanwijzende ; waarschijnlijk zijn er te dezer plaatse meer
bijzonderheden omtrent hem te vernemen,
en zal men den datum van zijn overlijden
wel kunnen opsporen.
Brummen.
HORA RUIT.
[Hiermede komt niet overeen het op bl. 99 en
100 medegedeelde. Daar wordt door een onzer
medewerkers gezegd, dat VAN BRAAM te Zwolle
pstorven, door een anderen, dat hij te Loenen
gestorven en begraven is.]

Johan de Lusy (Luzy) (vgl. XM. b. 137).
In den N arand dictionaire hktoriaue etc. van
MORERI,
iettres 1-L, tome Vr pag. 306,
zal Majoor K. betreffende de familie DE
LUZY
eenige bijzonderheden vinden.
S. H. T.
Zuylichem (vgl. X111. bl. 201). Wie was
Heer van Z. v66r CONST. HUYOENS? HLJYGENS kocht deze heerlijkheid en annexe
goederen op den 23*ten april 1630 voor
f 40,000, behalve de onkosten, voor zooverre bekend, ad f 1,820. Zij werden aan
hem getransporteerd door vrouwe ELTZAVAN
GREVENBROECK,
weduwe JOOST
PIECK; zie daarover Bijdrage tot de kennis
van het karakter van C. H. ontleend uit aanteekeningen wegens het beheer zijner goederen
(medegedeeld doordenheer~.~.
SCHINKEL),
‘s Gravenhage 1842; alsmede De eer vun
C. H. gehandhaafd, enz., eene Bqdrage door
VAN
DAM
VAN BRAKEL, Gorinchem 1855.
Voorts blijkt uit een Copie Leenregister van
Gelderland, dat ELIZAB. v. GREVENBROECK
BETH

voorn. de
kregen uit
man JOOST
geërfd bij
DIRK

PIECK

zuilichemsche goederen had verkracht van testament van haar
PIECK van 1629, die ze had
magescheid van zijnen vader
in 1616. Deze DIRK PIECK(~~~

ZOOIl VanOTTOenVanCHRISTINAAUVERIJNS)

verkreeg deze goederen bij transport van
ISABELLA
PIEK
1591, die ze geërfd had in
1590 van haren broeder NICOLAAS PIEK,
die datzelfde jaar erfgenaam geworden was
van zijn zoon JACOB PIEK. Aan dezenlaatsten waren zij gekomen van zijne moeder
WILHELMA
VAN DOORN, eene dochter van
GIJSBERT, enhuisvrouw van~~~~~~~~voorn.
GIJSBERT VAN DOORN was daarmede beleend
bij transport zijner moeder WILHELMA PIEK,
huisvrouw van EVERT VAN DOORN,~~ 1529
in 1538; WILHELMA PIEK werd beleend in
1503. Voorts wordt, genoemd FREDERIK PIEK
1481, erf zijner moeder JOOST VAN HERLER,
iuisvrouw van GIJSBERT PIEK van Asperen,
lie b e l e e n d w e r d 1 4 6 8 ; e n AT~NT V A N
3ERLER

en

LTJSBETH

VAN

BRAKEL

!ZGtIe

iuisvrouw, in 1443, aan wien dit leen
verd getransporteerd door GOOSSEN V A N
<RAKEL en AGNESSES~AANSZ~~~~ huisvrouw.
Deze opgave betreft het leen van "f3
ran een uiterdijk te Zuilichem, Rijswaard,
sietwaard, Saet of Zaailand met al syn
oebehooren, die zeer waarschijnlijk dezelfde
)ersonen zal bevatten als die eigenaren of
leeren van Zuilichem waren, ofschoon de
keerlijkheid geen geldersch leen geweest
s, en het niet als zoodanig in het daarvan
bestaande register voorkomt, terwijl uit de
betaalde onkosten bij het transport in 1630
dijkt, dat zij tot de leenen van Vianen
behoorde.
30*
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H U Y G E N S verkreeg nog andere goederen
onder Zuilichem, als twee waardkens bij
opdragt van ARNT DE BIJL in 1630, en een
waard (de Middelwaard en Ruiterwaard),
bij opdragtvan MARGRIET en JOSINAVANLAWICK, volgens het leenrcgister in 1633, naar
opgave van den heer SCHINKEL, den 26sten
april 1638, voor de som, met de ongelden
daaronder begrepen, van f 14,500.
V. D. N.
Znylichem.
Wie was heer van Zuylichem
V66r CONSTANTIJN HUIJGENS? Het eerste
berigt omtrent deze heerlijkheid, welke
oudttds met den titel van erfburggraafschap vereerd werd, komt voor omtrent
1 1 9 6 of 1197, in een verdrag tusschen
H E N D R I K V, hertog van Brabant, en O T T O ,
graaf van Gelder, hetwelk mede onderteekend was door TIDO VASTART, castellanus
of burggraaf van Zuylichem. In 1203 vinden wij Zuylichem vermeld in het eindverdrag tusschen genoemde vorsten, welk
verdrag mede de onderteekening draagt van
BEGNERUS,
castellanus de Sulchem In het
laatst der dertiende eeuw had ridder JAN
VAN
HERWEN de tollen te Zuylichem verpacht voor den tijd van drie jaren, en in
1509 verkocht GERARD VAN LOO, heer van
Herlaer, haar aan REINALD, graaf van.Gelre,
die in 1312 den burg bij koop overdroeg
aan PELGRIM, heer van Voorne, aan wien
in dat’zelfde jaar de tol van Zuylichem door
graaf REINALD verkocht werd, wordende
de codicil van verkoop onderteekend door
graaf REINALD,
WILLEM,
graaf van Holland,
eIl
JOHANNES
VAN
HENEGOUWEN!
gl%af van
Beaumont. De heerlijkheid is m dat geslacht gebleven,. totdat, in 1435, ARNT VAN
HERLAER
daarmede beleend werd, uit wiens
geslacht zij, door eene erfdochter, met GIJSBRECHT
PIECK,
heer van Half-hsperen, getrouwd, qmtrent 1460, in dat van PIECK
is overgebragt. Hunne dochter W I L H E L M I N A
trouwde met E V E R T V A N D O O R N , wiens
kleindochter W I L H E L M I N A V A N D O O R N , in
1553, Zuylichem weder aan het geslacht
PIECK bragt, door haar huwelijk met CLAAS
PIECK,
heer van Enspick. Deze stierf kinderloos en de beérlijkheid werd verkocht
aan DIRCK PIECK, heer van Tienhoven. In
1590 werd met de heerlijkheid beleend
STEFFENVAN

ROSSEM,WegellSISABIëLPIECK,

zijne huisvrouw, van wien nog aanwezig
is eene aanstelling van ALBERT HOEFSMIT
tot de vicarij van het burggraafschap van
Zuylichem. In 161.4 was OTTO PIECK weder met Zuylichem beleend en in diens
geslacht bleef de heerlijkheid tot in 1630,
toen ELISABETHGREVE~BROEK,
weduwevan
JOOST
PIECK,
haar, met al wat daartoe en
aan behoorde, verkocht aan den beroemden
CONSTANTIJN
HUYGENS,
heer van Zeelhemen

in Monn&enland, ridder en president van
den raad van Z. H. den prins van Oranje,
van wien zij, in 1688, kwam op diens oudsten zoon, mede C O N S T A N T I J N genaamd,
wiens weduwe, SUZANNA RYCKAERT, in 1704
daarmede beleend werd. Een derde C O N S T A N T I J N , des voorgaanden zoon, was in
1718 erfgenaam der heerlijkheid en zijne
weduwe, PHXIPPINA DOUBLET, werdin 1740
daarmede beleend. Eene dochter der laatstgenoemde echtelieden, met name YUZANNA
LOUISA,
verkreeg Zuylichem in het jaar
1747. Zij huwde met jonkheer W I L L E M
baron V A N W A S S E N A E R , die in 1751 rnel
die heerlijkheid beleend werd ; twee jaren
later verkocht hij haar aan den heer JOHAN
BOELLAARD;
van diens zoon, JOHAN BOEL.
LAARD,
ging de heerlijkheid in 1818 over
o p m*. 4AURITS JACOB EIJCK VAN ZUYLIOHEY,
woonachtig te Maartensdijk in de
prov. Utrecht.
K. v. S. N”. 2.

Jaarverdeeling gedurende de fransche
republiek, Het is bekend, dat gedurende

de fransche republiek van 1’792, de maanden hare oude namen, janvier. fevrier, enz.
hadden verloren en dat die namen vervangen waren door Vendémiaire, Brumaìre,
.Frimaire, Niv&e, Pluvi&e, V e n t ò s e , Germirial, Florèal, Prairial, Messidor, Thermidor
en B’ructidor. Elke maand duurde 30 dagen
of drie decades; er waren daarenboven vijf
feestdagen (@es): 3. du Genie, 2. du l’ravaal, 3. de l’dction, 4. de la Recompense en
5 . d e I’Opinion. Dus in ‘t geheel 365 dagen. De herfst begon 1 Vendémìaire; de
wznter 1 Nivôse; de lente 1 Germinal en de
zomer 1 Messídor. De dagen hadden ook
hunne oude namen verloren; elke d e c a d e
had 10 dagen ; prinoidi, duodi, tridi, q u a -

trìdi, quintidi, sixtidi, septidi, octodi, nonedi
en decadi genaamd. De 15de Nivo”se b. v.
was alzoo puintidi van de 2de decade van

NioOse.
Bij welk besluit is die jaartelling ingevoerd, bij welk en wanneer geëindigd?
t
Uitgewekenen in 1787-1795. Bestaan
er ook lijsten van de uitgewekenen van de
jaren 1787-95, inzonderheid uit het Noorderkwartier van Holland? Zijn alle vertrokken ten gevolge van vonnissen van verbanning, of werd het den patriotten in het
dagelijksche leven te lastig gemaakt? Ging
men ook omdat anderen gingen, of alleen
om niet onder de stadhouderlijke regering
te leven? De satisfactie der prinses eischte
toch, naar ik meen, niet meer dan het afzetten, niet het uitzetten van sommige regenten en bij de proclamatiën van den prins
tot verandering der stedelijke regeringen
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(overeenkomstig het voorstel van Schoonhoven), nam deze de ontslagen personen in
zijne bescherming, met vermaning tot eendra@ en vergetelheid van het gebeurde.
Kluchtige inval. Het volgende stuk is op
een half vel papier in folio gedrukt. Waarop ziet het en wie zijn de vier heeren daarin
genoemd ?
KLUCHTIGE INVAL.
In Nederland, verkeert in Romen,
Is thans een Biegtstoel opgeregt ;
Daar staat het ieder vry te komen,
Mids hij maar zuivre waarheid zegt.
Paus WILLEM hoord ‘er met attentie,
Der Burgren Biegt en Reden aan:
En tot verligting der Conscientie,
Geeft Absolutie naar hun daen.
Maar ik beklaa,g vier Kardinaalen,
Ja met hun gansch Geslagt, helaas!
Want komt eens ‘hunne Biegt te faalen,
Zo word men Knegt, in stê van Baas.
‘k Geloof, men zou wel willen weeten,
Wie hier doch zyn die vier Messieurs ?
Hoort: een word eveneens gebeeten,
Als t’England tweemaal drie ter Beurs.
De twede, ‘k zal my niet vergissen,
Verscheelt zyn bynaam niet zeer veel
Van zeker Tuig, het welk de Visschen
Ter woonplaats strekt in ‘t laatste deel.
De derde, zo my dunkt, geheeten
Als zeker Stof, zeer zagt en gladt;
Dat meest by de El word uitgemeeten:
Ik wed een Juffrouw dit bevat,.
De vierde, ‘k hoop ‘t zal niet bevlekken,
Door daaden, die van zynen Naam;
Een Pol kan niet dan quaad verstrekken,
Maar is tot ontucht zeer bequaam.
Dit zyn de vier gedagte Heeren;
En mogt ik ‘sPauaen Raadsheer zyn,
De kans zou haast met hun verkeeren,
En all’ die trekken aan hun lyn.
De Restitutie zou haast volgen
Van al ‘t onrecht verworven Geld;
De Vryheid, op hun doen verbolgen,
Had haast het Recht in ‘t Land hersteld.
Verheugd u, braave Batavieren !
Gy ziet wel haast uw wensch tot staat:
Laat Benigheid uw doen bestieren,
Zo delgt gy ylings de Eigenbaat.
Voor de Aardigheid.
t’ Amsterdam gedrukt, voor den Uitgever,
L. RD.

ffebootieplaats van Menno Simons (vgl.
XTI. bl. 363). Ofschoon neen minnaar van
antikritiek, kan ik niet nalaten eenige aanmerkingen te maken op ‘t geen de heer
a. F R I J L I N K aanmerkt in zijne B$voegsels
en verbeteringen op Elisabeth Wolf, geb.

Bekker en
voor 1863
mededeeling
aangaande

Agatha Deken in .Leeskabinet
no. V. bl. 119, omt,rent mijne
in den Navorscher, XII. bl. 363,
de geboorteplaats van M E N N O
SIMONS. - S. BLAUPOT TEN CATE in ziJne
Gesch. der Doopsgezinden in Friesland, bl. 55
zegt: ) dat hij v$ zeker te Pingjum geboren
is, door hem zelven althans zijns vaders dorp
genoemd.” - Het Rirbgjurn in ‘t Leeskabinet
zal wel eene drukfout zijn. - nDat er eene
overlevering bestaat dat MENNO te Tibma
(in de wandeling Tibbe of Tjebbe) ZOU geboren zijn, lost hij zoo op, dat het hem
aannemelijk voorkomt, dat M E N N O eenige
jaren zijner jeugd te Tibbe heeft doorgebragt,” e n z . Ziet’ daar de eenige gissang
welke TEN CATE hier maakt, ofschoon FRIJLINK daarvan in ‘t meervoud spreekt. De
plaats, die F R I J L I N K uit de voorrede van
TEN
CATE'S
werk aanhaalt, is, naar mijne
gedachten, een hors CE’ oeuvre, daar die meer
ziet op het geheele werk in ‘t algemeen,
dan op de questie van MENNO'S geboorteplaats in het bijzonder, Overigens verlieze
H.
FRIJLINK
niet uit het oog, dat hetgeen
hier TEN CATE omtrent XENNO mededeelt,
meestal ontleend is uit het werk van zijn
zwager A. M. CRAMER: Het leven en de verrigtingen van Menno, Amst. 1837, waarin
de bewering voorkomt, dat de beroemde
Hervormer niet te Witmarssum (sic) maar
te Pingjum het eerste levenslicht aanschouwde. Dewijl dit werk niet in mijn bezit
is, kan ik de gronden niet opgeven, welke
de schrijver voor zijne meenmg aanvoert.
In elk opzigt is deze zaak waardig, nader
onderzocht te worden.
J. C. K.

Kondekerke in Zeeland. Volgens het
Kort verhaal der reformatie van Zeeland,
door J. w. TE WATER, bl. 68 en 211, en
ook andere schriften, betrekkelijk de kerkelijke geschiedenis, werd de Hervormde
leer al zeer vroeg, in 1566 en 1567 reeds,
te Koudekerke gepredikt. Evenwel in dien
tijd, en zoo het schijnt nog tot 1583, slechts
door predikanten buiten vaste bediening.
Het schijnt nogt.ana dat deze reizendeleeraars zich in die moeielijke tijden op Walcheren te Koudekerke het meest veilig
achtten, daar men leest, dat er destijds drie
zulke predikanten aldaar woonden, hetwelk
men zal moeten verstaan van hunne gezinnen, waarbij zij nu en dan, soms drie te
gelijk, tijdelijk woonachtig en te huis waren.
Maar nu leest men ook in het gemelde
werk van T E W A T E R , gelijk ook op eene
bestaande Naamlijst vun Predikanten te Koudekerke, dat door gemelde reizende leeraars
in 1566 of 1567 te Koudekerke gepredikt
en de H. Doop bediend werd 1) in. een bij-
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geJxuurd Au&.” Wie kan mij nu
zeggen, of dit huis te Koudekerke nog geheel of deels aanwezig zij, met aanduiding
waar het aldaar staat of gestaan heeft?
z o n d e r en

P.

FRET.

Predikanten te Winkel. In de voor
eenige jaren gesloopte kerk der hervormde
gemeente te Winkel in Noordholland vond
men een bord, --aarop geplaatst waren al
de namen van predikanten, die daar den
evangeliedienst verrigt hadden met aanwijzing tevens, van waar zij gekomen en wanneer zij weder vertrokken of overleden waren. Ik zag dit bord meermalen in mijnen
nog jeugdigen leeftijd en meen dat de
laatst daarop aangeteekende naam die van
d”. W. C. VAN CAMPEN was. - In de later
gebouwde kerk wordt dit naambord, naar
ik verneem, niet meer aangetroffen. - Zou,
door vriendelijke tusschenkomst van één
der heeren medewerkers aan he& tijdschrift
de Navorscher,
die naamlijst, aangevuld tot
op dezen tijd, niet kunnen worden opgegeven?
Aangenaam zou dit zijn aan v. B., en
misschien ook voor het kerkelijk archief
niet geheel onbelangrijk.
,,Menno van Coehoorn was afkomstig van
den bekenden M E N N O SIMONS, maar geen
opvolger van’ zijne stellingen, dewijl deze
de krijgsdienst afkeurde, en C O E H O O R N
daarentegen dit’ leven verkoos.” Zóó lees ik
in de .Korte Levensbeschr(+ing
der Nederl.
vorsten, helden en vermaarde mannen. 11.397.
Is het eerste waar?
J. C. K.
Keurslijf. Ik heb altijd gelezen, dat dit’
vrouwelijke kleedingstuk door C A T H A R I N A
DE MEDICXS
zou zijn uitgedacht of ten minsten door haar het eerst gedragen. Nu lees
ik in the Art-Journal
for July, dat de anglo-,normandische dames in de eerste helft
van de 12de eeuw reeds keurslijven droegen en dat het toen mode was zich sterk
& rijgen, ‘t geen ook door een caricatuurbeeldie van dien tiid wordt aanschouweliik
gemaikt. Hoe moe< ik nu die beide opgiven overeen brengen ? Van welke eeuw
dateert het keurslijf? Best,aat er ook eene
geschrevene geschiedenis der mode of der
kleeding ?
Q*

Cartouche (vgl. X111. bl. 196). Het vierde
geraamte op de St. Antonies-waag te Amsterdam kan niet van C A R T O U C H E zijn geweest, want deze werd den 28ste” november
1721 te Parijs levend geradbraakt met elf
slagen.
S. J.

Iq de leidekker (vgl. X111. bl. 113).
Arme ketter! Niet genoeg dat gij door de
inquisitie ter dood zijt gebragt, - nog
driehonderd t.wintig jaar na uw dood wordt
gi gebrandmerkt als een man, die u de verrijzenis loochende,” een materialist, die alles
met den dood gedaan achtte en die het
oordeel van LUTHER verdiende, ,,dat hij van
den duivel was bezeten.” Nog eens arme
ketter, wiens gruwelijke leer misschien menigen lezer van den Navorscher een huivering heeft aangejaagd ! En toch - op het
punt der verrijzenis is misschien ziJn beschuldiger J. L. A. 1. en zeker menig lezer van den Nczvorscher geheel en al van
hetzelfde gevoelen als hij.
De man - want hij is het wel waard,
dat wij uit authentieke bescheiden hier ‘t
een en ander omtrent hem mededeelen heette L O D E W I J K RUYSTINCH,
meestal bij
verkorting E L O Y , soms ook L O Y , en was
leidekker of schaliedekker van beroep. Hij
had zich aangesloten bij de secte van DAVID
JORIS
en stond waarschijnlijk ter goeder trouw ín de meening, dat deze dweeper
een van God gezonden profeet was, terwijl
uit niets blijkt, dat E L O Y zich schuldig
maakte aan de onzedelijke levenswijze,
waartoe de dweepzieke st.ellingen van DAVID JORIS maar al te veel aanleiding gaven
onder zijne aanhangers. Veeleer schijnt ELOY
een even vroom, echt christelijk gezind,
hoewel niet zoo standvastig man geweest
te zijn, als de deventersche Davidiorist
JURRIAAN
K E T E L .Deze JURRIAANKETEL,
in het laatst van junij of ‘t begin van juli
1544 wegens het drukken en ‘t verspreiden
van het, Wonderboek van DAVID JORIS te
Deventer in hechtenis genomen, deed eene
zeer uitvoerige bekentenis ,,van DAVID JODRISSEN
gezelschap, van hun geloof, boe)) ken, aanslagen, voortventers en van hun
j)uiterste meening waar zij zich toe verlan ten,” bij welke bekentenis hij als medeaanhangers der secte bekend maakte binnen
Antwerpen of den omtrek dier stad CORNELIS VAK L I E R , heer van Berchem, en
diens zwagers, de gebroeders J O A C H I M en
REIGIER
VAN
BERCHEM,
met hunne moeder,
GERRIT
RBULT

KERSSESIAKER,

CHRISTOPHER

HER-

(een Franschman, juwelier) en ~,een
» wesende een leydecker oft schaliedecker,
~dien hij anders niet noemen can.”
Deze allen zouden tot het verspreiden
der werken van D A V I D J O R I S 6f geld gegeven óf medegewerkt hebben, - allen
behoorende 1) tot de secte Sadducaeorum,
1 niet gelovende in de vcrrijsinghe der dooBI den ende hebbende groten aanhangh.”
De regering van Deventer haastte zich bij
schrijven van 8 julij aan de regering van
Antwerpen en aan de landvoogdes XARIA
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daarvan kennis te geven. ‘t Had ten gevolge
dat de regering van Antwerpen reeds den
16aen julij aan de landvoogdes kon berigten, dat de Franschman- C H R I S T O F F E L HERAULT en de schaliedekker LODEWIJKRUYYTINCK
in verzekerde bewaring waren (de
overigen waren het, tot nog toe ontsnapt),
ja dat ELOY reeds een bekentenis »op de
pijnbank” had afgelegd. Die bekentenis,
op den 15den julij gedaan, komt hierop
neder, dat hij met HERAULT bekend is en
op de vraag: 1) of hij niet, gelooft dat elk
1 mensch verrijzen zal met zijn eigen vleesch,
1 met zenuwen? beenderen, bloed en de
1 substantiën, die een mensch toebehooren ?”
antwoordt, dat hij wel gelooven wil, mat
de H. Kerk daaromtrent gebiedt te gelooven, maar dat hij tot nog toe gemeend had,
ndat als dit ligchaam st,erven zou, dat de
,>menschen dan worden zouden gelijk enllgelen Gods en een geestelijk ligchaam
l~zonder vleesch, bloed, beenderen of ade))ren of dergelijke menschelijke leden aan))nemende.” Ten bewijze beriep hij zich
op 1 Kor. XV. Voorts verstond hij 11de
~rverdoemenis ook geestelijk en niet mate)) rieelijk , allegerende daartoe: want de
3) menschen geestelijk verrijzen zullen, dat
»zii ook geesteliik verdoemd zullen wor>) den.” M & ziet”het: dit zoogenaamd Sadduceïsme was nog al zoo vreeselijk niet!
Toch volgde, als naar gewoonte, een zeer
scherp schrijven van de landvoogdes, (d. d.
20 julij), waarbij zij de uiterste gestrengheid tegen de David-joristen te Antwerpen gelastte, nvooral zoo er lieden onder
»waren van zulk een naam en stof, als
1 zijn de geaccuseerde personen.” De procureur-generaal moest de voortvlugtigen zien
magtig te worden. De vragen, aan de gevangenen te doen, waren deze: »of zij
)> geen conventiculen gehouden hebben om
))van de H. Schrift en hunne zaligheid te
l~communiceren? waar en met wie? welke
~~disputatiën zij hadden en welke boeken
J) zij hadden gelezen ? of zij geen conver.
»Satie
met CORNELIS VAN LIER,JOACHIM
en
»REINIER
VAN BERCHEJI,
hunne moeders of
azusters, hadden? of zij DAVID JORIS niet

>I kenden? of zij zijne boeken niet gezien
ren gelezen hadden? en of zij niet weten
~)waar het Wonderboek gedrukt is?”
Deze nieuwe aanschrijving der landvoogdes schijnt aanleiding gegeven te hebben
tot nieuwe inhechtenisnemingen. Althans
in ‘t begin van september zaten te Antwerpen wegens Davìd-joristerij
gevangen
JEHAN
NIQIJE

DAVION, JAQUES DORHOUT
en
VAN
OUCLE: de laatste werd

DOMI-

gehouden voor b~escripvain de tous les livres,”
maar van Rosendaal naar de gevangenis
te Antwerpen gevoerd ,>il s’est dégorgé.”

(Wat beteekent dit?) Omstreeks dienzelfden tiJd was onze ELOY naar ‘t s l o t t e
Vilvoorde vervoerd, om daar tegen anderen, die zijne adherenten waren, verhoord
te worden. Twee dier aanhangers werden
geëxecuteerd, waarover de landvoogdes den
18den october hare hooge tevredenheid aan
‘t bestuur te Antwerpen te kennen gaf,
tevens aandringende op het ~1 executeeren
metten viere” van ELOY als 0 relaps,” waaruit ik opmaak, dat de retractatie, die in de
bekentenis van 15 julij voorkomt,, voor een
volledige herroeping gehouden werd, schoon
hij dan later ook weer in zijn vroegere
dwaling, zoo als het heette, terugviel. Aan
‘t verlangen der landvoogdes werd voldaan
en ELOY ter dood gebragt 25 octob. 1544.
Daags te voren herriep hij alles wat hij
bij vroeger bekentenissen ten laste van anderen gezegd had, bewerende dat hij daartoe was gekomen alleen door vrees voor
pijniging en door zucht om zijn leven te
verlengen. Met name dechargeerde hij JEHAN
DAVION en verklaarde met dezen nooit over
godsdienstige onderwerpen gesproken, veelmin eenig- geld
van hem ontvangen te hebben om boeken te doen drukken: zelfs
wist hii niets van zulk een drukkerii af.
D i t all& verklaarde E L O Y ))sur sa pari de
paradis,” zoodat hij ten einde toe aan een
volgend leven bleek te gelooven, al nam
hij dan ook nde verrijzenis des vleesches”
niet aan. - Na den atmen ELOY aldus
gerehabiliteerd en tevens J. L. A. 1. geantwoord te hebben, dat de bewuste boekjes blijkbaar niets anders geweest zijn dan
tractaten van DAVID JORIS - vergunne hij
mij ten laatsten de vraag: waar ergens in
de werken van L U T H E R het oordeel van
dezen hervormer over de Loyisten voorkomt ?
CONSTANTER.
Koning in partibus. Paus C L E M E N S X11
stierf op zaturdag 30 januarij 1740. Maanden lang bleef de pauselijke zetel onbezet,
want eerst 17 augustus werd PROSPER
LAMBERTINI, geboren in 1675 en in 1728
door B E N E D I C T U S X111 tot kardinaal verheven, tot paus gekozen (BENEDICTUS XIV).
De keizer van Duitschland en de koning
van Frankrijk hadden zich intusschen ernstig bij ‘t conclave beklaagd, dat de kerk
zoolang zonder hoofd werd gelaten; en
zelfs PASQL'INO den Franschen vroedmeester, die over Rome naar Napels reisde om
de koningin der beide Siciliën in hare
zwangerschap ten dienste te staan, verzocht, dat hij toch ‘t conclave van een’
paus zou verlossen. Die meer dan halfjarige onbeslistheid bragt ergens tot den
voorslag, dat voortaan de roomsche vorsten en staten bij beurten een’ paus zouden

240
benoemen, en zulks voor den tijd van 7
jaren. Om de 7 jaren zou er dan eene
nieuwe verkiezing moeten plaats hebben,
en wel in deze orde:
1”. door den keizer van Duitsohland,
beurtelings voor Duitschland en voor de
Nederlanden;
2”. door den koning van Frankrijk;
3”. door den koning van Spanje ;
4”. door den koning van Portugal ;
5”. door Italië (beurtelings door den koning der beide Siciliën, door den koning
v a n Sardinië, door de republiek Venetië
en door den groothertog van Toscanen);
6O. door Polen, en
7”. door Hongarije.
Stierf de Paus binnen de 7 jaren, dan
zou de benoeming van een nieuwen, voor
den nog overigen $d, bij den vorst of bij
de natie moeten bIgven, die den overleden
paus had gekozen. De ontwerper van dit
plan wist evenwel geen raad met den koning in partibus, wien toch ook wel eenig
regt van verkiezing mogt worden toegekend.
Was die titel: Iróning in partibus, meer
in gebruik, of eenvoudig eene pasquinade
op den ridder ST. JORIS, den zoon van JACOBUS
11, den pretendent der engelsche
kroon, geboren in 1688, en in 1701 door
Frankrijk als koning van Engeland erkend,
den koning zoleder land? Ik meen toch, dat
de uitdrukking ziet op dezen, en niet op
FRANCOIS van Lotharingen, den groothertog
van Toscanen, den echtgenoot van nLmIA
THERESIA, den verkoren ~oomsch
koning. Want
al ontbrak die waardigheid in het plan, de
tegenwoordige waardigheidsbekleeder
kwam
er althans in voor.
Dat de uitdrukking aan de Kerk ontleend,
maar verminkt is, behoef ik wel niet t.e herinneren.
S. J.
Schermschool te Amsterdam (vgl. XHI.
bl. 169). WAGENAAR. Amsterdam. fo. 2e stuk
bl. 408; zegt er van: 1)1n ‘t jaai 1586 besloot de Vroedschap de Schermschool te
houden in de kerk van ‘t Prinsenhof, voormaals ‘t Ceciliën-klooster. Doch ik weet
niet of zulks geschied z$. Weinige jaren
later, hieldt men ze, boven ‘t S. Margareeten-kerkje in de Nes, nu de kleine vleeschhal. In laater tijd, schijnt ze ook boven de
Waage op den Dam, en in de Voetboogsdoele op den Singel te zijn gehouden. Doch
in ‘t jaar 1650 werdt.” enz., waarna ‘t berigt volgt van de schermschool, die op den
hoek van het Molenpad werd ingerigt. De
vrager, die ons in 1637 verplaatste, heeft dus

keus tusschen drie localen: dat boven de
hal, dat boven de waag en dat in de garnalendoelen.
CONSTANTER.

Paalworm. Naar luid van eenige dagbladen van junij dezes jaars is ‘t onlangs,
bij het ligten der sluisdeuren aan de koopvaarderssluis aan het Nieuwe Diep, gebleken, dat de paalworm ook gecreosoteerd hout
aantast, maar eerst later, en alleen bij gebrek van niet gecreosoteerd hout. Dat berigt
heeft mij e e n ander herinnerd, dat voorkomt in den Euro@chen Mercurius van 1740,
deel 1. bl. 72, en dat hierop nederkomt:
Een arme visscher van ‘t eiland Wight,
SEARL
KNOWLES,
had een middel gevonden
om ‘t hout der schepen tegen ‘t doorknagen
van de wormen te beveiligen. Op de koninklijke werf te Portsmouth werden dien
ten gevolge uit eene en dezelfde plank,
drie stukken van 8 of 9 duim in ‘t vierkant
gezaagd. Twee daarvan werden naar de
door den visscher uitgevonden kunst toebereid; aan ‘t derde werd niets gedaan.
Men liet 31 januari 1738 al de drie stukken ,in ‘twater zinken. 31 januarij 1739
werden ze weder opgehaald. En nu vond
men het n,iet toebereide hout doorknaagd
als een honigraat, terwijl de beide andere
stukken gaaf waren gebleven.
Is de kennis van dat middel, dat een
jaar lang de proef doorstond, verloren gegaan? Of is ‘t later bevonden niet proefhoudend te zin ? Of kan de wetenschap,
op hare tegenwoordige hoogte, ook nog
eenig voordeel doen met. hetgeen de ondervinding een’ eenvoudigen engelschen visscher had geleerd ?
Ik neem de vrijheid, berigt en vragen
hiermede onder de aandacht te brengen
van hen, die daarnaar onderzoek kunnen
doen, meenende, dat de scheepvaart in ‘t
algemeen, en onze vaderlandsche sluiswerken in het bijzonder te groot belang bij de
zaak hebben, om niet alles aan te wenden
tegen de gevaren, waarmede de paalworm
zoowel de eene als de andere voortdurend
bedreigt.
In het straks genoemde tijdschrift, dat
in de Koninklijke Boekerij te ‘s Gravenhage aanwezig is, vindt men van den paalworm gewag gemaakt. 1732. dl. 1. bl.
297-309 en dl. 11. bl. 193; 281-313;
1733. dl. 1. bl. 285-292 en dl. 11. bl.
288-300.
S. J.
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OUDHEID-, MIJNT- BN PENNINGKUNDE.
Opschriften op gesohut (vgl. A. lt. ; XIII.
bl. 174). De bcteekenia van het t. 1. a. pl.
medegedeelde opschrift is deze : Geeft ijzer
en kruid (poer, fr. poudre). Als eene beurs
(bom, borze) van koord of touw (snoer), zal
ik maken, enz., dat is: zoo gij mij ijzer
en kruid geeft, zal ik den vijand als eene
garen beurs met mijn kaken tot stukken
en vodden maken en verscheuren.
J. H. v. D.
Opschriften op gesohut. Poer staat natuurlijk voor buspoêr, buspoeáer, buskruit;
snoer is touwwerk; verg. v0NDbiI.s Lof iler
Zeevaert :
Van zeil, van treil, van roer, van snoer,
van want beroofd.
Bars zal burse, beurs zijn, en de beteekenis
van ‘t geheel dus: u geef kogels en kruid,

en ik zal den vijand als tot, een gevlochten
beurs maken, en hem aan stukken en lorren uit een scheuren.
v. VL.

Draagteekenen ter herinnering van vaderlandsohe gebeurtenissen. - Het Afelalen

kruis is ingesteld bij koninkl. besluit van 12
sept. 1831, no. 70. - Maar bij welke besluiten zijn de draagleekenen
ter herinnering van het beleg van Naarden (1813) en
voor de haagsche schutterij (1814) ingevoerd? Zijn er nog meer nederlandsche
draagteekenen, behalve de drie opgenoemde
en dat ter herinnering van den jongsten watersnood in Gelderland ? De Doggersbankmedaille is, als ik wel heb, uitgestorven.
xxxa.

.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Dirc Potter. De dichter van Der ‘mznnen
loep verhaalt ons, dat hij eene goede opvoeding heeft gehad. Hij zegt 1. vs. 37.
Doch donct my prísens weerdich wesen,
Datmen kan scriven ende lesen
Ende te maten Latijn verst,aen
Daer om heb ic ter scole gegaen
Van logijck ende philosophie.
Als ic die rechte waerheyt lye
So ist dat ic niet veel en verstae;
Maer die goede oude gramatica
Heb ic onthouden in minen brieff.
Wist icse bet, het waer my lieff.

cum suis appertinenciis et naulum quod
mercatores debuerant sibi dedisse.
Vr humilis servitor thicus pottSecretarius ducis Hollñ.
P.

LEENDERTZ,WZ.

Constantijn Huygens en zune vrienden

(vgl. X111. bl. 207). Wie zijn die vrienden
geweest? Ofschoon allen denkelijk uit den
Haag, is van hen uit de Brieven van HOOFT,
van de jaren 1643 en 44 niets te ontdekken; alleen uit den brief onder no. 731
aan C. HUYGENS van den Huize te Muide
Dat hij Latijn verstond en het ook schrij- geschreven en geteekend door HOOFT, zijne
ven kon, al was het, zoo als meestal in
huisvrouw en eenige daar zijnde vrienden,
dien tijd Hollandsch in latijnsche woorden, d e n 30st”fi van oogstmaand 1644, blijkt
van EUYGENS' nachteloosheidt in ‘t stuk
blijkt uit het fragment van eenen brief dat
ik hier laat volgen. Het is door DIRC POTljvan woordthouding aan dat. huis, dien
u d’ eere van een bezoek belooft was”, zonTER
met eigen hand geschreven en bevindt
der meer. En alhoewel J. SCHELTEMA in
zich te Londen op het Britsch museum in
de collectie GaEba, B. 2. De heer mr. L.
zijne Redevoerhg over de Brieven van HOOFT,
PH. C. VAN DEN BERGH heefti het daar gede personen, die op het huis te Muiden
verkeerden behandelt, en men ook uit
vonden en mij medegedeeld.
Adhuc cepit <Johannes B r u y n a p u d li- zijne Gesckiedenis van het Slot aldaar zeer
vele personen, geleerden, kunstenaars en
tora Zelandie cuidam Wolfardo de Medemblic nato subdito domini m e i ducis Hol- ook vrienden van HOOFT door hem vermeld,
kan leeren kennen, vermeen ik, dat, de
Iandie nunc commaranti in Hamborg, navem
suam plenam servisia Hamburgensi etduxit
initialen der vrienden, in de Korenbloemen
in Wintkelze et vendidit ibi ad nutum
voorkómende, daaruit niet zijn te ontcijferen
en het alzoo bezwaarlijk zal zijn de namen
suum, supplico amore dei et domini mei
dncis et specialiter quod dictus Wolfardus
van die kaagscke vrienden met zekerheid
te noemen.
est affinis et servitor mlieris mee, quod
V. D. N.
ipse ad minus possit rehabere navem suam
31

Constantijn Huygens, enz. Met behulp
der aanteekening uit HTJYGENS' Dagboek in
de bijlage op V A N V L O T E N S uitgave van
HOOFTS
Brieven IV. (bl. 274), zijn die drie
andere vrienden gemakkelijk uit te vinden.
HUYGENS toch schrijft daar, dat hij den
14den april 1643 van Haarlem naar Muiden
trok met de heeren TRESLONG en VICQUEFORT; de eerste vijf letters ‘) zullen dus
wel genen A. D. H. G. T. (reslong) gelden;
J. D. V. is natuurlijk JOACH~I DE VICQUEFORT,
terwijl onder M.D. diens vrouw zal
verstaan worden. In de Brieven zelf (843,
844 en verv.) vindt de belangstellende
vrager nog een en ander over dat bezoek
der 1) vijf Haegsche gasten.”
- Gedichten van Wouter Verhee (vgl X111.
bl. 176). In KOBUS en DE BIVECOURT, Beknopt Biogr. Handwoordenb.
van Neder&
dl. 111. bl. 161-162, wordt melding gemaakt
van eenen
WOUTER
VERHEE, geboortig uit
Gouda, die in 1581 te Enkhuizen woonde
en daar, door COORNHERTS beleid, oorzaak
was, dat die stad toen niet onder het gebied van FILIPS 11 werd teruggebragt. Mitsgaders van zijnen broeder JAN CORNELISZ.
VERIIEE,
voorkomende als president-schepen
van Amsterdam, en die door P. C. IIOOFT
geroemd wordt als een man van een bekoorlijk vernuft. Trouwens, toen in 1587
de graaf van Leycester de hoofdstad bezocht, werd hij door VERHEE verwelkomd
met eene sierlijke latijnsche rede, waaraan
zich de oud-burgemeester M. KOSTER, wiens
werk dit geweest zou zijn, had onttrokken.
J.VANDERBAAN.
Wolfaartsdijk.
Salomon de Monchy (vgl. X111. bl. 112,
149). SALOHON DE ~IONCIIY had totvrouw
JIARIA
PETRONELLA
VAN
HOECKE.
Vanhen
vind ik aangeteekend de vier volgende kinderen :
1. FRANÇOIS WILLEM DE MONCHY, geb.
23 feb. 1749.
2. R A C H E L A L I D A W I L L E M I N A D E MONCHY,
geb. 8 april 1752, echtgenoot van
mr. SIXEON PIETER VAN SWINDEN.
3. ~XARIA GEERTRUYDA DEMONCHY, geb.
26 act. 1754, gehuwd aan . . . . FORSTEN.

Zij stierf te Delft 14 jan. I’821, als weduwe, en
4. MICHIEL MARINUS DE MONCHY, geb.
18 maart 1759. Of er meer waren weet
ik niet.
c/4.
J. Norell, Ysselstroom (vgl. X111. bl. 207).
Wie was NORELL? De redactie van den Na-

vorsclzer had op die vraag kunnen verwijzen naar den eersten jaargang van 1851,
alwaar van JAN NORELL en zijn &ebtroom
reeds is gewag gemaakt, zie Navorscher, 1.
bl. 123, 176, 294, 358, en voorts WITSEN
GEYSBEEK B. A. c. Woordboek der dichters
in voce NOREL.

V. D. N.
J. Norel. Zijn portret komt voor in zwarte
kunst, door P. SCHENCK, met het onderschrift, :
NOREL, die in zijn jeugd heeft aarde en
zee doortoogen,
En ‘t flonkrend heemelligt aanschouwt
met kundige oogen,
Wiens vlugge digtpen ‘t lof van veele
Vorsten meld,
Pronkt hier in swartekonst op ‘t wit papiere veld.
J. FEITA?vIA.

Cui, de se benemerito, iconem hunc, ut
animi gratissimi iucundam tesseram, summo
cum obsequio offert PETRUS SCHENCX, sc.ulptor.
C. W. B. ,
Van Duverden (vgl. X111. bl. 208). Wie
kan hij geweest zijn? CORNELIS VAN DEUVERDEN
was schepen te Utrecht 1606, 7,
10, 11 en meer jaren tot 1632; cameraer
a,ldaar 1608, 9, 13, 14,21; raad 1615, 19;
stadhouder v. d. leenen 1621; burgemeester 1623/5; heemraad op ,den Lekkendijk
1625 ; gecommitteerd ter beschrijving 1627/8,
30; overleden 2 junij 1634; zie Utrechts
Plakaatb., 111. 179; Archief van kerkel. en wereldl. geschied. van CJtrecht,
door DODT VAN
FLENSBURG, dl. VI. bl. 26, noot (3), bladz.
83 en 94 wordt hij vermeld als kapitein of
hoofdman bij de schutterij in 1617 en 1619;
dl. V. bl. 175, wordt hij beschreven als
een uitmuntend papist, die behoorde tot de
nieuwbenoemde raden in 1614. Hij schijnt
Wel een zoon geweest te Z$n Van ARNT,
die 1577 door GT. VAN OLDENBARNEVELT
was neergeslagen, zie Krongk van het Hist.
Genootschap te Utreckt, dl. V. bl. 363. Waarschijnlijk was hij dezelfde als C. VAN
DUVERDEN, van wien de briefis van1600.
V. D. N.
Maagdeklachtje.

Matthias

Havius

(vgl.

X111. bl. 180 en 211). In v. D. AA, Biogr.
Woordenb. der Neder& dl. VIII. bl. 295,
wordt vermeld een JACOBUS HAVIUS,
die
in 1658 een treurspel uitgaf, onder den
titel van: Zoriadres en Odat&.
J. VAN DER BAAN.
Wolfaartsdijk.

Oude uitgaven der gedichten van Hooft.
1) Dele zijn in dc vraag zelve verkeerdelijk in
tweeën gesplitst.

De eerste uitgave van HOOFTS gedichten
is die van 1636. Sommige daarvan echter
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kwamen reeds vroeger in het licht. Men
vindt er een aantal in de Emblemata Amatoria. Af beeldinghen van Minne. Emblemes
d’Amour. Ghedruckt t’ Amsterdam bij WILLEN
JANSZOON in de vergulde Zonnewijser,
1611, en ten tweeden male b$ denzelfden
in 1628. Voorts vindt men er in de volgende
verzamelingen.
u Den Nieuwen verbeterden Lusthof gheplant
vol uytgelesene, eerlycke, Amoreuse en vrolycke ghesangen enz., tot een besluyt by
ghcvoeght een Bruyloftsbancket enz. Den
derden druck gebetert en veel vermeerdert
t’ Amstelredam by DIRCK PIETERSZ. in die
witte Persse, by die Oude Brugge aent
Water. Anno 1607.” In den eersten druk
van dit werkje, van 1602, komen geene
gedichten van HOOFt voor. Den tweeden
druk ken ik niet.
Den Bloemhof van de Nederlantsche Jeught,
beplant met uytgelesene Elegiën, Sonnetten,
Epithalamien ende Gesangen enz., t’ Amstelredam by DIRCK PIETERS~. in de Witte
Parsse in de Oude Brug-steech. A”. 1608.
Tweede uitgave bij denzelfden 1610.
Apollo of Ghesang der Musen, wiens lieflijcke stemmen meerendeels in vrolijcke en
eerlijcke gheselschappen werden ghesongen,
Amst. DIRCK PIRTERS. in de Witte Pars,
1615. Verzameld door BREDERO.
Mìnneplìcht ende Kuysheits-Kamp. Amst.
J. A. COLOM, 1622 (vgl. Nav. XIII. bl.
46, 111).
Lofdichten en dergelijke voor werken
van HUYGENS en anderen.
Afzonderlijke uitgaven van :
Brief wan ïlfenelaus. Amst. 1615, zonder
naam van uitgever. 4”.; Amst. bij WILLEM
JANSZ., 1617. 4”. Dr. SCHOTEL, Avondstonden, bl. 106, noemt eene uitgave van 1608.
Bestaat die? Of moet het misschien 1618
zijn, in welk jaar dit gedicht gedrukt is
in de tweede uitgave der Emblemata? In de
eerste uitgave van dit werkje wordt het
niet gevonden.
Lijkklacht op HASSELAAR, 1616, fol.
Hollandsche groet, 1629, fol.
Van gedichten in verzamelingen voorkomende, later dan 1636 gedrukt, als Yerscheiden Gedichten, Klioos Kraem enz. spreek
ik hier niet.
Het schijnt echter, dat er nog andere
verzamelingen bestaan, waarin gedichten
van HOOFT opgenomen zijn en die mij onbekend zijn gebleven. Ik vermóed dat om
de volgende redenen.
In de Emblemata (beide uitgaven) staat
boven het lied Windeken daer het bosch af drilt
(uit de Granida) als zangwijze Vluchtige Nimf.
Dit laatste lied is noch in dit bundeltje,
noch in Lusthof of Bloemhof gedrukt.
Bij den zang, in 1601 gedicht, 1 Xoo ‘ik

Leb gemint, en min, en 09zgetroost moet bl@en,”
voegde HOOFT later nog een couplet en teekende daarbij aan: aDese veers is t hmaterdam oock bij gedaen en t samen wt,gegeven onder naem van Don Diegoos clacht.”
Nu komt het lied wel met dit couplet er
bij in den Bloemhof voor, maar zonder opschrift.
Wanneer en waar zijn deze twee zangen
het eerst gedrukt en zijn er ook nog andere werken gedurende HOOFTS leven gedrukt waarin gedichten van hem zijn opgenomen ?
P. LEENDERTS

WZ.

J. Jz. de Dood. Wie bezorgt mij het
dichtstukje van J. SIX VAN CHANDELIER,
op den blaas-steen van J. JZ. DE DOOD,
waarvan deze zich met een broodmes verlost had? Het moet voorkomen in zijne
J. C. K.
Poëzij bl. 495.
J. Jz. de Dood. Het door J. C. K. verlangde gedicht is het volgende:
op

JAN JANSEN DE DOOD,

Smid t’Amsterdam,
Die sich selven van den steen heeft gesneeden,
afgebeeldt door SAVOOI.
Ook dus leeft, door SAVOOI, de smid JAN
JANSDE DOOD,

Die synen blaaskrop self, de tweede snee,
acht loot,,
Een suuren steen, gelyk een henei, heeft
ontsneeden,
Zo0 stout, als waaren steen, of yser al syn
leeden.
De Dood ‘t bly siende, sprak, wat heb
ik deesen man
Te dooden, die sich self zoo moedigh
dooden kan ?
Maar wierd bedroeft, zoo draa hy leevend
was gebleeven.
Nu is DE DOOD gesond, getrouwt, een steun
van ‘t leeven.
- -

Verba valent usu, sicut nummi. Wie
heeft dat gezegde het eerst in schrift gebragt? - BILDERDIJK en DA COSTA verzetten zich met kracht tegen het eerste
gedeelte, en het tweede is eene dwaling.
Geld ontleent toch zijne waarde niet van
een willekeurig gebruik. Een gulden b. v.
moet een bepaalde waarde aan zilver hebben. Heeft hij die waarde niet, hij zal niet
overal als betaalmiddel, als gulden worden
aangenomen. Heeft hij meer waarde, hij
zal spoedig in den kroes worden gesmolten
en als koopwaar in den handel gebragt.
t 2*
314
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De dertig schoonheden.
Celle qui veut paroir des femmes la plus belle
C’est dix fois trois beautés, trois Eonys, trois
courts, trois blancs,
Trois rouges et trois noirs, trois petits et
trois grands,
Trois etroits et trois gros, trois menus soient
en elle.
Bovenstaand versje is door mij. zoo ik
meen, in een roman van AINSWORTH gelezen, zonder direct te weten in welken. Heeft
misschien een der lezers van den Navorscher er aanteekening van gehouden, dan
zou ik gaarne opgave wenschen te ontvangen, waar ik dit gelezen kan hebben,
en daarbij welke die dertig schoonheden
kunnen zijn. In een ander werk vond ik,
dat een zeer oud en zeldzaam latijnsch gedicht, deze schoonheden vermeldt. Het schijnt
dus in vroegere tijden nog al bekend te
zijn geweest, dat een vrouw geen zeven
maar dertig hoedanigheden moest hebben
om schoon te kunnen heeten en ik geloof
dat menie-een hiervan wel iets meer zal
willen weten. Ik zal ondertusschen ook
nasporingen doen.
A. v. R.
Utrecht.

RUmeloos

gedicht van Jan van Hout.

Het volgende gedicht, gedrukt in plano in
drie kolommen, is het werk van J A N V A N
HOOT, secretaris der stad Leiden en op de
drukkerij van het stadhuis aldaar gedrukt
in het jaar 1594. Naar ons oordeel verdient
het bewaard te blijven èn omdat het zich in
meer dan een opzigt zeer gunstig onder
scheidt van de rijmen der rethorijkers van
dien tijd, èn omdat het een der oudste rij.
melooze gedichten is in onze taal: wij althans kennen geen ouder.
Onrijmich vreuchden-liedt der sta&
Leyden, opte noodinge
V A N Z I J N F. G . C O Y E N D E V A N ‘T O V E R WINNEN VAN GRONINGEN.

0 Keyserlicke stam
Xassauwen, gy die van
Zo cleynen spruytselken
Een boom gewerden zijt:
Wiens bladeren geruysch
Alleenlic niet vervolt
’ Europens cleyne deel
Daer daerde hem vast en vest;
Mer hem zo wijt verbreyt,
Tot daer der sonnen lamp
Tzy rijst, tzy rust, tzy toocht,
Van licht van duyster tscheyt.
Voor u by my bereyt
Es, van den besten wijn
uus Rijns, een lieven dronc,
Tot vreuchde en vrolicheyt:

Mit een goetjonstich hart
Dienstwillichlic tot u
Geneycht. nu dan 0 Prince
Het traech verbeyden scheurt.
Genouch, gy zaecht, genouch,
H e t schip-rijc WaterZandt;
Genouch de huysen hooch
Tot aen des Hemels vout
Van cl’ Aemstel wijt, genouch
Veronens nae gebuyr :
Tonsparich Sparens zant,s
De Rosse troenge laet.
Hout. op. hout op, mit een
Verwondert ooch en oor
Te leesen, loosen, tnaerst’
En batich scheeps-gewoel.
Naer overvloedige
Bancketten, die mit const
En tost zijn toegerust,
Den Grootcn dicwijl greyt,
Der cleyner sober disch:
Den mensch tot onderhout
En lijfs-behouft genouch :
Van pracht en pralen los.
Comt ziet die uwe stadt,
Die uwe stadt, daer u
Bywooning lang u trecht
Des Borgerschaps vercreech.
V a n wner u leeden teer
En jong, getrocken van
Der scholen. tot de zorch
En straffe wapens zijn.
De zorge zwaer, 0 Fors&
Van tvaderlandt ; daer met
Alleenlic u gemoet
Niet es becommert, mer
Die u geheelicken
Doorbeet-doorreten heeft.
Tsa, tsa, u hier van voor
Een cleyne tijt ontslaet.
Ontlost de stracke peese,
Op dat tgespan des boochs
Niet stucken berst: comt zijt
Mit ons n burgers bly.
Indient geen weeckcn heel
En mogen zijn, een dach
Of twee, ten minsten ons
Mer luttele’ uyren geeft.
Den staet des vaderlants,
V Princelic gemoet
Becommert houdende’ es,
En overdencken doet,
Wat tsevencopte beest
In zijn Nadrilsche
nest
Nu wonders broet en brout:
Wat Nero wreet bedenct.
Dit harts-gequel van u
VerdrijTt, en houwet (zegt)
Niet d’Eewigh wize God
Gesloten in zijn hand,
Het eynd der zaecken die
Noch niet en zijn geschiet?
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En heeft .hy die voor ons
Begrip en oogen niet
Met wolcken zwart en zwaer,
Om ons tvoorweten daer
Van te verduysteren,
Betrocken en hedaect?
Tes zo gewisselic:
En ons onswijsicheyt,
Ons zorgen gantsch onnut,
Hy van zijn troon bespot.
Dat jegenwoordich es,
Mer wijsselic gebruyct,
De vorder zorgen zwaer,
Bevelende den Heer.
Als dieze’ ons voor tbegin
Des tijts benomen, en
Geheel verboden, mer
Hem zelfs behouden heeft.
Hy zal zijn eygen zaec,
By hem voorspoedelic
Dus ver en wél geleyt,
Ter eeren rechten wel.
Nu hierentusschen 0
Gy Nederlandt, u wel
Bedenct, waer met gy thuys
Nassauwen zijt verplicht.
Daer tminst niet van en es,.
Dat nu den Castyliaen,
Zijn Guayac meer en zied
In tmoerich Schuyten-Diep.
D e Bruyne Merc e n D’yssel blanc, Nassauwen danct
Der vrydom, daer Breda,
Hier Zutphen, Deventer.
Van Waas, en Wuel tgehuyl,
In heyl verandert es:
nees v a n tNimmuechsche rijc,
Die Hulst van den Maraen
Te zien verlost, wel zal
I C SuWandts grote vrencbd
En juychen zwigen? neen,
Om dees t’oorconden (ziet)
My Steenwzjc dwingt, en twee
Mael Coevoorden. Nu, voort
Het zuet geschal der tungen, van der Dungen hoort;
Naer dat den knevel-knoop
V inde mont geleyt
0 Geerdenberch, ontlost ;
V hand. ontbonden was:
In spijt van u, daer gy
Mit zo veel duvzent mans
Te veld, 0 Jknsfeit, laecht:
Diet zaecht, en mit gezucht
Wtberstende dus zegt
Ja roupt. gelijc een Leeu
Nu van zijns moeders mam,
En teepels geel gespeent,
Geweldich springende
Doorvliecht tgeheele wout,
En zijn gecrolde manen, slingert om den cop ;

Daer hem zijn strafheyt stuyrt
Ziin toren tert. zouct wer:
’ GGijpt, slingert, velt, verscheurt
Wat hem comt in teemoet:
Tzy deur een crijiens-lust,
En om zijns claeuwen tracht
Te prouven, tzy om proey
Te vinden voor zijn balch:
Zo zien wy dezen Held
Ten oorloch toe gerust,
Zo zien wy dezen Held
Gebruycken zwaert en schilt.
Zo dat alleen den strael
Van zijn gezicht, zijn stem,
Zijn glinsterende helmet,
Ons trachten dwijnen doet.
0 Spangens Spangen8 naem ;
Doot zijt gy, gy zijt dool:
De crachtige hoop van mit
Gewelt te dwingen, ach !
Gevelt, gesmolten es.
Ken werd deur paerden vlug
Ons Eenforst (ach) nu geen
Goe-tijding sendelic.
De meeste zeeg voor ons
Al tsaem te wenschen, es
Alleenlicken
tontgaen
De Nassausche
oorlochs-hand.
Nicolaas van Dale, geboren te Utrecht
in de 16” eeuw. l)Uit een brief van LIPSIKJS, van dec. 1580, geplaatst in de XyZloge Epìstol. van PETR. BURMAN, tom. 1.
28, blijkt, dat VAN DALE als hoogleeraar
in de regten te Leiden, om de Instituten
te
onderwijzen, is opgevolgd aan C O R N .
NEOSTADIUS, wordende daarin omschreven,
als: ararae spei Adolescens, sed ut morbus
minatar, non vitalis.” I Ook consteert uit de
akten van de Curateuren der Leqdsche hoogeschool, gedagtekend den 11 April 1583,
in schrift aan den Heer CABP. BURYAN,
door den uitmuntenden hoogleeraar DAVID
VAN
ROOIJEN toegezonden, dat NIKLAAS
VAN
DALE,
professor in de regten te Leijden is geweest en aldaar gestorven is den
8 JanuariJ 1 5 8 1 . ” - Zoo v e r J . A D E
CHALMOT in zijn Biogr. Woordenb. d. Nederl.,
VIII. bl. 195. - En desalniettemin vinde
ik hem niet vermeld in SIEQENBEEKS Gesch.
der Leidsche hoogeschool. - Is hij soms nooit
in zijn’ post opgetreden, wegens zijn vroegtijdigen dood, dan had de zoo naauwkeurige hoogl. SIEGENBEEH daarvan wel eenig
gewag gemaakt. - Wie kan dit raadsel
oplossen ?
J. C. K.
‘Niaolaaa Petry van Deventer. In de
nalatenschap van den bosschieter J A C O B
vAP DER BEEOK
van Leiden, overleden Op
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den Olyphant in 1648, komen onder meer
andere goederen de volgende boeken voor :
Rekenboekje in ‘t Hoogduitsch door%vnloN
JACOB
van Coburg.
LASTMAN, Kunst der Stu,yrluyden.
Q’ferboeck v a n NICOLAES PETRY v a n
Deventer.
Nieuwe onderwijsinge der Zeevaart door
Doet. ADRIANCB
METIUS.
.%S;oit@ V a n W I L L E M

JANSEN

genesinge der Krancken,

door

ADAM

WES-

TERYAN.

3
5
2
4
3
Is

Pascaerten.
Schrijfboecken.
Cyferleyen.
gedruckte Printjes met rollen?
bossen Schaften enz.
er van den hier genoemden N I C O L A A S
PETRY ook iets meer bekend?

BtAEUW.

Spiegel der geestelycke en alder heylsaemste

KUNSTGESCHIEDENIS.
Jacobus Foeck (vgl. X111. bl. 213). Het
van dezen door

portret

J. D E

WITT

werd

als zeldzaam voorkomende genoemd
in den Schouwburg der Nederlanden, enz.
Amst. 1759 bladz. 333. Eenige exemplaren
van dat portret werden door J. DE WITT uit
Parijs,
19 mei 1615, gezonden aan G. DE
LEDENBERCH,
secretaris der staten v. Utrecht,
te Utrecht, met geleidend schrijven, waar-

reeds

in hij hem zijn feu
noemt, wiens gelaat

oncle le general

FOECK

hij, begeerende de verpligting die hij aan hem had te betuigen,
eigenhandig op het papier had gebragt, doch
hetwelk door den graveur minder gunstig
nagevolgd was ; zie het Archief v. Kerkel.
en Wereldl. Geschied. door DODT v. PLENSB U R G , d e e l VI. bl. 257. In het jaar 1581
komt JACOR FOECII voor als assnyeur van
de munt te Utrecht, ook in 1597; doch uit
een schrijven van G. v. LEDENBERCH van 17
aug. blijkt, dat hij toen 1) was gerecomman))deert omme gepromoveert, te worden tot
Eden generaelschap vandcr munten en dat
»dezen hem van goeder herten, wel geerne
nnae syn intentie geavanceert saege.” In
1609 werd de generaal F O E C K g e z o n d e n
naar Noordholland en Friesland, tot het
distribueren van de stempels tot het slaan
van twee specien munt. Zie Archief, dl. ITI.

bl. 258, dl. VII. bl. 279 en dl. V. bl. 137.
Andere verrigtingen van hem zijn mij niet
,voorgekomen.
HiJ’ schijnt tot een stichtsch
geslacht behoord te hebben; AELBERT FOECK ,
lid van den raad van Utrecht en gecommitteerde t,e velde, meermalen in het Archief genoemd, was welligt zijn vader. Nog
anderen van dien naam, o. a. LAMBERT,
komen voor; zie het Register op de Kronijk

van het HZst.

Genootsch. te Utrecht. Dat
in 1615 overleden was, ziet
men uit den brief van zijn n e e f D E W I T T

.JACOB

FOECH

hiervoren

vermeld.

V. D. N.

m e l d i n g g e m a a k t . v a n eenen
FOECK , regtsgel. en deken van

EVERARDUS
Salvator

St.
te Utrecht, die in 1418 overleed.
J.

Wolfaartsdijk.

VAN

A. Maclaine (vgl, X111.
Deze

ARCHIBALD

DER

BAAN.

bl. 119, 155).

MACLAINE w a s

van

moe-

ders kant. de overgrootvader van den ondergeteekende. Na zijne promotie werd hij
tegelijk benoemd tot professor te Delft en
predikant te ‘s Gravenhage, welke laatste
betrekking hij aannam, terwijl hij bovendien
LEM

onderwijs

gaf

aan

wijlen

koning

W I L-

1. Later werd hij beneemd tot hof-

predikant van koning

ORoROR’van

Engeland,

welke betrekking hij tot zijn dood vervulde.
Koning GEORGE gaf, tot belooning van zijne
uitstekende

verdiensten,

aan

zijne

klein-

dochter wijlen MARIA MACLAINE (mijne moeder, destijds ongehuwd) een jaargeld van
f 2400.-, dat zij tot haren dood in 1857
genoten heeft.
Alkmaar.
A. BIACLAINE
PONT.
Portret van C+eorge Voorhelm etc. (vgl.
X111. bl. 94 en 153). De naauwkeurigheid,
waarmede ter laatst aangeh. pl. op deze
vraag antwoord gegeven is, doet mij hopen,
d a t d e h e e r W . nop een Uaar vraten het
geslacht VOORHELM
betreffende zal kunnen

oplossen, te eerder omdat hij in staat is
het register dier familie te raadplegen.
Vooreerst: in welke betrekking stond tot
den stamvader DIRE JANSZOON, DIRR VOORHELM ,

die in de vorige eeuw het leeraarsambt onder de Doopscbgezinden te Haarlem
bekleedde en o. a. een lijkrede op A. VAN
DAALEN hield? en vervolgens : in welke betrekkin.g CORNELM
VO O R H E L M , d i e u i t z i j n
huwelyk m e t A A L T J E J A N S D . VL A S B L O M ,
(wier ouders in 1727 overleden), twee kinderen won, met name ANNA V~ORRELM en
JAN
VOORHELM?
Zijn er nog afstammelin-

gen van dezen in leven?

Jacobus Foeck. In V. n. AA, Biograph.
Woordenb. der Neder& dl. VL bl. 143, wordt

CONSTANTER.
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Portret van Willem VII. Een mijner
vrienden bezit een op satijn gedrukt en
daarna gekleurd portretje in miniatuur.
Het stelt in profiel een man voor in jeugdigen leeftijd, baardeloos met vrij lange,
eenigzins krullende, blonde haren, gekleed
in rooden (engelschen?) officiersrok met
blaauwe goudgegaloneerden kraag, jabot,
zwarte das en opstaande boorden. Het is
in ovaal en draagt tot onderschrift: W I L LEM: VII. Zijn er meer zulke portretLjes
aanwezig en wien stellen zij voor? Den
kleinzoon van WILLEN den Fe”? Dus onzen
koning WILLEM den IIden? Maar het is immers ongebruikelijk eenen prins bij het
leven zijns vaders den titel te geven, dien
hij als opvolger dragen zal, of, wil men
liever, het nommer zijner regeringsrangorde?
J. V. VOLL.

Paradebed van Willem 1. Op de delfsche
tentoonstelling zal de bezoeker gewis met
belangstelling kennis nemen van de onder
no. 421 en 3162 vermelde afbeeldingen
van het paradebed van prins WILLEM 1.
De kleine schilderij, op koper, door A. VAN
DE
V E N N E in 162.5 geschilderd
(no. 3162),
geeft ons intusschen niet te zien wat de
catalogus volgens de opgave vermeldt. Men
heeft den vader voor den zoon gehouden,
want het iS niet W I L L E M I maar prins
MAURITS,
wiens lijk door V A N D E V E N N E
afgebeeld is. Een met. het delfsche geheel
overeenkomend stukje berust te Amsterdam
op ‘s Rijksmuseum en wordt onder no. 345
van den catalogus vermeld als werk van
CORNELIS
VISSCHER den oude. Deze opgave
is gevolgd naar eene aanteekening (van
lateren tijd) achter op het paneel geplakt,
dat de koperen pla.at, in de lijst bevestigd
houdt, in tegenspraak met de vroegere juiste

aangifte in den ouden catalogus, waarin
de afbeelding aan prins M A U R I T S en het
schilderwerk aan VAN DE VENNE werd t,oegeschreven. Doen de trekken van het ingevallene en vermagerde gelaat reeds meer
aan den zoon dan aan den vader denken,
alle twijfel wordt overbodig, wanneer wij
naast de schilderij leggen de Afdeeldinge
der Vertoonivge van het doode lichaem van. . . .
MAURITS.... PrinCe
van Orang&???
door J.
VERSTRAELEN

?Zaa7"

A.

VAN

DE

VENNE,

nL9t

diens adres te ‘s Gravenhage en dat van
JAN
PIETERSZ.
VAN
DE
VENNE
te Middel6urch 8”. 1625, een groot folio vel, waarvan de bovenste helft door gemelde afbeelding, de onderste door een vers van
VAN
DE
VENNE
in drie kolommen wordt
ingenomen. Dat gedeelte van het paradebed,
hetwelk op de schilderijen gezien wordt, is
op de prent volkomen hetzelfde tot in de
minste bijzonderheden. Heeft de schilder dus
eene groote afteekening, misschien in het
graauw, voor de prent gemaakt, hij zal er
kopijen naar vervaardigd hebben, waarop
alleen het hoofd van den prins was afgebeeld en dergelijke kopijen zullen wij m.
i. in de twee genoemde stukjes moeten zien.
Eene vergissing als de hier aangetoonde
schijnt meer plaats gehad te hebben, althans is er in mijne oranjeverzameling eene
afbeelding van XAUKITS lijk (alleen het
hoofd en niet in de paradekleeding), door
J.
DE
GHEYN
met de pen geteekend, die
evenzeer door een’ vroegeren bezitter aan
WILLEM
1 is toegeschreven.
Ik neem deze gelegenheid te baat om
mijne vragen nog eens te herinneren aangaande de gegraveerde afbeelding van het
paradebed van WILLEM 1 en de schilderij
door VAN BIESELINGEN.
D.

FRANKEN.

TAALKUNDE.
Fransche woorden (vgl. X111. bl. 186).
U i t K R A M E R S iVouL!eaw Dict. Franç.-Holl.
kan men zien, dat f èvre nog gebruikt wordt,
als zoutziedersterm, voor den naam van
hem, die met het. onderhoud der ketels belast is. Al wie met het oud-fransch eenigermate bekend is, weet, dat tot in de
zestiende eeuw, zoo niet later, een grofsmid febvre, fevre (ook feóure geschreven),
heette: vandaar o. i. de geslachtsnamen:
LEFEBURE,
verdietscht LEFEVERE,LEFEVER,
die in onze streken, en zeker ook wel
elders, bekend is. Ook ferron, ijzerkooper,
koopman in staafijzer, is nog bekend. Zie
a. w., waar men nog ferronnerie, enz. ver-

meld vindt. Spiauter, zink, een mengsel
van tin en geel koper, wordt nu nog zoowel in fr. als ned. woordenboeken aangetroffen.
J. H. v. D.

Corduaniers (vgl. X111. bl. 186). Cor&aan, cordewaen, cordewane, cardewane bet.
oudtijds spaansch leder, voorts leder in het
algemeen, en is afgeleid van den naam der
stad Cordova (Cordoue, Cordouan), van
waar men waarschijdlijk het beste trok.
Van dit cordewaen is het oude cordewaners,
corduaners, cordewanners, enz. voor schoenmakers gevormd. Cordewaen komt reeds
voor in stukken uit de X111’ eeuw. Zie
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B$r. tot de 0udh. en Gesch. inzonderheid
van 2. Vlaand., V. bl. 81 en elders.
J. H. v. D.

De tramontane (vgl. 1. bl. 90 en 116 ;
X111. bl. 186). Dat de spreekwijze 129 is
de tramontane kwijl eigenlijk tot de scheepstermen behoort, is ook in overeenstemming
met de opgave daaromtrent door den heer
J. P. SPRENGER
VAN EYE,
in zijne vaderlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijle
zegswijzen van de scheepvaart en het scheepsleven ontleend, bl. 137, waar hij zegt: 1) Hq
cis de tramontane kwijt. Dit is van Italiaan>,schen oorsprong. Aldaar heet de noorde-’
»wind, omdat dezelve van over de Alpen
»komt: tramontana.
,>De schippers noemen zoo ook de noordI of poolster: Stella tramontana, wanneer zij
>) hunnen koers rigten. Verliezen zij die uit
8) het, oog, raken zij hunne tramontaae kwijt,
~dan zijn zij geheel van hunne streek, en
) zoowel Hollanders als Franschen en Duit1) schers bezigen het genoemde spreekwoord
>jvan iemand, die in de war geraakt is, en
»niet weet wat te doen”.
Deze verklaring komt ook overeen met
die in het Wiskundig woordenóoek, door
J.
L. STAMMETS uit het Duitsch in onze taal
overgebragt,. Zie art. poolster en tramontan.a.
P.

FRET.

Het is een kerel als Cas (vgl. X11. bl.
314, 342). Zonder in de verste verte te
willen opt,reden als verdediger van de gissing van C. G. B., moet ik echter opmerken, dat de kooplieden in de spreektaal
wel degelijk door het woord kas geld
verstaan.
CHR.

IKet den rotterdamschen degen schermen. Deze spreekwijze, welke HARREBOM~E
niet heeft, en ik niet weet vroeger gehoord
of gelezen te hebben, komt voor in de
Nieuwe Vaakverdrijver
of Neederlandze Verteller, blz. 308, om daarmede, zoo ik meen,
te kennen te geven: onderstand vragen.
,,Een burger te Elberveld zat, in armoede
met een deel berooide kinderen om zijne
ooren, hield zich echter te grootsch om met
den Rotterdamschen degen te schermen. Toen
een zijner bekenden hem vroeg: u Hoe het
rin zijn huishouden gesteld was?” gaf hij
ten antwoord : ~Eveneens als in den he1 mei.” De ander, zulks niet begrijpende,
vraagt : 3) Hoe zoo ?” »Wel,” zeide de arme,
IiMen weet in den hemel noch van eten,
snoch van drinken, en 266 is het in mijn
»huis ook gesteld.”
Komt deze spreekwijze ook elders voor?
J. C. K.

Opkrossen., Men maakt hier ten platten
lande nog al veel gebruik van het woord
opkrossen, in den zin van: heen gaan, vertrekken enz. Men zegt: kros op = ga heen,
vertrek, maak dat gij weg komt. Ze zijn
opgekrost = heen gegaan, vertrokken, hebben zich verwijderd enz. Bij wijze van
spreekwoord : ja Kros op met uwe @den kousen.” 1) Als het avond wordt krost elk naar
huis.”
Het schijnt mij niet onwaarschijnlijk toe,
dat het woord opkrossen ontleend is aan
het gebruik van den bekenden staatsiewa.
gen karos geheeten, bij verkorting als kros
uitgesproken.
J.
BOUMAN.

Zaanlandsche

spreekwijze. Aan de Zaan

zegt men, om eene groote menigte van iets
aan te duiden bij de tubt, even als elders
bij de vleet (is dat, niet een school harin.
gen?) Deze uitdrukking schijnt aan den
houthandel ontleend, want in een consulair
verslag vond ik onlangs hoeveel tuit hout,
in een vorig jaar uit eene haven van
B.
Noorwegen is verscheept.

Oogenblik. Wat bepaalt het geslacht van
het woord oogenblik? Bl& is mannelijk.
Doch het zou pedant zijn te zeggen d e
oogenblik is daar, waar men gewoonlijk
zegt, het oogenblik is daar, ti gekomen.
t
Pietheinboonen.
Onlangs las ik in het
boekje van J. E. HELGE, Schetsen vanplanten, uitgegeven van wege het Nederlandsch
Onderwijzers-Genootschap, bl. 16, onder
eene opgave van boonsoorten, ook pronk-,
bonte. of pietheinboon,en,
welke boonsoort
dan ook zeker niet algemeen in alle provinciën onzes lands onder dien naam bekend is.
Dan, hoe onbekend ook, bij het lezen
van pietheinboonen denkt men onwillekeurig aan den held van Delfshaven, en
het vermoeden ontstaat al ligt, dat die
boontjes naar PIET HETN zullen genoemd
zijn, omdat, hij ze van elders (welligt uit
Westindië) het eerst in ons vaderland zal
hebben gebragt,.
Is dit vermoeden gegrond, dan nog blijft
er eene vraag over: zijn alle pronk- en
bonte boonen pietheinboonen? Dit is wel
niet denkelijk.
Aangenaam zal het mij daarom zijn te
vernemen of ik met het voorgestelde vermoeden den spijker op den kop geslagen
heb; welke pronkboontjes pietheinboonen genoemd worden ; van waar zij oorspronkelijk
zijn, en .bijzonder, wat tot die naamgeving
P. FRET.
aanleiding hebbe gegegen.
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Grammatioa ten dien&0 der statenvertalers (vervolg van bl. 217). De merkwaardigste regels omtrent de f zijn deze:
1. Vqgen et vruchten, non per f, sed per
2, consonans scribere platuit, propter usum
communiorem, licet sint a Latinis per f.
2. Forme, formeren per f. Vormen, daer
men iets ingiet, visum nonnullis.
3 . Vlamme, platuit, u t s u p r a @gen. e t
vruchten, per v, non f, licet sit a JamTna
Sic haec excipiuntur a regula in c decreta.
Videtur parum referre, utroque modo non
male. - De gevallen staan echter niet
gelijk : want tusschen cl en IC1 bestond
in de uitspraak geen verschil. Maar vl
en vr zal men in dien tijd in een gedeelte van ons vaderland wel reeds anders
uitgesproken hebben dan $ en j?. Na nog
een paar regels van minder belang vinden
wij het volgende:
Faeme, geruchte. Hujus occasione actum
fuit de vocabulis exoticis in genere etquibusdam in specie : conclusum est omnia ista
devitanda esse, quoad ejus fieri potest,
nisi sint usitatissima, civitate quasi donata,
et peculiariter emphatica, quale forte esse
poterit,.
Genereren pro gewinnen, quod ALD. en
A. C. atque Holl. habent, sed interdum minus videtur conveniens; ordineren, ordinantie, castgden, cast(/dinge, rebelleren; passeren,
ubi opus.
conscientie
speloncke
Tabernakel, de Mosis ovy, Tente der
zamenkomste; Hutten de aliis, et tenten de
domiciliis.
Synagoge,
vergaderplaetse.
Pestilentie, peste.
Religie.
Sprinckborne, borne.
bornput, ubi opus. [Hield men dan borne
voor een vreemd woord?]
Exempel, si opus
in notis
creature, si ocrurrit 1 et n. Test.
Sponsie, spongie, rarissimum.
Profijt, raro. fabel, faute,jguere, scribendum est per f.
9. Fulscl~ an valsch? promiscue liceret,,
sed visum praeferre v, ut supra vruchten,
viG7en.
Liejbick, lojick, per unum f, non lieflo$elick, platuit esse disyllaba.
Wrevel scribendum, non wrefel net
wrewel. De herzieners teekenen hier aan:
Manet. Praefertur a quibusdam gewelt.
Bij de G wordt meer dan eens de regel
herinnerd om alle letters die niet noodig
zijn weg te laten. Men is daaraan ook vrij
getrouw gebleven, De gh wordt alleen toegelaten in de volgende gevallen.
1. Ghy, ex usu scriberdum per gh, y non

“il.
fe3

$j, ypsilon, et in JLY, sy, wy, by, sed m@,
w$z per duplex ij. (Ik geef hier de woorden en de interpunctie zoo als zij in het
hs. gevonden worden. Er zijn fouten in:
maar er blijkt toch duidelijk uit wat men
wil, namelijk ghy met g7L en y schrijven,
hy, sy, wy, by insgelijks met y, mzjn en wijl
daarentegen met $.)
6. Droeg, vroeg vel vraegde: promiscue
per g vel gh scribeudum. De revisoren echter
zeggen: per ch, droech, licet contradictum.
7. Singen, songh in imperfecto. Daarentegen
15. Dwingen, bedwingen ; imperfectum,
dwong, bedwong per g scribendum. De herzieners hebben deze inconsequentie niet opgemerkt.
H.
Johannes an Joännes? id interpretibus
Novi Testamenti commendatum. Suffragia
variarunt.
1. Consonans.
1. Zaeyen, strooyen, maeyen, per ypsilon
ut supra scribendum, non zaejen,, maejen.
4. Tegen et tegens, an possint distingui,
ut tegen ergo, tegens contra significet. Visum non commode posse fieri, s interdum
in fine euphoniae causa posse addi, sequente aspiratione, seu vocali tegens hen, tegens
u, tegens over. Sed nil praescribi.
IK.
4. A!aeckte, interdum potest scribi cum
ct omisso k.
L.
1. Elen)de, per unicum 1, non ellende.
M.
1. ïïomen, cum temporibus et compositis
per unicum m, non kommen. Prima potest
esse k vel c promiscue, ut supra.
N.
1. Vertoonen, non vertoogen, nisi raro.
3. Begon, praefertur his: begost, begonst,
began.
S.
1. Vleesch, visch, mensch scribendum, non
vlees, vleyscf+ vis, mens. - Een bewijs dat
men toen reeds, ten minsten in een gedeelte van Nederland, aan het einde van
die woorden alleen de s liet hooren.
4. Ruyschen, eyschen scribi possunt sine
duplici ss et cum eo.
6. Rriesschen autem videtur postulare ss.
duplex.
7. Rasch, platuit pluribus per ch.
T.
1. Mat, at, sat, a meten, eten, sat zijn:
videtur tamen et sadt scribi passe, discriminis causa, et quod versadigen habeat d.
Watt commode imperfectum est a sitten.
32
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2. Tijd ‘) scribendum non t,id. in plurali
tgden ut supra in aliis.
3. Vatten: quia vaten, vaeten, vasa ambig.
4. Nochte et noch promiscue scribatur,
prout euphonia postulabit.
6. Of et ofte et oft. Ex tontexta distinguuntur, et spectanda euphonia: videtur
tameu of magis esse particula dubitandi,
ponitur vero interdum pro ofte.
v.
2. Neven, beneven, r&ens, bene$en,s, promiscue. Spectetur usus: even nonnullis videtur similitudinem notare, e$en planitiem,
sed ff liquescente in evene, et usurpatur pro
planitie.
X.
An in genitivo scribendum est
d
1. Conincs an coninch, an conincx, an
coninx? Sic etiam volts, volclcs, volcx etc.
Suffragiis pluribus conclusum, ut scribatur
conincks vel conhcs, volcks, non conìnx etc.
2 .
Stracx, insgelijcx, desgelipx, dagelijcx
etc., talia adverbia poterunt scribi per CS
vel 5 solum.
3. Dagelicks, adjectivum, et in Incremento
dagelicksche per ch.
5. Volcsken, et volxkei; voxken, stoxken,
broxken et similia.
Het blijkt dus dat men de CS en de z
als geheel hetzelfde beschouwde ; dat men
in het adject. dagelicks de ck verkoos, was
zeker alleen omdat het wat vreemd zou
staan, indien men in het onveranderde
woord de z schreef, die men bij verlenging v66r de ch niet schrijven kon.
De vertalers schrijven blixmn. De herzieners laten het zon blijven, hoewel er
oqder hen waren, die v66r de x e e n e c
wenschten geschreven te zien.
Z.
1. Z$, esse ; sgn, suus, suum, ipsius,
sylieden, sy, vrouwl. De herzieners hebben te regt begrepen, dat hier geene reden
bestond om eene verschillende spelling aan
te nemen en daarom besloten: manet z in
verbo substantivo seu in pronomine.
2. Zee, ziele per z scribendum.
3 . Gantsch, gantschelìjck, n o n g a n s net
gunz scribendum est, licet pro exotico habitum a d. THYS.
4. Zitteren, vel ‘t sitteren scribere conclusum est, licet pro exotico habitum a
had gelijk en ook THPGOM. - GOMARUS
SIUS was niet geheel van het spoor. Sidderen hebben wij uit het Hoogduits& overgenomen. Het adject gans vinden wij wel
reeds zeer vroeg in de beteekenis van gaaf,
(1) Zoo staat er, doch zonder twijfel moet er
staan t$, zoo als wij ook overal in de ststenvertaling geschreven vinden.

gezond ; maar ik geloof toch, dat wij het
gebruik van dit woord als adverb. in de
beteekenis van prorsus en de spelling gantsch
of ganz aan den invloed van het Hoogduitsch moeten toeschrijven.
De lidwoorden en persoonlijke voornaamwoorden oordeelden de statenvertalers dat
verbogen moesten worden als volgt. Men
ziet er uit, hoe weinig zij er van begrepen.
In Nominativo Singul. (Mast. en fem.)
de passim, nisi interdum euphoniae causa,
sequente aspiratione vel vocali, n addatur,
zut in quibusdam monosyllabis ; at raro.
Mast. S i n g .
Gen. des mans.
dat. den man.
acc. den man.
abl. van den man vel manne. Rarissime
van de man, van de mont etc. ut interdum loquimur.
I n Plurali.
Nom. de mannen.
gen. der mannen.
dat. den mannen.
acc. de mannen. nisi forte interdum etiam
den, ut tot den Corintheren etc.
abl. van de mannen vel van den mannen.
Femin. Sing.
Gen. der vrouwe.
dat. de vel der vrouwe. Ubi non parit
xaxorpovinv, dicitur ñ ‘) plerumque: der
waerheit getuygenisse geven etc.
acc. de vrouwe.
abl. van de vrouwe.
In Plurali.
Nom. de vrouwen.
gen. der vrouwen.
dat. de vrouwen. numquam ‘) den vrouwen,
gemeynten, kercken, vergaderingen, pro
ratione usus et euphoniae.
acc. de vrouwen.
abl. van de vrouwen. rarissime
van den
vrouwen.
Het.
In Singulari.
Nom. het wijf, dinck, huys.
gen. des wijds, forte et interdum wijves,
dincks, huys vel huyaes.
dat. het wijf, dinck, huys, vel den wgve,
den
huyse.
.
acc. het wijf, dinck, huys.
abl. van het wijf, van den wüve etc.
*
I n plurali.
Nom. de wijven.
gen. der wijven.
1) Zoo staat er. Wat beteekent het?
2, Er zel moeten staan nonnumquam.
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dat. den tiven, vel etiam de ubi non parit
obsouritatem.
acc. de tijven.
abl. vafi de wijven, et van den wijven.
Een.
N. Een man.
Eene vrou- Een wijf.
we vel een
vrouwe.
g. Eens vel ee- Eener VPOUEens wijfs.
nes mañs.
we
vel
vrouwen.
d. Eenen man Eene vel ee- ‘1
vel manne.
n e r vroua. Eenen man.
a. V a n eenen
manne vel
van
een
man.
N. Ick.

EeEz’
vel
een’ vrouwe.
Van eene vel
een vrouwe.
Pronomina.
Singul.
Ghij.
uwes, uwer.

g. Mijns, mijner.
d . -ij, num- U .
quam mijn,
ut vulgus.
a. mij.
U.
8. Van rnt.
van u.

N. WU.
g. Onser.

Plural.
ghìjlieden.
ulieder.

Een wijf.
Van een wijf.

Hij - sy.
sijns - haere
et haer.
hem - haer.
hem - haer.
van hem haer.
sijlieden.
baerlieder,
velhuyed
rarissime
aut num-

d. Ons.

ulieder.

haerlieder
vel hen.
a. Ons.
ulieden.
haerlieden
vel hen.
v a n ulieden. v a n haerliea.Van ons.
denvel hen.
Hen et haer promiscue usurpandum est.
Hun pluribus suffragiis judicatum, aut
omnino non esse usurpandum, aut rarissime.
De Zieden diu deliberatum, et conclusum,
adhibendum non esse, nisi ubi aut nostra
vulgata habet, aut numerus pluralis ex
contextu, antecedenti et consequenti non
posset constare. Propositum quidem fuit de
addendo 1, ut nostra alicubi habet, ad indicium numeri pluralis, sed a nonnemine
judicatum id posse legi uliefden pro more.
Hoc tamen unica in praefatione admonitiuncula posset caveri : maximumque in versione fuisset adminiculum.
In haer laborat quidem lingua nostra,
cum hoc sit et foeminini generia, et etiam
in plurali masculino et neutro usurpetur.
Cum tamen usitatissimum sit, et interdum
melius sonet quam hen, conclusum fuit, retinendum esse ex u9u. Idem occurrit in
lingna latina, in qua haec, e7la, quae, z’sta
et foemininis et neutris inserviunt , net
tamen propterea quisquam unquam id imitare praesumsit.
Sich platuit, utrique inservire uurnero,
et aptum ea3e, eo quod hem et hen saepe
ambiguit,atem pariant, cum ex iis de significatione reciproca interdum constare nequeat.
Omtrent dit laatste woord zeggen de herzieners: manet, non si&.
P. LEENDERTZ WZ.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Willem van helt (of van Hasselt 1)
(vgl. XIII. bl. 29, 125, 217). De westfaalsche familie V A N ASSELT ( V A N HASBELT), die ook oudtijds (v66r 2, 3 eeuwen)
in Overijssel woonde, voerde een zilveren
lelie op rood veld. B UTKENS zegt in zijne
Annales de la Mazkon de Lynden, pag. 41,
na te hebben gesproken over de versndering van kleuren en metalen bij sommige
jongere takken .eener familie: H le mesme
»changement est arrivé aux feurs de lis de
sceux de Criekenbeck, ASSELT, Eyl, HetI) huisen,, & Eyck , pui se deduisent des
)I Seipeurs de Wachtendonck.” - Ik geloof
echter niet, dat de geldersche veldoverste
W ILLEM VáN HASSELT , over wien de vraag
J) De dativus

is hier weggelaten.

bl. 29 loopt, tot het westfaalsche geslacht
van dien naam heeft behoord. Ik zou meenen, dat deze, die van 1468 tot 1494 in
de geschiedenis voorkomt ‘), zoo hij al geen
Gelderschman was, van guliksche of cleefsche afkomst is geweest. Zoo toeh vindt
men melding gemaakt van GERRIT VAN HASSELT, die onder de cleefsche hulpbenden,
toenmaals in dienst der stad Utrecht, in
1482 voor IJselstein sneuvelde. Zie Tijdschrijt voor Geach., Oud?b. en Statistiek van
Utrecht. bl. 326-336 en jonkh’. J. J. DE
GEE R, Bijdragen tot de Geschied. en Oudhed.
der Prov. Utrecht, bl.. 161 aant. (1). W I L') Bij PONTANUB
p. 565; VAN SLICHTENHORST
bl. 280; BUTKENS, Annales de la Maison de Lynch, p. 217 enz.
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en GERRIT VAN HASSELT waren alzo0
tijdgenooten en, vermoedelijk, bloedverwanten.
W. J. C. v. H.
LEY

Wapen van Robegl. X111. bl. 217).
Ik heb te vergeefs de genealogiën van DUYK
en van MIEROP geraadpleegd; van PIETER
ROBE is in de eerste niets te vinden, zelfs
heeft geen enkel lid van dit geslacht den
voornaam PIETER gedragen, zoodat er tusschen hem en het dordsche geslacht geene
verwantschap schijnt te bestaan.
In de ges1acht.slijs.t
van VAN MIEROP bij
v. LEEUWEN, Bat. nl., aldaar genoemd VAN
MYEROP, gesproten uit de heeren van Cuyck,
vind ik: O T T O V A N M Y E R O P leefde 1420
en was de zoon van OTTO VAN CUYCR VAN
MYEROP,
wellre eerstgenoemde twee zonen
had, ARNOUT en CORNELIS. - OTTO VAN
MIEROP, geh. met
CRISPIJN en OTTo

ANNA

ROBE,

wiens zonen

door E. worden genoemd,
schijnt een ander persoon te zijn dan die
bij v. LEEUWEN; de namen CKISPIJN en
JACOB
komen in die geslachtslijst niet voor.
Het Armorial Généd van RIETSTAP geeft
de wapenbeschrijving van eenen VAN DEN
MIEROP te Delft in 1640, als volgt: de
gueules à trois oies plumetbes #argent 2
et 1, telle en pointe tenant du bec un
trèfle d’or.
Kunnen de bedoelde VAN MIEROPS tot
dit geslacht hebben behoord?
MENNO.

Geslacht van Dongen (vgl. X111. bl. Zlsj.
Het Gr. Alg. hist., geogr., geneal. en oordeelk.
woordenboek, door DÁV. V.HOOGSTRATEN
en
JAN LODEWIJK SCH>UUER
vermeldt het volgende: 1) DONGEN, een oud adelijk geslacht
in Nederland, maar van het welke men zeer
weinig kennisse heeft. Alleen weet men dat
hetzelve van een jonger zoon van het oude
adclijke geslacht VAN ARKBL is afgekomen,
en dat er nog descendenten van in het leven zijn (1727) de welke zich in het landschap Drenthe onthouden, en daar ruim
een derde deel der Ridderschap uitmaken,
voerende hetzelve wapen als die van ARKEL."
In VAN LEEUWENS Batavia Ill. leest men
bl. 933-34 : 8) van dit geslachte is zonderling
weinig kennisse overgebleven, alleen dat
men weet, dat hetselve uyt een jonger soon
van den huyse VAN ARKEL gekomenis,gelijk men vind,
WILLFM
VAN
DONGEN,
Ridder, vermelt
anno 1345 by Staveren verslagen.
FLORIS, heer van Daalem, dat hij anno
1424 verkoft aan de Ridderschap van Gelderland, die ‘t overgaven haren Heere Hertog AREXT.
JAN
VAN

DAALEM,
Heer van Dongen
bij den Berg, en van de Hoge en Lage
Zwaluwe, wert by sententie van Mannen

van den Leenhove van Breda. van svn
Heerlykheid berooft, vermits ee&ge kwade
feiten by hem bedreven, en stierf te Sundert ;
van hem staat te Breda in de kerk als volgt:
JAN VAN DAALEM, heer van Dongen was
Tot Beternisse gaf dit glas.
Anno M. D. IV.
Syn dochter MARIA VAN DAALEM, hadde
te man VICTOR VAN DIX~~CYDEN,
Heervan
Wolmerbeke in Vlaanderen,
SIBILLA
VAN
DAALEM,
huysvrouw van
heer JACOB VAN GLIMES, die anno 1482
stierf, begraven ten Minnenbroeders tot
Leuven.
Noch heeft geleeft ROELOF VAN DAALEM,
ridder, Heer van Dongen, anno 1540, hadde
te ~~~~BEATRIXCRO%~INK,~~~
Heeren dochter van Benthuysen, sonder oir.
Noch ROELANDVAN
DAALERI,
ridder,Heer
van Dongen, die te wyve hadde ANNA VAN
BERCHEM,
sonder oir, anno 1501.
Noch BEATRIX VAN DOKGEN, Ambachtsvrouwe van Besoyen en Heinenoort in ZuytHolland, getrout met GERRIT, Heer van Assendelf, Cralingen en Heemskerk, raad in
den Hage, soone ~~~DIRKVANASSEN~ELF,
en van CHRISTINF., erfdochter van den Am-

bachtsheer van Cralingen, enz.
Het wapen van dit Geslagte is geweest
als ARKEL, doch met veranderinge van couleuren, of eenig ander teiken, om te kunnen
onderscheiden, gelijk die van HEUKELOM."
Volgens het Armorial Ge’néral van RIETSTAP is het wapen van DALEW, in rood 2
beurtelings gekanteelde dwarsbalken van
zilver (dus als AEKEL, met omzetting der
kleuren), helm teeken : een vlugt van het schild.
V A N D O N G E N , in zilver t,wee beurtelings
gekanteelde dwarsbalken van rood ; helmteeken : drie zilveren struisvederen, hierin
verschillende met ARKEL
hetwelk voerde
een zwaan van zilver, de vleugels uitgespreid eti beladen met de dwarsbalken van
het schild.
Van de gevraagde kwartieren zoude ik
er twee kunnen aanvullen.
No. 7 is waarschijnlijk VAN ASSELT.
,,

8

0

,

SCHELE,

een ge-

slacht behoorende, volgens een geteekend
wapenboek, tot de ridderschap van Overijssel, evenwel niet in den nederl. adel
opgenomen, doch, volgens RIETSTAP,
confirmé du titre de Baron, in Hannover 23
sept. 1838, in Pruisen 15 dec. 1841 en
14 jan. 1843 en voerende: gevierendeeld
1 en 4 in rood een gouden valdeur, 2 en
3, in goud 3 zwarte weerhaken, geen wolfshaken. Deze beschrgving wijkt eenigzins
af van de gegevene, doch de letters SCH...
doen mij vermoeden, dat hier het geslacht
SCHELE geplaatst moet worden. ‘N”. 13 is
mij onbekend.
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Gaarne ontving ik de beschrijving der
WspsIls van LOOSEKAAT, GRUYS en TENANSON. De eerste en laatste namen ontbreken
bij RIETSTAP; bij GRUYS verwijst hij naar
POLMAN
GRUYS,
dnch ik ben in het onze-

kere of dit hetzelfde geslacht is, als onder
no. 12 bedoeld.
WEL~EI,D, Han&. 2jan den Ned. adel,
geeft op: A. B. C. VAN DONGEN (NoordBraband) geadmitteerd in de ridderschap
dier provincie bij organiek besluit van 28
augs. 1814. RIETSTAP vermeldt bij de wapenbeschrijving maison dteinte, zoodat verdere
nasporingen bij regtstreeksche leden van
dit geslacht niet wel mogelijk zijn.
‘1; de genealogie van V14N CUYCH VA N
MYEROP. Bat. 111.. vind ik nog vermeld. dat
HUGO v. c. v. M.’ in tweede-huwelijk ‘had
AL‘IJD
VAN
DER
SLOOT, dochter van H E N DRIK

V,

D.

S.

en

RUDOLPHA

VAN

DONGEN.

Er is geen jaartal aangegeven, doch volgens
gissing moet zij in het laatst van 1500
hebben geleefd.
Ik heb dit een en ander afgeschreven,
omdat de vrager niet in het bezit schijnt
te zijn van de door mij geraadpleegde
werken.
MENNO.
Geslacht van Dongen. H. v. J. kan in
het tweede deel van het Adelt’jk Wapenboek
van FERWERDA eene genealogie vinden van
het geslacht DONGEN, waaruit hem blijken
zal, dat het afstamt van v. ARKEL, en dat
h e t Safe kwartier op het wapenbord van
ALBERDA
waarschijnlijk zal moeten wezen:
TEN
B U S S C H E , zijnde de stammoeder van
het geslacht D O N G E N , volgens PERWERDA.
De genealogie loopt bij hem niet verder,
dan tot de zesde generatie, waarin het
huwelijk van N. VAN DONGEN met den ritmeester ALBERDA, heer van Vennebroek,
voorkomt. - Indien H. v. J. niet van
-elders gemakkelijker dat deel ter inzage
kan bekomen, dan gelieve hij zijn adres
op te geven aan
Woudenberg.
H.
MENSINGA.

Qeslàcht Quekel (vgl. XII. hl. 93, 124,
184. 283. 318: X111. bl. 219). ))De ambachtsheerlijkheid van Wieldrecht paalt,”
zegt MIERIS, Charterb. 11. bl. 337, )jten
zuiden aan Sevenbergen, ten noorden aan
de Oude Maaze, zynde een leen van Holland, en in ‘t vervolg een agterleen van
den Heer van Sevenbergen geworden, ia
uit dien stam door huwelyk van eene dochter gekoomen aan ‘t geslacht van QUEECKEL;
doch eindelyk door JACOB QUEECKEL, Bailliu
van Zuidholland, den eigendom aan zyne
Keizerlyke Majesteit, op den 20. maart
1537 voor eene somme van 600 guldens
afgestaan; welke Keizer dus een onder Va-

sal van zynen Vasal geworden, belaste
daarom, dat,men
die arriere vasallagie van
den Heer van Sevenbergen zoude afkoopen. Uit het tweede Geluwe Register van de
Rekenkamer fol. 267. en Brasilie Register
fol. 187.”
MO.

Geslacht Quekel. CONCEA zegt, (t. b. a.
p. bl .,318), dat JACOB Q U E C K E L in 1336
baljÙ@ van Zuidholland was, en als zoodanig wegens ongeoorloofde afpersing van
een koe op last van graaf WILLEM 111 van
Henegouwen (Holland enz.) onthoofd werd.
Dit verhaal van de ~Iusticie des goeden Graefs van Hollandt over den Bailiu
Koe-dief, in Zuythollant,” in ‘t Goutsche
firon$ckje (bl. 98), door G O U T H O E V E N (bl.
375), BEVERWYCK ( b l . 307), B A L E N ( b l .
735, 70, 160, 685) en anderen medegedeeld, komt, SCRIVERIUS verdacht voor. Men
leze, wat hij in zijn I’oetssteen op e. a.
werk, hl. 269, op dit verhaal aanteekent,
dus luidende :
,,Dit van dese koe, als men ‘t wel insiet, heeft, veele ongerijmtheden in sich,
als naementlijck, d’armharticheyt van de
dieverye, en ‘t belacchelijcker herstellen van
een Koe, van gelijcken, haere, mede ‘t Gerecht volvoert in des siecken Graven kamer ; maer ‘ t geene my de geschienisse
meerder verdacht maeckt, is, dat ick in
een oude met de handgeschreven ChroniJck, beginnende met B E K A te verduydtschen, en eyndigende met het Huwelijck
van Hartogh M A X I M I L I A E N met M A R I A van
BOURGONJE, op het jaer 1477 bevinde dat
den Baljuw en Boer uyt Kermerlandt waren, daer van de Schout van Dordrecht
(volgens ‘t verhaal, een neef van den baljuw, en mede door den graaf naar Valenciennes opontboden) niet eens gedacht
wordt. (Volgt eene aanhaling uit gemelde
kronijk, N welcke tegenwoordigh in eygendom toekomt den E. W O U T E R D E V R I E S ,
koopman tot Leyden.“) Een by-nae diergelijck exempel hebben wy onder Graef
BALDEWIJN, de sevende van Vlaenderen,
op het jaer elf-hondert en elf, die (gelijck
het MEYERUS en MARCHANTIUS verhalen)
PIETER, Heer van Oirskamp, al gelaerst en
gespoort, met de pluymen op den hoedt,
het swaerdt op ‘t zy, en soo als hy gaende
en staende voor den Graef quam, in een
siedende ketel met oly, die op de marckt
te Brugge voor een Valsche Munter gereed stont, dede steecken, om dat hy een
a r m e weduw, t e g e n haeren danck, t w e e
koeyen onthaelt hadde, en hy hier op ondervraeght sijnde, quam de misdaedt te
belijden: Dit geeft al meerder bedencken,
dat het eene wat nae het ander gefabrijckt
is. By de geenen dan, daer de Baelyuw

_’
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VAN DE QUtiI?CXCLS ghenoemt wort, kan de
Koe wel Bartel geheeten hebben.t’
S. v. G. zal mij verpligten, door de
mededeeling van de namen der dordscke
geslachten,
voorkomende in het hem toebehoorend geteekend wapenboek van meest
dordache geslachten. Het Bestuur van den
Navorscher kent mijn adres, en zal mij die
opgave wel willen doen toekomen.
ae.

Afstammelingen van Fil. v. Marnix v.
S. Aldeg. (vgl. A. R.; X111. bl. 189, 219
en VIII. bl. 141). De moeder van A N N A
~AGDAL. V.I.UTZERAD,
echtgencot van JOH.
WILH. VON HASSELT,
MARNIX VAN TULUSE.

WBS URSULA VAN
Zie VON STEINEN,

Wëstphal. Geschichte, 1. Th. S. 735 en UI.
Th. S. 264. Van deze URSULA waren vermoedelijk de goederen te Tholouse en
Marnix afkomstig, die JOH. WILH. v. HASSELT in 1682 aan zijn bloedverwant ‘) afstond. Nu vraag ik op mijn beurt, waar
ligt Stommeln, in welks nabijheid Hasselrade lag? In het land van Gulik? En waar
ligt Hochsteden?
W. J. C.V. H.
Afstammelingen van den admiraal Tjerk
Kidde8 de Vriea (vgl. A. R.; X11. bl. 342;
X111. bl. 28, 57, 124, 220). Er bestaat in
druk een lof- of lijkrede op HIDDE HEEREMIET, secretarie van de maatschappij Felix

Meritis
ger J.

te Amsterdam, door ‘s mans opvolTRIEPER, JR. (1823). Ik kan dat
stuk thans niet vinden, maar ik herinner
mij dat vooraan een zeer gelijkend portret
H.

Van HZEREMIET, dien ik gekend heb, te
vinden is en dat in het stuk gesproken

wordt van ‘s mans verwantschap met den
admiraal TJERK HIDDES

DE VRIES.

9 Januarij.
Eeeren van Axel (vgl. X111. bl. 188).
Uit BUTKENS, Troph. de Brab., t. 2, livr. 3,
p. 85 en volg., zal den vrager blijkeqdat
Axel uit het geslacht der heeren van MASMIMES,

achtereenvolgens, overging in dat
V8ll DE VOS, GHISTELLES,
V. D. GRACHT,
LIEDEKERCEE, BASTA, D'ENNETIERES.
Hij
raadplege voorts Suppl. aux Troph. de Brab.,
t. 2, p. 101 (Génial. ti. 1. fam. de v. D.
'GR.ACHT), en de achter p. 444 van dat deel
geplaatste Additions, p. 1, 11 0) GERARD,
Sire de Masmimes etc. épousa XARGUERITE,

Dame d’Axele en partie, dont l’autre partie appartenoit

à WAUTHIER DE MORSLEDE,

Sire d’Axele, mari de CATHERINE DE LIEDEKERCKB, veuve l’an 1349, Ban8 enfans,
Voy. Troph. t. 2, p. 80, & après lui a
l) Mo. noemt dien bloedverwant V. PLITTERSD~IW,
dit Zal t. BLITTEB&ORFF moeteU Zijn.

PHILIPPE DE MORSLEDE, Sired’Axelo’),mort
8&ns hoirs de 8on Bpouse
MARGURRITE
BORLUUT, veuve en prem. nopces de JEAN
PARYS, Chlr. & en 2. nopceu ~~LEoN(~'AA,
dit) D'OULTRE, Sire de Sandtberghe”), “) pag.
V, (Gkndal. d. 1. mais. de GHISTELLES) waar
men ook leest : 1) JOSSINE DE G., Dame d’Axele
en partie, ép. le 12 aoust 1445 PIERRE DE
BERGUES ST. wINOGP, Sire de Cohen &
Dollehain, dont MARIE DE BERGUES, Dame

d’Axele en partie, t le 12 fevr. 1501, sans
lignée, gist B Axele, ép. 1. JEAN DEHALEWPN,
2. CHARLES DE SAVEUSE, Sire de Robecq.”
Alles wat F. CALAND over de hierboven
genoemde heeren van Axel wenscht te weten,
kan hij op de aangeh. blz. van opgemeld
werk van BUTKRNS, in het Nobil. des PaysBas en de Supplegtients op dat werk vinden.
Den 280ti act. 1318 bezegelde VPHILIPS,
Heere van Axellen,” met zijnen »grooten
zeghele”, mede hetbestanddoorzijne neven,
PHILIPS VILEIN
en zi&.broeder, met den
graaf van Henegouwen gemaakt over den
dood

huns

broeders,

heer

JAN

VILEINS.

Zie MIRRIS, Charterb., 11. bl. 200.
AGNES AXELE O~AWOELE
a),dochter
PHILIP&
REN
of

van

wa8 de vrouw van OPICIUS ADOADORNES
(geboortig van Genua,
van ROBERT va.n Bethune, graaf

kameraar
van Vlaanderen), die zich in 1269 in Vlaanderen gevestigd had, en in 1302 stierf.
Zie VAN DYCKE, Rec. ke%ald. des fam. de
Brug&, p. 3.
JACOB CANNEEL, NIKOLAASZ. bij KATH.V.
MIL, + 24 apr. 1435, had kinderen bij zijne
vrouw ELIZAB.VANAXELE,JANSDR. Ibid. p.96.
EDUARD VAN AXEL, gezegd JACOT, kocht
in 1628, van WALRAVEN VAN GENDT, de
ambachtsheerlijkheden van Dussen Munsterkerk en Aertswaarde, en hield ze
sedert te leen van de graaflijkheid van
Holland. Zie uitspraak van 13 nov. 1640
over eene leenkwestie, bij BORT, HOU..
Zeenr. dl. VI., bl. 281, waar hij ook E. JACOT
VAN
AXELE
genoemd wordt; OUDENEOV.,
Zuyt-Holl., bl. 172.
E.-M.-J.-N.
VAN
HOOBROUCK,
die bij brieven van 12 febr. 1838 tot baron van Mooreghem verheven werd, was de kleinzood
van E.-CH. V A N H O O B R O U C K , heer van
Asper, Axelwalle enz. Zie V A N D Y C K E
t. a. pl.
M”.
l HU leefde nog ia 1591. Zie de werken, aan-7
gehaald

in de volgende sant., t. 8. pl. en bladz.
Vgl. Ad&. als bov., pag. 1X, en Troph.
5. 2. pag. 111; Ook L'ESPINOY pag. 311, 345. LEON sproot uit de oude kasteleinen van Brussel.
3, In den Boomgaert der Wapenen staat het
WZQ3, V8,,3
AXPOELE: JurgËt,
à cheur;s de gueul!es; doch volgens de t. z. p. gegeven afbeelding
8s h e t : d’argenf, a u c h e f cousu de m&ne, à trok
:hevrone de gueulles, rang& en fasce.
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MENGELINGEN.
Soe~enhaven. In de bekentenis van JAN
van Leiden, het bekende hoofd
der munstersche Wederdoopers, afgelegd te
Dulmen 25 juIij 1535, uitgegeven door d’.
c. A. CORNELIUS, Dis Geschichtspuellen
des
Bâsthums Münster, IPB. S. 369, wordt gezegd: I> Sine vader heist Bockel und is ein
onder scholtet to Soevenhaven by Leiden.”
Wie kan ons zeggen wat dit Soevenhaven ia?
CONSTANTER.
BOCKELX

Een oude Blondin (vgl. XII. bl. 352;
X111. bl. 127, 222). De afbeelding van
het Vliegende Schip van DAAM SCHIJF door
H. DE LETH komt niet veel voor, maar kan
toch niet zeldzaam genoemd worden. Al
wat van dit vaartuig bekend is, werd reeds
medegedeeld in den Konst- en Letterbode van
1847 door G. VAN ORDEN, naar het, handschrift van iemand, die de geschiedenis
van dit vaartuig beleefd had. Wat in de
Geschiedenis der Zaanlanden van H O N I G
wordt vermeld, is voorzeker aan dezelfde
bron ontleend.
C. W. B.
B e n onde Blondin. V a n h e t Vliegend
Sc+ van D A A Y S C H I J F is reeds in het
breede melding gemaakt door mij en anderen in den Navorscher, dl. 1. bl. 178,
207 en 264, alwaar de heer c. KRAMM
zijne vraag grootendeels beantwoord zal
vinden, en voorts kan hij in den Kon&- en
Letierbode van 1847 lezen hetgeen de heer
G. v. O(RDEN) als beschrijving van dat
schip geleverd heeft, of het werk van HONIGS Gesch. der Zaa&nden,
dl. 11, naslaan,
alwaar de bijzonderheden deze uitvinding
betreffende worden medegedeeld.
V. D. N.
_
O n elukdagen (2X1. bl. 380; XXI. bl.
222; ‘fi 111. bl. 29, 233). Daaromtrent kan ik
nog het volgende mededeelen:
In een kalender in hs. uit den tijd van
HENDRIK
VI van Engeland, is een bladzijde gewijd aan de ,,Ongeluksdagen.”
1 These underwritten be the perilious days,
for to take any sickness in, or to be hurt
in, or to be medded in, or to take any
journey, upon, or to begin any work on,
that he would wel1 speed. The number of
these days be in the year 32, they are these :
In January be 7: - 1,2,4, 5, 7, 10, 15.
1 February 1 3: - 6, 7, 18.
» March
n 3: - 1, 6, 8.
D April
1 2: -6, ll.
n May
1) 3: - 5, 6, 7.
» June
n 2: -7, 15.

1) July
)I 2: - 5, 19.
» August
)> 2 : - 15, 19.
3) September » 2: - 6, 7.
N October
is 1: - 6.
J) November b,; 3: - 15, 16.
: - 15, 16 and 1 7 .
1) December
Zij stemmen niet geheel overeen met die
in de l)Notes and Queries” medegedeeld.
Sir THOMAS BROWNE heeft het volgende
rijmpje bewaard.
Men kan er in zien dat het nagelsnijden
gansch niet een onverschillige zaak is, en
om iedereen tegen de vreeselqkste gevolgen te vrijwaren, verdient het wel een plaatsje
in den Navorscher!
Folk-Lore of Nail-cutting.
A man had better ne’er been born
Than have his nails on a Sunday shorn.
Cut them on Monday, cut them for health;
Cut them on Tuesday, cut them for wealth;
Cut them on Wednesday, cut them for news ;
Cut them on Thursday, for a pair ofnew shoes;
Cut them on Friday, cut them for sorrow;
Cut. them on Saturday, see your sweetheart
tomorrow.
Ik raad dus alle matrones aan den woensdag te gedenken. Maar gij, jongelui ! wijdt
den zaturdag tot dit gewigtig werk, - ik
hoop het ook te doen.
Sir T H O M A S B R O W N E , de scherpzinnige
schrijver der » Vulgar Errors”, vindt den
oorsprong van dit bijgeloof in een gebruik
bij de Romeinen, die het nagelsnijden op
een bepaalden dag stelden, en wel op de
nundinae.
Het is opmerkelijk, dat sommige volksrijmpjes en spreekwoorden elkaar lijnregt
tegenspreken, wanneer men ze met hunne
pendanten in een andere taal vergelijkt. Zoo
zeggen b. v. onze hollandsche schoonen,
wanneer een spin haren blanken hals tot
wandelplaats heeft gekozen :
‘s Morgens geluk,
‘s Middags druk,
‘s Avonds ongeluk.
Het fransche rijmpje daarentegen luidt:
Araignée de matin,
Beaucoup de chagrin ;
Araignee de midi,
Beaucoup de plaisir.
L. F T.
Oudeigens. Wie kan den aard en oorsprong dier lasten opgeven.
M. 4.
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Middelen tegen slangengif (vgl. A. R.
en X111. bl. 61, 62). In het door mij, op
bl. 61 van dezen jaargang, aangehaalde
werk van C H A R L E S D E ROCHEFORT, leest
men op bl. 224 hetgeen ik opgaf in dit
tijdschrift, bl. 62: over het eten der .s&Z
van e e n ’ citroen. - Toevallig De G r o o t e
HZstorische Oceaan, door S . D E V R I E S , U t r .
1683, opslaande, viel mijn oog op bl. 164,
waar men leest: ,,Al d?Ouden hebben geoordeeld, dat dit gewas (de citroen) een
sonderlingh hulpmiddel tegecs ‘t vergif is.
Op ‘t, gheloof van A T H E N A E U S sal ick een
wonderlicke Geschiedenis hier van verhaelen. Hij ghetuijghd deselve ghehoord te
hebben van seecker Rooms& Burger, dien
de Bestieringh van Egijliten was aanbevoolen. Deesen had eenighe van misdaeden
overwonnene persoonen ter dood veroordeeld,
om de slangen voorgheworpen te worden.
Als men haer nu ter straf uijtvoerde,
wierd haer onderweeghen. van seecker herbergier een citroen-appel ghegheven, welckense op-aten. Hier nae wierdense in de
schouw-plaets voor d’allerwrcedste serpenten gesmeeten, en de giftighste deeser dieren
beeten haer ; doch sij leeden er gantsch
geen schaede van, tot de hooghste verbaesdheijd des Land-vooghts en van al d’andere
daer teghenwoordighe. De misdaedighe hier
over ghevraeghd zijnde, ofse niet eenigh
tegengif hadden inghenomen, gaven tot antwoord, datse niet anders, als eenen haer
onderweeghen gegevenen citroen hadden
ghenuttighd. ‘s Anderen daeghs deed hij
eenen van haer weer een citroen eeten,
doch den anderen niet. Dus wierdense op
de voorighe wijs de slangen ten roof voorgeworpen. Hij, die den appel had ghe. bruijckt, wierd wel dapper ghebeeten, maer
ghevoelde gheen leed daer van. D’andere
daer teghens is op den eerst.en beet ghestorven. Door dese ondervindingh wierd
bekend, dat de citroenen een kraghtigh tegengif tegens vergif zijn.”
H. C. STRIK VAN WIJK.

De Nieuwe Zijds melkmarkt te Amsterdam. Waar was de ïV. Z. melkmurkt te
Amsterdum? welke voorkomt in eene acte
v a n 1612?
t

Chronische humeuren. Ik ken menschen,
die op een bepaalden dag, b. v. elken
maanclag of elken zaturdag uit het humeur,
of wel gemelijk zijn. Zijn hiervan meer
0.
voorbeelden?

Middel om door ouderdom onleesbaar
geworden schrift weder leesbaar te maken (vgl. X111. bl. 159, 192). Het door
den heer

STRICK

VAN

WIJK

t.

1. a. pl. me-

degedeelde betreft de zoogenaamde anastatische drukkunst en heeft ten doel oude
werken, zoo noodig, door nadruk te vermeerderen. In vereeniging met een st,eenen letterdrukker heb ik de manier reeds
voor jaren beproefd en goed bevonden.
Ze bestaat in het volgende:
,,Het gedrukte papier, hetzij letter- of
nplaatdruk, w o r d t 1”. met verdund salpe) terzuur bevochtigd en daarna met een
,,rol sterk op eene effene (gladde) zink,>plaat geperst, wat wel het best tusschen
)I walzen zal kunnen geschieden.
1) Het zuur, waarmede de niet bedrukte
~plaatsen van het papier bevochtigd zijn,
j>grijpt het. metaal aan en de bedrukte
I) plaatsen worden te gelijk overgebragt,
~zóó dat het zinkblad na deze bewerking
,jde plaat of druk omgekeerd bevat.
»Het aldus bereide zinkblad wordt nu
jjrnet eene gomoplossing in verdund phos1) phorzuur overgoten ; deze vpeistof wordt
j~door die plaatsen van het zink, welke te
»voren door het zuur aangedaan werden,
ljaangetrokken
en zij bevochtigt ze gelijk
enatuurlijk is, terwijl zij door de in de
I drukinkt bevatte olie wordt afgestooten.
II1CIen gaat nu over de zinkplaat-met
r~eene met drukinkt voorziene rol en hier» door wordt het omgekeerde resultaat ver1) kregen. De afstooting tusschen de olie
I van den inkt en de vochtige oppervlakte,
N waarover de rol gaat, belet, dat de inkt
graan die plaatsen van de zinkplaat zich
I) aanhecht, waarop de phosphorzure gomN oplossing heeft ingewerkt, terwijl de aan)) trekking van de olie tot de olie, de inkt
»op de bedrukte plaatsen terughou dt.
XNU is de anastatische plaat gereed en
~,rnen kan daarmede, volgens de gewone
1) manier van steendrukken, afdrukken ma1~ ken.
N Om zeer oude oorspronkelgke drukken,
,,waarvan de inkt zich door persing niet
rlmogt laten overbrengen, door middel van
jade anastatische drukkunst na te maken,
~legt men het bedrukte papier eerst in eene
N verdunde potaschoplossing, daarna in eene
)j oplossing van wijnsteenzuur.
,>Door de reactie van beide stoffen wor~don alle niet bedrukte plaatsen van het
si papier met kleine wijnsteenkristallen be*dekt, die de olie afstooten, zoodat men
,,hierover met eene rol, van inkt voorzien,
1 alleen de letters raakt. Men wascht daarna
r>den wijnsteen af en kan nu met de be) werking op de bovenvermelde mijze beaginnen, terwijl men eerst met verdund
) salpeterzuur bevochtigt.
G. DUFFER BLOM.
Utrecht.
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GESCHIEDENIS.
Mr. D. J. van Lennep en de landstorm
in 1813 (vgl. X111. bl. 76, 103, 163, 202,

230). Op bladz. 202 vergist 9 JBNUARIJ
zich, als hij meent dat de heer m’. J. VAN
LENNEP, verhalende, dat de officieren van
de piekeniers blaauwe jassen aan hadden,
het corps piekeniers met den landstorm verwart. De heer VAN LENNEP noemt t. a. p.
eigenlijk den landstorm; maar landstorm of
piekeniers, het was hetzelfde corps en van
verwarring bij den heer VAN LENNEP kan
hier dus geen sprake zijn.
Wat de zaak zelve betreft, ik kan mij
niet goed herinneren wat de officieren droegen, jassen of rokken. Zeker is het, dat de
jas, behalve als overkleed, zoo min voor burger als voor militair, het kleedingstuk was
van dien tijd. De officieren, en deze ook
maar alleen,’ waren in uniform. De broek
was, meen ik, niet grijs, maar van dezelfde
donkere kleur als de jas of rok. Was de
broek werkelijk grijs, dan kan het wel zijn,
dat de laarzen niet over de broek gingen,
dat anders in dien tijd smaak was, maar
onder de broek gedragen werden en wel
onder eene broek à la Wellington, die na
de omwenteling van 1813 een tijd lang
in de mode is geweest en van grijs laken
was. De officieren droegen, behalve armband en degen, den driekanten militairen
hoed van die dagen. Ook de onderofficieren hadden den driekanten hoed op, misschien wel voor zooverre zij zich dien hoed
wilden of konden aanschaffen of, uit vroegere betrekking bij de schutterij of nationale garde, in het bezit daarvan waren. Als
korporaal droeg ik dien ook, terwijl mijne
verdere uitmonstering bestond in twee strepen van oranje-passement op den regter arm.
Haarlem.
DIXI.

D e achtkante br(vgl. XII. bl. 234,
321, 358; XIII. bl. 34, 105, 138, 196,
228). Op bl. 196 van dl. X111 wordt beweerd, dat het vierde geraamte op de St.
Antonieswaag het geraamte van CARTOUCHE
zou geweest zijn. Op welken grond? toch
niet om het opgezette hondje, dat bij ‘t
geraamte van JACÒ (anders JACOB FREDRIK
MULLER)
behoort? Tot nog toe meende ik
altijd, dat Louw DOMINIQUE CARTOUCHE, die
tegen ‘t einde der 17” eeuw te Parijs geboren werd, in 1721 aldaar werd geradbraakt. Suum cuipue: aan Frankrijk CARTOUCEE, aan ons del achtkante boer. Of
heeft het chirurgijnsgild van Amsterdam het
lijk van den geradbraakte gekocht en herwaarts doen vervoeren?
CONSTANTER.

Pruiken (vgl. XII. bl. 232, 289, 321;
X111. bl. 35, 81, 105, 196). WAQENAAR
vertelt, ter plaatse in de vraaguitgeschreven, niet naauwkeurig. Hij zegt, dat PHILIPS het haar uitgevallen was en dat velen om op den hertog te gelijken zich het
hunne lieten afsnijden. Maar de zaak droeg
zich anders toe. Op raad van zijne geneesheeren liet de hertog zich het haar van
het hoofd snijden en vervolgens gaf hij
(bijgenaamd de goede) bevel, dat al zijne
edellieden hem daarin zouden navolgen.
Men hoore O L I V I E R D E L A YARCHE: *Le
Dut P H I L I P P E cut en ce temps une maladie, et par conseil de ses medecins se fit
raise la t&e et Gter les oheveux, et pour
n’&re seul rais et den& des cheveux, il
fit un edict que tous les nobles hommes se
feroient raise leur têtes comme lui, et se
trouverent plus de cinq eens nobles hommes, qui, pour l’amour du dut, se firent
raise.”
Lodewijk XVII (vgl.111. bl. 8,134, 197,
233). Het werk, genoemd op den titel van
het bl. 233 vermelde, heet : 1) Intrigues d&oilées ou Louis XVII dernier roi légitime de
France, Décéde’ à Delft, le 10 Août 1845,
par mr. GRUAU DE th BARRE, ancien procureur du roi, te Rotterdam bij NIJOH in
1846 uitgegeven in 4 deelen.
C.

VAN XAANEN.

Lodewijk XVII. Wel verre van het
eenige bewijs voor hem te zijn, verdient
vooral opmerking Leven en lotgevallen uan
LODEWIJK
XVI1,door G R U A U D E L A B A R R E ,
Rotterdam, NrJGn 1854, met portretten.
In het vooraan geplaatste berigt, wijst de
schrijver naar zijne in het Fransch opgestelde werkjes Intrigues déuoile’es
en En
politique point de justice, Rott. 1846-1848
en Breda 1851. Ik vraag, van wiens hand
is deze hollandsche tekst? Immers niet van
GRUAU DE LA BARRE. Is het eene vertaling van een fransch opstel? Is het te
Leipzig en Brussel 1858 uitgegevene naar
dit hollandsche vertaald ? (Zie Nworscher
X111. bl. 197.j Wat daarvan zrj, het bevat
zoo vele bijzonderheden, dat er m. i. geen
twijfel kan overblijven, dat de door eigenbelang en staatkunde en, misschien overdreven vrees voor twisten die de rust van
Europa bedreigden, vervolgde en verloo- *
chende LODEWIJK voor echt kan gehouden
worden en is gehouden. Men zie de acte
van inschrijuirq van het overlijden bij den
burge+ken stand te Delft, waarvan de fransche gezant te ‘s Gravenhage niet onkundig

heeft kunnen blijven. Daarmede komt overeen hetgeen van eene hoogst geloofwaardige
zijde is verhaald over de persoonlgke overtuiging van WILLEM 11, die, in een gesprek
met een officier van hoogen rang, )I de zaak,
als koning en in ‘s Rijks belang, niet kon
aanvaarden.” Voorts is het van algemeene
bekendheid., dat (het jaartal herinner ik
mij niet) in de Haarlemsche Courant de
huwelijksaankondiging voorkotit van (ik
meen AM~LIE) D E B O U R B O N . Het is de
oudste der twee dochters, die te Delft in
fatso+ijken kring verkeerden. Een der
beide zoons heeft, niet zeer lang geleden,
onder den naam, dien de vader vroeger had
aangenomen, als onder-officier bij ons 3de
regiment dragonders gestaan.
L. J.
Zuylichem (X111. bl. 201, 235). De oudst
bekende burggraaf van Zuylichem was TTDO
TASTART, omstr. 1196, wiens naam misschien van invloed is geweest op den bij,naam VASTAART, dien de latere heer van
Zuylichem, CONSTANTIJN HUYGENS, aannam
als vertolking van ‘t lat. Constanter. Sedert
1460 was de heerlijkheid door aanhuwelijking gekomen in het geslacht van PIECK:
zoo was de laatste heer van Zuylichem, vóór
dat het in eigendom aan HCYGENS overging, JCOST PIECK. Diens weduwe ELISA.BET
GREVENBROEK
verkocht, met toestemming van haar mans broeder GIJSBERT PIECX
en haar eigen broeder, die heer van Mierloo
was, de heerlijkheid Zuylichem, den 23”te”
april1630,aan SUSANNE VAN BAERLE, daartoe gemagtigd door haren echtgenoot CONSTANTIJN HUYGENS. Zie, behalve den Tegenw.
Staat van Holland en VAN DER AA, Aardri$hk.
Woordenb.,
vooral Bgdrage tot de
kennis vult het karakter van CONSTANTIJN
HUYGENS, ‘s Gravenhage, bij A. D. SCHINKEL, 1842, bl. ‘7 en vervolgens.

telijken almanak door den republikeinschen,
de week door de décade, en bepaalden den
rustdag niet meer op zondag, maar op den
10da dag. De nieuwe tijdrekening dagtee kent van den 22”t’” september 1792, het
tijdstip van de stichting der republiek. Er
waren 12 gelijke maanden van 30 dagen,
die in de volgende orde aanvingen. Vendémiaire, brumaire, frimaire, voor den herfst ;
&ôse, pluvi&e, venthe, voor den winter;
germiaal, JEoréal, prairéal, voor de lente ;
messidor, thermidor, fiuctidor, voor den zomer. Elke maand had drie décades of 30
dagen ; elke décade, 10 dagen, en naar de
plaats, die zij in de décade bekleedden,
werden de dagen primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, octidi, non%, décadi
genoemd. De vijf aanvullingsdagen werden
naar het einde des jaars gebragt, om het
geheel te vertegenwoordigen; zij ontvingen
den naam van sanscubftides, en werden
toegewijd, de eerste aan het feest van het
Genie, de tweede aan dat van den Travail,
de derde aan dat der Actions, de vierde
aan dat der Récompenses, de vijfde aan dat
van de Opinion. De constitution van 1793
geleidde tot den republikeinschen almanak
en de republikeinsche almanak tot de afschaffing uan
den christelijken eeredienst.
Den laten januarij 1806 verving men, onder het bestuur van. keizer NAPOLEON 1,
bepaald den republikeinschen almanak door
den gregoriaanschen, nadat de laatste 14
jaren had bestaan.
De invoering geschiedde bij besluit van
het Comité de salut pub& der conventie. De
afschaffing had op bevel van NAPOLEON 1
plaats.
P.
[Van gelijken inhoud is het antwoord van onzen
medewerker H. M. C. v. O., die verwijst naar
NIEUWEI(HUIS, Woordenboek van Kunsten en Vetenschappen, herzien enz. (Leiden 1862), deel VIII.
bl. 133.1

CONSTANTER.

[Reeds v66r 1630 onderteekende EUYQENS met
het woord CONSTANTER. Men zie b. v. het gedicht
aan D. HEIN~TS

vóór de Odia, uitgegeven in 1625.1

Jaaqrdeeling
gedurende de fransohe
republiek (vgl. X111. bl. 236). f vraagt:
bij welk besluit is die jaartelling ingevoerd,
bij welk en wanneer geëindigd.
Ten antwoord daarop deel ik mede wat
de fransche geschiedschrijver NIGNET deswege meldt in zijne Histoire de la rivolution. frangaise, tom. 11. p. 152, tom. 111,
p. 178.
>) De nicumigheids-invoerders stelden, voor
eene ongehoorde omwenteling, eene geheel
nieuwe jaartelling vast; zij veranderden de
verdeelingen van het jaar, de namen der
maanden en dagen ; zij vervingen den chris-

Menno van Coehoorn (vgl. X111. bl. 238).
Zeer ten onregte wordt in de Korte levensbeschr@ing
der Nederl. vorsten, helden en
vermaarde mannen, 11. 397, gemeld, dat
MF,NNO,
baron VAN COEHOORN, afStttmt Van
den bekenden MENNO SIMONS.
Het geslacht COEHOORN is afkomstig uit
Frankfort a/d Main. De eerste COEHOORN,
die in de Nederlanden kwam, was LAXBERT genaamd en kapitein bij het duitsche
voetvolk, dat onder WILLEM 1, prins van
Oranje, diende. Zijn zoon GOSRWIJN huwde
FEITA D'ESENS, hun afstammeling huwde
ESSA
VAN
BOUWERDA
van.Termunte. Zij
lieten twee zonen na, waarvan de oudste,
GOSSE genaamd, de vader was van den beróemden MENNO, baron van COEHOORN.

.
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MENNO SIMONS daarentegen is van friesehe afkomst en te Witmarsum in 1498
geboren, hij stierf ongehuwd op het kasteel
Fresenburg nabij Hamburg.
M. T.

Uitgewekenen iuG7-1795 (vgl. XIII.
bl. 236). Lijsten van uitgewekenen van de
jaren 1787-95 vindt men in de ,,Verza)I meling van placaaten, resolutien en andere
>) authentijke stukken enz. berrekking heb» bende tot de gewigtige gebeurtenissen, in
1) de maand September MDCCLXXXVII
1 en vervolgens, in het gemeenebest der
3) vereenigde Nederlanden voorgevallen,” gedrukt te Campen bij 3. 1. DE CHALMOT,
40 d. met register.
in

Kluchtige inval (vgl. X111. bl. 237). De
de aangehaalde dichtregels bedoelde

heeren waren :
JAN

SIX,

heer van Hillegom en

Vrz:ade.
CORVER, heer van
SAUTIJN
en
Dir. PIETER VAN DE POLL,
GERRIT

mr.

Velzen.

JAN

alle vier in 1748 burgemeesters der stad
Amsterdam, en als zoodanig den 6&* september van dat jaar door prins W I L L E M
IV ontslagen. Met betrekking tot dat ontslag bezit ik een paar pamphletten, die van
den geest van dien tijd getuigen en gewis
niet aangenaam aan genoemde heeren moeten
zijn geweest. Het eene draagt tot titel:
H De weèrgaloope Ameterdamsche Kiekkas, ver>) toonende de Prince aua Oranje en Nassauw.
I Eng al wat hij hier gedaan heeft omtrent de
»oude Regeering. Voor een oortje maar, wie
»wil er kijken, nooit voor cleeze zo gezien, een
)I konstige vertoning, voor een oortje maar.”
Het is een regte chroniyue ecandaleuse van
die dagen.
EEN
AMSTERDABIMER
VORIGE EEUW.

VAN

DE

Oproer in Walcheren in 1778 (vgl. VI.
bl. 107. 289). Tot de lektuur over de gebeurtenissen’ in Walcheren, in 1778, behoort : Journ.aal van de tijd-omstandigheden
voorgevallen in Zeeland, beginnende met het
jaar 1776; e@adigende met het jaar 1787.
Alom te bekomen. 12”. (8 bl).
Philopatriarta, den Zeeuwschen burgervaderen toegewijd, gedurende de onlusten, onder
eenige landlieden in Walcheren ontdaan. 8”.
c . P. L .
(door P. J. C.).
Steenen bruggen. In vroegeren tijd waren alle bruggen van hout. Wanneer is
men hier te lande begonnen steenen bruggen te bouwen? Welke zijn de oudste stee-

nen bruggen ?

Uitvinding van papier, kompas en buskruid. VILLEMAIN, Cours de littér. franç.
Moyen age, 4e let , zegt: 1) Ainsi l’usage du
papier, la boussole, l’invention de la poudre,
semblent &re Venus de l’orient par les
Arabes, dont le vaste empire, par ses extrémités opposées, touchait a la Chine et a
la France.” Is er reden om dat te vermoeden? Men meent anders gewoonlijk, dat de
eer dezer uitvindingen aan Europa toekomt.
Uitvinding der boekdrukkunst .' VILLECours de littérature française. Moyen
iige, le let., z e g t : )> Je ne sais par quelle
cause, soit par une tradition de la Chine,
venue jusqu’a la foire de Leipsick, soit
par l’invention fortuite dun Allemand,
l’imprimerie vient de se découvrir.” Het is
bekend, dat men het er voor houdt, dat de
Chinezen de boekdrukkunst vroeger gekend
hebben dan wij, maar meent men er bewijs
voor gevonden te hebben dat zij langs den
hier door VILLEIUIN aangewezen weg naar
Europa is overgebragt ?
MAIN,

Druntius, Drutius, Drusius. Wie kan
iets mededeelen over een der eerst hier te
lande werkzame inquisiteurs van zulk eenen
of dergelijken naam, in het midden der
16& eeuw, en die zich ook in Mechelen
heeft opgehouden ?
J. D.
L.
Vaderlandsche vrouwen (vgl. X111. bl.
78, 134, 165, 230). Over ELÌS~BETH YARIA
OVERDORP
geb. POST, handelt o. a. mr. L.
PH. c.
VAN DEN BERGH in zijn Blik op de
Geschiedenis der Dicht- en Toneelkunst in
Gelderland, geplaatst in den Gelderschen
Volks-Almanak voor 1 8 4 3 .
W. J. C. v. H.
Begrafenissen bij avond of bij nacht
(vgl. X111. bl. 234). Zeker is de begrafenis
van gemelden boekhouder VAN DER VEER,
na ruim 150 jaren overleden te zijn, nog
eens onder de aandacht gebragt, om de
aanzienlijke som rijksdaalders, welke daaraan besteed werd. Men meende in dien
tijd zeker de overledenen te vereeren, naar
mate van de kosten, welke men voor hunne
begrafenis over had. Men dwaalde evenwel zeer in de meening, alsof eene begrafenisplegtigheid door een kostbaar maal met
verscheidene dranken zoude opgeluisterd
worden. En toch, deze dwaling bestaat ook
nog in onzen tijd vrij algemeen ten platten
lande in ons vaderland, waar men zich bijkans in elke streek aan zijne eigene voorvaderlqke gewoonte blijft houden.
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Iets anders, en dat waarlijk de plegtigheid eener begrafenis meer verhoogt, omdat
de rouw in meer dan een opzigt wel iets
met den avond of nacht gemeen heeft, vindt
men in de avond- of nachtbegrafenissen
van dien tijd, waarvan VROLIKHERT in zijnen Vliss~ngscl~en
kerkhemel,~ bl. 116, gewag
maakt bij de opgaaf van den dood der
weduwe van den vlissingschen leeraar J.
BISCOP in 1672. VROLIKHERT
zegt daar, dat
gemelde weduwe, mej. C A T H A R I N A POTTEY,
bij avond of nacht met flambouwen werd
begraven, als bewijs dat zij of de familie
rijk was; want (zoo voegt de schrijver er
bij) dergelijke avond- of nachtelijke begrafenissen met fakkellicht hadden alleen bij
aanzienlijken plaats.
P. FRET.
[Het is niet het aantal rijksdaalders aan de genoemde begrafenis besteed, wat den inzender heeft
bewogen dat artikel aan te bieden en ons om het
te plaatsen. Het is eene kleine bijdrage tot de kennis van de zeden en gebruiken onzer voorvaderen,
die daarom de plaats verdient welke zi inneemt.]

Predikanten te Winkel (vgl. X111. bl.
238). Aan het vriendelijk verzoek van V. B.
om de naamlijst der predikanten van de
gemeente Winkel, wil ik, zooveel mij mogelijk is, voldoen, daar het schijnt, dat het
Kerkelijk Alphabet van Zoord-Holland
daartoe bij hem ontbreekt.
De eerste predikant,, die genoemd wordt, is:
1. GERRIT JANSZ RUYER, ber.1573,ontsl.
1574.
2. J O H A N N E S J O R D E N S , ber. 1574, vertr.
1574.
3. S I B R A N D U S ABELUS, ber. 1574, vertr.
omstr. 1580.
4. SAMUELBARTHOLDUS,
ber.omstr. 1594,
vertr. 1599.
5. HERBERTUS
HENRICI, ber. 1601, geut.
1638.
6. ROD~BERTUS
VLIETARPIUS,
ber. 1639,
gest. 1659.
7. DAVID AMIA, ber. 1659, vertr. 1663.
8. ADRIANUS BORSCHMAN,
ber. 1663, geat.
1673.
9. ISAACUS BALK, ber. 1674, vertr. 1675.
10. ABRAHAMUS HELMS, ber. 1676, gest. 1707.
ll. G E R A R D U S T U R S K E R , LAIB. til., ber.
1710, vertr. 1730.
12. BENJAMIN VAN MEDENBACH, JAC. fil.,
ber. 1730.
Tot dusverre de Naaml$st bij VEERIS en
DE PAAUW,
Enkhuizen 1750. Voorts blijkt
mij, dat VAN MEDENBACH~~~ stondtewinkel in 1734. J O H A N N E S N O O R D I N K kwam
aldaar 1788-1789; C O R N E L I S M O S , pred.
aldaar 1798, 1801; J A N H E N D R I K WEIJERS,
1801, 1803, 1807; TEUNIS VAN BERKUM,
1810, 1812; WILLEM CORNELIS VAN CAYPEN,
1809, 1816; ADRIANUS HOUTKAMP

kwam aldaar 1820; H E N D R I K JOAN KALKOEN, MEIND. fil., pred. 1820, 1824, vertr.
1825; E E L C O ROXAR, pred. 1826, nog in
1843 aldaar; PIERBEGUILLAUMETEWINKEL,
ber. 1845, bevest. 6 april, ald. nog in 1850 ;
DIONYSIUS
HUPHENS,
JR ., wordt pred. 1851,
nog aldaar 1859. Deze alle volgens de
Naamregisters van verschillende jaren ; het
ontbrekende zal uit de bestaande Boekzaal
moeten worden aangevuld.
V. D. N.
Een hoIlandsch melkmeisje (vgl. XIII.
bl. 232). NoëL DE CARON (obiit 1624) was
33 jaren ambassadeur voor de Staten der
Vereenigde Nederlanden aan het hof van
koningin ELISABETH en van JACOBUS 1. Hij
stichtte 7 almshouses, of, zoo als wij het
hier noemen, een hofje voor 7 vrouwen ;
het is gelegen nabij de Vauxhall turnpike
in South Lambeth, Londen.
Met zijn levensbijzonderheden ben ik niet
bekend en twijfel zeer of er in schrift bestaan. Toen KAREL 1 nog prins van Wales
was, gaf hij aan Noën D E C A R O N de bezitting (manor) van Kensington in Lambeth, waarop de ambassadeur zijn huis
bouwde.
Het huis »met zijn tuinen en boomgaarden”, zoo als de notariële acte zegt, werd
in 1666 door KAREL 11 aan den lord kanselier C L A R E N D O N gegeven, die het reeds
in het volgende jaar voor C& 2000 aan sir
JEREMY
WHICHCOTT
afstond. Na den brand
van Londen in 1666 werden de gevacgenen uit den Fleetprison (meestal schuldenaars) hier geplaatst, totdat in een nieuw
locaal voor hen zoude voorzien zijn. In
1687 werd het grootste gedeelte van het
huis afgebroken en wat er van bleef staan
werd in 1809 gesloopt. Het was een schoon
gebouw met twee vooruitstekende vleugels
in den vorm van een halve H ; boven de
ingangspoort stond geschreven : omne solum
forti patria.
JACOB
LARWOOD.
Soevenhaven (vgl. X111. bl. 255). Jan ’
Beukelsz van Leiden. Het is waarschijnlijk
dat met Soevenhaven bedoeld wordt het
dorp ‘Zevenhoven ; doch uit de bronnen
van het leidsch archief is mij niet gebleken, dat de vader van J A N B O E K E L S Z
(het bekende hoofd der munstersche Wederdoopers) onderschout van Zevenhoven zoude
geweest zijn.
Dr. c. A. CORNELIUS? die in 1857 hier
te lande en ook te Lelden een uitgebreid
onderzoek naar de Wederdoopers in het
werk heeft gesteld, kon het oud hollandsche
schrift te goed lezen, om te onderstellen,
dat hij het woord Soevenhaven, voorkomende in de bekentenis van JAN BOECKELSZ,
niet goed zoude hebben gelezen. De schrijf-
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fout zal wel door den toenmaligen griffier
begaan zijn; want JAN .BOEKELSZ zal geene
reden gehad hebben om niet de waarheid
te zeggen.
Intusschen is het mij gebleken, dat de vader van JAN BOECKELSZ, genaamd BOECKEL
GERYTSZOON, reeds in 1502 te Leiden gevestigd was.
In 1528 was BOEKEL GERYTSZ. weduwnaar
van ALYDGEN JANSD~., waarbij hij twee minderjarige kinderen had, te weten, JAN en
ANNETGEN.
Hij woonde toen in een huis
op den hoek van Kort-Rapenburg en het
Noord-einde, dat thans het logement PlaceRoyaal is. Dit blijkt uit een register ter
weeskamer van Leiden, genaamd groot bewzj’sboek B. fol. ‘74 verso, dd. 2 april 1528
alwaar wij lezen:
x Wy Schepenen van Leyden, oorkonden
)I dat voor ons kwam BOECKEL GERYTSZ., en
» bewijsde zijn twee weeskinderen, als JAN
~)en ANNETGEN die hy gewonnen heeft by
» ALYDGEN JANSD'. zijn wijf zaliger gedachte,
»by consent der weesmeesteren en goed
jjdunken van DIRK MOCWERYNSZ. en CLAEY
>,JANS,WIELMAKER,
alsgeburenvan BOECKEL
»GERYTSZ,
te zamen voor hun moeders erve,
» 200 gouden karolus gulden van 84 in het
,>mark, veertig comansgroot voor den gou»den karolus gulden gerekend aan geld ;
»welke gelden BOECKEL GERYTSZ onder hem
) houden en gebruiken zal ter tijt toe dat
ndie voors. weeskinderen tot hunne monndige jaren gekomen zullen zijn. - belo»vende B O E C K E L G E R Y T S Z den weeskinde»ren voorn. te houden tot hunne mondige
ajaren in eten, drinken, kleeden, schoen en
,>anders hunne haveninge - en als de
»voors. kinderen tot hunne mondige jaren
a>gekomen zullen wezen, zoo beloofde BOEC» KEL GERYTSZ. den weeskinderen die voors.
»gelden algdan uit te reiken en te betalen.
»En by gebreke daarvan zoo zullen die
j, voors. weeskinderen tzelve mogen voorzien
»en verhalen aan eene huizinge mit hare
~,erve gelegen in het Noord-einde op den
I) hoek van Kort-Rapenburg met vier kamerren en hare erven daar achter gelegen,
,j uitgaande op Kort-Rapenburg - en heeft
ongelegen aan de eene zijde, die voors. Kort1 Rapenburg met de straat daaronder (daar
1 langs) gaande, en aan de andere zijde JAN
,rZWAN, strekkende achteraan des voors.
x JAN ZWANEN steeg, en te verhalen op zijne
1) andere goederen enz.”
Aan den kant van bovengenoemd register is met eene hand van 1575 geschreven,
dat die JAN BOECKELSZ namaals koning van
Munster geworden is.
Volgens overlevering woonde JAN BOECKELSZ IR& Zijne vrouw MARIA ISBRANTSD'
te Leiden in een huis aan de westzijde

van de Hooigracht tegen over de Groenesteeg, hebbende eenige trappen voor de
deur. Dit huis is in 1535 voor 50 gl. verkocht. (V memoriaal der Rekenkamer, fol.
34.) Op het leidsch archief ‘wordt nog eene
correspondentie tusschen den schout van
Woerden en de regering van Leiden bewaard, waarbij o. a. de schout van Woerden kennis geeft, dat zich 2 a 300 Wederdoopers in het huis van JAN BOECKELSZ,
genaamd de Witte lelie en gelegen bij de
St. Jansbrug te Leiden, verborgen hadden,
ten einde de stad te overrompelen.
Ook wordt daar nog bewaard het tafelblad, waarop, volgens overlevering, J A N
BOECJCELSZ,
als kleermaker, gewerkt heeft.
Het heeft mij bevreemd, dat hij J A N
BOCHOLT genaamd wordt in het register
van portretten van den heer FRED. MULLER,
bl. 132; zijn familienaam is mij niet bekend;
ook was BOECKEL een voornaam.
. . ELSEVIER.

Soevenhaven. Jan Beukelsz. van Leiden.
Ik ben het eens met den heer ELSEVIER, dat
Soevenhaven zal zijn Zevenhoven. Het is bekend, dat in het Nederduitsch onze o dikwijls door a vervangen wordt, b. v. over,
apedaer, voor over, openbaar. Onze o wordt
daar in sommige woorden als ö (nagenoeg
eu)
uitgesproken, welke klank dikwijls in
schrift door oe wordt uitgedrukt. Soevenhaven is dus geene schrijffout, het is Zevenhoven op nederduitsche wijze uitgesproken
en ten gevolge daarvan door den griffier
zoo opgeschreven.
<JAN BEUKELSZ is, zoo als de heer ELSEVIER te regt aanmerkt, JAN de zoon van
BEUKEL. BEUKEL of BOKEL is een naam,die
meermalen voorkomt (men denke slechts aan
den bekenden WILLEM BEUKELSZ. van Biervliet), eene verkleining van BoKE of BOKKE,
een nog in Friesland niet ongewonen naam.
Dat men van JAN BEUCKELS gemaakt heeft
JAN
BOCHOLT
is vergissing. Men zag den
naam des vaders voor den familienaam aan
en bragt dien in verband met de stad
Bocholt in Munsterland.
De familienaam van onzen J AN heeft
zelfs de heer ELBEVIER, aan wien alles wat
het archief der stad Leiden omtrent hem
bevat, beter dan iemand anders bekend is,
nog niet kunnen vinden. ‘tverwondert
mij
niet, want ik verwacht dat hij geenen familienaam zal gehad hebben. Familienamen
hadden in dien tijd in Holland behalv-e de
edellieden, nog slechts burgers van eenig
aanzien. Onder handwerkslieden, zoo als
de kleermaker BEUXEL GERRITS en zijn zoon
waren, vond men die toen zeer zelden, misschien in het geheel niet.
P. L. wz.

Gaapad Meijer.

In 1798 was GASPARD
gevolmagtigde van de Bataafuche
Republiek in Frankrijk. Men wenscht te
weten waar en wanneer hij gestorven is,
of er nakomelingen van hem zijn, en wat
er geworden is van zijne handelszaken en
fabriek, die hij te Bordeaux gedreven heeft ?
J. H. L.
MEIJER

Dnizend.galden-mannetjes.
Zeker heeft
menigeen van velerlei mannetjes hooren
spreken, zonder nogtans ooit van duizendgulden-mannetjes gehoord te hebben.
En toch was er eenmaal een tijd, dat zelfs
een eerwaardige stand in de maatschappij
met zulken prijsnaam bestempeld werd. Men
vindt n. 1. van de duizend-gulden-mannetjes
gewag gemaakt in de kerkelijke geschiedenis, op het einde der zeventiende eeuw.
Er bestond destijds in Zeeland een zekere
aanhang, Antinomianen of Hebreen genoemd,
onder de leiding van eenen J A K O B V E R . SCHOOR, die om zijne beroerende stellingen
was en bleef afgewezen, toen hij bij herhaling tot den stand der duizend-guldenmannetjes trachtte te geraken.
EBn zijner aanhangers, zekere THEOPRZLus V A N S C H O O R , st,udent te Axel, was de
eerste, die, omdat hij almede zijn oogmerk,
eene geordende bediening van een duizend
gulden niet kon bereiken, uit spijt en wrevel, de eerw. geordende predikanten van
dien tijd met den naam van duizend-guldenmannetjes, onder zijnen aanhang in een bespottelijk licht meende te stellen. Gewis,
een student van zulken geest en zoo weinig van een menschlievend karakter bezittende, verdiende wel geen voorganger eener
christelijke gemeente te worden. Trouwens
hij was ook te onkundig ; hij dwaalde zeer
in zijne prijsbepaling, naardien immers de
waarde van iemand geenszins kan afgemeten worden naar bezit of tractement; de
inner1ijk.e waarde wordt naar edeler maatstaf beoordeeld, n. 1. wie en wat men is
voor God, voor zichzelven en voor zijne
medemenschen.
In waarheid, zulke partijgeesten als VERSCHOOR
en V A N S C H O O R waren volkomen
gelijk aan den vos in de bekende fabel,
die de begeerde riJpe druiven verachtte,
alleen - omdat hij er niet bij kon.
P. FRET.

Viering van het 2e eeuwfeest der bevrijding van Enkhuizen in 1712. Het is
bekend, dat Enkhuizen zich in 1572 voor
p r i n s W I L L E M 1 verklaarde ; twee eeuwen
daarna werd die daad openlijk herdacht,
want in 1672 kon dit wegens den inval
der Franschen niet geschieden.
In 1846 had de secretaris van Enkhui-

zen de beleefdheid, mij het volgende extract uit de vroedsehapsresolutie dier stad
te zenden, betreffende hare feestviering, 23
mei 1772 en luidende aldus:
,,De heer A N T H O N Y J A C O B D E J O N G V A N
PERSIJN,
presiderend burgemeester en raad,
heeft ter vergadering gerapporteerd, dat
de Heeren Burgemeesteren ingevolge en ter
voldoening van de Resolutie van deze vergadering in dato 4 April ll. hadden beraamd, vastgesteld en geexcecuteerd de
schikkingen omtrent de vretigdebedrijven
bij het vieren van het jubelfeest op den
21 dezer binnen deze stad gedaan, hierna
gemeld, dat om genoemden dag niet alleen met dankpredicatiën en gebeden ten
dien einde in alle de Gereformeerde Kerken zoo voor, als na den middag, door de
vijf predikanten met gepaste leerredenen
gedaan, maar ook met betamelijke vreugde
van blijder herten door te brengen, was
gehouden deze ordre.
Dat des morgens ten 6 uren waren opgeheven de 4 Prinsenvlaggen van de Zuidertoren, een van het stadhuis, een van
de Koepoort en een van de Drommedaristoren, en uitgestoken de twee Oranje-vaandels van het Balcon voor de Burgemeesterkamer; dat alle de drie klokken binnen
deze stad waren geluid, des morgens van
7 tot 8 uren ; des middags van ll’/, tot
half 6én uur, en des avonds van 8 tot
3 uren.
Dat de 21 stukken metalen canon aan
3e Zeekant, nadien die van de landzijde
vermits het vee in de weide, niet konden
:ebruikt worden, waren gelost des mor;ens t e n 8 u r e n , des middags ten half
!én ure en des avonds ten half 8 uren.
Dat op de klokken was gespeeld na het
:indigen van de godsdienst,, des namiddags
n dezer voegen: van half 5 tot half 6
Are op die van den Zuidertoren ; van half
j tot half 7 ure op die van den Dromnedaristoren, van half 7 tot 7 uren op
iie van een Zuidertoren ; van ‘7 tot half
3 uren op die van den Drommedaristoren.
Dat het stadhuis was geïllumineerd geveest van 9 tot édn uur met waskaarsen
daartoe expres vervaardigd; dat op het gelouden souper waren geinviteerd behalve
le Leden van deze vergadering, de Heeren
Schout, Schepenen, de gewezene Raden in
le Vroedschap VAN V O S S E N en B L E I S W I J K ,
le Pensionaris, de :Secretarissen, de ordilaire en extra-ordinaire thesauriers, de Com nies ten comptoire van de Verpondingen
:n alle de 6 Gereformeerde predikanten,
lan alle welke waren gecompareerd 33
zeeren.
’
Dat over den maaltijd door de oudste
n dienst zijnde predikanten met het ge-
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bed en dankzegging begonnen en geëindigd, de Heer presiderend Burgemeester
met eene korte aanspraak en dankzegginge
aan de Heeren predikanten over het werk
van hunne diensten, op dien dag na genoegen van de Leden van de Regering
verrigt, de aanzittende gasten met dezen
heugelijken dag heeft gefeliciteerd, met toewensching dat de gebeden en zegewenschen op dien dag door de Heeren predikanten gedaan, door God Almagtig zullen zij.n verhoord en vervuld mogen worden
ten einde men nog lang moge behouden
de dierbare panden van vrede, vrijheid en
vrije oefening van Godsdienst, hetwelk door
alle de aanzittende gasten met veel hartelijkheid en reciproque toewenschingen is
beantwoord.
Dat de 4 trompetters yan de militie te
Alkmaar, Hoorn en binnen deze stad in
garnisoen liggende, die door de Burgemeesters van den Commanderenden officier
tot meerdere vreugdebedrijven waren verzocht, zijn geplaatst geweest op het balcon voor Burgemeester-kamer, die, zoo bij
het passeren van het vendel van de burger-compagnie van den Kapitein ARNOLDUS BUYSKES voorbij het stadhuis, als bij
het houden van den maaltijd, zich zoo met
het blazen op trompetten, waldhorens als
met het spelen op andere musicale instrumenten, genoegzaam zonder tusschenposingen lieten hooren.
Dat bij het gedenken van dien dag met
een gedistingueerd
glaasje door den Secretaris DUIVENSZ zijn voorgelezen de drie
verzen door de Heeren D. WILRf$ predikant, te Bovencarspel, I S A A C VAN N'L'YSSENBURG, predikant te St. Geertruidenberg,
en doormejufvrouw ANNA VANDER HORST')
te Groningen woonachtig, ter gelegenheid
van dit jubelfeest aan Heeren Burgemeesteren gezonden, en de welke ten koste
van de st@ gedrukt, aan de ter maaltijd
genoodigde Heeren zijn en zullen worden
uitgedeeld.
Dat ook op stadskosten werd gedrukt
en als voren zal worden uitgedeeld eene
oratie, door den Heer Mr. C H R I S T I A A N
EVERHARD
VAILLANT, ter OCCaSie als VOren, vervaardigd en aan Heeren Burge-

meesteren opgedragen, welke oratie voorn.
Heer voornemens was geweest t,e doen,
indien alleen voor den middag op dien
dag de godsdienst was verrigt. Waarop
gedelibereerd,
zijn de Heeren Burgemeesteren voor de genomen moeite bedankt,
met approbatie van het verrigte.
') ANNA ROELFZEMA,
geborenvn~ DER HORST.
Zie over haar het Biographisch Woordenboek van
WITSEN GEYSBEEK.

Behalve deze verzen, was er een door
BIMAN
gemaakt, en opgeplakt aan het
studs accijnshuis op de vischmarkt, ter plaatse
waar de eerste predikatie der Hervormers
in het openbaar gedaan was.
. . ELSEVIER.
J.

Het kasteel Popkensburg. Werd het
schoone eiland Walcheren sedert eenige jaren weder met verscheidene nieuw aangelegde buitenplaatsen verfraaid, en worden
er de hoofdwegen gaandeweg in grinden klinkerwegen veranderd, - aangenaam
is het dan ook zeker in gezelschap van
vrienden en bekenden dit vruchtbare eiland
te doorkruisen, en zich bij afwisseling bij
het grazende vee, bij de veelbelovende akkers, en bij menige schoone buitenplaats
te verlustigen.
Voorts trekt thans het oude kasteel Westhove, onder Oostkapelle, d& aandacht van
allen, die dit oord bezoeken, dewijl het
in 1862 aan een gevaar ontkomen is, hetwelk met vernietiging dreigde. Reeds was
de publieke veiling van dit merkwaardige
sieraad der oudheid in de nieuwsbladen
aangekondigd, toen het nog even te voren
bij onderhandschen verkoop door den heer
mr. J O H A N J A C O B S L I C H E R ten eigendom
overging in de bewarende hand van den
heer jhr. JAQUES P H O E N I X B O D D A E R T , die
onverwijld al het vervallene aan dit kasteel
heeft doen herstellen, zoodat Westhove,
vernieuwd, verfraaid en bewoond, zich thans
vertoont als met eene nieuwe bestemming,
om nog van geslacht tot geslacht den bezitters tot verlustiging en het eiland ten
sieraad te strekken,
Geheel anders is, helaas ! het lot van
een ander merkwaardig kasteel op Walcheren, namelijk het kasteel Popkensburg bij
het dorp St. Laurens. Heeft .dit gedenkstuk
der oudheid den ouderdom van ongeveer
zes eeuwen bereikt, - prijkt het steeds met
zijne trotsche torens boven het omringende
boschgeboomte - was het, eeuwen lang eene
lust- en verblijfplaats der aanzienlijkste geslachten, - altijd een sieraad, en bij wijlen
ook eene toevlugt en sterkte, wanneer de
veiligheid op Walcheren bedreigd werd, bleef het in onzen tijd, schoon niet meer
bewoond, nog altijd een bezoek waardig
om zijne antiquiteiten te bezigtigen en
zich in eene boschwandeling te verlustigen - helaas! dit alles loopt ten einde!
Terwijl ik dit schrijf (11 aug. 1863) bestaat
Popkensburg nog, maar - bestaat slechts
meer als de honderdjarige mensch, die, na
eenen belangrijken levensloop, door allerlei onherstelbare gebreken des ouderdoms
zijn einde nabij is. Reeds den 30”‘= julij
1863 is het grijze Popkensburg, bij pu-
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blieke veiling, voor de som van 4501 gulden, ter slooping verkocht aan den heer
JOHANNES
AGELINK
VAN RI~NTERGEM,
woonachtig te Middelburg.
En zoo is men nu gereed om met mookhamers en breekijzers neder te werpen, wat
eeuwen lang, ook in tijden van oorlog en
nabij heerschende woede, gespaard bleef,
om nu eindelijk te vallen. Het dorp St.
Laurens moet zijn merkwaardig kasteel,
het eiland Walcheren moet zijn Popkensburg
missen; terwijl, daar ten gevolge daarvan
het aanhoorige bosch in gewoon bouwland
staat veranderd te worden, ook menigeen
uit het naburige Middelburg zich des zomers van zijne gewone aangename boschwandeling aldaar zal verstoken zien.
Wij, en alle volgende geslachten, allen
zullen zich dus voorts, betrekkelik
het,
kasteel Popkensburg, te vergenoegen hebben met de beschrijvingen van zijn vroeger bestaan en lotgevallen, en met verschillende afbeeldingen daarvan, door bekwame handen vervaardigd, van welke
ik het genoegen heb, behalve de gewone
in de kronijk van S~KALLEGANGE,
twee afzonderlijke te bezitten van de jaren 1745
en 1839, staande onder de eerste: Amst.
1745, L. F. SCHORER, terwijl de tweede,
annex eene naauwkeuriae doch naamlooze
beschrijving van Popkeniburg, blijkbaar in
of na 1839 in druk verschenen. volgens
deze beschrijving door den wel-ed. g&tr.
heer mr. J. x. BRILLENBURG op de plaats
vervaardigd en in steendruk gebragt is.
Was de stichter van dezen ouden burg
een zekere POPPO of PIPIJN, die, volgens
de beschrijvingen, omstreeks het einde der
X111” eeuw leefde, tot aanvulling dier beschrijvingen van Popkensburg wordt hier
mede ter gedachtenis gesteld, dat het kasteel
ten laatsten een eigendom was van de drie
kinderen (onder welke jhr. mr. J. DE WITTE
VAN CITTERS, schoolop’ziener
in het 1” district van Zuid-Holland), die de voorgaande
eigenaar, jhr. mr. LAURENS DE WITTE VAN

wethouder te ‘s Gravenhage, bij
zijn overlijden aldaar, den 6&n aug. 1862,
had nagelaten.
Het laatste vorstelijke bezoek werd aan
dezen grijzen burg gebragt door prins WILLEM V, die er met familie den 10”” julij
1786 door den toenmaligen eigenaar en bur-.
gemeester van Middelburg, mr. JAKOB VAN
CITTERS, werd onthaald.
De laatste, die het kasteel als eigenaar
bewoonde, was mr. J A C O B V E R H E I J E V A N
CITTERS
die er den l’id”” julij 1823 overleed. 1; 1839 werd het verhuurd en tot
1842 voor het laatst bewoond door jhr.
CITTERS,

lBr.

W.

C.

J.

DE

JONGE

VAN

ELLEYEET.

Eindelijk, het laatste gezelschap, hetwelk
op het kasteel Popkensburg nog eenen aangenamen middag doorbragt, was het Onderwijzers-gezelschap van Middelburg, hetwelk den 27”‘” junij 1863 eene vergadering
op dit oude riddepslot
hield, om als uit
naam van geheel Walcheren een plegtig
afscheid van Popkensburg te nemen.
P.

FRET.

Het ware vaderlandslievende gezelschap
(vgl. X111. bl. 225). Tot opheldering van
hetgeen MONTANUUS t. a. p. gemeld heeft
moge strekken, dat de oprigter van dit gezelschap geweest is de heer F. G. BOERS,
zoo als opgegeven wordt door WIJTTENBACH
(Philom., t. 111. pag. 353). Het kwam bijeen
in het logement het Eiland aan den Leidschendam: aldaar werd de maaltiid gehouden, en nooit op een nabij gelegenlandgoed
van een der leden. Sedert eeniee iaren
komt het gezelschap niet meer “aan” het
Eiland, maar elders in de omstreken van
‘s Gravenhage bijeen. Altijd zijn eenige professoren van de leidsche academie er leden
van geweest, ook de hoogleeraar H. W. TYDEMAN, die na het jaar 1848 het gezelschap
nog heeft bijgewoond, waaruit men kan opmaken, dat geene staatkundige liberalen zijn
E. s.
uitgesloten.

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Drinkglazen- (vgl. X111. bl. 109). Als
bijdrage tot hetgeen tc. y. hieromtrent mededeelt, te weten: - - - - I> Riempivano
il fondo di puesta machina c?Camata il gloglo
etc. ;” stip ik aan, dat in den Schulchan
Aruch ‘) I) Orach Chajim” bij Hilchot Pesach,
in $ 472, wordt gezegd, dat de wijn, die
bij het ceremonieel der beide eerste avon1) De Codex der Israëlieten, geschreven door
R. JOBEPH KARO, bestaande uit 4 deelen: Orach
Chqjim, Jore Dkz, C h o s c h e n Mischpat en Eben
Hd..er.

den van het israelitisch paaschfeest wordt
gedronken, niet mag worden geschonken
in een glas of beker, die van boven naauw
zijn : &.l Tl% rY3 1) gelijk een Glog- Glas,”
omdat men daaruit niet een vierde tegelijk
ALEXANDER.
kan drinken.

Prijs- of eerepenningen
der latere Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen. Het
Edamsch Genootschap tot Nut VCWL ‘t Algemeen 1784-1787 reikte prijspenningen uit:
16 Novemb. 1785, aan PETRUS SCHOUTEN,
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roomsch priester en pastoor te Oestgeest
(goud); 1786, aan JOH. WIGERI,
pred. te
Beverwijk (goud); 1786, aan J. A. HOEKSTRA
bij zijn vertrek naar Westznan (zilver).
Deze HOEKSTRA bevond zich 21 junij 1820
nog te Altona.
De Nederlandsche
Maatschappij tot Nut
van ‘t Algeween 1787-1798 reikte penningen uit: 12 atig. 1788 aan 0. WAGENAAR,
schoolmeester te Oostgraftdijk (zilver) ; 12
aug. 1788 aan H. H. TEN OEVER, pred. te
‘s Hertogenbosch (goud) ; J. WIGERI, 12 aug.
1788 en 1789 (zilver en goud) ; 12 aug.
1789 aan DIRK BOING van Amsterdam, twee
in zilver, en op dien zelfden tijd aan zekeren VAN otl)~, een penning.
Mogt iemand een dezer penningen bezitten, hij deele die ten behoeve van het
Vervolg VAN LOON V1Umede aan J. D.
-ÏIHet metalen wapen der Semeynen te
Enkhuizen. In de Westerkerk te Enkhuizen
is het graf der SEMEYNEN, gedekt met eene

zerk, waarop vroeger een metalen wapen
dier familie stond, dat in 1795 is vernield.
Men leest op den steen, in fraaie letters
uitgebeiteld :
Op het metalen wapen der SEMEYNEN.
Toen Hollands Vryheid rees uit Alba’as
Tirannye
En ons Enkhuizen ‘t eerst zich van den
dwang ontsloeg
Die ligchaam drukte en ziel, was voor 'T SEm3INs genoeg
Zijn schat verspild te zien, ten val der
dwinglandye.
De erkentenis hield dien naam twee eeuwen
reeds in waarde
ZOO duurzaam is de deugd, die ijser tart
en staal.
Waartoe dan wort dit werk vereeuwigd
door metaal ?
Uit zorg of Holland gantsch, van d’eelete
deugd ontaarde.
A”. 1774. JAN DE JONGH, de jonge.
. . R. E.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.

_

.

J. Norell (vgl. X111. bl. 207). Er ligt
voor mij een fraai portret van JAN NOREL
(sic), kniestuk, zwarte kunst van P. SCHENCK.
Cui de se bene merito, iconem hunc, ut
animi gratissimi jucundam tesseram, summo
suo obsequio offert PETRUS SCHENK, scalptor (sic), waarbij hij zijn eigen portret gevoegd heeft. Onderaan leest men dit bijschrift van J. FEITAMA:
IINOREL, die in zijn jeugd heeft aarde en
zee doortoogen
En ‘t flonkrend hemelligt aanschouwt met
kundige oogeu,
Wiens vlugge digtpen ‘t lof van veele vorsten meld,
Pronkt hier in zwarte konst op ‘t wit papiere veld.$*
Hij is geboren in 1635, maakte zich
naam, meer door zijne reize%, dan door
zijne zoogenoemde dichtstukken ; terwijl ons
tot nog toe niets anders van hem bekend
is, dan ‘tgeen w. 'GEIJSBEEK mededeelt, die
van hem zegt: u dat hij in een werk: Oefenschool der konsten, o. a. liefhebberij stukjes
op rijm schreef: Poëtische getallen beginnende
met één en eindigende met twaalf. Men moet
echter in deze getallen geene kabbalistische combinat.iën zoeken, die een hoogen
poëtischen geest verborgen houden ; och
neen! het zijn slechts gerijmde schriftuurplaatsen, in welke van 1, 2, 3 of meer
voorwerpen gesproken wordt, tot 12 t,oe
op deze of dergelijke wijze:

u JOB hadde zeven zoons en zeven duizent
schapen.
,~Zat zeven nagten neer ter aarde zonder
.
slapen.
,,Ook t w a a l f lammeren, en twaalf jonge
rammen.
aEn twaaZf geiten, na ‘t getal der twaalf
stammen.”
Hoe poëtisch deze getallen in den jare
1689 waren, ziet men uit deze proeve.
Gunstiger oordeel velden zijne vrienden
FEITA.MA
en MOONEN over hem, de laatste
in zijne Poezij, bl. 657. MJOAN NOREL.
1 ‘k Ontving onlangs uw brief, doch twee
slechts der gedichten
Voor drie, mij toegedacht. Dies houde
ik iets te go&
Van dit bo&efwerk,
vrient. Gij ziet ook
hoe ik spo&
Om u, uw halsvrient en zijne Bga te verplichten
Door ‘t overgieten van ‘s Professors
poëzij. (3,
Maar wie raekt met zijn vlucht den adelaer nabij.”
Van zijn IJsselstroom vinde ik niet gewaagd. Dit weinige zal, hoop ik, anderen
uitlokken om meer te geven.
J. C. K.
[Hetzelfde
ker L. J.]

portret

beschreef

ons

onze
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medewer-

J. Norell, IJsselstroom (vgl. X111. bl. 207).
Mén zie over hem WITSEN GEIJSBEEK. Een

exemplaar van zijn IJsselstroom, Amst. 1693,
4”.. bevindt zich in de bibliotheek der Maatschappij van Nederl. Letterkunde te Leiden.
c. P. L.

Verzen van lady M. Wortley Montague
(vgl. X11. bl. 88). Lady BUTE heeft zeker
de Verses written in CL garden niet voorbijgezien, want zij komen niet alleen met den
naam van lady MONTAGUE voor in de Poems
by several hands (welk werk ik eens in eenen
catalogus aldus zag opgegeven: s. HANDS,
Poems), maar ook elders, b. v. in de Letters
oflady MARYWORTL&YMONTAGKJE,S~~I%O~~~uitg. v. DIDOT 1800, op bl. 300. Dus een
uan beide, of lady BUTE heeft gemeend,
dat het versje ten onregte op rekening van
grootmama gesteld was, of zij heeft zich
zoo stipt gehouden aan de door haar aangenomen regel om geene andere gedichten
in hare verzameling op te nemen, dan die
waarvan zij het autograaf bezat, dat zij
gemeend heeft om die reden ook dit versje,
aan welks echtheid zij voor het overige
niet twijfelde, te moeten weglaten.

Schouwburg van in- en uitlandsche letterkunde (vgl. X111. bl. 149, 205 en 210).
Dat IMMERZEEL zelf de hoofdredacteur was,
zoude ik onderstellen omdat wij uitvoerig
eenige der stukjes bespraken, die hij van
mij heeft opgenomen over de Noordscice
Lètter- en Oudheidlcunde, waarvan eenige
exemplaren, als Proeve van bijdragen tot de
kenniS daarvan, met dien afzonderlqken titel
en alleen met mijne voorletter L. bestaan. Wat het gebeurde met het verboden no. 3
betreft, twijfel ik of er niet eene vergissing
plaats heeft. De voorlezing over de blijken
der goddelqke wijsheid, t,e ‘s Gravenhage is
in 1806 gedaan en gedrukt; een tweede,
Josìa, Antoninus Pius en Ifen&iTc IV vergeleken, is van 1807. Van denzclfden tijd
dagteekent het gd” deel der Beriyben over
het Noorden en Noord-Oosten van Europa.
Die recensiën door BILDERDIJK worden dus
na verloop van b$aa 3 jaren gegeven. Aan
welke beweegredenen moet men dat toeschrijven? - Ik geloof stellig t,e mogen
verzekeren, dat de aanleiding tot het verbob van no. 3 niet geweest is gevoeligheid
ooer de recensie der verhandeling, maar over
de stoutweg uit,gesproken en volstrekt onware bewering van BILDERDIJK (die toch meer
dan één paauwenveer voor zich heeft opgeraapt), als ware het stukje Wentapenjer
eene
navolging of vertaling van een zweedsch,
en den daarbij gevoegden wensch, .~dat
1) de heer noch mevrouw MEERMAN zich ooit
meer aan de poëzy mogten wagen.” Men

zie dat stukje, opgenomen in de Gedichten
van V?'OZLlrle A. C. MEERVAN, "3 &gt? 1809,
bl. 1 7 9 , en de in zeer gematigden toon
gestelde teregtwijzing vooraan in dat deel.
KLOPSTOCKS Messias door MEERnIAN
bestond
ook. Van BILDERDIJKS toon, als hij zijne
eigenliefde of denkwijze gekrenkt waande,
vindt men een staaltje in dit tijdschrift,
bl. 206. Indien BILDERDIJIE zijne bewering
had kunnen staven was hij het aan zene
eer verpligt geweest. Verder teeken ik aan,
dat de directeur-generaal van wetenschapp e n en kunsten niet op zich zelf stond
maar onder den minister van binnenlandsche zaken, waarvan dit vak de 4dc afdeeling was. - Ik weet niet of slechts het
versch@en
van een eerstvolgend no. van
den Schouruburg verboden werd, of dat, werkelijk de poWe er de exemplaren van heeft
in beslag genomen. In dit laatste geval zou
men er toch wel hier of daar, al was ‘t
scheurpapier, een van hebben bemagtigd.
Kan men aantoonen wat daarvan is, en
heeft IMMERZEEL die schade gedragen ?
L. J.

Corneille (vgl. XTII. bl. 180, 207). Behalve de door den heer -11. vermelde
hoornsche eerste druk van 2641 van CORNEILLE'S
Gd, bestaat er nog eene amsterdamsche van hetzelfde jaar bij N I C O L A E S
VAN RAVEST~JN
in 12”. Volgens eene aanteekening v6dr mijn exemplaar, naar ik
meen geschreven door JAC. KONING, ZOU
deze de eerste druk zijn. Zij is tot op bl.
98 volkomen gelijk aan de hoornsche, ten
minsten voor zooveel ik daar over oordeelen kan, naar de beschrìjvng door den
heer -11. gegeven. Het leven van Don
RODRIGC)
loopt ‘echter bij mij van bl. 99
c. P. L.
tot bl. 176.
---.
Gedichten van prius Maurits (vgl. X111.

bl. 206). Het treurspel Don JERONIXO, Marschalk van, Xpanjens, wa.arvan de tweede
druk, Amst. 1638 in 4”., vóór mij ligt,
wordt door WITSEN GEIJSBEEK, en ook in
de Naenarol v a n Nederduitiche
tooneelspellen
van VAN DER YARCK,
toegeschreven aan
ADRIAEN
VAN
DEN
BERGIJ.
Een vroegere
druk is van lF21 in 4”.; een latere van
1644 in 4”.
c. P. L.

Clotilde. In BILDERDIJES Rotsgalmen, dl.
11. bl. 166-175, wordt een gedicht gevonden Clotilde aan haren gemaal. Er staat
bij : )I dichtst.uk uit de vijftiende eeuw.” Wie
kan mij omtrent die oude fransche dichteres
iets mededeelen?
Fridericus Furius
gens JOCHER,

Caeriolanus of, vol-

1. 1177, ed. Leipzig 1733,
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was een Spanjaard, die zich
ook in Parijs en Leuven ophield. Hij betoogde in een geschrift, dat men de h.
schrift in de landstalen moest overzetten.
Hij stierf te Valladolid in 1592. Prof.
TIJDEMAN
heeft 40 à 50 jaren geleden op
dit geschrift de aandacht hier te lande gevestigd. Men vraagt waar?
J, D .
L.
CARIOLONUS,

Pocnla Janua amat. Welke is de volleledige tekst) van dit 1atiJnsche versje, of
waar kan ik het vinden ?
v. 0.
Professor

te Delft. De heer A. MACLAINE
zegt bl. 246, dat, zijn overgrootvader
A.
MACLAINE
tot professor te Delft werd
beroepen. Wat was dat voor een professoraat
en bij welke inrigting ?
9 Januarij.
PONT

De staatsomwenteling van 1795 enz. Tn
het exemplaar, dat de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde bezit van de politieke
brochure: de Xtantsomwenteling vun 1795 in
haren aart, loop en gevolgen beschouwd, Leyden
1801, so., staat vooraan, met potlood de
naam aangeteekend van mr. J. II. APPELIUS.
Kan dit ook beteekenen, dat dit geschrift
van zijne hand is ?
B. N.
Pierlala. Is een der vorschers ook in het
bezit pan de grieksche vert.aling der ode
op dezen held, beginnende:
uoYzoc Tor; I7qdnAor; naroòs, #. z. A .
Toen Pierlala was een klein kind, enz.?
H. G. P.
_-J. U. (vgl. X111. bl. 208). Er wordt in
POCQUENBROCHS
werken nog eene dergelijke
aardigheid gevonden. Bl. 288 en verv. namelijk lezen wij Verdubbelt Zegezang der
negen &luzen, over de gedempte hoogmoed der
lSngelsc/lerL. Op de daartegenover staande
bladzijden is gedrukt Verdubbelt zegezang
der negen Muzerc over de triumferende dapperheid der Hollnnders. Beide gedichten hebben dezelfde rijmwoorden, het eene is van
FOCQUENBROCH
zelven, het andere onderteekond J. ULEUS. Wij kunnen dus bijna niet
twijfelen of deze ULEUS is de J. U. van
bl. 213 enz. Andere gedichten van hem
vindt men opgenoemd Nav. VI. bl. 138,
342, VII. bl. 80.

p. 87, merkt aan, dat hij door

MEURSIXJS

reeds is voorbijgegaan in zijne Athenae
Batavae, en zeker om den korten -tijd, de
weinige maanden, dat hij onderwijs gaf,
niet vermeld is. Daaraan zal de heer SIEGENBEEK
zich gehouden hebben.
B.
Nicolaas van Dale. Wie het ra.adsel kan
oplossen, dat deze VAN DALE of DALITJS niet
door den hoogl. SIEGENBEEK is vermeld geworden weet ik niet, maar zeker is het
dat, ofschoon van hem weinig bekend is,
hij genoemd had moeten worden. Hetgeen LIPSIUS van hem gezegd heefi is reeds
door BURMAN, Traj. erud., pag. 85, 87, aangehaald en met deze en meer bijzonderheden overgenomen door CHALXOT, Biograph.
W. B. der Nederlanden, in voce DALE (NIKLAAS
VAN).
Dat hij in 1580 de Instituten
onderwees schijnt ontwijfelbaar zeker te
zijn. Ook door S~ERMANS in het Academisch
Register der universiteit tot. Le.yden, 1704,
bl. 84, wordt, hij als de é&ste buitengewone hoogleeraar in de regten vermeld ;
zeer kort echter nam hij die betrekking
waar, daar hij reeds den 9 januarij 1581
overleed.
V. D. y

Nicolaas van Dale. Hij is wel degelijk
hoogleeraar aan de leidsche universiteit
geweest, en wel v66r october 1580.
In de resolutiën der curatoren, voor zoo
verre die in het leidsch archief aanwezig
zijn, komt op den llde’ april 1581 het vol..
gende voor :
))Is geresolveerd dat men de erfgenamen
1 van de Professoren, in dienst overlijdende,
,,zal betalen indien zij het halfvierendeel
Ijjaars niet volleest hebben, een halfvierenN deel jaars - en hebben zij over het half)) vierendeel jaars geleest, hetzelve vicren» deel jaars ; en dat men dienvolgende den
~jvader D. NICOLAI DALII, Professoris Instio tionum, die naar beloop van 200 gl. jaar~)lijks tot den eersten october 1580 toe
,,betaald is, en den gden januarij 1581 overl,leden is, ordonnantie op den rentmeester
1) zal verleenen van anderhalf vierendeeI
l)jaars, beloopende 75 gl.”
In de oorspronkelijke resolutiën der nniversiteit, die ik nog geene gelegenheid gehad heb te kunnen raadplegen, zal de tijd
en de wijze, waarop NIC. VAN DALE benoemd
is, wel vermeld worden.
I\lr.

CORNELIS

NEOSTADIUS

(V.

D.

Nicolaas van Dale
geboren te Utrecht in
il of niet te Leiden
regten aangesteld?
CASP. BURMAN, in

(vgl. XTII. bl. 245),
de 16” eeuw. Is hii
als hoogleeraar in d;
zijn Trajecturn

Erud.

NIEU-

verkreeg, op zijn verzoek, den 25”‘“”
nov. .1580 zijn ontslag. Op den 20”“” julij
1581 werden JULIUS BEYMA en J~BANNES
VAN ADRICHEM
tot de professie Institutionum
kris aangesteld en wel N tot zoodanigc wedde
,>als men hen bij het einde van het verlooSTADT)
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1) ene jaar zal toevoegen, ten aanzien van
) ie goede diensten die zij en elk van hen,
~alsdan bevonden zullen worden gedaan te
1 hebben - en dat, na het expireren van
1 het jaar, met de bekwaamste van hun
1 beide zal mogen werden gehandeld, en dena)‘zelven tot de voorz. professie aannemen.”
Het gevolg daarvan was, dat JUL. BEYMA
o p d e n qde* april 1582, 400 gl. benevens
20 gl. reisgeld ontving, en op den fiden aug.
1552 tot hoogleeraar op een tractement van
400 gl, werd aangesteld.
Het overlijden van NW. VAN DALE moet
onverwachts hebben plaats gehad, want LIPSIUS (Cent. 1. Gepist.
42) schrijft aan
CANTERUS.

~~1s onze VAN DALE dan aldus vertrokken
))zonder dat hij ons ooit weder zal zien of
»van ons gezien zal worden? Ik ben er
»waarlijk bedroefd over geweest, te meer
1) het een schielijk verlies geweest is daar
ajwij geene gedachte van hadden.” (Zie
HOOGSTRATENS
W o o r d e n b o e k en Hìst. van
het Utrechtsch Bisdom. 1. D. bl. 563.
. . ELSEVIER.
Nicolaas Petry vanDeventer (vgl. X111.
dl. 245). Van dezen NICOLAAS PETRI, PIE-

of PETERSEN, van zijne schriften en
ook zijn portret, is in den Navorscher herhaalde malen gesproken, men zie o. a. jaargang 1853, Bijblad cxxxi en clxxix, en 1854,
Bqblad xxv en lxxiv, voorts wordt hij vermeld bij V A L . A N D R . FOPPENS, P A Q U O T ,
REVIUS,
Dave&. illust., en in vele wiskundige werken.
IT. D. N.
TERSZ

Nicolaas Petry van Deventer. In het
van den Navorscher 1853 en 1854 is
reeds over dien NICOLAAS PETRI gehandeld.
Doch zou de vrager mij kunnen opgeven, of hij een afschrift van de nalatenschap van den bosschieter JACOB VAN DER
BEECK bezit, en in welk register of bij welken notaris die nalatenschap is vermeld?
R. E.
Bqblad

Don Quyote de la Mancha

en el Siglo

XIX (vgl. X111. bl. 211). Eene vertaling
van de Don Quyote hebben wij gevonden,
namelijk, Avonturen van Don Quichot de la
Manche. Dordrecht 1657, in 1732 voor de
zevende maal herdrukt, van den dordrechtschen conrector LAMBERTUS VAN BOS (SYLvrus). Zie prof. VISSCHER,
Belcnopte geschiedenis der Ned. Letterkunde. 2” deel, bl. 338.
C. VAN MAANEN.

Denis Papin. Mijn vriend, de heer

L.

rector der Akademie te
Lyop, is door de fransche regering belast
geworden met het schrijven eener monoDE

LA

SAUSSAYE,

graphie over DENIS PAPIN, den beroemden
uitvinder van den dusgenaamden papin,iaanschen pot. PAPIN nu verloefde geruimen
tijd in Duitschland en Nederland; in het
laatste vooral te Amsterdam, De heer DE
LA
SAUSSAYE zoude gaarne omtrent dit verblijf te Amsterdam eenige bijzonderheden
willen te weten komen. Mogt er in de eene
of andere familie nog iets van den man te
vinden zijn, dan zoude de heer DE LA SAUSSAYE zich gaarne de moeite geven om persoonlijk hier te lande zijne onderzoekingen
omt,rent zijnen beroemden landgenoot voort
te zetten. Zij die eenige ophelderingen mogten kunnen verschaffen, worden verzocht ze
mede te deelen aan
Leiden.
P. 0. VAN DER CHYS.

De dertig schoonheden (vgl. XIII. bl. 244).
Indien A. v. R. wil naslaan BRANTOME. vies
des dames galantes, zal bij zien, dat eene
vrouw, wil zij eene volmaakte schoonheid
genoemd worden, moet bezitten :

Tres cosas blancas: el cuero, los dientes, y
las manos.
Tres negras: los ojos, las cqas, y las pestannas.
Tres coloradas: los labios, lus mexzllas, y

las unnas.
Tres lonyas:
manos.

el cuerpo, los cabellos, y

las

Tres cortus: los dientes, las orejas, y l o s
pies.
Tres anchas: los pechos, la fron te, y el
entreJ’ec0.
T r e s estrechas: l a boca, l a cinta, y l’entrada del pie.
Tres gruessas : el braco, el muslo, y la

paniordla.

Tres delgaldas: los dedos, l o s c a b e l l o s , y
los labios.
Tres pepuewnas: las tetas, la naris, y la

cabeca.
Of in het fransch:
Trois choses blanches: la peau, les dents
les mains.

et

Trois noires : les yeux, les sourcils et les
paupières.
Trois rouges: les lèvres, les joues et les
ongles.
Trois longues: le corps, les cheveux et les

mains.

Trois courtes: les dents, les oreilles et les
pieok
Trois larges : la poìtirin,e ou le sein, le front
et Z’entre-sourcil.
Trois ètroites: la bouche, la cecnture ou la
taille, et l’entrèe du pied.
Trois grosses: le bras, la cuisse et le gros
de la jambe.
Trois délìées: les doigts, .les chezjeux et les
lèvres.
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Troìs petites:

les tetins, le nez et la teste.
Sont trente en tout.
Deze schoonheden schijnen het eerst genoemd te worden in een oud fransch werkje,
getiteld: De la louange et beautk’ des Dames.
(Zie hierover BRUNET, Manuel du libraire.)
FRANçOIs CORNIGER heeft ze bezongen in
een latijnsch vers van achttien. regels ;
insgelijks VINCENTIO CA L M E T A (deze leefde
omstreeks 1490 aan het hof van den hertog van Urbino) in een italiaansch vers,
beginnende met de woorden Dolce Flaminia.
c. P. L.
[ALEXANDER, die ons hetzelfde gedicht in het
Spaansch en het Fransch mededeelt, voegt er bij,
dat A v. R. het in Hollandsch aal gevonden hebben in de vertaling van Chrichton, of een paar
dagen van de regering van HENDR~ 111, door AINSWORTH. Naar dienzelfden roman verwees hem
L.-F.-T.]

De dertig schoonheden. De dertig schoonheden, gearrangeerd in triades, werden gevonden in BRANT~NIE’S
ViedesDames Galantes,
alsook in eene spaansche ballade. In een Nouvwu Recueil de Fabliaux inédites, door MÉON,
Paris 1823, is er een, daterende van het jaar
1332, genaamd: Ce sont les Divisions des
Soixante et Douze BiautPs qui sont en Dames ; deze zijn ook in triaden verdeeld als:
1) trois longs, trois tours - trois blancs, trois
noirs - trois gros, trois gresles - trois
gras, trois traitis - trois molz, trois durs trois

larges,

trois

jointis

- trois

votis,

trois fosseleux (voutu, arrondi et fosseux)
trois haults, trois bas - trois grans, trois
petits - trois simples, trois dangereux trois sanguins, trois poursuivants, - trois
avant, trois arrière.”
BERTAUT
DE CHATILLON , de dichter van
dat fablel, zegt aan het einde, dat hij de verzen gemaakt heeft voor MICHIAU DEL EVESQUE , portier (commandant) van Auxerre,
die hem het id6e van die verdeeling gegeven had ; hier schijnt dus wel de oorsprong
JACOB LARWOOD.
te zijn.

Biographie der leidsche hoogleeraren. Het
is bekend. dat de biogranhiën der hoogleeraren aan de leidsche Rkahemie tot 1625door
JOH . MEURSIUS
in zijn Athenae Batavae zijn
gegeven, maar niet verder zijn voortgezet.

Om in deze leemte te voorzien, verzocht
nr. C O R N E L I S V A N MAERSCHE, o p d e n 5
iunij 1687, aan de curatoren der leidsche
hoogeschool het werk van MECRSIUS voort
te zetten, doch daar hij veel voor de platen of portretten moest uitgeven, verzocht
hij tevens jreenige liberale subsidie” en
ext,racten uit de resolutiën der curatoren.
Hij ontving echter tot antwoord, dat zij
geene subsidie konden geven, maar wel
dat hij de extracten uit de resolutiën konde
bekomen.
Het gevolg van dit besluit was, dat het
werk geen voortgang had, en men dus,
door eene te ver gedrevene zuinigheid, van
een goed werk verstoken is gebleven.
. . ELSEVIER.

Locke in Utrecht.

LOCKE

schreef zijn

beroemden N Letter on Toleration” gedurende
een verbanning uit Engeland, en wel in
Utrecht. Weet men daar het huis, of de
plaats nog aan te wijzen waar de groote
filosoof gedacht heeft?
L-F-T.
Lied van 1799. In mijn bezit is een gedicht op den aftogt der Engelschen en
Russen uit Noordholland in 1799. Het eerste couplet,:
Air: du Cantique de St. Roch.
Guillaume, un jour rêvant à la Hollande,
Se reveille plein d’un noble couroux.
George! dit il, mon espérance est grande,
J’en suis certain, la canaille est pour nous.
En voyez vite.
Troupes d’élite
d’Oranje ira
Diriger tout cela.
Men wenscht den maker te weten en is
op aanvrage bereid het geheele vers mede
te deelen, dat uit 18 coupletten bestaat.
J. H. L.
[Mogt het blijken, dat het of niet of alleen op
een los blad gedrukt is, dan zal de Navorscher het
gaarne opuemen. Liederen, die belangrijke gebeurtenissen tot onderwerp hebben, verdienen bewaard
te blijven.]

KUNSTGESCHIEDENIS.
Platen betreffende de geschiedenis des
vaderlands in den jare 1622 (“gl. X111.

bl. 213). In den Catalogus van den Historischen Atlas van wilen den heer MUNNIKS
VAN CLEEFF , Utrecht 1860, komt voor ond e r no. 315 de plaat van het uittrekken
der amsterd. schutterij naar Zwol, met vers
v a n J. STAETER; en onder 11'. 373 (1625)

eene plaat voorstellende Heusden bezet door
haarlemsche en haagsche burgerij, door T.
YATHABI, 2 bl. breed fol. De laatstgenoemde
plaat bevindt zich thans in de Verzameling

van de vereeniging ter beoefeniny der geschiedenis, te ‘s Gravenhage, uu in het gemeente-

huis aldaar bijeengebragt.

V. D. N.
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Cornelis Pietersz. van Beanmont (vgl.
X111. bl. 213). Wie was, vraagt D. F.,
PIETERSZ.
VAN BEAUMONT,
die in
1577 den ouderdom van 53 jaar bereikt
had en derhalve in 1524 geboren was?
De berigten bij V A N B E V E R W I S C K en B A L E N ,
die natuurlijk allereerst over het geslacht
BEADMONT
moeten geraadpleegd worden,
geven geen bevredigend antwoord. Immers
geen der drie CORNtiLISSEN VAN B., die zij
in den loop der 16de eeuw vermelden, kan
het zijn. Vooreerst niet CORNELIB,
die met
JOHANNETTE
VAN
HAARLEM
(geb.1539,gest.
1618) gehuwd en de zoon was van JOHAN
GOVERTS VAN B. (gt%t. 1858)
en JOHANNA
OEM
&RNELISI).,
omdat men dan zou moeten aannemen, dat zijn vrouw vijftien jaar
jonger was dan hij en dat hij 91 jaar oud
werd, daar hij eerst stierf 10 maart 1615;
VWvO&3S niet CORNELIS, zoon van ~~AERTEN
GOVERTS
VAN
B., daar deze reeds in
1564 gestorven was; eindelijk niet CORNECORNELIS

LIS,

OOOll

Van GOVERT

JOHANS VAN

B.,om-

dat diens vader eerst in 1530 werd geboren. Bovendien zal deze of gene lezer mij
tegenwerpen, dat geen dezer CORNELISSEN
een vader had, die P I E T E R heette, gelijk
toch het geval schijnt geweest te zijn met
den man, in de vraag bedoeld, die den naam
van C O R N E L I S P I E T E R S Z O O N draagt. Deze
tegenwerping echter laat ik niet gelden. In
d e 16& eeuw en later was het dikwijls
gewoonte aan de kinderen niet alleen den
voornaam maar ook den patronymischen
naam hunner peeten te geven, zoo dat b. v.
de eerstvermelde CORNELIS, kennelijk naar
zijn moeders vader CORNELIS OEN voornoemd,
zeer wel CORNELIS P I E T E R S Z . kon heeten,
indien namelijk zijn grootvader een zoon
van PIETER OEP was.
Heeft evenwel de vader van den door
D. F+ bedoelden CORNELIS inderdaad den
naam van P I E T E R gedragen, dan kan het
zijn, dat CORNELIS een broeder was van
PIETER

PIETERSZ.

VAN

BEAUBIONT,

VOlgCnS

de Beschr. der stad Delft, fol., 1729, bl. 130
in 1567 schepen te Delft, die bij
BEVERWIJCK
en B A L E N niet voorkomt.

VAN

CONSTANTER.

Cornelis Pietersz. van Beaumont. In v.

AA, Biogr. Woordenb.
der NeLLerl., dl. 11.
bl. 221 en 222, en in HOBUS en DE RIVECOURT, Bekn. Biogr. Harcdw. der. Neder&
dl. 1. bl. 111 en 112, worden eenigen van
dezen geslachtsnaam vermeld, o. a. ABRAHAM
VAN
BEAUMONT,
die van 1743-1764
een driet,al dichterlijke werken uitgaf.
Wolfaartsdijk.
J. VAN DER BAAN.
D.

Clopscheentje (vgl. X11. bl. 277, 389 ;
X111. bl. 212). Zonder mij over de beteekenis

van clopcheentje
uit te laten, moet ik den
heer c. KRAMX toch doen or>merken. dat
er wel degelijk een speeltuig, 4001 genáamd,
bestaat,. dat men. hoewel niet in den broekzak, maar toch ‘in den achterzak van den
rok bij zich droeg. Het was de naar die
omstandigheid dusgenaamde pochette, vroeger ten allen tijde bij de dansmeesters in
gebruik.

Portret van koning Willem 1, met den
mantel (vgl. X1. bl. 370). Mr. J . V A N
LENNEP, in a&?t kVe’7l ‘LU.7l
mr. C. VAN LENNEP,"
vermelt ook dit portret, als hangende

in een doodeenvoudig lijstje op een bovenkamer in zijn grootvaders huis te amsterdam, met het vierregelig onderschrift, ZOO
als het mij door den heer KRAMM is opgegeven, behalve in den aden regel voor
~1 glirrLt in.,” ) blinkt door;” in den 3den regel,
in plaats van )I voor ‘toog der ziel qweke,”
,,voor ‘t oog der hoop stroomt.” In een noot
zegt J. v. L E N N E P o. a. l,dat hij nimmer
een tweede exemplaar van deze prent gezien heeft, wel de schilderij, waar z$ naar
vervaardigd is, en die op het paleis te
Soestdijk hangt, doch zonder onderschrift.
Of bij die schilderij ook de naamvan den
schilder starit?

J. C. K.
Een stoomorgel (vgl.. X111. bl. 22). Toevallig zie ik, op een los blad, ik weet niet
uit welk werk, waar over orgels gehandeld
is, het navolgende : ,>Men had in vroeger,
*of liever in de eerste tijden geen orgels
N die door den wind bewogen werden, zoo
~>als onze heedendaagse orgels zijn, maar
r,de orgels waren doorgaans water orgels,
u bij de Grieken genaa:nd Hydraulica, wel11kers pijpwerk mede op een secreet of be) quaam besloten windvang staande, met
1) klauwieren voorzien, haar wind ontfing,
1) van een waterpas, die de lugt door pomopen geschept, met groote kragt,, in den
)I windvang opdreef. Van welke waterorgels
De heer s. VAN TIL een breede omschrijving geeft in zijn Di)+-, Zang-, en Speelv kunst der ouden, bl. 68 en vervolgens.”
J.

H.

L.

VAN

DER

SCHAAFF.

[De vraag is hiermede niet beantwoord. De waterorgels der ouden zijn bekend. In de vraag echter wordt niet van een urate~- maar van een stoomorgel gesproken.]

Adriaan en ffideon van Nijmegen. Onlangs kwam mij in handen een boekje van
35 blz. in 4”., getiteld: Alle de Rqmwerken
met de Nieuwejaarswensch
aun zijne DOOTluchtige Hoogheid, en derzelver vorstelzj;lc
hup.
Door A D R I A A N V A N N I J M E G E N . Gorinchem
1751; ‘t welk niet vermeld staat in A. J.
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VAN

DER

AA

VWVOlg

Op 't

&Og?".

T%Or-

denb. can Nedcrl. dichters, door w. GEIJSBEEK. Bij inzage was het mij aanstonds
klaar. dat VAN NIJMEGEN behoorde tot het
legio& rijmelaars, die in ‘t midden der
18de eeuw ons land overstroomden, waarvan de bron nog niet geheel is ontzwaveld.
Ik zou hem der vergetelheid, - die hij
verdient, -hebben prijs gegeven, ware het
niet,, dat hij, bij eene Dank erkentenisse nan
God, wegens zijne vaderlyke bewaring, - omtrent .z+ huie ten tijde van een zwaren
brand, (te Gorinchem) voorgevallen den 30aten
van alagtmaand 1750 enz. bl. 26, op eene
wijze, die mijn oordeel over hem regtvaardigt, o. a. deze regels durfde ter perse geven, waarin hij echter iets merkwaardigs
mededeelt:
11Den laatste der slagtmaanb, quam ‘t morgenlicht opdagen,
»Langsamer dan gewoon, maar als een vuurige wagen,
*Ik sprong verbaasd ten sesse mijn sagte
slaapkoets uijt,
,,En seijde S God toont nu IJ Heijlig Raadbesluijt,
,,Of gij mij trouwe houd zoo heijliglijk beswooren,
31 Ik zag Gods hulp die quam mij levendig
te vooren,
,,Ik sprak mijn zwakke, zieke, en kranke
vrouw dus aan,
,,Mijn teedere geliefd’, wilt dog van ‘t bed
opstaan,
~,Ons huija is in den brand, zie daar vliegen de vonken,
>,Een ieder legt gerust nog op zijn bed te
ronken,
~)Het scheen gelijk een Hel, de vlam sloeg
Hemelhoog,
>,Doe ‘k uijt mijn slaapzaal trad, mijn hert
zig nederboog,
1) ‘t Stond alles als in vuur in vlamme en
i n koolen,
,jTk borg mijn beste pand, daar ik mee
moeste doolen,
))Als eer Enëas dee yijt ‘I’roijens fellen
brand,
,lFn zei nu is gebergt mijn liefst’ en waarde
pand.
,,Ik zag Gods bijstand en zijn wondere genade
) Opstaan, die sloeg mijn huija, en ook mijn
zinnen gade,
l)Mun hert wïert aangedaan met wond’re
helden moed,
s’k Zei tot mijn helpers bergt eij vlugt mijn
beste goed,
.De F’rince kannen ook, en weest vooral
voorzigtig.” ezv:

Omtrent die Prince kannen geeft hij nadere iulichting : » Dese kannen zijn I door
Dichters (1) oudoom, GIDION VANNIJMEGEN,
1675 geschilderd met ‘s Printen borstbeeld
naar het leven, het wapen van Naasauw
boven het hoofd, met deae Dievisen
1 Oranje die den standaart plant, in ‘t aansien der vijand,
nLouwies verlaat den tuijn, en ruijmt het
ope veld met schand
r) Soo toomt men ‘t hollend paard als ‘t na
geen spore luijsterd,
~1 Oranjes eer die rijst, Louwies zijn eer
verduijsterd.”
Op de andere zijde:
1,Vaart voort, ô brave Vorst vermeerd U
Louwer bladere,
),En volght het selve spoor van U aloude
vaderen,
~~Verlost U vaderland van Franse tierannij,
b>Brengh ons ô Vorst tot vree, en maakt
ons landen vrij.
Vivat Oranje
GIEDION VAN NIJJIEGEN
1675.
Op te tweede kan sied men het wapen
van Nassauw, met Oranje takke omvlogte,
met dese Dieviae:
r,Louwies die trok te veld,
j,Hij wist hoe ‘t was gesteld
Met Witte en met Groote,
»Wenst Louwies tot haar Heer,
) Oranje gants ter neer
>,Men aeijd hij moest gaan koote.
Aan de andere zijde:
l]Dank zij den Opper Heer, 1
)> Oranje hersteld weer,
18Na geen Louwies begeeren.
I Nog Wit of Groots geslaght,
) ZU hadden ‘t niet gedaght,
»Lof zij den Heer der Heeren.”
Vivat Oranje
1675.
Het merkwaardige, in deze - letterlijk
afgeschreven - regels, bestaat, in den naam
van den schilder GIDION of GIEDION VAN
NIJMEGEN,
dien ik niet vermeld vinde, noch
in het werk van R. VAN EIJNDEN en VAN
DER WILLIGEN, noch in dat van IYNRRZEEL,
Of KRAMM,
weshalve ik vraag of MDION
VAN
NIJMEGEN,
ook van elders bekend is,
en of die Prìnce kannen nog ergens aanwezig zijn ?
J. C. K.
\
8. van der Hout. Zijn er ook levensbijzonderheden bekend van A. VAN DER
HOUT,
chir. en vroedmr., van wien een
portret voor mij ligt, door L. DE KONINGIA, JR,
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steendr. van H. J. BACKER, Dordr. fol.? Of
is die heer nog in het land der levenden?
J. C. K.
[VAN

DER

HOUT

Rokin en is, meenen
leden .]

woonde te Amsterdam op het
wij, voor weinig jaren over-

Portret van 1627. Wie mag zijn een onbekende, wiens portret aldus zich voordoet :
een jeugdig man met gekroesd haar, hemdrok met open mouw en mantel, geborduurd
kraagje, en médaillon, waarop randschrift:
CLOILN.
RCIAHDR.
Onderschrift op een voetstuk, met cursive letters in slechte stijl en spelling:
11 est née la presente anné 1627.11 s’ast
adonée au pratique de la Geog”. Cosmog”.
et Math. et apres ces taille douce, lequel
à compris enpeux de temps est pa&. Excellen au Carthe Geo come l’on voy par
cees Oeuurcs, lesquelles à gravbe en Errain.
P. c. f.
Het is in octavo formaat. Heeft dit voor
eene daarachter volgende kaartenvcrzameling gestaan? Comme l’on voit par ces Oeuvres?

L.

B. N.

Portret van 1627. In den eersten naam
heeft men, vermoed ik, de letters door elkander geworpen op deze wijze, dat men
met de eerste letter begonnen is, daarna
de derde voor de tweede, de vijfde vóór
de vierde en de zevende vóór de zesde
geplaat,st heeft. RCIAHDR is dus RICHARD.
Waarschijnlijk heeft men met den familienaam ,gehandeld even als met den voornaam en dan is CLOILN omzetting van
COLLIN. Nu wij weten dat zijn naam RICHARD
COLLIN is, zal misschien een onzer
medewerkers in staat zijn ons meer van
hem mede te deelen en de vragen omtrent
hem gedaan, te beantwoorden.
P. L. wz.
- Portret van een neger. Voor mij ligt
een portret, en medaillon, Olnndah Equiano
of Gustavus Vassa de ufricann. SANSON stulp.
B”; zijnde de afbeelding van een bekeerden
neger, die met den vinger w;jst op een
opengeslagen N. Test., bij den tekst Hand.
IV. 12. Er is bijgeschreven, geb. in 1745.
Heeft dit, bij een geschrift over hem behoord ? is dit in het Hollandsch? waarschijnlijk is hij bekeerd door middel van
een zweedsch zendeling.
L.
B. N.
Tapijtwerken in de Abdij te RIiddelburg
door Jan de Maecht. - Aan velen zijn de

i groote tapijtwerken bekend, die de heldraftigste daden der Zeeuwen van 1572 tot
1588? voorstellen en tusschen 1590 en 1600
loor den bekwamen middelburgschen tapijtwerker JAN DE MAECHT vervaardigd zijn,
m waarvan men eene korte beschrijving
vindt in de KANTER en DRESSELHUYS, Berchr$ving van Zeeland. Vrage: Waar kan
men meer, en waar het beste over deze
tapij twerken vinden ?
Voorts meen ik, dat er vóór of ten tijde
van de tapijtfabrieken der Gobelins in
Frankrijk (in de laatste helft der 1í’“eeuw)
slechts 3 steden waren, waar zulke tapijtwerken in kleuren gefabriceerd werden,
namelijk: Beauvais, Parijs en eene andere,
mij nu ontsch’oten
plaats (Metz?), en dat
die zich voornamelijk beroemden, dat ze
niet uit stukjes gekleurde sajet of zijde gewerkt waren, die van achteren afgesneden
werden, maar uit geheele draden. Vrage:
Kan ons land zich werkelijk beroemen voor
het buitenland reeds dergelijke tapijtwerken vervaardigd te hebben? - Zijn die
middelburgsche uitnemend fraaie tapijten
uit geheele stukken gekleurde sajet geweven? - In welk opzigt zijn de beroemde
Gobelins voortreffelijker dan die van JAN
D E M A E G H T ? - En is het bekend wat de
reden is geweest dat die kunst, die toen
reeds zulk eene hoogte had bereikt, hier
te lande niet meer is uitgeoefend? - IS
van die en soortgelijke? nederlandsche?
tapijtfabrieken iets te vinden in eenige, z;j
het dan ook gedeeltelijke, geschiedenis der
neder]. nijverheid? Welligt zouden onze
stedenbeschrijvingen
hierover
uitvoerige
eenig licht verspreiden.
FRED.
MULLER.
Amst.

Portret van J. van Beuningen, Darthusiae Topurchn, Societatis Indiae Occidentalis Directer. Een portret van dezen in zwarte
kunst door J; GOLE fec. volgens het onderschrift waarbij zijn wapen met de spreuk
Vigilmter, doet mij verlangen, iets meer
van hem te leeren kennen, ook hoe hij bestond aan den grooten staatsman R O E N R A A D
VAN
BEUNINGEN,
die zonder kinderen is
overleden. - M U L L E R i n zijn Catalogus
van Portretten (zie n”. 387), brengt dit portret van JOHAN VAN BEUNINGEN tot hetjaar
1690; wie zegt mij waar en wanneer hij
vermeld is en of van zijne verrigtingen en
betrekkingen iets bekend is? Zijne afbeelding prijkt met een portret en medaillon
op de borst, en is in meer clan gewoon
deftig costuum ; ook de bij hem staanden
hond zal niet zonder beteekenis zijn.
V. D. N.
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Jacob Rnyndsel, de schilder. Het is mij
uit de acten van den kerkenraad der gereformeerde gemeente te Amsterdam gebleken,
*dat JACOB RUYSDAEL tot de doopschgezinde
gemeente behoorde, en dat, na zijnen dood,
zijne weduwe hare kinderen in de gereformeerde kerk liet doopen.
In de vergadering van 29 januari 1682
werd geboekt: I~ANNETJE COLYNS, wed. VAN
~>JACOB VAN RUYSDAEL, versoekt dat 4 van
»hare kinderen, als hnderen machte worljden gedoopt, als de welcke tot noch toe
8) den christelyke doop niet en hebben ont,I fangen gehadt, sulcx belet synde door haer
1 man die menist was ; ende dewyle de broea) ders des quartiers goèt rapport inbrengen,
1 soo is haer versoeck ingewilligt ende heeft
raeen briefje aen den Koster gegeven. Zy
,~zyn gedoopt den 30”ti” january 1682, in
»de Westerkerk, door Ds. RYNSDIJR."
Hij was in 1681 ongehuwd overleden,
zeggen de meeste schrijvers; doch het bovenstaande toont de onjuistheid daarvan
aan. Er wordt, wel is waar, gesproken van
JACOB
VAN
BUYSDAEL, maar ik geloof, dat
de hier bedoelde persoon dezelfde is als
de schilder van dien naam. Zijne vrouw
ANNA
COLYNS
zal eene bloedverwant geweest zijn van den schilder DAVID COLYNS,
die in dat tijdvak te Amsterdam woonde.
Zijn huwelijk zal wel in de puiboeken
van Amsterdam gevonden kunnen worden.
Hij was ook getuige bij het huwelijk van
MEINDERT
HOBBEMA
te Amsterdam. Ik vermoed dus, dat HOBBEMA uit doopschgezinde
ouders (hetzij vader of moeder) is geboren,
en misschien op dezelfde wijze is gedoopt,
als de kinderen van JACOB RUYSDAEL, te
meer daar de doopacte van MEINDERT HOBBEMA
(1636) in Amsterdam niet te vinden
is. Het is dus wenschelijk, dat de akten

van den kerkenraad te Amsterdam v66r
1669 mogen worden nagezien, en onderzocht wat daar van HORBEYA gezegd wordt.
. . ELSEVIER.
Portret van Willem VII (vgl. XIII. bl.
247). T. a. pl. lees ik eene vraag van J. v.
VOLL. omtrent een gekleurd portret van
WILLEM
VIL Ik wist niet, dat dusdanig
portret bestond, maar omtrent den oorsprong kan ik, en waarschijnlijk kunnen
meer personen, die thands boven de zestig
jaren oud zijn, inlichting geven.
Dit portret is zeker vervaardigd vóór
de omwenteling van het jaar 1813. In de
jaren 1812 en 1813 nam de wensch tot
verlossing van het fransche juk dagelijks
toe, en de massa van het volk sprak algemeen, dat de stadhouder, prins van Oranje,
WILLEM
VII terug zou komen: WILLEM VI
werd niet genoemd. In de laatste dagen
van november kwam de engelsche vloot
voor Scheveningen in het gezigt : in Leiden,
waar ik destijds woonde, verhaalde men,
dat W I L L E M VII aan boord was. Op 30
november kwam WILLEM VI te Schevenin.
gen aan wal, en niemand dacht of sprak
meer van WILLEM VII: even eens als toen
vervolgens de prins van Oranje, als WILLEM
1, souvereine vorst der Nederlanden,
te Amsterdam de regering aanvaardde,
niemand meer sprak van WILLEM VI of
van eenen stadhouder. De bijzonderheid,
dat zeer velen in genoemde jaren van WILLEM
VII spraken, is geheel vergeten. Het
portret is dus alleen eene aardigheid, die
misschien toont, dat men onder den ergsten
druk van het fransche keizerrijk den wensch
naar verlossing zocht levendig te houden.
G. S.

TAALKUNDE.
Oogenblik (vgl. X111, bl. 248). Oogetiblik
is zamengesteld uit oog en het onzijdige geblik : ‘t beteekent een blikken der oogen.
Niettemin wordt het woord oogenblik soms
mannelijk gebruikt. Zie w. G. BRKLL, LATederlandsch Spraakleer, derde uitgave, bl. 162.
Daar nu de zamengestelde zelf&. naamw.
het geslacht hebben van het laatste lid der
zamenstelling, is het duidelijk, dat zij, die
‘t woord onzijdig gebruiken, onberispelijk
handelen.
J. H. v. D.
Oogenblik. t
geslacht van dit
van het laat,ste
IIet is de blik

Vraagt: wat bepaalt het
woord? Mijns oordeela dat
woord der zamenstelling.
der oogen. Zoo is immers

oogenschijn ook mannelijk. Dezelfde regel
geldt omtrent godgeleerdheid, hoogheemraadschap, aardworm, krijgskunde, en zoo meer.
Ik vind er dus niets pedants in, wanneer
men zegt de oogenblik, waarin ik van u
scheiden moet, is gekomen. Intusschen schijnt
het gebruik ten aanzien van dit woord eene
afwijking gemaakt en het geslacht naar
het eerste woord bepaald te hebben, mogelijk daartoe gekomen door het in gebruik
zijnde woord: het moment. De taalkenners
zijn het in dit opzigt niet eens: bijv. VAN
BOLHUIS
maakt dit woord onzijdig in de
geslachtlijst, geplaatst achter de Beknopte
aanleiding tot de kennis der Nederduitsche
taal van

KLAAS

BTTJL,

schoon hij er bij

aanteekent, dat er over het geslacht van
35
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dit woord bedenking of verschil is ; SIEGENBEEK
kent het beide geslachten toe. Hetgeen omtrent dit woord gevraagd is,
zou men ook kunnen vragen ten aanzien
van het woord oorlog, dat zoo wel mannelijk als onzijdig gebruikt wordt,, wat
men uit de analogie niet kan ophelderen.
ZOU het oorlog de verkorting kunnen zijn
van h e t ool*loyen, dan zou het oogenblik
ook zoo afkomstig zijn van het oogenblikken.
E. A. P.
Oogenblik. De regel is, dat zamengestelde
woorden welks laatste gedeelte een zelfstandig naamwoord is, het geslacht van dat
zelfst. naamwoord behouden. De reden ligt
voor de hand. Het laatste gedeelte noemt
het voorwerp, het eerste gedeelte doet niet
anders dan dat voorwerp naauwkeuriger
bepalen. Eene voordeur, achterdeur, huisdeur,
staldeur, kamerdeur zijn alle deuren en daarom
moeten al die woorden, het eerste deel der
zamenstelling moge dan een zelfst. naamw.
of een ander woord zijn, en dat zelfst.
naamw. moge mannelijk, vrouwelijk of onzijdig zijn, hetzelfde geslacht hebben als
het woord deur. Oogenblik is eene uitzondering op deze regel. Het is waar, in zeer
deftigen stijl wordt het nog wel een enkel
maal mannelijk genomen, doch zeer zelden
meer. Gewoonlijk is het onzijdig. Waarom ?
D r . BRILI. z e g t Holl. Spraakl. b l . 3 3 3 :
~Oogenblik is niet zamengesteld uit oog en
het mannelijke blik, maar het onzijdige yeblik, ook beteekent het woord niet de blik
zelve, maar h e t b l i k k e n d e r oogen.” Ook
B I L D E R D I J K ziet er ooggeblik in. Ik geloof
niet dat zij gelijk hebben. Reeds de Teuthonista heeft ogenblick.
Ik houd het er voor, dat het woord eene
zamengtelling is niet met blikken of geblik,
ma.ar met blik en dat het oorspronkelijk
mannelijk geweest is. Hoe het dan onzijdig geworden is? Mij dunkt E. 9. P. wijst
ons hier den goeden weg. Waar twee woorden van gelijke beteekenis bestaan, het eene
nederlandsch het andere van vreemden oorwang, komt men er gemakkelijk toe aan
beide hetzelfde geslacht tot te kennen. Hoewel het latijnsche color mannelijk is, heeft
men kleur vrouwelijk gemaakt, omdat verw
vrouwelijk is. Beest was in den beginne vrouwelijk, even als het latijnsche bestia, maar
later werd het onzijdig, omdat dier onzijdig
is. Hier heeft het omgekeerde plaats gehad :
oogenblik, het nederlandsche woord, heeft zijn
geslacht afgelegd en dat van m o m e n t , in
het Latijn onzijdig, aangenomen.
P. L. wz.
Commiesbrood (vgl. X11. bl. 27, 162 en
246). Deze benaming is mogelijk afgeleid

Yan com@-brood, n . 1. grof of ffjn tartvebrood, dat met com+zuad is vermengd en
dat, zeer smakelijk zijnde, in onze dagen
nog op vele plaatsen wordt gegeten.
ALEXANDER.

Zaanlandsche spreekwijze (vgl. X111. bl.
248). In Zeeuwsch Vlaanderens west. dl.
zegt men niet bzj’ de tuit, maar bij den dutse;
b.v. hij kreeg slagen bij den @utse, er w a s
volk bij den dutse. Wie geeft ons de afleiding van dit woord ? De uitdrukking bij
den dutse staat gelijk met bij de vracht en
soortgelijke
uitdrukkingen.
J. H. v. D.
Koetsen (vgl. X11. bl. 183, 2%). D’rsin zijne 11&riosities o f Literature”,
nieuwe uitgave, 2e dl. bl. 37, zegt er het
volgende van : n Coaches were introduced
into England b y F I T Z A L A N Earl of Arundel in 1580, and at first were only drawn
by a pair of horses. The favourite BUCKINGHAM,
about 1619, began to have them
drawn by six horses; and WILSON in his
L;fe o f James 1 els usu this was wondered at as a novelty, and imputed to
him as a mastering pride,” enz.
RAëLI

C.

VAN MAANEN.

.-

Opkrossen(vgl.XIII. bl. 248). In zeeuwsch
Vlaanderens west. deel zegt men opdrossen, volkomen met dezelfde beteekenis als
aan de Zaan opkrassen,.
Is het eene woord
eene verbastering van het andere ?- Drossen kan men bijna in elk woórdenboek
vinden. B O M H O F F verklaart g a a n d r o s s e n
door wegloopen, de vlugt nemen. Zie zijn
Nieuw groot woordenboek, bl. 236. Opdrossen vermeldt hij niet.
J. I-ï. v. D.
Onbepaalde wijze in plaat.8 van verls
den deelwobrd. Ofschoon de uitdrukking :
,>ik heb dit trachten te doen”, u hij heeft
dat pogen te bewerken”, ook bij goede
schrijvers voorkomt, meende ik toch dat
men eigenlijk moest schrijven : N getracht”,
sgepoogd”. Doch ik zie, dat de taalknndigen, redacteurs van het Nederlandsch Woordenboek, de heeren prof. M. DE VRIES en
dr. L. A. TE WINKEL, de eerst aangeduide
schrijfwijze in bescherming nemen, daar in
de onlangs uitgegeven Proeve van dat voorgenomen Woordenboek, bladz. 4, kol. 3 reg.
17 volg. staat: ~1 De Staten van Holland en
Westfriesland hebben de beide stelsels... tot
een eenparig recht trachten te brengen.”
Zoo dit niet moet zijn : I) get.laght”, waarom niet?
H. M. C. v. 0.
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Onbepaalde w&e in plaatn van verleden deelwoord. Het is zeer goed en geschiedt bij een aantal werkwoorden, wanneer die ah hulpwoorden gebruikt worden.
Ik laat eenige voorbeelden volgen.
Het leger heeft moeten terugtrekken ; hij
heeft het, niet mogen toestaan; hij heeft het
geluid kunnen hooren ; hij had dat feest niet
wiMen bijwonen, maar heeft het niet &-t’en nalaten ; hij heeft het zZen hagelen en
Irooren donderen ; wij hebben hem leeren
kennen ; hij heeft zich daar doen vertegenwoordigen; hij heeft den moed laten zakken;
hij heeft het, ons heeten liegen; hij heeft een
uur loqen rondkijken; hg heefi daar lang
zitten wachten; hij hoeft staan. visschen, Ziggen slapen; hij is gaan wandelen, komen
eten, bl+en, zitten, hij heeft ons meenen te
bedriegen, weten te overreden, zoeken te bostelen, pogen te overtreffen; hij had dat niet
behoeven te doen.
Sommige dier werkwoorden, zoogenoemde
anomala der tweede klasse, b. v. moeten,
mogen, hebben zelfs geen verleden deelwoord.
Van kunnen wordt het zeer zelden gebruikt,
van de overige genoemde dan alleen wanneer er geen infinitivus van afhangt.
P . 1,. Wz.

Het is een kerel ds Kas (vgl. bl. 314,
342 ; X111. bl. 248). Al is de ‘beteekenis
van dat spreekwoord tegenwoordig een persiflage, waarschijnlijk toch zal men daar
oorspronkalijk een kerel in den waren zin
des woords meê bedoeld hebben ; - en
w a t is- d a n aannemeliJker, d a n d e meening van J. H. HALRERTSMA in zijn vletterkundige Naoogst”? H. leidt CAS, of liever
~CARS" af van )>CAHOLUS"
den Grooten
KAREL.
Iedereen weet, dat CAROLUS zelf
reeds kerel, of karel beteekent. Men bedoelde dus oorspronkelijk een Icerel als Karel,
die kerel par exellence. Het woord N kerel” is in beteekenjs veel veranderd ; de
tand des tijds heeft zelfs aan zijn reputatie geknaagd. FLORIS V tloemde men bader
kaarlen god”, zinspelende op zijn liefde
voor den opkomenden burgerstand. KARELS
voorzaten waren zelve I huiskerels” (huisknechlen) geweest aan het. hof van de
frankische koningen; en, verre van dat te
willen vergeten, behielden zij hun naam
en droegen er roem op.
Uit CABOLUS nu, ontstond CARS, en uit
CARS zeer gemakkelijk CAS of KAS, want
welke letter wordt door ons Hollanders
meer stiefmoederlijk bedeeld, dan die arme
~,r". De heer LEENDERTZ heeft reeds genoeg aangevoerd, om de meening van HAR.
REBOM$E, die in zijn Ned. &preekwoordenboek EAS van CATS afleidt, geheel te ver-

werpen. Ook zou dit spreekwoord niet ons

eenigst, souvenir van RAREL den grooten
zijn; of, moeten tic bU het oude raadseltje van 1 keizer K A R E L had een hond”,
aan een anderen oorsprong denken?
L- F-T.
Het is een kerel als Ka.s. De verklaring
van deze spreekwijze door dr. HALBERTSMA,
door onzen medewerker L-F-T. apn de
lezers van den Navorscher medegedeeld, is
niet houdbaar. Er bes’aat een naam KAS,
doch deze is niet door uitwerping eener
letter ontstaan uit KARS, maar, zoo als ieder
weet, verkorting van KASPAR. Hier schuilt
dus de eerste fout,, maar niet de eenige.
Want KARS (ook deze naam bestaat) is
weder geone zamentrekking van CAROLUS,
maar ontstaan uit CHRISTIAAN. In eene menigte andere woorden is de r’, die oorspronkelijk v66r de vocaal stond, daar later achter gaan staan. Voor christen b. v. zeide
men in de middeneeuwen gewoonlijk ï&rsten en op dezelfde wijze is C H R I S T I A A N
tot KERSTIAAN, KARSTIAAN of KORSTIAAN
KARSTIAAÑ
werd vervolgens
geworden.
KARST of KERST, eindelgk KAM. Einbelijk,
was van den naam CAROLUS een der consonanten door uitwerping verloren gegaan,
dan zou dit niet de 1 maar de r geweest zijn.
In een naam van drie lettergrepen, waarvan de eerste den hoofdtoon en bij gevolg
de laalste een zwakkeren klemtoon heeft,
bezit de consonant, waarmede de derde
lettergreep aanvangt, meer vastheid en duurzaamheid dan die, welke de aanvangletter
is der tweede. Gemakkelijker wordt deze
laatste uitgeworpen of geassimileerd dan de
andere. Men denke aan FREERK en DIRK
Van FREDERIK en DIEDERIK, BOUWEN Van
BOUDEWIJN, SIEUWERT van s1GIWART.

P. L. wz.

Rotterie (vgl. Y&III. bl. 78). De zonderlinge greep uit de kerkelijke acteboeken te
Vlissingen, welke t. a. p. den lezers van
den Navorscher zeker zonder eenige achter houdendheid als eene belangrijke bijdrage
uit de geschiedenis dier merkwaardige veste
wordt geopend en geschonken, kan, door
eene taalkundige opheldering, nog het nut
hebben om cene der historietjes wel te
verstaan.
Wij lezen daar, bl. 79: 1) Alzoo de huzjsvrouwen, van den
TER
ende JACOB
hebben te gaan in
SIER hier ordangs

Burgemeester PIETER WACHJACOBSEN
hoer vervordert
de rotterie van HANS CASaengericht,” enz.
Wat moet hier door het woord rotterie
P. FRET.
verstaan worden ?

Rotterie. Ik ben den heer ERBT dankbaar
voor het licht dat hij voor mij doet, opgaan.
35*
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Jammer maar dat dit nu eerst geschiedt.
Hadde ik bij het doorlezen van LABORANTERS artikel gezien, dat het eene bijdrage
was tot de geschiedenis van Vlissingen, ik
ZOU er geene plaats in den Navorscher
aan
ingeruimd hebben. Maar in mijne eenvoudigheid meende ik, dat L A B O R A N T E R ons
eene bijdrage had willen leveren tot de
geschiedenis der kerkelijke tucht, en vooral
dat hij ophëldering had willen geven omtrent den zedelijken toestand van het volk
in die dagen, en als zoodanig hield ik zijn
artikel voor zeer belangrijk. Mij is de geschiedenis eene voorstelling van het leven
en de ontwikkeling des volks. Als wij nu
.hier eenen burgemeester zien van dronkenschap en oneerbaarheid aangeklaagd en
overtuigd, een baljuw die door dronkenschap de gansche gemeente ontsticht, zijn
stedehouder door zijne eigene vrouw van
overspel beschuldigd, een anderen stedehouder en zijne vrouw ook al wegens dronkenschap gecensureerd, eenige meisjes, o. a.
de beide dochters die de francoische schele
houden te regt gewezen wegens het dansen
. op bruiloften (en ik geloof dat wij hier
aan geene overdrevene strengheid denken
moeten, maar dat de Kerkenraad goede redenen had om zich daartegen te verzetten)
de huisvrouw van een schoolmeester van
het avondmaal geweerd, omdat zij hare leerkinderen tot dieverij aanzet - dan dunkt
mij, dat onze geachte medewerker ons eene
merkwaardige bijdrage levert tot de kennis
van dien tijd. Het heeft er misschien niet
overal zoo slecht uitgezien als in Vlissingen: maar ik geloof toch, dat overal waar
zulke archiven bestaan, zij genoeg bevatten
om de lofredenaars van den goeden ouden
tijd in verlegenheid te brengen.
Doch revenons à nos moutons! De heer
FRET
vraagt wat rotterie beteekent. Rote
komt bij onze oude schrijvers veel voor en
beteekent beude, troep. Later liet. men de
vocaal aan het einde weg en zeide rot. In
de zeventiende eeuw werd het nog gebruikt
voor eene bende soldaten. Toen echter reeds
had het meestal eene ongunstige beteekenis. Rotterie is dus vereeniging, zamenkomst,
zamenscholing. Ik vermoed dat er hier zamenkomsten van godsdienstigen aard, oefeningen, door verstaan worden. Zoo als gewoonlijk, schijnen het ook hier meest vrouwen geweest te zijn die deze zamenkomsten
bezochten. HANS CASSIER
zal er spreker
geweest zijn. Misschien weet een onzer
medewerkers wel iets aangaande hem mede
t
e
deelen.
P. L. wz.

Waterdruk. In de provincie Utrecht en
mogelijk ook op andere plaatsen van ons
land is het onder den boerenstand gebrnike-

lijk de zoogenaamde Zc@nsche Zetter met den
naam van waterdruk te bestempelen. Wat
er dus mede bedoeld wordt, wanneer een
boer of boerin in den winkel naar een bijbel of testament met wuterchk vraagt, in
tegenstelling van de duitsche letter, is wel
bekend ; maar gaarne zou ik inlichting ontvangen omtrent het ontstaan van dat woord
en ook of het soms naar aanleiding van
een bijzonder denkbeeld, bij den boerenstand omtrent het drukken aanwezig, dien
naam heeft gekregen.
Utrecht.
A. v. K.

Grammatica ten dienste der Statenvertalers (vervolg van blz. 249). Er volgt nu

eene afdeeling ïMiscellanea sub jinem propositu. Het zijn inderdaad opmerkingen van
allerlei aard. Zij bewijzen hoe hoogst gebrekkig de taalkennis was onzer statenvertalers. De eerste is:
De
Uet getuygenisse?
1
Conmuniter de in foeminin. rarius het.
in Genitivo semper der.
de duysternisse m foemin.
Excipe het vonnis.
Zij houden dus alle woorden met het
achtervoegsel nis voor vrouwelijk, vonnis
alleen uitgezonderd. Getuigenis schijnt in
hunnen tijd reeds eene enkele maal onzijdig gebruikt te zijn geworden, doch zoo
zelden, dat zij wel toelaten dat men het in
den nominat. zoo gebruikt maar niet in de
overige naamvallen. Het verdient opmerking, dat zij schrijven vonnis, maar getuigenisse, duisternisse. Hebben zij misschien gemeend, dat de e hier vrouwelijke uitgang was,
denkende aan de latijnsche woorden op B? En
was het om dezelfde reden, dat zij twijfelden
aan het geslacht van het woord vrede, hoewel
zij daarin van het gebruik niet durfden afwijken? Zij zeggen daaromtrent : vrede, visum
usitatius in masculino. Mij dunkt, de wijze
waarop zij zich uitdrukken doet vermoeden,
dat zij zich aan het gebruik onderwerpen,
ofschoon zij meenen, dat het woord eigenlijk vrouwelijk behoorde te zijn.
Aangaande de geslachten der zelfst. naamwoorden vinden wij hier nog het volgende :
Gereetschap,
de et het.
Het ooge, et het oore: an de ooge, de oore ?
Variatum.
Promiscue.
Werelt platuit foemin. esse.
Studt, in foeminino genere usurpandum
est. Ik herinner mij niet, dit woord bij
eenen schrijver uit het begin der ~l7~” eeuw
of uit vroegeren tijd met het mannelijk geslacht aangetroffen te hebben. Ik vermoed,
dat de s in zamenstellingen als stadsregering,
stadsherberg en dergelijke door onze vertalers voor het kenmerk van eenen man-
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nelijken genitivue zal zijn aangezien. Wat
mij in dit vermoeden versterkt is eene andere opmerking, deze namelijk :
T$t, communiter mascul. Sed ter tijt, te
diet tijt e s t usit,atum. Similiter doot, quin
et suster, moeder, interdum cum s vel der
junguntur in genitivo. De s in de genitiven
moeders en dochters was dus in hun oog
een bewijs, dat men die woorden somtijds
mannelijk maakte. Met t$ en dood is het
iets anders. Deze woorden waren oudtijds
vrouwelijk en zijn later tot het mannelijk
geslacht overgegaan ; misschien wel omdat,
in navolging der Latijnen, dichters en schilders gewoon waren, waar zij deze als personen voorstelden, ze als mannen voor te
stellen.
Jordane et Jorclaen?
variatum, nost,ra
Jordmne, ut nos, mascul.: foeminin: Quamvis fluviorum nomina communiter sint masculini generis. Ik schrijf deze woorden over
met de fouten, die de afschrijver er in gemaakt heeft. De meening der vertalers zal
wel deze zijn, dat zij Jordaan mannelijk
en vrouwelijk nemen, ofschoon de namen
van rivieren gewoonlijk mannelijk zijn.
Want wij vinden dit woord in hun werk
met het eene zoowel als met het andere
geslacht. Vrouwelijk is het 2 Kon. V. vs. 13,
aan den oever der Jordane. qoofdst. V.
VS . 10, Wascht
u sevenmael in de Jordane.
Mare. 1. vs. 9, ende wiert van Joanne gedoopt in de Jordaen. Joan. 1. vs. 28, in
Bethabara over de Jordaen. Mannelijk is
h e t Matth. 111. v s . 5 , h e t g e h e e l e lant
rontom den Jordaen. Luc. 111. vs. 3, in
alle het omliggende lant des Jordaens.
Hoofdst. IV. vs. 1. Keerde wederom van
den Jordaen. De latijnsche grammatica
heeft hen hier weder op den dwaalweg
gebragt. In het Latijn, ja, zijn de meeste
namen van rivieren mannelijk ; in onze
taal echter is het tegendeel waar: en geldt
de kegel, dat de namen van rivieren vrouwelijk zijn. Ik kom hier in tegenspraak
met dr. BRILL, die zegt, Ned. Spraak& 1.
bl. 137: »De namen der rivieren zijn deels
mannelijk, wanneer men er het mannelijke
stroom of vloed bij verstaan kan, als: de
N$l, de Rij,, de Taog, de IJssel, de Ganges,
de Tiber, de .N;Ser, enz.; deels vrouwelijk,
wanneer men er rivier of beek bij denken
kan: de Lek, de Maas, de Moezel, de Elbe,
de Linge, de Merwe, de Oder, de Roer, de
Schelde, de Spree, de Vecht, de Eenas, de
Zaan, enz. (vgl. HOU. Spraakl., bl. 304.) Doch
de hier gegevene voorbeelden van het mannelijk geslacht hebben weinig bewijskracht.
Meestal zijn het namen van rivieren, die
in andere, landen stroomen en die wij uit
de schrift,en der Romeinen het eerst hebb e n leeren k e n n e n . Nilus, Tagus, Gangeu,

Tiber, waren in de taal van dat volk mannelijk en ten gevolge daarvan zijn zij het
ook bij ons. Zelfs vermoed ik, dat de naam
van onzen Rijn oorspronkelijk vrouwelijk geweest is en eerst later, in navolging van het
Iatijnsche Rhenus, mannelijk gebruikt is geworden. Zeer opmerkelijk is het althans,
dat het woord rb in het oudnoordsch, waar
het nog appellativum is met de beteekenis
van rivier, niet mannelijk maar vrouwelijk
is. Er bestaat hier een verschil tusschen
Romeinen en Duitschers, waarvan wij, mijns
inziens, den oorsprong niet met dr. BRILL
moeten zoeken in het verschillend grammatisch geslacht van fluvius, rivier en dergelijke woorden, vooral niet van het laatste,
wat een vreemd woord is en dus betrekkelijk van later tijd ; maar hierin dat de
verbeelding van den Romein aan de bron
tier rivier den watergod zag, uit wiens
kruik het vocht vloeide, terwijl de Duitscher zijne stroomen met vrouwelijke wezens bevolkte. Laat ik er een enkel voorbeeld bijvoegen, om te bewijzen? hoezeer
niet in den eersten tijd na de invoering
van het christendom, maar nog veel later,
het volk gevoelde, dat aan riviernamen
het vrouwelijk geslacht toekomt, hoewel
het er toen misschien geen reden meer van
geven kon. De Jordaan is een rivier van
een ander land, van een ander werelddeel
zelfs, men kende die uit werken in het
Latijn geschreven en in die taal is Jordanes mannelijk. Toch maken al onze middeleeuwsche. schqjvers het woord vrouwelijk, b. v.
”
MAARLANT, Rijmb. vs. 6523. Ende als ghi
coemt in die Jordane.
vs. 6492. Ende dat si tijdden ter Jordane.
vs. 6569. Dat volc ghinc over die Jordane.
vs. 6747. Sint dat si die Jordane leden
(d. i. overgingen).
Spieg. Hist., 1 . 11. X1. 5 .
Dese leedde over die Jordane
D a t volc.
Leven u. Jezus, cap. 21. Ende alle die
woenden op die Jordane.
Ald. cap. 23. In dien selven daghen so
quam Jhs. van Galileen ter Jordanen.
Ook in den Prozabzj’bel is het altijd vrouwelijk. Onze vertalers zullen dus aan Jordaan beide geslachten toegekend hebben,
het eene omdat het, naar hunne meening
met de regel, het andere omdat het met
het gebruik overeen kwam.
Van anderen aard zijn de volgende op,merkingen.
Hij wil, zij wd in tertiâ personâ. wilt, suffragiis pluribus improbatum est: valde tamen variatum : dicitur enim ghy w&. Waarom
de anomala der tweede klasse in den 3’”
persoon geene t aannemen, begrijpen zij niet.
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Beloven, geloven per unum o, sedgeloften
geloven ‘), raro : licet KILIANUS habet.

Gelooven, credere, per duplex oo scribendum. - Het onderscheid tusschen geloven
= polliceri en gelooven = credcre is hier
dus wel in het oog gehouden. Ik houd het
er voor, dat men in dien tijd in het grootste deel van ons land het onderscheid tusschen o en oo nog duidelijk hooren liet.
Enkele verkeerd geschrevene wcorden (2.
bl. 216) spreken dat niet tegen.
Rede an rede%, redenen ? conclusum est
Reden pro sermone et ratione: sed compositum voorrede, et voorreden usitatum esse. Reeds hier dus verwarring: in volgenden tijd
echt,er heeft men het onderscheid t,usschen
rede en re$en doorgaans beter begrepen.
Optassen, tassen, admissum in aridis *),
non in liquidis. De herzieners echter zeggen : 1 optussen improbatum est: ophoogen,
opgehooght substitutum.” - Moet er misschien staan ophoopen, opgehoopt? Opltoogen
is iets anders dan optassen.
Geschuch, a geschien.
Geschiedde a geschieden.
SpJse, an in plurali usurpare liceat? rarissime. dicitnr tamen : verscheydene spijzen etc. leckere, delicate spijzen.
v; uw> uwe, variatum de possessivo, a
COR. et HEL. 21~ in masculino et neutro.
De herzieners verbeteren ) u primitivum,
uwe et uw possessivum.” ROOFT had reeds
in 1603 op deze wijze onderscheiden.
Deselve, hetselve, non selfde scribendum.Eigenlijk bestaat hier geen onderscheid. In
de middeneeuwen schreef men deselve en
dit beteekende wat wij nu door detelJde
uitdrukken. In den tijd der statenvertalers
begon hierin verandering te komen. Nevens
deselve gebruikt,e men eenen anderen vorm
dezelfde. Er bestond tusschen deze beide
geen onderscheid van bcteekenis ; misschien
dat in het eenc deel van ons land deze,
in het andere die meer in gebruik was.
Deselve of deselfde (oudtijds die selve) was
eene versterking van die. Men begrijpt dus
dat het, waar het zonder substantivum gebruikt werd, dikwijls weinig of niet in bet.eekenis verschilde van ons hedendangsch
dezelve. Laat ik hier ten bewijze eenige
plaatsen mededeelen uit de ApopJtteymata
Christiana van w. B A L J D A R T I U S (lldc; druk,
Amst. 1665, 4”.) bl. 23: De Keyser heeft
bevolen, datmen aen sijn lichaem eenen
grooten steen binden en het selfde alsoo in
den Tiber werpen sou. Ald.: dat Pontius
Pilatus alle omstandigheden der verrijsenisse Christi neerstelijck vernomen hebt) Er staat in het hs. achter geloften eene komma,
die er blijkbaar niet behoort te staan.
2, Er staat atidis.

bende, de selfde heeft overgesonden aen
sijnen Heer en Meester Tiberium. Ald.:
Want als de Romeynen eenigh Landt of
Stadt overheerden, so namen sy die Goden
die men gewoon was in de overwonnen
Landen en Steden aen te bidden, ende sy
voerdense na Romen, die settcnde by hare
andere Afgoden, mcynende dat sy de Landen en Steden van daer dese Goden ververvoert waren, so lange onder hare gehoorsaemheydt houden souden, als sy dee,.
selfder Goden gevanckelijck souden houden
binnen Romen. Bl. 24: Nu hebben wy van
hem dat leven ontfangen, daerom sullen
wy dut selfde oock behouden, soo lange hy
ons dat gunnet. Bl. 28 : Voorwaer God
heeft voor ons gestreden in ‘t innemen
deser Stadt, hoe ware het andersins mogelijck geweest de selfde in te nemen met
ons geweldt?
N. in foeminino interdum accedit: ter
aerden, o p d e r aerden, eener vrouwen man.
Gout,
gouden; non golt, gulden, qnod ta'1 men usitatum : goude an gouden, goudene
,candelaeren. - De herzieners zeggen: Ma1net. Sed gouden et goudene non goude in
1plurali.
Nomina propria scribenda secundum derretum Synodi Nationalis Dordracenae. Chrongcken an Cron$cken?
Chronijcken. Rechteren an Richteren? Boeck der Rechteren?
Conclusum est Richteren retinendum ; item
rucob, Isaac, Josua et similia. - De herzieners voegen er bij: Richteren in titulo libri
nanet: alibi ubi de jure dicendo agitur
oromiscue Richters et Rechters.
Aan het slot zeggen de herzieners: Reiqua observationi et judicia Interpretum
nriusque collegii sunt commissa. Multipli:ationem literarum evitandum, quoad fieri
:ommode poterit.
Onder het werk der vertalers staat: Filitum 19 Septembris St. N. 1628. De priratim observata, die nu nog volgen, zijn
vaarschijnlijk opmerkingen later door dezen
:n genen der vertalers gemaakt en dus niet
n hunne vergaderingen overwogen. Zij
:ijn nogtans aan het oordeel der herzieners
mderworpen. Het oordeel van deze is echer niet op de bladzijde aan den linker kant
er bijgevoegd maar op eene andere wijze
aangeduid. Quibus subducta virgula probantur, staat er. Doch onze afschriJver heeft
bGna alles onderstreept en ons de gelegenheid benomen om te weten hoe de herzieners over deze onderwerpen dachten. Veel
wordt hier nog eens ter sprake gebragt
wat reeds in de vergaderingen beslist was
3. v. het geslacht van urede,de spelling van
leweld met d of t enz. Verder is het vooral
het geslacht en de declinatie der zelfst.
naamwoorden waarvan gesproken wordt.
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De wijze waarop dit geschiedt toont hoe
weinig men er van begreep.
De Put, den Put, an het pat ut nostra,
et vulgatum est: de strick an het strick cum
nostra? ütrumque probatur.
De Esel, vel Ezel, den Esel, an het Ezel,
ut nostra? De Boeck, die boeck, diew boeck,
an het boeck, dat boeck, quod usitatius?
Der Rechtveerdige, wijse, godtloose, sotte
etc. in genitivo plurali mast. an vero der
Rechtveerdigen, wijsen etc. ne confundantur cum genitivo singul. foemin. der recbtveerdige, scilicet vrouwe : quod obscuritatem
pareret.
Hals, huys, an im genitivo halses, huyses,
an vero hals, huys ? an promiscue ?
Nacht videtur utriusque esse generis.
des nachts et in de vel der nacht, doe de
Heere verraden wert. die nacht videtur usitatiua quam dien nacht; sic etiam die selve
nacht quam dien, selven nacht.
a brengen, in imperfecto an bracht, brug&
an braght, an bracht vel broght, an vero
promiscue ?
Gordzjnen, a n c u m n o s t r a , e t e x usu
scribendum, an vero gordinnen, CO quod
nonnemini videtur esse ab ingorden: quod
novum est. - Nieuw was die rtffeiding
zeker, maar niet al wat nieuw is, is waar.
an Phelistijnen ex Hebraeo vel phlistijnen
(sceva eliso) an cum nostra ex decreto
Philiatijnen? item Lebanon, an Libanon?
Diminutiva an per ken, an per jen, en
per gen? ut knechtken, knechtjen, knechtgen etc. item soetjena, soetkena, sachtjena
an sachtkens etc., an promiscue ?
Vermeenichvuldigen
, an vermenichfuldigen
per f? priua videtur usitatius. Men schijnt
er niet aan gedacht te hebben, dat er meer
woorden zijn, waaromtrent dezelfde vraag
te pas komt, b. v. ontvangen. Dit laatste
woord werd in dien tijd gewoonlijk met f
geschreven. De statenvertalers, ofschoon er
in hunne grammatica geen besluit omtrent
dit woord voorkomtl doen het -ook. Zij maken
kich dus aan inconsequentie schuldig door
dit woord met f, verm&@rvuldz$en daarentegen met v te schrijven.
an Orpo, ingewanden in plurali, an tantum in singulari collectivo ingewant, vel

ingewsndt de uno, de pluribus ingewanden,
quod habet ALDEG., et videtur usitatius.
an jlessche, an vlessche? an promiscue?
an des mensches, vorstes, princes, etiam
usurpandum in genitivo cum n uaitatius
sit, net uapiam reperiatur seu usitetur des
Heeres woort, het woort des Heeres.
an ku,nnen, an kannen, an konen? Kost
niet, an konde niet.
Piepen an pijpen ?
Schuyfelen
an aen&yten?
Droncke an droncken ? hij was ofte wert,
wierdt droncke am droncken ? quod ueit.atius.
an Berba formalia passim placeat inchoari
per Literam majusculam? platuit.
&de, zijde, l a t u s e t Byssus, an distinguens (sic)? Sijde byssus: zijde latus.
Pilaer an pylaer ?
Overstulpt, an overstelpt, an overstelpt?
An a jaer jaeren; an e in plurali liceat
omittere, cum aonus idem et perfectus sit,
jaren ?
Oogst, an oug~~st ? an promiscue ?
Wet cum habeatur pro foemin:, an in
genitivo sing. cum nostra liceat mterdum
scribere des wets? Sicuti monoayllaba quaedam in utroque genere interdum usurpantur, ut maent, tijd, doot etc. an vero praecise semper der wet, quod probatum eat.
An de quibusdam aubstantivis, desinentibue i n p , h e t gereetschap, d e dronkenschap, de vrientschap, de gemeenschap, de
maechschap etc. quaad genus, certi quid
statuendum? het geselschap ueitatum est :
sed reliqua usu variant.
Sevende an sevenste, an promiscue? placuit ita.
Sestich, seventich, achtich, an t’ sestich, t’
seventich, tachtentich, ‘t negentich? quae usitata.
Dienaer an diender, an promiscue?
Hare et haere, an distingui possint, ut
hare sit mascul. et neutro, kaere cum e foemin. in plurali acilicet.
Met deze ongelukkige poging om onderscheid te maken waar geen onderscheid bestaat, eindigt de zoogenoemde grammatica
onzer statenvertalers.
P. LEENDERTZ

WZ.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
Ouders van baak Vdckenaar, predikant
te ‘sEe~!togenbosch
(vgl A. R.). In den
Navorscher, VI. bl. 52 en 243, heb ik genoegzaam rranget,oond, dat JAN VALCKENAER
en TANNEKEN BLOYMAERT de ouders van
genoemden predikant waren.
Dezer ds en vond ik in het Groot-I’rocuratieboek ti. bl. 142, een at,uk van den

1”“” maart 1621, waaruit wij tevens zijne
grootouders leeren kennen. Het luidt aldus:
1) Compareerden enz., JAN VALCKENAEB, Saey» wercker, fil”. JACOBS ende JANNEEENBLOMuMAERTS,

fih,MATHIEIJ

BLOMMAERTS

Zi$lo

1 huyavrouwe, ende hebben mits desen geaconatitueert en in haere stede gestelt AN)~TONIS DE LATERE, wonende tot Weersche
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»in Gyverinchoven in Veurne-ambacht, hem
»gevende volcomen last enz., om uytte name
een van wegen hem constituanten te verncopen ende te gelde te maecken zooda,>nige drie gemeten lants gelegen in Bam» bercke in Berchambacht, als hem compa»ranten door overlijden van MAEYKEN
VYB~TENS,
des voorn. JAN VALCKENAERS zali~ger moeder opbestorven, en wyders by
N Sententie, gewesen by schepenen der stadt
Bergen Sint Wynox in der zaecke tus»schen hem comparanten als eyssers ter

Oud wapen. Op een oud bord vond ik het
navolgende wapen: Van zilver met een keper van keel doorsneden, van goud, vergezeld van drie opvliegende vogels van goud,
2 en 1; met een schildhoofd van keel, gedekt door een liggend anker van goud, waarvan de uiteinden omgebogen zijn. Het schild
is gedekt met een aanzienden en gevleugelden helm.
M. D. V.

j,eenre,

ERP,zOOn VaD ANDRIES VAN ERP en CHRISTINA DE BITTER, zijn mij de volgende kin-

en

CORNELIS

DOENS,

gedaechde, ter

blandere zijde, toegewezen is, enz.
. . ELSEVIER.

Geslacht Vijgh (vgl. A. R.; X11. bl. 93).
,,Hertog JAN VAN REIJEREN belooft twee
burgers van Nymegen (WILLE%1 VAN HEZE
en CLAIS VIGRE) te handhaven in ‘t verdrag, dat ze wegens de tollen uit naam
dier stad met hem gemaakt hadden. Den
llden October 1421.” MIERIS, Charterb., dl.
IV. bl. 603. - Eenigen van dit geslacht
vindt men genoemd bij GOOTHOEVEN, bl. 86,
160, 186.
M”.
Van Almonde (vgl. A. R.)

OUDENHOVEN

Beschrijving van Zuid-HolZand, bl. 618, dat de geslachten van ZUIJzegt in

DEWIJN,

zijne

Of

ZYDWINDE, eU ALXIHONDE,

ffeslacht

van E r p . V a n

ARNOUD

V A N

deren bekend :
Een zoon, wiens naam ik niet heb gevonden.
CHRI~TINA t 1624, getr. 1610 met PIETER
CORNELISZ.

HOOFT.
getr.met
GUILELYO
BARTOLOTTI.
GEERTRUIDA,
getr. met NICOLAAS HASJACOBA,

SELAAR.

MAGDALENA,
getr. met JOOST BAEK.
MARIA, getr. met VAN UFFELEN.
SARA, getr. met DAVID VAN BAERLE.
TVie is in staat mij meer omtrent

dit
geslacht mede te deelen ? Vooral wensch ik
te weten den naam van de vrouw en van
den zoon van

ARNOUT

VAN

ERP,

en den

sterfdag zijner dochter GEERTRUID.

Uit

het huis van STRIBN gesproten waren, en
dat het wapen van dat huis ook gevoerd
werd door ,,Mr. ADRIAEN VAN ALHONDE,
Raedt ende Pensionaris der Stede Brie],
tegenwoordigh Gecommitteerde in Engelandt
op de sake van de kroon van Denemarken.” Zie over hemSCHELTEHA, staatk. flederl., i n voce ; die verwijst naar AITSEMA,
dl. 111. bl. 917-1069. ,,Waarschijnlijk (voegt
hij er bij) was hij de vader van den adM”.
mir& PHILIPS VAN ALMONDE."

Wapen gevraagd. Ik bezit een kwartierlijst met de volgende namen :
1. TwICKRLO.
2. EZE .
3. AVERHAGEN.
4. LAER.
5. RUTENBURG.
6. . . . .
7. MULERT.
8. MIJLERT.
Wie kan mij den naam van het geslacht
no. 6 opgeven? De wapens hingen eertijds
in de kerk te Oldenzaal aan een pylaar
en waren van JOHAN VAN TWICKEL, die in
1569 stierf.
c/4.
Geboortejaar enz. van Elius Isaak Bilderdijk, BILDERDIJK had o. a. een zoon,
ELIUS ISAAK. maar en wanneer is die geboren ? waar en wanneer gestorven? Een
andere zoon, JULIUS WILLEM? werd in 1797
geboren en stierf op eene zeereis 26 october 1818. ”

Geslacht Voorhout of Voorholt. HEKTOR
VOORHOU'F,
ridder, 1449 groot bailluw
van Gent, liet, zoo lees ik in L' ESPINOY,
zijne goederen na aan zijn’ broeder ADRIAAN, ridder, en aan zijne zusters, geh. met
VAN

BERCHEM,

JAN

VAN

VAN

KRUININGEN

en

met SOHIZR (ZWEER)
met den heer van

Zaamslag ; een weinig verder spreekt hij
zich tegen en geeft deze bijzonderheden:
HEKTOR VAN VOORHOUT~ 1415,geh.met
onechte dochter van L O D E YABGARETHA,
WIJK
VAN
MALE,
graaf van Vlaanderen,
wed.

van

HEKTOR

FLORIS

(11)

VAN

VAN

Voorhout, geh. met

van

NIKOLA AS , heer van
VAN
ARNEMUIDEN ').
ADRIAAN, ridder, geh. met
IZABELLA

DE

met

VOORHOUT,

ridder,

dochter
Brigdamme en van MARIA
ALIDA

MARGARETHA,

MALDEGEK.
VAN BORSELEN ,

JOHANNA

geh. metx,oms
JAN bE SCHOT,-

ANASTASIA
ZWEER
VAN KRUININOEN,
ridder.

met

hij V AN BER - THEETHE,
t1499 zonder CIIEM, rid- heer ~an Hunne nakooir.
der.
Zaamslag. melingen waBRADERIX ,

heeren
ren
vanvoorhout.
In een der Zeeuwsche Volks-Almanakken

zegt wijlen de heer DRESBELHUIS,~~

zijn

1) HEKTOR
was kapitein van Saftingen,in1439
eerste schepen der keure van Gent en als kapitein ven Hulst belette hij de Engelschen het land
,
van Waes te plunderen.
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stukje over het slot of huis te Voorhout,
gem. Kruiningen: 1) dit slot heeft zijn’ naam
) gegeven of ontvangen van TIKToR en HEK8) TOR VAN VOORHOLT, natuurlijke zonen van
~ILODE~IJK VAN MALE, Graaf van Vlaande>j ren, en hadden den Vlaamschen Leeuw
) tot wapen. Door eene erfdochter VAN VOORIIHOUT,
schijnt het slot aan het geslacht
,>van KRUININGEN gekomen te zijn en wel
rdoor AREND VAN KRUININGEN geh. onge,,veer 1.420 met N. VAN VOORHOUT."
Bestaat er eenige misslag in het door
ESPINOY gegevene, niet minder meen ik in
dat van DRESSELHUIS ; onder de 11 mij bekende onechte kinderen van LODEWIJK VAN
MALE komen geen VIKTOR
en HEKTOR VAN
VOORHOUT
voor; de heeren VAN VOORHOUT
voerden den vlaamschen leeuw niet tot
wapen, maar wel op hun schild een vrij
kwartier van Vlaanderen, in goud een zwarten leeuw, met roode nagels en tong; AREND
VAN
KRUININGEN
was niet geh. met eene
erfdochter van VOORHOUT, maar wel zijn
zoon ZWEER, verwekt bij THEODORA
VAN

Willem van Asselt (of van Hasselt?)
[vgl. X111. bl. 29, 125, 217, 251). De familie VAN ASSELT is eene oude geldersche
familie, welke in het overkwartier verscheidene goederen bezeten heeft, b. v. huis
Asselt, bij Nieukerk, huis Coul te Stralen,
huis Agendonk te Stralen, huis Donk in
het Ampt Kempen enz.
Ongetwijfeld st.amt ZU af van het huis
en de heerlijkheid Asselt bij Kwalmen.
Volgens mij verstrekte opgaven komen
in oorkonden of archieven voor:
1200 GODEFRIDUS en PHILIPPUS DE APSLE.
1202 PHILIPPUS DE ASSLE, WILHELMUS DE
ASSLE
alsgetuigén der adellijke vro .w
ADELHEID

1247
-

KRALINGEN.

Wie kan eenige meerdere inlichtingen
verschaffen, omtrent het zoo weinig gekende geslacht van VOORHOUT, meer werken
aanwijzen waarin over dat geslacht geh’andeld wordt, en het bewijs leveren van mijn
vermoeden, door de groote gelijkheid van
wapens en de nabijheid der sloten Maelstede en Voorhout, zoowel in Vlaanderen
als in Zuid-Beveland, ontstaan, dat de
eerste HEKTOR (WOUTER) VAN VOORHOUT
een jonger zoon is uit. den huize MAELSTEDE?
Het wapen immers van MAELSTEDE is: ~,in
hermelijn een’ blaauwe dwarsbalk en over
alles heen een rood St. Andries kruis,” en
dat van VOORHOUT," in zilver een rood
uitgetand St. Sndries kruis en over alles
heen een’ blaauwe dwarsbalk.” Eindelijk
wensch ik eenige bijzonderheden te vernemen omtrent de »tonlieu de Veurhaydte
que l’on prend & Gand,” eene huwelijksgift van LODEWIJK
VAN
VLAANDEREN
aan
zijne dochter MARGARETAA.
Sas van Gent.
F. CALAND.

Van

Schouwen,

JAKOB
VAN
BERCHEM,
hofmeester van prins MACRITB, zoon van
PIETER,~~~ 1599tot 1603 burgemeester van
Tholen, en van LIJSBETE VAN RESEN,~WV~~
1621 ~~~ELIZABETH
VAN SCHOUWEN,~~~~ter van LEONARD en van...... (3); uit dit
huwelijk sproot eene dochter voort: ANNA
VAN
BERCHEM.
Wie kan mij het wapen der
familie VAN SCHOUWEN opgeven, alsmede

waar dat geslacht heeft gebloeid?
F.

CALAND.

VON HEINSBERG.

1237 GELDOLFUS
miles DE
Asselt bij Swalmen.

1275

ASSELE

bezit

JACOBUS DE ASSELE, getnigen in de
uitspraak
tussacerdos
HUBERTUS DE ASSELE,
"&"~$e~
HERIBERTUS DE AS- proost
v,St. JoSELE, milites.
ban te Utrecht
JACOBUS DE ASSELE,
overdegoederen
sive villicus de Assele. l van BQoy.
RUTGERUS miles DE ASSELE bezit As-

selt bij Swalmen.
1300 THEODORICUS
clericus DE ASSEI,E,
regter te Wetten bij Geldern.
1326 BODEVAN ASSELT. » Den hoffte Nijerssdom, item den Vierdonckshoff te
,jNijerkercke, item den thiende tot
) Aldewetten, die helt 24 molder cornngoets eude den smallen thiende al»daer, te leen geholden."
1379 JOHAN VANASSEL rontfinck

sijn huys

) tot Assel ende Kermerszoet, gelegen
1) in den Kerspel van der Nijekercken
ljrnet sijnen toebehoren ende 't goet

» t o t W e t t e n t o t eenen Gelderschen
)I leen.”
1402 WOLTER VAN ASSELT arontfinck
den
»hoff to Neersen metsijnentoebehoor

) tot eenen Gelderschen leen gelegen
’ » in den ampte van Gelre,” diens vrouw
WaS HILLEGONT, eene dochter STEVENS VAN DEN

EGER.

1405 STEVEN VAN ASSELT, beleend met den
hof tot Niersdonc; diens vrouw was
GRIETE VAN BELLINCHAVEN.
VAN ASSELT WOMTERSSOEN.
1418
GADERT
VAN
ASSELT.
1420 WOLTER VAN ASSELT, voogd of rich-

1410 JOHANN

t,er der voogdij Gelderland.
1424 S T E V E N V A N ASSELT alontvangt een
1) hoff tot Niersdom met sijnen toebe,,horen,
beheltlick HILLEGONT WOL,~TERS wijff hare tucht daarvan.”
1434 JAN VAN ASSELT ~~ZANDER, broeders
zonen van GADERT VAN ASSELT.
1439
STEVEN
VAN
ASSELT
»tuchtigt sijn
»vrou GRIETE VAN BELLINCBAUEN en

‘36
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jjcar. gin. jaerlix to beuren uit den
,) houe tot Asselt gelegen te Nijer)I kercken.”
Van dezen laatstgenoemden bezitter
ging de hof of het huis te Asselt
over in 1466 aan WILLEX VEL VAN
WEVELICHAVEN
en in het jaar 1550
aan srxvmii VAN HUCBTENBROEK.
1445 JOHAN VAN ASSELT, voogd of richter der voogdij Gelderland.
- Joffer VAN ASSELT bezitster van het
goed of huis Asselt.
1460 WOLTERVAN ASSELT en zijne vrouw
-

FIJE VAN WOLFSCOLEN.
GERH. VEL en EVA VAN
VEL

en GADERT VAN ASSELT

dezelfde?)
-

be-

ASSELT

zitten het huis Asselt. (Is deze

GERH.

een

eI1

hadtotvrouw
welke op het

ADAM VANZIEGENHAIN
CHRISTINA VAN ASSELT,

1563 VAN ASSELTS

kinderen: LEIFFART AB
ASSELT en CATHARINA
VON LANGEN,
LEIFFART ENQELBERT AB ASSELT,JOH.
MARIA AB ASSELT.
1581-1592 JOIIANN VAN ASSELT op der

Kuylen (dat is huis Koel te Stralen).
VAN ASSELT tot of op Cuelen, gedood in Stralen bij een aanval
door de graven van Oberstein en
Falkenstein.
1592-1607 LIFFART VAN ASSELT op der
Arendonck (in het ambt Stralen).
1612 LIEFFART VAN ASSELT ‘tot Gestelen
(onder Wetten bij Geldern).
1619 J AN VAN ASSELT overleed op het huis
Coulen ; had ook een zoon JAN VAN
1%1 WOLTER

ASSELT.

1630 Jonker

goed geboren was.
1463 WOLTER VAN ASSELT, schout t,e Stralen.
1468 WILHELMVAN ASSELT, gewond,inden
slag bij Stralen.
1478 WILBELM VAN HASSELT krijgsoverste
van

CATHARINA

VAN

GELDRR.

Deze is waarschijnlijk dezelfde als
WILH.
VAN ASSELT in 1468 gewond,
zie Bijdragen VOOT de Vad. GescA. en
Oudheidk., dl. VL bl. 187.
1483 JAN VAN ASSELT, bezitter van het goed
of huis ASSELT.
1488 t)Mijn vrouw VAN HASSELT van oire
,,vaders testament, wegen die ter Nijer))kercken op ‘t huys tot hasselt stierf.”
(Kerkelegaat.)
- GADERT VAN ASSELT was reeds overleden.
1498 Jouffer VAN ASSELT.
1499 Jonker WILH. VEL VAN ASBELT en
diens vrouw JLJTTA VAN ZAEBRUGGE
bezitten het huis Asselt.
1500 STEVEN VEL, beleend met den hof te
Niersdonc. Hij had een broeder genaamd THOMAS VEL VAN IVEVELICHAVEN. Nà den dood van dezen THOMAS huwde de weduwe mei, ALBERT
VAN HUCHTENBROEK;
en zoo kwam
het huis AsseIt aan de famiIie VAN
HUCHTENBROEK. Uit dezen echt werd
geboren STEVEN VAN HUCHTENBROEK
welke

met

WOLTERA

VANDERHAVEN

huwde en bezitter van den »alingen
»goede ende huijze to Asselt of to
) Niersdonc werd 1550.”
(De oorspronkelijke naam van het
huis Asselt bij Nieukerk is waarschijnlijk Niersdonc geweest, daar
het ook onder dezen naam voorkomt.)
1531 J AN VAN ASSELT, schout te Stralen.
1555 JOHANVANASSELT~~
hetambtstralen.
- WOLTER VÀN ASSELT Tok DUNC.

VAN

ASSELT

op Gestelen.

LIFFARS VAN ASSELT tot Agendonk
en
Gestelen
huwde CATHARINA VAN
LANGEN en had 2 kinderen:
1". LIFFARS ENGELBERT, ObcrstLieu-

tenant, overl. 1668.
2”. JOHANNA MARIA, gehuwd met den
Oberst Lieutenant HEINRICH CORNELIS
VAN

WEIJENHORST.

Ook ben ik in het bezit van de volgende
opgaven, bijeenverzameld uit de werken
van mr. G. VAN HASSELT, uit het provinciaal archief van Gelderland, uit cie @dragen voor de Vaderlandsche
geschiedenis en
Oudheidkunde

enz.

In 1392 en 1396 was ARNT VANASSEL,
i n huis- of hofdienst van WILLEM hertog
van Gelre. In de rekening over 1478 van
den rent,meester van Gelre in ‘t kwartier
van Arnhem en Veluwe komt, voor wegens ,,ontfanck van zeeckere partien van
l)Demeijnen behoerende tot den Borch«greefschap
van Roozendaal WILLEM VAN
IIHASSELT
tot Let.” (Zeker ter Let, t.usschen Apeldoorn en Arnhem, destijds aan
de hertogen van Gelre behoorende.)
1506 HELMERT ARNDTS tot
Buerll (Buur10 b i j
Apeldoorn)
-

F R A N K V A N ASSELT
LAMBERTVANASSELT,

schalt aldaar.

1510 LAMBERT
1534

VAN

ASSELT.
LT. VAN ASSELT

ASSELT

gezworenbuur~~JAECKE~AN

moet als bezitter van
het heerengoed Asselt bij Apeldoorn,
aan KAREL, hertog van Gelre »een
wagenpeert” leveren.
1602 HELMERT AERTSEN VANASSELT. bezitter der Saalweer van het heerengoed
Asselt bij Apeldoorn, vraagt terug,
om weder aan Saalweer te brengen,
een in 1477 door zijne voorzaten verkocht gedeelte van dat heerengoed.
1608 HELMERT AERTGEN heeft bekomen af-
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dracht van houthouwing op het heerengoed Asselt bij Apeldoorn gedaan.
1612 DIRK DEKCKX VAN ASSELT en zijne
huisvrouw PETERKEN
PETERS
hebben
bekomen afdracht en oprukking van
een heerengoed in den Ampte van
Apeldoorn tho
Aas& buurschap
Hoogsoeren gelegen.
Deze afstand is geschied door zijnen
broeder ARNT DERICKS en JENNE HENRICX,
die het van zijne ouders DERICK DERICKS
en STIJNA VAN ASSELT aanbeërfd had.
1612 HELMERT ARNTSVAK ASSELT heeft afdracht en oprukking bekomen van
het vrij heerengoed Asselt bij Apeldoorn, hem van zijnen broeder ARNT
ARNTSEN aanbestorven, hetwelk twee
erven plag te wezen, doch waarop
nu ~slechts een huis staat, waartoe
I) behoort een bosch genaamd den Asaselre bosch of hegge met nog groote
1 wijde en breede districten van heet)) velden.”
1622 ARNDT HELMERTB VAN ASSELT ontvangt consent om te mogen opdragen en overgeven den Olderdum met
zijn kindsgedeelte en alle geregtigheid van het vrij heerengoed Asselt
in den ambte en kerspel van Apeldoorn gelegen ten behoeve van den
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dl'OSt ASSUEER VAN APELTOORNelljOffer ANNE VAN LIJNDEN en hun heider erven.
THONIS HELPERS, TRIETGEN HELMERS
en
JENNEKEN
IIELMERS,
zich mede

sterk makende voor haren broeder
WILLEM
HELMERG, allen kinderen van
HELMERT
VAN ASSELT,
verzoeken aan
en ontvangen consent van de rekenkamer in Gelderland, om hun kindsgedeelte van het heerengoed Asselt
in den ambte van Apeldoorn tot
Hoechzoeren gelegen, te mogen bezwaren met f 500, hetwelk mede geconsenteerd wordt door ASSWEER VAN
APELTORN,
drost van Veluwen, als
bezitter van den Olderdom en Saelwehr van gemeld heerengoed.
1627 ASSWEER VANAPELTORN, bezitter van
het heerengoed genaamd Asselt, waartoe mede behoort een bosch genaamd
de Asselrebosch, in den ambte van
Apeldorn toe Hoech Zoeren gelegen,
koopt het vrij van de heerengelden
daarop staande, zijnde 93 grooten,
2 vimmen rijs en 4 hoenderen in
thinspenningen,
voorbehoudens
dat
de diensten van ouds op voorschr.
goed staande, voortaan ook daarop
altiJd zullen blijven, doch anders geheel de natuur van een thinsgoed
hebben en behouden zal.

De VAN ASSICLTS waren met vale oude
geldersche familiën verwant; vele van die
familiën zijn echter verdwenen ; in hoeverre
al de genoemde personen tot één geslacht
behooren, durf ik niet beslissen. Welligt
zijn in archiven, familieaanteekeningen of
kronijken nog opgaven aangaande die familie te vinden, die daaromtrent inlichting
zouden kunnen geven en tot aanvulling
van een geslachtsregìtiter of van onbekende
bijzonderheden zouden kunnen strekken.
Met de mededeeling daarvan zou men
mij zeer verpligten.
v. A.

Willem van Asselt. v. A. vraagt of
dezelfde is als G A D E R T
geloof daarop gerust te
kunnen antwoorden, neen. Vooreerst is
GERHARD een geheel andere naam dan GAD E R T . De laatste- is de geldersche vorm
van GODHARD. Ten anderen komt het rng
voor, dat GERHARD VEL tot eene geheel
andere familie behoort dan de VAN ASSELTS.
Door zijn huwelijk met EVA VAN ASSELT
kwam hij daarmede in betrekking en werd
hij bezitter van het goed Asselt. Zijne afstammelingen zijn het vermoedelijk, die later met den dubbelen naam VEL VAN ASBELT voorkomen. De eerste zal hun familienaam geweest zijn, de tweede er aan
t.oegevoegd, sedert hunne familie in het
bezit van het goed van dien naam gekomen was.
GEBIIARD VEL
VAN
ASSELT.
Ik

Wapen van Robe (vgl. X111. bl. 217,
252). Te Hulst woont de heer P. SGHENKENBERG
VAN
MIEROP,
ijkmeester aldaar,
die een geslachtregister der familie V A N
MIEROP bezit. Ik twijfel geenszins of deze
zal, waneeer E zijne vraag tot hem rigt,
hem over het wapen van ROBE wel inlichten.
F. CALAND.

Geelacht van Dongen (vgl. X111. bl. 218,
252). NICOLAAS HERBIANECHTEN
baron VAN
DONGEN,
heer van Entingen, drossaard van
Coevorden en het landschap Drenthe, gehuwd met ANNA CHRISTINA baronnesse VAN
ECHTEN. (Uit het voeren van dezen naam bij
dien van VAN DONGEN kan men vermoeden,
dat hier verwantschap van moederszijde bestaat.) Hunnedochter M A R T I N A W I L H E L M I N A
VAN
DONGEN
trouwde 2 mei 1777 te Zuidermeer bij Nijenstein (prov. Groningen)
met rn’. ADRIAAN NICOLAAS MOLLERUS. Bovengenoemde b”“““. VAN ECHTEN hertrouwde
met MELLO ALBERDA, heer van Nijenslein,
gecommitteerde wegens Rad en Lande in
de staten generaal en den raad van state.
Was hij een broeder van u. E. ALBERDA,
echtgenoot van JOHANNA AGNES VAN DONGEN?
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Uit dit huwelijk werd geboren MELLINA
ALBERDA,
getrouwd 7 october 1777
m e t m’. JOHAN HENDRIK MOLLERUS, Overleden als oud-minister van staat.
Misschien kunnen twee nog levende zijANNA

lier zonen
DONGEN Zijn

(Van

MARTINA

WILHELMINA

VAN

geen afS&nmeliIIgen)-meer
opgaven leveren over het geslacht VAN DONGEN dan mijne familie papieren. Of de overleden echtgenoot van mevr. V A N D O N G E N ,
geb. MOGGE POUS, tot dit geslacht behoorde,
is mij onbekend.
L. J.
- Geslacht van Dongen. Tot aanvulling van
eene genealogie van dit geslacht kan dienen,
dat MARGRIET VAN DONGEN in 1623 getrouwd is met J O H A N V A N H A E F T E N tot
Putten, uit welk huwelijk geboren is WILLEM VAN HAEFTEN
tot Putten en PuttenStein, die in 1648 huwde met JOHANNA VAN
DER BEECKE, dochter van HERYAN tot GELDER eI1 ELISABETH VAN ITTERSUM,
en iu
1662 met J O H A N N A V A N OLDENBARNEVELT
(zie de RCklerschap van Veluwe of Geschiedenis der Veluwsche Jokkers, bl. 303, terwijl- A. B. c. VAN DONGEN in het begin dezer eeuw onder de gemeente Oldebroek in
Gelderland gewoond heeft.
v. A.
Cfetal X1111. op het wapen van Kapelle
(vgl. X111. bl. 29 en 218). Het geslacht
VILAIN voert, zo0 als ongeveer 7 of 8 jaren
geleden de toenmalige belgiscbe minister
VILAIN X1111. het te Antwerpen aan mijn’
o o m 4. CALAKD,
oud-hoofdingenieur van
Zeeland mededeelde, het getal X1111 slecht,s
op zijn wapen sedert de regering vau LOD E W I J K XIV, dus stellig na 1643.
Eens een reis doende, bezocht de fransche
koning L O D E W I J K XIV de goederen en het
kasteel van een der heeren van VILAIN, waar
hij, volgens zijn’ hoogen rang, gastvrij ontvangen werd. Zeer voldaan vroeg hij bij het
afscheidnemen of zijn gastheer hem niets
te verzoeken bad, waarop deze antwoordde,
dat Z. M. hem verlof mogt schenken voortaan ter herinnering aan dit doorluchtig
bezoek en de hooge eer hem te beurt gevallen, het getal X1111 op zijn wapen en
achter zijn’ naam te voeren, hetgeen hem
allergenadigst werd toegestaan.
Nu blijft het dus nog altoos de vraag,
»sedert wanneer het wapen van -Kapelle
het getal XIIII draagt,” terwijl ik mij verbeeld, dat, wanneer zulks na 1643 geschied
was,
SXALLEGANGE
er zeer waarschijnlijk
wel met een enkel woord van zou gewaagd
hebben, vooral daar hij zijn kronijk schreef
toen L O D E W I J K leefde en dus ook het bezoek, waarvan ik het juiste jaar niet weet,
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kan hebben plaats gehad. Wanneer nu volgens de meeuing des heeren c. KRAMM,
het getal X1111 op dat wapen voorkomt,
door vermaagschapping der geslachten CAPELLE,
VAN
BORSSELEN
en VXLAIN,
kan zulks
niet geschied zijn door de, door hem opgenoemde huwelijken, maar moet, zulks plaats
gegrepen hebben tusscheu het begin der
regering van LODEWIJK XIV en liet verschijnen der kronijk van S M A L L E G A N G E ,
tusschen 1643 en 1696; wanneer nu iemand
in de genealogische werken die vermaagschapping gedurende die halve eeuw eens
wilde nagaan, zou men al of niet kunnen
te weten komen in hoever aan die meening
eenige waarde mag gehecht worden.
Sas van Gent,
F.
CALAND.

Geslachten de la Fontaine-dit-Wicart
enz. (vgl. X111. bl. 1SSj. Ik bezit eene ge-

slachtslijst ia hs. van de familie D E LA
FONTAINE-DIT-WICART,
beginnende
metPHILIPPE
DE
LA
FONTAINE,
getr.
met
MARIA
FLAMEN,
vader 0. a. van SARA, gehuwd
aan JEAN D'ORVILLE, geboren te Altona 17
maart 1626, welke laatste groot-ouders waren o. a.van~~co~
FHILIPD'ORVILLE,
hoogleeraar aan het Athenaeum 111. te Amsterdam, den 14 sept. 17.52 overleden. Of er nog
mannelijke afstammelingen van genoemde familie bestaan, kan ik niet zeggen, vermits voorn. geslachtlijst niet tot deze eeuw
vervolgd is. - Een zoon van voorn. PIIILIPFR
DE
LA FONTAINE
en MARIA FLAMEN,
DANIEL
genaamd, had bij ELISABETU BAKKER

slechts

twee

dochters,

van

welke

de

jongste, numA genaamd en geboren 1643,
gehuwd was aan D I R K SCHELTE, en danrdoor grootmoeder o. n. van HESTER ELISABETH
SCHELTE,
grootmoeder van moeders
zijde o. a. van den heer m*. W.WINTGENS
t e ‘S’Gravenhage.
W. J. C. v. H.

CIeslachten

d e

l a

Fontaine-dit-Wicart

enz. Op eene vraag, of er eene familie nu
HEN
heeft bestaan, zoo ja waar dan en bestaat zij nog, welk wapen voert zij of heeft zij
gevoerd, kan ik ant.woorden, dat onder Oldebroek in Gelderland nog woont iemand
geboren te Amsterdam in 1784, genaamd
DRIES
ALBERTUS
DE
~~~,wiens
vaderbij de
omwenteling in het laatst der vorige eeuw
te Oldebroek was komen wonen uit Amsterdam, waar hij als teekenaar of schrijver
op de scheepstimmerwerf geplaatst was.
Die vader, genaamd J A C O B D E HEN, in
1783 te Oldebroek getrouwd met HENDRIKJE
BERGHUIS,
j. d. van en te Oldebroek, was
in 1795-1802 secretaris en in 1803-1811
scholtus te Oldebroek, daarna was hij griffier van het vredegeregt, en laatstelijk se-
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cretaris te Elburg, alwaar hij voor ruim
30 jaar is overleden.
Het wapen, door deze *familie gevoerd,
is mij onbekend en ook bovengenoemde D.
A . UE HEN kende het niet, terwijl hij ook
niet in het bezit was van eenige familiepapieren, daar die, door zijnen vader nagelaten, in handen van eenen anderen zoon
waren gekomen, alwaar die in het ongereede
zijn geraakt.
Uit eenige hoewel gebrekkige opgaven
van genoemden D. A. DE REN schijnt opgemaakt te moeten worden, dat er nog
wel iets bijzonders omtrent zijn voorgeslacht te vermelden valt.
v. A.

Wapen en geslacht )~van Manmaker”
(vgl. XIH. bl. 57). In mijne aanteekeningen in der tijd overgeschreven uit een
trouwboek van Bergen op Zoom vond ik
het volgende, dat misschien den heer CALAND
eenigzins dienst,ig kan zijn.
4 nov. 1643. Jonkheer CHARLES VAN MANnwmam, heer van Hofwegen, getrouwd
met jonkvrouw ANNA M ARGARETKA DE CHANT R A I N E , dict. de BRUEFBIT (?) of B I E N F A I T.
.
C. -VAN MAANEW.
Adel. Wie geeft mij een volledig werk
op over den oostenrijkschen adel, of wel
over den adel van het duitsche keizerrijk?
F. F. C. STEINXETZ.
-

MENGELINGEN.
Tegenstrijdigheid in het verhaal van
ooggetuigen. In de Nieuwe Alg. Yad. Letteroefenirbgen van 1787, dl. II. No. 9. rneltgelw.
b l . 4 1 5 - 4 1 8 l e e s t m e n : ~EONTENELLE
noemde de Geschiedenis een met overleg
opgestelde Fabel. Ik denk er over als FONTENELLE , en wenschte, dat de zodanigen,
die zo gereed zich met’ de opgegeevene
bewijzen, voor de waarheid des gevals, laaten vergenoegen, een oogenblik hunne aandagt verleenden aan ‘t volgende verhaal,
‘t welk ik in een Engelsch werk aantrof.”
) WALTER R A L E I G H heeft eene Geschieden& &r PTereld, in Engeland zeer hoog
geschat, naagelaten; doch men bezit slechts
het Eerste Deel, ‘t gemis van het Tweede
wordt in dezer voege verhaald <’ 1 RALEIGH ,
op den Tower te Londen gevangen zit,tende,
vervaardigde in zijne gevangenis het Tweede
Deel zijns werks. Hij zat voor de vensters
zijns kerkers in gepeins, over den pligt
eens Geschiedschrijvers, en hoe zeer deeze
de waarheid moet in ‘t oog houden ; wanneer zijne aandacht eensslags werd afgetrokken door een *groot geraas, en een oploop op een plein, onmiddelijk onder het
vensterraam. Hij zag, dat iemand een ander
een slag gaf, dien hij uit de kleeding oordeelde een Officier te weezen en die, de
degen trekkende, den geenen, die hem geslagen hadt, doorstak; doch deze viel niet,
dan na dat hij door een slag met zijn stok
zijn tegenstander hadt neder geworpen. De
Wagt kwam terstond om den Officier te
vatten, die bijkans buiten weeten op den
grond lag uitgestrekt, en nam hem weg;
terwijl, ten zelfden tijde het ligchaam van
den. doorstokenen weggevoerd werd, door
eenige personen, die zeer veel moeite hadden, om door de zamengeschoolde schaar
heen te dringen.

‘s Anderen daags kreeg de ~~~~RAL~IGH
bezoek van een vriend, dien hij voor een
allergeloofwaardigst man hield. Hij verhaalt
deezen het geval, waarvan hij ‘sdaags te
vooren ooggetuige geweest was, en dat op
hem een sterken indruk gemaakt hadt. Dan,
hoe groot was zijne verwondering, toen hij
van zijn vriend vernam, dat er bijkans
geene waarheid was in al de omstandigheden zijns verhaals ; dat zijn vermeende officier geen Officier, maar de bediende van
een buitenlandsch Gezant geweest was, dat
deeze het ware, die den eersten slag gegeeven hadt, dat hij zijn degen niet getrokken,
maar de andere die genomen en daarmedc
zijn partij doorstoken had, eer deze hem dezelve uit de hand kon rukken : dat terstond
daar op een toeschouwer uit de meenigte,
door een slag met een stok, den moordenaar
deedt ter aarde vallen, en dat eenige vreemdelingen het lijk hadden weggehaald. Hij
voegde er bij, dat het Hof last gegeven
had, om het vonnis des moordenaars terstond op te maaken, en hem geene gunsten
te bewijzen: dewijl de vermoorde een der
voornaamste Bedienden was van den Spaanschen Afgezant.
vergun mij te zeggen, antwoordde RALEIGH zijn vriend, dat ik mis kon t.asten,
in het oordeel over den rang des moordenaars, maar dat alle de andere omstandigheden door mij zeer naauwkeurig zijn waargenomen: want ik heb alles met eigen oogen
gezien ; ‘t gebeurde onder dit venster, op
die plaats, regt tegenover ons, juist daar
die hooge steen is.”
) Nzjn waarde R A L E I G H ,” hervatte zijn
vriend, njuìst op dìcn steen zat ik, wanneer
dit alles voorviel; en ik heb op mzjn warbg
deeze kleine schrap ontvangen, toen ik de degen
uit de hand des moordenaars rukte; en op

.
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m$a eer, gij hebt mis in alle de opgenoemde
bijzonderheden.”
WALTER
RALEIGH zat,, naa ‘t vertrekken
zijns vriends, in eenzaam gepeins, nam het
Tweede Deel zijner geschiedenis, ‘t welk geheel lag afgeschreeven, en het gebeurde nadenkende, sprak hij bij zich zelven: ))Hoe
veele onruaarheden moeten ‘er niet in dit boek
staan! Indien ik geene zekerheid kan hebben
van ‘t geen onder min eigene oogen gebeurd
is, hoe durf ik het dan waagen, gebeurtenissen
te verh,aalen.,
Eeuwen vbór mijne geboorte voorgevallen, of ook die na mqne geboorte, op
een verren @tand gebeurden ? Waarheid!
Waarheid! Zie, welk eene offerande ik u
toebrenge!”
Op ‘t eigen oogenblik wierp hij zijn
Handschrift, de arbeid van verscheide jas.
ren, in ‘t vuur en zag ‘t zelve, met de grootste bedaardheid, tot het laatste blad verbranden.
Hoe weinige RALEIGH'S worden ‘er ge-

vonden !”
H. C. STRIK, VAN WIJK.

Bier een middel tegen den hoest en de
heeschheid. In onze dagen wordt het Malzextract van den berlijnschen bierbrouwer
Hom 0 . a . aanbevolen als middel tegen
hoest en heeschheid. Dat het bier als een
middel tegen borstkwalen reeds voor meer
dan 100 jaren bij ons bekend stond, bewijzen de volgende regels uit een berijmden brief van den amsterdamschen geneesheer BEINIER DE LOVER, den Zd” febr. 1704
aan d?. JOH. PENNOKIUS te
geschreven
Naarden, luidende :
)J Zeg aan burgemeester NAGTGLAS,
aDat zijn bier my wonder zagt was,
,,Niet alleenlijk voor de dorst,
»J4aar byzonder voor mijn borst.”
Burgemeester NAGTGALS had vermoedelijk
destijds eene bierbrouwerij te Naarden. Zie
mijn Iets over Dr. REINIER DE LOVER, geplaatst in den Weespschen en Gooischen
Volksalmanak voor 1860.

W. J. C.’ v. H.
Hackenzee en Wachenzee. De oostfriesche geschiedschrijver EGGERIK BENINGA vertelt ons de navolgende zeer vreemde historie. In 696 voerden KAREL MARTEL, de
major domus van den franschen koning
en RADBOUD, koning van Friesland, oorlog
tegen elkander. Deze laat.ste werd meer
dan eens geslagen. Eindelijk was hij tot
Harlingen teruggedreven en in de nabijheid van deze stad stonden de legers gereed
slag te leveren. Tot zooverre was het gekomen, toen een oud man uit RADBOCDS
leger naar voren trad om zijnen krijgsmak-

kers een goeden raad te geven. Hij betreurde het, dat aan beide zijden veel bloed
zou vergoten worden. En welke zou de
uitslag van den strijd zijn? Men wist het
niet. Was het dus niet beter, zeide de
grijsaard, dat men trachtte op eene andere
wijze het geschil te beslechten? Als men
eens uit het gansche leger de oudsten
en verstandigsten uitkoos om daarover te
raadplegen, misschien zouden zij wel een
middel kunnen uitdenken om de zaak tot
een goed einde te brengen, zonder dat het
een druppel bloeds kostte.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Het leger vond
het voorstel van den grijsaard goed en
deed zoo als men in onze dagen ook doen
zou, het gaf dat in handen van eene commissie, bestaande uit de ouden en verstandigen die in hun midden waren. Het rapport van deze commissie hield het voorstel
in om eene tweede commissie te benoemen,
bestaande uit den koning met eenige andere Friezen en koning KAREL (zoo heet
hij bij BENINGA) met eenige Franken. RADBOUD had er niets tegen. Hij had geltik,
zijne zaken stonden op dit oogenblik vrQ
slecht. Ook KAREL stemde toe, en men kwam
bijeen. En wat voorstel deden nu deze
heeren aan de beide koningen? Wie het
niet weet, zal het niet gemakkelijk raden.
Het was ‘eenvoudig dit. Men koos eene
effene plaats uit, en daar zouden voor de
oogen van de beide legers, die er in een
kring om heen stonden, koning RADBOUD
en koning KAREL ieder op éBn been gaan
staan. Wie dat het langst uit hield, zou
heer van Friesland zijn, en elk zou hem
daarvoor erkennen, mits hij slecht’s ‘s volks
oude privilegiën en vrijheden eerbiedigde.
Gij lacht er om lezers? Ik lach hartelijk
met u mede. Maar zoudt gij niet veel hartelijker Iagchen, indien de vorsten en volken van onzen tijd besloten dat goede
voorbeeld te volgen en hunne geschillen
door gymnastiek in plaats van door oorlog
te beslissen ? Zoudt gU niet in de handen klappen van blijdschap, als gij LINCOLN en JEFFERSON DAVIB in die ooievaarshouding voor u zaagt staan om zoo een
einde te maken aan zooveel bloedvcrgieten, plunderen en vernielen als het arme
Amerika moet ondergaan ?
Koning KAREL vreesde, dat zijn been het
niet tegen dat van den Fries zou uithouden. Maar wie niet sterk is, moet slim
wezen. Hij laat, alsof het bij ongeluk ware,
eenen zijner handschoenen vallen. De Friezen hadden in dien tijd den naam van zeer
ongemanierd te wezen. ‘t Schijnt echter,
dat RADBOIJD eene uitzondering maakte op
die regel. Althans zeer beleefd raapte hij
den handschoen op en bood dien K A R E L

aan. Maar, o ongeluk! terwijl hij dat deed,
raakte zijn andere voet den grond. KAREL
zag het en riep overluid lagchend: ) ha,
ha! het geluk heeft mij gediend, ik heb
Friesland gewonnen.” En RADBOUD met de
handen in het haar zuchlte: 110 w e e ! o
wach! dat ik zoo dom geweest ben mijn
rijk te verliezen.” De Friezen waren eerlijk genoeg om woord te houden en erkenden koning KAXEI. voor heer.
Naar dit ha! van KAREL en dat zUaclh ! van
RADBOUD
zijn, volgens BENIHGA, twee dorpen in de nabijheid van Harlingen genoemd. Het eene heet Hackenzee, het andere Wachenzee. Maar waar liggen die
dorpen? Ik kan ze nergens vinden.
Huwelijken
tnsschen bloedverwanten
(vgl. X11. bl. PB6, 288). Alhoewel de door
MILES
gedane vraag het best door geneeskundigen zal kunnen worden beantwoord,
deel ik nogtans gaarne mede, dat mij vele
voorbeelden bekend zijn van huwelijken
tusschen oom en nicht - die tusschen tante
en neef, door de mozaïsche wetten reeds
verboden, behooren over het algemeen meer
tot de zeldzaamheden - wier echt kinderloos bleef; alsmede van huwelijken tusschen
neef en nicht, waaruit kinderen werden
geboren, die ongezond, soms gebrekkig,
doch vooral klein van gestalte waren. Zonder mij nu er in t,e willen verdiepen, of
het verbod van huwelijken tusschen bloedverwanten door de mozaïsche wetten voorgeschreven, een horror natura& dan wel
de respectus parentelae tot grondslag had,
is het ligt te vermoeden, dat MOZES die
huwelgken uit een physisch oogpunt als
schadelyk beschouwde, hetgeen min of meer
uit de woorden: mv- ~9
** ) Ze zullen
1) kinderloos sterven” en 7~ mg, N Zij zullen
1 kinderloos zij,” ‘) is op te maken.
En daar nu het N. T. geene strengere
noch mildere bepalingen dienaangaande
bevat “), mag men gerustelijk aannemen,
dat men in alle tijden ten opzigte der huwelijken tusschen bloedverwanten de mozaïsche wetten schiJnt te hebben geraadpleegd “).
In sommige staten is zelfs nog de vergunning van den regerenden vorst noodig
voor het aangaan van een huwelijk tusschen oom en nicht of dat tusschen tante
en neef, terwijl, als ik mij niet bedrieg,
de Roomsch-katholijken de dispensatie der
‘) Levit. 111: 20, 21.
a, De romeinuche wetten verboden wèl de huwelijken tusschen neven en nichten.
3, Ver& MICHAELIS' Huwelij-swetten, alsmede
denzelfden, Mozaisch Recht, 11 dl,, § 102-3 117.

pau5cn moeten vragen tot het. sluiten van
huwelijken tusschen neven en nichten.
Uitgezonderd nu, dat in latere tijden
het huwen van des broeders weduwe (Zeviraats-hwwelgk,
bij de mozaïsche wet voorgeschreven “)) werd verboden, welk verbod
reeds uit de tijden des Nieuwen testament,s dagteekent “), en in de nagelaten
B) LXX Waarschuwingen” van Rabbi JEHuDAN HACEL@JD (lm m;P "1 p Mm!& -

in welk werkje, het valt -niet teontkennen,
wel hier en daar een zweem van bijgeloof
doorstraalt - mede het trouwen van zijns
broeders of zusters dochter wordt verboden,
wordt in de meeste joodsche geschriften
niets aangetroffen, dat in strijd kan worsden geacht, met de verbodsbepalingen door
MOZES
bij het aangaan van huwelijken
gegeven.
ALEXANDEB.

Chronische humeuren (vgl. X111. bl. 216).
Ik meen 0 geen ondienst te doen door hem
mede te deelen, dat mij een meisje bekend
is, dat steeds een ondragelijk humeur heeft
zoo zel,fs, dat het invloed heeft op haar
gestel. Opmerkelijk is het echter, dat die
zoogenaamde humeurpijn meestal bij het
opstaan begint, tegen 11 op zijn hoogst is,
om tegen den avond zoo wat 6 uur als
ware ‘t te hebben uitgewoed. Meestal volgt
eene
slaperigheid, welke de reactie is na
de actie.
Utrecht.
A. v. R.
Belgische poststempels. Gefrankeerde
brieven uit België worden, behalve van den
gewonen stempel der afzendingsplaats en
dien ter onbruikbaarmaking van het postzegeltje, ook voorzien van eenen stempel
met de letters P. D. WaL beteekenen die
letters?
v. 0.
Woonhuis van Daniel Raap te Amsterdam (vgl. X1. bl. 381; X11. bl. 59, 187;
XIIT. bl. 31). Aan CHR. zij berigt, dat de
plaatjes, voorstellende de begrafenis van
RAAP,
vier in getal, voorkomen in den
1 Nieuwen vaderlandschen Almanak woor het
Iljaar MDCCLXXXYU,” u i t g e g e v e n b i j
AREND
FOKKE,
SIMONSZ.
in zeer klein formaat. Zij dragen alle vier het onderschrift:
8. F O K K E ad uiv. del. 1774. - A . F O K K E
SIMONSZ.
excudit. - tic. B R O U W E R , Schulp.
1756.” - Dit laatste jaartal doet mij vermoeden dat zij voor dezen, in 1787 uitgegeven almanak gegraveerd zijn, te eerder
daar zulks in dat jaarboekje wordt verzekerd.
W. J. C. v. H.
‘) Deut. XXV: 5-7,.
6) Matth. XIV : 4 . M a r k . VI : 18 en Luk. 111: 9 .
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Westhreenen (vgl. X1. bl. 128; X111. bl.
62, 223). Op mijne beurt twijfel ik er aan,
dat de heer VAN WESTHREENEN VAN TIELL A N T in den adelstand zoude zijn ~lverhev e n ” of I) erkend”, zonder dat van de
aanleiding daartoe, ‘t zij regt of verdienste,
eenige melding zou zijn te vinden bij den
Hoogen mud van adel. Zijne moeder was
van het belgische, adellijke ? geslacht DIERCKENS,
en hare ongehuwde, ook te ‘s Gravenhage wonende zuster, werd in dien tijd,
toen men er nog al wat naauwer op zag
dan men zich thans wel eens aanmatigt,
de freule DIEECEENS genoemd.
Dat de vrouw den echtgenoot of de kinderen niet per se adelt, weet overigens
iedereen.
L. J.

l

Ongeluksdagen (vgl. X1. bl. 380, X11. bl.
222, X111. hl.29, 190, 223). In eene voorleZing van wijlen prof. TYDEMAN over dehss.
briejwisseli~g
VU.?‘&
JOCHE?vl HOPPERS
met
WIGLE AYTTA 1555-1561
(door ons in den
Vrijen Fries IV. met eenige aanteekeningen
dezer dagen uit te geven), leest men t.a. p.
bl. 169: I) Fat,soenIijke vrouwen hadden
ook haar bijgeloof. HOPPERS, reeds te Brussel geplaatst, had een reisje naar Mechelen
gedaan waar zijne vrouw nog was. Hij
had maandags willen terugkeeren, maar
schrijft, dat zijn vrouw hem noodzaakte
dit tot dinqsdag of woensdag uit te stellen,
het gevaarijjk achtende dat men op mnaandug op reis zou gaan. - Over zoodanig
vooroordeel zie WESTENDORP, Verhandeling
over de Noodde Mythologie, bl. 262-263.”
P.C. HOOFT schreef in 1627 aan LEONORA
HELLEMANS,
ook uit Braband afkomstig
(geb. te Zevenbergen, van afkomst uit
Antwerpen): r Dat meer is, UE. kwam zoo
verre dat ze mij toestond ik mogt het
woord blliefste” door UE. gesproken aanvaarden voor de eerste letter van het
woordje 1 ja” en Vertoonde UE. zich alzoo
of de volkomenheid van hare bewilliging
niewers (nergens) als aan den maandag
gehouden had, omdat [JE. moeder den maandag voor eenen ongelukkigen dag achtte.” Gids
1862. 1. 214.
J. D.
L.
Een ongeluksvogel. Brief van den student PELGROM
LORIUS,
aan den leidachen
hoogleeraar LE MOYNE, anno 1687.
Monsieur !
Me permettrez-vous bien de VOIIS répr&
senter le malheur extreme où je suis tomb8
icy a Rotterdam? Ony, monsieur, vouw connaissant, je ne crains pas seulement de vous
facher, j’ose même esperer, qu’ayant pitié
de mes misbres, vous serez mon gén&eux
protecteur, que vous vous intdresserez dans

ma cause, et que votre génie trouvera des biais et des exphdients pour me tirer d’affaire.
11 m’est arrivé Monsieur, il y a huictjours
que je suis alle! à Rotterdam pour parler
avec ma soeur des affaires de notre maison,
le soir je suis ent,ré dans un auberge pour
y lager, après je demandai à la servante
apres une place privée; ellc ne m’avertit
pas, que pour y venir, il me falait descendre
par cinq & six dégr&, de sorte que les
manquant, je suis si misérablement tombé,
qne toute ma cervelle en fut troublée; en
remontant dans la cuisine, l’hoste avec trois
ou quatre autres gens se moquèrent de ma
chute, ce qu’ayant pris en mauvaise part,
j’ay voulu sortir de Ià; mais I’hoste n e
m’a pas voulu laisser sortir, avant que
j’eusse payé un escalin pour le lit, dont je
ne m’étais pas encore servi; toutefois je
le lui ay pay6, en disant que. je les prenais pour de la canaille ; surquoy trois ou
quatre se sont jettés sur moy et m’ont
chassé hors de la maison & coups de pied;
moy tout confus que zétais par la chute et
par le mauvais traitement que l’on m’avait
faít, suis tombé avec mon épée et baton dans
les vitres; on dit que j’en ay cassé quelques-uns à diverses c o u p s d’épée, ce que
ne me souviens pas d’avoir fait. Les sergeants m’out suivy sur ce fait, a la fin
attrapé, et m’ont enferm dans une infame
prison où je languis pr&entement, où je
soupire, déplorant avec des larmes de snng
mon infortune et la perte de ma réputation,
-dans laquelle je me’ suis conservé si soigneusement durant l’espace que j’ay demeuré à Leyde. Ce n’est par Ia tout Monsicur, on a forgé des faux témoins, à ce
que j’entens, pour noircir mon crime prétendu, de sorte que la malice l’emportant
audessus dc mon innocence, je seray en
grand danger d’êtrc noté par quelque infamie; c’est pourquoy je vous supplie trèshumblement de faire en sorte que l’Aca+
mie prenne mes affaires sur elle, ou qu’elle
intercède en ma faveur auprès du Senat de
cette ville, ou que vous fassiez par votre
crédit Monsieur, que le Seigneur FAGEL ou
quelque autre, obtienne ma délivrance.
Oui je m’estimerais heureux Monsieur,
si je vous pourrais nommer mon seul et
unique lib&ateur ce que esperant de votre
bonté singuliere, je suis avec toute sorte
de respect et soumission
Votrè tres-humble e t t&s-obéissant Serviteur
P. (ELGRO~~) LoRuIs.
A monsieur le MOYNE célèbre professeur
à Leyde.
Uit de notulen der curatoren.
. . ELSEVIER.

’
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GESCHIEDENIS.
Ctrafeluke leeuwen (vgl. XIII. blz. 193,
233). Het volgende moge dienen als eene
bijdrage tot, het aldaar behandelde.
In de hollandsche editie van SANDERUS,
Verheerl~kt Vlaanderen, deel 1 bl. 134,
vindt men de afbeelding van het Prinsenhof te Gend en van het daarbij behoorende
Leeuwenhof. - Volgens GRADIAYE en anderen, ZOU het houden van leeuwen in het
paleis der graven van Vlaanderen te Gend
dagteekenen van de tijden van PHILIP Van
den Elsas, die op het laatst der 12& eeuw
(1178) het oude vlaamsche wapen veranderde en in de plaats stelde een zwarten
leeuw op een gouden veld.
Dat de levende zinnebeelden van het
vlaamsch blazoen met zorg werden behandeld, althans vrij wat ruimer gelogeerd
waren dan de exemplaren, die wij in onze
hedendaagsche menageriën aantreffen, blijkt
uit de plaat bij SANDERUS; terwijl uit de
beschrijvingen van de gevechten, die men
de leeuwen deed houden met beeren, luipaarden en andere dieren, maar vooral met
stieren, almede blijkt, dat het aan geene
beweging ontbrak.
M&&us ad an. 1447 pag. 301 verhaalt:
,>Gandavi Leo et Taurus in arena comnmissi, ubi cornibus suis mirum in modum
N depugnans Tuurus Leonem vicit., quod
1) presagium (ut judicabant) imminentis crat
» calamltatis.” - WEYDTS, 2de deel, bl. 279,
vindt dan ook de overwinning door den
stier zeer opmerkenswaardig : )I In het Jaer
I> 1447, zegt‘ hij, e n vinde; wy g e e n geI schiedenissen in onze provincie voorgervallen t e wesen d i e slhryvens weirdoig
szyn, ten zy hoe binnen Gend eenen Stier
aghestelt wierd om te vegten teghen eenen
>) Leeuw, het welcke seer vervaerlyk was
rom sien, nogtans den Stier met zyne hourens den Leeuw oploopende, heeft hem
» eyndelyk doorboort teghen het oordeel en
» meyninge van alle de omstaenders, waerom
~de Gentenaars hierin een quaedt voorteaken van onheyl vonden.”
Dat het Leeuwenhof te Gend niet slechts
door de weelderige hertogen van Bourgondië
in stand werd gehouden, maar dat ook
hunne opvolgers dit deden, blijkt daaruit,
dat KAREL d5 V ten tijde van zijn verblijf
te Tunis in 1535, naar zijn Leeuwenhof
te Gend vier leeuwen en eene leeuwin overzond onder het opzigt van een zijner officieren, genaamd DOSIINICUS VAN HOUCI~E.
MARKUSVANVAERNEWYCR
maaktk’daarop het volgende curieuze chronogram:

D onm~1cu0 VAN HOUCHE~~ brengende
IlU
D oor 'tbevelvan denKeyzer vier Leeumenfraa i
D e stede van Gend: - E l k sy verlengende n u
v oort is er een Leeuwinne seer kloeck ende gaa i
V yfthien mannen heeft een van dees leeuwen jas i
b i
V erslind seer deérlyck, men komt er niet
5 i
V rome lieden van Gend beteekenen
15
1520

Zeer kort na deze bezending ontstonden
de vreeselijke twisten tusschen KAREL en
de Gentenaars, en na 1539 bezocht hij zelden het Prinsenhof: ALBERT en ISABELLE
waren de laat,ste vorsten die er gebruik
van maakten, zijnde dan ook in 1648 en
1649 het paleis met al zijne ap- en dependentiën verkocht.
Het Leeuwenhof werd voor f 20,000 toegewezen aan de ongeschoeide Carmeliten,
die er hunne kerk en klooster op bouwden.
De befaamde capucijner monnik pater
DE AUXILIIS, wiens eigenlijke naam was
PIERRE FRANCOISDOIIINIQUEVERVISCH, die,
de pij aan den spijker hebbende gehangen,
omstreeks 1787 tot commandeur van Liefkenshoek werd aangesteld, heeft het Prinsenhof bezongen en besluit zijn vers als volgt:
. . . . . Ten Hove ging veel adel. . . . . .
. . . . . In dat Hof vond men eene plaats
voor Leeuwen
(vulgo het Leeuwen hof). Deze te hooren
schreeuwen
was voor veel aengenaem, ook te sien
hunnen stryd
met andre dieren ; dog merckt hoe de grauwe
tYd
maeckt alles wankelbaer: ons Printen die
verlieten
de stad van Gend, en straks wel honderd
Carmelieten
Bewoonden T’ Leeuwen Hof. Sy predikten
zeer schoon
en streden voor ‘t geloov ; maer eyndlyck
voor hun loon
wirden sy weggejagt. -Met traenen in de
oogen
Riep dan een auden man: 1) God hoe kond
gyt gedoogen !
) Helas wat droeven tyd ! ons G’luk gaet
G’heel te niet:
11Tn Gend is nu noch Vorst, noch Leeuw,
noch Carmeliet.”
Jaarverdeeling gedurende de eansche
republiek (vgl. XIII. blz. 236, 258). Bij
besluit van de Nationale Conventie, dd. 5
october 1793, kwam de kalender van ROMIIE
in werking. Men stelde echter den eersten
dag der nieuwe aera op 22 september 1792
37
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en noemde dien dag 1 Vendémiaire, jaar 1
van de Fransche republiek.
Ronmrc, MONGE, LAGRANGE
en anderen
hebben het wiskunstige gedeelte van den
kalender geleverd ; aan FABRE D' EGLANTINE
zijn wij de poëtische nomenclatuur verschuldigd.
De overschietende 5 dagen, waar men
geen raad me6 wist, noemde men sansculottides, ter eere van die ijverige voorvechters der republiek. Een schrikkeljaar had
6 zulke feestdagen, en dien zesden noemde
men ,,fete de la Revolutiou.”
Bij welk besluit ROMME'S kalender verbannen is, is mij niet bekend.
L-F-T.
[Nog drie antwoorden ontvingen wij op deze
vraag, namelijk van onze medewerkers c. VAN
MAANEN,

J.

VAN

DER

BA A N

en

S. v.

G. Zij

zijn

van denzelfden inhoud als het hier en op bl. 258
medegedeelde.]

Doodvonnis bij loting (vgl. XTI. bl. 295,
327, 363; X111. bl. 1, 68, 106, 195). De
hiervan tot nu bijgebragte voorbeelden betreffen alle soldaten. Dat wat ik hier laat
volgen betreft burgerlijke personen. Men
weet echter, dat de hertog VAN ALVA, die
hier de handelende persoon is, alle zaken
militairement behandelde. Nog verdient de
wijze waarop hier geloot werd, met strootjens namelijk, opmerking. Op het jaar 1568
verhaalt de Chronijk van Antwerpen: )) Ontrent Sint Symon en Judas dach heeft Dut
D' ALVE by Leuven doen hanghen den Borgemeester van Sout Leeu, out ontrent seventich jaer, om dat hy om de Borghers
wil stadts Poorten hadde moeten open doen
den Prince van Orangien vyant des Coninckx, ende dit was een van de drie heeren van stad Leeu, dié het lodt of het
torste stroyken trecken moesten, wit hanghen sou om ‘t voorschreve feyt, en het
geviel op desen ouden heer, en wirt gehanghen met liersen ‘) en spoeren, soo hy
van Leeu naer Loven quam.
Rotter% van Hans Cassier (vgl. X111. bl.
73 en 275). De heer P. L. Wz. heeft juist
gegist, dat de met deze jjrotterie” bedoelde
bijeenkomst I eene zamenkomst van godsdienstigen aard” was. Hij vermoedde echter
niet, dat HANS CASSIEK zijn ambtgenoot was
en met de >,rotterie” eene godsdienstoefening der doopschgezinde gemeente tevlissingen wordt aangeduid. HANS CASSIER toch is
niemand anders dan de bekende leeraar onder de Waterlandsche Doopschgezinden HANS
DE
HIES, alzoo genoemd omdat hij in zijn
jeugd bij een italiaansch koopman te Ant*) Laarzen.

werpen kashouder geweest was. Zoo heet
hij b. v. in een brief van HANS BRET, die
in de Historie van de vrome getuygen Jesu Christi, Hoorn 1626, bl. 936 voorkomt;
vgl. ook Der Hanssijtsche &1enntite Gheestdrgveren Historie, Amst. 1627.
Als ‘historische toelichting tot de 1 rotterie” *kan het volgende dienen, dat eerlang
in de Doopsgez. Bijdragen, 3” deel, door den
heer J. s. s. BALLOT zal worden uitgegeven.
IjTegen het einde van 1579 vinden wij
HANS DE RIES te Wester-Souburg in Zeeland
aan ‘t hoofd van eenige Doopsgezinden, die
met den naam van Voetwasschers werden
bestempeld. Met dezen had JOHANNES GEROBULUS, een hervormd predikant uit Vlissingen, gedisputeerd, wat veel opzien verwekt
had, omdat het disputeren met de kettersche secten reeds sedert lang van regeringswege verboden was. Dientengevolge werd
DE RIES den 14de” december met een twintigtal zijner aanhangers gedagvaard om te
Middelburg te verschijnen. Hij achtte het
evenwel niet raadzaam, aan die oproeping
gehoor te geven, maar toen die ten tweeden male tot hem kwam, schreef hij den
22’ten maart een brief aan den gouverneur,
waarin hij belooft ter bestemde plaatse te
verschijnen, mits men voor zijne veiligheid
instond. Waarschijnlijk werd hem dit aanvankelijk toegestaan, althans hij ging naar
Middelburg, waar hij evenwel kort na zijne
aankomst is gevangen gezet. Er bestaat althans nog eene schriftelijke confessie van
)) HANS DE RIJKE" (ook onder dezen naam is de
man bekend,daar HANS DE RIES een verbastering van HANS LE RICHE schijnt) )> dienaar van
de gemeente Christi, die men ook Waterlanders noemt, thans gedetineerd op ‘t Steen,
7 April 1580.” Naar ‘t schijnt had DE RIES
deze onbillijke behandeling te wijten aan
den naijver van eenige hervormde predikanten, die hunne scherpzinnige redeneringen
niet konden staande houden tegenover den
krachtigen betoogtrant van den ernstigen
en bezadigden man. Hij toch wist steeds
door 1) een onoverwinnelijcke wijsheyt syne
)~partien die hem aenquamen te bejegenen,
)> want al was hy een man ongeleert in
u talen en die noyt in hooge scholen en hadade gelegen, nochtans wist hy hem soo te
1) draghen (doordien hy hadde een cloecke me1) morie,ernstige uytsprake en vloeyende ton“ge, daerby een langhsinnich wesen, als die
lrsyne passien seer wel conde bedwinghen,
u sonder datse ‘t verstant verduysteren, gel~lijck dickwils in disputeren gebeurt), dat
,,syne tegenpartijen door de proeven diese
l)aen hem bevonden hadden, vreesden wan»neerse hem hoorden noemen” (zie zijne
Levensbeschr. bl. 20). Doch mogten zijne
vuanden ook al eenigen tijd juichen i n
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zijne ramp, hunne zegepraal was kort van
duur; want niet lang daarna kwam iemand
uit Dordrecht, die DE RIES wel niet persoonlijk kende, maar van zijn ongeval had
gehoord, naar Middelburg over, en toonde
de regering aan, dat de landswetten en
privilegiën hare handelingen tegenover DE
RIES
niet billijkten, waarop deze weder uit
zijn kerker ontslagen werd. Laatstgenoemde had intusschee de dienstmaagd der gevangenis in de leer van het evangelie onderwezen, en haar op hare geloofsbelijdenis
den waterdoop toegediend. Weder op vrije
voeten gesteld begaf hij zich naar Aken”
enz. Dat echter de vruchten van de werkzaamheid van onzen DE EIES niet geheel
verloren gingen, bewijst het extract uit de
vlissingsche kerkboeken der hervormde gemeente.
CONSTANTER.

Honden met ingekorte voeten (vgl. X111.
bl. 201. 2301. Indien de heer c. KRAMM in
de gele&nhéid is en de moeite niet ontziet
om de massa van verordeningen op het stuk
van de jagt, welke opgenomen zijn in het
Groot Placaat-boek van CAU te raadplegen,
zal hij de ter aangehaalde plaats door hem
gestelde vraag vrij voldingend beantwoord
vinden.
In het derde deel van genoemd werk, bl.
1178, komt een plakkaat voor van 22 junij
1657, waarbij bevolen wordt:
»Dat geene van de opgesetenen en on» derzaten ten platten lande, eenige Bastaard
»Winden, Spilloenen, Waterhonden of an» dere soort. van honden die het wild scha))delijk kunnen zijn, mogen houden; En dat
~wie evenwel zodanigen hond tot een huis
rjwachter mogt van noden hebben, denzel»ven de staart en van een van de woorsle poo1) ten het eerste lid zal moeten afhouwen, of
rop eene andere wijze ten eenenmale verN minkt maken.”
Ofschoon in andere plakkaten slechts gesproken tvordt van ~het korten der voeten”
en van N het korten van het eerste lid boven
den voet” geeft het aangehaalde plakkaat genoegzamen grond om aan te nemen, dat door
het korten der voeten meer wordt bedoeld
dan het wegnemen der nagels. In Vlaanderen bestond het,zelfde verbod tegen het
houden van honden: zoogenaamde keffers
of rekels werden als wakers gedoogd, mits
de peezen van de achterpooten waren afgesneden en het dier dus geheel was verlamd.
Het Nederlandsch Placaat- en Rechtskundig Woordenboek, gedrukt te Amsterdam bij
JOHANNIS ALLART, 1793, geeft op de woorden Houtvesterij en Jacht een beknopt overzigt der overoude en latere jagtwetten.
Zonder te zijn wat de heer KRAMM noemt
een kweekeling van ESAU, zullen sommigen

die wetten met zekere belangstelling doorloopen, omdat er bepalingen in voorkomen,
die bewijzen, dat nog geen honderd jaar
geleden, de gewestelijke souvereinen van de
vrij gevochten Nederlanden zich veroorLoofden wat de Turken niet zouden hebben
durven ondernemen, en dat die zoo hoog
geroemde vrijheid in de vrije republiek
eene zeer bijzondere soort van vrijheid was.

Geboorteplaat van Menno Simone (vgl.
X11. bl. 363 en X111. bl. 237). De zaak
is buiten elke questie, indien men ten minsten aan de geloofwaardigheid van 'MENNO
zelven in dit opzigt niet twijfelt. Hij zegt
(Werken, bl. 256, 2” kolom) van het, dorp
Witmarsum met ronde woorden: daar B in
geboren ben. Alle latere historieschrijvers,
ook CRAMER in zin Leven van Menno s.,
hebben ‘t hem nagezegd. Alleen BLAUPOT
TEN (IATE,
Gesch. der Doopsg. ìn Frresland,
bl. 55 niet: hij had ook wel bl. 256 van
MENNO'S Werken gelezen, maar.... alleen de
1” kolom, niet de 2e. In die eerste kolom
nu vond hij, dat MENNO Pingjum zijas vaders dorp noemt, en terstond kwam hij voor
den dag met de bewering: )1 MENNO is vrij
zeker geboren te Pingjum”, waartegen hij
alleen de mogelijkheid stelt, dat de overlevering, alsof Tibma de geboorteplaats van
MENNO
zijn zou, waarheid bevat, schoon ‘t
hem ) het aannemelijkst” voorkomt Pingjum
daarvoor te houden. Mij dunkt, J. C. K.
zal wel niet meer aandringen op een nadere kritiek van deze conjectuur.
CONSTANTER.

Log de leidekker. Het ongunstig oordeel
van LUTHER over dezen vind ik met andere
woorden vermeld in de Chronyk van Antwerpen door F. G. V. (Leid. 1743, 4”.) bl.
44. Daar staat lende LUYTER schreeff selver aen de Stadt van Antwerpen, dat hem
elck van hen wachten soude, want LOEY,
schreeff LUYTER, een Slang is .onder de
Palinghen, alsoo dat hy d’ een voor en
d’ander naer tot dolinghen hadde gebracht,
en alle die wech geloopen waren.” Wij
zullen L U T H E R S gezegde omtrent LOY dus
waarsch!jnlijk in zijne brieven moeten zoel
ken, Van LOEY den schalidecker zoo als hij
daar heet, wordt voòrts gezegd, dat hij )I dicwils gepunieert geweest hadde” en dit schijnt
reeds lang te voren plaats gehad te hebben.
Althans wij vinden bl. 28 zijnen naam reeds
genoemd bij eena ligtere straf, sommigen
ketters aangedaan. Ik laat hier de plaats
volgen zo0 als zij er staat: zij is wat onduidelijk door verkeerde interpunctie, door
het uitlaten van woorden en andere fouten.
N Anno 1526 den 26 February, wert alhier
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een Stellagie gemaeckt, daer op waren den
Cancelier, Raetsheeren, ende Borgemeesteren, den Marcgrave, ende de Schepenen
van Antwerpen, aldaer den Opper-Prochiaen een Sermoen begonst.e, ende in het
preecken quamen der tien Persoonen op,
daer twee Vrouwen onder waren, elck met
een kerse, ende een droech een tortse, ende
corts liet hy het preeken, mits het groot
gerucht van het volck, ende corts quamp
de Processie generael over de mert, aldaer
de Schutters in ‘t hernasch stonden, van
het Stathuys tot aen de Breederystrate
toe, ende de reste van de Ambachten war e n o p h e u r cameren, ende o o k v a n d e
Gulden, oock in ‘t harnas sommighe. Ende
de groote clock luyden, ende doen ‘t heylich Sacrament quam, soo dede men hun
lieden som een mamelthien aen, op d’ een
stont ‘t Heylich Sacrament, op d’ ander
LUYTER
met veel Duvelen, ende op sommige Boeken [boeken], ende alsoo volchden
sy ‘t heylich Sacrament in de Kercke; ende
van daer ginghen sy weder op ‘t Stathuys,
ende men dede hun lien haer mantelthiens
aff, ende elck ginck thuys, ende men verberden hun lieden Bockén; daer wirt een
huycxken van eenen diefken gedraghen
voor eenen siecken Man, een Boeckbinder;
syn knechten prekende, LOY de Schalidecker, SCROELANT JAN, en FORMANTS huysvrouwe, THAN BRODRIC, Juffvrou in de Tenne
Schotel, ROCHUS den Droochscheerder, Meester PEETER Barbier, R U T de Cousmaker,
ende JOOS BLANCKAERT was sieck.” Zijn dit,
zoo als wel schijnt te wezen, de namen
der ketters, die openlijk als zoodanig ten
toon gesteld werden, dsn blijkt daaruit,
dat LOY reeds met kettersche gevoelens besmet was, lang voor dat DAVID JORIS zich
als hoofd eener secte opwierp.
Eene enkele opmerking omtrent zijnen
naam.Hij wordt door CONSTANTER (Nar. X111.
bl. 238) eene enkele maal ELOY geheeten.
Ik geloof niet dat dit juist is. Zijn naam
zal geweest zijn LO-y of zoo als de Eronyk
hem t. e. a. pl. noemt LOE-Y dat is LOCIS,
LODEWIJK.
EL O Y houd ík voor ee’nen naam
van geheel anderen oorsprong.
Van zijne aanhangers zegt de Chronyk:
»In ‘t selve jaer (1544), doen wirden t’
Antwerpen veel Menschen gevanghen, ende
veel ontliepen ‘t in Inge!ant ende elders
van een quade Secte die sy voor hadden,
soo datter tot Antwerpen twee onthoofft
Wierden, d’ een hiet J A N DORHOUT! out
Cleercooper, den anderen hiet CHRISTOFFEL
DRAUT
van Parys, een Juwelier, ende was
om Ketterye .van Parys gebannen ; desen
wiert buyten op Raeyeren gestelt, op eenen
Donderdach.” De genoemde personen zijn
zonder twijfel dezefde die in het antwoord

van

C?ONSTANTER,CHRISTOPEIERHENAULT
DORHOUT
heeten.

en

JAQUES

Kluchtige inval (vgl. X111. bl. 237, 259).
Onder meer stukjes tot dit voorval betrekkelijk is er ook een in mijn bezit, getiteld:
1) Quaad en goed Recept” enz., waarin soortgelijke zinspelingen als hier op de namen
derzelfde personen voorkomen.
S. v. G.
[Wij hebben de vrijheid genomen het eerste gedeelte YMI dit antwoord, als geheel overeenkomende
met het bl. 259 medegedeelde, weg te laten.]

Samnel van de Putte (vgl. A. R.;’ XIII.
bl. 36). Bij nader onderzoek mij gebleken zijnde, dat ik ten onregte eene gissing ter laatstgenoemde plaats gemaakt heb,
alsof dr. P E T R U S V A N D E P U T T E tevlissingen de vader zoude geweest zijn van den
vice-admiraal CAREL, en alzoo de grootvader van den landreiziger S A Y U E L V A N D E
PUTTE,
wil ik die gaarne herstellen door de
mededeeling, dat, volgens eene aanteekening in het belangrijke werk van jkh’. mi.
J. C. DE JONGE, Gesch. van het Nederl. Zeew e z e n , 2” druk, dl. ID. bl. 444, de viceadmiraal van Zeeland, CAREL VAN DE PUTTE,
tot ouders heeft gehad R E Y N I E R P I E T E R S Z .
VAN

DE

PUTTE

en

CATHARINA

VAN

GOGH,

die, den 33”“” december 1634 te Vlissingen
gehuwd (NW. VIII. bl. 328-329), behalve
voornoemden CARE& ook eenen tweeden zoon
haddenmetnamed’. P E T R U S V A N D E P U T T E ,
als raad en schepen in november 1675 te
Vlissingen overleden, welke alzoo niet de
vader, maar de broeder van CAREL WTBS.
Wolfaartsdijk.
J.VAN DERBAAN.
Pacheco te Vlissingen omgebragt (vgl.
A. R.). Er is in den Nuvorscher reeds veel
over dit feit geschreven, vooral door een
drietal mannen aan wie, waar het de geschiedenis van onzen vrijheidsoorlog geldt,
met regt veel gezag wordt toegekend. Een
hunner, de waardige V A N G R O N I N G E N , behoort reeds niet meer tot de levenden. Tochis
men het over alles wat tot deze gebeurtenis betrekking heeft nog niet eens geworden. Ieder zal mij zijne toestemming geven,
wanneer ik zeg, dat. men hier het meeste
gezag moet toekennen aan de berigten van
mannen, die in dien zelfden tijd schreven en in de nabijheid van Vlissingen
woonden. Een zoodanige is de heer V A N
WACIEEN
uit wiens brieven aan ALVA, geschreven 8 april en 10 mei 1572 te Míddelburg, p r o f . V A N V L O T E N (Na?% VII. bl.
296) uittreksels mededeelt. Het verwondert
mij, dat geen van de genoemden zich beroepen heeft op eenen anderen schrijver, wiens
getuigenis hier, naar mijn oordeel, ook
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groot gewigt in de schaal legt. Ik denk hier
aan F. G. V., wiens Antwerpach c?bronekje
in 1744 te Leiden werd uitgegeven. Het
boekje ia van eenen man die te Antwerpen woonde en blijkbaar dagelijks het merkwaardige dat hij zag en hoorde opteekende.
Hij zegt op het jaar 1572: »Want op den
Paachdach heèft dut D'AL.VE tot Vlissingen
gezonden synen Coayn ende Captyn van de
Spaignaert?” enz. Een paar regels vroeger
zegt hij, dat deze paaschdag viel op den
6’” april. Den naam van PACHECO noemt hij
noch hier noch elders, maar vermeldt hem
en hier en elders als dut d'ALVAs coayn
of neef. Bewijs dus, dat hij te Antwerpen,
vanwaar hij op den gemelden dag met een
schip naar Vlissingen vertrok, als een bloedverwant van den hertog bekend stond. De
dag van P A C H E C O O S teregtatelling wordt
door alle geschiedschrijvers in april gesteld.
Alleen de brief van den heer VAN WACKEN
vermeldt, dat hij den Qc” mei, de twee andere apaansche edellieden den dag te voren gehangen zijn. Mij dunkt, dat deze
brief, den 10”” mei. geschreven door eenen
man, die zich zoo digt b!+j Vlissingen ophield en er groot belang bij had om goed
te weten wat daar plaats had, die ook wel
geen middel onbeproefd zal gelaten hebben
om daaromtrent ingelicht t,e worden, meer
geloof verdient dan de berigten van eenige
geschiedschrijvers, al was hun aantal nog
tienmaal grooter, die veel later en op veel
verderen afstand van Vlissingen geschreven
hebben. Maar heeft de getuigenis van den
heer VAN WACKEN nog bevestiging noodig,
ziiY ontvanatn die dan uit de Chron. v. Aiztwerpen, waarin wij lezen. »Item den 10
‘Mey, aoo wiert den Spaanachen Capteyn
Dut D'ALVENY neve met ayn drien tot Vliagingen gehangen, e n d a e r naer gevierendeelt,, en de hoofden op de Stadta Poorten
vuytgeateken.” Ia de brief van den heer
VAN
WAEKEN
inderdaad den loden mei geschreven, en wij hebben geen reden om te
vermoeden dat hij met den almanak in de
war was, dan vergia$ onze kronijkachrijver
zich éénen dag en waarachqnlijk is het ook
eene vergissing, dat hij de twee edellieden
tegelijk met PACHECO laat ten”dood brengen.
De apaansche bevelhebber was beter in de
gelegenheid en had er meer belang bij de
zaken naauwkeurig te kennen dan de antwerpache burger. Maar deze laatste moge
6énen dag mis zijn, hij kon, wat zoo digt
bij hem plaats had e n zoozeer z i j n e o p merkzaamheid trok, geene elf dagen te
laat
stellen.
.
Tentonische Orde (vgl. X111. bl. 7, 70,
106). Wij hopen geen onnut werk te verrigten, wanneer wij nog het een en an-

der omtrent deze belangrijke orde mededeelen.
De heer STEINMETZ kan zijnen weetlust
omtrent deze orde ruimschoots bevredigen.
Behalve in het reeds op bl. 8 genoemde
werk van JACQUES DE VITRY: 1) Hiatoria
Hierosolymìtana,” kan hij de geschiedenis
der orde vinden in het zeer belangrijke
duitsche
tijdschrift : 1) Denkwürdìger und
nzïtzlicher Rheiniacher An@uariu$ 1. Abth.
111. Band, Coblenz 1854 en wel van bl.
169-501. Verder in J O H A N N E S V O I G T ,
Geachìchte Preusaenns von den älteaten Zeiten bìa zum Unlergange der Herrschaft des
deutachen Ordena,Konigaberg, 9 Bande, 1827
-1839 gr. 8”.; Namen-Codex der Deutacherb
Ordena-Beamten, Hochmeister,
Landmeiater,
U.S.W. in Preuaaen, 1843, 4O.; JOHANN HEINRICH HENNEB, Urkundenbuch zur Geachichte
des Deutachen Ordens, insbesondere der Vallei
Coblen.z, Mainz, 1845, 8O.
WILHELM EUUENIUSJOSEPH, vrijheervoru
WAL, geb. den , . 29 januarij 1736 te Antinne en den 27 junij 1774 in de orde
opgenomen, whreef eene geschiedenis der
orde onder den titel : Hiatoire de 1’Ordre
Teutonique, par un Chevalier de 1’Ordre, Paria et Rheims 1784-1790, 8 dl. in 8”.
welke in verschillende tijdschriften gunstig
beoordeeld werd. Later verschenen daarbij
nog twee deelen, onder den titel: Recherches
aur l’Ancienne Conatitutìon de 1’Ordre Teutonìque, et sur aea uaagea, comparda avec ceux,
des Templiera; suivies de quelques éclaîrciasementa sur l’hìatoire de I’Ordre, el de reyea?ona
aur I’abolitEon
de celui d u Temple (avec une
table de Xceaux). Mergentheim 1807. De
baron VON WAL stierf te Andenne, aan de
Maas (in Namen), den 16” mei 1818.
Een ander schrijver over de orde is
hofraad KOENRAAD J0s~pH BACAEM, geboren te Bonn den 11”” mei 1755, geatorven te Neuwied den ljm augustus 1832.
Hij schreef: Verauch einer Chronologie der
Hochmeiater
des teutachen Ordens vom Jahr
1190 bis 1802, mìt synchronistìac?ler
Ueberai& der Ordenameiater in Teutschland, Herren-Meister in Liefland, und Landmeister in
Preuaaen, Munster 1802, 4”. en Tabellariacher Haupt- Ueberaicht der Einkünf~e und
des Wertha aämmtlicher, dem hohen ritterlichen teutachen Orden durc?) die franzöaiache
Reoolution und d e n d a r a u f erfolgten Krieg
entzogener Beaitzungen - und des bei denaelben bis End 1797 erlittenen und bis hieher bekannlen Schadens, aufgeatellt vom Hofund Regierungarathe, BACHENI zu Rastadt vom
7 Dec. 1797, bis 8 Feb. 1798. Mac.
Eindelijk wil ik hier nog noemen E. HEmIG,
Die Statuten des Deutachen Ordena, nach dem
Origìnal-Exemplar, mit aìnn-erläuternden Anmerkungen, einigen historisch-diplomatischen
’
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Beylagcn u n d e i n e m uoUständigen historischetymolog$schen Glossarium nebst einer ‘Vorrede von v. ROTZEBUE, Königsberg 1806,B”.
Voorts meenen wij, voorgelicht door den
duitschen berigtgever in den Rheinischer Antiquarius ons eenige aanmerkingen te mogen veroorloven op het artikel van den
Heer B. F. op bl. 70.
De eerste grootmeester heette alleen HEWDP.IK WALBOTT of WALPoTT, zonder den bijnaam VON BASSENHEIM. De eerste die dus
genoemd werd, was JOHANN W A L P O T T VON
B ASSENHEI& in het jaar 1352 en was 1 Landvogt zwischen Rhein, Mosel und Maas.”
Het wapen van de Walbott-Bassenheimsche linie vindt men bij SIEBMACIIER, Bd.
V, S. 26. Het een en ander omtrent het
geslacht W A L B O T T zelf is ook te vinden
in den Rkein. Antiq., Abth. 1. Bd. IV. S.
529-541. Ten tweeden is het, naar wij
gelooven, nog niet historisch zeker, dat de
kooplieden uit Bremen waren. In de II.
A b t h . 1. Band S 199 staat: ,,Vorn Mittelrhein, nicht von Bremen aus wurde der
Orde gegründet”, en verder omtrent WALBOTT: 1) Wildfremd ist, in Bremen in Niedersachsen überhaupt der Geschlechts- oder
Amtsnamen ~ALPOTT."
Ten laatsten is wel in maart of april
van het jaar 1237 de Zwaardorde vereenigd met de Teutonische ; doch toen was
WALTER VON PLETTENBERG, ZO0 als
B. F.
zegt, geen groot.meester. Deze bekleedde die
waardigheid van 7 julij 1494 tot zijn’
dood den 28en Feb. 1535 .
Het was onder den grootmeester HERMANN
VON
SALZA,
n a a r d e kronijk 11eyn
from, verstandig, weyse, Mann, wohlberedt,
gott,ftirchtig eines erbaren Lebens, hochangesehen beym Babst und beym Kaiser,” dat
die vereeniging plaats had en te Rome
door dtm paus bevestigd werd.
Aan het hoofd der zwaardbroeders stond
. toen VOLQUIN. (Zie Rhein. Antiq., 1. Abth.
111. Bd. S. 208.)
c. VAN MAANEN.
Druntiua, enz. (vgl. X111. bl. 259). De
bedoelde is MICHEL DRIEUX (lat. IICHA~L
DRUITIUS),
die tegelijk met den beruchten
R~ARD TAPP ER, in 1537, op last vanPaus
PAur.us
111 tot algemeen Inquisiteur voor
de Nederlanden werd aangesteld. Hij was
Dr. in de Rechten, Professor en Kanonnik
van St. Pieter te Leuven, en overleed in
64jarigen ouderdom, den 16d”” Sept. 1650,
gelijk ons zijn Grafschrift meldt. Zie het
aangeh. iI1 HCYNCH VAN PAPENDRECHTS
Analecta Belg. 11. 2. p. 118.
V.

VLOTEN.

Adriaan Jansz. (vgl. X111. bl. 228). De
man zal wel geen anderen naam gehad

hebben, daar zijn schoutambt hem genoegzaam van alle andere A D R I A N E N J A N S E N
onderscheidde. Een toenaam was toen ver
van algemeen.

ZslmvisscherQ
(vgl. A. R. ; X1. bl. 6,
84, 163). Aangaande den afslag te Dordrecht
wordt Nav. X. bl. 376 gezegd, ,~van den
15 april tot den laetsten februari syn der
geweest 8921 salmen.” Zo0 staat uit JACOB
VAN
OUDENHOVEN
Out-hollant,
bl. 28,
overgedrukt. Beteekent dit van 15 april
1610 tot 28 febr. 1611? of hoe is het anH. R.
ders te verstaan ?
- Znylichem (vgl. X111. bl. 201, 235 en
258). C O N S T A N T I J N H U Y G E N S werd reeds
lang voor dat hij de heerlijkheid Zuylichem
bezat met den naam V A S T A A R T begroet.
Immers reeds in 1623. Het geestig antwoord
toch, dat H O O F T aan T E S S E L S C H A D E in de
pen gaf, op het gedicht Vier en vlam, hetwelk H U Y G E N S haar in dat jaar toezond,
o m voorspraeck b y Jofw. M . v a n K a p n e m ,

luidde :
,jSoetjes, toef wat, noch een woordjen
*Ick u bijten moet in ‘t oortjen,
~)Dat mijn hoofjes rammelrad
I Schoontjes, schier, vergeten had;
1) Spreek je ‘t Meisje blondt van haeren,
,>Past voor al haer te verklaeren,
,>Klaerder dan ghy ‘t my bediedt,
)) VASTBERT
oft ghy ‘t meent oft niet.” (‘)
Zie Otia (Ledige Uren), IIIde Boek, blz.
38 van de uitgave van 1625.
W. 5. C. v. H.

Zuylichem. Het gedicht van HOOFT, waarvan de heer v. H. gewag maakt, is van
1623. Dat jaartal staat er onder. Het moet
in de laatste dagen van dat jaar geschreven zijn, niet alleen omdat uit den inhoud
blijkt, dat TESSELSCHADE kort te voren getrouwd was, en wij weten dat dit gebeurd
is den 20”‘“” november van hetzelfde jaar,
maar ook omdat het gedicht van HUYGENS,
waar dat van HOOFT het antwoord op geeft,
ondorteekend is decemb. 1623. Beide stukken, door de dichters zelve geschreven, liggen voor mij “) : zij zijn het eigendom van
den heer mi. J. A . GROTHE te Utrecht, die
ze mij voor mijne Uitgave van HOOFTSgedichten welwillend ten gebruike heeft ver1) Een geestig en
QENS hatSt@D

,,%leyht flair"

regel

gepast wederwoord op HUYUin. TESSELSCHADE:

(MARIA VAN KAPNEM)

,,Of

S?/ U'ilt

of niet.”

2) nat vim HOOFT evenwel niet geheel. Het
moet geschreven zijn geweest op drie folio vellen
in elkander gelegd. Maar alleen $.e twee buitenste
vellen zijn er van over: het middelste ontbreekt.
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leend. Het meisje, waar H U Y G E N S mede
geplaagd werd, want het is wel niet anders geweest dan eene scherts op TESSELSCHADES bruiloft begonnen en nog eenigen
tijd daarna voortgezet, heette M A C H T E L D
VAN aAnirEN. Zo0 noemen haar FIIJYGENS
en HOOFT beide. De laatste echter plakte
naderhand over den familienaam een papiertje heen j waarop hij dien omgezet
(KAPNEM) geschrcvUrr- had. Waarom weet
ik niet: want om uitgegeven te worden
was
het stuk niet bestemd. Hij weigerde
het H U Y G E N S zelven mede te deelen, die
het in zijne Otiu wenschte op te nemen.
Zelfs een jaar later toen deze bundel uitkwam kende H L J Y G E N S er nog niet meer
van dan de laatste acht regels, hem in
februarij 1624 in een brief medegedeeld
(~00~~s Brieven no. 1%). In de uitgave
der gedichten van HOOFT van 1636 komt
het gedicht nog niet voor: in die van 1644
alleen die laatste regels.
P. L. Wz.

burg.

Immers, nadat

MENNO

de r. k. kerk

had verlaten,is hij met zekere GEERTRUID
gehuwd, die, zoo als blijkt uit MENN~OS
brief aan de vrouw van LEENAART BOUWENS, nog in 1553 in leven was. Meer dan
één kind lal weten wii niet hoerelel werd
hem uit dezen echt geboren: althans in 1544
beklaagt hij zich, dat er voor zijne ziekelijke vrouw en kleine kinderen geen kamertje tot schuilplaats te vinden was. Een
zoon was denkelijk v6ór 1553 gestorven
(CRAMER, Leven van. Menno Simons. bl. 140);
eene dochter, misschien dezelfde, die door
PIETER
JANSZ.
TWIBK
werd geraadpleegd
(SCHIJN, Historie der Mennonieten dl. 11. bl.
215), trouwde volgens overlevering met
een bierbrouwer te Dokkum (CRAYER a. w.
bl. ZOS), uit welk huwelijk zou zijn afgestamd MENNO BROUWER, die omstr. 1640
liefdeprediker te Gerkensklooster (Surhuisterveen) was en wiens nazaten nog te
Leeuwarden wonen.Vgl. BLAUPOT TEN CATE,
Gesclliedenis der Doopsgezinden in Friesland.
CONSTANTER.
bl. 102.

De dood van Seneca. Jupiter liberator

(vgl. X11. bl. 261, 328, 358). Men zie bij
TAC.,
Annal. XV ~Postremo stagnum caN lidae aquae introiit, respergens proximos
)1 servorum, ‘addita voce: libare s e liquorem
,,iUurn
JOVI LIBERATORI! Exin balneo illa>j tus et vapore ejus exanimatus, sino ullo
» funeris sollenni crematur. lta codicillis
» praescripserat, cum etiam turn praedives
,,et praepotens, supremis suis consuleret.”
Hierbij t,eekent LIPSIUS aan, dat THRASU
bij zijn naderend einde ook riep: ,,Libemus Jovi Liberatori!” Hij haalt vervolgens
eene plaats uit ArHENnEuS aan in een fragment door CANTER uitgegeven; en eene
van SUIDAS; en zegt eindelijk ,,plura ah
,,Erasmo in chiliade 11. Centur. VIII in proverbio Servatori tertius. Hij zelf zegt 11 Caussa
viris magnis, huius in supremis joci, a
more Graeciae qui discessuri e convivio libabant JOVI SERVATORI. sic isti e vita,
JOVI

LIBERATORI.

Menno van Coehoorn (vgl. X111. bl. 238.
en 258). Zeer teregt bestrijdt M. T. t. 1.
a. p. de dwaze meening, alsof de groote
vestingbouwkundige een afstammeling zou
geweest *zijn van MENNO SIMONS. Minder
juist echter luidt het slot van zijn artikel : ,,MENNO SIMONS is - te Witmarsum in
1498 geboren, hij stierf ongehuwd op het
kasteel Fresenburg nabij Hamburg.” Omtrent zijn geboortejaar laat ik zelf hier een
vraag volgen, - maar voor ongehuwd leze
men wedurunaar en voor op het kasteel E’resenburg leze men te Pustenfelde
nabij het
dorp Oldeslo, dat in de heerlqk?deid Frssenb u r g lagt, o m t r e n t z e v e n mijlen v a n H u m -

Geboortejaar van Menno Simons. Al laat
ik de onzinnige chronologie van zijn bekend
klein-medaillon portret, dat ten omschrift
draagt aet. LXVI. MDCLXXXIII en derhalve zijn geboorte stelt in 1617, buiten
rekening, dan vind ik nog de volgende
verschillende
opgaven;
1”. 1492. De eerste die dit jaartal aangeeft [voor zoo veel ik weet) is PIETER
JANSz. TWISCK, Martelaarspiegel,
1617, en
Chronyk van d e n o n d e r g a n g d e r Tyrannen
II” Deel (welk deel in 1620 uitkwam), bl.
1075. Hij getuigt daar 1) dat MENNOOS eigen
dochter hem verhaald heeft dat MENNO gestorven was anno lB59 oud zijnde 66 jaren.” Ik citeer dit volgens SCHIJN, Hist.
der Menn., dl. 11. bl. 215, - want het exemplaar van TWISCK, dat mij vroeger te dienst
stond, is bij het ongeval, dat onzen redacteur in februarij 1.1. trof, verloren gegaan.
Wie bezorgt mij een ander? of wie, die
het zijne niet missen wil, ziet eens na of
SCHIJN juist citeert en of het waarheid is
wat hij er bijvoegt, dat TWISCK ,ralvoorens
het jaar 1561 als sterfjaar van MENNO gesteld had,” waardoor zijn geboortejaar later zou invallen? Na TWISCK werd 1559
MENNOOS
sterfjaar genoemd door (HANS DE
RIES) &fartelaarspiegel der weerelooze Chrislenen, 1631; door TIELEMAN JANSZ. VAN
BRAGHT in de beide uitgaven van zijn Bloefig l'oneel, en door G. BRANDT, Wist. der

Reform.,
1. bl. 187, de laatsten echter met
deze wijziging dat hij overleed in zij, zes.
?n-zestigste j a a r ,
‘t geen tot geboortejaar
;eeft 1493, want daar ~IENNO volgens hen
len 13”” januarij stierf en het niet waar-
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schijnlijk is, dat hij op een der twaalf daaraan voorafgaande dagen verjaarde, volgt
,hieruit, dat hij in 1558 zijn 65” levensjaar
voleindde en alzoo in 1493 geboren was.
TWISCK
daarentegen (indien SCHIJN juist
heeft geciteerd) berigt, dat hij bij zijn dood
reeds volle 66 jaren geleefd had, ‘t geen
ons op 1492 als geboortejaar brengt.
2”. 1496. HENDRICKJANSZ. BERRIBON,
die
de folio-uitgave van MENNOOS Werken 1681
bezorgde, beroept zich in zijn » Beschrijvinge
Van MENNO SYYONS sware VerVOlginge”,
vóór het portret ingelascht, op l>eene oude
beschrijvingh
van MENNO SYMONS doodt.”
waar 1561 als zijn sterfjaar genoemd
wordt, - een tractaatje, dat ik niet ken
en nooit gezien heb, maar misschien hetzelfde is met den straks te vermelden Uitgang
en bekeering van MF,NNO s., in 1621 uitgegeven. Ditzelfde jaar 1.561 zou (zie boven)
op een andere plaats in de Chronyk van
TWISCK
als MENNOOS sterfjaar voorkomen.
HE~RISON
nu, vasthoudende aan ‘t berígt,
dat MENNO in zijn 66” jaar overleed, redeneert aldus : 1) indien MENNO dan in ‘t jaar
1561 gestorven is, zoo moet hij noodzakelijk in ‘t jaar 1496 geboren zijn,” - gelijk dan ook JAN LCIKEN onder ‘t portret
voor MENNOOS Werken dit jaar heeft gesteld.
Al geven wij nu de praemissen toe, dan
volgt er om de straks aangevoerde redenen
toch nog uit, dat niet 1496, maar 1495 ‘t
geboortejaar van MENNO zou zijn. - SCHIJN,
MAATSCHOEN
en een lange reeks van latere
schrijvers hebben alle HERRISON qageschreven, zoodat in de algemeene opuuc 1496
het juiste jaartal is, - hoe onjuist dan
ook. Maar MBATSCHQEN
in zijne aanteekeningen op SOHIJNS Historie, 11” d. bl. 214
verv., voegt er nog een ander, schijnbaar
alles afdoend argument bij. .Dat ~~ENNO
SIMONS" schrijft hij kin dit jaar 1496 geboren is, blykt ontwyffelbaar uit zyne ei, gene bewoordingen ; dewyl hy zelve in zyne
Leevensbeschryvinge zegt, dat hy in ‘t jaar
1524 acht en twintig jaren oud was.” Inderdaad als ik in de folio-uitgave van MENNOOS werken opsla, Uytgang ofte bekeering
van MENNO SYMOKS,
waaronder zijn naam
als auteur staat, dan lees ik daar: N het is
geschikt anno 1524 mijns ouderdoms 28
jaren.” Maar wat is er nu van die zoogenaemde autobiografie? Ze is niets anders
dan een woordelijk extract uit het strijdschrift van YENNO tegen GELtIUS
FABER,
en wel dat gedeelte, dat in de aangehaalde
uitgave zijner Werken op bl. 256 en vervolgens voorkomt, met een klein stuk voorrede aan bl. 497 ontleend. Hoe lezen wij
nu daar? N Het is geschied mijnes ouderdoms anno 1524.” Bare onzin ! Toegegeven: doch van waar ontstond die brabbel-

taal? Ik heb wel den oorspronkelijken druk
van het tractaat tegen GELLICS FABER (van
1554) niet, - wie bezorgt mij dien? maar toch den t,weeden druk n. 1. dien
van 1601; en daar lees ik: 1) het is geschied nGjns ouderdoms anno 24” d. i. toen
ik in mijn 24” levensjaar was, - zonder
dat het jaarcijfer er bijgevoegd is ; zoodat
deze aanduiding voor de chronologie van
zijn leven niets baat. Doch wat gebeurt er?
De aandacht, valt op dit gedeelte van het
tractaat : men houdt het er voor, dat het
afzonderlijk uitgegeven onder den verlokkenden titel Uitgang of bekeering grfge koopers zal vinden, een zeer stichtehjke lectuur zal opleveren en - terstond is een
uitgever, ik meen ‘t eerst in 1621, gereed
om de kans te wagen. Hoe goed hij er bij
stond blijkt uit de herdrukken van 1627
en 1633. Aan het einde daarvan wordt
1561 als MENNOOS sterfjaar genoemd. Intusschen vervalschte hij ‘t oorspronkelijke :
1 het is geschied miins ouderdoms anno 24”
aldus: j,hhet is geschied mijns ouderdoms 24
jaren anno 1528.” HERRISON maakte van dezen Uitgang weer een nadruk en voegde dien
in vó6r zijne uitgave van MENNOOS Werken,
maar veranderde natuurlijk, om de lezing
in overeenstemming te brengen met zijn
boven medegedeeld gevoelen, de periode
aldus : N het is geschied anno 1524 mijns
ouderdoms 28 jaren.” Zoo veel over het
schijnbaar alles afdoend argument van MAATSCHOEN,
die geheel en al de dupe van
IIERRISON
was en menigte navolgers vond.
3”. 1505. Dit jaartal schijnt ontstaan uit
de bovengenoemde afzonderlijke uitgaven
van den Uitgang, en wel voornamelijk in
Duitsrhland, waar een vertaling in 1698 te
lezen gaf: ,,es geschahe anno 1528 in dem
24 jahre meines alters”, zoodat dan ook
het portret voor dit werkje geplaatst het.
onderschrift draagt: MENNO SIMONIS
natus
Witmarsu& in Frisia 1505, obiit 1561, vixit
56. Inderdaad: aangenomen, dat MENN~ in
den loop van 1528 zijn 24” jaar was ingetreden, dan moest 1505 zijn geboortejaar
zijn. &icHEn, Gelehrt. Lex., Th. IV, volgt
dan ook deze opgave : MARTEN SCHAGEN daarentegen misrekent zich, even als HERRISON
met 1496 en 95 deed, en stelt er 1504
voor in de plaats, VermakeKjkheden, dl. 11.
bl. 539, dl. 111. bl. 571 en Reformatie der
Doopsgezinden, bl. 23. Het bijgevoegde vixit
56 zal wel niet anders zijn dan een rekenkunstige gevolgtrekking van den graveur,
daar het sterfjaar 1561 door niemand, voor
zooveel hij wist, in twijfel getrokken werd.
Ziedaar nu drie hoofdcijfers, de modi&
caties niet medegerekend: 1492, 1496 en
1505. Wat is het ware? Voor het laatste
zal wel niemand, nadat hier aangetoond is
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hoe ‘t alleen door drukkers-willekeur ontstond, het willen opnemen. Het eerste heeft
de oudheid voor zich, daar het rust op de
getuigenis van MENNOOS eigene dochter. Er
zou uit volgen, dat MENNO in 1515 a 1516
(»mijns ouderdoms anno 24”) te Pingjum
kwam, en, daar hij in het derde jaar daarvan aan het leerstuk der transsubstantiatie
begon te twijfelen, dat deze eerste twijfelingen reeds tot de jaren 151& & 3519 behooren. Maar eene belangrijke bedenking
daartegen is deze: YENNO heeft tegen SYLIS
en LEMYEEEN
een tractaat geschreven, dat
de dagteekening 23 januarij 1559 draagt,
en HERMAN TINIMERMAN gaf den 28” januarij
1560 eene Verklaring uit, waarin hij over
en tot MENNO spreekt als over en tot iemand,
die nog in leven is. Dit begunstigt de
overlevering, dat MENNO eerst in 1561 stierf,
eene overlevering die bovendien bevestigd
wordt door de getuigenis van G. ROOSEN
(Unschuld u. s. w. 1702), wiens grootmoeder
in den tijd van MENNO te Oldeslo woonde,
zoodat hij beter dan menig ander den juisten datum van XIENNOOS
overlijden heeft
kunnen weten. Opmerkelijk is het, dat alle
oudere getuigenissen daarin zamenstemmen,
dat M E N N O oud 66 jaren of in zijn Çô*
jaar stierf.
Ten slotte vraag ik alzoo: is 1561 inderdaad het sterfjaar van MENXO en welk is
het oudste berigt, waarop deze datum steunt?
is XENNO 66 jaar oud geworden of in zijn
66” gestorven, en derhalve is hij geboren
in 1495 of in 1496? of moet ik alleen zijne
dochter gelooven ?
CONSTANTER.

Bijgeloovigheden
van Nero. SUETONIUS
zegt : Religionum usquequaque contemtor,
praeter unius deae Syriae. kfanc mox+ita
sprevit, ut urina contaminaret ; alia superstitione captus, in qua sola pertìnacissime
haesit : si quidem I C U N C U L A M P U E L L A R E M ,
cum quasi remedium insidiaram a plebeio
quodam et ignoto muneri accepisset, detecta
confestim conjurat,ione, pro SUiwM0 NUMINE
trinisque in die sacrificiis colere perseveravit; volebatque credi, monitione eius futura praenoscere! Ante paucos, quam periret menses, attendit ex extispicio, net
unquam litavit (LVI). Wat mag wel onder
dit geheimzinnig Kaderbeeldje te verstaan
zijn? Onder het bijvoegelijk naamwoord
puellaris is immers niet bepaald te verstaan,
dat het een »meisje” voorstelde?
T.
Het Sint-Heer-Nikolaas- of Siiterklaasfeest (vgl. A. R.). In den Dictionnaire de
Tre’voux in v. Sapate leest men: Sapate est
le *om d%e espèce de fête en uaage parmi

les Espugnols, qui la font le 5” décembre,
veille d e l a Saint-Nicolas. La cérémonie d u
sapate consisfe à faire à ses amis des prêsents, sans qu’ils /achent d’où 21s leurs viennent, et de les surprendre agrêablement en
les leur faisant trouver dans leurs maisons,
sans qu’ils sachent d’où ni comment z’ls sont
Venus. Le sapale a passé en Savoie, où
Catherine d’Espagne, femme de Charles-Emmanuel Ier I’&troduisit, en in een noot op
het oorspronkelgke handschrift der Chansons de Coulanges: O n appelle sapat.e un
present considêrable, don& sous la forme
d’un autre pui l’est moins, uw citron par
exemple, et ìl y a dedans un gros diamant,
cela se pratìque en Espagne et en Balie. En
in een brief van Madame de Sêvigné, in do.
13 december 1679 (zie de nieuwe uitgave
van haar Brieven by Hachette, deel VI
blz. 143): Je voudrais bien pouvoir dêpeindre au naturel un e’cran que M. le cardinal
d’Estrées a donnê à Madame de Savoie en
ferme de sapate - (volgt de beschrijving)
En& ce présent est tellement riche, agréab!e
et dans le sujet, que tous les sapates en
seront e$acès. 11 sera paisiblement mis devant le feu. On prêtend que Madame sortant de sen cabinet verra tont d’un coup ce
joli écran,, sans savoir 6où ni comment il se
trouve là..
Men ziet, dat, terwijl in den Dictionnaire
het woord voor het feest, het in de beide
andere aangehaalde plaatsen voor het geschenk wordt genomen; doch dat al het
hier boven vermelde tot in de minste byzonderheid overeenkomt met hetgeen ten
onzent plaats heeft op het Sinter Niklaasfeest, en bij ons noemt men even zeer zoo
wel dat feest ais het geschenk een SinterNiklaas. Ik beken, het had my steeds bevreemd, dat, terwijl Engelschen, Duitschers,
Denen, Zweden, in ‘t kort al onze stamgenooten de gewoonte hebben om op het
Kersfeest geschenken uit te deelen, wij datzelfde bij uitsluiting doën op den St. Nikolaas-avond, en geene der redenen, die
my tot hiertoe daarvoor waren opgegeven,
had my kunnen bevredigen. De bovenstaande fragmenten lossen, voor my althans,
elken twijfel op. Reeds van de 15” eeuw
af waren zoo wel ten gevolge van den
handel als door vorstelijke huwelijken onze
betrekkingen met Spanje en Italiën veel
levendiger en inniger dan met het Duitsche
Rijk en dit deed zich in onze zeden en
gewoonten gevoelen. Niets natuurlijker, dan
dat wij een feest overnamen, dat in die
zuidelijke landen, wellicht ten hove van
Filips den Schoone en zijn nazaten, die
gemeenschappehjk over Spanje en Nederland regeerden, werd gevierd en zoo veel
aanlokkelijks had. Bij vele treurige, ,heb88
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ben WU op die wijze toch eene genoegelijke herinnering van de Spaansche regeering overgehouden.
J.

VAN LENNEP.

Eet huis van Willem V. In de dagbladen las men dezer dagen (sept. 1863) dat
de heer baron M. 0. VAN SCHWARZENBERG
THOE
HOHELANDSBERG,
die in hoogen ouderdom onlangs overleed, niet (zoo als
eerst gemeld was) de laatst overgeblevene
edelman van het huis des laatsten onzer
stadhouders zou geweest zijn.Men gaf daarbij
op, dat de graaf (w. H.) VAN HEERDT TOT
EVERSBERG,
nog in leven, insgelijks page
van den erfstadhouder was. Vrage derhalve,
of deze heer graaf alsnu de laatst overgeblevene van meerbedoeld huis is? en zoo
niet, wie dan nog meer in leven zijn van
degenen die er toe behoord hebben ? De
vader van den graaf overleed te ‘s Gravenhage in. 1844, zijnde drie en tachtig
jaren oud. Was hij die kamerheer VAN
HRERDT, welke in 1795 met devorstelijke
familie in de bekende visscherspinken van
Scheveningen is uitgezeild? en was hij die
vriend van koning W I L L E M 1, waarvan
sprake is in de 31émoires du Dut de Ravigo (SAVARY)?
A. L. T. A.
Generaal Rosecrans. Onder de legerhoofden aan de zijde der Xoord-Amerikaansche
Unie wordt in de dagbladen gedurig met
groote eere genoemd de brigadier-generaal
WILLIAM
STARKE ROSECRANS. In een amerikaansch dagblad vind ik bij zijn portret,
dat een zeer innemend en scherpzinnig uiterlijk vertoont, o. a. vermeld, dat hij geboren is in Delaware (Ohio-staat) den Gden
sept. 1819, van 1837 tot 1853 bij de genie
in dienst was en later bij het uitbreken
van den oorlog tòt den krqgsdienst
terugkeerde. Hij is gehuwd met eene aanzienlijke newyorksche dame, ANNA ELIZA HEGEMAN.
Zijne moeder heette HOPKINS en
was uit Pensylvania afkomstig. Zijn vader
stamde af van een amsterdamsch geslacht.
Deze laatste bijzonderheid geeft mij aanleiding tot de vraag: leven er te Amsterdam
nog leden van zijne familié? is iemand iets
aangaande zijne voorouders aldaar bekend?
Misschien is het niet overbodig hierbij te
voegen, dat de generaal roomsch-katholiek is.
CONSTANTER.
’

Het huis de Vraag. Op ruim een half
uur gaans van Amsterdam aan den Sloter
weg staat eene gewezene buitenplaats, thans,
meen ik, eene herberg, geheeten, zoo als
er boven staat, van ouds het huis de Vraag.
Men vertelt mij, dat dit huis zijnen naam
zou te danken hebben aan de vragen om-

trent Amsterdam, die daar door een spion
van den vijand zouden gedaan zijn. Wie
weet daar meer van ?
Martinische gemeente te Haarlem. In
de puiboeken van Amsterdam vond ik vermeld, dat op den eersten april 1622 aldaar
in ondertrouw werden aangeteekend COENRAAD VIATOR,
van Aken, dienaar van de
martinische gemeente te Haarlem en MARIA
AMIA, van Aken. Wat was dat voor eene
gemeente? De luthersche ?
v. H.
[Het \vas eene lutheruche
gemeente. De Lutherschen worden in de geschriften van dien en xvat
vroegeren tijd zeer dikwijls Martinisten genaamd,
dS VOlgding‘3.l

V&n

MARTINUS LUTHER].

Zotten. In de Chronyk v. Antwerpen door
F. G. V. wordt verhaald: N In ‘t selve jaer
(1552) den 21 Augusti, op onser Lieve
Vrouwen Ommeganck, ‘s achternoens, souden den ouden Schouticht (schout), heer
JAN VAN DE WERVE gaen ryden buyten op
syn huys naer Hobocken met syn Huysvrouwe, Meysken (dienstmaagd) ende synen
Set.” Wat was die zot,? Waren er in dien
tijd bijzondere personen, die er, even als
de vorsten, eenen zot of nar op na hielden?
De Lovere. Wie was DE LOVERE, van
wien melding wordt gemaakt in het in
1748, bij gelegenheid van de verandering
der stedelijke regering te Amsterdam uitgekomen pasquil, getiteld » de weergalooze
Amsterdamsche kiekkas,” waarin men het
volgende leest : N Kyke daar regt uit, daar
1 konat lT&onsieur DE LOVERE, hy wal ook Raadt
u wezen, kyke regt uit dnar wedt hy om 5000
~rgulden met nlonsieur van Pendrecht, dat hy
1) geen Raadt zal worden,” enz. - Men schijnt
in die dagen de meening te hebben gekoesterd, dat men om eene bediening te bekomen, met hem die invloed op de begeving
had, moest wedden, dat men de verlangde
bediening niet zou bekomen. Variis modis
mate jît ?
EEN
OUD
AMSTERDAMMER
DE VORIGE EEUW.

VAN

De graaf de Bucquoi. De graaf DE BUCwas een getrouw dienaar van den
koning van Spanje, PHILIPS TI, en wordt
als zoodanig bij de geschiedschrijvers der
Nederlanden meermalen vermeld. (Zie Paderl. Woorden& VIII. bl. 1154.) Wat is er
omtrent te plaats van zijne geboorte en
omtrent zgn geslacht bekend ?
9 Januarij .
Quo1

Omwenteling van 1813. De geschiedenis
onzer bevrijding van het fransche juk begint thans op nieuw de algeméene belang-

.
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stelling tot zich te trekken en zeker zal
wel eenig wetenschappelijk geschrift daarvan een tafereel geven, maar er zijn daaromtrent nog vele vragen te doen, vele
duistere punten op te helderen en bijzonderheden te leeren, die thans nog aan velen bekend zijn, maar later voor altijd in
vergetelheid begraven blijven, wanneer men
ze niet bij tijds aanteekent. Zoo wenschte
ik ook wel door middel van dit tijdschrift
nopens een paar punten ingelicht te worden.
1”. Het is een feit, dat zoodra het provisioneel bestuur gevestigd was, mogelijk
zelfs wel iets vroeger, een aantal voormalige orangistische officieren zich daarbij
aangesloten en zich onder de orders van
den graaf VAN L I M B U R G S T I R U M gesteld
hebben, waarvan ik er zelfs eenige zou
kunnen noemen, maar ik wenschte te weten of deze zich schriftelijk verbonden
hebben en of er eene lijst dezer verbondenen bestaat?
2”. Hoe sterk was het aantal troepen,
dat de fransche generaal B O U V I E R D E S
ECLATS
nog te ‘s Gravenhage onder zijne
bevelen had en waaruit bestonden deze?
Ik meen gehoord te hebben, dat zij grootendeels uit zoogenaamde pupillen, eenige
douaniers en overgeloopen vreemdelingen
zamengesteld waren ; maar, mij dunkt, zij
moeten slechts een klein hoopje uitgemaakt
hebben, dat een fransch generaal zonder
slag of stoot de plaats ontruimde en dat
met niets dan haagsche schutters tegen
zich. Heeft hij zich toen naar Utrecht tot
MOLITOR of naar Gorinchem begeven? Waarschijnlijk vreesde die kommandant bij eene
landing der Engelschen, die verwacht werd,
afgesneden te worden en zal hij zich dus
met de rest der fransche troepen vereenigd
hebben.
3”. Wenschte ik eenige nadere opheldering hoe de Franschen Woerden hebben
kunnen overrompelen. Waren er dan de
poorten opengebleven en had men geene
veldontdekkingen gedaan en overal posten
uitgezet, of zijn de gegevene orders niet
uitgevoerd geworden? Pr’ergens vond ik
dit geheel duidelijk voorgesteld.
4”. Mij is voor verscheidene jaren, door
iemand die beweerde er bij geweest te zijn,
verhaald, dat een kleine troep vrijwilligers
uit Korthoef of Ankeveen (dit herinner
ik mij niet meer) uitgetrokken waren om
de Franschen te Utrecht den weg naar
Amsterdam van dien kant te betwisten,
wat is hiervan bekend ?
Zoo zijn er nog een aantal -bijzonderheden, die oude lieden nog uit de herinnering kunnen mededeelen en die voor den
geschiedschrijver meer of minder waarde
hebben. Mogen deze regelen degenen die

het een of ander naauwkeur9
openbaarmaking
aansporen.

weten, tot
P. Q.

Gijsbreoht van Amstel in Pruisen. Zoo
als ieder weet, laat V O N D E L in den G+brecht van Aemstel zijnen held op bevel van
eenen engel naar het ,,vette land van Pruisen” vertrekken. Daaromtrent schijnt eene
oude overlevering te bestaan. VAN RIJN in
zijne Oudheden en Gestichten van Amstelland
enz., dl. II. bl. 116, zegt : j) Waar dat GIJSBERT vervaaren is, daar weeten onze kronijkschrijvers géen bescheid van te geeven. Daar
is een gemeen zeggen van ouds onder de
menschen gebleeven, dat hy naar Pruissen
zoude geweken zijn en aldaar een stedeke,
Holland genaamt, gebouwd zoude hebben.
En ‘t is waar dat er drie mijlen van Elbing
een stedeke of plaatsje legt, ‘twelk noch
tegenwoordig den naam van Holland
draagt..” Over de nederlandsche koloniën
in dat gedeelte van Duitschland is in den
Navorscher, vooral dl. VI en 1X reeds veel
medegedeeld. Men zie de artikelen: verhuizing van Nederlanders naar Brandenburg,
Nederlandsche koloniën in Duitschland, Nederlandsche landverhuizers en Klein Tromp.
Daar wordt echter GIJSBRECHTS verhuizing
derwaarts alleen vermeld, eene enkele maal
als een onbetwist feit, doch zonder er bewijs voor te leveren. VAN RIJN evenwel
spreekt er van, als van eene oude overlevering, waartegen nog wel het eene en
andere te zeggen valt. Ik vraag, hoe oud
is die overlevering? Waar vindt men haar
het eerst? Wat is er voor en tegen te zeggen? Is er bij de buitenlandsche schrijvers
over dit onderwerp, waarvan er een aantal in de aangehaalde artikelen van den
Nuvorscher opgenoemd worden, iets te vinden dat tot beslissing van dit vraagstuk
kan bijdragen?
.
Israëliten of Joden. Voor weinige jaren sprak men hier te lande van Joden,
waartegen men thans gewoonlijk Israël&ten
zegt, Welke benaming is de juiste? En
hoe heeft dit elders plaats ?
t
Belofte der Doopschgezinden. Wanneer is
het afleggen van de belofte, met ware woorden in stede van eed, hier te lande aan
de Doopschgezinden veroorloofd?
9 Januarij.
Brief aan eenen admiraal. Onder de
papieren van burgemeester BOOTH vond ik
iet volgende extract, zonder onderteekening,
sonder adres en zonder datum.
Edele etc. Huyden is- ons door den comnissaris CROON toegecomen eene missive
3V
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aen den selven ged. den 2den dezer loopende
maendt, uyt dewelcke wy met aengenaemheyt verstaen hebben, dat een Engels Oorlochschip met negen coopvaerders van de
Eem comende by u sijn verovert; wy willen aen de waerheyd der voors tydinge
geensints twijffelen alhoewel wij daervan
door u directelyck, tot onse verwonderinge
noch geen advies hebben ontfangen; wy
hebben uyt de successive advertentien soo
van de voornoemde Commissaris CROON,
als van de Schipper SWAN, welkers gaillot,
door een Engels Kets, ontrent het Vlie is
genomen bespeurt dat s’ Lants Vloot haer
va.n den 29”” der voorlede maend af, tot
den 3en deses toe hier ontrent heeft onthouden Noord West ten Noorden van ‘t
Texel, op de voorsU laetste dach, ontrent
acht of negen mylen van de Wall; ende
alhoewel in de voorsU uwe missive aen den
voorn. Commiss’ CROON niet en staet geexpresseert dat gy wederom tours seylde,
ende werwaerts, soo willen wy echter niet
twijfelen of ghy sult al voor de receptie
deses aen de Engelse Cust omtrent Harwich
of waer sich cl’ Engelse vloote onthoud,
gearriveert wesen, volgens d’ ordre u daer
toe in onsen name gegeven, maer of sulcx
buyten vermoeden noch niet machte wesen geschied, soo sult ghy (niet) in gebreecke blyven u met uw onderhebbende
Vloote ten uijtersten te bespoedigen om den
Vyand te attrapperen, sonder een eenich
moment in dien deele te versuijmen, oock
sofiaer eenige reflexie te maaken op de scheepen van Oorlogh die uyt Texel noch toegemaeckt werden, ende veel min daer naer
eenichsints te wachten, om den Vyand aengetroffen hebbende denselven aen te grijpen
ende te beiegenen volgens uwe Instructie,
waer by wy noch ten overvloed u wel
hebben willen ordonneren, in alle manieren,
naer getroffen bataillie, Zee te houden, ende
geensints eenige scheepen van uwe onderhebbende Vloote te laten invallen, dan soodaenige die zoo verre mochten wesen ontramponneert dat het onmogelyck waer daer
mede te tonnen Zee houwen, welck voors*
laetste poinct, ons, 900 ten aensien van den
dienst, als van de eer ende reputatie van
den, staet ten allerhoochsten ter herten gaet,
Waertoe ons mitsdien verlaetende etc.
Boven aan staat (het voorwoord door
vocht uitgevreten) . . . . Staten. Aan welken
vlootvoogd hebben hunne hoogmogenden
dit malsche episteltje gezonden, dat het
karakt.er der staten zoo sprekend uitdrukt?
In welk jaar?
Dr. B R O E R S .
Utrecht.

Metalen geschut aan den keizer van
Japan 1641. Onder de geschenken die in
het jaar 1641 van Batavia aan den keizer
van Japan en den heer van Firando werden gezonden, behoorden :
»Twee metalen veltslangen met het wapen van Z. M. en de Japansche datum, in .
Nederland daarop gegoten, wegende beide
3435 B, schietende een kogel van 12 Q,
met hare affuyten en verder toebehoren.
Twee groote mortieren, mede gelijk de
stukken geteekend, werpende een uzeren
granaat, die gevuld 174 % zwaar is ; t e
zamen uitbrengende in gewigt 4200 %,
met haar verscheiden gereedschappen, als
voren.
Een metalen @ad, wegende 135 Q, dienende om een gesloten poort te doen opspringen, met zijn gereedschap.”
Aan den heer van Firanclo :
I> Twee metalen veltslangen, schietende
12 Q ieder, wegende te zamen 5390 (!) Q,
met deszelfs wapen en den Japanschen datum daarop gegoten, jongst uit Nederland
gekomen ; mitsgaders de affuiten, ropaarden, kogels, wisschers, lepels en aanzetters
daartoe hoorencle, ‘t eene tot schenkage
en ‘t ander in recompence van zeker metaal stuk, dat gemelde Heer met de fluit
Castricum heeft herwaards gezonden om
vergoten te worden; schietende mede een
kogel van 12 %, zwaar 3150 ‘%, dat wij
per de eerste gelegenheid om te vergieten
naar ‘t patria zullen schikken.”

Evert Christiaan Staringh of Staering
(vgl. X11. bl. 109, 162, 257, 292, 323;
X111. bl. 35). J. C. K. wenscht of liever
acht het van belang, dat men het rapport
d o o r DAMIAAN
HUGO
STARING,
aan den
gouverneur van de kaap de Goede Hoop
JOACHIY
PLETTENBERG,
betrekkelijk het
voorgevallene ter reede van de Kaap met
het deensche schip Dansburg ingediend,
mededeele.
Hoewel dit rapport nog in originali
bestaat, kan men het lezen in de Bijlagen
der resolutien van de Staten van Holland
en West-Vriesland van den 17 en 25 Julij
en 17 Augustus 1.782; want dat muisje had
een lang staartje. Men zal er in zien, dat
het medegedeelde uit de Nederbndsche Jaarboeken meer met de waarheid overeenkomstig is clan dat, getrokken uit de reis van
VAILLANT.
LABORANTER.
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OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Opschriften op geschut (vgl. X111. blz.
174, 241).
Geef ijzer en poer
Als een bors van snoer
Zal ik maken
En den viand verscheuren
Aan stukken en leuren
Met mijn kaken.
Poer is buskruid. - Bors is beurs of
kleine zak. - Snoer is fijn maar zeer-sterk
gedraaid touwwerk of koord.
Een bors van snoer is dus in het algemeen een zak vervaardigd uit koord, zoo
als een netzak
bepaaldelijk een bors van
snoer is.
Dat met het woord $zer bedoeld wordt
het projectie2 zal wel geen betoog behoeven;
maar door projecliel
heeft men niet altijd
kogels te verstaan, want behalve deze had
men (vooral in oude tijden) nog gekoppelde
kogels, kettingkogels, schietbouten, schrootzakken, schrootkokers, druiven of druizyentrossen enz. enz.
. Wat schroot is weet een ieder en verstaat dus ook dat door schrootzak wordt
verstaan, een zak van sterke stof, gevuld
met schroot. Een schrootkoker was eene
bus van bladijzer, passende in het kanon
en gevuld met looden geweerkogels. Een
drijf of druiventros was een zak van buitengewoon sterk koord, gevuld met ijzeren
kogels. - Met andere woorden het was
bij het vesting- en scheepsgeschut hetzelfde
in het groot, wat nu door een blikken doos
bij het veldgeschut wordt verstaan, met
dit onderscheid, dat de kogels met sterk
touw bij elkander werden gehouden. Het
eigenlijke schroot gebruikte men op korte,
de schrootbussen op verdere en de drniventrossen op nog verdere afstanden. Wanneer
nu nagegaan wordt welke schrikbarende
uitwerking deze vernielingsmiddelen, goed
aangebragt zijnde, moesten te weeg brengen,
dan geloof ik uit de woorden ,,ik zal den
viand verscheuren in stukken en leuren,”
te mogen afleiden, dat de steller van het
rijmtje op het alkmaarsch kanon door bors
van. snoer een schrootzak of nog liever een
druiventros heeft bedoeld, en mitsdien te
mogen lezen: Geef rnG het noodige buskruid
en het noodige ijzer, ik cal dan schrootzakken
en druiventrossen vervaardigen en duarmede
den v$and verpletteren.
In een relaas van het gevecht bij Doggersbank leest men: *Dat de engelsche
allinie in eene laag 4347 pond ij.zer toezond
)I waartegen de Hollanders wegens minder
))stukken geschut en van minder zwaarte

1 alleenlijk 3474 pond ijzer in eene laag
I) van de linie konden afschieten ; dus een
» overwigt ten voordeele der Engelschen van
1,873 pond ijzer in iedere laag, het welk
>)meer dan het voordeel van een gansch
)I schip van linie uitmaakte.”
Verder wordt gerelateerd, dat, jrdoor de
) Admirael Generael voerende 74 stukken
ponder bevel van den kapitein VAN EINSVBERGEN
zijn gedaen
. N 1054 kanonschoten; daertoe gebruikt
»even zo veel kogels van 36, 18, 12 en
a3 pond.
1) 2300 schooten schrootzakken ieder a
1 een pond.
) 1500 schooten
ieder a een half pond.
,134 stuks druiven tot de 36 ponders, 12
lldito tot de 18 ponders, 40 dito tot de 12
p)ponders en 34 dito tot de 8 ponders:
1) 700 pond looden kogels van de grootte
))als snaphaen kogels verdeeld in zooge1) naamde
schrootkokers.”
) 180 schietbouten in zakken naer ‘t ca~liber van het kanon verdeeld.”
1) 7434 ponden kruid verschoten.”

Opschriften op geschut. Dat in vroegeren tijd buspoeder genoemd werd wat nu

buskruid heet, is bekend. Maar ten bewijze
dat men toen ook in dien zin het enkele
poeder gebruikte, niet alleen in dergelijke
rijmpjes, waarin de taal niet zelden deerlijk
verknoeid werd, maar ook in gewoon alledaagsch proza, diene het volgende uit de
Chronyk van Antwerpen door F. G. V. Den
7”” august. 1570 verhaalt deze schrijver, bl.
218, werden, na eerst eenige andere martelingen ondergaan te hebben, tweezeventigjarige
soldaten gehangen I) omdat sy tot Valencyn
haer selven hadden coninck willen maken,
halende vuyt het Artelery huys het Conincx en stats geschut, poyer, ballen etc.”
Dezelfde verhaalt bl. 117, op het jaar 1566:
~~Noch
hebben de Calvinisten begeert aen
de Heeren vander Stadt buspoeder ende
clooten! tot behoeff haerder busschen, die
sy met gewelt vuyt den Eeckhooff gehaelt
hadden, d’welck haer oock terstont is ge.
geven, want de Heeren met consent van
den Prince, hebben met haer eenen Stats
Lede gesonden aen de Berders Werff tot
eenen Poyermaker, dat hij haer soude geven
sooveel alst haer beliefden.” Die poyermaker,
men ziet het, is een buskruidfabrikant.

Het metalen wapen der Semeynen te
Enkhuizen (vgl. X111. bl. 265). De heer
*. R. E. deelt ons het vers mede op het
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metalen wapen der SEMEYNEN. Het was gesteld op het graf van M E Y N A R D S E M E Y N S
SIXONSZ.
Ik bezit er een afdruk van in
plano, boven aan staat het wapen, zijnde
gedeeld (coupe’), regts vijf klaverbladen,
2. 1. 2 ; links zes kepers, zonder aanwijzing van kleuren. Er moet een gedrukte
geslachtlijst van die familie bestaan, want
ik zag voor 30 jaren een gedrukt vers,
luidende volgens mijn afschrift :
OP

DE

GENEALOGIE

DER

SEMEYNEN.

Zie hier een oud Geslagt, door d’ Echt
Aan Egmond+Huis
verbonden:
‘s Lands steun, toen FLIPS de Wet en ‘t Recht
Verkragt had en geschonden,
Al vroeg een Fakkel in Gods hand,
Die ‘t doolend volk verligte.
Een Werktuig, welk voor Nederland,
Een Fr$&& Z%roon hielp stichten.
Dat met Prins Willem (spijt Albaas woed)
Ontzag geen Doods gevaren:
Maar offerde haar Goed en Bloed,
Voor Haardsteen en Altaaren.
Vraagt iemand van dit al een blijk,
Wel aan, zulks werd beweezen
Roemryk door Prins en Staat, gelijk
Men hier kan zien en leezen.
MT.

Bij

MEYNARD

SEMEYNS

Gedrukt

SEMEYNS.

1753.

W. J. C. v. H.
Beschruving eener Spaansche amulet of?
Voor mij ligt een, in een vierkant te zamengevouwen stuk perkament, waarop deze
spaansche woorden :
Abridme y podreis allar
Quanto querais dezear.
d. i. Open mij en gij kunt vinden
Al wat gij vermoogt te begeeren.
Daar onder eene handmet eenig geldstukken.
Als men ‘t blad opengeslagen heeft, toont
zich een boom met zijne wortelen. Daaronder de woorden:
Debaxo de mis raizes
Allareis un coraçon
Y mirad con deuocion
Aquellos sinco matizes.
d.i. Onder mijne wortelen
Zult gij een hart vinden.
Bewonder met vromen zin
Deszelfs vijf wonden (of merkt,eekenen)

?

Zo0 men met openen voortgaat, ziet men
van boven, den boom, voorspruitende uit
een hart dat vijf bloedende wonden heeft
(de boom des levens uit het gewonde hart
des Heilands ontspruitende V) Daaronder de
woorden :

La mitad soy Coraçon
Y la otra nna Viguela
Cuya muzica consuela
Alma vida y coraçon.
d.i. De helft is een hart
En de andere eene viool,
Wier muziek vertroost
De ziel, het leven en het hart.
Als men dit opent, doet zich aan het oog
voor een zevensnarige viool of cither. Daaronder de navolgende woorden:
Debaxo destas mis claues
Descubriras un tezoro
Que vale muche mas qu’el oro
Pues abre el cielo sin llaues.
d.i. Onder deze mijne sleutelen
Zult gij een schat ontdekken,
Die veel meer waard is dan goud,
Daar hij den hemel opent zonder sleutelen.
Opent men nu het blad geheel en al,
dan ziet’ men: eene hand uit het handvat
des cithers uitkomende, welke eenig geld
(ronde goden) in eene andere hand werpt,
die uit eene deur schijnt uit te komen (uit
de hemelpoort? Doelt dit op een hemel die
voor geld te koop is?)
Hierbij ontbreekt alle inscriptie. Is dit
omdat de zin duidelijk genoeg is? Wij vragen het onzen lezers, aan wie wij ook verschooning vragen, zoo wij slecht vertaald
mogten hebben.
Het schijnt ons toe, dat schrift en teekening een anderhalve eeuw oud kunnen
zijn. Het geheel, bewaard in een zeemleder zakje, schijnt gedragen te zijn.
B.
Tinnen penning op Do. Balthaaar Bekker. Onder de nalatenschap van JAN VAN
SEVENHOVEN
van Amsterdam, landspassaat
op het schip de Spiegel naar Indië en
aldaar overleden in 1693, vindt men onder
anderen : 1) Een Copere tabacksdoos, daer in
een tinnen penning, zynde het portret van
Dominus
BEKKER
zaliger.
Is deze penning bij de numismatici beLABORANTER
kend?
John de Vaughan werd door de kamer
der oostindische comp” te Enkhuizen, ingevolge qualificatie van gem. kamer bij de
vergadering van 17”” op den 2 dec’ 1740
verleend, vereerd met een vergulde (gouden)
pocaal, voor zijne goede gepresteerde diensten in dat jaar bewezen aan de compc,
ten opzigte van het op de kust van Ierland
vervallen comp.-schip Cornelia. Den 9
sept’ 1743 verscheen gemelde VAUGHAN
in de vergadering van bewindhebberen ter
kamer Amsterdam, ten einde zinen dank

.

308
daarvoor te betuigen en heeft aan de vergadering 1) ten blijke van dien een Latijns vers
1) met vergulde letters in een swart tafereel,
smet een vergulde lijst, geschreven geoffe1) reert ; met verzoek het zelve alhier op het
1 Oostindisch Huys ter zyner gedagtenisse
~mogte werden bewaart; ‘t welk geaccep1) teert zynde, is Zyn Ed. door den Heere
1) President uit name dezer Vergaderinge zoo

1 voor deszelfs gepraesteerde diensten, als
1) voor dit blijk van erkennelykheid bedankt
1) en goedgevonden aan deszelfs dienaar die
»het voorsz.
tafereel hadde binnengebragt
v tien goude ducaten tot een drinkpenning
I te geven.”
Kan dit tafereel nog hier of daar aanwezig zijn?
LABORANTER.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
.

Clotilde (vgl. X111. bl. 266). Wie, vraagt
men, kan mij omtrent die oude fransche
dichteres iets mededeelen ?
Uit twee bronnen, die mij ten dienste
staan, zal ik den vrager iets mededeelen.
In het Résumé de l’h.istoire de la littérature
Frangaise d o o r A. BARON, geplaatst v66r
de Leçons françaises de littérature et de mor&? 0% NOëL et DE LA PLACE, &'UX. 1833,
vindt men op bl. 10 het volgesde, dat ik
vertaal : ,, Voor het overige zou de 1.5”
eeuw niets te benijden hebben in de teedere en bevallige poëzy aan die, welke
haar zijn opgevolgd, zoo men er in slaagde,
de echtheid der geschriften te bewijzen
van MARGUERITE-ELtiONORE-CLOTILDE D E
SURVILLE DE VALLON-CHALYS, de schitterendste ster van dit zevengesternte van
dichterlijke vrouwen, waarvan de hr. VANDERBURGHT
in 1802 de fragmenten heeft
uitgegeven. Het is onmogelijk met een dieper gevoel eene kieschere sierlijkheid van
stijl te vereenigen ; de verselets à mon premier né, I’Heroi’de à Berenger ‘) son epoux,
de Chant royal à CEARLES VII, vele van
hare rondeaux en ballades zijn meesterstukken in die dichtsoort; maar welke onzekerheid de materiële volkomenheid der versificatie en de van kunde getuigende aaneenschakeling der denkbeelden in den geest
kunnen doen ontstaan, kan men niet nalaten
te gelooven, dat ten minsten de stof van het
werk wel degelijk tot de 15” eeuw behoort.”
De tweede bron, die meer bijzonderheden
omtrent deze beroemde dichteres opgeeft,
is de Dictionnaire portatif des poètes francais morts, depuìs 1050 jusqu’à 1804, par
L. PHILIPON-LA-MADELAINE,
PRliS 1805. Op
blz. 413 vindt men I)MARG.ELÉON.CLOTILDE
DE VALLON-CHSLPS
DE SURVILLE werd geboren in Vivarais in 1405. Hare gedichten zijn in 1802 gedrukt geworden. Zij bieden zoo veel bevalligheid en frischheid aan,
dat, ondanks hunne verouderde taal, die
zich echter niet zeer dikwijls voordoet, vele
personen gedacht hebben dat zij onderge1) Clotilde aan haren Gemaal,

vertaald.

door

BILDERDIJK

schoven waren. Ik houd die alleen voor
omgewerkt; en ik geloof ook dat de uitgever beter gedaan had met hun dat antieke
vernis, die naïveteit, dien eenvoud, zelfs die
neglìgentia grata te laten behouden, die een
meer moderne stijl wel doet verdwijnen,
maar niet beter teruggeeft. Evenwel, zonder CLOTILDE naar hare herdrukte poëzy
te beoordeelen, moet haar talent, volgens
het getuigenis van hare tijdgenooten, geappreciëerd worden. Zij vertaalde, op haar
elfde jaar, eene ode van PETRARCA. CHRISTINA VAN PISAN, die gelezen hebbende, riep
uit: 1) Ik moet al mijne regten op den scepter van den Parnassus aan dit meisje afstaan.” MARGARETA
VAN
SCHOTLAND
zond
haar eenen krans van kunstig gemaakte
lauweren, met gouden knoppen en zilveren
bladeren, met deze woorden : Margareta van
Schotland aan ï!Iargareta van den Helicon.
Mw. DE SDRVILLE stierf op 90 of 92 jarigen leeftijd, nadat zij nog vooraf de overwinning van KAREL VIIL te Fornoue bezongen had.
Om de manier van dichten dezer beroemde
MÁRGARETA
op den Pindus te doen kennen, zal ik slechts enkele coupletten van
die harer chansons afschrijven, aan welke
BERQUIN
de beste zijner romances te danken heeft. Mogt de vrager het geheele gedicht begeeren, dan zal ik het later in den
Navorscher opgeven.
VERSELETS & MON PREMIER NÉ.

cher enfantelet, vray pourtraìct de ton pire,
Dors sur le seyn que ta bousche a pressé?
Dors, petìot; cloz, amy, sur le seyn de ta mere,
Tìen doulx oez’llet par le somme oppressé.
Bel amy, cher petìot, que ta pupìlle tendre
Gouste ung sommeil qui plus n’est faìct pour
moy !
Je veìlle pour te veoir, te nourrir, te delfendre.... .
Aìnz qu’ìl m’est doulx ne veiller que pour toy.
Dors, mìen enfantelet, man soulcy, mon ìdole!
Dors sur mon seyn, le seyn qui t’a porté!
Ne m’esjouìt encor le son de ta parole,
Bìen tou soubriz cent fois m’aye enchanté
0 cher enfantelet, etc.
J . H.PEETSOLD.
0
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Clotilde. Het vermeende 1) dichtstuk der
15” eeuw” werd, even als al de andere
verzen der zoogenoemde CLOTILDE DE SURVILLE, eerst in de laatste helft der voorgaande eeuw gefabriekt, en zag met die
anderen het licht in het bundeltjen Poésies
de M. E. CLOTILDE DE VALLON-CHALYS, depuis Mud”. DE SURVILLE publ. par CH. VAN
DER BOURG. A Paris, 1804.
v. v.

Clotilde. De eerste regels van BILDERDIJK3
vertaling zijn deze:
CLOTILDE zendt haar hulde en eer- en liefdegroet
En zoete omhelzing aan het voorwerp van
haar gloed,
Terwijl ze in tranen smelt, en, uitgeput
door ‘t klagen,
Van nacht en uchtendstond haar weêrhelft
weêr blijft vragen.
Wat doet, waar zijt gij ? Verr’ van de Eg&
die gy mint,
Waar voert u ‘t buldrend Lot, getrouwe
hartevrind ?
Ach! ‘t afzijn staat wellicht (mocht ik ‘t
my -zelv bedekken !)
Zich naar ‘t Gerucht verkondt, noch langer
uit te strekken,
En ‘t weerzien is nog ver?, noch eindloos
verr’ ! Ik beef. Zy die den Leopard door Frankrijks beemden dreef,
Belloon, verwoest ons erf en bloeiënde
gewesten.
De Vorst, als balling ‘s lands gejaagd uit
wal en vesten,
Doolt in den ban zijn, Volks, verstoten
van den throon;
En trouwloos moordgebroed (6 onverduurbre hoon!)
Durft hem betichten, hem! hem voor hun
vierschaar dagen.
Verachtlijk slavenras, den keten pas ontslagen ! Neen zulk een tuimelgeest kan langer niet
bestaan :
Neem, Frankrijk! neem de wet van uwen
Koning aan !
Goede regels! Nog beter echter dan BILDERDIJRS
alexandrijnen zijn de oorspronkelij ke verzen.
CLOTIL.D au sien amy doulce mande accolade,
A son espoulx, salut, respect, amour !
Ah! tandiz qu’ esplorée et de coeur si malade,
Te quier la nuict, te redemande au jour,
Que deviens, où tours-tu?loing de ta bienaymee
OU les destins entraisnent donc tes pas?
Faut que le dize, helas! s’en croy la renommee,
De bien long-temps ne te revoyrai pas.

Bellone , au front d’arhain, ravage nos
provinces ;
France est en proye aux dents des léoparts :
Banni par ses subjects, le plus noble des
princes
Erre, et proscript en ses propres remparts
De chastels en chastels et de villes en villes,
Contrainct de fuyr lieux où devoit regner ;
Pendant qu’ hommes félons, clercs et fourbes serviles,
L’ozent, 6 crime ! en jusdment assigner !....
Non, non, ne peult durer tant coulpable
vertige :
0 penple franc, reviendraz à ton roy!
Maar VILLEMAIN zegt L niet ten onregte :
~1 il y a dans le style et la pensée de ce
temps un reste de rudesse choquant pour
le nôtre. Si donc jamais on vous montre
des poésies du XV”” siècle, où le plaisir
que vous éprouvez Soit sans interruption
et sans erort, où le style, charge seulement,
pour memoire, de quelques mots surannés,
coule du reste avec aisance et soit partout
précis et clair, dites-vous bien que ce n’est
pas du moyen âge; il y 8 mensonge plus
ou moins habile.”
En daarom, al werd er in die gedichten
ook niet gesproken van de wachters van
Saturnus en enkele andere za!<en, waar men
i n d e lDde eeuw nog niet van droomde,
zou men reden hebben om te ttijfelen of
zij wel zoo oud waren.
De geschiedenis daarvan is deze. Er
leefde in de vorige eeuw een markies DE
SURVILLE,
die verzen had gemaakt, maar
zonder dat het publiek er bijzonder meê
ingenomen was. Kort voor zijnen dood gaf
hij aan zijne vrienden eenen bundel gedichten, het werk van eene dame uit het
aanzienlijk geslacht waartoe hij behoorde
en die in de 15de eeuw geleefd had, met
name CLOTILDE DE SURVILLE. Hij had ze
afgeschreven naar het oorspronkelijke handschrift, dat handschrift zelf evenwel heeft
niemand gezien. In 1802 gaven zijne vrienden die gedichten uit en zij maakten grooten opgang.
Wie nu die gedichten gemaakt heeft, de
markies DE SURVILLE of zijne vrienden,
schijnt onzeker, maar zeker is het, dat zij
niet van de 15d” maar van de 18d’ eeuw
zijn en dat, zÓo er in de 15d” eeuw eene
CLOTILDE DE SURVILLE geleefd heeft, wat
mogelijk is, zij geheel onschuldig is aan
het werk dat men haar heeft toegeschreven.
Zulke mystilìcatiën vielen juist in den
smaak der 18de eeuw. Men herinnere zich den
armen CHATTERTON, die van de gedichten
door hem op ROWLEYS naam uitgegeven,
zooveel verdriet had. Of wij er MACPHER-
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SON,

den uitgever van

OSBIAN

mogen bij-

voegen schijnt nog altijd onzeker. In ons
land zag in die eeuw de beruchte KLAAS
KOLJJN het licht, om van geene
anderen te
spreken. In onzen tijd valt zoodanìg bedrog minder gemakkelìjk, ten minsten het
wordt wat. spoediger ontdekt. Men denke
aan den SANCHUNIATON, die na korten tijd
reeds herkend werd voor hetgeen hij was.
Daarom wie lust heeft in het zweet zijns
aanschijns
verzen te smeden in den trant
van MELIS STOKE of catsiaantjes te knutselen, zette er liever zijnen naam onder, hij
bewaart zich dan voor eene onvermijdelijke
teIeurstelling
en vindt er misschien nog wel
die hem en zijn werk bewonderen.

De dertig schoonheden (vgl. X111. bl.
244, 268). BRANTOME vermeldt ze in zijne
Vies des Dames Galantes, Discours 11, Article 111. Hij beweert ze te hebben hooren
opnoemen door eene spaansche dame te
Toledo, waarom men ze dan ook bij hem
eerst in het Spaansch en vervolgens vertaald in het Fransch vindt.
Wat aangaat het latijnsche gedicht en
al wat verder met de dertig schoonheden
in verband staat, hieromtrent kan A. v. R.
ingelicht worden door BAYLE, i. v. He’Zène.
L.

v. M.

Lawrence Minot, The seaílght in the
Zwin (vgl. X1. bl. 13; X11. bl. 10). Volzijn de dichtstukken van
niet in 1794, maar in 1795 door
RITSON
in het licht gegeven. Deze uitgave
is echter moeielijk te verkrijgen. Eene
fraaie en vermoedelijk naauwkeurìge uìtgave is dan ook in 1825 bezorgd. Van
deze laatste zal dus wel een exemplaar te
bekomen zijn.
C. VAN MAANEN.
gens

D'ISRAELL

MINOT

Gedichten van Wouter Verhee (vgl. X111.
bl. 176, 242). Hij schijnt in zijnen tijd
als dichter bekend te zìjn geweest. In het
bruìloftsdìcht
voor ADRIAAN
WOUTERSZOON
VERHEE, zonder twijfel eenen
zoon van dezen zelfden WOUTER, wenscht P. c. HOOFT
(Ged., uitg. v. BILDERD. It. bl. 97.) der
bruid toe:
Dat haast een

WOUTER

of een jonge

JAN

VERHEE

Uit u verrijzen zal, die met zijn zoete
vaarssen
‘t Gedicht zijns tijds verdoof, gelijk de zon
de kaarssen.
JAN
VERHEE
is waarschijnlijk dezelfde
als JAN CORNELISZOON VERHEE, t. 1. a. pl.
in den Nuv. vermeld. Niet alleen door moed
en vastberadenheid, maar ook door geleerdheid en smaak was hij bij zijne tijdgenooten

beroemd. Volgens WA~ENAAR,'&W~~TY&Z~,
VIII. bl. 654, bezit de stadsbibliotheek te
Amsterdam boeken door hem geschonken.
Uit de aangehaalde woorden van HOOFT
schijnt te blijken, dat ook hij dichter was.

P. L. wz.
J. G. de Loches (vgl. X11. bl. 308, 373
en X111. bl. 204). Op de NuamZZjst
der
Waalsche predikanten in VAN REIJNS Gesch.
van Rotterdam, dl. 1. bl. 101 der aanteekeningen, komt in het jaar 1748 nog voor
JEAN
DE
LOCEES,
van Haarlem, overleden
C. VAN SIAANEN.
in 1773.
Lied van Pierlalzgl.

X111.

bl. 267).

De grìeksche vertaling daarvan ken ik
niet, maar ik meen ergens gelezen te hebben, dat dit lied tot de historische behoort
en eene toespeling bevat op de gebeurtenissen in België in de vorige eeuw. Wie
kan daaromtrent meer mededeelen ?

Pierlala. Ik herinner mij de woorden .
van de grìeksche vertaling niet meer, maar
als maker van die vertaling is mij steeds
genoemd JACOBUS ALBERTUS VAN WAENEN,
predikant, laatst te Woerden, die den 28””
aug. 1843 te Voorburg overleed. Ik heb
hem die vertaling een- en andermaal in
gezelschap hooren
voordragen.
9 Januarìj .

J. Jz. de Dood (TXIII. bl. 243). De
vraag naar het versje van CHANDELIER en
de mededeeling er van geeft mij aanleiding
over dien J. J. DE DOOD mede eene vraag
te doen: - Is er iets meer van hem bekend dan die operatie, zoo als WAGENAAR
ons dit in zijne Bes&. van Amsterdam
mededeelt? De koelbloedige smid moet ook
dichter geweest’ zijn. Immers in de beschrijving, behoorende bij de fraaie prent,
voorstellende den optogt te Jisp ter gelegenheid van de viering van den Rijswijkschen vrede in 1697, komt een. vers voor
van J. DE DOOD, dat door van OLLEFEN in
zijn Sads- en Dorps beschr$vìng aan onzen
smid toegeschreven wordt. - Zijn er meer
proeven val1 zijne poëzy ? Of dwaalde VAN
OLLEFEN in zijne mededeeling, dat de jìsper
dichter en de steensnijder één was? De
overlevering moet echter bevestigend geluid hebben, daar VAN OLLEFEN doorgaans
tc vertrouwen is, dewijl hij zijne berigten
meest uit de plaatsen zelve ontving. Bij
een onderzoek dat wij te Jisp deden,. vonden wìj in de doop- en begraafboeken wel
herhaaldelijk eene familie DOOD vermeld,
maar treffen er geene DE DOODS aan. Kan
het nu ook zijn, dat onze smid in de
groote koopstad zijn verblijf houdende, zich
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.
zijner dorperheid ontwassen gevoelde en
het toevoegsel DE voor zijn eenvoudigen,
wel eenigzins somberen naam plaatste ?
Is hij dezelfde als de maker van het gedicht, dan moet hij een hoogen ouderdom
bereikt hebben . - Mogt den lezers van den
.Nuvorscher iets meer over J. J. DE DOOD
bekend zijn, gaarne zouden wij hunne berigten in ons tijdschrift opgenomen zien.
H-g.

Eenige vragen betreffende de Geesteranussen (vgl. A. R. ; X11. bl. 49, 306 ; X111.
bl. 180). Ik weet niet of reeds in dit maandschrift melding is gemaakt van J U S T U S
GEESTERANUS
als zoon van den bekenden
ARNOLDUS.
In het Puiboek der huwelijksaanteekeningen te Amsterdam vindt men
het volgende :
JI 20 Nov. 1659 J U S T U S G E E S T E R A N U S van
JJ ‘t huys te Loevesteyn, predt. van de ren monstrantse gemeente te Amersfoort, geJJ adsistt.
met SUSANNA VAN OOSTDYCK SyII
~)moeder ter eenre en ANNETJE VAN MSARJJLOOP v a n ‘s Hage out 26 Jaren ouders
JJ dood, geadsistF.
met
GERRIT
VAN
MAAR)’ LOOP haar broeder, woond op de NieuJJ wendyk ter andre zyde.”
J U S T U S G E E S T E R A N U S was alzoo o p Loevestein geboren.
Zie verder over de GEESTERANUSSEN0.a.
Vaderl. Woordenb., dl. XVII. bl. 86-98.
W. J. C. v. H.

Daniel Joncktijs. Welke werken in proza
heeft deze geschreven behalve De p2jnbank
weersproken en bemagtigd?
NEPTUNUS.

Dr. Bernard Nieuwentijt. In

VAN

SAND-

Kronqkmatige en Geschiedkundige Beschr@ing
van Purmerende vindt men de
levensbescl,rijving van deze geleerden man,
die te Westgrafdijk geboren, zich als docter te Purmerende nederzette en aldaar
den 30eten mei 1718 in den ouderdom van
64 jaren overleed. De heer VAN SANDWIJK
vermeldt, dat N I E U W E N T I J T den 12den november 1684 huwde met EVA MOENS, weduwe van den kapitein P H I L I P M U N N I K .
Het is mij gebleken, dat N I E U W E N T I J T in
later tijd hertrouwd is, ofschoon de levensbeschrijving daar geene melding van maakt.
In het trouwboek van Wormer vond ik:
,112 maart. De edele B E R N A R D U S NIEUWENTIJT, Med. Dr.
bruydegom, van Purmerende, met juff. ELISABETH LAMS bruydt van
Wormer.” Zij was eene dochter van WILLEM
GERRITZ LAMS, burgemeester te Wormer, die Het groot Previlegie-Handvest Boeck
van Kennemerlandt etc., zamenstelde. Doch
ook deze vrouw mogt dr. NIEUWENTIJT niet
WIJKS

lang bezitten, daar wij reeds op datzelfde
jaar 1699 den 16d”” junij in het JJ begraafboek” vinden aangeteekend: Juff. NIEUWENTIJT
overleden tot Purmerende, doch alhier begraven.
H-g.

J.

MOntanUS

enJ.Mehrning.

In

SCHIJNS

Hist. der Mennon., dl. 111. bl. 375, vind ik
een citaat uit G. ROOSENS Unschuldt und
Gegenberieht, waar te lezen staat: JJ gelijk
men uit de Doophistorie van JOHANNES
MONTANUS,
zoo als dezelve door J A C O B U S
MEHRNING
uit Holstein beoeffenaar der
heilige godgeleerdheid uit het Nederlandsch
in de Hoogduitsche tale is overgezet en
gedrukt in den jare 1647 en 1648 te Dortmond omstandig zien kan.” O T T I U S in
zijne Annales Anabaptistici teekent op het
jaar 1647 aan : JJ JAC.MEHRNINGS ausz Holstein Historia Baptismi in 4”. Germanice
Dortmund. prius conscripta a JAC. MONTANO.” J. H. BURGMANN, Dissert. de historiae Mennoniticae fontibus, 1732, p. 16, zegt
er van: JJ prodiit hoc scriptum germanica
lingua exaratum Tremoniae 1647 in 4”.
sub tit. der heiligen Tau$ Historie” en verwijst tot verder narigt, hoe dit boek een
soort van antwoord is op JODWUS GLANE,
Nothwehr für den Kintertauf
1638 naar
JOH.
MOLLERI
Isagoge ad historiam CZersonesi Cimbricae, p. 11, c. V, 5 7, die ik niet
bezit. Het boek van M E H R N I N G moet nog
in de hamburgsche bibliotheek (nit het
legaat van n. K R O H N ) v o o r h a n d e n ” .
Wie bezorgt mij een exemplaar? en ‘zk
weet iets mede te deelen over JOH. of JAC.
MONTANUY?
Bestaat zijn werk nog? ‘t Is
natuurlijk iets geheel anders dan het boek ’
Van
HERM. MONTANUS, Nietigheid van den
kinderdoop, 1647, dat op bijkans elke boekverkooping voorkomt.
CONSTANTER.

Een kinderleesboekje.
Vijftig jaren geleden was in Holland in gebruik een klein
go. of 12”. ,leesboekje, naar ik meen, 32
bladzijden groot, waarin voorkwamen versjes als o. a. van P O O T : )~Hoe genoeglijk
rolt het leven” enz. ; van jonkvr. DE LANNOY
3p de onbestendigheid; nog een aanvanzende met »Bollebakkertje! op zijn muilen,
Irak aan ‘t builen, volgt den klepper en
‘t geraas, van zijn ratel en zijn gaas;”
voorts
: JJ Eer maakt de stier een predika.
;ie, ” enz. Welke was de titel en wie de
verzamelaar? ANSLTJN ? Waar is ‘t uitgezeven? te Leiden bij DUMORTIER? Gaarne
zag ik deze vragen beantwoord.
H. R.
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Reis door Engeland, Schotland en Yrland, Wie is de schrijver van een niet
onbelangrijk werkje, getiteld : 1) Geclenkwaardage aantekeningen gedaan door een Reiziger
in de jaren 1697 en 1698 vaa geheel Engeland, Schotland en Yrland, etc. Tot Utrecht,
bij ANTONY SCHOUTEN, 1699?

L-F-T.
Schouwburg van in- en uitlandsche letterkunde (vgl. X111. bl. 149, 205, 210 en
266). De onzekerheid waarin de stellers
van de verschillende artikelen over dit onderwerp verkeeren, nopens de reden waarom
no. 111 voor 1810 van dit tijdschrift niet
te vinden is, kan alleen worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat zij
gebonden exemplaren van dien jaargang in
handen hebben gehad, waarbij natuurlijk de
omslagen van de verschillende nommers zijn
weggevallen. Op den achterkant toch van
den omslag van no. IV lees ik (in een ongebonden exemplaar) het volgende Belangrqk berigt, dat de zaak voldoende opheldert:
))De Lezers van den Schouwburg zullen
met reden verwonderd staan, no. 3 van dit
journaal niet ontvangen te hebben en nu
no. 4 te zien verschijnen. Deze verwondering echter\ zal (misschien) ophouden, wanneer de uitgevers hen bij dezen ter kennisse
brengen, dat de uitgave van ‘dat, 3de Nommer, voor de verschijning van hetzelve en
zelfs voor dat het gedrukt was, is verboden, omdat in No. % van dit jaar te bits (*)
was beoordeeld geworden het zesde Deel
van ‘t bekende werk van den Heer JOHAN
MEERMAN,
heer van Dalem en Vuren, getiteld: Eenige Berîgten omtrent het Noorden
en Noord-Oosten van Europa.
(*) De uitgevers hopen, zich met het
gebruiken van dit woord bits niet te vergissen; misschien drukt het hier te veel,
waarschijnlijk echter te weinig uit. Edoch,
daar zij niet hebben kunnen slagen een
schriftelijk bewijs van deze suppressie te
bekomen, strekt hen dit, vertrouwen zij,
ter genoegzame verschooning. Dit weten
zij ondertusschen met zekerheid, dat zij de
straf in quaestie zich door de Recensie
van bovengemeld werk op den hals gehaald
hebben.”
Deze kleine bijdrage tot de geschiedenis
van de drukpers in Nederland moge tevens
strekken tot bewijs hoe gelukkig het geweest is, dat de volzin: De voornamen komen in de regering, voorkomende in het ontwerp van grondwet voor Nederland van
G. K. VAN HOGENDORP, niet tot Wet is
verheven.
Deze Schouwburg, dien men met regt den
geelen beul van dien tijd zou kunnen noemen,
bevatte in de regel zeer degelijke recen-

. . . waarbij de maatschappelijke positie
31811,
van de mannen wier werk beoordeeld werd
geen reden tot bemanteling was. De les
door den heer MEERIAN op zoo arbitraire
wijze gegeven heeft daarom ook niet belet,
dat reeds in dat zelfde no. 4 zijne voorlezing Over de blgken der Goddelijke w$heid,
Op de bijtendste en geestigste wijs geper- ll.
sifleerd werd.
Don Qnyote de Ia Mancha en el siglo

X1X (vgl. X111. bl. 211 en 268). LABORANTER
dankt bij dezen den heer SURINGAR
voor de toezending en den heer c. V A N
MAANEN
voor de opgave der vertalingen
van bovengenoemd werk, en houdt zich verder aanbevolen, zoo er soms nog meer mogten bestaan.

Den Rosegaert der bevruchte vrouwen
(vgl. A. R.). Bestaat er eenige reden waarom commissarissen van de tentoonstelling
te Delft het exemplaar van den Rosegaert
der bevruchte vrouwen, Leyden bij JAN MATHIJSZ, toebehoorende aan dr. J. SOUTENDAM, omstreeks 1525 stellen? Zie Catalogus van Delft, bl. 14. Ik geloof, dat de vervaardiger van den uitmuntenden catalogus
der amsterdamsche bibliotheek beter in zijn
regt was, toen hij (zie catalogus van Amsterdam 1861, bl. 171) deze editie op circa
1560 stelde. Wat bragt de delfsche commissie er toe om hiervan af te wijken? De
Rosengaerden zijn bekend genoeg. Daar ik
bezig ben de geschiedenis dier oude vroedwijf-boeken te bewerken, zal mij een naauwkeurig antwoord hierop bijzonder aangenaam
zijn.
Utrecht.
Dr. BROERS.

Nioolaas Petry van Deventer (vgl. X111.
bl. 245, 268). Tot antwoord aan R. E. dient,
dat het uittreksel uit de nalatenschap van
den bosschieter JACOB V A N D E R B E E C K
door mij in der tijd werd afgeschreven uit
een scheepsboek van het daar genoemde
schip de Olyphant, waar de genoemde goederen voor den mast werden verkocht, zoo
als thans op onze oorlogschepen nog plaats
heeft, wanneer iemand der equipagie aan
boord komt te overlijden; maar waar het
provenu van de nalatenschap van VAN DER
BEECK
gedeponeerd werd, kan ik niet opgeven.
LABORANTER.

Adrianus van Crimpen. Onder de eerste
schoolopzieners in ons vaderland wordt bij
HEMKES in zijn Hundb. voor Schoolopz. enz.,
dl. 11. bl, 259, vermeld A. VAN CRIMPEN,
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te Ossendrecht, benoemd 22 aug. 1801, doch
tijd en wijze van aftreding onbekend.
Ongetwijfeld is deze dezelfde, die, als
predikant bij de Hervormden, van Wijk aan
Zee den 12d’” julij 1789 naar Wolfaart,sdijk
beroepen werd, aldaar den l@“” act. 1789
bevestigd is, en afscheid gepredikt heeft den
Gden mei 1792, als beroepen naar Stavenisse.
Terwijl hij te Wolfaartsdijk stond, is aldaar uit hem en zijne echtgenoot JOHANNA
LAURINA
TEERLINK,
den 17den maart 1790,
een zoon geboren, PIETER GIDEON genaamd,
bij wiens doop op den 2eKten dier maand
als doopgetuigen stonden PIETER GIDEON
UDEMANS

en

SARAJOHANNATEERLINK.

DeZe

zoon komt in de Naamreg. van Ofjcieren
voor als kapitein-kwartiermeester sedert 26
nov. 1526 bij het regiment ligte dragonders
no. 4, en het laatst als zoodanig bij het
2d” regim. zware dra.gonders. - Gaarne
vernam ik eenige bijzonderheden van dezen
schoclopziener, mitsgaders van zijnen kerkelijken levensloop als predikant, alsmede
tijd en plaats van het overlijden van zijnen gemelden zoon, ten dienste van ‘s mans
levensgeschiedenis.
Wolfaartsdijk.
J. VAN DER BAAN.

Plaats uit Vondels Lucifer. Wat beteekent kwijten in zzjnen last in de volgende
regels van VONDELS Luczpr ?
Had zich Apollion in zijnen last gequeeten,
Hij had ons hemelrijck in Adams rijck vergeeten.
L.

Vondel en Starter. De heer

v. M.
EEKHOFF

zegt in zijne Bloemlezing uit den Frieschen
Lusthof van Starter, bl. 134: 1) Indien men
mogt vragen, of STARTER ook met VONDEL
is bekend geweest, waarvan geen blijk bestaat, ligt dan ook een antwoord daarop
in VONDELS jjingekankerden
haat tegen al
wat naar streng Kalvinisme en Bruinisterij
zweemde”, waarvan mr. J. VAN LENKEP
(Vondel, VI. 89) spreekt.” - Maar ik lees
in den Navorscher X111. bl. 46, dat in den
door VONDEL
uitgegevenen Kuysheitskamp,
gedichten van STARTER gevonden worden.
Is dit niet een bewijs dat de twee dichters
met elkander bekend en bevriend waren?

KUNSTGESCHIEDENIS.
Clopscheentje (vgl. X11. bl. 277, 389 ;
X111. bl. 212, 270). Wij weten nu vrij
juist welk instrument dit is. De oorsprong
van het woord laai zich ook wel gissen.
De speelman droeg het in den achterzak
van zijnen rok of jas. Stellen wij ons de
lange jassen voor, die men nog niet zeer
lang geleden droeg, dan moest het viooltje
dat hij bij zich had, hem, terwijl hij wandelde, gedurig tegen, de scheenen kloppen.
A. Maclaine (vgl. X111. bl. 119, 155 en
246). Aan dezen geleerden persoon is mede
een belangrijk artikel toegewijd in v. D.
AA,
Biogr. Woordenb. der Neder& dl. XII.
bl. 37-38, naar hetwelk wij vermeenen
den vrager te mogen verwijzen.
Wolfaartsdijk.
J.VAN DER BAAN.
Tapijtwerken in de abdij te Middelburg door Jan de Maecht (vgl. X111. bl.
272). Wat de eerste vervaardiging van
zulke tapijtwerken betreft, noch Nederland,
noch Frankrijk kunnen zich daarop beroemen. Wij worden, helaas! al weêr naar
het Oosten verwezen, doch dezen keer zijn
het niet de Chinezen, maar de Turken.
1 Der Orîent schuf zuerst jene Teppiche,
deren glühende Farben mit der Natur wetteifern, wiewohl sich alle Muster nur auf

Dnrstellungen sus dem Gebiete der Pflanzenwelt beschränkten, wei1 das religìöse
Gesetz dem Muselmane verbietet , Menschen oder Thiere abzubìlden E s war
Frankreich vorbehalten, der wunderbaren
Kunst des Handgewebes in Europa einen
Aufschwung zu geben, und so treffen wir
bereìts îm zehnten dahrhundert nuf ein
Meisterstück der Weberkunst, den berühmten Teppìch von Bayeux, welchen die
Königin MATHILDE
verfertîgte.
Von Frankreich sus erstreckte sich bald
die neue Kunst bis zu den, durch Gewerbthztigkeìt sìch stets auszeichnenden Niederländern.
Besonders that sich die Stadt Arras hervor, weshalb die von ihr gefertigten Teppiche auch Arragi genannt wurden. Die
Fabrication wuchs am meisten ìm Schatten
der Klostermauern, und die ersten Fabriken
Frankreichs bestanden in den Abteien von
Saumur und St. Florentin (985). Im Jahre
1025 legten die Städte Poìtîers, Rheims
Troyes und Beauvais Fabriken an. Im
zwölften Jahrhundert hatten sich bereits
Corporationen dieser kunstfertigen Weber
gebìldet, sie fuhrten den Namen ) Sarraginos” auf den orientalischen Ursprung
ihrer Kunst hîndeutend. PHILIPP AUGDST
verlieh ihnen Statuten und Privilegien ,
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unter andern: die Befreiung eines jeden
Webers von den Dienstleistungen der Stadtgarde.
1302 traten sie zuerst als Fabrikanten
der ) haute lisse” auf, obwohl die Sarraginos und die Hautelissiers zwei besondere
Körperschaften bilden.
Diese Trennung dauerte bis zum Jahre
1625, wo eine Vereinigung stattfand.”
Wat de meerdere voortreffelijkheid der
fransche tapijten, en vooral die der Gobelins, boven onze hollandsche betreft, die
zal voornamelijk schuilen in de dessins en
de uitvoering. Mannen nh LEBRUN, BALLIN,
HOIJASSE, VAN DER MEULEN, LE FEBVRE,
MIGNARD,
enz. waren directeurs der fabrie-

ken, of leverden hunne cartons. Een reeks
van kunstminnende fransche koningen en ministers, waaronder FRANS 1, LODEWIJK XIV,
LOUVOIS, enz., waren krachtdadige beschermheeren.
Dat alles vindt men uitvoeriger beschreven in een artikel van G. HILTL, ))die Gobelìns zu Parìs,” in ))WESTERMANNS &?OnCttShefte,” september 1861,
Ook wordt daarin iets medegedeeld over
de bewerking der tapijten, de beroemdste
fabriken en hare dynastiën en nasporingen
omtrent de familie G O B E L I N . L - F - T .

Cornelis Pieterszqi Beaumont (vgl.
X111. 213, 270). Zoo als C O N S T A N T E R
t. 1. a. p. aanmerkt, deze persoon komt
niet voor in de geslachtlijsten bij BALEN
noch bij BEVERWIJCK, ook niet in de lijst
achter het werk van J. TIDEMAN, Gedichten
van sIMoN VAN BEAUMONT, Utr. 1843, en
evenmin in zijne Nadere mededeelìngen wegens
$fr. 8. van Beaumont en z$‘n geslacht, veelal
door den heer HOOFT GRAAFLAND te Utrecht
hem verstrekt, zie Korist- en Letterbode 1845,
no. 49 en 50, en toch behoorde hij tot datzelfde
geslacht, maar tot de delfsche
branche, waarvan eenigen in den Konst- en
Letterb. t. a. p. bl. 356 worden vermeld, doch
deze CORNELIS wordt niet genoemd, zoo
als had kunnen gedaan worden, hetgeen
ik hierbij wil aantoonen. Het is opmerkelijk, dat CONSTANTER, die de Beschrijving
van Delft 1729 heeft opgeslagen, naar aanleiding waarvan hij PIETER PIETERSZ vermeldt, CORNELIS PIETERSZ niet heeft opgemerkt, die aldaar eveneens meermalen voorkomt.
In een Wapenboek der HH. Regeerders
van Delft sedert den jare 1300, vind ik
vermeld CORNELIS PIETERSZ VANBEAUMONT,
havenmeester op Delfshaven 1559, 1565 ;
schepen (te Delft) 1576, 1590; thesaurier
1584, en weesmr. 1591 en 1592; zijn wapen is hetzelfde, als dat door het dordsche
geslacht werd gevoerd, Hiermede vertrouw

ik den persoon van het portret bij D. F. te
hebben aangewezen.
V. D. N.
[Ook de vrager zelve meldde ons voor een gedeelte hetzelfde. Hem was het door onzen geachten
medewerker B. N. medegedeeld.]

Portret van J, van Beuningen (vgl. X111.
bl. 272). Als vermoedelijke neef van GEURT
DIRKSZOON
VAN
BEUNINGEN,
die de vader
was van den staatsman KOENRAAD
VAN
BEUNINGEN, wordt bij v. D. AA, Bìogr.
Woordenb. der Neder& dl. 11. bl. 468-469,
melding gemaakt van GERAERT VAN BEUNINGEN, die met JACOB MAHU in 1598 uitvoer, om, door de straat van Magellaan
heen, den aardkloot om te zeilen, en op
welken ongelukkigen togt hij eerst viceadmiraal en eindelijk admiraal dezer vloot
werd. Deze zou de vader van J, VAN BEUNINGEN
kunnen geweest zijn.
Wolfaartsdijk.
J.VANDERBAAN.
Adriaan en Gideon van Nijmegen (vgl.
X111. bl. 270.) De schilder G I D E O N V A N
NIJMEGEN kan een van de twee oudere broeders geweest zijn van den kunstschilder
ELIAS VAN NIJMEGEN, geb. te Nijmegen 1667,
overl. 1755, met zijnen jongeren broeder
en kunstgenoot TOBIAS vermeld bij KOBUS
en DE RIVECOURT, Bekn. Bz’ogr. Handwoord.
der Nederl., dl. TI. bl. 439, op welke plaats
ook melding gemaakt wordt van DIONYSTUS
en GERARD VAN NIJMEGEN, beide kunstschilders, zoon en kleinzoon van ELIAS voornoemd. Zie ook IMMERZEEL, Levens en Werken yan HOL?. en Plaamsche kunstschilders
enz., dl. 11. bl. 272-273.
J.VAN DERBAAN.
Wolfaartsdqk.

Jacob Ruysdael (vgl. X111. bl. 273). Deze
schilder is, even als zijn broeder en kunstgenoot SALOMON, geboren te Haarlem. Het
amsterd. museum prijkt met 2 zijner schilderijen, en in den catalogus wordt zijn geboortejaar gesteld in 1636, maar in dien
van ‘t haagsche museum, waar 3 zijner
stukken voorkomen, in 1640. Hij overleed
in 1681. (KOBUS en DE RIVECOURT, Bekn.
Biogr. Handw. d. Nederl., dl. 111. bl. 41-43.)
Zie over deze beide kunstschilders ook IMMERZEEL, Levens en werken der ho.% en vlaamsche kunstschilders, dl. 111. bl. 41-43.
Voor den schilder M E I N D E R T H O B B E M A
kan men raadplegen : IMMERZEEL, a. w., dl.
IT. bl. 41 en KOBUS en DE RIVEC., a. w., dl.
1. bl. 767-768, waar beweerd wordt, op
grond $an een berigt in den Drentschen
Volks-Almanak van 1839, dat hij te Koevorden geboren, en in 1654 aldaar op gevorderden leeftijd gedoopt zou zijn. In VAN
.DER AA, Biogr. Woord. der Neder& dl. VIII.
bl. 838-841, wordt evenwel opgegeven,

.
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dat, door eene ontdekking in 1861, nu bewezen is, dat HOBBEMA in 1638 te Amsterdam is geboren. Hij huwde den 2den october
1668 EELTIE (AELTIE) VINCK, van Gorcum.
Wolfaartsdijk.
J.VAN DERBAAN.

Portret van Jan Everteen. Onder het
bekende

portret

van

JAN

EVERTSEN

scu@sit,

door

staat het
achtregelig
KOENERDING,
dat
eindigt : ))En Salants out gesticht is aan
zijn deucht geknecht.” Wat is de zin dier
woorden, wat is Salants out gesticht ?
Utrecht.
Dr. BROERS.
BERCKMAN,

Y

A.

BLOTELIJN
vers van J.

Geschilderde glazen. Onder HOOFTS onuitgegevene gedichten bevinden zich zes bijschriften op geschilderde glazen. Zij stelden
het volgende voor:
DAMOCLES met het zwaard boven het hoofd
hangende.
NERO besluitende zijne moeder te dooden.
DIOGENES met de hand uit de beek drinkende.
PYRRHUS
en cm~As.
Het leger van XERXES langs het lijk van
zijnen zoon heentrekkende.
PISO door eenen Spanjaard vermoord.
Zijn die glazen nog in wezen? Zoo niet,
weet men dan ook welk gebouw zij versierd hebben?
P, L . wz.
Maria M. la. Fargue. Wanneer en waar
heeft die persoon geleefd en heeft ze zich
verdienstelijk gemaakt in de. schilder- of
teekenkunst? Ik bezit eene lieve tee$.ning
van haar in waterverf, waarvan het Jaartal
onduidelijk is.
NEPTUNUS.
Jean Steen, Pinctor. Ik heb een gravure,
waaronder in ‘t midden de naam van dien
schilder en zijn kwaliteit gedrukt zijn, zoo
als ik die hier opgeef; aan de hoeken staat:
))J. STEEN P.” en ))J. HENDELOT f.“; onderaan 1) a Amsterdam, chez P. FOUQUET JR. ;
a Paris, chez BASSAN graveur.” - De schilder zit naast eene tafel, voor zijn ezel,
waarop vermoedelijk een schets van zijn
eigen beeld in crayon; terwijl hij naar die
schets ziet, stopt hij zijn pijp; op de tafel
ligt een mes en teekenpen; zijn gelaat
vertoont zich en profil en is levendig, geestig van uitdrukking, met een glimp van
lach er op, behalve een dunne knevel is
‘t gansch baardeloos. Zijn voorhoofd is gedeeltelijk bedekt door een soort van barret;
neus groot en spits, met scherp geteekende
opget*rokkene
vleugels ; mondspleet breed ;
lippen dun; kin vierkantig ; hals grootend
deels bloot; hoofdhaar lang en ordeloos
hangende. Zijn overkleed is tot onderaan
toe met knoopen voorzien, die ook rondom

de mouwen zijn gezet, de laatste van voren eenigzins gespleten. Nog zij vermeld,
dat hij op de schets is voorgesteld met een
glas in de hand. De pendant van dit portret is een vrouwenbeeld, dat tot onderschrift
heeft: MARGRITE DE GOJEN, femme de J.
STEEN. A Amsterdam, chex P. FOUQUET JR.
a Paris, chez BASAN (hier met ééne s) v*ue
St. Jaques ; aan de hoeken als voren. Ik
zal van dit portret enkel zeggen, dat de
vrouw, die ‘t voorstelt, een zeer onbeduidend, eenigzins dierlijk gelaat vertoont en
dat ze in de eene hand eene flesch en in
de andere een gevuld glas houdt, hetwelk
ze schijnt aan te bieden.
Beide gravures zijn goed uitgevoerd. Een
jaartal staat er niet op
Welke historische waarde hebben beide
portretten? Men gelieve in aanmerking te
nemen, dat ik nooit het oorspronkelijke
portret van den echten JAn STEEn of van
diens vrouw heb gezien ; mijne vraag komt
dus hierop neer, of men in de door mij
beschrevene gravures die origineelen - posito dat die van beide bestaan - herkent.
NEPTUIIUS.

Portret van Tromp. Wie weet iets omtrent het portret, zwarte kunst, te zeggen
waaronder VAN TROMP, REMBRANDT pinxit,
Published London acG. GRAHAM SCUlpS.
cording t o A c t May 2 5 b y C O L N A G H I &
Co.? Het portret is bekend genoeg. Kan
men met eenigen grond vermoeden, dat het
MARTEN HARPERTZ. Of CORNELIS moet Voor-

stellen? Of kan het ook een Engelschman
van dien naam zijn ? In de Collection of
Royal Songs of England, vind ik in eenen
adem GOLD NICK, LAWSON, VON TRUMP;
A long Parliament and a short Rump.” etc.
Wie wordt daar bedoeld en bestaat het
geschilderdeportret van REMBRAMDT ergens?
Ofi;reF;t geheel en al eene fopperij ?
Dr. BROERS.
.

Hoefnagel. Was GEORG HOEFNAde bekende schilder, een broeder of
neef van SUSANNA H O E F N A G E L , de moeder
van CONYTANTIJN HUYGENS? Beide werden
te Antwerpen geboren, GEORG in 1545,
CIeorg

GEL,

SUSANNA eenige jarenlater, wanthaarechtgenoot CHRISTIAAN HUYGENS Zag in 1551
het levenslicht. SUSANNA had wel een broeder JORIS (GEORG), maar van dezen vind

ik in de M. S.-genealogie van het geslacht
geen
zoon JOANNES vermeld,
die mede schilder was, en als zoon van
GEORG
wordt opgegeven. ( Z i e Vaderl.
Woordenb., dl, XX. bl. 608.) Was dus de
jongere schilder wel zoon van GEORG, of
HOEFNAGEL

was zijn naam wel JOANNES?

CL'

Milderij van den toren van Babel. Op
eene schilderij, het bouwen van den toren
van Babel voorstellende, maakte HOOFT een
paar nog niet uitgegevene bijschriften,
waarschijnlijk nog vóór zijne reize naar
Italië, waarheen hij in 1598 vertrok. Weet
iemand ook iets omtrent eene zoodanige
P. L. wz.
schilderij uit dien tijd?

Portret van Prins Willem 4, door Cor nelis Visscher de Oude. Is het ook aan
een onzer medewerkers bekend waar deze
afbeelding van den prins beland is ? MIEREVELD
gebruikte haar voor zijn stuk op
‘s Rijks Museum te Amsterdam aanwezig,
volgens aanteekening op die schilderij. De
gegraveerde kopijen er van zijn mij bekend.
D. FRANKEN.

Schilderij van Rubens. Bestaat de schilderij van RUBENS nog die de romeinsche
maagden voorstelt den Tiber overzwemmende ? Zoo ja, waar dan? Is zij ook in
prent gebragt ?

Adam van Vianen. Is er ook iets bekend omtrent dezen? Op een beker door
hem vervaardigd in den vorm van een
scheepje dichtte HOOFT een bijschrift, dat in
BILDERDIJKS uitgave zijner gedichten, dl. 11.
bl. 231 gevonden wordt.
Portret van 1621. Wien stelt voor een
portret en medaillon, randschrift à rebours,
tousiours vivant, anno MDCXXI, een schoon
jongman, met platten kraag, in zijden vest
gekleed, octavo formaat, zeer schoon gesneden in de manier van H. WIERICX, of
wel van J. DE GHEIN. Het gelaat toont eenen
Nederlander. Een exempl. op zijde gedrukt
ligt voor mij.
L.
B. N.
H. Baur, kunstenaar in ivoor. Voor mij
ligt een portret, borstbeeld, in de kleeding
van het eerste vierde gedeelte dezer eeuw ;
de voorgestelde kan een man van omstreeks
40 jaren geweest zijn met een aangenaam,
schrander uiterlijk, Het ‘portret is uitmuntend in ivoor (basrelief) gesneden zonder
aanduiding van persoon, alleen leest men
tegen de afsnede van den arm den naam
aan het hoofd dezer vraag gesteld. Wie
was die H. BAUR en is er omtrent zijn werk
meer bekend ?
D. F.

Portret door Romein de Hooge. Van wien
is het volgende portret? Breed en groot
folio in harnas, regts, het hoofd met eenigzins scheeven hals, met lang haar of pruik,
kraag vierkant, met ridderorde; een kruis
met diamanten aan een lint. Onder aan het
borststuk een schelp. Over het harnas een
krijgsmantel. Een commandostaf in de regter hand; de staf rust op een kanon. Achter het portret een zeeslag. De buste staat
in een poort, waarin aan de eene zijde een
drietand en een stok met vuurpot (wierookvat?), aan de andere zijde een pijlbundel met bijl, waaronder een papier ligt,
waarop geschreven 1) Hantvesten ende Privilegien der stadt Rotterdam” ; met het
wapen van Rotterdam en S P Q R. Een
scheepskroon en lauwertak vindt men boven de poort, en in het gewelf staat geschreven N Sagoque togaque”, ) door krijgsmantel en tabbart uitmuntende.”
Onder het portret is eene groote ruimte
voor het onderschrift, en nog een groote
cirkel voor een ander onderschrift of voor
het wapen. De gravure is kennelijk van
ROMEIJN
DE
HOOGHE,
doch zonder naam
des graveurs.
Wie is zoo goed mij te zeggen van wien
dit portret is, proefdruk voor alle letter?
Kan het ook de admiraal BASTIAANSE of
ALMONDE Zi..n? van dezen ken ik de portretten niet; of MIDDAGTEN? Op dezen lijkt hij
wel iets, volgens het portret van A. VAN
BUIJSEN.

Utrecht.

Dr.

BROERS.

TAAL1 UNDE.
Doe wel aan iedereen, al was het ook
een” Fries (vgl. A. R. ; X111. bl. 96, 183).
J. D.
Zonder te willen bestrijden wat 7 ter
.
aangehaalde plaats zegt‘ omtrent het nijmeegsche opschrift of spreekwoord, maar
veeleer met hem aannemende, dat het moet
zijn : ))Doet wel aan iedereen, al was het
ook een Fries,” veroorloof ik mij enkele
bedenkingen in het, midden te brengen,
omtrent hetgene de steller zijne bewijzen
noemt, voor zoo verre namelijk het in zijne

bedoeling ligt om, waar hij spreekt van
Friezen, bepaaldelijk aan te wijzen de bewoners van het eigenlijke of tegenwoordig
Friesland.
Men vreesde de Friezen, zegt hij, als
naburen, als lastige, volstrekt niet fijnbeschaafde ja ruwe naburen, en als eerste
bewijs wordt aangevoerd, dat in een te
Gent in 1839 uitge.geven boekje gelezen 8
wordt : ,,En la parvlsse de Rekenijnghe y
))a ung homme féodal que est tenu estre
l)sur le pont du Burg h Fournes lors que

.
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»le Conte y prend sa réfection pour garn der le dict pont contre les Vryses sauZvaìges.”
Dat men te Nijmegen de Friezen, dat
zijn de Frìsìì, bewoners van het Frisia
propria of het eigenlijke Friesland vreesde,
dat zou kunnen’ opgaan, maar dat dit te
Veurne het geval zou zijn geweest, is minder aannemelijk. Men sla een oog op de
eerste de beste kaart der Nederlanden, en
men zal vinden dat Veurnambacht het
uiterste grensgewest aan de eene, Friesland
het uiterste aan de tegenovergestelde zijde
uitmaakt. Dat men nu te Veurne de bewoners van dát land als naburen zou hebben beschouwd, en zoo gevreesd dat er een
schildwacht op de brug van het kasteel
werd geplaatst om den graaf te beschermen,
wanneer hij zich daar kwam verlustigen,
schijnt mij toe wat ver te zijn getrokken.
Ik ken het aangehaalde gentsche boekje
niet, en het is mij niet mogelijk eenigen
zin te hechten aan de woorden: En Ia parvìsse de Rekenqnghe. Maar dewijl op korten
afstand van de stad Veurne eene parochie,
Ren@ghe
genaamd, is gelegen, geloof ik
voor parvisse de Rekeninghe te mogen lezen: En la paroìsse de Renìnghe. Had die
parochie de eer, of was zij verpligt een
man te leveren om den graaf te bewaken
wanneer hij zich op het kasteel bevond,
dan moet dit dagteekenen van de allervroegste tijden, want het bedoelde kasteel,
n a i n d e 8”, ge, 10e, 11” e n 12” e e u w e n
veel te hebben geleden van de woeste benden, die zich langs de vlaamsche kusten
ophielden, werd in de 13” eeuw geheel
onder de voeten gehaald en is niet meer
herbouwd.
Het kan niet te pas komen hier in breede
ontwikkelingen te treden, ten betooge dat
wanneer men leest van de Friezen uit de
eerste eeuwen onzer tijdrekening, niet altijd
en in elk geval daarvoor moeten gehouden
worden de bewoners van het tegenwoordige
Friesland; maar dat integendeel men wel
in het oog moet houden dat zeer vele andere landschappen als tot Friesland behoorende werden beschouwd, en de bewoners
daarvan onder den naam van Friezen werden aangewezen. Ik verwijs naar hetgene
MENSO
ALTING in zijne Nat. Germ. Infer.
Purs altera, f”. 60 sqq. leert, welke leer
bij alle vroegere en latere schrijvers wordt
en door HOOGSTRATEN in
teruggevonden
zijn bekend Woordenboek op het woord
Vrìezen wordt medegedeeld. Wij lezen daar
het volgende : »De volkeren van deze land)) streken, (die namelijk welke beschouwd
»werden tot Friesland te behooren) zijn
1) onverschillig dan eens Friezen (Fresiones)
»dan eens Saxen (Saxones) genaamd, ge»lijk zulks genoegzaam blijkt uit het over-

) trekken van beide natiën naar Britannie
))onder hunne veldheeren H E N G I S T U S en
1)

HORSA."

Na de aanhaling van het vers van MELIS
STOKE: Oude boeken hoor ik gewagen.
Dat al ‘t land beneden Nijmagen, Wilen
Nedersassen hiet, etc. volgt :
nHet is niet wel te bepalen tot wat tijd
) de Friezen zich binnen de grenzen ge)) houden hebben. Ondertusschen is het zeker
))dat deze naam zich te eeniger tijd over
))de Schelde tot in het land der Morinen
1 heeft uitgestrekt” etc. N Behalve dat is
1) het zeker dat het strand langs de vlaam1 sche kusten ook onder den naam van het
) saxische strand begrepen wordt.”
Dit saxische zeestrand (Litt,us Saxonicum),
hetwelk zich uitstrekte van Antwerpen
langs de Schelde tot de rivier de Aa of
Aha bij Grevelingen (vroeger de Sincfala),
was het oord waar zich die woeste volken
ophielden, wier beschaving door St. AMAND,
St.

LIEVEN,

St. ELOOY,

St.

WILLEBRORD,

enz. met zoo weinig succes werd ondernomen ; en het waren die strandbewoners,
van welke Veurne, gelegen op de grenzen
van het land der Morinen, zooveel last
leed, dat de burgt of het kasteel geene genoegzame verdediging meer opleverde, maar
dat men genoodzaakt was de stad zelve
binnen muren te besluiten.
Ik herzeg : ik ken het gentsche boekje
niet, maar een onderzoek in de meest bekende vlaamsche kronijken in het algemeen
en in de jaarboeken van Veurne in het
bijzonder, doet mij gelooven, dat wanneer
gesproken wordt van Vyyses saulvaìges, dit
niet, van toepassing is op de bewoners van
het eigenlijke Friesland, maar dat integendeel die uitdrukking is gebezigd om dìe
Friezen te onderscheiden van de woeste
bewoners van het saksische strand.
Als tweede bewijs wordt sub B aangevoerd: ))JACOB VAN MAERLANT, ook uit die
I) buurt afkomstig (Veurne namelijk), want
))Damme was zijn vaderstad, had het ook
1) volstrekt niet op de Friezen begrepen.” Of de eerste uitdrukking juist is, laat ik
in het midden, maar zooveel is zeker, dat
een Dammenaar even vreemd zou opzien
als hij hoorde zeggen dat hij te huis behoort in de buurt vau Veurne, als het geval zou zijn bij een Katwijker, aan wien
men zijne woonplaats, als gelegen in de
buurt van Oude Tonge zoude aanwijzen.
En wat de tweede aangaat, heeft men
slechts op te slaan de Bijvoegsels op het
eerste deel van WAGENAAR, blz. 89, om te
zien welke Friezen MAERLANT bedoelde bij
de als bewijs aangevoerde versregels:

Tfolc dat upter sec weent al
~~Tusschen d’ Wesere ende Sincfal
1) Dat wi Vrieslant heten bi namen.
. . . . . . . . . . . .
~~Teenen tiden quam sulc geval
billen volke dat tusschen Sincval
slenter Wesere sat alleene
»Dat daer was een stare gemeene
)J En altemale Vriesen Ihieten.”
JJ

Sub C worden als meer materiëel bewijs
aangevoerd drie afzonderlijke zinsneden, getrokken uit het door den heer J. H . VAN DALE
uitgegeven ij Reglement voor de Scheepvaart
en de heffing der tollen op het Zwin van
den jare 1252.”
Dit Zwin, wel te onderscheiden van het
Zwin, waarvan MAERLANT ter a. pl. gewaagt, als vroeger Sincfala genaamd, was
toen de haven van Damme, welk Damme,
trots Venetie, de stapelplaats was van den
handel der bekende wereld. Dáár waren
de hoofdkantoren gevestigd voor den ontva>g v a n d e in- en uitgaande regten der
koopwaren en van de tollen, die wegens
de vaartuigen moesten worden betaald. Ik
zeg hoofdkantoren, want het blijkt uit het
reglement, dat beneden Damme tot bij Sluis,
en dus op het meer binnenlandsche gedeelte
van het Zwin, nog kantoren waren gevestigd, te Munnickereede namelijk, te Houcke
en te Mude, terwijl dit almede het geval
was te Sluis, te Sleperdamme, Coxie en
Oostburg, gelegen aan den mond vau het
Zwin, en op dat gedeelte, hetwelk in zeker charter van 1243 wordt genoemd: het
ligchaam van de zee (corpus maris). (KLUIT
in Cod. Dip& tom. 11. part. 1. pag. 486.)
Damme op zich zelven hkd aan die tollen
niet het allerminste, want het waren grafelijke tollen, zoo als blijkt uit den aanhef
van het reglement:
Dit es al mqns heeren recht van Vlaendren ghuseert ende ghecostumeert in de
toolne ten damme, ter monkerede, eïi ten
houke, ter mude ende ter sluus, te Slepeldamme, te Coxyde, te Oostbuerch ;”
terwijl uit de bepaling van het reglement,
medegedeeld op blz. 25 van het werk van
VAN DALE, blijkt, dat Damme verpligt was
de tollen af te koopen, en dat van wegc
de grafelijkheid in die stad een streng
toezigt werd gehouden op den uitvoer te
lande. Uit de omstandigheid, dat van de
Friezen regten en tollen te Damme werder
geheven, te willen afleiden, dat men hur
te dier plaatse vijandig was, staat er vol
komen mede gelijk alsof men zou willer
volhouden, dat Rotterdam der geheele we,
reld vijandig is, vermits in die stad kantoren voor in- en uitgaande regten zijn
gevestigd.
JJ

JJ
JJ
JJ
JJ

Doch dit daargelaten, was het er zoover
van daan, dat de Friezen bij dit reglement
neer zouden zijn gedrukt dan anderen, dat
laaruit blijkt, dat zij in alles gelijk stonden
met de meest bevoorregte natiën niet alleen, maar dat zij boven andere werden
bevoordeeld. Het eerste wordt bewezen uit
het medegedeelde op blz. 30 van het aange-haalde werk, in verband met hetgeen voorkomt op blz. 50, terwijl omtrent het tweede
geheel beslissend is wat gelezen wordt op
blz. 36.
Ja Comen Vriesen of Denen met paerden
Ja of hossen binnen mijns heren vrijeden als
»si upslaen te Coxyde, te Oostbuerch, of
JJ te Slepeldamme jof ter ter Sluus sine sijn
JJ niewer toolne sculdigh dan ter toolne ten
damme daer si den stapel houden.
JJ gheuiele dat hollanders , zelanders of
enigerhande die onvrij sijn opsloughen
~~paerden of andere beesten up te Oost1) buerch, te Coxide, te Slepeldamme of ter
JJ Sluus, sij moesten toolne betaelen daer si
upsloeghen.”
In het midden latende of het reglement
eenig materiëel bewus oplevert, zoo als men
pretendeert, staat het volgens het aangehaalde
vast, dat het reglement volmaakt het tegendeel bewijst van hetgeen men bewijzen wil.
IJ

JJ

JJ

Indien KLUIT had gezegd wat hem bij het
bewijs D in den mond wordt gelegd, zou
dit zeker van groote beteekenis wezen.
Ik heb voor mij de Hist. Critica Com.
Hall. et Zel. torn 1. pars 1. sistens chronicon Hollandiae vetustissimum anonimi Monacht
Egmundani en lees daar op pag. 38 (AO.
DCCCCXCIII).
J) Eodem anno factum est bellum lamenJ)
tabile inter ARNULFUM egregium Comitem
e t bestiales Fresones in quo ipse cum
multis suorum occubuit, etc.
Maar, zoo als blijkt uit de daaronder geplaatste noot, wil KLUIT voor bestiales Fresones gelezen hebben : Vestrales Frisones (Westfriezen), hetgeen ook dan overeenkomt met
STOKE, waar hij zegt:
JJ
JJ

nIn tselve jaer (993) begonsten riesen
Ende streden die westvriesen
Jeghen den Grave Aernoude.
JJ

JJ

i)Op

Winkeimeet.’

l

’

l

’

l

’

VELDENAER in zijne Chronyck van Holland, Zeeland ende Westvriesland , uitgave
van BOXHORN 1650, zegt met andere woorden hetzelfde. MENSO ALTING wijst Winkelmeet aan als gelegen ten noorden van
-Medemblik. Wel verre er van daan dus
dat KLUIT zou spreken van
bestiales Fresones,” wijst hij wel en teregt de Westfriezen aan.
IJ

40
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En voor wat betreft de beloofde dissertatio, staat er het volgende in noot 26 op
het boven aangegevene uit de Egmundsche
Kronij k : 1 Nostrates autem hoc ex loco
unanimo consensu hunc annum 993 emortualem ARNULPHI habent, etc. ARNULPHUM
autem decem annis serius obiisse anno nempe
MI11 vel MIV probabo in dissertat. Critico
Genealog No. 11.”
KLUIT belooft ons ter a. pl. niets anders
en niets meer dan een betoog, dat ARNULPHUS is gesneuveld in 1003 of 1004 in een
gevecht met de Westfriezen.
Ik geef daarom in bedenking of ook het
bewijs D niet volmaakt het tegendeel bewijst van hetgeen men bewijzen wil.

Verklaring van nederlandsche spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg van bl.
48), P. J. Harrebomée, Spreekwoordenboek
der nederlandsche taal, dl. 3, aflev. 3 en 4.
De beide afleveringen van het Spreekwoordenboek van den heer HARREBOMJ~E zullen
ongetwijfeld door allen die in dit gedeelte
der nederlandsche taalkunde delang stellen
met genoegen ontvangen zijn. Zij bevatten
behalve een aantal spreekwoorden en spreekwijzen, nu eerst ter kennisse van den geachten verzamelaar gekomen, het eerste gedeelte der bijlage. Die bijlage bestaat uit
aan teekeningen op sommige spreek woorden,
die dienen moeten 6f om de verschillende
vormen te doen kennen waaronder een
spreekwoord of spreekwijze opgegeven wordt
6f om den zin daarvan te verklaren. Ik
laat het bij deze korte inhoudsopgave en
onthoud mij van beoordeeling dezer twee
afleveringen. De Ncrvorscher
toch is geen
recenserend tijdschrift. Het doorloopen echter daarvan geeft mij aanleiding om mijne
verklaring van spreekwoorden en spreekwijzen voort te zetten.
Ademhalen is ‘t we&. De heer H. teekent
er bij aan: )I GRUTERUS 111. bl. 168 heeft :
t’ Sicken is werk. Kan t’ sicken met snikken
in verband staan, daarvan afgeleid of wel
verbasterd zijn, dan staat het met ademhaZen gelijk. Het is echter bloot gissing.” Die
gissing is niet geheel juist. Men heeft hier
niet te denken aan sniklcen. Sicken is een
ander woord, dat ademhalen beteekent: de
Friezen noemen dat nog sik],. Men zou de
spreekwijze bij GRUTERUS daarom een weinig anders in onze tegenwoordige taal moeten overbrengen, namelijk : het ademhalen
is werk, d. i. kost groote inspanning. Of
echter deze spreekwijze in zulk een nieuwerwetschen vorm ooit in gebruik is geweest, weet ik niet. Terwijl in sommige
spreekwoorden een verouderd woord door
een ander is vervangen, zijn andere geheel

buiten gebruik geraakt toen een enkel
woord, dat er in voorkwam, verouderd was.

Hoe meerder haast, hoe minder spoed, zei
Arie Xorse en hg liep zonder schoenen
langs straat. Het laatste gedeelte vindt
men er alleen bijgevoegd in A n n a F o l i e .

In dat boekje komt, naar mijn oordeel,
menig zoogenoemd spreekwoord voor, dat
nooit spreekwoord geweest is, maar niets
anders is dan eene aardigheid door den
schrijver uitgedacht, menig ander waarvan
alleen de eerste helft spreekwoord is, de
laatste er door den schrijver bijgevoegd.
Zoo is het ook hier. De man heeft het
spreekwoord, waar hij dat laffe bijvoegsel
aanhechtte, niet eens begrepen. Hij meende
s p o e d gaf hier een snel vooruitgaan te
kennen. Doch het beteekent iets anders,
namelijk goede spoed, ZOO als in eene andere verzameling gelezen wordt, voorspoed
en de zin is: hoe meer wij ons met eene
zaak haasten, hoe slechter zij zal uitkomen,
hoe minder zij ons gelukken zal.
G r o o t e heeren h e b b e n l a n g e h a n d e n . Ik
geloof niet dat dit een nederlandsch spreekwoord is, al komt het in eenige verzamelingen voor. Duidelijk is het vertaling van
het latijnsche
An nescis longas regibus esse manus.
Wel weet ik, dat er uit het Latijn vertaalde spreekwoorden zijn, die inderdaad
bij ons als spreekwoord gegolden hebben ’
en nog gelden. Maar daartoe zal dit wel
niet behoored. Om iemands magt te kennen
te geven zeggen wij van hem dat hij ver
reiken kan. Daartoe doet de lengte der
hand niet veel af: de hand van den eenen
mensch is niet zoo heel veel langer dan
die van den anderen en om ver te reiken
komt het op het uitstrekken van den arm
vrij wat meer dan van de hand aan. Wij
daarom ook van den magtigc, hij
hd$?‘:en Zangen arm en drukken ons dan
beter uit dan de latijnsche dichter met zijne
longae manus. Van iemand met lange handen heb ik in tropische beteekenis ook
nooit hooren spreken ; wel met lange vingers, maar dat beteekent heel wat anders.
De armoede en de middelstand gaan alt;jd
Zedig heen. Hierbij zegt de heer H.: ) GRU-

TERUS 111. bl. 138 heeft het spreekwoord
aldus : Die schamele ende middele, gaan altEjts
ydele. Voor middele zouden wij nu zeggen middelste, dat is middelstand of burgerstand; hier bij de schamele = arme gevoegd.
Die gaan altud ydele = Zedig, in vergelijking
van de aanxienelijlen of adelijken : den hoogeren stand.” Zoo op bl. 110. Daarentegen
lezen wij op bl. 125 een spreekwoord : De
beschaamde (of durfniet) gaat altijd ledìg heen,
met de verklaring: ) Door MEIJER bl. 71
wordt dit spreekwoord aldus opgegeven :

1

De schamele ende midele, gaat alt@8 ydele.
Het midden-nederlandsche -woord midël beteekent bedeesd. Ydele is qdel, dat is ledig.
Het spreekwoord, bij MEIJER voorkomende,
is kennelijk hetzelfde, als hetgeen wij bij
GRUTERUS- 111. bl. 138 vinden, dat aldus
luidt: Die schamele ende middele, gaen alt@
ydele; het is uit, dezelfde bron geput. Ik
heb het echter gescheiden; omdat middele
op middelste, dat is: middelstand, schijnt te
doelen.” Wij zullen de vrijheid nemen het
spreekwoord de armoede enz. te schrappen.
Het is niets dan hetzelfde spreekwoord dat
later voorkomt, + eene drukfout. Heeft de
heer H. niet gezien dat middele en ydeb
niet rijmen? Bovendien is de daar gegevene
verklaring geheel verkeerd. Mìddele voor
man uit den middelstand is nooit in gebruik
geweest, ja wat meer is het kan niet in
gebruik geweest zijn. Er bestaat geen adjectivum middel en het heeft nooit bestaan.
Mìddelste is een adjectivum in superlativo
dat geenen positivus heeft, maar gemaakt is
van het adverbium midden, even als bovenste, onderste, overste, uiterste, gemaakt zijn
van de adverbia boven, onder, over, uit.
Eindelijk schuilt er nog eene fout in de
verklaring. SAamel
heeft de beteekenis niet
van arm ; dat men het er in onzen tijd nu
en dan voor vindt is een misbruik, gevolg
van onkunde. 5’chameZ is hij die zich schaamt,.
Nu sprak men in vroegere eeuwen wel van
schamele arme&, doch dit waren geene arme
armen, maar armen die zich hunne armoede
schaamden en deze daarom zochten te bedekken, in tegenoverstelling van onbeschaamde bedelaars. Het woord schamel echter raakte hoe langer hoe meer buiten gebruik en toen het niet meer gebruikt werd
dan alleen nog bij het subst. urme, begon
men de ware beteekenis te vergeten, men
vermoedde er iets anders in en sprak daarom,
vrij dwaas, van een schamele hut, een schamel kleed enz. Wanneer dat misbruik begonnen is weet ik niet juist aan te wijzen,
ik gis in de laatste helft der vorige eeuw;
doch zeker is het dat het nog niet in zwang
was in den tijd toen dit spreekwoord ontstond, zelfs nog niet toen het in de door
den heer H. genoemde verzamelingen werd
opgenomen.
Wat van het avondmaal overbl$ft, is den
volgenden morgen goed voeclsel. Geen spreekwoord, maar vertaling door den heer H,
van het oude ‘8 Avonds orten zz@ goed voor
‘s morgens of Xavonts oirten z$ smorghen$
goet voer. Jcs het spreekwoord in gebruik
gebleven nadat het woord orten verouderd
was (in Friesland is het dit nog niet), dan
heeft toch zeker nooit eene huismoeder dal
zoo deftig en stijf en langwijlig vertaald
als hier geschiedt, Zij zal dan gezegd heb.

kliekjes van ‘s avonds z@t goed voor
s morgens of iets dergelijks.
Hg buigt den boom (of: neigt naar den
boom), daar hij baat van heeft. Het oude
spreekwoord Men buycht (of nìghet) den boom
gaermen dìe bate af hevet (of duermen te bet
van heeft) wordt beter vertaald: men. 6uìggt
voor den boom daar men voordeel van heeft.
tk vermoed, dat het spreekwoord verouderd is, ik heb het althans nooit hooren
gebruiken; maar de beteekenis zal deze
zijn: men maakt buigingen, men toont zich
beleefd en onderdanig jegens den magt,ige
om het voordeel dat men van hem trekt,
even als men buigt voor den vruchtboom
om de vruchten die er afgevallen zijn op
te rapen. Dat buigingen maken geschiedt
dus volgens het spreekwoord niet uit eerbied of toegenegenheid, maar om voordeels
wille.
Ook het spreekwoord In badplaatsen, barbierswinkels en molens verneemt men alle
dingen is niet juist. In de oude verzamelingen wordt gesproken van stoven, barbìerh.uysen ende muelenen. Stoven zijn echter iets
anders dan badplaatsen. Door dit laatste
woord verstaan wij steden of dorpen waar
men heen reist om te baden.
Bij Zoekers van kunsten xgn vinders van
den bedelzak merkt de verzamelaar op:
~GRUTERUS 11 bl. 141 geeft ons juist het
tegenovergestelde te lezen, als hij broodzak
voor bedelzak opgeeft. Hij zegt: Een soeker
der kunst, een vinder des brootsax.” Integendeel, ‘t is precies hetzelfde. Broodzak is
bedelzak, de zak dien de bedelaar over den
schouder draagt en waarin hij het opgebedelde brood bewaart. Zelfs komt bij onze
ouden brootsak als scheldwoord voor, = bedelaar.
Daar ‘t begrip groot is is de vriendschap
klez’n. )I Begr &, ’ ’ zegt de heer H., ))is hier
niet genomen voor verstandelijke bevatting,
maar voor bevatting of omvatting in eigenlijken zin, dus voor kring.” Maar het spreekwoord komt ook anders voor, namelijk :
daer ‘t begrgp nau is, daer is die vrientfiap
cleyn. De heer H. weet dat wel te vereenigen. Hij zegt: ) Wanneer ‘t begrqp of begrip is nau == naauw, dat is : klein, dan is
er niet veel gelegenheid voor vriendschapsbetoonicg ; is ‘t begr$p of begrip daarentegen groot, dan geeft de groote uitgebreidheid of te veel afleiding of wel worden er
de krachten zoo door verdeeld, dat het
moeilijk is, de ware vriendschapsblijken te
betoonen : per slot van rekening komt het
dus op hetzelfde neer.” Mij dunkt integendeel, dat hier het eene spreekwoord juist
het tegenovergestelde zegt, van het andere,
zoo wij althans begrgp door kring verklaren. Maar die verklaring is ten eenenmale

.
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onjuist. Begrip, voor kring van menschen
onder wie men leeft en verkeert, is niet
in gebruik en was het vroeger evenmin.
Ook staat er in de meeste en vooral in de
oudste verzamelingen begrìyp, en dit is iets
anders dan begrip. Het eene is eene afleiding van het praesens, het andere van het
participium praeteritum. Het eene geeft de
handeling van begrgpen te kennen, het andere het begrepene. De beteekenis van begr$
is de door MEIJER aangewezene, maar onbegrijpelijkerwijze door den heer H. verworpene van berz’sping, vitter@ Met die beteekenis komt het werkwoord begrgpen bij onze
ouden zeer dikwijls voor. En nu ziet men
dat groot en nau hier nagenoeg hetzelfde
te kennen geven. Groot of naauw begrgp is
een gedurig naauwlettend toezien en vitten
op elkanders handelingen, en zeker waar
. dit geschiedt is de vriendschap klein.
Zq lekt blaren, omdat x$’ gaarne gelekt
wordt. Blaren komen bij dit spreekwoord
niet te pas. In oude verzamelingen vindt
men Lekt blare, omdat zq geernegelect ware.
Blare is de blare koe. Al was er niets anders wat bewees dat men blare en niet
blaren lezen moet, dan zou het rijm het
bewijzen.
Men moet een ongeluk geen bode zenden.
Beter: Men behoeft een ongeluk geen bode
te zenden. Ieder zal gevoelen dat de oude
lezing durf, dat is behoeft (niet zoo als de
heer H. meent mag), beter is dan moet, zoo
als TUINBAN heeft.
Het is al zuivere boter voor de sponde. De
oude verzamelingen spreken van roe botter,
))verkorte schrijfwijze,” zegt de heer H.,
of voor rood of voor room. Voor rood,
waarvoor men hier en daar nog roo zegt,
kan de beteekenis van zuiver niet opgaan,
wel voor room, ofschoon het verkorte roe
mij voor dat woord niet bekend is.” Met
reden, niemand heeft ooit room tot roe
verkort. Roo boter is ook geen roomboter
maar roode boter, en dat is de beste soort.
R o o d toch beteekent hier de kleur die
de zuivere grasboter heeft, ecne goudkleur. Het is waar wg noemen dat geel,
niet, rood, evenmin als wij het goud rood
zullen noemen. Onze voorvaderen echter
deden dat wel: in de 17dl’ eeuw en vroeger vindt men zeer dikwijls van rood goud
en roode boter gesproken. Door sponde zou
ik hier liever de spaan, dan zoo als de
heer H. de spinde, spijskast, verstaan.
Ik haat een ach terdoch&g deelgenoot in ‘t
gelag is weder geene nederlandsche spreekwijze, maar eene onjuiste vertaling van
eene reeds niet. zeer gelukkige vertaling.
De heer H. heeft het vertaald uit het oude
Hollandsch en, zoo als ik zeide, onjuist,
want daar luidt het: Ick haet een indachtich

laegghenoo t, en indachta$ is niet ach terdoch tìg.
Indachtig wordt hier de kameraad genoemd,
die een woord, in een halven of heelen roes
zonder erg uitgeworpen, onthoudt en als in
ernst gesproken opval. Het oude hollandsche is weder eene al te letterlijke en daardoor stijve en gebrekkige vertiling van het
grieksche ycaG pv+ova avp7&qv.
p. LEENDERTZ W.Z.

Zaanlandsche spreekwijzen (vgl. XIII.
bl. 248, 274). ‘t Is aardig, maar als men
met sommige spreekwijzen geen raad meer
weet, wordt al schielijk de Zaan als haar
domicilium aangewezen en door menigeen
in den geloove aangenomen, zonder dat
partijen gehoord zijn: want de Zaan heeft
nu eenmaal den naam, dat er veel eigenaardigs gevonden wordt en bestaat. En toch
veel van die spreekwijzen, als zaanlandsch
genoemd, hebben er geen burgerregt maar
zijn van elders metter woon gekomen en
werden door den Zaanlander, als niet tot hem
behoorende verworpen en voor onecht erkend. Zoo de spreekwijzen bg de tuit en opkrossen. Welke spreekwijzen over het geheel
echt zaanlandsch zijn? het zijn die aan den
handel en de nijverheid ontleend, zoo als
het by de vleet, welk vleet de hr. BOUMAN
hetzelfde acht met eene school haringen. In
vroeger eeuw, toen de groenlandsche visscherij hier een zeer belangrijk deel van
de welvaart en bedrijvigheid uitmaakte,
werd dit woord geboren en daaronder verstaan alles wat een ter visscherij uitgerust
schip noodig had. Bij de vleet, tot spreekwijze geworden, beduidde dus de gansche
menigte, zooveel maar mogelijk.
Dergelijke spreekwijzen, die bestaan hebbende zaken herinneren, worden hier meer
gevonden, maar klinken het tegenwoordig
gsslacht vreemd in de ooren, even als zoovele andere die toch niets dan oud hollandsch zijn en men voor het meerendeel
in geheel Noordholland hooren kan.
H-g.
Zaanlandsche spreekwijzen. Bij de vleet
beteekent in menigte en is zoo weinig eene
zaanlandsche
spreekwijze als de andere
twee genoemde. Zij is b. v. te, Amsterdam
veel in gebruik. Opkrossen, hier en daar
verbasterd in opkrassen, is daar en ook
elders eene niet ong’ewone zegswijze. Van
tult kan men overal hooren spreken waar
zeelieden wonen die op Noorwegen varen.
Grammatica ten dienste der atatenvertaling (vgl. X111. bl. 217, 249). Bl. 250

wordt gevraagd, wat ñ in den zin, dicitur
ñ plerumpue, beteekent. Zou het niet nempe
of enim beduiden?
W. J. C. v. H.

317
Opkrassen (vgl. X111. bl. 248, 274). In
deze stad gebruikt men algemeen opkrassen.
‘t Schijnt dus dat er verband bestaat tusschen opkrossen, opdrossen en opkrassen,
want ‘t zelfde wordt er toch mede bedoeld.
Ik meen dus, dat ‘t eigenlijke woord is opkrossen, doch op verschillende plaatsen door
de verschillende dialecten eenigzins varieert. Oprqden wordt ook wel gebruikt.
A. v. R.
Utrecht.
Opkrassen. De heer BOUMAN heeft, meen
ik, den oorsprong van dit woord juist opgegeven. Opkrassen is er eene verkeerde
uitspraak van, maar opdrossen is iets anders,
Opr2j’den en opkrossen beteekenen nagenoeg
het zelfde.
Opkrassen. Ook in Zuid-holland hoorde
ik meermalen zeggen hzj is gaan drossen,
en hij is opgedrost, altijd in den zin van
wegloopen of zich weg maken, b, v. wegens
V. D. N.
schulden.
Onderscheid tuaschen

musket en roer (vgl.

X1. bl. 47; X111. bl. 26,94,184,214).Mijnen
dank toebrengende aan den majoor K. voor
zijne teregtwijzing, maak ik van die gelegenheid gebruik, dien heer en anderen die
zich met dit onderwerp hebben bezig gehouden te doen opmerken, dat het advijs
van de commissie, benoemd om over het
gebruik der musketten met snaphaansloten in Indië te rapporteren, nz’et onvoorwaardelijk afkeurend was, zoo als men uit
een afschrift van dat advijs zal zien (al
schreef dan ook de hooge regering aan de
bewindhebberen in het vaderland ) dat de
1) lontroers of musquett,en behoren te worden
1) gepfefereert boven de snaphanen”).
LABORANTER.

Advijs gepresenteert en overgelevert door den Majoor en Capitainen van ‘t Guarnisoen van ‘t Cast’eel
en Stad Batavia, aen den Ed. Heer
RTJCKLOFPVAN
GOENS, Gouverneur
Generael van Indië, wegens het
gebruik der Musquet,ten
en Snap
hanen in dese Landen.
Wy hebben volgens UEd.last met aandagt
gelesen en geresumeert in een extract ons
ter handen gestelt, het voornemen van de
Edele Heeren Seventhiene om het gebruyck
van de Musquetten met lontslooten hier in
dese landen te niet te doen, en in plaats in
te voeren die van Musquetten met snaphaen slooten versien ; waerover UEdelheyt
gelieft van ons gevoelen gedient te werden, en dien volgens presenteeren wij UEdelheyt deselve in alle nedrigheyt, en seggen
na ons beste kennisse en ervarentheyt, dat

.
wy in verscheyde occagien en gelegentheden
geduerende onsen dienst hebben ondervonden, dat het gebruyck van de Musquetten
met lontsloot,en
hier te lande veel vaster
en siqeurder is onder onse soldaten, en dat
wy ingevalle van offencie of defencie met
deselve meer voordeel hebben verkregen
in ‘t aendoen of afweeren van onse vyanden, en ter contrarie menigmael syn verlegen gevallen met de Snaphanen die wy hebben sien gebruycken in verscheyde expeditiën, waer deselve ons syn comen te ontstaen of door ‘t ontramponeren van Veeren,
Staelen of Steenen, die ‘t vier (vuur) tot
het afschieten van dat geweer op een onse- ,
kerder wys als de lonten by de Musquetten
toebrengen; daer by gevoegt dat het wel
onderhouden derselve van veel moeyelycker
en swaerder ommeslag is als die van onse
ordinaire lontslooten, die in dese lugt soo
schielyck het verderf niet onderworpen syn
als wy dagelycx bevinden omtrent vier (vuur)
slooten te geschieden, Meenende nogtans
niet ondienstig te zyn, dat onder Hondert
man, twintigh a vyf-en-twintigh van de beste
Slagh Snaphaanen gebruyckt werden, in handen van curieuse Soldaten, om by voorval1
op -verloore Schildwagten, heymelycke en
behendige aenvallen geemployeert te worden, waermede in voldoeninge van UEdelheyt beveelen, sullen wy dese ons advys
besluyten.
I
verblij vende
UEdelheyts onderdanige
(Onder stont) en gehoorsame dienaeren
(Was geteekend)
In Margine stont
Batavia in ‘t Casteel,
20Maart A”. 1681.

ST.
J.
W.
H.
F.

MARTIJN,
F. HOLSTEYN,
HARTSINK,
EGBERTS,
TAK.

Spreekwijzen op heimelijk schoolverzuim
betrekkelijk (vgl. A. R.; XIII. bl. 23, 123).
Zoo ik meen is de benaming, die men te
Schoonhoven er aan geeft, nog niet medegedeeld. De jeugd noemt het aldaar ~1 schoolmakje houden.”
Utrecht.
4. v. R.
[De spreekwijze schooltje makken is Nav. 111.
bl. 152 vermeld.]
Rotterie (vgl. X111. bl. 78, 270). Zoo
de heer P. FRET de inzending van eerstgenoemd artikel heeft beschouwd als eene
bijdrage tot de geschiedenis van Vlissingen,
dan heeft hij dit niet wel opgevat.
Er staat alleen boven: uit de kerkelcke
acts te Vlissingen, terwijl ik het aan den
geachten redacteur overliet om het te plaatsen of te weigeren.
Mijne bedoeling bij het inzenden was,

.
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slechts eene bijdrage te leveren, ten bewijze
dat er op de zoo hoog geroemde vroomheid
onzer vaderen soms vrij wat af te dingen valt.
LABORANTER.

Rotterie. Dat woord is in de beteekenis
van troep nog niet geheel in onbruik; men
denke aan de militaire commando’s: 1) met
verdubbelde rotte” enz.
Bestaat er ook soms verband tusschen
ons hall. rot in zamenrotten, en het eng.
rz’ot, wild and loose festivity ; to riet, to
revel, to be dissipated in luxurious enjoyments, to banquet luxuriously (WALKER)?
L -F-T.

Horendrager (vgl. A. R.). Men weet,
dat de bronst der reeën een merkwaardig
natuurverschijnsel oplevert : tweemalen in
‘t jaar (in julij of augustus en october of
november) worden de geiten door de bokken
besprongen. Er is tusschen de natuurkundigen en ook tusschen de jagers veel getwist welke der beide bronsten de echte,
welke de valsche was. Men houdt het er
thans voor, dat de eerste de ware is, terwijl het daarbij bevruchte eitje tot aan de
tweede in den eersten staat van ontwikkeling blijft. Oudtijds hield men de tweede
bronst voor de echte. Het is zeker, dat de
geiten meestal bij de tweede bronst door
een anderen bok dan bij de eerste besprongen worden, terwijl even als de herten, de
reeën niet bij paren leven; uit deze omstandigheid dunkt mij laat de naam horendrager
zich verklaren. Men moet voorts bij zulke
overdragtelijke woordspelingen in de volkstaal het niet al te naauw nemen; immers
bijv. het woord cocu is wel blijkbaar ovcrdragtelijk van coucou; terwijl de koekkoek
zijn ei in een anders nest Zegt. Maar nu is
het zeker, dat dit het werk is van het wijfje,
terwijl bovendien , zoude de metaphora
juist zijn, de moec&S, en niet zijn slagtoffer cocu zou moeten heeten.
Koetsen (vgl. X11. bl. 183{ 221; X111. bl.
274). Hoewel dit woord wel a,fkomstig zal
zijn van het hongaarsche kottse, het werd
oudtijds niet altijd gebezigd van een rijtuig
maar van eene slaapplaats, of legerstede,
of ook van hetgeen wij nu eene draagkoets
noemen. In de eerstgenoemde beteekenis
vindt men koets gebruikt in de Statenoverzetting Ps. 132: Zoo ik op de koets van mijn
bed klimme; Amos 3: 12 in den hoek van
het bed, op de sponde van de koets. Van
rustbedden, waarop men aanlag bij de maaltijden vindt men het woord gebezigd Amos
6: 4. die daar liggen op elpenbeenen bedsteden en weeldig z+ öp hunne koetsen, en eten
enz. Maar in den zin van draagkoets schijnt
het te moeten opgevat worden Hoogl. 3 :

9, gelijk uit de volgende vss. blijkt. In vs.
7 van dat hoofdst. had men ook in plaats
van het woord bedde moeten plaatsen het
woord koets, of draagzetel, want, gelijk
VAN
DER
PALM
juist aanmerkt, Salomo zal
geen 60 helden rondom zijn bed gehad
hebben, om hem te bewaken of te beschermen. Die pasten ,beter als hij in staatsie
en in een draagzetel zich vertoonde. Van
het woord koets is afkomstig de spreekwijze :
naar de koets gaan, dat is, zich naar bed
begeven. Ook is het werkwoord: zich koetsen
nog in gebruik, wanneer men tegen een
E. A. P.
hond zegt: koets u.

Verklaring van nederlandsche spreekwoorden, hij is een kerel als kas (vgl. XII.
b1.314, 342 ; XIII. bl. 248, %75). De meening,
door C. G. B. bladz. 342 aangegeven, maar
door de redactie aldaar tevens afgekeurd,
komt mij nog altijd niet zoo verwerpelik
voor; een kerel als kas zal niet beteekenen
als kasgeld, maar als de kas in den zin gelijk men zegt : hij is een man als de bank,
iemand op wien men vertrouwen mag; ook
de bijvoeging een man als een onderdeur
versterkt de meening ; dit toch doet denken aan iem:*nd die zeer gestreng (severe)
stuursch, onverbiddelijk is, gelijk dan ook de
kas of de staat der kas, door goed toezigt,
getrouwe of naauwkeurige opteekening, ontwijfelbaar en zeker uit de boeken, of het
V. D. N.
kasboek, moet blijken.
[Wij nemen de vrijheid te doen opmerken, dat
tegen de verklaring, door onzen geachten medewerker
gegeven, de volgende bezwaren bestaan :
10. het spreekwoord vermeldt eenen kerel als kas
niet als de kas. 20. Als er sprake is van soliditeit
spreekt men niet van kerels maar van mannen.
30. Men zegt wel zoo stijf als eene deur, maar
niet als eene onderdeur. Een kerel als een onderdeur is een klein mannekcn. Onderdeurtje hoort
men zelfs als scheldwoord toeroepen aan eenen
knaap die voor zijne jaren klein is.]

Boef. In Westfriesland zegt een dobbelaar, die het laatst moet werpen, d. i., de
laatste beurt heeft of de rest der centen
ontvangt:
1) ik ben boef,” vanwaar die
spreekwijze, wat is hier boef?
J. SLOK, WZ.

Absolute naamvallen. Is - het ja of
neen is mij ontdacht en ik kan er op ‘t
oogenblik de non. niet op nazien - bij de
taalzuivering reeds behandeld, hetgeen ’ ik
niet korter weet aan te duiden dan als
ablat+us absolutus, b. v. de regen ophoudende, zetteden zij de wandeling voort; het
touw gebroken zijnde, kon men de klok
niet luiden? Ik meen, s. m. j., dat die vorm
tegen onze taal strijdt.
H. M. C. VAN OOSTERZEE.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE,
Geslacht van Dongen (vgl. X111. bl. 218,

*

252, 283). De heer MENSINGA verkeert in
dwaling door te veronderstellen. dat het
8” kwartier op het wapenbord van ALBERDA
waarschijnlijk zal moeten weEen TEN BUSSCHE. Het armorìul
van RIETSTAP niet bij
de hand hebbende, kan ik de beschrijving
van het wapen dezer familie niet geven,
doch ik herinner mij zeer goed, dat het in
geenen deele gelijkt op dat van SCHELE,
daar ik de zaak onmiddellijk heb onderzocht. De heer M. heeft over het hoofd
gezien dat SCH. . . de aanvangsletters zijn
van den gezochten naam, zoodat van TEN
BUSSCHE
geene sprake kan zijn, te meer
daar hier het 8” kwartier wordt opgegeven.
Ware de stammoeder (volgens FERWERDA)
van het geslacht VAN DONGEN bedoeld, zoo
had haar wapen eene plaats gevonden in
het negende kwartier, of liever in het eerste
van de acht van moederszijde.
MENNO.

Geslacht van Erp(vg1. X111. bl. 280).
ARNOUD VBN ERP is tweemalen getrouwd
geweest. In het extraordinair aanteeken boek der huwelijken te Amsterdam, vindt
men de volgende aantcekening:
))15 Juny 1602. A E R N O U T V A N E R P , A N )) DRIESZ. Weduwn’. van GEERTGEN
WILLEM
1) PAUWELSDR., wonende op de 0. Z. agter1) bnrgwal, ter eenre en JACOMINA DE JONGE
1) JACOBSDR. van Nimwegen, wonende te
1) Dordrecht, ter andere zyde.”
G E E R T R U Y D A V A N ERP , echtgenoot van
CLAAS HASEELAAR, was geb. 1596 en Stierf
16 october 1620.
In de genealogie der familie HASSELAAR
wordt zij genoemd dochter van AERT VAN
ERp en GEERTRUYD
wmmm VAN TENESSEN.
W. J. C. v. H.
Het geslacht van Erop. Dit geslacht schijnt
van vreemden oorsprong te zijn, en komt
veelmalen voor onder den naam VAN ERPE.
Het wapen, volgens RIETSTAP, Handboek de?
Wapenkunde, bl. 378, heeft in zwart (sabel)
een St. Andrieskruis, geblokt van rood en zilver, helmteeken een zilveren drakenkop en
hals, doch in een Wapenboek biJ mij is die
kop en hals van zilver, beladen met hermelijn en getongd van rood (keel), zoodnt
die aldus alle de kleuren van het wapen
bevat. Hetzelfde wapen zonder het helmteeken vindt men afgebeeld en beschreven
in den Nobìlìaire des Pays-Bas, uitgave van
HERCKENRODE,
Gand (1863) 15” livraison,
n. 687, de sable, au sautoìr composé d’argent et de gueules, zijnde dat van lf~~~~~

D’ERPE,

riche hdritiere au pays de Juliers,
Epouse de JEAN DE CUPERE, Seigneur de
Keervliet, Meerenburg, Herckenroy, etc.,
et de diverses pièces de terre qu’il achata
au pays d’utrecht 1498.” Hieruit is te veronderstellen, dat het geslacht VAN ERP of
ERPE in het land van Gulik thuis hoorde.
Volgens J. ScHEr‘TEMA in zijn Pieter Cornelisx. Hooft geschetst, zie Mengelwerk, . dl.
11, bl. 84, was CHRISTINA
VAN
ERP,
de
eerste vrouw van HOOFT, eene dochter van
ARNOUD, weleer een aanzienlijk koopman
te Antwerpen, later te Amsterdam, en van
GEERTJE
WILLEXS. De hoogleeraar THOXAS
VAN ERF was te Gorcum geboren, waarheen
zijne ouders uit ‘s Hertogenbosch geweken
waren om de vervolging.
In een kwartierboek bij mij komen voor
AERTS
VAN
ERP,
die wel dezelfde als ARNOUD zal zijn, en G E E R T R U I D WILLEMSdr.
VAN TENESS,
als de ouders van GEERTRUID
VAN
ERP, geb. 1596, die trouwde 29 dec’.
1619 CLAAS HASSELAAR, zoon van PIETER
DIRKSen van GRIETJECORNELISdi.BENNINCX,

en geb. 23 feb. 1593, majoor van de militie
der stad Amsterdam; hunne sterfjaren staan
niet aangeteekend.
Een brief van HCOFT, geschreven kort
na het verlies van CHRISTLNA VAN ERP,
komt voor onder no. 117 zijner brieven, en
is gedagteekend den Gden van hooima. 1624.
MARIA VAN ERP en niet GEERTRUTD (zoo
als abusivelijk staat in den Nav. XIII. bl.
213, opgave van de redactie) was de vrouw
Van VAN UFFELEN, en in den brief van
HOOFT
(aldaar opgegeven) no. 549 is daarvan niets vermeld. - Het wapen van VAN
UFFELEN is van zilver met Cen klokjes van
keel 4, 3, 2, 1.
DAVID VAN BAERLE, zoon van JAN HENDRIKSZ
en van JACOMINA HOON, huwde 1”
SARA VAN ERP ell 2” RACHEL GODIN, van
Francfort, den . . . act’. 1628; hg was geboren 1595.
Het geslacht VAN ERP was uit Limburg
volgens RIETSTAP t. a. p. bladz. 152; het
w a s vermaagschapt met vele andere geslachten, zie FERWERDA, Wapenboek, het
Register; ook bij CARPENTIER, Hist. de Cambray, etc. vindt men van ditzelfde geslacht
personen vermeld.
V. D. N.
[GEERTRUID

voor

MARIA

t. a. pl. is eene ver-

gissing. In den 5496” van HOOFTS Brieven (uitgave van v. VLOTEN) van 23 nov. 1635 wordt zijn
zwager VAN UFFELEN als nog levende vermeld.
Misschien heeft de heer V. 13. N. de uitgave van
HUYDECOPER nagezien, waarin die brief no. 478
is.]

Geslacht Knijff.

JOHANNES

KNLJFF,

ge-

sproten uit een utrechtsch geslacht, werd
in 1567 eerste bisschop van Groningen.
(Zie over hem o. a. Gron.inger
Volksalmanuk 1837.) Wat kan men mededeelen van
zijne voorouders tot aanvulling van een
geslachtregister.
L-F-T.

berigt in zijn >) de Mensch en Dichter BilderBILDERDIJK
dijk,” aant. bl. 390: ))WIT,LEM
verloor de meeste zijner kinderen in zeer
vroegen leeftijd. Zijn zoon ELIUS(ELIUS WILLEM?)
heeft onder koning LODEWTJIE
als
officier bij de linietroepen gediend, en is
met dezen in franschen dienst overgegaan,
en reeds zoo ik meen in het begin der
Russische campagne 18 12 bezweken.”

Geboortejaar enz. van Elius Isaak Bilderdijk (vgl. X111. bl. %SO). Mr. I. DA COSTA

-

FRISIUS SECUNDUS.
-

MENGELINGEN.
De Nieuwe Zijds Melkmarkt te Amsterdam (vgl. XIII. bl. 256). De melkmarkt was
oudtijds op den Dam, vooraan in de Kalverstraat , doch werd in 1482 geplaatst
achter het tegenwoordige stadhuis, of het
oude gasthuis ; in 1523 op de Burgwallen
en op het Water; later aan het einde der
Heerengracht, aan de Brouwersgrach t, waar
nog een ophaalbrug is, vroeger ‘de Melkmarktsbrug ‘geheeten, thans den naam van
Melkmeisjesbrug dragende. Zie WAGENAAR,
Beschr. van Amsterdam, folio uitgave, 11.
424; J. AURELIUS, Amsterdam, bl. 79. Deze
melkmarkt zal wel die zijn, waar t naar
vraagt. Thans is zij, gelijk men weet,, op
E. A. P.
de Geldersche kade.
[Er zijn twee melkmarkten te Amsterdam, de
eene op de Geldersche kade, de andere in de
straten tusschen den Haarlemerdijk en het Droogbak. Waarschijnlijk is de laatste van het einde
der Heerengracht derwaarts verplaatst.]

*

S. Lnz (vgl. 1. bl. 96). T. w. pl. zijn
drie bijschriften medegedeeld van HOOFT,
twee in het Hollandsch en een in het Italiaansch op de galerye of tammeragie van
s. LUZ. Die gedichten zijn gemaakt in het
jaar 1602 of 1603. De persoon van wien
hier gesproken wordt zal wel geen ander
zijn dan een in dien tijd zeer bekend
lombaard, in het Belgisch Museum, 1842,
bl. 357, SIMON LUX, door WAGENAAR, Amsterdam, dl. VIL bl. 114 en v. ALPHEN en
v. VTERIS, Beschr. v. Leyden, dl. 11. bl. 489,
SION LUZ, door HOOFT, Brieven no. 6, SECONDO
LUSSI
geheeten. Hij had in 1588
vergunning gekregen om te Leiden met
zijne compagnons eene bank van leening
te houden, en ook in eene of meer andere
steden was hun dat toegestaan, maar niet
zeer lang daarna (1598 of vroeger) maakten zij een bankroet van eenige duizenden
ponden vlaamsch en werden ten gevolge
daarvan ontslagen. Wie kan mij mededeelen wat daaromtrent gevonden wordt bij
P. BORT, Van de crimineele
zaaken, bl. 153,
tot wien v. ALPHEN t. a. pl. zijnen lezer

verwijst? Dit belette evenwel niet, dat hij
later te Amsterdam als beleenbankhouder
werd aangesteld. Zijn octrooi eindigde in
1614 ; wie weet mij te zeggen wanneer
het aangevangen was? Hij schijnt van Amsterdam naar Breda getrokken te zijn, waar
wi,j hem in 16 17 als tafelhouder aantreffen
(Nuv. V. bl. 229). Zonder twijfel was hij
een man wien het niet zoo zeer om voordeel te doen was als om zijne medemenschen te helpen, althans WAGENAAR verhaalt ons, dat hij in 1611 op de bij hem
beleende panden maar 33l/, pct. interest
nam. Toch schoot er nog zoo veel van
over, dat hij een prachtig huis met, eene
fontein kon laten bouwen. Is de plaats
waar dat huis gestaan heeft ook nog op
P. L. We.
te sporen?

St. Pietersdamme (vgl. X111. bl. 160).
Een plaatselijk onderzoek instellende naar
de ligging der heerlijkheid St Pietersdamme,
die ik meen te moeten vinden op de grens
der gemeenten Ertvelde en Kluizen in
Oostvlaanderen, waar over den Burggravenstroom een Spiedambrugge, naar mijn
gevoelen Brugge van of naar S’. Pictersdamme ligt, kwam ik voorbij het oude
kasteel ter Loven, niet ver van het door zijn
wonderdoend Mariabeeld bekende Stoepe.
Boven den ingang der kasteelpoort is een
geheel onkenbaar geworden wapen uitgehouwen, versierd met een half aanzienden
helm en vastgehouden door twee engeltjes (?); de nog duidelijke letters der wapenspreuk zijn: )l Ouod vider vW esto.” Welke
is de beteekenis dezer spreuk, welk geslacht voerde die en hoe was het wapen?
Weet iemand mij deze vragen te beantwoorden, dan kon ik misschien eens meer
bijzonderheden opsporen van het zoo weinig gekende kasteel, reeds sedert 1788 eene
boerenwoning.
8as van Gent.
F. CALAND.
[Er zal wel staan Quod videri vis esto, d. i. wees
wat gij schijnen wilt.]
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GESCHIEDENIS.
Volksvermaken. Het trekken van de
gans. Onder de velerlei nederlandsche
volksvermaken, waarvan elke provincie hare
bijzondere heeft, zijn er zeker verscheidene
met den tijd of door toenemende beschaving afgeschaft, van lieverlede in vergetelheid geraakt en door andere van nieuwe
vinding vervangen, terwijl het bestaan van
andere reeds zeer oud en nog bestendig is.
Kan men nu uit den aard der volksvermaken wel eenigzins de maat der zedelijke beschaving van het volk bepalen, dan
voorzeker heeft men zich te verblijden, dat,
die soort van volksvermaken, waarbij het
kwellen en martelen van dieren het doel is,
gaandeweg vermindert en door onschuldiger vermaken vervangen wordt. Intusschen
hebben vermoedelijk nog wel in al de gewesten onzes lands dergelijke dierenkwellende of martelende volksvermaken plaats,
en dat wel van ouds; van de dagen, door
velen thans in jammerlijke onwetendheid
zoo hoog geroemd.
Met eene opgave van zulke, geenszins
onschuldige volksvermaken, ook uit andere
gewesten, zoude dit duidelijk worden. In
vertrouwen dat voorgaan in dezen tot navolging zal opwekken, wil ik hier, betrekkelijk Zeeland, een bewijs leveren met een
voorbeeld uit het jaar 1685.
M e n zoude, n . l., in het gemelde jaar,
op tweeden pinksterdag te Biggekerke de
gans trekken. - Dit voornemen werd aldra
door geheel Walcheren bekend. Velen waren opgewekt om derwaarts een pinkstertogtje waar te nemen en het trekken 2;an
d e gans bij te wonen. Ook door de geestelijken werd dit plan vernomen. Deze
riepen de hulp van den ed. achtb. magistraat van Vlissingen in om door hunne
autoriteit in hunne heerlijkheid Biggekerke
het voorgenomen kwaad te helpen stuiten.
Voorts werd de kerkeraad a1daa.r (bij predikants-vacature) aangeschreven , dat zij
ernstig zouden ijveren om het bestaande
voornemen te verhinderen, met last om de
gemeenteleden,
die zich daarin mogten
mengen, te censureren, en wel te zorgen,
dat vooral geene kinderen van ouderlingen
of diakenen er deel aan namen. Ook moest
tegen gewoonte, op dien maandag in deze
vacante gemeente gepredikt en met nadruk. tegen het voorgenomen kwaad vermaand worden !
Maar waarin zagen nu de wel-eerw. zeer
geleerden van dien tijd een kwaad? Was
het niet in dit, gelijk in alle volksvermaken op zich zelven, of mogelijk ook wel

in vermeende ontheiliging van den tweeden
pinksterdag? - Maar dan waren zij immers gelijk aan hen, die, den regen schuwende, door blinden ijver in de sloot vallen?
Of men zich te Biggekerke heeft laten
afmanen en afschrikken, kan ik uit mijne
bron niet te weten komen ; maar genoeg,
uit het medegedeelde ziet men, dat volksvermaken, waarbij het kwellen en martelen
van dieren het doel was, van ouds niet
vreemd waren. Gelukkig schgnt men later
en in onzen tijd het kwaad van het dieren
kwellen en martelen beter ingezien te hebben, waardoor dergelijke vermakelijkheden
thG,ns in Zeeland, met uitzondering van
het nog jaarlijksche ring-rijden .en het bijna
vergeten kat-knuppelen , zoo zeldzaam zijn
geworden, dat men hier als naar eene onbekende zaak mag vragen, wat het was
de gans te trekken.
P. FRET.

Uitvinding van papier, kompas en buskruid (vgl. X111. bl. 259). Wat de uitvinding van het kompas aangaat, hierover wordt
bijna als over de boekdrukkunst getwist.
Velen willen dat reeds de ouden met de
werkende kracht van den magneet zouden
bekend geweest zijn, en zich van eene soort
van kompas bediend hebben. ALBERTUS
XAGNUS geWaagt,
BEAUVAIS, van

even

zdS VINCEXTIUS VAN

en beroept
zich op een zoogenaamd t.ractaat over de
steenen, dat hij aan den griekschen wijsgeer toeschrijft. anderen slaan er geen geloof aan; o. a. de geleerde KLAPROTH ontkent, dat de ouden de polariteit, of de
strekking van de magneetnaald naar de
pool gekend hebben. Lord MACARTNEY zegt,
( Yoyuge dans 1’In térìeur de la Chìne et en
Tartarìe, traduìt par CASTÉRA , tom. 11,
pag. 75, 82 en 190), dat de Chinezen al
zeer vroeg met de kracht van den magneet
bekend schijnen geweest te zijn en hun
kompas te hebben gehad; in hunne taal
drukten zij het met een woord uit, dat beteekent ) naald welke naar het zuiden wijst,”
en hunnen Neptunus of zeegod beeldden
zij af met eenen magneet in de hand. Zij
hadden daarenboven hunne magnetische wagens, welke door hunne neigende helling
of beweging naar de antarctische of zuidpool, geacht werden het zuiden aan te
wijzen.
FLAVTO GIOIA heeft veel dat voor hem
pleit, wanneer men hem als den uitvinder
van het kompas ziet aangewezen; maar
daarentegen zijn er te veel gronden van
ARISTOTELES,

41
l .’
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waarschijnlijkheid, welke voor een vroeger
gebruik van het kompas pleiten. Om niet
van schrijvers te spreken, die in het midden der XIII” eeuw, en allen v6ór GIOIA,
leefden, beroept de baron COLLOT D'ESCURY
zich slechts op een oud handschrift, waarvan een exemplaar ter leidsche boekerij,
tot de nalatenschap van VOSSIUS behoorende, berust, en volgens hetwelk deze uitvinding van vroegere dagteekening blijkt
te zijn: dit is een brief van zekeren PETRUS
(misschien PEREGRINUS),
met dc jaarteeke .
ning van 1269. In dezen wordt niet slechts
van de rigtende kracht van den magneet,
als van eene bekende zaak gesproken, maar
tevens de kunst geleerd, om kompassen te
maken. Zie over het kompas: COLLOT D'ESH o l l a n d s R o e m &J lcunsten en wetenschappen, deel VI, bladz.
291-298.
CURY,

J. VAN

Steenen

REIJN.

bruggen (vgl. X111. blz. 2,59).

zegt in zijne Geschiedenis van
IIId” deel, 1”‘” boek, § XXII
(VIIdc st. bl. 127 in P) : 1) Om den toe))gang over d e graften, v a n ‘t e e n e g e )) deelte der stad naar ‘t andere, gcmakkeulijk te maaken, zijn, over dezelven, al
1 vroeg, een groot getal van houten brug)) gen gelegd. Wij hebben . . . aanget#ekend, dat
1) het getal deezer bruggen, omtrent den jaare
) 1500, toen de stad‘nog binnen den Sin1 gel en Kloveniersburgwal beslooten was,
1) reeds vijf en dertig beliep. De uitleggin))gen der Stad, in de zestieRde en in ‘t
) begin der zeventiende eeuwe. gaven aaninleiding tot het maaken van zo veele steeenen en houten bruggen, dat sommigen het
1) getal derzelven, in den jaare 1628, op
1) omtrent tweehonderd berekend hebben.
))Dertig jaaren laater, telde men zeven en
I) tagtig steenen, en honderd zeventien hou1 ten bruggen.” Volgens WAGENAAR dagteekenen alzoo de steenen bruggen te Amsterdam van de XVI” eeuw.
W. J. C. v. H.
WAGENAAR

Amsterdam,

Steenen bruggen. In het onlangs door
mij uitgegeven 1” deel van het Arch.ief der
gemeente Leyden, heb ik op bl. 213 eenen
brief vermeld van 1327, berustende onder
de brieven van het voormalige klooster Engelendaal onder Leiderdorp, waarbij DIRK,
burggraaf van Leiden, ridder, aan het klooster te Egmond 10 0 verzekert, te heffen
van zijne hofstede in @estgeest bij cbn
steenen brug. Deze gift was reeds door zijnen vader H E N D R I K aan het klooster te
Egmond gedaan. De brief was met het gewone zegel der burggraven bezegeld, doch
niet met de drie halve manen. Bij V A N
MIERIS, Besch@xkg
v a n Lepden, 2” d e e l

bl. 513, wordt eene keur van 1444 aangehaald, waarbij de inwoners gelast werden
hunne houten en steenen
bruggen in goeden staat te brengen, en dat de stad die
dan voortaan zal onderhouden. Verder wordt
daar vermeld, dat deFGc/lbrug
reeds in 1266
bestond en reeds vóór 1427 van steen was
gemaakt.
Uit oude stedenbeschrijvingen zullen gelijksoortige opgaven kunnen getrokken worden.
. . ELSEVIER.

Begrafenissen bij nacht (vgl. XIII. bl.
259). Op den 23”‘“” julij 1663, heeft de
regering van Leiden eene keur op het begraven gemaakt, waarin o. a. voorkomt:
) Van alle lijken boven de zestien jaren,
))met consent van burgemeesters des avonds
1 begraven wordende, zullen de kerken ge))nieten dubbeld regt voor het openen van
1) de graven.” Ook, ,,dat van ieder vierkant,
1) wapen, hetwelk op iemands begrafenis in
) de kerk werd opgehangen, ten behoeve van
l)de kerken zal betaald worden 25 gl. en
) van een wapen in een kas hangende 50 gl.”
Op het leidsch archief is een afzonderlijk
register aanwezig van personen, die ‘s avonds
begraven zijn, van 26 aug. 1692 tot 21 _
act. 1736.
. . ELSEVIER.
Geslacht de Zoete de Laeke (vgl. X11.
bl. 265, 292, 322; X111. bl. 3, 129, 166,
196, 225). Sedert ik mijne laatste aanteekening
over het geslacht D E Z O E T E D E
LAEKE,
hceren van Villers, inzond, ontving
ik van den ridder D E S C H O U T H E E T E D E T E R
VARENT
zijn in 1861 uitgegeven werk :
))Notice historique et généalogique sur la maison des Barons de Villers en Condroz, desc e n d a n t cie telle de IVarfusée.”

Bij het doorloopen reeds zag ik, dat. mijne
onderstelling valsch is en dat het escusson
d’argen,t
& 3 jeurs de lis de sable, door DE
ZOETE
DE
LAEKE
gevoerd, onmogelijk dat
kon zijn van WILLEM heer van Abbéez, de
sable semé de jleurs de lis d’arge& sans nombre, want zij stonden in geene
de minste
bet,rekking. Aan het bestuur schreef ik mijne
aanteekening niet t,e plaatsen, doch kwam
daarmede
te laat, daarom verleen ik aan
deszelfs
verzoek gehoor en laat eenige mededeelingen
volgen over de afstammelingen
van P O N C H A R D V A N V I L L E R S in Condroz.
Het werk, groot 51 bladzijden, opgedragen
aan des schrijvers: ,,Cher Oncle messire
ADOLFHE-LOUIS-JOSEFHE
&trOn
DE
VKLERS
D'OLGRAND,
capitaine d’infantarie dans l’ar-

meé Belge,* seul représentant mûle actuel du
nom et des armes de la maison des *Barons
d e V i l l e r s e n C o n d r o z , qui sont: d>or a u
sautoir édenté de sable [VILLERS plein], brisé
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en abírne d’un écu de gueules, semé de fleurs
de lis d’argent sans nombre [WARFUSE~] ('),

handelt over drie geslachten en begint met
den in 1312 levenden PONCHARD VAN VILLERS, ridder, heer van Villers in Condroz,
die bij zijne onbekende vrouw naliet eene
erfdochter N. DE VILLERS, geh. met WIL LEM heer van AbbBez;
deze liet weder eene
erfdochter na, geh. met LODEWIJK, heer van
Warfuseé, zoon van LIBERT, heer van Monges. Uit dit laatste huwelijk sproten 2 zoons
voort:
-4. JAN 1 VAN VII,LERS, ridder, heervan
Villers in Condroz, waarvan hij het volle
wapen aannam, opperstalmeester van den
hertog van Bourgondië, geh. met A G N E S
VAN

BERLO; hun eerste zoon

JAN

IK ves-

tigde zich in Engeland, waar hij huwde
met N. N., wede. VAN WILLEM VAN ANTHIN van Monteignée van Tyleur, en door
erfenis 1) SeigneurBanneret” werd vanvillers
van Buter; hun tweede zoon KOENRAAD
was na JAN 11 heer van Villers in Condroz;
zijne nakomelingen stierven in 1605 uit met
WILLEN
VAN VJLLERS,
baljuw van de stad
en het ressort van Hannut, provincie Luik.
B. MICHIEL VAN VILLERS, ridder: deze
droeg het wapen van WARFUS~~E met dat
van VILLERS als hartschild; uit zijn huwelijk met CATHARINA VAN STEENKERKE had
hij een zoon J A N 1, ridder, geh. met de
dochter van JAN VAN BIERBEKE; uit dit
huwelijk sproten onder andere kinderen
twee zonen voort, stamvaders van twee geslachten.
1. JACOB heer van Villers in Bavechin;
hij voerde VILLERS gekwartileerd met BIERBEKE, dat is: d’argent à la fasce de gueules, als afstammende, even als HEMMOMEZ,
van BETHUNE; door het overlijden, in 1668
en 1669, van de broeders JACOB FILIPS en
PAUL

FRAN(iOIS

VAN

VILLERS,

ZOnen

van

11 VAN VILLERS, paltsgraaf bij brief
van 12 act’. 1637, stierf zijn geslacht uit.
11. PIETER VAN VILLERS, ridder, heer
van Villers d’olgrand; deze droeg VILLERS
met WARFUSÉE als hartschild; hij was gehuwd met N. DE BOSSCJ. Zijn naneef FILIPS
BALTHAZAR, raadsheer en ontvanger der
domeinen, schattingen en lasten der provincie Limburg, der drie landen van OverMaas en dat van Sprimont, geb. 4 dec.
1663, f 18 junij 1783, werd door KAREL 111,
koning van Spanje, den 6 jan. 1709 tot
baron verheven. Zijn wapen bleef onveranderd, doch werd versierd met eene kroon
GERARD

l) De naam van Olgrand komt voort van de
heerlijkheid van Orp-le-Grand of Olgrand, ten 2. W.
van Jodoigne en 2. 0. van Landen, tusschen
Brabant en het land van Luik. De tak van OLORAND-bezat ook de heerlijkheden St. Adile of St.
Adèle en van Orp-le-petit.

der oude baronnen en vastgehouden door
twee elkander aanziende klimmende gouden leeuwen, met roode tong, ieder eene
banier met het wapen des schilds houdende, alles op een’ groenen grond geplaatst.
Zoo als wij in de opdragt van ‘t werk gezien hebben, leven de afstammelingen van
dezen eersten baron nog, terwijl dit uittreksel ons doet zien, dat die heeren van
Villers in Condroz nooit in betrekking gestaan hebben tot het geslacht DE ZOETE DE
LAEKE,
ook heeren van Villers, doch waar
gelegen ?
F. CALAND.
Sas van Gent.

Michiel Andries, predikant (vgl. A. R.)
In den Nav. VI. bl. 1.59 heb ik eene vraag
gedaan omtrent den predikant XICHIEL ANDRJES, die in 1581 te Leiden gewoond
heeft; doch het antwoord, daarop gegeven
bl. 342, is zeer twijfelachtig.
Bij het. nalezen der Getuigboeken van Leiden, vond ik de volgende verklaring omtrent dien predikant.
))CASPAR
COOLHAE~, Dienaer des Goddelicken woorts dezer stede, out omtrent xlv
jaeren, P I E T E R V A N OY, ‘) Dienaer des
Godddel. woorts tot Warmont, out omtrent
Liiij jaeren, en J A C O B ANDRIESZ, bouckbinder, poorter dezer stede, out omtrent
xxviij jaeren tuichden met eede ten verZOelie
van TRIJNTJE MEYNERTSd'.,
huysvrouw van MICHIEL ANDRIES, geboren van

Leeuwaerden (en) Dienaer des Goddel.
Woorts. Eerst de voors. COOLHAES en VAN
OY, hoe dat zy getuygen zeeckere jaeren
lang goede kennisse en vriendschap gehad hebben aen den voorn. MICHrq t e
weten : CooLBAEs omtrent xv jaeren lang,
en OY omtrent xij jaeren lang, en dat zy
mitsdien wel weten dat dezelve tot goede
treffelicke naem en fame is staende en van
goeden tuchtigen en godsaligen handel en
wandel is, en voornemelick dat hy zedert
de jegenwoordige veranderingen dezer landen eenige jaeren lang een Dienaer des
Woorts der gereformeerde Kerken in deze
landen van Holland is geweest en zulx oprecht en gesont in de leere is gehouden;
verclaeren voorts gelijckelick dat de voors.
MICHIEL

nu den t$ van iij maenden

lang

binnen dezer stede, ten huyze van den voorn.
JACOB

ANDRIESZ.

gewoont en hem als

voo-

ren

godsalich, eerlic en vroom heeft gedragen en middeler
tijt kennisse en omgang heeft gehad met die van de kercke
alhier, zonder met eenige... (vonnisse?) van
1) Hij noemt zich, in een nog aanwezig zijnde
rekwest van 2 nov. 1590. PIETER JACO~~. VAN
OY, oud 67 jaren, predikant te Warmond, eertijds
conventuaal en supprìor van het Convent te Warmond. Hij was gehuwd en had kinderen.

41”
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dezer stede gescheyden of uytgeleyt te zijn,
(gelyc zy getuygen verstaen dat de voorn.
MICHIEL
tegens de waerheyt zoude werden
naer gegeven), maer mach zoo vrij en on’ behindert binnen dezer stede wederkeeren
gelijc hy daervan te zijne gelieven getrocken is, en dat zy niet en twijfelen, indien
hierop meer ander getuygen en voorn. MICHTELS kennissen gehoort werden of
zy zouden van gelycken niet dan deucht, eer en
vroomheyt van hem weten te getuygen,
Actum ix Sept. 1581, (get). P I E T E R O O M
PIETEHZ.

en

CLAES

GHIJSBRECHTS

VAN

DORP,

Schepenen.”
Misschien is hy dezelfde predikant, die
in 1573 te Heenvliet gestaan of gepreekt
heeft, en aan wien bij resol. der Staten
van Holland op den 25 mei 1581, bl, 213,
eene som van 56 gl. werd toegestaan, wegens achterstallig tractement van 1573,
als predikant te Heenvliet, en nu te Zevenhuizen. Op den 1 junij 1581 besloten
de genoemde staten, aan M I C H I E L ANDRIAENZ,
te doen betalen zijn achterwezen,
1) niettegenstaande eenige kwestiën, deportementen of proceduren daervan de Staten
te voren waren onderrigt.”
Ik vermoed hieruit, dat nfilJCmL A N D R I E S
of ADRIAANsz. in 1581 zijn ontslag als predikant te Zevenhuizen heeft bekomen.
..ELSEVIER.

Maria Aletta Hulshoff (vgl. A. R.). In
het stuk over deze belangrijke vrouw door
den heer H. R. wordt op bl. 266 van dl. X gesproken over de Verzameling van brieven ge-

wisseld

tusschen VAL.

POPLICOLA

en

CAJUS

alsof deze door haar waren uitgegeven. Dit is eene onjuistheid, zoo als blijkt,
uit het Leven van WISELIUS (naar ik meen
bl. 167, want ik heb het werk niet bij de
hand). Aldaar wordt een brief van mej.
HULSHOFF
aan WISELIUS gevonden, waarbij
zij van de onderstelling uitgaat, dat die
brieven door dezen waren geschreven, hetgeen wel niet uitdrukkelijk bevestigd wordt,
maar toch uit een en andere gezegden
blijkt waar te zijn. Daar zij echter aanbood, zich met de uitgave of verspreiding
te belasten, lag daarin misschien de grond
tot eene vervolging wegens die brieven, al
schijnt dat aanbod door WISELIUS te zijn
\
afgeslagen.
D. te D.
MANLIUS,

Fransche emigranten in Nederland (vgl.
X111. bl. 6). T. a. pl. wordt de vraag gedaan, of zich ook in ons land fransche
emigranten ten t,ijde der revolutie hebben
neergezet en wat van hen na de restaurafie is geworden,

Hoewel sommige dier aan eed en pligt
getrouwe uitgewekenen waarschijnlijk nog,
hetzij in Nederland, hetzij in België te
vinden zullen zijn, ben ik niet bij magte
daaromtrent juiste berigten mede te deelen;
alleen ten opzigte van mijnen vader, jonkheer LOUIS MARIE ADELAIDE WAUBERT DE
PUISEAU,
die gedurende meer dan 50 jaren
in Nederland gevestigd was, door zijne
majesteit den koning in den adelstand werd
erkend en bevestigd en in de ridderschap der
provincie Friesland is beschreven, kan ik,
als met diens lotgevallen volkomen bekend,
aan des vragers verlangen voldoen.
Het geslacht der WAUBERTS, uit de provincie Henegouwen herkomstig, behoorde
tot de aanzienlijkste edelen van dat land,
en heeft zeer waarschijnlìjk deel genomen
aan de kruistogten ; althans ben ik in
het bezit van oirkonden, die dit gevoelen
wettigen. Reeds in de veertiende eeuw was
de magt en invloed mijner voorvaderen bij
den duitschen keizer belangrijk en deszelfs
geheime raad BEIJDAELS
VAN ZITTARD heeft
dit bevestigd. Dit geslacht had zich vermaagschapt met die van DE HEMBIZE,
DE
HAMAL,DE
PIERPONT,DE
BIERE, is later welligt

PECKEIRE,DE

FER-

om staatkundige redenen naar Frankrijk verhuisd, en onder
de aanzienlijksten in den lande opgenomen, alwaar, onder de regering van LODEW I J K X V , m i j n overgrootvader J O S E P H
LOUIS FRANÇOTS WAUBERT D'ERCHU in 1740
de eervolle betrekking bekleedde van écuyer
cavalcaclour
(s’ konings lijfschildknaap). Met
uitzondering van enkele staatsdienaren en
letterkundigen, hebben de leden dezer familie zich aan den krijgsdienst gewijd en
zoo ook hebben de vader en oom mijns
vaders (tweelingbroeders) gediend in het
militair huis des konings. Ten tijde der revolutie was mijn vader officier en heeft in
de dagen des schrikbewinds zijne bezittingen verloren en met vele zijner kamaraden
de wijk genomen naar Nederland, alwaar,
aangevoerd door den maarschalk DE BÉON,
een korps emigranten deel nam aan de
veldtogten in Vlaanderen onder het opperbevel van zijne hoogheid den prins FREDERIK van Oranje. In den veldslag bij
Werwick zwaar gekwest, werd mijn vader
genoodzaakt zich te verwijderen en, ten
gevolge van het voortrukken der republikeinen, naar Engeland te vlugten. Na zijn
herslel weigerde hij bij het engelsche leger
in dienst te treden, alwaar hem eene officiersplaats was aangeboden, en vert,ok hij andermaal naar Nederland om een middel van
bestaan te zoeken in het geven van ondergelukte
wijs. Door zijne bekwaamheden
hem dit en werd hij in 179 1 geplaatst aan
het instituut van den heer FRÈSE te Alk-
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maar, wiens dochter hij huwde ‘), en van
waar hij als instituteur naar Leeuwarden
werd beroepen. Gedurende de napoleontische tusschenregering werd hij belast met
de betrekking van entreposeur van den tabak
en is later ontvanger der belastingen geweest in de zuidelijke gewesten en, na 1831,
te Sneek in Friesland, alwaar hij in 1848
is overleden.
Dit nu is het eenige lid der familie, dat,
in Kederland gebleven, zich dáár gevestigd
heeft. Vele andere leden, die ook waren
geëmigreerd, zijn achtervolgens naar Frankrijk teruggekeerd en aldaar nog bekend
onder de namen van WAURERT DE GENLIS,
WAUBERT
DE CH&vILLY,
WAUBERT DU
HAT, WAUBERT D' ERCHU
enZ.
WAUBERTDEPUISEAU,

BRU-

Notaris in de Lemmer.

De knecht van Erasmus (vgl. X1. bl. 197).
Het is duidelijk, dat hetgeen ERASMUS hier
, vertelt, door PIETER JANSZ. TWISCK ten onregte als eene werkelijk gebeurde zaak wordt
beschouiad. Het is eene geestige passage
uit zijne Colloquia, die men onthield, elkander navertelde en die zoo doende langzamerhand voor eene historische anecdote begon
te gelden. Dat het er zoo meê gegaan is
blijkt uit de veranderingen die het verhaal
ondergaan heeft. Bij ERASMUS is POLYPHEMUS een soldaat; bij PIETER JANSZ.
is hij
de knecht van ERASMUS geworden. In de
Colloquiu is het een woestaard, die den mond
vol heeft van het evangelie maar een zeer
onevangelisch leven leidt, in de Kronìjk iemand 1) die de waerheyt des Euangclii lief
. hadde, ende oock ernstelijck na sijn vermoghen verdedichde.” Verder is reeds in
de vraag opgemerkt, dat het zeer vreemd
zou zijn indien een knecht van E R A S M U S
den naam van P O L Y P H E M U S gedragen had,
en ik zie in het behouden blijven van dezen naam een duidelijk bewijs, dat het verhaal op de door mij aangeduide manier uit
het boek van E R A S M U S is voortgekomen.
Wat aanleiding gegeven heeft om er een
historisch feit in te zoeken is misschien dit
geweest. De sprekers in dit gesprek heeten
POLYPHEMUS en CANNIUS. Nu Weten Wij,
dat NICOLAAS CANNIUS, later pastoor in de
Nieuwe kerk te Amsterdam, zes jaren lang
de schrijver geweest is van ERASMUS. Wij
vinden dit vermeld Oudh. en Gesl. v. Amste2Zarzd enz. dl. TI. bl. 132. Iemand die dit
gehoord had maar het niet regt meer wist,
. doch alleen dit er van onthouden had, dat
‘)

Eene tweede dochter huwde met mr.
A
DE
LOCHES,
auditeur militair in Noordholland, van wien sprake is geweest in het twaalfde
deel van den Navorscher.
GERARD

#

JOH N

een van de beide in betrekking had gestaan
tot den schrijver, zal die lacune in zijn
geheugen zoo aangevuld hebben, dat hij
POLYPHEMUS
tot den knecht van E R A S M U S
heeft gemaakt. Dat deze wel meer personen
in zijnen tijd levende sprekende laat optreden, zonder dat aan zulk een gesprek eenige
historische waarheid ten grondslag ligt,
weet ieder die de Colloquic~ gelezen heeft.

Vaderlandsche vrouwen (vgl. X111. bl.
78, 134, 165, 202, 230, 259). Jufvrouw
E. M. P O S T heeft ook eenigen tijd gewoond te Velp, in een huis, dat, later
heeft toebehoord aan mr. L. J. VAN DEÉ
SLUIS,
nu gelegen tegenover het logement
v a n GOOSSENS. - Lij had aldaar in haar
schrijfvertrek reeds een soort van ventilator gemaakt, waardoor haar, - doordien
zij ‘s nachts veel schreef - en versche
lucht werd toegevoerd, én de rook en walm
wegtrok, daar de ventilator boven de tafel
was aangebragt en door een gat’ in den
muur naar buiten geleid. Ook waren er in
die kamer twee kastjes in den muur, waarin
zij gewoon was hare boeken te bergen, ik
meen, dat men dit ziet op een van de
vignetten harer werken, mogelijk wel van
1) Het Land”, dat zij daar heeft vervaardigd.
Doesburg.
J.H.L.VANDERSCHAAFF.
Mislukte aanslag der Wederdoepers op
de stad Leiden, a”. 1535. Bij WAGENRAR,

Vaderlandsche Historie, V, bl. 88, is het
twijfelachtig, of de slotvoogd van Woerden
dan wel de regering van Amsterdam aan
Leiden kennis gaf, dat de Wederdoopers
van voornemen waren eenen aanslag op die
stad te doen.
Om allen twijfel weg te nemen, deel ik
hier den oorspronkelijken brief mede, door
ALBERT
VAN
EGMONT,
kastelein van Woerden, aan de regering van Leiden geschreven, waarin hij van dien aanslag kennis
geeft, en waarover ik in den Nav. X111.
bl. 261 heb gesproken, De brief luidt aldus:
) Eersame wise vorsichtige goede vrunden;
ic laet U in den besten weten dat op huden omtrent één uur, een (persoon) by my
gecomen is en my te kennen gegeven heeft
dat tot sine huse een sloetmaker (slotemaker) van Leyden gecomen is, en soude
wesen uyt, die lande van Ysselsteyn, en
besmet geweest is met die annebabtyschen,
mede herdoopt en daervan geabsolveert ende
penetensy gedaen zoude hebben ; deselve
sloetmaker begeerde om (van) desen borger van Woerden dat die by my gaen
woude en my te kennen te geven, hoe dat
in die stede van Leyden drie husen staen
by Sint Jans brugge, te weten JAN BOECKELS
huys in die wiytte Zely (witte lelie),

,
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daer souden heemclick in verborgen liggen
twie of clrie hondert man met geweer en
harnas en souden wesen van desen annababtyssen en van der meyning seynde een

oproer of loep te maken, Scout en Gerechte
doot te slaen en allen diegene die hem wederstaen wouden, Soe geve ic U dyt te ken-

nen, en heb brenger van desen gehuert
om eene Philips gulden met een perde
roekeloes (ventre à terre) maer te ryden
en U hiervan te adverteren om daer wysselick inne te versien ; ic en weet niet oft
waer dan gelogen is ; dan ic scrive U
so veel besceits dat ghy daerop wel mogt
merken offer enich perikel in gelegen is
om daer inne te versien mitter haest; so
u dat goet duncken sal, soe moge ul. den
boede betalen, want ic geen geld daerom
sparen en woude op aventure wat daerof
syn of wesen mach om sulck groet quaet
te verhoeden, daer of comen mocht. Eersame, wise, voersichtige vrunden en hiermede Gode bevolen. Gescreven mitter groten haest op huyden saturdach anno xxxv.”
(23 januarij 1535).
ALBERT

V.

EGMONT.

Castelein van Woerden.
Adres: Eersame, wise, voersichtige scout, borgemeesteren, scepenen
en rade der stede van
Leyden
De pogingen, die Leiden toen aangewend
heeft’, worden uitgedrukt in brieven, die
aan de steden Gouda, Haarlem, Dordrecht
en Deventer zijn geschreven. Gouda had
d e n 27Rten januarij 1535 aan Leiden geschreven, waarop de regering van Leiden
het volgende berigt gaf.
1) Soe ist dat wy UwerE. doen weten dat
op saturdach lestleden (23 januarij) des
avonts omtrent zeven uren, doer haestelicke
advertissemente van den Castelein
den, mitter gemeene schutters

I

tot

Woer-

en andere
van de poorterye hebben doen besoecken
eenige huysen om aldair te vinden eenige
quaetwillende van die nyeuwe Secte ofte
Anabaptisten, en bevinden dat int exerceren van dien, zyl. hem ter weder stelden
mit busschen en andere verscheyden geweer. Zoe hebben wy de huysen daerinne
zyl. geweeken waren, doen besetten overmits de donkerhcyt des- tyts en heml. des
morgens besocht mitter daet, zulx dat zy
hem in ‘s Keysers handen gevangen hebben gegeven. Ende alsoe zy docr f a u l t e
van de scarprechter alleen by eede en monde
geexamineer t zijn, zoe en wilden zyl. haer

opset noch haer complicen niet verclaren;
maer zeggen dat zy hem alleen begeerden
te verweren jegens den geenen, die henl.

begeerden te apprehenderen en te misdoen.
Ende alsoe die scarprechter van Utrecht,
als nu van stonden an hier gecomen is,
om heml. met torture te examineren, hoepen sonder twyfel haer uyterste meninge
ende opset v a n heml. te weten, en zoe
wes wy naer volgende dien tonnen vernemen UWE. te toucheren, sullen van stonde
an deselve secretelicken van alles adverteren.” Den 23”te” januarij 1535.
In den brief, dien Leiden op den 27”‘“”
january 1535 aan Dordrecht schreef, komt
hetzelfde voor als hierboven is verhaald,
doch daarin wordt vermeld, dat er 14 of
16 mannen en 4 vrouwen gevangen werden.
Op den 13 feb. 1535 schreef de regering van Leiden aan die van Deventer,
) dat int besoeeken van dien, die voors.
~janabaptisten hem met bussen en verschey)~den geweer ter weere gestelt hebben om
))niet gevangen te worden, ende gevan))gen wesende, hebben int examineren veel
) en verscheydene personen besocht in Hol))lant woonachtìch, mer niet by UwerE.
~)noch daeromtrent, ende dat h%ere pro))feten hadden verkundicht dat God Alj~machtich- heml. beleeft hadde te leveren
1) Oost-Vrieslant, Hollant en Zeelant, na
11 de derde OpenbarALge
die hem van God
11Almachtich
comen zoude en alsdan zoude
t) drie vaentgens knechten (soldaten) comen
B) uyt Munster, daerby hem die gemeen broe1) ders an hoerl. verbont zoude voegen en
)jals dan doen mlt hoerl. geweer zulx als
) God Almachtich believen zoude om de
1) ongerechticheit uyt geroeit te worden en
~jzoude alsdan alle dinck gemeen wesen
1%gelyck tot Munster.”
Wij hebben reeds doen zien, dat de scherp
regter van Utrecht overgekomen was om
de gevangen Wederdoopers te 1) examineren”
d. i. met de pijnbank; doch op verzoek
van mr. GELEYN ZEGHERS VAN WASSENH O V E N , raadsheer in den Hove van Holland (die naar Leiden gezonden was om
de gevangenen te ondervragen), had de regering van Dordrecht haren meester van
den scherpen zwaarde naar Leiden gezonden. Die scherpregter verliet Leiden, zonder dat hij eenige belooning van de stad
had genoten. Hierop schreef Dordrecht een’
zeer scherpen brief aan Leiden, met verzoek hem te betalen, te meer daar hij ook
door Delft was verzocht geworden, om over
te komen.
De rekeningen van Leiden van den jare
1535 ontbreken, anders zoude men te weten kunnen komen, welke uitgaven die zaak
aan de stad heeft gekost.
Bij ORLERS, Beschrijving van Leyden, dl. 1.
bl. 318, wordt gezegd, dat JAN BFXJCKELSZ,
zoon van B E C C K E L G E R R I T S Z , te Leiden,

327
omtrent 1510, van sZech,te, (geringe) ouders
en gemeene ambachtsluyden is geboren. Dezelfde schrijver zegt, in het 2” dl. bl. 443,
d a t o p S t . Puulus .BeEe&ng, zijnde Londag 24 januarij 1535, 30 of 40 personen
vergaderd geweest zijn in een huis, gelegen in het Noordeinde beneden St. Antonisbrugge, daar tegenwoordig (1641) de cZrie
haringen
uithangen, enz. Misschien is dit
hetzelfde huis, dat aan den vader van JAN
BEGKELSZ toebehoorde en waarover in den
Nav. X111. bl. 261 is gesproken.
. . ELSEVIER.

ten en ordonneren wy U van wege de
K. M. by dage goede toesicht te dragen
en goede luyden te setten in de poorten
van der stede ende oock by nachte te waecken op die muren en anders als dat behoor& en notelick is te geschien in desen
tyd meer dan in andere, zondtr daerinne
gebrekelick te wesen soe lange dese beroerte dueren. Eersame bysondere goede
vrunde. Onse lieve God zy met U. Gescreven in der Haghe den 5 April 1533 na
Paesschen. (get.) ( S T E Y N M O L E N ).

Wederdoopers in 1535 Brief van den
stadhouder van Holland aan de regering
van Leiden. ) Die Grave van Hoochstraten,

(vgl. VL bl. 97). Over
den bekenden Wederdooper (die bij den aanslag op Amsterdam in
1535 om het leven kwam), is nog een brief
in het leidsch archief aanwezig, door den
graaf V A N H O O C H S T R A T E N , heere van Montigny en stadhouder-generaal, aan de regering van Leiden geschreven, van den 2gBten
januarij 1534 (1535), inhoudende :
I) Wy hebben ontvangen brieven van onse
genadige Vrouwe die Koninginne, daarby
H. Mt ons schryft, geadverteert te zyn van
den Hertog van Cleef dat hy verstaan heeft
uit de confessie van eenige gevangenen by
hem geapprehendeerd, dat uit die St’ede
van Munster getrokken zoude zyn een’ JAN
VAN
GEEL,
met eene merkelyke somme van
penningen om daarmede aan te nemen zekere knechten, te koopen salpeter en victualie en dezelve te brengen binnen die
voorz. stede van Munster. ))Die voorz. JAN
1 VAN GEEr, is een middelbaar vierschoten
))man met een bleek aangezicht, sonder
1) baard, aan hebbende eenen zwarten pal)) trok, met zwarte koussen, die boven de
1) knieën hebben drie vouwen cn doorsne~)den zijn, en hy draagt een’ zwarten hoed,
N doorsteken met zwarte sluijer,” welke discriptie wy doen om daarop dat oog te
dragen, en indien hy in uwe bedryve
komt hem te apprehenderen , *te verzekeren en ons daarvan in diligentie te
adverteren. Voorts heeft die Mat van de
voorz. Koninginne ons noch geadverteerd
uit oorzake als boven, dat die d o o p e r s ,
loopende door den lande die van de Sect’en beteekend zouden hebben eenen dag
of tijd om te komen met hun geld en geweer binnen der stede Amsterdam, om aldaar te tracteren en te sluiten van hun
opzet, en mogelijk om eenige steden van
Holland in te nemen. Om hetwelk en alle
inconvenienten te verhoeden, wy U hiervan
adverteeren, lastende en bevelende U van
wege der K. M. en die getrouwheid die
gy Lyner Majesteit schuldig zijt, goede
toezigt te dragen by dage en by nachte, te stellen goede en sincere bewaarnis-

* Heere van Montigny , van Culemborch,
stathouder
generael. D’ eerste en andere
Raeden ‘s keyzers in Hollant.
Eersame bysondere goede vrunde
Wy zyn op huyden int zeker geadverteert by brieve van Mynheer den Bisscop
van Munster, dat JAN BUECKELSZ hem vermetende tot Munster Coninck, van meyninge
is onlancx ende sonder verthoeve mitter
macht uyt te scicken om proviande ende
ontset te soucken ende tot dien einde hadde
te voren acht personen mit gelde? zilver en
goude, heymelicke uytgescickt uyt Deventer, Ossenburch en uyt Vricslant geboiren,
alomme menichte van luyden op te brengen, daermede Mnnster te ontsetten ende
Amsterdam ende eenige andere steden in
den lande in te nemen, en tot confirmatie
van desen, soo hebben wy mede op huyden
ontfangen brieven van den Stadthouder van
Vrieslant. ende Overyssel, daerby hy ons
schrijft dat in t lage lant omtrent Franeker, Sneeck ende Bolswaert, vergaderinge
gemaict is van de Annebaptisten, die aldair innegenomen hebben een clooster, gelegen een halve mile by de Stadt Bolswaert,
genoemt Olderclooster off Florscamp, zeer
sterck, mit, drie omgaende graften ende een
singelwal ende zijn daerinne omtrent achthondert sterck; om diewelcke te straffen,
die voors. Stadthonder van Vrieslant voor
tselve clooster getogen is met zekere menichte van knechten en voorts den derden
man uyt Vrieslant, hopende zoeveel t e
doen by de hulpe Goodts, dat der Anabaptissche oproer ende verdere meninge aldaer
belet sal worden, ons daervan adverterende
ende adhorterende in dese lande goede
toesicht te dragen, omme sulcke voornemen
in tyts te verhoeden; ende gemerct dat de
voors. Anabaptisten zeer geneycht zyn ende
groote naersticheyt doen omme in dese
landen eenige plaetsen inne te crigen, als
wy oock uyt die confessie van de gevangens menichfoldelick vernemen, zoo las-

. . ELSEVIER.

Jan van Geelen

JAN

VAN

GEELEN,

,

sen in de poorten, zulks dat daar niemand
vreemders inkome noch passere, zonder te
weten wie hy is en waar hy heen wil;
ook het oog naarst,elijk te dragen op uwe
poorters die suspect mogten gerekend zijn,
op dat by uwe negligentie of slappigheid
die arme lieden aldus niet verleid en bedrogen worden, en dat er geen inconvcnient gebeure ; want wy denken met. onze
menigvuldige waarschuwing te volstaan en
voor die K. M. met ulieden te verantwoorden. Eerzame, enz. Geschreven in den Hage
den 24 January 1534 (S. C.)
..ELSEVIER.

Stadsmusicus. - In eene aanteekening
vind ik op 15 febr. 1603 melding gemaakt
van JERONIMUS TOUREL van Brussel, stadsmusicus te -Amsterdam, weduwnaar van
JUDITH
DE
LIGNE.
Zijn er meer voorbeelden van zoodanige stadsmusici. En welke
was hun werkkring?
W. J. C. v. 13.
Twee engelsche ingenieurs in 1755. In
genoemd jaar werden twee personen PLATEN
en BARTELS door den koning van Engeland herwaarts gezonden, om zich te
volmaken in de kunst van dijken en sluizen te leggen. Zij woonden ook de bedijking van den Willem-Annapolder in Zuidbeveland bij, voorzien van eene aanbeveling
v a n jonkheer J . VAN BORSSELE VAN DER
HOOGE.
Is er iets nader van die heeren en
hun verblijf hier te lande bekend?
c. P. L.
Mr. Jan EyIoff van Groeningen, kapitein te Leiden in 1572. In Leidens Beleg,
door

den deventerschen hooglcer. J. VAN
in 1833 uitgegeven, wordt op blz.
11, noot 3 betwijfeld, dat m’. JAN EYLOFF,
van Groeningen, een vendel knechten in
1572 zoude hebben opgerigt. Deze twijfel
heeft prof. J . V A N V L O T E N ontleend uit
de Yhes. R e k e n i n g e n , waarin hij niet voorkomt; maar uit het volgende stuk blijkt,
dat hij nooit eenige belooning daarvoor
heeft genot,en. Het is getrokken uit het
Getuigboek van Leiden van 1586, en luidt
aldus :
) Wy Schout en’schepenen der Stad Lcyden enz. - dat voor ons op den 1 Jnly 1586
verschenen is J A N VBN H O U T , Secretaris
dezer stede oud omtrent xliij jaren, en
getuigde ten verzoeke van M’. JAN EYLOFF
van Groeningen, hqe dat na den 24 .Juny
des jaars 1572, als deze stad van Leyden
VLOTEN

by den. voorr~. EYLOFF onder het gouvernement
van hooglo&
memorie den Prins van Oranje
was gebragt, hy denzelven E Y L O F F voor
zekeren tyd als Klerk of Secretaris heeft ge-

diend,

en dat hy wel weet dat dezelve
ter zake van den last by hem aangenomen, zeer groote kosten heeft gedaan
en uitgelegd had, zonder ooit tot eenige
burgers huize gelogeerd geweest te zyn,
gelyk gedaan hebben meest alle oversten
en kapiteinen naderhand en tot het jaar
1575 toe binnen de voorz. stede geweest
of gelyke diensten bediend hebbende, namelijk dat hy ook groote kosten gehad
heeft aan geweren by hem zoo hier als
daar gekocht en onder de gemeente (welke
door bevel van den Hertog van ALBA ontweerd, [ontwapend] was) verstrekt en uitgedeeld mitsgaders aan zeker vendel knechten
by hem onlangs na den 24 Juny 1572
opgerigt, dat hy door het vervolg van de
regeerders dezer stede in dien tyd ten bevele van Jonkheer A D R I A A N V A N ZWIETEN,
gouverneur van Gouda (door wiens last de
voorn. XYLOFF het geroerde exploit by de
hand had genomen) weder heeft moeten
casseren, al zonder ter zake voorzeid van
de stad van Leyden of van de Staten des
Lands (dat hem getuige bewust ís) eenige
recompense of begrootinge gehad te hebben,
dat hy getuige ook wel weet dat de voorn.
EYLoFF aan eenen A,IIBROSI~S (wiens toenaam hem getuige vergeten is en laat hem
voorstaan dat was BRENSTOM), toen ter tyd
commissaris van H. M. den Prins van Oranje
verstrekt en geleverd heeft het zilverwerk
en geld bevonden in zekere kofferen ten
huize van ANNA JANSD'. in Marendorp, ook
elders gehaald en voor geconfiskeerd aengeslagen, als aankomende eenige lieden in
der Haage daar de Spanjaarden te dier
tijde lagen om het voorz. zilver en geld
by den voorn. Commissaris zijner voors.
Excellentie, ten behoeve en tot vordernisse
van de gemeene zake, te worden behandigd;
des hy getuige hem gedraagt tot de recepissen daarvan by den voorn. A M B R O S I U S
verleend zynde, van gelyke dat hy wel
weet dat de voorn. EYLOF zekere kleederen en lindewaad ia de genoemde kofferen
bevonden, verdeeld heeft onder zijne soldaten en lyfwachters die hem te minste tot
twaalf in getal weinig meer of min ten
dienste stonden, en dat hetzelve zulks gebeurd is terwyl de Spanjaarden in den
Haag lagen cn dagelijks arbeidden en met
alle middelen praktïseerden om zich weder
meester van de stad Leydcn te maken.
1) Verklaart, verder dat naardien hy getuige
als de hzcmeuren v a n . d e r e g e e r d e r s i n d i e
EYLOFF

tyden wel kennende, ten inzigte hy voorgaande
ook deze stede in gelyke kwalitezt gelyk hy
tegenwoordig
doet, te weten als Secretaris

had gediend, bemerkte en gewaar werd dat
dezelve regeerders hem EYLOFF groote afgunst droegen, als hebbende doen casseren
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zijn vendel, verder hebbende doen inhalen
het vendel van S Y V E R T M U N T E R van der
Goude, doende denzelven met logement op
den burger onderstand van geld en anderzins alle behulp en vordernisse en zoekende
alle middelen om den voorz. MUNTER tegen
hem EYLOFF op te hitsen en tegen den anderen in pycke (haat) te maken - hy getuige daarvan den voorn. EYLOFF wel heeft
gewaarschuwd, namelijk als hem E Y L O F F
de moeite voor die van den Gerechte voorz.
werd aangedaan door M'. PIETER WOLLEBRANTSZ,
kanonik uit den Haag en COLIJN
DRIES,
deurwaarder van de Kamer van de
Rekeninge. ten welke tyde hy getuige hem
voor het beste riet dat hy trekken zoude
aan de H. M. den Prins ran Oranje, dat
hy denzelven rekening zoude geven van
zyne exploiten en hem zelven by middelen
van dien van alle zwarigheid en moeite
zou de ontledigen. En staat hem getuige
noch wel voor dat de voorn. EYLOFF gaarne
gehad had dat hy getuige met hem had
gereisd, hetwelk ‘hy getuige niet kon doen,
maar geweigerd had, mitsdien zyne huisvrouw toen op het uiterste zwaar was en
hy haar, de zaken zoo turbulent staande,
niet kon verlaten” enz.
~Verder verklaart JAN VAN HOUT alle
papieren der stad nagezien te hebben, en
besluit zeker te weten dat in de genoemde
zaak tegen EYLOFF geprocedeerd is niet
ordinair en volgens de gewoonte van de
Vierschaar dezer stad, maar geheel extraordinair en zonder form van regte, en dat
alleen uit afgunst die de regenten dezer
stad van die tyden of eenige van hen ter
zake van de geroerde reductie tegen m’.
JAN
EYLOFF hadden genomen of uit vreeze
van den graaf VAN DER MARC, toen in het
gouvernement zijnde of mogelyk uit beide
die oorzaken.”
Uit eene latere verklaring van 1 aug.
1586, door den burgemeester JAN L~JCAS
VAN
WASSENAAR
(geb. 1535) en diens huisvrouw NEELTJE EOEL.OFSD~. (geb. 1532) afgelegd, blijkt, » dat die burgemeester, in 1572
goudsmid geweest zijnde, eene noot, tot
drinkbeker gemaakt en met zilver dryfherk
besZagen,
had gekeurd, het deksel van den
beker was van paarlemoer, bezet met verscheidene edele steenen, en gehaald uit de
koffers van Mr. P. WOLLERRANIS~, kanonnik uit den Haag. By onderzoek bevond
hy, dat het beslag van koper en sterk verguld was, en zegt verder, dat m’. EYLOFF,
toen te Delft by DIELOF V A N LIEBVELT
zijnde, dien beker en andere goederen aan
den kanonik had teruggegeven.”
. . ELSEVIER.

Mishandeling van Kaau Simonsdr. Has-

selaar te Leiden in 1577. In het Dingboek

Leiden, letter 0. bl. 221, beklaagt
SYMONSD'.
van Haarlem, zekere
MARGRIET
PIETERSD'. (wed. van PAULUS
ALBRECHTSZ,
en nu gehuwd met WILLEM
CLAESZ. BUYS), »die haer vervordert heeft
#torntrent
een jaer geleden, met fortse de
1) eischeres (KENAU) te invaderen (aan te val»len) en openbaerlick alhier binnen dezer
1 stede aen de vischmarkt te slaen met een
1) besemstock, haar handen en hooft te quet1) sen, grieven en bloetgieten, daervan zy
~FKEENAU
met den Officier in dier tijt heeft
1) gecompenseert - dat die MARGRIET daarna
» REENAU nog heeft geinvadeert, haer int
) aengesicht grypende, haer met een opte» ker dreigende, zeggende 1) Waer is nu u
1) hes?” en diergelijcke woorden vileynich en
» smaedelyck sprekende.” KENAU eischt dat
MARGRIET veroordeeld zal worden 1) hare han1) den van haar te houden, haar niet te mis)) doen met woorden of met werken, haar
jjimponerende een eewig zwijgen, en booven dien voor de pyn en smert, door de
) quetsure geleden, te betalen ten behoeve
))der armen alhier te Leyden en te Haar~)lern ieder de helft van 6 ponden vlaams.”
De tegenpartij zeide, ) dat KENOU SY))MONSD'. dagelyks voor hare deur kwam
~troepen en schelden, zeggende, dat MAR1) GRIET haar 42 gl. schuldig was.”
Het gevolg van deze aanklagt was, dat
MARGRIET
veroordeeld werd om 6 ponden
Vlaams aan de armen van Leiden en Haarlem te betalen. Dato 23 mei 1578.
Ofschoon in deze zaak de naam van HASSELAAR
niet voorkomt, geloof ik zeker, dat
er mede beKENAU SIMONSD'. HASSELAAR
. . ELSEVIER.
doeld wordt.
van

KEENAU

Schermmeesters in de 1Bde eeuw. In de

registers, genaamd Getuigboek, komt op 6
act. 1584 de volgende verklaring voor:
Compareeren voor Schepenen van Leyden, Mr. LUDOLF VAN COLLEN (KEULEN),
vryvechtmeester, binnen der stadt Delff,
out omtrent xliiij jaeren ; m’. JAN PIETERsz.,
vryvechtm’. tot Utrecht, out omtrent xlvi
jaeren ; m’. JOB PIETERSZ. van den Dooren,
vechtm’. tot Dordrecht, out omtrent xxix
j aeren ; rnr . CORNELIS CCRNELISZ. van Heusden, vechtm’. tot Utrecht voornoemd, out
omtrent x1 jaeren ; BI'. MATHYS MARTENS,
vechtm’. van Rotterdam, out omtrent xxviij
jaeren ende rn’. BARTHOLOMEUS
JANSZ.
VALCK,
vechtm’. tot Middelburch, out omtrent xxx jaeren, alle rn’“. off aengeloofde
m”. van den langen zwaerde, ende hebben
bij haren solemnele eede (naer zy daer toe
rechtelyck ten verzoucke van mr. A D A M
ADAMSZ.
VAN
YDEGGE,
geboren van Rot42

terdam, vryvechtmr. binnen dezer stede
verdaecht waren) verclaert en gedeposeert
waerachtich te wesen : Rnde eerst de voorn.
m’. LUDOT,FF
dat hy den voorn. mr. ADAM
ADAMSZ. geleert heeft de Ridderlicke Conste
van Schermen en vryvechten mitten Zang e n zwaerde,
ende voorts met alle andere
ridderlicke geweren daer naer volgende en
aenclevende, eñ denzelven uytgeset en voor
vryvechtmr. heeft laeten passeren, seggende
en affirmerende voorts dat hy denzelven
m’. ADAM ADAMSZ. heeft doen prouven en
versoucken (examineren) by mr. JAN PIETERSZ.
voorn. off dezelve waerdich, nuth,
en bequaem was om m’. ofte vryvechtmr.
in de ridderlicke conste voorseyt, geslagen
ende gecrëert te werden, ende dat dezelve
mr. JAN PLETERSZ. na dat hy daertoe vermaent was en denzelven m’. A D A M wel
geprouft na verscheyden p r y s e n b y denzelven m’. ADAM opgeset voor t Raedhuys
deser Stede, tegens dezelven m’. A D A M
metten langen zwaerde mitsgaders alle andere instrumenten en geweren, gevochte
hadde, heeft expresselyck verclaert en op
zyn solemnelen eed genomen, dat dezelve
mr. ADAM nut, bequaem, waerdich ende
souffisant was omme mr. als voren geslagen te werden, zonder eenige controversie.
Verclaerende voorts alle de voorz. comparanten, dat de voorseyde m’. A D A M (al
tgene d a t voorss. is in heurl. presentie
gedaen zynde) by hem allen vryvechtmeester geslagen en gecreëert is met allen
solcmniteyten hiertoe staende ende behoorende, in presentie mede van mynen E.
heeren van den Raed der stad Leyden.
Ende dat de voors, m’. L U D O L F F al Hollant voorgeschreven en laten weten heeft,
oock binnen der stede van Utrecht aende
vechtm’“. aldaer, dat zyluyden zouden comen jegens hem vechten, ende dat dezelve
r,
ADAM
diennaervolgende tegens eenen
zgelycken die hem is gecomen ter parck,
alle syne prysen rustelicken ende vromelicken beschermt, bewaert ende oock gehouden heeft. Ende dat hy voorts in alles
zynen voorseyden m’., mitsgaders ooc alle
anderen meesteren van alles eerlicken voldaen heeft, biddende daerom en begherende
aen allen Princhen en Heeren enz., dat zy
denzelven m’. ADAM ADANsZ. van Rotterdam onder hunluyden wel laten exerceren
*de voors. ridderlicke consten van schermen en vechten met alle des aencleeft ; enz.
Actum den 6 Oct. 1584. (get.) JACOB
WILLEMsz.'
en wm. VAN
LOO,
Schepenen
van Leyden.
. . ELSEVIER.

Kloekmoedige daad van een hollandschen viceadmiraal. In een oud werk:
.

1) Nieuwe ende seer nneuwkeurige Reyse, dool
)) de Spaensche West-Indien van THOMAS GA1) GE; met seer cura’euse soo Land-Kaerten a2s
)) Historische Fìgueren verciert ende met twee
)) Registers voorzien, Overgeset door H. Y.
))Q.(UELLENBURGH).
Tot. Utrecht, 1682.“,

lees ik op bl. 430 het volgende: »Onder
N andere verviel eens een Hollandtsche
1) Vice-Admirael, van syne Vloote versteec1) ken zynde, onder een geheele Vloot van
) sesthien Spaenscho Gallioenen, hy hadde
~macr d e r t i g h stucken o p , ende v o e r d e
» t’negentigh koppen , ende desniettegen1) staende hieldt hy het drie daegen tegens’
) die braeve baesen uyt, ende nae dat hy
1) twee Gallioenen hadde in de gront ge)) schoten, ende op de Spaensche-Vloote meer
1) dan twaelf hondert dooden ende gequets1 teu gemaeckt, stack hy op den derden
)I dagh den brandt in syn kruydt, waer door
))nevens syn Schip, noch twee Gallioenen
1) sprongen, die aen syn boord laegen, de
1) Spaigniaerden spraecken van dese daedt
) niet dan met verwonderinge, maar wisten
))rny desen kloeckmoedigen Heldt niet te
1) noemen, wiens naeme waerdigh is eeuwigh
1) te leven, nae het springen van syn schip
1) wierde hij noch levendigh gevist,, maer
1) stierf door syne quetsuren twee a drie
j~ueren nae dat hy op haeren Admirael
) was gebraght, die hem geerne in het, lenven behouden hadde.” Wie is deze hollandsche vice-admiraal. Zoude het soms ook
WEMBERTCH

VAN

BERCHEM

kunnen

zijn?

Hier wordt wel van N een geheele Vloot
) van sesthien Spaensche Gallioenen” gesproken, dat met het vers van M O O N E N ,
waar hij zegt:
N Door twee Duinkerkers overmant”,
hoewel hij later van ~~Duitsche en Spaensche zielen” spreekt, niet overeenkomt, doch
dat niet in strijd is met het verhaal van
WASSENAER,
door Ill'.J.L.G.GREGORY,
in zijne ))Nadere berigten omtrent de heldetidaad van Wemberich van Berchem”, in NIJHOFFB
BZjdragen voor Vaderl. Geschiedenis
en Oudheidkunde, deel X, aangehaald, die
VAN

de handeling plaatst bij het eiland Cuba,
en zegt, ) datter een Spaensche armade daar
JUAN

ADAMA capiteyn over commandeerde,

hem quam overvallen”, doch dat kan de
schrgver ook wel zoo naauwkeurig niet
hebben geweten ; de tijd zoude, daar het
werk van GAGE van 1682 en het feit vermeld is, als ) Onder andere verviel eens”,
wel kunnen uitkomen ; even als in het grafschrift van MOONEN is hier ook vermeld,
dat hij met twee gallioenen in de lucht
sprong ; wat zijn’ dood aangaat, kan GAGE,
te meer daar hij des admiraals naam ook
niet wist, hier ook wel in dwalen;

VAN

.
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WASSENAER
zegt ook, dat hij ))swaerlyck
ghequetst was.” GAGE schijnt als geestelijke, gelijk op den titelplaat is te zien, die
reizen naar de Westindien, Mexico, enz.
gedaan te hebben. Wat is hier meer van
bekend ?

Doesburg.

J.H.L.vANDERSCHAAFF.

Honden met ingekorte voeten (vgl. X111.
bl. 201, 230, 291). Bij het lezen der op
deze vraag ingezondene antwoorden viel
mij terstond de klagt van GURTH, the swineherd, uit WALTER SCOTTS IvanIzoe in de gedachte, waar hij, op zijnen verminkten
herdershond wijzende, uitroept : » the mother
of mischief confound the Ranger of the
forest, that cuts the foreclaws o$ our dogs,
enz. ('~AuC'HN. edit. p. 7). WALTER SCOTT
verklaart dit gebruik in eene aanteekening
op deze plaats (note A): NA most sensible
1) grievance of those aggrieved times- were
» the forest laws.... The disabling dogs which
1) might be necessary for keeping flocks and
1) herds, from running at the deer, was cal)) led lawing, and was in genera1 use.....
1 Such lawing also shall be done ,by the
))assize commonly used, and which is, that
1) three claws shall be cut o$ without the bal1
1) of the right foot. See on this subject ‘the
.) Historica1 Essay on the Magna Charta of
King John by RICHARD THOMSON."
M. i. zoude onder de uitdrukking )I het
inkorten der voeten” voornamelijk dit gebruik verstaan moeten worden. De verminkingen in het plakaat van 22 junij 1657
opgenoemd, zijn welligt van lateren oorsprong.
a. y.

Omwenteling van 1813 (vgl. X111. blz.
298). De door P. Q” uitgedrukte wensch,
dat vele bijzonderheden der gedenkwaardige gebeurtenissen van slagtmaand 1813,
thans aan weinigen bekend, aan eene schier
onvermijdelijke vefgetelheid ontrukt mogen
worden, verdient allezins behartiging en
kan voorzeker door middel van dit tijdschrift op de meest geschikte wijze vervuld worden. Voor de beantwoording der
2” door hem gestelde vraag, meen ik hem
te moeten verwijzen naar VAN DER PALM,
Geschied- en redekunstig gedenkschrìft van
Nederlands herstelling in den jare 1813. Amsterdam 1816. blz. 89. (een werk, dat in
onze dagen, zoo rijk aan prachtuitgaven, op
eene waardige wijze verdiende herdrukt te.
worden), naar LASTDRAGER, Gedenkstuk der
verf lossing en herstelling van. Nederland in
den jare 1813, Amsterdam 1817, deel 1,
blz. 129 en naar c. W. CHAD, ‘Verhaal der

jongstleden omwenteling in Holland, Amsterdam 1815, blz. 65.
Het raadplegen van het werk van m’.
J. MEULMAN, Woerden in 6’lagtmaand 1813,
‘s Gravenhage 1814, bl. 63-99 (een geschrift 1) waarin de gruwelen te Woerden
1) gepleegd uitvoeriger beschreven worden
» dan menschelijkheid of kieschheid ver)) langde”), voorts van KONIJNENBURG, Natìonaal gedenkboek der Hernieuwde Nederlandsche
Unìe va,n den jare 1813, ‘sGravenhage 1816,
blz. 149-155, en LASTDRAGER a. w. dl. 1,
blz. 153-160, zal hem eene voldoende beantwoording van zijne 3” vraag geven.
Bij het herlezen der verhalen van Woerdens rampen heb ik opgemerkt, dat de
bombardier, die het eenige stuk geschut
aan de utrechtsche poort zoo goed bediende
en in tijds liet vernagelen (vgl. M E U L M A N
a. w. bl. 91) door KONIJNENBURG (a. w. bl.
153) RIEL, door LASTDRAGER (a.w.bl. 158),
OELKENS en door CHAD
(a.w.bl. 100) OELRIKS wordt genoemd. Wat hier van zij kan
welligt een ander navorscher mij mcdedeelen.
Tevens waag ik het de aandacht te vestigen op een punt, dat aan VAN DER PALM
niet genoegzaam opgehelderd was geworden. Hij zegt in zijn voortreffelijk geschrift
bl. 27. 1 Het was daarenboven altijd te vree))zen, dat Hamburgs ontruiming de prijs
1) zoude zijn eener hardnekkige verdediging ~van Nederland. Of dit ontwerp inderdaad
1) bestaan hebbe, maar de last tot deszelfs
» volvoering den bevelhebber of niet, of te
))laat zij ter hand gekomen, ìs één dier punN ten, waaromtrent het rng niet gelukt is ge)) nocgzame opheldering te ontvangen.”

Kaagprediker te Doesborch. In de Beschrz@ing van Doesburg, door A. HIJYGEN,
met voorreden van mi. C . w. VONCK, Nijmegen 1753, lees ik op blz. 123 het volgende : ) In den jaere 1568, is omtrent
b)Doesborch in den Ampte eenen Leraer,
~)ofte Predicant gecomen, en hy omtrent
) dieselve stadt, op den Berghschen Weerdt,
) onder eene Willige, Godts Woort vercon1) dicht hebbende, zoo heeft die Magistraet,
1) tot inhoudinge der Borgeren, die Poorten
0 toe geslooten, ende den Leraer bevoelen,
1) smh daetlyck te vertrecken.” Wie is die
I) Leraer ofte Predicant” geweest ?
Aan G U L I E L M U S PCPPIUS, den eersten
protestnrnschen predikant te Doesburg, die
in 1585 naar Edam vertrok, en aldaar hoogbejaard in december 16 18 stierf, zal men
wel niet behoeven te denken.
Doesburg.
J.H.L.VANDERSCHAAFF.
42*
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OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Draagteekenen ter herinnering van vaderlandsche gebeurtenissen (vgl. X111. bl.

<

,241). In antwoord op de vraag van XxX2
zie ik mij rn staat gesteld eene lijst van
draagteekenen mede te deelen, zooveel mogelijk met den datum hunner instelling
door koninkl. besluiten.
Naar aanleiding der inzending door mij
op de delf’xhe tentoonstelling van 1863
van dergelijke stukken, alle betrekking
hebbende op de gebeurtenissen van 1813,
1814 en 1815, waarbij ik naauwkeurigeen
en ander heb opgegeven, zoude ik den
vrager gemakkelijkheidshalve kunnen verwijzen naar enkele nummers der laatste bladen van den catalogus dier tentoonstelling,
doch ik acht het geschikter eene lijst daarvan hieronder te laten volgen, zoowel om
nog eenlge verdere ophelderingen daarbij
te voegen en een enkele drukfout te verbeteren als om ook die van voor en na
1813-15 op te kunnen sommen.
1809 (22 mei). Gevecht bij Dom(m)itz(sch).
Gegraveerde penning (enkele in goud en
enkele in zilver), uitgereikt aan eenige dapperen, die zich bij dat gevecht bijzonder
verdienstelijk gedragen hadden. - Ingesteld
’ bij kon. besluit v. 31 augustus 1809 no. 2,
naar aanleiding van een kon. besluit omtrent dergelijke belooningen v. 18 julij 1808
no. 117. Het lint was 1) hemelsch blaauw.”
1809 (31 mei). Geveckt bg &‘traaZaond. Bij dezen penning behooren dezelfde opmerkingen als bij den vorigen. - Ze zijn
beide bij hetzelfde kon. besluit ingesteld,
doch hier afzonderlijk opgegeven, daar ze
twee feiten vermelden en twee datums aanwijzen. - In de Koninklpke C o u r a n t v .
2 september 1839 worden de met deze
penningen gedecoreerden vermeld ; doch die
lijst schijnt niet geheel volledig te zijn daar
men in de Koninklgke C o u r a n t van 22
november 1809 de plegtige uitreiking op
19 november van eene gouden medaille
aan den adjudant-onderofficier 1) F. FREDERIKS",
voor zijn manmoedig gedrag bij
Straalsond, vermeld vindt, terwijl deze persoon onder de in het kon. besluit v. 31
augustus genoemden niet voorkomt. Men vindt beide penningen afgebeeld in

Hist. Num. du Royaume de Hollande . . . . .
par MAURTN T. C. F. N. CP. NAHTJYS. 1838,
en in Hist. Num. d. la Hollande pendant
l a r é u n i o n à L’Empìre Françuis, précédé
d’un supple’ment à l’Hi.st. Num. du Royaume
de Hollande . . . . 1863.
18 13 (17 november). Vrijwilligers te ‘s Gravenhage. Deze zilveren penning is den 17de”

november 1817 door de te ‘s Gravenhage
gevestigde Districts-commissie tot aanmoediging van den gewapenden dienst in de
Nederlanden, verzonden aan alle haagsche
vrijwilligers van november 1813. - Bij
kon. besluit van 11 november 1817 no. 85
werd verlof verleend om dezen penning
aan een geel lint met twee zwarte strepen
te dragen.
1813 (24 november). V e r d e d ì g i n g v a n
Dordrecht. Zilveren eerepenning door de
heeren m’. w. B. DONEER CURTIUS en jhr.
P.
REPELAERVANSPIJKENTSSE,
alsdaarmede
door 2. M. belast, den Qdrn mei 18 19 toegezonden aan 51 burgers van Dordrecht,
die zich bij de omwenteling van 1813 bijzonder gekweten hadden, en later nog toegezonden (volgens de Staats-Courunt v. 9
augustus 1819) aan 16 andere burgers.
Het lint, waaraan deze penning gedragen
werd, was (volgens ROCHEMONT en BISCHOF,
Ridderorden, enz.. . . 1843 bl. 141) wit
met roode binnenranden, d. i. met twee
roode strepen. [In den catalogus der delfsche tentoonstelling staat verkeerdelijk 1809
in plaats van 1819 als jaar van uitreiking
opgegeven; ook is op dezelfde bladzijde
verzuimd na no. 123 eenige ruimte over
te laten, waarboven het opschrift Penningen had behooren geplaatst te zijn].
1813. (1 december). Verd$ùing der Franschen te Brielle. Zilveren gegraveerde eerepenning aan 15 personen, die zich te
Brielle verdienstelijk hadden gemaakt bij de
verdrijving der Franschen, op 1 april 1814
uitgereikt. - Deze eerepenning was ingesteld bij Z. K. H. besluit v. 9 febr. 1814
no. 58 en werd gedragen aan een oranje,
wit, blaauw, wit en. oranje lint, zo0 als
blijkt uit de opgave aan mij van wijlen
den heer m’. H. T. HOIJER, een’ der gedecoreerden.
1813 (4 december). Inneming van hetfort
Duquesne. Zilveren gegraveerde eerepenning
van wege Z. K. H. uitgereikt aan een elftal personen, die zich bij de inneming van
het fort Duquesne (thans Prins Frederik,
op het eiland Goedereede) verdienstelijk
hadden gemaakt. - De datum der instelling en die der uitreiking zijn mij niet
bekend, evenmin als de kleur van het lint,
waaraan deze penning gedragen werd. KONIJNENBURG
deelt in zijn Nationaal Gedenkboek de kleur van het lint der eerepenningen van Brielle mede, doch die is, volgens het door mij hierboven vermelde, fautief, als zijnde niet een )I oranje lint.”
1813 (december). Verdediging van Breda
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(20-23 december). - Zilveren eerepenning
(aan een rood lint met witte streep), aan
de officieren der schutterij te Breda voor
hun prijzenswaardig gedrag in december
1813 en wegens hunnen ijver ook nog gedurende vijf maanden na het vertrek der
Franschen, op 31 mei 1815 uitgereikt. Deze eerepenning was ingesteld bij Z. M.
besluit v. 5 febr. 1815. - KONTJNENBURG
zegt in zijn Nationaal Gedenkboek, dat
die penning in februarij 1814 uitgereikt
zoude zijn, en LASTDRAGER deelt in zijn
Gedenkstuk der Verlossing en Herstelling
van Nederland mede, dat een eerepenning,

gelijk aan dien, welke aan de braven van
Brielle, ‘s Hertogenbosch, Vucht en Ooltgensplaat (Duquesne) ter hand was gesteld,
aan den luitenant-kolonel, officieren en schutterij zoude uitgedeeld zijn. Deze opgaven
zijn fautief; deze penning is geslagen, de
andere hierboven vermelde zijn gegraveerd,
de schutters zijn er niet mede vereerd, en
de instelling en uitreiking heeft eerst in
1815 plaals gegrepen.
1814 (26 januarij). Bevrvding van ‘s Hertogenbosch.
Zilveren gegraveerde eerepenning bij besl. v. Z. K. H. d. 23 september
1814 no. 49 ingesteld en den lEPen november
1814 op plegtige wijze op het, stadhuis uitgedeeld aan 42 burgers van ‘s Hertogenbosch en Vucht,* voor hunne zoowel manmoedige als krachtdadige medewerking tot
het bestormen en innemen dier vesting en
daarop gevolgde verlossing. - Volgens de
Stuats-Courant v . 1 8 1 4 no. 2 7 7 w e r d e n
deze medailles uitgedeeld, versierd zijnde
met een ))oranjelint en strik.”
1814 (december 1813 tot in mei 1814).
Beleg van Naarden. Zilveren
eerepenning
den 18”” november 1816 uitgedeeld of toegezonden aan de vrijwilligers en schutters
(toenmaals nationale garde genoemd), die
den zeer moeielijken dienst van het beleg
van Naarden met volharding en in alle
opzigten braaf verrigt hadden. - Deze penningen zijn aangeboden door de voormalige
) Hoofdcommissie tot aanmoediging van den
gewap. dienst in de Nederl.,” en het dragen daarvan toegestaan bij kon. besluit v.
6 october 1816. - Het lint is uit de volgende kleuren zamengesteld: ) wit in het
~jmidden, waarnaast aan beide zijden een
1) zwarte streep, waarnaast weder een roode.”
Men vindt van dezen penning ook soms
koperen of bronzen exemplaren, voorzien
met ingesneden naam; men zegt dat deze
aan de plaatsvervangers vereerd zouden
zijn. - Het is mij onbekend of dit zoo
is. - Die er iets van weet, deele het in
dit tijdschrift mede !
NB. De eerepenning, aan de schutterij
van Brussel op 1 april 1815 uitgereikt,

voor het bewaren der rust aldaar, neem ik
in deze lijst niet op, daar die, naar ik vermeen, niet behoort onder de 1 draagteekenen
1) ter herinnering aan vaderlandsche gebeur)) tenissen,” door XxX2 bedoeld, vooral daar
deze penning gegeven werd voor een feit of
liever voor eene dienstbetooning die plaats
had gehad voor onze vereeniging met België.
1815 (julij- october). Bqwoning van den
veldtogt
d o o r d e vr~willige j a g e r s t e p a a r d
van Amsterdam. Zilveren eerepenning, ge -

schonken door de ) Hoofdcommissie ter aanmoediging v. d. gew. dienst in de Nederlanden” te Amsterdam op 16 november 1815
aan de jjgewapende manschappen tot de
1) vrij willige dienst aldaar ingeschreven.” (Ik vind in de Nederl. Jaarboeken van M.
STUART van het jaar 1815, dl. 1, bl. 405 de
gedecoreerden op die wijze aangewezen). Moet hieruit opgemaakt worden, dat niet
alleen de vrijwillige jagers te paard met
deze onderscheiding vereerd werden, maar
ook enkelen die zich dadelijk vrijwillig gevoegd hadden bij het 4de bataillon landmilitie, hetwelk van Arnhem naar het leger
trok (volgens STUART, Jaarboeken v. h. k.
d. Nederl. v . h . j, 1815, 1, bl. 158), benevens het korps vrijwillige jagers v. d.
heer A. ROOSEBOOM? STUART (bl. 134)vermeldt van dit laatste korps het volgende:
~1 Bij een besluit van 28 april herstelde Z. M.
1) het korps vrijwillige jagers, hetwelk bij
))de belegering van Naarden in 1814 vele
) belangrijke diensten had bewezen : zijnde
11 de heer A. ROOSEBOOM, welke hetzelve ge)) kommandeerd had, met de organisatie en
1) vermeerdering daarvan belast, onder uit)) drukkelij ke verklaring. dat hetzelve tot
))geen militairen dienst zou worden opge1 roepen, zoo lang niet zeer bedenkelijke
1) omstandigheden zulks raadzaam of noodj~zakelijk zouden maken.” - Deze zijn immers niet uitgetrokken ?
De vrijwillige jagers te paard vertrokken
den 17den julij naar het leger en betraden
den 23”” october weder den grond van Amsterdam, alwaar zij dien dag plegtig verwelkomd (ook onder anderen door het korps
jagers te voet v. d. heer A. ROOSEBOON)
en ontslagen werden. - In het Tijdschrift
v. Alg. Munt- en Penningkunde van v. D.
1) CHIJS, Inte deel bl. 257 § 87 vind ik vermeld, dat eerst in de maand junij 1833
het Z. M. behaagd heeft aan de leden van
het in 1815 bestaan hebbende korps vrijwillige jagers te paard, binnen Amsterdam
opgerigt, toe te staan dezen zilveren .penning aan een oranjelint te mogen dragen.
De open brief van 16 november 1815, die
bij den penning gevoegd was, behelsde echter reeds, dat de koning vergunning verleend had, dezen te mogen vereeren aan enz.
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1815 (julij-october).
Bijwoning van den
veldtogt door de vrz’jwìlligers van Rotterdam.
Zilveren eerepenning, geschonken (waarschijnlijk door de te Rotterdam gevestigde
))Commissie tot aanmoediging v. d. gewap.
dienst in de Nederl.“) aan de te Rotterdam
opgerigte kompagniën vrijwillige infanteristen en vrijwillige jagers te paard. Deze
laatsten waren uitgetrokken den 5d”jul[j en
keerden den 25”““” october terug. De infanteristen waren reeds den ssten october teruggekeerd, terwijl beide kompagniën den
2 7 aten october ontslagen werden. Ook eerst
in 1833 (zie v. D . CHIJS, í”~dschrzlf’t, Ia*
deel, blz. 257 (I 88) werd door 2. M.
(bij een in of kort vóór de maand september genomen kon. besluit) de bevoegdheid
toegekend dezen penning (waarschijnlijk aan
een oranje lint) te dragen.
1815 (julij-September). BEjwoning van
den veldtogt door de te Arnhem opgerigte
kompagnie vrijwiGge jagers te paard. Eerepenning in zilver, door de toenmalige te
Arnhem gevestigde N Hoofdcommissie ter
oprigting van een fonds in de provincie Gelderland, ter bevordering der maatregelen
van verdediging des Vaderlands,” geschonken aan de te Arnhem opgerigte kompagnie
vrijwillige jagers te paard en- waal;schijnlijk ook aan de kompagnie vrijwillige jagers
te voet dierzelfde stad, hoewel ik hiervan
geen melding gemaakt vind. De vrijwillige
jagers te paard vertrokken den gden juljj
naar het leger, en kwamen den Saten october te Arnhem terug, alwaar zij plegtig
ingehaald en ontslagen werden. De vrijwillige jagers te voet vertrokken eerst den
1 sden september. De datum hunner terugkomst is mij niet bekend. In de Arnhemsche Courant van 19 maart 1816 vindt
men een verslag opgenomen betreffende de
ontvangsten en uitgaven van de ~Hoofdcommissie tot bevordering van de maatregelen ter verdediging des vaderlands in de
provincie Gelderland” (gedateerd 18 maart),
waarbij onder de uitgaven de volgende post
vermeld wordt: 1) aan H. T,AGEMAN te Amjjsterdam op rekening wegens door hem
1) vervaardigde Medailles voor de vrijwillige
1) jagers f 323,55.” Ik meen mij te herinren in LUTTENBERGS Chronologische Verzameling der IGetten en Besluiten betrekkelzj’lc het openbuar bestuur in de Nederlanden
sedert 1813, omstreeks het jaar 1820, een

kon. besluit gelezen te hebben, waarbij het
dragen dier medaille aan een oranje lint werd
toegestaan. Daar ik genoemd werk niet bezit kan ik het op dit oogenblik niet naslaan.
1815 (julij-september). Bijwoning van
den veldtogt door de vr$killige
kompagnie
friesche jagers te voet. Zilveren eerepen-

ning op 17 julij 1818 door den gouverneur

der provincie Friesland te Leeuwarden uitgereikt aan elk der leden van de kompagnie
friesche vrijwillige jagers in 1815 opgerigt. De Staats-Couran,t v . 2 5 julij 1818
meldt, volgens een overgenomen berigt uit
de Leeuwarder Courant, d a t Z . M . h a d
toegestaan dezen eerepenning aan een nassausch blaauw lint met gele (moet dit ook
zijn 1) oranje” (?) ) streep te dragen. De uitreiking had door den gouverneur plaats;
maar wie waren de schenkers? Ik vind dat
niet vermeld in de couranten of andere
stukken, die ik er over na heb geslagen.
De friesche jagers waren den 13de” julij op
marsch gegaan, en keerden op 18 october
terug, op welken datum zij verwelkomd en
door de stadsregering op een diner in het
raadhuis onthaald werden.
1815 (julij -september). B@oning van
den, veldtogt door de utrechtsche kompagnie
vr2jwillige jagers te paard. Zilveren penning,

d e n 20aten junij 1831 toegezonden aan de
leden van het in het jaar 1815 te Utrecht
opgerigte korps vrijwillige jagers te paard
(volgens besluit van den raad dier stad v.
15 november 1850) door burgemeester en
wethouderen. Het dragen dezer medaille
werd bij kon. besl. v. 21 september 1851
no. 52 toegestaan : de kleur van het lint
was ) oranje” Den 7de” julij 1815 vertrok
deze kompagnie naar het leger, en werd
bij hare terugkomst op 26 october eervol
ontbonden.
1815
(augustus-september). Bijwoning
van den veldtogt door de kompagnie vr;jwillìge jagers der utrechtsche Studenten. Zil-

veren penning, vereerd aan de voormalige
kompagnie vrijwillige jagers te voet der
utrechtsche studenten. Omtrent instelling,
uitdeeling, enz. en de toestemming tot het
dragen weet ik op dit oogenblik niets mede
te deelen, hoewel ik wel kon vermoeden,
dat dit een en ander op ongeveer dezelfde
datums, als bij den vorigen penning vermeld is, plaats zal hebben gegrepen. Deze kompagnie, den 13den junij geconstitueerd zijnde, trok op 5 augustus uit, keerde
op 10 october terug -en werd op dien dag
plegtig begroet en ontslagen.
1825. Oorlog te Demak. Zilveren penning in 1827 (zie hierover Tijdschrìjl v .
NederZ. Indië, 17den jaargang, 2d” deel, bl.
414), op last van den kommissaris-generaal nu BUS DE GUISIGNIES uitgereikt aan
de leden der samarangsche schutterij en
aan de vrijwilligers, die heldhaft’ig deel
hadden genomen aan de gebeurtenissen in
Demak, enz. in 1825. - Meer bijzonderheden van dien penning zijn mij niet bekend.
(Deze lijst zal worden vervolgd.)
J. J3.mVAN

GEUNS.
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Tinnen penning op Balthazar Bekker
X111. bl. 302). YPEIJ en DERMOUT,
Gesch. d. Ned. Herv. Kerk, dl. 11. sant,. bl.
365 spreken van ) zilveren en gouden, ter
zijne eer geslagene, medailles van onderscheidene stempels, op welker &5ne hij, als
een Herkules, en zijn boek als de knods
stond afgebeeld, waarmede hij den duivel
van de aarde verjoeg en in de hel bande.”
(vgl.

Een charivari van 1787 of daaromtrent.
Dezer dagen werden mij ter bezigtigmg
aangeboden vier voorwerpjes, die met elkander aan een splitring verbonden waren
en vrij zeker hebben toebehoord aan een
amsterdammer uit de laatste jaren der vorige eeuw. 1”. Een zilveren medaillon :
v. z. 9, bekeGde portret van 1 vader HOOFT"
in een kabelrand ; k. z. een staanden keeshond, - alles en relief, en gevat in een
opstaanden ring, die, met een regtstandig
scharnier voorzien, weggedraaid kan worden
tusschen twee cirkelvormige vlakken, aan
de buitenzijde net bewerkt en versierd,
zoodat het voorwerp gesloten zijnde er als
een gewoon medaillondoosje uitziet. 2”.-Een

geheel op dezelfde wijs ingerigt maar ruw
bewerkt medaillondoosje, waarvan de uitdraaijende ring aan de onderzijde een gladden bodem heeft en derhalve een rond
doosje is, waarin vier zilveren plaatjes, iets
grooter maar iets dunner dan onze lOcentsstukken. Ze zijn van boven groen gekleurd
en geribd, maar een langwerpig vierkant
(lengte en breedte in dezelfde verhouding
als onze kaartebladen), is op ‘t midden ongeribd en ongekleurd gelaten en vertoont
ruiten aas, ruiten twee, ruiten drie en ruiten vier. De keerzijde is glad en ongekleurd.
3O. Een ovaal medaillondoosje, waaruit van
ter zijde gedraaid kan worden een platte,
maar zeer scherpe, stalen vischhaak. 4. Een
bolvormig, in ‘t midden opengewerkt, komfoortje of urn op voet, openslaande met
een scharnier: alles van rood goud en naar
gissing l/z ncd. palm hoog. - De bedoeling van no. 1 is duidelijk genoeg; maar
wie verklaart mij de overigen? Zijn het
insigniën die aan een of ander patriottisch
genootschap eigen waren ? Wat bet’eekenen
die marqueerpenningen, die haak, dat komfoor ?
CONSTANTER.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Plaats uit Vondels Lucifer (vgl. X111.
bl. 308). Kan V. M. zich met betrekking
tot de beteekenis van het zeer onduidelijke
in z;jnen last niet vereenigen met de gissing, welke ik ten opzichte van deze woorden in mijne uitgave van VONDEL gewaagd”
heb, en er eene betere maken of uitlokken,
hy zal my byzonder verplichten.
J. VAN LENNEP.

Plaats uit Vondels Lucifer. De heer

VAN

gist dat men voor in zal moeten
lezen na. Zou men echter met, behoud der
gewone lezing in deze regels niet een goeden zin kunnen vinden? Men kwijt zich
van iets. Niet altijd echter wordt datgene
waarvan men zich kwijt uitgedrukt. Reeds
bij VONDEL komt het enkele kwzj’ten voor in
de beteekenis van zijnen pligt doen. Zich
kwijten in zijn ambt is dan zijn pligt doen
terwijl men in zijn ambt is, doen wat men
als dat ambt hebbende verpligt is. Kan
VONDEL
nu dit niet hebben willen zeggen:
had A P O L L I O N terwijl hij dien last had,
zijn pligt gedaan, dan ZOLI hij de hemel
voor ADAMS rijk vergeten hebben? APOLLION
was uitgezonden om van ADAMS rijk
en staat kennis te nemen: hij had er nu
iets van gezien en kwam terug om daarvan verslag te doen; maar had hij zijnen
pligt beter volbragt en naauwkeuriger onderzocht, dan zou hij door hetgeen hij geLENNEP

zien had zoo zijn bekoord geworden, dat
hij op aarde gebleven was. ‘Ik weet wel,
ambt en last verschillen eenigzins: zich
kwijten in z;jn ambt is goed gezegd, zic’h
kwijterz in z;jn last niet. Maar VONDEL heeft
wel eens meer eene uitdrukking die niet
geheel juist is. Misschien dat hier ambt of
een dergelijk woord hem voor den geest
heeft gezweefd en dat hem daardoor dit
in ,+nen last uit de pen is gevloeid.
P. L. wz.

Vondel en Starter (vgl. X111. bl. 3081,
Dat er achter VORDELS Kuysheitskamp gedichten van STARTER gevonden worden zou
alleen dan eenig bewijs opleveren van
vriendschap of althands van onderlinge
bekendheid tusschen de beide dichters, indien de Kuysheitskamp werkelijk, zoo als
de vrager voorop stelt, door VONDEL ware
uitgegeven. Maar aan dit laatste twijfel ik
zeer. Alle werken, waar geep octrooi voor
gegeven was, werden in dien tijd beschouwd
als publiek eigendom, en de boekverkoopers ontzagen zich volstrekt niet, al wat
hun voorkwam winst te belooven, met of
zonder voorkennis van den maker te laten
drukken en in ‘t licht te zenden. Getuige
b. v. het geheele IIde Deel van VONDELS
Poëzy, tot zijn groot verdriet uitgegeven
te Schiedam. Een derde kan dus zeer goed
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eenige gedichtjes van VONDEL en van STARTER
te samen hebben gedrukt en verkocht,
zonder dat hy daarom die twee schrijvers,
of zy elkander ooit gezien hadden.
J. VAN LENNEP.

Bentink van ‘t Nieuwenhuis (vgl. XTI.

bl. 218). SAYOGS, in het aangehaalde werk
dl. 11. bl. 406, zegt o. a. van hem: »M.
CHARLES DE BENTINK, seigneur de Nieuhuys, premier noble de la province d’OverYssel, occupait une grande position en
Hollande. TREMMBLEY,
l’historien des polypes, qui l’avait beaucoup ccnnu a la Haye,
dans la maison de son frère, disait de lui :
1) On ne chercherait guère dans le monde
un philosophe comme celui-la. Aussi est-il
dans le grand monde sans être du monde.
11 a su s’en tirer par son grand goût pour
le beau et pour le bon, et pour les vertus
qu’on y rencontre bien rarement. Ce galant homme a su réunir la vertu, la religion, le sérieux et la gaiete ; il R SIX montrer presque dans le même temps le philosophe et le polisson , prouvant par son
exemple que la vertu peut se concilier avec
la gaieté, qu’elle en est même la vraie
source, et que la gaieté rend la vertu encore plus aimable.” (Lettre à CH. BONNET.
Bibl. pub. de Geneve). Ik kan hier niet
verder overnemen, wat de schrijver over
BENTINCK,
volgens de brieven van dezen
aan CHARLES BONNET, zegt, noch de aanhalingen uit die brieven ; maar vermits hij
niet vermeldt, dat de brieven gedrukt en
uitgegeven zijn, veronderstel ik, dat zij,
even als de brief van TREMBLEY, in handschrift zullen berusten op de bibliotheek
van Genève onder de briefwisseling van
BONNET, die hem, BENTINCH, ))le philosophe
incognito” noemde ; eene uitdrukking, welke
mede aanleiding geeft te gelooven, dat de
heer BENTINCK zijne denkbeelden niet door
den druk heeft doen kennen. Volgens hetgeen SAYous er van zegt, mag men aannemen, dat BENTINCK niet vreemd was gebleven aan de vraagstukken, welke in de
achttiende eeuw, vooral op godsdienstig
gebied, op den voorgrond kwamen, en dat
hij den invloed der geschriften van BAYLE
had .ondervonden.
- PP* -

Lied van 1799 (vgl. X111. bl. 269). De
wenk, door het bestuur aan den voet van
dat artikel gegeven, bragt mij dien tijd in
levendige herinnering. Ik was toen een
tienjarige knaap , maar nooit heb ik ze
vergeten, die dagen van algemeene geestdrift, om de wapenen op te vatten tegen
den gehaten Brit, die ons grondgebied kwam
aanranden - nooit de volksvreugde op
het feest, den 1 9den dec. gevierd ter eere

van de behaalde overwinning. De volgende
twee coupletten van een volkslied heb ik
in mijn geheugen - maar een ander, dat
mij nog meer getroffen had, in schrift bewaard. Het is nog geschreven op het oude
propatriapapier met de hand van een aankomenden jongen.
1.
Mijnheer de Brit wat scheelt er aan,
Dat ik u dus zie pruilen?
Zijt g;j bedrogen in uw waan,
Dat gij zoo staat te huilen?
Wat deedt ge ook in dit oord?
Kom stap maar weêr aan boord.
Voort, voort, mijn roode heeren!
Brengt elders uwen heldenmoed,
En wilt niet wederkeeren :
De ontvangst is hier niet goed.
Wanneer gij soms ons prinsje ziet,
Vertelt hem dan uw daden,
Zegt hem, dat alle Belgen niet
Hun eed en pligt verraden,
En wat gij ondervondt
Op Neêrlands vrijen grond.
Voort, voort, mijn roode heeren,
Brengt elders, enz.
Wie kent het overige?
11.
Hef aan, regtschapen kroost der vadren,
Bataven, heft den feestzang aan.
De heerschzucht durfde uw kusten nadren:
Zij vlood met schande en smaad belaên.
Der volken vijand ligt verslagen,
Der volken heilzon is aan ‘t dagen,
En Neêrlands oude roem hersteld.
Hef aan, Bataaf, gij zijt gewroken,
Gij hebt der Britten trots verbroken: bis.
I
Triumf, triumf, zij zijn geveld.
‘Een woeste drom van ‘t barre noorden,
Gehuurd door ‘t goud van Albion,
Rukte aan op uwe vruchtbaarste oorden:
De godheid sprak - de Belg verwon.
Zij zijn met Albion bezweken,
En Neerlands aangerande streken
Ontrukt aan Englands dwinglandij.
Viert dan verheugd dit feest, Bataven,
6iS.
Verheft den heldenmoed der braven
De vuist dier braven vocht u vrij. 1
o Zaalge schimmen, die uw leven
Op ‘t veld des roems ten offer gaaft !
Geen dondrend krijgstuig deed u beven:
Uw dood heeft uwen moed gestaafd.
Het vuur, dat uwe borst deed branden,
Vernielde wat ons aan dorst randen:
Gij deedt den schoonsten eed gestand.
Uw bloed, dat voor de vrijheid stroomde,
Der ‘Britten overmagt betoomde,
bis.
Kweekt helden aan voor ‘t vaderland.

Elk vader spoort zijn eigen telgen
Door een verheven voorbeeld aan:
Gij leeft in ‘t hart der brave Belgen;
Hun oog ontspringt een dankbre traan.
Geen weduw zal ook hulploos klagen,
Geen weesje schreijend nooddruft vragen,
Weldadigheid verligt hun rouw.
Rust, dierbre schimmen, rust in vrede !
bis.
Gij voerdet onze erkentnis mede:
Bataven zijn hun pligt getrouw.
1
Oneindig God! voor wien wij knielen,
Ons dankfeest’ zij ook U gewijd:
Uw arm, toen ‘s vijands benden vielen,
Uw magtige arm voldong den strijd.
o Gij, wiens daden wij vermelden,
Sta verder aan de spits der helden;
Herstel door hunne hand den vree.
Zoo zal der Belgen dankstem rijzen,
Het wereldrond uw grootheid prijzen. bis.
Hoor, God des vredes, hoor die bêe. 1
Oneindig God ! zie uit den hoogen,
Zie op het zuchtend menschdom neer.
Een woord rol van de hemelbogen,
En ‘t bloedig oorlog zij niet meer.
&?n woord, en elk tiran zal bukken,
Geen snood geweld meer ‘t regt verdrukken,
De strijd der vrijheid is gestreên;
Breekt spoedig door, o blijde stralen!
bis.
Doet vrede op de aarde nederdalen
En ‘t gánsche menschdom zij slechts
één. Ì
Triumf! hij daagt reeds aan de kimmen;
Triumf! hij rijst in ‘t schoonst verschiet;
Trinmf, triumf! wij zien hem klimmen,
Den morgen, die ons vrede biedt.
Haast zullen meer verheven zangen
De toonen van dit feest vervangen:
Haast klinkt alom der volken lied.
Triumf! hij straalt reeds aan de kimmen.
Bataven! juicht, wij zien hem klimmen, bis.
Den morgen, die ons vrede biedt. 1
Deze voorzegging werd werkelijk vervuld door den vrede van Amiens, maar
helaas! voor slechts korten tijd. Wie was
de dichter van dezen zang?
SAVO

SYLVIUS.

[Wij zouden, dank zij de welwillendheid van
dèn vrager, die ons een afschrift toezond, reeds nu
het geheele bl. 269 vermelde lied aan onze lezers
kunnen mededeelen. Wij zijn echter nog te weinig
verzekerd, dat, het niet uit een gedrukt berk is
overgenomen om het reeds nu te doen. Is dit ons
vbór dien tijd niet gebleken, dan zullen wij het
over een of twee maanden plaatsen.]
-

De dertig schoonheden (vgl. X111. bl.
244, ‘268, 305). Men kan hierover nog naslaan BAYLE, Dictionaire historique et critique,
op het woord HELENE (noot AA). De schoone
HELENA moet, volgens JOANNES NEVTZANUS,

tl die dertig schoonheden beieten hebben.
Het latijnsche vers van CORNIGER wordt
Tevonden in het werk C a t a l o g u s g l o r i a e
nundi van BARTHOLOMAEUS CHASSANAEUS,
en ook in dat van N E V I Z A N U S , Xylva nupGalis. Lugd. 1572.
c. P. L.

Fridericus Furius Caeriolanuti (vgl. X111.
bl. 266) uit de XVIde eeuw, hoogleeraar
te Leuven, overl. 1592, heeft een betoog
geleverd ten bewijze, dat men de h. schrift
in de landtaal moest overzetten. Wijlen
prof. TYDEMAN heeft, 40 à 50 jaren geleden,
op dit geschrift de aandacht hier te lande
gevestigd. Men vraagt waar? De geleerde
mr. H. w. TYDEMAN heeft in het jaar 1819,
te Leiden, bij s. en J . LUCHT~ANS, de
nieuwe uitgave bezorgd van bedoeld betoog onder den titel FRTDERICI FUHII CAE-

VALENTINI
B o n o n i a , s i v e d e libris
sacris in vernaculam linguam convertendis
Zibri d u o a d F R A N C I S C U M BOVADTLLAHMENDOZIUM, cardinalem Burgénsem,
ex editione
Basileensi Ann. 1536. repetiti. Bij den herRIOLANI

druk van dit werk, dat, ten tijde van het, eerst
opkomen van de bij belgenootschappen hier
te landei zich door groote actualiteit onderscheidde, vond de hoogleeraar goed uit
de werken van BATLE, DE THOU, ANTONIUS,
SCHEI,HORN,

DAN.

GERDES

en

FREYTAG

al

de berigten bijeen te brengen, die over
genoemden FRIDERICUSFURIUSCAEKIOLANUS,
(dat is: geboortig uit Valence, welks inwoners in Spanje toen bekend waren onder den biJnaam van Seriols) aldaar voorkomen.
. Het geschrift van FURTUS voerde den
titel van Bouonia, dewijl het voornamelijk
gerigt WRS tegen JOHANNES DE BONONIA,
hoogleeraar te Leuven, een Siciliaan van
geboorte, die zich hevig had aangekant
tegen de meening, door FURTUS voorgest,aan.
Ook de levensberigten, bij B A Y L E en bij
PAQUOT over JOHANNF:SDEBONONIA
tc Vinden, worden in de hierboven aangeduide
uitgave van TYDEMAN
overgenomen,
Des te gevaarlijker was de redentwist voor
FURTUS,
dewijl JOH. DE BONONIA in hooge
gunst stond bij keizer KAREL V; hij was
een van zijne kapellanen; hij werd door
hem begiftigd met de abdij van het rijke
klooster S. Angelo de Brolo in Sicilië. Om
eenig genot van de inkomsten van het klooster, zelfs voor zijne erfgenamen, te verzekeren, werd hem, bij uitzondering, verlof
verleend, om t,en hunnen behoeve bij testament te mogen beschikken over 2000
gulden in goud en 1000 in zilver. Ik vind
deze bijzonderheid gemeld in R. PIRRO,
Xicilia sacra, t. 11. p. 1023 ; eene bron door
TYDEMAN
voorbijgezien.
QUIESCENDO
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Gedichten van Wouter Verhee (vgl. X111.
bl. 176,220, 305). WOUTER VERHEE was schepen te Amsterdam in 1579 en een broeder
van JAN VERHEE; zijn vader was CORNELIS
VERHEE; de naam van zijne moeder is mij
onbekend . -Hg was gehuwd met ELISABETH
‘PAUW , geboren te Amsterdam a”. 1550 en
te Enkhuizen den 29”” december 1623 overleden. Zij was eene dochter van ADRIAAN
PAUW, wel bekend uit’ de godsdienstige bewegingen te Amsterdam in het jaar 1566, en
van ANNA VAN PERSIJN VAN BEVERWAARD.
W O U T E R V E R H E E liet onderscheidene
kinderen na, waaronder ADRIAAN VERHEE,
wiens huwelijk met CATHARINS COPPENS
den 27’” junij 1608 door HOOFT bezongen is.
Ik heb gevonden, dat JAN VERHEE , hierboven genoemd, in 1547 te Gouda geboren
en in 1600 te Amsterdam overleden is. Hij
was van 1378-1580
regent van ‘t Leprozenhuis te Amsterdam, 1581 schepen, 1583
raad! en lid van de admiraliteit wegens
Zeeland van 1597-1600.
Ik geloof dat hij gehuwd was met WIJ NTJE
PIETERSdOChter RRYNST.
Nadere bijzonderheden wegens de voorouders van WOUTER zullen mij zeer Welkom wezen.
c. P.

Oude Haarlemsche en Leidsche courant
(vgl. A. R.). De oude couranten, op de delfsche tentoonstelling te zien, herinnerden
mij, dat ik ook in het bezit ben van een
exemplaar der Haarlemsche en der Leidsche
courant. De Extraordinaire Haerlemsche
Donclerdaeghse Courant isvan 26 octobe?* 16C9;.
de Opregte Leyclse Yyydagse Courant van 16
manrt 1691. Bij het doorlezen der eerste
viel mijn oog op het volgende berigt van
Parijs, onder dagteekening 20 act.: ))Daer
is in ‘t Apartement dat tot St. Germain
voor Madame de FONTANGE werdt gemaeckt,
eenigh spel gheweest met twee jonge tamme Beeren, die Madame de MONTESPAN
doet
opbrengen, welcke loslopende, en komende
in ‘t selve Apartement,, soo waren de wereklieden uyt schrick weg geloopen, en sy
wat ongestuymer synde als na gewoonte,
hadden een groote ravagie in de Cieraden
aengerecht, soo dat er vry veel weder aen
te doen is, Mser daerna is ‘er een ander
avontuur voorgevallen van de Srs. BOYLEAU en RACINE, twee beroemde Poëten,
welcke in ‘t gemelde apartement gegaen
synde omme de disordre te zien, en sigh
aldaer wat te langh ophoudende, werden
sonder voordacht daer in gesloten, zoo dat
aldaer de gantse nacht moesten over brengen, sonder eten of drincken, want niemant
had het gerucht, dat sy maeckten, konnen
hooren.”

De binnenlandsche berigten uit de Ley&Courant bevatten o. a. het volgende:
1) Brussel, den 11 maart. Tot nog toe en
kan men niet penetreren wat de Vyanden
met hunne ophoudelyke beweegingen, die
zy met hun Troepen geduurig van d’ Eene
stad na de andere te doen marcheren, voor
hebben. Men ziet langs de wegen dagelyx
karren en legerwagens, de minste met Armorial geladen, van Ryssel, Doornik en Valencyn af en aan rijden. Behalven dit, doense een menigte van Ovens tot Cortryk,
Meenen en andere steeden, tot het bakken
van Brood maaken, en alzoo hier toe tyt
en volk van nooden is, zoo bedienen haar
middelerwyl van degene, die in de Kloosters gemaakt zyn, doen in de Front,iersteeden veel Bruggen maken, waarvan eenige
zoo breed zullen zyn, dat ‘er een Equadron in front zal kunnen over marcheeren.
Een Vyandelyke party heeft dezer dagen
tot Leveren 2 huyzen afgebrand, omdat
de inwoonders daarvan nog eenige contributiën ten agteren waren. De voornaamste
Dames waren dezer dagen de Glasenmarkt
op het stadhuys zien, waren 23 sterk en
Wierden door dc Heeren, die haar vergezelschapten, voor yder eenige galanterye
gekogt”.... enz.
Later wordt een verhaal gedaan van de
audientie , door WILLEM 111 te ‘s Gravenhage
14 maart verleend.
) Alsoo men oordeelt”, dus eindigt de berigtgever, 1 hier ter Plaatse nooyt soo veel
Vorstelyke Personen te zyn geweest, als
men sedert de komste van zyn Maj. van
Groot Brittanje in deezer Lande, heeft gezien, hebben eenige de curieusheyt gehad
van daarvan de volgende lijst, hoewel verward en niet na hun Rang opgestelt, te
maken.”
[Volgt eene lijst van 98 vorstelijke personen.]
_
D. te D.
sche

De Staatsomwenteling van 1796 enz.
(vgl. XIII. bl. 267). Ik meen met vrij veel
zekerheid te kunnen mededeelen, dat de
minister APPELIUS werkelijk de schrijver
D. te D.
van dit, boekje was.

De Staatsomwenteling van 1795. Van
dit werk is APPELTUS de schrijver. Zie Navorscher X1. bl. 199.

Augustinus van Teijlingen (vgl. Nav.
X1. bl. 241, 269, 334, 366). Dat hij ook
andere boeken geschreven heeft blijkt uit
PLACCIUS, T h e a t r u m Anon. e t pseud. (uitg.
Hamburg 1708, 2 dln. fol ), waar in het
1”“” d e e l o p n”. 1939 5 CCCLXVIII het
volgende vermeld wordt :
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) Puradisum voluptatis Antverpiae 1630
absque sui nominis mentione typis vulgasse
AUGUSTINUM
VAN
TEYLINGEN
Jesuitam Belgam memoriae proditum reliquit ALEGBMRE
pag. 51 quem auct,orem omittunt vALERruS
ANDREAE et FR. SWEERTIUS repetit SERVELLus, pag. 97 a.”
D. te D.

Maria Lansbergen. Professor

J.

CLABISSE

in zijnne Losse gedachten over vrouwelijke
verstands-oefening (Mnemosijne X en aldaar
bl. 288) noemt in éénen adem met A N N A
MARlA
SCHUURMANS ook MARIA LANSBERGEN. Wie was deze vrouw, en wat is er
van haar bekend?
c. P. L.
\

J. D. van der Sluis, hoogleeraar te Harderwijk. Wie kan mij een biographie geven, van dr. J. D. VAN DER SLUIS, in leven
hoogleeraar, in de oostersche talen (?), te
Harderwijk ?
J.H.L. VAN DER SCHAAFF.
Doesborch.
Vesling. Op bladz. 58 van den IJstroom,
door JOANNES ANTONIDES VAN DER GOES,
editie WITSEN GEIJSBEEH, 182F, leest men:
~200 vint d’ ontleder, die, op ‘t snijspoor
Van

N En
nDe
))Aen
))En
))En

VESAEL

leeft in doô geraemten, al
te mael
ribben rechts en slinks, gewulft als
halve ronden,
eene ruggraet en haer wervels vastgebonden
ingelijft, met spier en peezen vast verknocht,
eerst na twintig jaer te recht in stant
gebracht.”
VESLING,

In de noot staat wel, dat VESAEL hier
VESALTUS
is, de beroemde ontleedkundige en lijfarts van KAREL V en PHILIPPUS
11, die in 1514 te Brussel geboren
’ is, en op het Grieksche eiland Zante in
1564 stierf, doch van VESLING, die hier
als in een’ adem met VESALIUS genoemd
is, en dus ook nog al een bekend geneesheer moet geweest zijn, staat er: 1) Wien
de dichter, met den naam van V E S L I N G
bedoelt, weet ik niet.”
Welk medicus-antiquaar of navorscher
kan mij dit ophelderen?
Doesborch.
J.H.L.VANDERSCHAAFF.
ANDREAS

Gedichten van Balthazar Bekker, l)Als
dichter heeft hij wel niet vele, echter zoo
vele voortbrengselen hier en daar achter gelaten, dat men, na de lezing van dezelve,
bijkans gedrongen wordt te vragen, wie
dichtte, in het laatste vierde gedeelte der

zeventiende eeuw zoo, als BEKKER dichtte.”
Aldus YPEY en DEMOUT, Gesch. der Ned.
Herv. Kerk, dl. 11. aant. bl. 324. Van die
gedichten noemen zij alleen het grafschrift
op zijne vrouw en een gedicht voor het
Eeuwig Evangelie van J. VLAK. Het laatste
ken ik niet: het eerste is vroeger in den
Navorscher medegedeeld. Zijn BEKKERS gedichten inderdaad van zoo groote waarde
en waar zijn-zij te vinden?

Fians Raet. Deze boekdrukker te Antwerpen werd den 4en januarij 1557 op de
Markt aldaar geregt N om dat hy boecken
gedruckt hadde, teghen het mandement des
Conincx, ende was hem dikwils noch vergheven geweest, maar hij en lietet niet.”
Welke verboden boeken heeft FRANS RAET
gedrukt?
Clotilde (vgl. X111.

bl. 266, 303). T. 1.

a. p. worden bronnen vermeld, uit welke
men deze oude fransche dichteres en haar
werk in bijzonderheden kan leeren kennen.
Hetgeen ten dien aanzien in de Biogra;phie
Universelle, Brux. 1847, voorkomt op het
woord Xurville, is niet onbelangrijk. Aldaar
wordt gezegd, dat zij in 1405 te Vallon, een
kasteel op den linker oever van de Ardeche,
geboren werd, dat zij in 1421 huwde den
jongen BERANGER DE SURVILLE, dien zij,na
7 jaren van eepe gelukkige vereeniging,
door den dood verloor, waarna zij zich geheel wijdde aan de opvoeding van haren,
eenigen zoon ; zij stierf meer dan 90 jaren
oud zijnde (1495).
De gedichten, in 1803 op haar naam
uitgegeven, dragen echter de kenmerken
eener hand van later tijd, en algemeen acht
men dat de meeste daarvan zijn zamengesteld door JOSEPH ETIENNE DE SURVILLE,
geb.. in 1760 te Viverais, en die zich door
zijne onverschrokkenheid in den krijgsdienst
onderscheidde, zoo wel in de veldslagen op
Corsica als in Amerika; doch in 1798, als
commissaris van koning LODEWIJK XVIII
ontdekt zijnde, werd geguillotineerd, de gedichten van CLOTJLDE aan zijne vrouw
achterlatende; zij werden herdrukt in 1825
te Parijs. Over de kwestie van hunne echtheid kan men nalezen de verhandeling van
RAYNOUARD
in het Journal des Xavants,
julij 1824.
V. D. N.

J. Jz. de Dood (vgl. X111.

bl. 243, 305). .

Bij VAN DER AA, Biogr. W;B., op het woord,
lees ik, dat het geschilderde portret van DE
DOOD, met n de afbeelding van steen en mes
N nog voorhanden zijn in de vertrekken der
,)Anatomie te Leiden. Dit is nu aan H-g
bekend, doch welligt dat de heer R. ELSEV I E R aldaar, uit. de archiven nog een en
43*

340
ander zoude kunnen mededeelen uit den
tijd, toen het portret met de afbeeldingen
bij de Anatomie zijn geplaatst.
V. D. N.
Da& Joncktys (vgl. XIH. bl. 306). Ten
einde de werken, die JONCTYS of JONGTYS
(niet JONCKTYS) in proza geschreven heeft,
te leeren kennen, zal NEPTUNUS best doen
het Bìogr. FVoordellb. van VAN DER AA op
het woord JONCTYS op te slaan, en voorts
de onderscheidene schrijvers over hem aldaar
aangehaald.
V. D. N.

.

Een kinderleesboekje (vgl. XTIT. bl. 306).
Het boekje door H.R. bedoeld is ongetwijfeld
dat, getiteld : Leeslesjes behoorende bij de ver-

hande&g over het kunstmatig leezen, uitgeg e r e n d o o r d e Maatschapp$ tot Nut van ‘1
Algemeen, waarvan een exemplaar, door mij

voor meer dan zestig jaren als kind gebruikt, is bewaard gebleven, zijnde de zesde
druk, uitgegeven te Leiden bij D. DU MORTIER EN ZOON en te Deventer bij JAN HENDRIK
DE
LANGE
(zonder jaar). Het voorbericht, aangaande het gebruik van dat schoolboek, zegt, dat die leesleges geschikt zijn voor
kinderen die in het lezen gevorderd zijn,
begrip van zaken hebben, en dus voor dezulken, die reeds het tiende of meer jaren
bereikt hebben, en is geteekend M. NIEUWENBUIZEN;
deze 6& druk heeft niet 32,
maar 64 bladzijden.
V. D. N.

J. Looke te Utrecht (vgl. X111. bl. 269).
Wanneer L-F-TNrEuwENuuIs,
FVoordenb.,
VI” dl., afl. 2 wil naslaan, zal hij zien, dat
T,OCKE wel in Holland zijn verblijf heeft
gehouden, maar alleen vaste woonplaats
heeft gehad in Amsterdam en Rotterdam.
‘t Is dus meer dan waarschijnlijk, dat LOCKE
toen hij zijn Letter on Toleration
schreef,
slechts in Utrecht gelogeerd was, of wel,
dat hij daar de voorrede voor dit belangrijke geschrift heeft gesteld en onderteekend en dat dit aan L-F-T. dus aanleileiding heeft gegeven om te denken, dat
LOCKE
in Utrecht heoft gewoond. Ik geef
‘t echter gaarne voor beter.
Utrecht.
A. v. R.
.

Brief van Pieter Nieuwland. De brief,
waarbij deze even beminnelijke, als schrandere geleerde zijnen vrienden het berigt
deed toekomen van het overlijden van zijne
echtgenoot,, is niet onder zijne nagelatene
werken opgenomen. Mij kwam dat opstel
onlangs onder de oogen. Het scheen mij
allezins waardig, om der vergetelheid te
worden onttrokken. Ik bied het onzen le-

zers aan als een gedenkteeken van den
eenvoudigen, diep gevoeligen zin des schrijvers. Het is niet wel mogelijk de roerende,
onopgesmukte beschrijving van zijn leed te
lezen, zonder in zijne aandoening eenigermate te deelen. Het is wel geen gewone
rouwbrief.
den weled. heer
BOTTICHIUS

te

Anne in Groningerland.
[lees te St. Anna parochie
in Friesland.]
Wel Edele Heer en Neef!
Sedert bijna acht maanden leefde ik met
ANNA HARTWIGINA
PRUYSSENAAR
in de gelukkigste echtverbindtenis. Gedurende dien
korten tijd leerde ik haar van dag tot dag
meer en meer kennen als eene vrouw van
zulk eene verhevene deugd, van zulk een
edel en zuiver verstand, van zulk een fijn
en teeder gevoel, in één woord, van zulk
eene hooge volmaaktheid van zedelijke en
verstandelijke vermogens, als in de menschelijke natuur vallen kan. Deze vrouw
beminde mij met de vurigste en bestendigste liefde. Ik had van mijnen kant alle
ontwerpen en uitzigten van geluk en genoegen in haar bezit vereenigd. Zij was
bijna zeven maanden zwanger ; en ik streelde
mij dagelijks met het denkbeeld van eerlang
zoo gelukkig vader te zijn, als ik reeds
gelukkig echtgenoot was. Voorleden zaturdag den 24”” dezer bevond zij zich nog in
volkomen welstand. Des avonds openbaarden
zich dreigende voorboden eener gevaarlijke
ziekte, welke weldra bleek kinderziekte van
de boosaardigste soort te zijn. Eergisteren,
donderdag, des middags om vijf ure, verloste zij van eene nog levende dochter. De
krachten van haar sterk en gezond gestel
verminderden vervolgens van oogenblik tot
oogenblik en bezweken eindelijk onder het
geweld der woedende ziekte en de overmaat van biigekomene afmatting. Te half
10 ure ontsliep zij zachtelijk in den ouderdQm van een en twintig jaren, acht maanden en twee dagen. Dat zij in den verhevener kring van wezens, waartoe zij thans
behoort, gelukzalig is, weet ik zeker!
Meer behoef ik hier niet bij te voegen.
Ik -ben nog zoo bedwelmd van den onverwachten geweldigen slag, die mij getroffen
heeft, dat ik niet kan nadenken over de
grootheid van mijn verlies. Naast de versterkende hulp van mijnen wijzen en goeden Vader in den Hemel, wiens wegen ik
eerbiedige, ook dan wanneer ik die niet
kan nasporen, is het deel, dat opregte en
teedere vrienden in mijnen toestand nemen,
een mijner wezenlijkste vertroostingen. En
die toestand ben ik verzekerd, dat tranen
van medelijden met mij zal doen vloeijen,
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niet alleen uit de oogen van bijzondere
vrienden of bekenden, maar van elken gevoeligen mensch.
Daar ik UE. onder beiden telle, geef ik
U kennis van mijn akelig lot, en heb de
eer mij te noemen,
Wel Edele Heer en Neef.
U Wel Ed. diepbedr. dienaar,
PIETER NIEUWLAND.
Amsterdam,
den 31 maart 1792.
Het kind is heden overleden.”
PIETER NIEUWLAND
overleefde zijne echtgenoot slechts twee jaren. Hij overleed den
14”” november 1794 .
QUIESCENDO.

Jan de Rijk. In WITSEN GEIJSBEEK, Bìogr.
Anth. en Crit. Woordenboek der Nederduìtsche dichters, leest men, dat JAN DE RIJK
opsteller is geweest van drie niet ongeeslige
blijspelen. Zijn er ook meer levensbijzonderheden van hem bekend, en bestaat er
w.
ook een portret van hem?

Lied van Pierlala (vgl. X111.

bl. 267,
303). Het eerste couplet der grieksche vertaling luidt aldus: ’

In het Hollandsch:
Toen Pierlala nog yas een kind,
Sprak hem zijn vader aan:
Gij zijt mijn zoon, van mi bemind,
Gij zijt mijn erfgenaam.
Ik maak u meester van mijn goed,
Ei, zie wat gij er ïnede doet.
‘t Is bon, zei Pierlala, ha, ha,
‘t Is bon, zei Pierlala.
E. S.

J. F. Lottinus, Sansovin, Durus de Pascolis, Monluk. Vertaalde spreuken uit deze
schrijvers vindt men onder de prozawerken
van P. c. I-100FT. Wie waren zij en wat
hebben zij geschreven ?

KUNSTGESCHIEDENIS.
Tapijtwerken in de abdij te Middelburg,
door Jan de Maecht (vgl. X111. bl. 272,

308). In het l’ydschrìft voor Gesch., Oudh.
en Statistielc v a n U t r e c h t , 1” jaargang, bl.

376 en 425, vindt men een opstel, getiteld : 1) Over Tapij t-fabrieken.” Nadat fabrieken van dien aard der Babyloniërs,
Tnrken, Perzen, Franschen (Gobelins), Russen, Engelschen, Belgen besproken zijn,
maakt de schrijver gewag van de noordnederlandsche, en weidt vooral uit over
die te Baarn, die, zoo als de heer mr. KOENEN, in zijne 1) Voorlezingen over Ned. Nijverheid” meldt, te niet gegaan is. Van den middelburgschen tapijtwerker JAN DE MAECHT
wordt in bedoeld opstel geen gewag 1 gemaakt.
J. v. R.

Jacob Ruysdael, de schilder (vgl. X111.
bl. 273, 309). In het Aanwijs (d. i. attestatie) boek van de Vlaamsche Doopsgezinde
gemeente te Amsterdam (vergaderende bij
het Lam), van 1625-1670, vind ik op bl.
32: ))JACOB VAN RUYSDAAL en syn huisvrou...... komende van Haarlem. ‘t Aenwijs ondertekent KOENRAET VAN VOLLEN- '

tot de Doopschgezinden behoorde. Ongetwijfeld is deze JACOB VAN RUISDAEL dezelfde
als de man, van wiens weduwe het door
den heer ELSEVIER medegedeelde in de acts
van den kerkeraad der gereformeerde gemeente te Amsterdam, op 29 october 1682
vermeld staat. Andere bijzonderheden nopens dezen VAN RUISDAEL heb ik in ‘t archief
der doopschgezinde gemeente te Amsterdam
niet kunnen vinden. De naam IIOBBEMA is
mij tot nog toe in dat archief niet voorgekomen.
Het huwelijk van JACOB VAN RUISDAEL
zal derhalve in de puiboeken van Haarlem,
met in die van Amsterdam, moeten gezocht
worden.
CONSTANTER.

8. van der Hout (vgl. X111. bl. 271).
J. C. K. zal vermoedelijk het beste antwoord op zijne vraag erlangen, indien hij
zich wendt tot den heer A. G. VAN DER
HOUT,
med. & art. obst. dr. te Amsterdam, zoon van wijlen voorn. heer A. VAN
DER HOUT.

Maria M. la FarK(vg1. X111. bl. 310).
LA
FARGUE
is als schilderesse en
teekenaarster vermeld door de heeren v.

HOVE, ADRIAEN VAN DER 3IERSeIliMATHEUS
GRIJSPEERT, datum 30 juli 1666.” De naam

MARIA

der huisvrouw is opengelaten, hetzij dan
omdat men voornam dien nog eens na
te vragen en dit sedert verzuimd heeft,
hetzij omdat men later ontdekte dat zij niet

EIJNJDEN en v. D.
Vaderl. Schilderkunst,

WILLIGEN,

Geschied. der

dl. 11. bl. 194, noot
(2) en dl. IV of Aanhangs., bl. 178; IMMERZEEL en ook c. KRAMM,
in hunne wer-

.
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ken, de Levens en Werken der HOU. Schilders
bevattende; zie aldaar op FARGUE.
V. D. N.

Adam van Vianen (vgl. X111, bl. 311).
E r wordt gevraagd of er iets omtrent dezen
bekend is? antwoord : zoo veel dat men
zich over zulk eene vraag in den Navorscher
moet verwonderen. Het drijfwerk van de
VAN
VIANENS is van algemeene bekendheid, en nog onlangs is van deze en hun
werk breedvoerig melding gemaakt door
den heer c. KRAMM, in zijn werk De Zevens
en werken der HOU. en Vl. kunstschilders,
OF het woord Vianen, waaronder drie met
den naam ADAX
V. D. N.
Willem VII (vgl. X111. bl. 247, 273).
Deze leus was waarschqnlijk uit Engeland
overgewaaid, want lord C A S T E L R E A G H , de
engelsche minister, schijnt den jongen prins
van Oranje, toenmaals adjudant van WELLINGTON,
boven den vader aan het hoofd
der beweging te hebben willen stellen,
meenende, dezen beter naar zijnen zin te
kunnen zetten, dan den geroutineerden
oude. Van dezen laatsten liep toen de
eenigzins flaauwe aardigheid, dat zoo hij
geen WILLEM I ware geworden, hij prinses
(prins zes) zou zijn geweest.
SAX0

SYLVIUS.

Portret van koning Willem 1 met den
Y

mantel (vgl. X11. bl. 370; X111. bl. 270).
Het is my aangenaam, van de questie, aangaande dit portret gerezen, thands een voldoende oplossing te kunnen geven. Een
vriendelijke hand zond my, niet lang geleden, drie exemplaren daarvan met een terecht-wijzing, waaruit my bleek, dat ik de
gravure onmogelijk ten tijde van het Fransche Bewind ten huize van mijn grootvader had kunnen zien hangen, en wel om
de zeer eenvoudige reden, dat zy toen nog
niet bestond. De oorspronkelijke schildery
was het eigendom eener vrouw, grootscher
nog van aart dan groot van geboorte. Zy
roemde er de gelijkenis van aan een door
haar hoog gewaardeerden Nederlandschen
staatsman, en beiden kwamen overeen het
op gemeenschappelijke kosten in plaat te
doen brengen. Dit gebeurde, de prent werd
in 1816, door W. VAN SENUS vervaardigd en
daaronder geplaatst :
WILLE,%
DE lrte in 1808.
De Mantel tekent den bewolkten luister.
Oranje’s Star alleen glimt in het duister.
Voor ‘t oog der zìel speelt En ‘t verschiet de zee.
En Holland ìn het hart verzoet al ‘t Wee.
De Staatsman, uit wiens hart en pen
deze regels gevloeid waren, kwam te vallen, en het plan ter uitgave viel met hem.

Slechts enkele exemplaren kwamen aan
goede vrienden in handen: maar grootendeels is de oplage nog berustende onder
hem, aan wiens goedwilligheid ik deze
mededeeling en het terugzien der plaat verschuldigd ben,
Ik heb my dus vergist, toen ik in ‘t
Leven van C. van Lennep verhaalde, dat
ik haar reeds in den Franschen tiJd t e
zijnen huize gezien had. Dit is eerst later
geweest, en wel in 181’7 en 1818, toen ik
een Latijnsche schoolknaap was, en in ‘t
voor- en najaar als de familie naar buiten
en ‘t huis mijns vaders gesloten was, aan
dat mijner grootmoeder mijn intrek had.
‘t Hing in een boven-logeerkamer, waar ik
sliep. Hoe ‘t daar kw:bm, of ‘t aan mijn
grootmoeder dan wel aan Mej. wäGEr,I behoorde, en wie ‘t geschonken had, is meer
dan ik weet. Niets is natuurlijker, dan dat
het jaartal van 1808 my toen reeds op de
gedachte bracht, dat het in dat jaar vervaardigd was, dat die meening my is bygebleven en dat ik daardoor, later, niet
alleen op den waan gebleven ben, dat de
plaat er reeds in den Franschen tijd hing,
maar ook, dat ik ze toen reeds had zien
hangen.
J. VAN LENNEP.

Portret van J. Beuningen (vgl. X111.
bl. 872, 309). Deze, geb. 27 jan. 1667 te
Amsterdam, ob. 18 sept. 1720, heer van
Darthuizen en Zuylenburg, was bewindhebber der westind. compagnie a”. 1712 en
gouverneur van Curacao a”. 1720, zoon van
HENDRIK
en van M A R I A L E T H O R . Hij huwde
26 april 1695, te Amsterdam, met CATHARINA
CONSTANTIA
VAN
LEEUWEN,
geb.
16 dec. 1675 ob. 14 nov. 1720, dochter van
GERBRAND
en CATHARINA V A N C O L L E N . Hij
liet zeven kinderen na. Het is mij niet mogen gelukken zijne vermaagschapping aan
het geslacht, waartoe de bekende XOENRAAD
behoorde, op te sporen.
_ C. P.
Jan Victor. J. IMMERZEEL JR. noemt in
~1 de levens en werken der Hollandsche en
Vfaamsche kunstschilders, IIIde dl. bl. 191,
slechts vijf stukken van JAN VICTOR, hier
te lande, 1”. édn op het Rijks-museum; 2”.
éBn in 1785 te Dordrecht verkocht; 3”. één
op de verkooping van J. J. D E B R U I J N
(1798) ; 4”. één in 1825 te Enkhuizen geveild en 5”. één berustende (1843) in het
kabinet van den heer V A N L O O N te Amst,erdam.
Zijn er meer van dien kunstkeurigen Hollandschen meester uit de XVIlde
eeuw bekend ? Waar berusten zij? En wat
stelt het hier boven, onder no. 3 vermelde
stuk voor? De overige zijn door IMMERZEEL beschreven. Waar was VICTOR geboren ?
N. N. N.

.
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TAALKUNDE.
Verklaring van nederlandsche spreekwoorden en spreekwijzen (vervolg van bl.

.

314). Bij het spreekwoord ) die bout vint die
mese wel”, twijfelt de heer HARREBOBIEE
of hier
gedacht moet worden aan mees, den bekenden
vogel, of aan meet )I een verouderd woord,
waarvoor wij thans kerf zeggen.” Dat dit
laatste woord nog niet verouderd is. kunnen onze jongens getuigen, die bij het knikkeren, hinkelen, haasje over springen en
andere spelen een meet trekken en van wie
wij de spreekwijzen 1 hij begint van meet
af” en 1 hij gaat over de meet” afgeluisterd hebben. De nAeet kunnen wij echter
in deze spreekwijze niet gebruiken. De s
gaat zoo gemakkelijk niet in t oTer; bovendien het, woord luidde in den tijd, waaruit de verzamelingen zijn in welke wij het
lezen, en luidt ook nu nog, meet. Zoo als
dus het spreekwoord door den heer H. opgegeven wordt, 1) de bout vindt de kerf
wel”, is het niet goed. Men leze N de bout
vindt de mees wel.” Het spreekwoord is
verouderd, De tijd toch, dat men bouten
gebruikte om meezen te schieten, is reeds
lang voorbij. Zelfs zullen er velen zijn die
niet meer weten wat een bout is. Voor
hen teekenen wij hier aan, dat het eene
soort van pijl is, dit men in sommige prentwerken der lSde eeuw, b. v. in R O E M E R
VISSCHERS Zinnepoppen, afgebeeld kan vinden. Sedert men geene bouten meer, maar
kruid en lood gebruikt, is voor dit spreekwoord een ander, meer overeenkomstig met
de zeden van den lateren tijd, in de plaats
getreden, namelijk : de kogel vindt den vogel
wel.

e

In het spreekwoord mondje toe (of tund
voor de tong) is goed devies, vond de heer
H. in eenige verzamelingen niet devies maar
ad?@. )I Beide,” zegt hij, 1 geeft goeden zin :
devies is zinnebeeld of zinspreuk, en adu@
beteekent raadgeving, ook wel bescheid of
bericht. In het eerste geval zegt men: bescheiden zwijgen (door mondje toe of tand
voor de tong aangewezen) is altijd goed
door ‘t leven: houd dat dus in alle omstandigheden voor oogen (laat dat uw d e v i e s
zijn). In het b laatste geval geeft men te
kennen : bescheiden zwijgen is een goede
raad : neem dien ter harte (is een goed
advQ3). Ik heb aan het eerste de voorkeur
gegeven, omdat ik het krachtiger van uitdrukking vond.” Deze geheele redenering
echter is overtollig, want advies beteekende
in de 17de eeuw en vroeger wat wij nu
door devies uitdrukken.Zoo zegt P . J. TWISCI<,
Onderg. der tyrannen, bl. 1203 van KAREL

1X: j)Dese coninghs adu+ was: Met goedertierenheit ende gerechtichcyt wil ick regieren; maer aen sijn wercken ende daden
heeft ghenoeghsaem gebleken, dat de Contilgen wel dickwils een Adu+ voeren daer
n a s y haer leveh geenslns e n r e g u l e r e n
nticli sen en stellen”, en menigte van voorbeelden vindt men in het Zd” deel der
Apophthegmata Christiana
van BAUDARTIUS,
waarin deze, zoo als hij zegt, )I de Apophthegmats, Symbola, Devijsen of Advijsen aller
Fransche
Koningen, van den eersten tot
den laatsten” en van nog vrij wat andere
vorsten opgeeft, die ‘ICj nu eens spreuk, dan:
adu@, dan weder devijs noemt.
Menigeen zal zich misschien verwonderd
hebben, toen hij op de lijst van den heer
H. het spreekwoord vond Eenen ontrouwe
en eenen dief vindt men eer dan den getrouwe,
waarnaar men zoekt. Die laatste woorden toch

zijn geheel overtollig en zulke overtolligheden passen nergens zoo kwalijk als in een
spreekwoord, tot welks eigenschappen kortheid en puntigheid behooren. Maar wanneer wij dit spreekwoord in z;jnen ouden
echten vorm onder de oogen krijgen, dan
houdt onze verwondering op. Wij zien dan,
dat ieder woord hier zijne beteekenis heeft,
doch dat de heer H. het spreekwoord niet
heeft verstaan en ten gevolge daarvan verkeerd vertaald. Het luidt in de oude verzamelingen aldus : Een ontrouwe en een dief
viudet eer dan mens trouwelick soeckt. Dat is,
hij steeldet. N Men kan dit” lezen wij in de

bblage u tweezins opvatten: òf als zocht
men naar den ontrouwe en den dief, of zij
zoeken zelve. In het eerste geval vindt men
die e e r d a n d e n getrouwe, waarnaar men
zoekt, in het laatste geval vinden XQ het eerd e r d a n hg, die getrouwelijk zoekt. Tot
beide lezingen geeft de constructie aanleiding. Ik heb aan de eerste de voorkeur
omdat zij mij natudrlijker voork~~t~e~ De bijvoeging: dat is, hg steeldet,
zal hier, naar mijn inzien, weinig tot recht
begrip van het spreekwoord kunnen afdoen.”
Mij dunkt integendeel, zij doet zeer veel
af. Gevoegd bij het spreekwoord, zoo als
de heer H. het vertaalt, is zij louter onzin.
Maar verkiest men de door hem verworpene opvatting, die naar zijn gevoelen evcnwel mogelijk is, dan is het een bijv~legsel
dat tot verklaring dient. Doch al laat men dit
bijvoegsel weg, dan is die laatste opvat,ting,
de ware, de alleen mogelijke. Bij het praedlcaat windet behoort een subject en er is
hier geen ander te vinden dan een ontrouwe
ende een dief; verder trouwelick is een ad-
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verbium, geen adjectivum substantive positum, daartoe ontbreekt er onder anderen
een verbuigingsuitgang en een artikel aan:
eindelijk mens is men des, en des is de genitivus van een aanwijzend, niet van een
betrekkelijk voornaamwoord. Men zou het
in de taal van onzen tijd op de volgende
wijze moeten vertalen. Een oneerZ$ce en een
dief vindt eerder (wat hij wenscht of noodig heeft), dan wanneer men het op eene
eerlijlce w$ze zoekt. Van eene uitlating van
het voegwoord, zoo als hier plaats heeft,,
treft men bij onze ouden meer voorbeelden aan.
Wat het spreekwoord moet beteekenen
H;j is lang dood, die verre af sterft, zou mij
en misschien menig ander een raadsel zijn,
indien hetgeen daarover in de Bijlage gezegd wordt, ons niet deed zien, dat de geachte verzamelaar ook hier het oude spreekwoord niet verstaan en ten gevolge daarvan verkeerd vertaald heeft. Hij zegt:
GHEURTZ bl. 40 heeft: I3;j is lange doodt de
verde sterjt. Verde is een oude vorm voor
verre. GRUTERUS 111, bl. 152 zegt: Hg is
lange dood, die verre& starf. Ook verren t
werd vroeger voor verre geschreven. Rij
MEIJER bl. 75 staat: Hij is lanyhe
doot, die
veerent sterf. Yeerent gebruikte men oudtijds
al mede voor verre. Verde, verrent en veerent
zijn verwante vormen.
1) In Prou. seriosa bl. 25 leest men: hi
is lanc doot die tjaer stnrf. Tjaer, eigenlijk
t’jaer voor te juar beteekent over of voor
een jaar. Ook bij HOFFIKANN 405 vindt men:
hi is lanc doot, diet jaer stwrf.”
1) Op Delf bl. 24 staat weder: hi is langhe
doot die veerent
sterf; waaruit blijkt, dat
sterven voor een jaar oudtijds voor verre af
sterven gebruikelijk was.”
Ik vrees, dat de heer H. hier, waar hij
verzekert, dat men voor verre af sterven
oudtijds zeide sterven voor een jaar even
veel ongeloovigen zal vinden als CXARISSE,
toen hij in de aanteekeningen op MAERLANTE JVapene Martijn beweerde, dat coude
in dit gedicht de bcteekenis heeft vanhitte.
En zeker men heeft reden hier ongeloovig
te zijn. Er zijn bij de verklaring twee fouten gemaakt. Vooreerst is sterf of starf
aangezien voor sterft. Doch sterf of starf
is niet tegenwoordige, maar verleden tijd.
Sterven, werpen, enz. hadden oorspronkelijk
in het enkelvoud van den verleden tijd
starf enz. De a van deze praeterita ging
over in e, de e weder in de spreektaal
meestal in u of o, in de schrijftaal meestal
in ie. De tegenwoordige tijd van ster..
ven heeft wel een e maar geen a, en de
derde persoon van dien t,ijd, zoowel van
sterven als van alle andere regelmatige
werkwoorden, gaat uit op t (sterft). Ten

anderen wordt wel naar waarheid gezegd
dat verde een oude vorm is voor verre;
maar verrent of veerent is dat niet. Het is
een bijwoord dat eene andere beteekenis
heeft. Het adject. waar het van afkomt is
goth. fairnis, oudhoogd. virn.i, angels. fyrn
en beteekent oud; doch in het middelhoogd.
heeft het bijwoord ve,*n reeds eene eenigzins gewijzigde beteekenis, namelijk die van
verleden
jaar. I n d e n Teuthonista w o r d t
v e r n n e nog verklaard a l t , verjairt; elders
echter komt verend met paragogische d voor
= tot het vorige jaar behoorende en vernewijn, door onze hoogduitsche naburen nog
$rnewein gehee ten = wijn van verleden jaar.
Verent is dus juist hetzelfde als t’jaer, zoo
als eene andere verzameling heeft en dat
de heer H. goed verklaart door 11voor of
over een jaar.” Het heeft hier de eerste
van deze twee beteekenissen. Het spreekwoord beteekent derhalve: hij is Zang dood
die verleden jaar stierf, d. i. de doode wordt
spoedig vergeten. Nog geen jaar is hij dood
of er wordt al zoo weinig meer aan hem
gedacht, dat het is of hij lang geleden gestorven was.
Iemand loopt wel een doorn in’den

voet

is geen variant van ‘t Is hem een doorn in
het vleesch. Het eerste zal beteekenen: men
loopt wel eens een ongeluk op. Maar een
doorn in het vleesch is iets wat iemand bij
voortduring kwelt. Deze laatste spreekwijze
is genomen uit % Cor. X11 vs. 7.
Het einde des jaars

zal men eerst heilig

loven. In een der oude verzamelingen, waaruit dit spreekwoord vertaald is, staat: tenden jaers zalmen eerst hilic loven. In eene
andere staat insgelijk h i k , in de derde
waarin het8 voorkomt huwelk, en nogtans
beweert de heer H. in strijd met alle regelen der grammatica, dat hik is == h$lic
= heilig. Immers zoowel i en ei als c (dat
is k) en g worden in onze taal scherp van
elkander onderscheiden en het is slechts
bij zeldzame uitzondering, dat de eene in
de andere overgaat. Hik kan onmogelijk
heilig beteekenen. Maar ook hier is eene
tweede fout. Tenden is niet het einde, want
het woord einde wordt in den accusativus
niet door eene n gesloten. Tenden is de
dativus door de praepositie te voorafgegaan,
en dit tenden werd door onze ouden gebruikt als praepositie, met de beteekenis
aan het einde van, na. Het spreekwoord
wil dus zeggen, eerst na het einde van
een jaar zal men een huwelijk prijzen,
een huwelijk moet eerst een jaar geduurd
hebben eer men kan zeggen dat het een
gelukkig huwelijk is.
P. LEENDERTZ WZ.
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Zaanlandsche

spreekwijze (vgl. X111. bl.

248, 274, 316). De afleiding van het woord
dutse schijnt niet moeilijk. Het heeft al het
voorkomen, eene verkorting te zijn van het
hoogduitsche Dutzenzd, dozijn. Trouwens, de
uitdrukking » dozijn” of ) dozijnen” voor een
vrij groot, maar onbepaald getal, is algemeen gebruikelijk. En als J. H. v. D. de
vraag oppert, hoe men in Zeeuwsch Vlaanderen aan een zoo zuiver hoogduitsch woord
komt, verzoek ik hem eens na te gaan, of
er in de volkstaal aldaar niet meer woorden zijn, overgeplant door de Saltzburgers,
die er zich in het jaar 1733 hebben nedergezet. Uit cie sant. in YPEIJ, Kerk. Gesch.
d. XVIII eeuw, dl. IV, blz. 23, zou men
afleiden, dat slechts 50 dier ongelukkige
slagtoffers van geloofsvervolging door de
staten van Zeeland (.lees : Burgemeesteren
cn Schepenen van het Vrije van Sluis) opgenomen zijn, -Maar de waarheid is, dat
den gdrn mei 1733 een getal van ruim 700
gehuwden met de vrouwen en kinderen, en
ruim $0 ongehuwden, te Groede aankwam,
waar zij d e n o g bestaande evangelischluthersche gemeente stichtten. Hoewel velen,
als bergbewoners niet kunnende aarden in
het klimaat, na korter of langer tijd terugkeerden, bleven toch ook velen achter, die
zich door aanhuwelijking enz. over Zeeuwsch
Vlaanderen verspreidden en er met de bevolking ineensmolten. Het ware niet onbelangrijk, na te sporen in hoever zij invloed
hebben uitgeoefend op de taal en ook in
andere opzigten op de streek die hen opnam. Het is niet onwaarschijnlijk, dat van
hen eenigermate in het klein geldt wat in
het groot aangaande de refugiés waar is.
H. M. C. v. 0.

Absolute naamvallen (vgl. XIII. bl. 318).
Te recht oordeelt de heer VAN OOSTERZEE,
dat dergelijke ablatiui crbsoluti tegen onze
taal strijden ; zij zijn in de 17’ eeuw uit
de studie van ‘t Fransch en Latijn ingeslopen, en komen bij HOOFT vooral, maar ook
bij VONDEL van tijd tot tijd voor. Gelukkig hebben zij in vervolg van tijd weinig
sporen nagelaten, en is er, met weinige
uitzonderingen, onze latere en hedendaagsche schrijftaal van bevrijd gebleven.
Waterdruk (vgl. X111. bl. 276). Een
mijner vrienden heeft mij eenigzins ‘t\ gebruik van dit woord verklaard. De duitsche letter is doorgaans vol en zwart; de
latijnsche letter smaller en, ergo minder
inkt vattende, drukt bleeker af, is in ‘t oog
van den min ontwikkelde als ware ‘t met
waterachtige inkt gedrukt. Van daar waterdruk. Slechts ten halven voldoet mij echter

deze verklaring en ik zie met graagte eene
nadere en betere te gemoet.
Utrecht.
A. v. R.
Koetsen (vgl. XTI. bl. 183, 221; X111.
bl. 274, 318). Dient men niet tweederlei
koets aan te nemen, het eene van het Hongaarsche herkomstig, en bij ons denkelijk
uit het Spaansch (coche) overgenomen ; het
andere uit het Fransche touche (ons Zegerstee)? Dit laatste is zeker dat hetwelk in
al de door E. A. P. aangevoerde Bijbelplaatsen voorkomt. Het eerste heeft alleen
de beteekenis van r~~~z$, en wordt in ons
koets en koetsier gevonden.
V”.
Koetsen. In the Illustrated Londen News,
van 10 Mei 1851, pag. 401, leest men:
1 STOW tells us, that,” in the yeare 1564,
GUYLLIAM
BOONEN, a Dutchman, beca.me
the Queene’s coachmanne, and was thecfirst,
that brought the use of coaches into England,” ” enz.
-PP-

Geslacht der namen van rivieren. Men
vindt de namen van sommige. rivieren al- *
tijd in het mannelijk, van andere altijd
in het vrouwelijk geslacht uitgedrukt: den
Rijn, den Donau, den Nijl; nooit: den
Elbe, den Loire, den Maas. Prof. B R I L L
zegt in zijne Spraukleer, dat mannelijk zijn
die riviernamen, bij welke men het mannelijke stroom of vloed kan verstaan, vrouwelijk die, bij welke men het vrouwelijke
rivier of beek kan denken. Deze onderscheiding schijnt niet vrij te pleiten van
willekeur, daar men zich de Maas zeer gemakkelijk als stroom of vloed, den IJssel
even gemakkelijk als rivier of beek kan
denken, welk laatste b. v. met de Merwe
wel het geval niet zal zijn. De onderscheiding van prof. ISRILL schijnt eenigermate
het stelsel te begunstigen, als zouden de
namen van groote rivieren mannelijk, van
kleine vrouwelijk zijn ; maar hoe dan met
den IJssel en de Elbe ? Vraag : is er eenige
regel op? En hoe moet men de namen vermannelijken of vervrouwelijken van die
rivieren, welke men bij sommige schrijvers
in het eene, bij anderen in het andere
geslacht aantreft,, b. v. Theems, Guadalquivir, Lena, Wolga, enz:?
H. M. C. v. 0.
[Voorloopig verwijzen wij naar hetgeen over
dit onderwerp gezegd is in” bl. 277.1

Bies. In ‘t verhoor van den martelaar
WITSES,
te Leeuwarden gedood in
1553, dat medegedeeld wordt door T. J. VAN
BRAGHT
in zijn JIarteZuarsp. 1685, dl. 11.
44
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.

bl. 159, vind ik : 1) daar heeft ergens een
) bies geweest., ciie heeft u wat te voren
gepreekt.” Het woord 62’es wordt daar verklaard met Zandlooper.
Is dat juist? Komt
het ook elders in dien zin voor?
CONSTANTER.

[Bies voor deugniet is in Friesland nog bekend
en in gebruik. De politiedienaar, die op zulk volk
moest passen en het buiten de grenzen der grietenij brengen, heette in vroegeren tijcl bk~a~er.
Men hoort hem nog wel een enkel maal zoo noemen.]

Koebrug enz. Aarì boord der nederlandsche oorlogschepen zijn o. a. gebruikelijk
de volgende woorden: koebrug voel- qde dek
bij linieschepen en fregatten; platvoet voor
de wacht van 4 uur nam. tot 8 uur; hondewacht voor de wacht van middernacht
tot 4 uur. Welke zoude de oorsprong van
deze woorden kunnen zijn?
R. D. C.
14 September 1863.

GESLrlCEIT- EN

+

Van Uffelen (vgl. X111. bl. 213). Erkentelijk voor den dienst, door W. mij bewezen (zie Nav. X111. bl, 153/4), wenschte
ik zijne vraag te kunnen beantwoorden ;
tot heden is mij zulks niet gelukt’; alleen
als bewijs van mijn pogen wil ik mededeelen, dat, ofschoon van JAN VBN UFFELKN, ook bij FHEHERUS, Theatrum, bij SWEERTIUS, Athen. -Bely., en bij WITTE, Diaraum, gewag wordt gemaakt, die berigten genoegzaam hetzelfde bevatten als bij FOPPENY en
PAQUOT
gezegd wordt. - Omtrent CORNELTS
VAN
UFFELEN,
denkelijk‘ den bedoelden
persoon, ziet men bij F E R W E R D A , W a p e n b o e k , in de genealogie van V A N B R E U G E L
13” generatie, dat jonkheer C~RNELIS VAN
U F F E L E N heer van Waasmond, advoc.aat in
den raad van Braband, en 1635 sehepen
der stad Brussel, etc. etc., trouwde met
JOKNA, oudste dochtel van m’. N I C O L A A S
DE
WEEHDT,
raadsheer in het hof van Braband te Brussel, en van ANNA WILLEMS»'.
. ?
VAN BRbtiGEL,
* men vindt hem dan ook op
de &st des Magi’straats
v a n B r u s s e l bij
BUTKENS, Tropheés de &*abant, t. 11. p, 462.
doch in het jaar 1637.
Indien 1li.j de natuurkundige wet,enschappen heeft beoefend, zal dat door hem waarschijnlijk als liefhebber gedaan zijn ; nergens heb ik hem als man van het vak vermeld gevonden en ik weet ook niet wat aan
IT. aanleiding geeft dat te veronderstellen.
Ik zoude daarom alsnog de zaak betwijfelen.
Een en ander geeft mij aanleiding op
mijne beurt te vragen: Wie WaS HANS VAN
UFFRLEN,
van wien bij mij een portret met
zijn wapen van zilver met drie klokjes
2 en l,, eenigermate verschillende van dat,
Nav. X111. bl. 319, door tiij opgegeven ?
Onder het portret staat ingesneden AEtatis
suae LX111 A. M VC1111. Hij leefde alzoo
gelijktijdig met JOHANNES en CORNKLIS, die
zonen waren van SEvERIJN, volgens PAQuoT
en anderen. Bij dit portret, op een en hetzelfde blad, staat dat van J A N N E K E L I E S VELT,
met haar wapen van keel (rood),

waarop een opengeslagen boek, vertoonende
eene pr&t, voorstellende een persoon liggende geknield, en achter dezen den scherpregter met opgeheven zwaard staande; onder het portret is almede ingesneden Aetatis
suae XLVII A. MVCII; dit was denkelijk
de vrouw van V A N U F F E L E N .
Hierbij staat met de pen geschreven:
~Deese J A N N E K E L I E S V E L T , haer vader is
j~onthalst omdat hij den Bijbel overgeset
1) hadde.
) S A L O M O N V A N r,oo, ged”. i n Amterdm.
v. D. Pu’.
1677 10/12

Geslacht Hoofi. P. c. HOOFT maakt meermalen melding van zijnen neef PIETER JANSZOON
HOOFT.
Deze laatste wag in 1606 dertig jaar, dus eenige jaren ouder dan de
dichter. Was PIETER JANSZOON HOOFT een
zoon van JAN HORNELISZOON, door WAGENAAR, Amst., dl. IV. bl. 59 en 69, met lof
vermeld, die in 1579, 1585, 1587 en 1590
schepen was?
Een broeder van dezen PIETER JANSZOON
WaS

WILLEM

JANSZOON

HOOFT,

Wi‘Xl

Wij

uit de brieven van den drost leeren kennen als k’oopman te Londen. Hij was gehuwd met I D A C O R N E L I S D . Q U E K E L S . Wanneer is dat, huwelijk gesloten ?
W I L L E M PIETERZ.
HOOFT
komt in 1592,
159.5 en 1<59S voor als schepen van Amsterdam, was ook hij een broeder van den
burgemeester COKNELIS PIETERSZOON?
Van w. D. HOOFT bestaan de kluchten
van den Hedendaagschen verloren Soon,
van
Xt@e Piet en van J a n X+. ‘)m Behoorde
deze .tot hetzelfde geslacht?
P. L. wz.

Familiewapen van prof. Daniël Heinsius.
Welk was het familiewapen van prof. DANIëL
HEINSIUS?
Hij werd te Leiden begral) De eerste is te Amsterdam gespeeld in 1640
in dat zelfde jaar uitgegeven. Van de tweede
bezit de Maatsch. v. Letterkunde eenen 4en druk
van 1682. Van Jan Saly ken ik alleen den Jden
druk, Amst. 1644, 40.
en

’
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ven. Was het ook soms aldaar voorhanden ?
Of komt het ook voor op zijne nog bestaande brieven ?
7

Wapen en geslacht b~van Manmaker.”
(vgl. X111. bl. 57, 285). Ter verbetering
van het geleverde antwoord op bl. 285
moge dienen, dat de naam der vermelde
jonkvrouw is A N N A M A R G A R E T H A D E CHANTRATNES,
dit de BROUCQSAULX, -aangaande
de leden van wier familie, die onderscheidene verdienstelijke mannen voor den staat
en de hervorming heeft opgeleverd, men
niet zonder vrucht kan raadplegen het onuchat bare werk : De Kerkhervorming te Brugge,
door ds. H . Q . J A N S S E N , 2 dln. Rotterdam 1856.
J. VAN DER BAAN.
Wolfaartsdijk.
Wapen en geslacht van Manmaker. Het
trouwboek te Bergen op 2007)x schijnt niet
zeer duidelijk geschreven te zijn. Beter
wordt, hetzelfde vermeld bij C A R P E N T I E R ,
Histoire de Cambray, bladz. 73, alwaar
men leest, dat ~~CHARLES DE MANMAKER,~'.
)rde Hoffwegen, commandeur
et sergeant
bj major de Berghes sur le Zoom avoit épousé
))en 1. lit. A N N E MAHGUERITE DE CHANTE.
PRAINE dite D E B R O U C Q S A U T , et en 2 lit
~IBERGHINA
DE LEVIN,
fille de GUILLAU,~E
» D E L E V I N et d'
))veuve de M A R C E L

ANNE
DE

MARTE
BAX,

DE

BERCK,

Gouverneur

1) de Berghes sur le Zoom.”
CHARLEB
DE
MANMAKER had bij zijne
vrouw zeven kinderen, waaronder E Y T E L
FREDERIK,

GUILLACME,
CHARLES,~~~~~
opgave echter niet strookt met het geen LE
CARPENTIER t. a. p. pag. 396 vermeldt, dat

uit

het

ADRIAN
Van

genoemde
en

huwelijk

voortkwamen

ALIX
DE
MANMAKER.
MANMAKER,~~
SMALLEGANGE
ook bij DE LA RUE, d’taatk.
Zeel.

Geslacht Ruykhaver of Ruychaver. Wie
kan mij mededeelingen omtrent dit geslacht,
doen en er de genealogie van aanwijzen;
Wat

aangaat
WILLEM
wiens
zoon

kolonel onder
HAVER,

J.

H.

L.

VAN

DER

NICOLAAS
RUYKHAVER,
‘I,
en WILLEM RUYCMAARTEN,
burgemeester

van Haarlem, den 2P” october 1570 gehuwd
is met ALIDA VAN DER LAAN, dochter van
NICOLAAS
VAN
DER
LAAN,
almede burgemeester? Waren NICOLAAS en WII,LEM~~~~ders? Tevens vraagt men naar een duel,
dat tusschen twee gebroeders R U Y C H A V E R ,
beide officieren bij een te Breda in garfiizoen liggend regiment zwit,sersche
troe-

l

SCHAAFF.

De 8 kwartieren van Alyd van der Does.
Welke waren de 8 kwartieren van A L Y D
VAN DER DOES, die op zeker tafereel of
schilderij, in de voormalige abdij van Leeuwenhorst gehangen hebbendt?, voorkwamen?
Dezer kwartieren waren v66r de vcrnieling der abdij gekopiëerd, en ten bewijze
der echtheid door de abdis J O H A N N A V A N
DER
DOES
(t 1574), j o n k v r . SPIERING e n
den rentmeester van de abdi,j onderteekend.
In 1582 schijnt jhr. J A C O B C A B E L L A U ,
heere van de Grute te Gent, deze kopy
bezeten te hebben, althans hebben, op zijn
verzoek, twee gewezene nonnen dier abdij,
te

Weten

ADRIANA

(311

JOHANNA

VAN

NAS-

de verklaring afgelegd, dat zij de schilderij met de 8 kwartieren op Leeuwenhorst
gekend hebben ; dat de handteekeningen,
onder de kopy staande, echt zijn, en dat
zulks ook bleek uit de overgelegde rekeningen der abdij, waarin die handteekeningen dikwijls voorkwamen. Verder verklaarden zij, dat genoemde ALYD eene tante der
abdis J O H A N N A V A N ~~~Do~seneenezaster
SAU,

Van

HENDRfK

VAN

boek van Leiden.)

DER

DOES

WaS.

(Getuig-

.
. . ELSEVTER.

ADRIAN

vermeld, is
uitgave 1736, bl. 77 en 271 breedvoerig
gewaggemaakt. CHARLESDEMANMAKERW~~
gouverneur te Bergen op Zoom 1683-85,
zie J. FAURE, Hist. de la Ville de B. o. 2.
V. D. N.

VOOral

pen, moet hebben plaats gehad, vermoedelijk
in de 17de eeuw. Men zou gaarne vernemen al wat bekend is aangaande de familiën dier personen, en wat de aanleiding en
het gevolg van dit duel betreft. Hebben zij
ook soms wegens dat duel hunne namen
veochillend gespeld, gelijk te Hoorn met
het geslacht SEYLEMAKER (VELTUS en CARBASIUS)
iets dergelijks heeft plaats gehad?
Het op bl. 6 en 370 van den derden jaargang vermelde is mij bekend.

Het adellijke geslacht van de heeren
de Perponcher Sedlnitzky. Mijne nasporingen ten opzigte van dit edele geslacht,
uit Frankrijk afkomstig en aan aanzienlijke
poolsche familiën verwant, hebben mij daarvan het volgende kenbaar doen worden.
Uit onderscheidene gegevens in SMALLEGANGE,
Chron. 2’. Zeel., blijkt, dat jonkh’.
CORNELIS
GTLL~SZ.
VAN
WATERVLIET,
burgem. der stad Goes en laatstelijk wegens
die sta,d zitting hebbende in het collegie
van gecommitteerde raden van Zeeland,
overl. 10 act. 1669, en die ook volgens
het vermelde t,e dien opzigte bij TE WATER,
Hoog. Adel. en Adel. Zeel., voorr. bl. 130)
verscheidene heerlijkheden en vele ambachten in Z. Bevel. bezat, behalve eenen zoon,
EMMERY
VAN
WATERVLIET, den
13den act.
1685 zonder nakomelingen overleden, ook
eene dochter heeft nagelaten, wier naam
evenwel niet voorkomt, doch die gehuwd
44*
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moet geweest zin met een’ der heeren DE
PERPONCWER
SEDLNITZKY,
uithoofdehare ZOnen,dejonkheeren ISAACQCORNELIS en WILLEIEMMERYDEPERPONCHERSEDLNITZKY in

1686, bij erfenis van hunnen moederlijken
oom, in het bezit kwamen van de heerlijkheid
‘s Heer-Hendrikskinderen en van die van Ellewoutsdijk c. ‘a., alsmede toen ook meer of
min aandeel bekwamen in de heerlijkheid
van Wolfaartsdgk, in die van Wissekerke,
Foltsende, ‘s Heer Abtskerk, Sinoutskerke,
Baarsdorp, ‘s Heer Arendskerke c. a., Kloetinge en ‘s Gravenpolder. Zie SMALLEGANGE,
bl. 701, 2, 3, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 46 en 58.
I n d e n Z’egertw. Staat van Zeel., dl. X.
bl. 294, 302, 314 en 341 wordt het meerendeel dezer bezittingen vermeld, als toen
in eigendom toebehoorende aan den heer
mr. J A C O B ARENT baron D E PERPONCHER
SEDLNITZKY,
heer van Choltits &c., raadsheer in het Leenhof van Brabant en het
Land van Overmaze, te ‘s Gravenhage, wiens
zoon WILLEM EMMERY baron DEPERPONCHER
SEDLNITZKY (volgens GLASIUS, Godgel. Neder& geb. te ‘s Gravenhage 14 april 1740
en overl. te Utrecht 25 junij 1818, doch
volgens KOBUS en DE RIVEC., Bekn. Biogr.
Handw. der Nederl., geb. 4 april 1740 en
overl. 15 junij 1819), vermaard als schrijver van vele godgel., godsd. en onderwijsk. werken, ook ambachtshter was o. a.
van Wolfaartsdijk en daarin tot, zijnen medeportionaris had m’. CORNELIS baron DE
PERP.
AEDLNITZKY
erven, welke laatstgenoemden, gelijk nog heden, in het bezit zijn
van de heerlgkheid ‘s Heer-Hendrikskinderen en van die van Ellewoutsdijk c. a.
Bij V. D. AA in zijn Aardrzjksk. Woorden&.
der Nederl., :wordt bij de heerlijkheid Ellewoutsdgk c. a. (dl. IV. bl. 153) berigt, dat
1) deze, bij de boedelscheiding der nalatenschap van vrouwe J O H A N N A M A R I A baronesse V A N T U Y L V A N SEROOSKERCKE, douarière van den heer m’. CORNELIS baron DE
PERPONCHER

SEDLNITSKY,

Wiens

VOOrZaten

het reeds in het midden der vorige eeuw bezeten hebben, bij loting ten deel gevallen is
aan den heer AREND JACOB DIDERIK baron
DE
PERPONCHER,
als representerende de vier
nagelatene kinderen van wijle vrouwe MARIA
JUNG,
geb. baronesse DE PERPONCHER, welke
kinderen, alle buiten het rijk woonachtig,
die thans nog bezitten.”
Bij die van ‘s
Heer-Hendrikskinderen
(dl. V. -bl. 301), dat 1) deze in eigendom
bezeten wordt door de heeren DE PERPONCHER,
woonachtig te Utrecht.”
Bij die van Wolfaartsdijk (dl. X11. bl. 584),
dat ) daarvan bezitters zijn jonkvr. JOHANNA
MARIA
baronesse DE PERPONCHER erven, tot
medeportionarissen hebbende m’. CORNELIS,
baron DE PERP. SEDLNITZKY erven."

Terwijl ook (dl. X11. bl. 165) nog melding gemaakt wordt van »eene hofstede,
toebehoorende aan den heer H. G. DE PERPONCHER,
als gesticht gedeeltelijk op de
gronden van het adellijke huis Watervliet
te Heinkenszand, hetwelk aan het geslacht
der heeren V A N W A T E R V L I E T en later bij
erfenis aan de barons D E P E R P O N C H E R behoord hebbende, op het einde der vorige
eeuw is verdwenen.”
Ten opzigte van dit geslacht vond ik
ook nog vermeld, onder de afstammelingen
van den adm. M . A D R Z . D E R U Y T E R (zie
zijn Leven in de geïllustreerde uitgave van
de gebr. VAN LANG~XNHUYSEN te ‘~Gravenhage, 1848, dl. 11. bl. 576): ~~FHEDERIC
ADRIAAN,
grave V A N D E R G O L T Z , geb. in
aug. 1770, overl. 27 febr. 1795 (zoon van
BERNHARD WILLEM, @-ave
VAN DERGOLTZ,
en van CORNEL.IA
JACOEA STEENGRACHT,
vrouwe van Wel1 en Oost- en West-Souburg), gehuwd in 1794 met ISABKLLA AGNETA, baronesse
DE PERP. SEDLNITZKY tot

Ellewoutsdijk, geb. in 1766.”
Wie in staat mogt zijn tot het zooveel
mogelijk aanvullen van het hier geleverde,
ten einde alzoo een zamenhangend overzigt
van dit geslacht te bekomen, inzonderheid
ook in verband met de heerlijkheid van
Wolfaartsdijk en de overige vermelde bezittingen in Zuidbeveland, zal den ondergeteekende een bijzonderen dienst bewijzen,
gelijk inzonderheid ook met eene beschrijving van de geslachtwapens, zoo als die van DE PERPONCIIER en van DE PERPONCHER SEDLNITZKY in de Wapenkaarten
bij
SMALLEGANGE
zijn afgebeeld.
Wolfaart.sdijk,
J.
VANDERBAAN.

Henricus

Bornius en diens huisvrouw

(vgl. A. R.). Onze ijverige medewerker
. . R. E. heeft in den Vderr jaargang, bl. 171,
vermeld, dat ARNOLDUS BORNILJS, predikant,
successivelijk (1636) te Kamerik, (1643) te
Schagen, (1644) te Woerden, (1653) te
Delft en (1667) te Alkmaar, in 1614 te
Utrecht was geboren en 1639 in den echt
trad met ABIGAEI, SOMERUS. Hij was dus
vermoedelijk weduwnaar en 43 jaren oud,
toen hij in 1657 de bekende vrijagie met
de 18jarige AGATHA WELHOUCK begon. (Zie
Agatha WeIhoek,
van ds. H. DE VEER. en
mijne aankondiging van dat werk in den
Nieuwen Recensent 1861.) Zijn vader, JOEANNES BORNIUS,
was 1608 als proponent in
den dienst te Kamerik bevestigd, in 1619
wegens remonstrantie afgezet., doch weder
te Kamerik aangesteld in 1624, alwaar hij
in 1636 overleed.
De heer . . R. E. vermoedt, t. a. pl., dat
ABIGAEL
SOMMERUS,
de huisvrouw van ARNOLDUS BORNIUS, eene dochter was van den
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amsterdamschen predikant WILHELMUS SOMMERUS. Dit vermoeden wordt versterkt door
de omstandigheid, dat SOMMERUS
vroeger
(tot 1636) predikant te Alkmaar is geweest,,
waaruit zich eenigzins laat verklaren, hoe
A.
BORNIUS, na zulk eene vreemde rol te
Delft te hebben gespeeld, in 1667 naar Alkmaar werd beroepen. Hij had dá&-, uithoofde
van zijn huwelijk met ABIGAEL S~MMERUS,
vermoedelijk
betrekkingen.
Op het laatst der XVIIde eeuw werd ARNOLDUS

zoon van JAKOB en
weduwenaar van
ELISABETH
REZEN, bij welken zij geen kinderen gehad heeft.
Uit een en ander is het te vermoeden, dat
het geslacht van VAN SCHOUWEN in Holland
thuis behoorde. Doch in de geslachtlijst
Van HUBEB, Sde generatie, wordt vermeld
JELTJE
HUBER,
gehuwd met N. SCHOUWEN,
med. doctor.
V. D. N.
PIETER

van

VAN

ANNA

BERCHEM,

VAN

RUIVEN,

HENRICUS BORNTUS ZAGIUS,& pro-

ponent bevestigd te Rozendaal (bij Breda);
hij werd 1704 predikant te Geertruidenberg
en stierf in 1744. Bestonden er familierelatiën tusschen dezen ARN. HENR. BORNIUS
ZAGIUS en den hoogleeraar HENR. BORNIUS?
En was deze laatste soms een zoon van
den kamerikschen predikant JOHANNES BORNIUS en alzoo broeder van den vrijer van
jufvr. ~ELHOUCK? Dan zou men te Kamerik
welligt den familienaam van zijne moeder
kunnen opsporen, of anders te Utrecht, waar
EENRICUS BORNIUS, volgens . . R. E., in 1620
geboren is en dus ook waarschijnlijk gedoopt zal zijn.
W. J. C. v. H.

Van Schouwen (vgl. X111. bl. 281). Op
den 25”“” junij 1599 is op het stadhuis te
Leiden gehuwd jhr. LEONARD VAN SCHOUWEN
VAN
ENDECTEEST
met jonkv. MACHTFLT PAEDS VAN SANTHORST. Als getUigen
komen voor jhr. MAARTEN VAN SCHOUWEN
VAN
ENDEGEEST,
zijn broeder,en ELTSABETH
JACOBSDR., hare moeye (tante). Uit dat huwelijk is zeer waarschijnl$k geboren ELISABETH
VAN
SCHOUWEN
VAN
ENDEGEEST,
die
den 21aten mei 1621 te Leiden is gehuwd met
jonkr. JACOB VAN BERCHEM, toen hofmeester
van prins MAURITS.
Bij dit huwelijk waren
getuigen mr. CONSTANTINUS MAGNUS en
zijne rrouw MARIA DE HOOCH.
. . ELSEVIER.

Van Schouwen. In de GeslachtZ@
der
familie VAN DER DUYN, Ild” generatie, vindt
men, dat ANNA MACHTELD VAN BRRCHKM,
dochter van JACOB PIETERSZOON v. B., raad
van state en hofmeester van prins MACJRITS,
en van ELISABETH VAN SCH~UWENTOTENDEGEEST,
huwde 1650 NICOLAAS VAN DER
DUYN,
heer van Rijswijk, enz; beide stier-

ven in 1658, en zijn begraven te Rijswijk.
De heer CALAND zal welligt, wat betreft
de moeder van ELISABETH VANSCHOUWEN,
bij de familie VAN DER DUYN berigt kunnen inwinnen, en wat het wapen aangaat,
ook aldaar of te Rijswijk, indien er een monument bij het graf mogt zijn.
In de Geslachtl@t der familie VAN LIJNDEN, i5de generatie, ziet men, dat ANNA VAN
LIJNDEN
vrouw van Mussenberg, huwde

Le Leu de WilhF(vgl. X111. bl. 220).
Eene genealogie van dat geslacht kan ik
niet geven. Maar ik kan het volgende mededeelen.
1”. DAVID LE LEU DE WILHEM, geb. te
Hamburg (?) 1588 en overl. 1655, was
raad van den prins van Oranje en
raadsheer in den Have van Braband,
getr. met CONSTANTIAHUIGENS,

ZUSter

van den beroemden CONSTANTIJN. Uit
welk huwelijk kinderen zijn geboren.
2O. Dat op de lijst der amsterdamsche
regering voorkomen :
a. mr. DAVID DE WILHEM,
schepen
in 1672.
b. mr. DAVID DE WILHEM,
schepen
in 1732 en
c. mr. EERNARDUS DE WILHEM, schepen in 1739.
Deze twee laatstgenoemden waren zoons
Van COENRAAD DE WILHEM
en Van MARGARETHA
ZOOMER, kleindochter van den
admiraal DE RUYTER. Een zoon van laatstgemelden mr. DAVID DE WILHEM was weder LE LEU genaamd en noemde zich COENRAAD LE LEU DE WILHEM, eIl WaS PI'eSi-

dent van den Hove van Holbnd. Zie verder geslacht-register der nakomelingen van MICHIEL ADRIAANSZ. DE RUITER in de8”. uitg.
van BRANDTS leven van dien zeeheld, op
welk register COENRAAD DE WILHEM wordt
genoemd secretaris der stad Amsterdam,
hoezeer hij als zoodanig niet staat vermeld
op de lijst der secretarissen dier stad, te
vinden bij WAGENAAR. Het wapen van deze
familie vindt men beschreven in het Armor&l Général van J. B. RIETSTAP, pag. 634.
c/.* -

Oorsprong der familiewapens. Vele, zoo
niet de meeste der nederlandsche familiën
bezaten v66r de XVIde eeuw nog geen,
immers geen vasten familienaam, ja zeer
velen kunnen hunne voorouders v66r dien
tijd en later niet noemen. En toch voeren
zij veelal geslachtswapens op cachetten, als
anderzins. Ik ken personen, die hunne overgrootvaders niet zouden kunnen opgeven
en die toch een wapen, soms met vier en
meer kwartieren, als dat van hun geslacht

.
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gebruiken. Van waar de oorsprong dier
familiewapens, die meestal zeer ter goeder
trouw, als een regtmatig eigendom van deze
of gene familie worden geacht? Ik bedoel
hier natuurlijk niet, zoodanige wapens die
uit ijdelheid door dezen of genen zijn verzonnen, en driest, weg als oude familiewapens worden opgegeven. Ik heb hier op
het oog goede trouw, gesteund op overlevering, bij de bezitters.
9 januarij.

teekenboek der huwelijken te Amsterdam,
wordt genoemd,was GEERTRUY VAN TENESS
(VANTENESSEN)
dochtervan WILLEM FRANSZ.
vm mmss (VAN TENESSEN)
en van MARGARETHA
BAERS.
FRANS (vermoedelijk PAUWELSZ.)
VAN
TENESS,
haar grootvader, was
getrouwd met DUYFJEVANALCKMAER,
dochter van GERRIT WILLEM~Z. VAN ALCKMAER,
in 1487 schepen en 1505 raad te Amsterdam en van AELTJE PJETERSDR.
GAEF.
W. J. C. v. H.

Belman. Een mijner kennissen zou gaarne
cenige bijzonderheden weten van het geslacht AELMAN, hetwelk dit wapen voerde:
1) in rood een vrijkwartier van Henegouwen ;
een zilveren half aanzienden met goud omboorden helm met zes traliën [volgens RIETSTAP
droegen de baronnen zeven traliën].
Helmteeken een roode klimmende leeuw.
Dekkleeden, blaauw, goud en zilver.
Onder het op perkament geteekende wapen lees ik het1 volgende: 1) JOHAX AELMAN
Rideles a”. 13.52 te vinden in de archiven van
de Gebeni~ceerde [wie beduidt men hiermede?] i n hollant,
was bastaert Oom vam,

Afstammelingen van Ph. v. Marnix v. St.
Aldegonde (vgl. XIII. bl. 254). Waar ligt

WTT,LEM Hertog van Beijeren, 21 porta de geville [geulle] au . franc quart2”er dhenegouwe,
dat is: ecartele henegouwe en hollandt tout
d’or au 1 et 4 lion de sable au 2 et 3 au
lion de geuille, yui est hollande, o n d e r d e
graven van Hollaud yyt den hupse van Henegouwen,, vide SIMON VAN LICEUWE
bat:
illmtrata folzo 1189 is [in ?] de hollandse
wapenlaert.”
Wat staat op folio 1189 van de Batavia
illustratu over dezen JOHAN AELMAN?
F. CXLAND.
[Er staat aldaar ,,JOHAN AECMAN, Ridder Bastard
oom van WILLE&, hertog van Beijeren, anno 1352,
gevonden in de Archiven van de gebeneficeerde
in Holland.” - Hieruit blijkt, dat men voor het onverstaanbare R i d e l e s onder het door den heer
CAL.~ND
gevonden wapen wel zal moeten lezen
Ridder.]

Ds. Wilhelmus Somerus en ds. Bernardus Somer. WILHELMUS SOMEHUS was, van
1636-1649, predikant te Amsterdam; BERSOMER., de schoonzoon van den admiraal DE RUYTER, van 1671-1684. Bestonden er t,usschen die . twee amsterdamsche predikanten familiebetrekkingen ? SOMERUS
toch is eene verlatinisering, naar
den smaak van dien tijd, van den naam
NARDUS

.

SOMER.

W. J. C. v. H.

Geslacht van Erp (vgl. X111. bl. 280,
319). GEERTGEN WTLLEM PAUWELSDR., eerste
echtgenoot van AERNOUT (AERT) VAN ERP,
zoo als zij, in het door mij (bl. 319) medegedeeld extract uit het extraordinair aan-

Hochsteden? Hochstet, Hochstade, Hochstedt,
Hochstetum, kasteel en kleine stad? is gelegen
in Beijeren aan de Donau, tusschen DonauV. D. N.
wert en Ulm.

Wapen gevraagd (vgl. X111. bl. 280). Ook
bij mij is een kwartierboek, waarin dezelfde
lijst en de naam van no. 6 insgelijks ontbree i t, doch het wapen is afgebeeld, zijnde
van zilver, met t,wee starren boven en den
dito onder, daartusschcn een wassenaar of
halve maan, alles van keel of rood. Volgens
de plaats die het bij deze kwartieren inneemt, behoort het tot de kwartieren vooreerst van het geslacht EZE of VAN ESE.
V. D. N.
Geslacht Voorhout of Voorholt (vgl. X111.
bl. 280). Uit hetgeen door den heer CALAND
betreffende dit geslacht wordt vermeld, moet
men veronderstellen, dat hem onbekend is
hC!@X!n
TE
WATER
in zijn Boog Adel$ Zeelaud in de voorrede bladz.
100-104 daarvan zegt. Deze noemt dit een zeeuwsch
~)geslacht, naar het Slot Voorhout in Zuid)) Beveland te Cruiningen, alzoo genoemd,
) waarvan de oudste b:*unche zich later in
1 Vlaendercn heeft nedergezet, van welken
1 tak echter zoo weinig narigt best,aat, dat
1) zelfs de heer van Grijpskerken, in zijn
1) Handschrift, het Graafschap van Zeelant,daar
)jniets van meldt bij zijne aanmerkelijke
) beschrijving van het Huis Voorhoute, al)’ leen zeggende, dat dat Huis eertijds was een
»partage van de jongere zoonen van Crui))ningen, heeren van Voorhoute, tot dat
)t het in 1581 werd verkocht. Voorts wordt
door TE WATER, t. a. p., aangetoond, hoe
dat huis uit het geslacht van V O O R R O U T E
aan dat van CPIUININ~JEN is gekomen, naar
aanleiding almede van hetgeen deswegens
bij L'ESPINOY Recherches, etc. pag. 176, 206
en 680 vcorkomt, doch hij verzuimt (welligt niet zonder doel) insgelijks pag. 654
aan te halen, ofschoon hij de vergissing
ten aanzien van HEcToR en zijnen zoon
ADRIAAN
en ook van zijne dochters aanwijst. Van de herkomst van dit gesiacht
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uit den huize MAELSTEDE blijkt aldaar niets, 1 met het later vermelde pag. 654, »dat HECen evenmin, bij de vermelding van dat ge- 1 J)TOR DE VEURHAUTE avoit adherité beauslacht, onder no. 43 bl. 55 der voorrede,
) c o u p d e biuns d e Messire W A U L T I R de
en bl. 123-12.5 in het, boek zelve ; doch 1 veurhaute chevalier et de Dame MARGUEvan het geslacht MAELSTEELIE
zoude geen )) RITE jìlle-basta& du comte LOUYS dit de
volledige stamlijst bestaan.
~1 MAELE Comte de Flandres.”
Indien onder de onechte kinderen van
Van de tonlieu of den tol vun Veurhute
graaf L O D E W I J K van Vlaanderen geen VICte Gent, zal welligt bij GRAMAYE Antiquit.
TOR en HECTOR
VAN VOO~HOU'I', VO~~CnS
Fhdr, of bij DIERICX Memoires sur lu vdle
meening van den heer CALAND, voorkomen, de Gand, berigt te vinden zijn.
V. D. N.
zoo verdient eenige opmerking hetgeen
L'ESPINOY, pag. 176, zegt+
ofschoon in strijd

MENGELINGEN.
Hackenzee en Wachenzee (vgl. XIII.
bl. 286). Is Wachenzee misschien JYaaxens?
Geen evenwel van de twee dorpen die zoo
hee ten ligt vlak bij Harlingen .Hackenzee
weet
ik nergens te vinden. Of zijn misschien deze twee dorpen later door de zee verzwolgen?
Hackenzee en Wachenzee. Tijd en aangeduide ligging dezer dorpen in aanmerking
genomen, doen onwillekeurig denken aan
hetgeen men, betrekkelijk de wording der
stad Harlingen, in onderscheidene beschrijvingen leest, dat nl. de eerste stichtingen
van het oude Harlingen, Harlinga en Harns,
eerst enkele gebouwen, later buurten, eindelijk een dorp, met veel meer gronds in
den omtrek, v6ór eeuwen reeds door de
onstuimige zee zijn verzwolgen, zoo dat
Harlingen van lieverlede meer oost- of landwaarts moest gebouwd worden.
Denkt men nu al verder aan de uitgangangen der namen van beide dorpen, dan
ontstaat al ligt, het vermoeden, dat zij ten
westen van Harlingen aan zee zullen gelegen hebben, En misschien is alzoo eene
gissing niet ongegrond, dat deze dorpen
vroeger ín de nabijheid van Harlingen bestaan hebbende, reeds lang geleden, mede
eene prooi der zee geworden - en dus niet
meer te vinden zijn.
P. FRET.
Olievlekkbn

uit papier weg te nemen.

Dit kan op zeer eenvoudige wijze geschieden, namelijk door middel van zeepwater.
Doch wanneer de olie niet alleen de randen van’het papier bevlekt heeft, maar ook
dat gedeelte waarop de letters gedrukt zijn
gaat het op deze wíjze niet, want de drukinkt vermengt zich met de olie en de letters verdwijnen. Wie kan een goed middel
aan de hand geven om gedrukte bladen,
die reeds eenigen tijd met olie bevlekt geweest zijn, daarvan te bevrijden zonder dat
het papier daardoor zijne kracht verliest
of de letters verbleeken.

Tongschrapper. Op eenen inventaris, opgemaakt door J A N VAN HOUT, secretaris
van Leiden in het jaar 1577 en te vinden
b i j V A N MIERIS, Beschrijving vim Leiden,
dl. 1. bl. 141, komt o. a. voor I) een silveren
tongscrapper.” Wat was dat voor een ínstrument ?
Belgische poststempels (vgl. X111. bl.
287). Op de vraag van v. 0.: wat beteekenen de letters P D in den stempel op
gefrankeerde bríev,n uit België, enz.? antwoord ik, na gedaan onderzoek bij een postdirecteur, dat zij de initialen van twee
fransche woorden zijn, 111. port destinatoire.
Op fransche brieven vindt men, om hetzelfde
te kennen te geven, de letters P. P. dat is
port jmy é.
P.
Belgische poststempels. De letters P. D.
geven te kennen, dat de vracht van den
brief betaald is tot op de plaats der bestemming, puyé (jusqu’à la) destination, derhalve juist het tegenovergestelde van het
ook wel op de brieven voorkomende en
nadeelige insuJfisant.
F.

CALAND.

.-

Een oude Blondin (vgl. X11. bl. 352 ; X111.
bl. 127, 222, 25S), C. W. B. heeft gelijk,
dat het in mijne Geschiedenis der Zaanlanden
voorkomendei
over het vliegende schip, aan
dezelfde bron ont,leend is, als waaruit onze
vriend VAN ORDEN zijn berigt voor den Konsthn Letterbode zamenstelde ; doch ik gebruikte
nog eenige hem destijds onbekende bescheiden, en heb het 1) malle schip” sinds dien
tijd niet uit het oog verloren, maar er altijd
nog voor verzameld, om dat ter gelegener
tijd mede te deelen. Mogt er dus bij dezen
of genen, buiten het in den Nav. reeds voorkomende, over SCHIJF en zijne tIinventie”
nog iets bekend zijn; ík houde mij aanbevolen. Het door C. W. B. bedoelde handschrift van c. A. VEEN is thans mijn eigendom. Maar welke is de titel van het oude
en zeldzame prentenboek, waarin het prentje
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van het vliegend schip voorkomt? Heeft
dat boek ook eene beschrijving dier afbeelding? Bezit iemand dit werkje, dan zou ik
gaarne er mededeeling van ontvangen.
H-g.
Een oude Blondin. Iets dergelijks verhaalt DE KANTER (Chronyk vm Zierzhee,
bladz. 48) aldus: ~)Den 30 Mei 1726, werd
een touw gespannen van den omgang des
torens tot op den wal, over de Kaarnemelks.
vaart. - Een persoon ging, en liet zig dus in
eene vliegende houding langs het touw van
den Toren afglijden. Ten halven reeds gekomen, brak het touw: - de Vlieger viel
op een gemakhuisje en vervolgens in de
Vaart; bragt er echter het leven af. Op den
wal, daar hij moest nederkomen, ware:] eenige
bedden gelegd om hem te ontvangen.”
Of het 1) navorschen” naar den naam van
dezen waaghals zou baten, betwijfel ik zeer,
ten minsten hij is mij bij het doorsnuffelen
van onderscheidene oude 1 anecdota ziericseeënsia” nooit, zooveel ik mij herinner,
voorgekomen. De onderwijzer, die in mijne
jeugd op de Latijnsche school te Zieriksee
les kwam geven in de wiskunde, maakte
van dit verhaal voor zijne leerlingen die
in het VI boek van vader STEENSTRA waren,
gaarne een voorstel ter bepaling van de
valhoogte uit de gegeven hoogte van den
toren en van den wal, de lengte van het
touw, die van ieder stuk na de breuk en
een afstand der beide knoopen langs onbeganen grond, of ook met omgekeerde .gegevens en vragen. De meestgevorden werden op het voorval getracteerd in trigonometrischcn vorm; maar met al die variatiën
scheen deze stedelijke anecdote ongemeen
te behagen aan meester ROEST, gelijk mijne
schoolkameraden van dien tijd - slechts
weinigen zijn meer in leven! - zich nog
wel zullen herinneren.
H. M. C. v. 0.
- Schaaldieren. In een engelsch tijdschrift
(17Le Illustrated London News) van 6 dec.
1362 vindt men eene belangrijke verhandeling hierover (p. 618-19) onder den
titel our shel&h supplìes. Het ware wel de
moeite waard, dat een nederlandsch navorscher eene vergelijking leverde van de opbrengsten van onze oesterbanken met de
engelsche, en ook over andere crustacea,
in verband met de bedoelde verhandeling,
opgaf, in hoeverre deze voor ons land belangrijk konden zijn. De schrijver zegt ook
berigten te hebben gegeven over de haringvisscherij. Waar zijn die gegeven en wanneer?
A.

West-Reenen
X111.
JOH.

(vgl. A. R. ; XL bl. 128 ;
bl. 62, 223, 288). Dat de heer wm.
HR. VAN WESTREENEN (niet WESTH-

van TieZandt
in den adel werd
verheven, niet erkend, kan men zien in het
Handboek van den Nederlandschen Adel, van
VAN
WELEVELD,
op het woord Wëstreenen.
REENEN)

De familien
RENEN

en

VAN

VAN

WESIRERNEN,
VAN
WBSTWESTRHEENEN
moeten niet8

worden verward. - De moeder van den
heer van T i e t a n d t , was M A R I A D I E R K E N S ;
zijn vader J O H A N C H R I S T I A È N V A N WESTREENEN stierf te ‘s Gravenhage 18 nov. 1$20
in den ouderdom van 78 jaren. Maar met
dit alles is de vraag van t (X. bl. 466), waar
West-Reenen, lag nog niet beantwoord.
8

Woonhuis van Daniël Raap te Amsterdam (vgl. XL bl. 381; XII. bl. 59, 187;
X111. bl. 31, 287.) Op blz. 287 staat

FOKKE,
ad viv. de2. 1774; dit moet zijn
1734, gelijk uit den aard der zaak volgt.
De begrafenis van RAAP had in 1754 niet
in 1774 plaats.
W. J. C. v. H.

8.

Ongeluksdagen (vgl. X1. bl. 330; XTI.
bl. 222; XIII. bl. 29, 190, 223, 288).
Is. DISRAELI spreekt, onder andere astrologische toevalligheden, over den Donderdag als ongeluksdag van H E N D R I K VID.
Hij, zijn zoon EDUARD VI, koningin ELISAB E T H en koningin
MARIA stierven alle op
donderdag. Verder noemt D I S R A E L I een
boekje 1) Remaryues on the 14th of October,
being the auspìcious birthday of hìs present
Majesty James 11” (1687), welks schrijver

melding maakt van een handschrift toebehoorcnde aan 1) that genera1 scholar, and
great astrologer E. ASHMOLE," en waarin
de volgende rijmpjes :
January. - Prima dies mensis, et septima truncat ut ensis.
steè~ua;;a ZrZ&arta subit mortem, pro.
March. - Primus mandentem disrumpit, quarta bibentem.
April. - Denus et undenus est mortis
pulvere plenus.
May. - - Tertius occidit, et septimus ora
relidit.
June. - Denus pallescit, quindenus foedera nescit.
July. - Ter-decimus mactat, Julii denus
labefactat.
August. - Prima necat fortem, prosternit
secunda cohortem.
September. - Tertia septembris, et denus
fert mala membris.
October. - Tertius et denus, est sicut
mors alienus.
November. - Scorpius est quintus, et
tertius e nece cinctus.
December. - Septimus exanguis, virosus
denus et anguis.
L-F-T.
.

GESCHIE-DENIS.
,

@ijsbrecht

van Amstel in Pruisen (vgl.

XIII. bl. 299). Ofschoon het mij onmogelijk is de vraag naauwkeurig te beantwoorden, vermeen ik toch eenig licht te kunnen
verspreiden. In de Overbetuwe bestaat nog
het kasteel Doornenburg, thans toebehoorende aan de heeren VAN EEIDENYANBAAK,
dat als een oud en interessant slot soms
door nieuwsgierigen bezocht wordt. Op eene
der zalen van het kasteel bevindt zich een
schoorsteenstuk, voorstellende het vertrek
van GIJSBRRCHT uit Amsteldam.
De overlevering van een der geslachten,
die uit het huis van AMSTEL gesproten zijn
of dit althans voorgeven, maakt GIJSBRECHT
tot stichter van het slot en laat hem daar
zune dagen eindigen.
Wanneer men nu bedenkt, dat Huissen,
waar het slot digt bij ligt, sedert de vestiging van ons koningrijk eerst nederlandsch
geworden is, dan kan het zeer goed zijn,
dat de heerlijkheid Doornenburg even zoo
tot pruissisch grondgebied behoord heeften
in GTJSBRECHTS tijd een kleefseh of althans
een duitsch leen was. Mij dunkt, dat dit
beter zal rijmen dan GIJSBRECHT naar W.eStpruisen te doen verhuizen.

denis der narren en de zeden van hunnen
tijd, is het werkje van dr. J O H N DORAN,
The hàstory of Court Fools, London 1858.
L-F-T.
Zotten. De Chronyk van Antwerpen,$waarop
de vrager doelt, geeft op bl. 49, meen ik,
zelf het middel tot verklaring aan de hand.
Met den schout en zijne vrouw zijn ook
het Meysken en de Set in den wagen gezeten.
Maar Meysken wordt in het vervolg des
verhaals verwisseld met Camenier, en zoo
wordt van den Xot van zelf een kamerdàenaar, die de kleuren, d. i. de liverei van
zijn heer droeg. Misschien had die liverei
wel wat overeenkomst met het kakelbont
kostuum van den knaap of zot van .de eene
of andere rederijkerskamer. En neemt men
in aanmerking, dat de neefjes der rederijkers doorgaans te gelijk de boden en.,de
tafeldienaars der kamers waren, dan ligt
er niets vreemds in, dat de volksmond de
namen van kamerdienaar en zot soms verwisselde, zonder dat wij nog behoeven aan
te nemen, dat schout JAN VAN DE WEBVE
er op vorstelijken trant een nar op hebbe
nagehouden.
S. J.

SVINIAWA.

Zotten (vgl. X111. bl. 298). Het voorregt
van er een nar op na te houden behoorde
niet uitsluitend aan vorsten; ook personen
van rang en aanzien gaven zich soms dien
luxe. Daar nu JAN VAN DE WERVE schout
van Antwerpen was, en zich op het bewuste rijtoertje zeker zoo goed mogelijk
wilde vermaken, wordt met het woord sot
waarschijnlijk een nar bedoeld. Ook was
een nar onder iemands gevolg een onmiskenbaar bewijs van deftigheid.
Men onderscheidde echter de narren in
twee soorten : menschen, die gedeeltelijk
van hun verstand beroofd waren, maar
soms de onbedekte waarheid zeiden, en
schrandere koppen, wier gezelschap door
vorsten en grooten zeer gezocht en goed
beloond werd. Wij hebben van den nar
slechts ééne voorstelling; in Engeland daarentegen maakte men een duidelijk onderscheid tusschen ~fool” en lljester.” D e
Chronyk van Antwerpen noemt den Set nog
na het Meysken (dienstmaagd), bewijs genoeg dat hier zijn rang niet hoog staat en
de nar van professie bedoeld wordt, wiens
plaats de keuken was, waar hij het vernederendste werk deed en van de weggeworpen brokken leefde.
Eene belangrijke bijdrage tot! de; geschie-

Steenen bruggen (vgl. X111. bl. 259,322).
Hoewel het geen regtstreeksch antwoord is
op de gedane vraag wat ons land betreft,
zoo zijn wij in staat het volgende omtrent
steenen bruggen mede te deelen, ontleend
aan het werk van JOSEPH HAYDN, getiteld:
Dictionary o f Dates, and Universal reference,
relating to al1 ages and nations etc. London
lS53.
)ISO early and general, and the expedients for their construction so various,
their origin cannot be traced. They were
first of wood. The ancient bridges in China
are of great magnitude, and were built of
stone. TRAJAN'S magnificent stone bridge
over the Danube, 4770 feet in length, was
built in A. D. 103.
In England the first bridge of stone was
built at Bow, near Stratford, A. D. 1087.
The flrst iron bridge, on a large scale,
was erected over the Severn, in Shropshire,
1779.”
C. VAN MAANEN.

Begrafenissen bij avond of bij nacht
(vgl. X111. bl. 234, 259,322). Om de kleine
bijdrage tot de kennis van de zeden en
gebruiken onzer voorvaderen aan te vullen,
wil ik nog mededeelen, dat de gewoonte
om rijke 3 en aanzienltike lieden met flambouwen bij avond of nacht te begravan
45
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ook nog in later tijd dan 1672 hier en
daar in zwang is gebleven.
Toen in het jaar 1830 of 1831 de heer
m’. H. J. A. RAEDT VAN OLDENBARNEVELT
op zijn landgoed Morren, gemeente Doornspijk, overleed, werd hij bij avond met
fakkellicht in het familiegraf aldaar bijgezet. Ik weet mij nog zeer goed te herinneren, dat wij als kinderen de overgeschoten brokken der fakkels aanstaken en gebruikten om des avonds de uilen en andere
nachtvogels te verschrikken en dus te vangen, als we in onzen vacantietijd op het
huis Morren waren, nadat het in vruchtgebruik was overgegaan aan mijn oom,
wiens zoon mr. H. J. A. RAEDTVANOLDENBARNEVELT,
te ‘s Gravenhage,, het thans in
eigendom toebehoort.
Aarle Rixtel.
F. F. C. STEINMETZ.

.

Geslacht Zoete de Laeke (vgl. X11. bl.
265, 292, 322; X111. bl. 3, 129, 166,196,
322). Uit de lijst der drukfouten, op den
omslag van no. 6 van dezen jaarg., blijkt,
dat, voor Dit escusson niet het wapen van
Aerschot, moet gelezen worden Dit escusson
met het wapen van Aerschot.

Ik vraag op mijne beurt:
Had de heerlijkheid van Villers in Condroz geen wapen?
Bragt WILLEM, heer van Abbéez, na
zijn huwelijk met de erfdochter van Villers, z$, geslachtwapen op die heerlijkheid
over, en is het waarschijnlijk, dat hij dat
wapen brak op de hiervoor, bl. 225, aangeduide wijze ?
vierde zoon van EUSTALAMBERTUS,
TIUS VAN WARFUSÉE,
heer van Neufchateau, die voerde de gueules semé de jleurs .
de-& d’or ‘), werd, door zijne vrouw, heer
van Abée. Zie DE HERKENRODE, Collect. de
tombes etc., p. 612, die verwijst naar J. DE
HEMRICOURT,

buye, p. $39.
REINIER,

Miroir dfs

Nobles

de

la Hes-

heer van Abbéez of Abee, geh.
met M A R I A , dr. van RASO IH heer van
Warfusde, voerde de sable, semé de jleurs-

de-lis d’or, brisé d’un Zambel à trois pendants
d’azur ; welk wapen ook gevoerd werd door
1)
EUSTATIUS
was de vierde zoon van OTTO ,
heer van Warfusée, Dammartin, enz., wiens grootvader, RASO VAN DAMMARTIN . door zijn huwelijk
met de erfdochter van Warfusée [welk huis voerde
de gueules semt? de $eurs-de-lis d’argent], de stamvader werd van het meerendeel van den luikschen
adel. - THOMAS, heer van Hermal, ouder broeder
van EUSTATIUS boven genoemd, voerde, even als
zijne nakomelingen, de sable semé de Beurs-de-lis
d’argent. Reeds de eerste afstammelingen van RABO
VAN
DAMMARTIN
namen het moederlijke wapen,
met achterlating van het vaderlijke [de kerkvaan],
&&tl.

vgl.

0. 8. DE HERCKENRODE.

suiv., et aill.

1. C.

p,

379

moeder van J A K O B V A N
den schrijver van bovengenoemd werk over den luikschen adel “).
Zie DE HERCKENRODE, 1. c. p. 457, 615;
en over J . DE HEMRICOURT
en zijne werken, o. a. DE VILLENFAGNE, Mélanges de
Zittérat. et d’hist. [Liége 17881 pag. 231 volg.;
IDA

ABEE,

VAN

HEMRICOURT,

Rec. hérald. des bourgm. de Liége,
FERD.
HENAUX,
Notice biogr. sur
J. de Hemricourt [extr. du Messager des
sciences hist.].
I n L u i k e r l a n d voerlen VILLERS-SURLECXHE de sable à une fasce d’or ; VILLERSL'EVESQCJE, vairé à un cornet d e g u e u l e s
en nbisme [CARPENTIER, Hist. de Cambray,
pt. 1x1. p. 10641; VILLERS-LE-BOUILHET
bij
Huy o f Hoey, d e g u e u l e s a u l i o n d’or
[LOYENJ~,
1. c. p. 198, 2071; VILLERS bij
Hody, de sable à trois rutures d’or ; VILLERS
bij Jupprelle, d’or à la bande de gueule, à un
ourlet d e
mème “). Een u i t dit geslacht
verliet zin wapen, en voerde sedert d’argent à une croix d’azur [HEMRICOURT, 1. c.
p. 139, 140, 1641. - VILLERS-CAGNICOURT
in het Kamerijksche voerde de sinople ia
3 $eurs de Zis d>or [CARPENT., 1. pt. & p. c.].
LOYENS,

p. 104;

In Condroz, niet ver van Chiny en Spontin, ligt Soete, dat het stamgoed van het
geslacht van dien naam kan geweest zijn,
aan hetwelk ook Villers in Condroz kan
behoord hebben.
MARGARETHA,
dr.van PIETER SOETE gez.
SOETAERT, tr. GODFRIED V. D. DILFT, ZOOB

van GODFRIED, heer v. d. Dilft, Borchvliet,
Hoogerheide, ridder, en van JOHANNA, bastaarddr. van hertog JAN van Braband. Zie
BUTKENS, Troph. de Brab., 1. p. 449. MARTIN
SOETE
dict SOETAERT wordt onder
de brabantsche edelen en leenmannen
[1355-14061 vermeld. BUTKENS, 1. c. 1. p.
541. Te Gend was, sedert 1300, en later
te Brugge, een geslacht ZOETAERT in de
regering. Zie VAN DYCKE [Rec. hérald. de
Bruges], die, pag. 526-533, de stamlijst
en het wapen geeft.
M”.

Vaderlandsche vrouwen (vgl. X111.

bl.

78, 134, 165, 202, 230, 259, 325). Ik kan
mij niet herinneren waar ik het gelezen of
uit afgeschreven heb, doch in mijne aantee2)
JACOB VAN HEMRICOURT stierf in 1403. Zijne
derde vrouw was MARIA VAN BLEHEN , dochter van
OODFRIED, heer van Abée, ridder, die voerde d’arg.

à la fasce de guaul entre deus jumelles et surmontt?e
en chef de trois chaperons, le tout de même. Zie DE

1. C. p. 75, 458, 459.
3) Dit wapen was mede dat van JEAN DE FROIDCOURT
en Ardenne; van den ridder JEAN D'OBORNE
[HEMRICOURT, 1. c. p. 151, 1701; en van N. DE
VILLERS,
hoogschout van Luik in 1467, die op de
bande een schildje van goud met een zwarten leeuw
voerde [LOYRNS, 1. c. p. 1781.
HERCKENRODE,

,
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keningen vind ik, dat FRANCIJNTJE DE BOER
den gden maart 1852 in den ouderdom van
67 jaren overleed. De steller van het artikel op bladz. 165 zegt, dat zij leefde van
1784-1855. Wie mag nu hier gelijk hebben?
C. VAN MAANEN.

Jaarverdeeling gedurende de fiansche republiek (vgl. X111. blz. 236, 258 en 289).
Hoezeer met de beide geplaatste antwoorden de vraag moge opgelost geacht worden,
zoo mag, om der volledigheidswil, het volgende daar toch nog wel aan toegevoegd
worden.
Deze republikeinsche almanak, door de
nationale conventie vastgesteld, ingevolge
hare besluiten van 5 act. en 24 nov. 1793,
om dien te doen aanvangen met den laten
vendémiaire van het jaar 2 der republiek,
d. i. op den 22*te” september 1793, heeft,
om verschillende redenen, niet langer kunnen duren dan ruim 13 jaren, daar die
tijdre4ening door keizer NAPOLEON, na een
senaatsbesluit van den 22 fructidor van het
jaar 13, d. i. 9 sept. 1805, is afgeschaft,
om die weder door de gregoriaansche tijdrekening te doen vervangen op den llden
nivose van het jaar 14, d. i. op den 1 januarij
S806.
Wolfaartsdijk.
J. VAN DER BAAN.

Jaarverdeeling gedurende de fransche
republiek. De opgegeven dagteekening der

.

invoering is juist; doch zij had plaats niet,
bij besluit, maar bij de wet. Lor concerriant l’ère des Français. Bulk des Zois etc.
VIL p. 456-8. De afschaffing volgde bij
Senatusconsulte du 22 fructidor an X111,
houdende 1) A compter du 11 Nivose proI) chain (1’ Janvier 1806) le Calendrier Gré))gorien sera mis en usage dans tout l’Em) pire français.” BulZ. 4”” serie, III. no. 940,
p. 564. Nog in ‘t achtste jaar, bij besluit
der consuls van den 7 thermidor, getd.:
))
BONAPARTE", was bepaald geworden : ) les
jours de Décadi sont les seuls jours fériés
reconnus par l’autorité nationale ; l’observation n’est d’obligation que pour les autorités constituées, les fonctionnaires publics
et les salariés du Gouvernement; les simples cìtoyens ont le droit de pourvoir a
leurs besoins, et de vaquer a leurs affaires
tous les jours, en prenant du repos suivant leur volonté, la nature et l’objet de
leur travail. Les publications prescrites par
la loi pour parvenir à la célébration des
mariages ne pourront avoir lieu que les
jours de Décadi.” Buil. non. 227 et 228.
Overigens is het daarvoor te houden, dat
de gewettigde calender van R O M M E , behalve wat de openbare akten betrof, niet
algemeen gebruikelijk was. Sommigen be-

schouwden elken vijfden dag als een rustdag in zekere mate. Merkwaardig als curiositeit was de Calendrier Légumìer, die
ook in het licht kwam. Om hiervan eenig
denkbeeld te geven, zij hier aangeteekend,
dat de namen van vruchten, groenten enz.
die der uitgediende heiligen vervingen ;
aldus : 1793 22 sept. 1 Vendémiaire la.
j a a r RArsIN, 2”. Vendém. SAFRAN, 3”. Vendém. CHâTAIGNE enz. Men kan een volledigen afdruk van zulk een (niet officiëlen)
almanak vinden in de Histoire-musée de la
République française, par AUG. CHALLAMEL.
(Paris). 1. bl. 348.
A. L. T. 8.

Zuylichem (vgl. ?ÏÏÏ. bl. 201, 235, 258,
294). Ik heb in de aanteekening (1) op
bl. 294, jufvr. VAN KAPNEM (VAN KAMPEN)
op wie HUYGENS, bij gelegenheid van TESSELSCHADE'S
bruiloft, verliefde, bij vergissing MARIA genoemd. Haar naam was MACHTELD.
VAN LENNEP heeft van die verliefde
bui van C O N S T A N T I J N aardig gebruik gebruik gemaakt in zijn ) in Visschers Roemer”, geplaatst in het jaarboekje Holland
voor 1861, waar hij ook het antwoord van
HOOFT
vermeldt.
W. J. C. v. H.
Martinieche gemeente te Haarlem (vgl.
X111. bl. 298). D e vraag van den heer
v. H. wordt het eenvoudigst beantwoordhet daa.rop gegeven antwoord het best ge,
staafd, en CONRADUS vIëToR (niet VIATOR,
en ook niet te verwarren met C O N R A D U S
VIëTOR van Narburg) eenigermate van meer
nabij gekend uit de titels van een paar
geschriften, het eerste door, het tweede
tegen hem. In 1628 namelijk had hij te
Amsterdam bij PIETER JANSZ. SLIJP een
octavoboekje uitgegeven, getiteld : Summarisch ende warachtigh verhael van ‘t beginsel
eener t’samen sprekinghe van den Doop der
Christen-kinderen, door occasie ghehouden tusschen sommige van de Secte der Wederdoopers, genaemt nieuwe Vlaminghen, ofte van
den Black binnen Haerlem, ende CONRADUM
VIETOREM, Predìger van de Christelycke Ghemeente, toeghedaen de Confessie van Augsborch
aldaer. En in 1632 kwam daartegen uit:
P. J. MOYER, Wederleg van CONRADI VIETORIS bewzj’sredenen voor der Martinisten kinderdoop; dienende tot antwoord op sijn (soo
h$’ ‘t noemt) summarisch ende waerachtigh
verhael enz. Haarlem, 1632, 8’“. Op deze
boekjes is nog meer schrijven en wrijven
gevolgd, dat ons hier niet aangaat. Wat
vrërou zelven betreft, hij was van 16 141617 predikant bij de luthersche gemeente
te Leiden, en sedert te Haarlem, waar hij,
in 1588 te Aken geboren, in 1657 op een
45*

leeftijd van 69 jaren overleed. Er bestaat
van hem in koperen plaatdruk een fraai
portret naar FRANS HALS.
S. J.

De graaf de Bucq~(vgl. X111. bl. 298).
Zie het Algem. Reg. op den Navorscher, op
(C. DE), en VOOral CHARLES
Belges en Bohéme ou campagnes
et négociat. du comte de Bucquoy, grand
bailli de Hainaut, Brux. 1850. - Zijn geslacht was uit Artois, en stierf in 1705
uit met zijn kleinzoon ALBERTUS. Zijn vader, de eerste graaf van Bucquoy, sneuvelde in 1581 voor Doornik; hij zelf, geb.
in 1571, te.. . . ., in 1621 voor Neuhäusel. Vgl. voorts het Nobil. des P.-B., p.
551 en het Xuìte du 8uppl. au dit Nobil., tom.
V. p. 60-63. Zijn afbeeldsel, met levensberigt, staat in Conterfeit zu Khevenhiller’s
Annal. Ferd., t. 11. p. 237-241.

LONGUEVAL
RAHL, Les

dagbladen van dien tijd zouden het welligt kunnen uitmaken. Ook geloof ik, dat
~1x1:
dwaalt (bl. 257) in zijne veronderstelling, dat de broeken der officieren boven
de laarzen werden gedragen. Heeft niemand eene afbeelding van voorn. intogt,
en is de landstorm dan niet legaal ontbonden?
9 Januarg.

Admiraal Byng (vgl. A. R. ; X1. bl. 78,
164; XII, bl. 2; X111. bl. 197, 234). Het
grafschrift van dezen ongelukkigen admiraal, te South-hill, Bedfordshire, luidt als
volgt:
1) To the perpetual disgrace of public
justice, The honourable JOHN BYNG fel1 a
martyr to politica1 persecution, March 14,
1757; when bravery and loyalty were insufficient securities for the life and honour
o f 8 naval officer.
C. VAN MAANEN.

Mo.
De graaf de Bucquoi. MAXIMILIAAN

DE

uit een der voornaamste en
oudste familiën uit het graafschap Artois,
was de eerste die den titel van graaf de
Bucquoi voerde, naar een kasteel of burgt
van dien naam, almede in Artois gelegen.
Hij huwde MARGUERITE DE LILLE, dame de
Fresne, etc. en won bij haar, behalve twee
dochters, een zoon, KAREL BONA~ENTURA,
die, geboren in 1571, een dapper veldheer
en de getrouwe dienaar van PHILIPS 11
geworden is. Deze huwde M A G D A L E N A D E
BIGLIA, eene prinses uit het hertogdom van
Milaan, bij wie hij een zoon had, door
wien zijn geslacht aanzienlijk is uitgebreid.
KAREL
BONAVENTURA,
die meer dan waarschijnlijk op zijn stamhuis, op het kasteel
van Bucquoi, zal geboren zijn, sneuvelde,
na menigte van veldslagen geleverd of bijgewoond te hebben, den 10 julij 1621 voor
de vesting Neuhäusel, waar hij, na bij een
uitval gewond te zijn, eindelijk door een
Hongaar met een lans werd doorstoken.
Men zie over hem, behalve onze geschiedschrijvers, de woordenboeken van LUISCIUS
en van HOOGSTRATEN, en inzonderheid over
zijn geslacht CARPENTIER, Histoire de Cambray, op Longueval-Buquoi, doch vooral op
Fresne.
V. D. N.
LONGUEVAL,

Mr. D. J. van Lennep en de landstorm
(vgl. X111. bl. 76, 103, 163, 202, 230,
257). Het komt mij voor, dat DIXI zich
(bl. 164) vergist door te beweren, dat de
landstorm in 1815 niet meer bestond. Ik
meen bij den intogt van koning WILLEM 1
te Amsterdam als zoodanig te hebben dienst
gedaan, als ingelijfd bij de 1”‘” comp., gde
bataillon, luit.-kolonel D. J. VAN LENNEP,
majoor J. FABIUS, kapit. Y. GERAUD. De

Het kruisvertreden
in Japan (vgl. A.
R.; X11. bl. 162, 225, 358). Het kruistrappen der Mijnheers in Nagasaki, voorheen meermalen of tegengesproken of althans betwijfeld, zal wel moeielijk meer
ontkend kunnen worden. Dat behoeft ook
niet. Maar de zaak moet worden beschouwd
van het standpunt der kerkelijke belijdenis.
JAN COMPAGNIE was’ gereformeerd, en in
zijn oog kleefde aan het kruis, met of zonder kruisbeeld, iets van den ouden zuurdeesem, dien hij niet verdragen kon.
Daarom was het kruistrappen geene verloochening van het christendom, maar alleen een voortgezet protest tegen de
roomsche kerk, wier missionarissen door
Japan waren uitgeworpen of vermoord. Het
strenge kalvinisme k o n dus zoo te werk
gaan. Ware J A N C O M P A G N I E luthers& geweest, ‘t zou niet zijn geschied; want de
luthersche kerk in Duitschland, Denemarken enz. heeft het kruis, en neemt er in de
Nederlanden, waar zij ‘t niet heeft, geen
aanstoot aan, omdat het in haar oog geen
symbool van de roomsche kerk, maar het
opgerigte teeken is, dat den lijdenden en
sterveuden Christus te nadrukkelijker voor
de aandacht plaatst,
S. J.
Napoleon

(1) in Nederland (vgl. A. R. ;

X1. bl. 69, 291). Daar in dit tijdschrift
voorheen vele bijdragen geleverd zijn omtrent ‘s keizers bezoek, kan het ter aanvulling nuttig zijn, aan te teekenen, dat in het
Tijdschrift voor geschiedenis enz., te Utrecht bij
N.
VAN
DER
MONDE,
1837, p. 66-69 en
185-194, bijzonderheden ten dien aanzien
voorkomen, die men elders te vergeefs zou
zoeken ; men vindt er een staat van het
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gevolg van den keizer en van de keizerin,
met opgaaf der huisvesting te Utrecht (6
october 1811). Van Nederlanders treft men
aan graaf (DIRK) VAN HOGENDORP,
adjudant; denhr.... VAN LENNEP, StdIlleeStW;
den staatsraad APPELWS ; den fourier van het
paleis

JONGBLOED.

Joos de lKoor en xtin geslacht (vgl. A. R.)
Een en andermaal werden bijdragen omtrent den vice-admiraal 5008 DE MOOR en
zijn geslacht geleverd. Maar ook bij herhaling was er sprake van de weinige bekendheid met het geslacht van dezen held,
gepaard met opwekkingen, om, zoo mogelijk,
een en ander van het nog onbekende aan
het licht te helpen brengen.
Gaarne deel ik hier mede wat mij dezer
dagen aangaande DE MOOR en diens geslacht onder de aandacht kwam, en dat in
den Nczvorscher, zoo ik meen, nog niet vermeld is.
Vooreerst dan een nog sierlijke grafsteen,
liggende onder het orgel in de Groote of
St. Jakobskerk te Vlissingen, waarop het
volgende met duidelijke letters te lezen
staat :
))Sepulture van de heer 500s DE MOOR,
) Vice-Admiraal van Seelant, sterft den 18
1) Februarus An” 1618, oudt .Ojaren. DINA
1) CRINS syn eerste huisvrouwe sterft den 18
1) April 1583, oudt 29jaren. JANNEKEN LEU~NIS sine tweede huisvrouwe sterft den 9”
1) November An” 1604 oudt 40 jaren. CA))THERINA STRUVINCKS synederdehuisvrouwe
~sterft d e n 2” Augusto A” 1613 oudt 50
4jaren.”
Jammer dat in dit anders nog zoo duidelijke grafschrift het cijfer der tientallen
van den ouderdom des vice-admiraals is
weggebeiteld voor eene kleine vierkante
opening in het midden dur zerk, gediend
hebbende om haar te ligten. En toch gelukkiger dat het cijfer der tientallen weg
is, dan dat der eenheden, hetwelk niet zoo
gemakkelijk te berekenen zoude zijn. Nu
men toch weet dat het cijfer der eenheden
eene nul is, zoo is het ook zeker, dat DE
MOOR
juist tientallen jaren oud werd.
Na eene en andere berekening uit hetgeen reeds van den vice-admiraal bekend
is, is het mij zeker geworden, dat het weggebeitelde cijfer geen ander zijn kan dan
eene 7, -F dat dus D E M O O R 70 jaren
oud geworden en alzoo denkelijk in 1547,
of ook nog mogelijk in 1548,. doch zeker
in een van deze beide jaren geboren is.
Want zoude men aan 60 jaren willen denken, dan zou DE MOOR in 1557 of 1558
geboren zijn. - Maar volgens 's GROVEZANDE, Hist. aaneenschakeling, bl. 233, E. B.
SWALUE, Daden der Zeeuwen, P. DELA RU?,

Heldh. Zeeland, bl. 194, en andere schrijvers, was DE MOOR in 1,572 reeds kapitein,
welken rang wel niemand op 14 of 15jarigen leeftijd zal bereikt hebben. - Ook
zoude dan DE MOOR in 1603 met weinig
grond een man op jaren genoemd kunnen
worden, zoo’als de heer C. K., NUZL BgbZ.
1853, bl. xx, beweert, daar hij dan slechts
45 of 46 jaren zoudc geteld hebben.
Evenmin valt hier met waarschijnlijkheid
aan eenen ouderdom van 80 jaren te denken, want dan zou DE MOOR in 1537 of
1538 geboren zijn; hij zou dan ook 16 of
17 jaren ouder geweest zijn dan zijne eerste
gade, die in 1553 of 1354 geboren was,
hetwelk bij een eerste huwelijk eene zeldzaamheid is. -Met zijne tweede gade zou
hij dan, volgens het grafschrift, een verschil
van 26 of ‘27 gehad hebben. Maar nog
grooter zeldzaamheid zoude onze DE MOOR
alsdan op ongeveer 72jarigen
ouderdom
vertoond hebben in een derde huwelijk met
eene gade van 46 jaren.
De tijd van dit laatste huwelijk is mij
gebleken uit het Trouwboek te Vlissingen,
waarin ik vond:
) Joos DE MOOR, Vice-Admiraal, weduwe))naar van JANNEKEN LEUNIS met CATHE,)LIJNE
STRUYVINC, weduwe van PIETER DE
1) WACHTER. Dec. 1609.”
Was nu deze derde gade bU haar overlijden in 1613 meer dan 50 jaren, dan was
zij ook bij haar huwelijk met DE MOOR, in
dec. 1609, slechts 46 jaren, voor wie een
man van 62 jaren wel oud genoeg zal geweest zijn, om hier aan geen 72 jaren te
denken.
Voor mij is het alzoo tamelijk voldoende
uitgemaakt, dat D E M O O R 70 jaren oud
geworden is. Intusschen zal het mij aangenaam zijn, wanneer ook andere belangstellenden eens de proef op mijne rekening
maken, ten einde te vernemen of zij gegrond bevonden worde.
Verder is mij nog uit het Trouwboek
te Vlissingen gebleken, dat NICOLAAS DAGH,
j. g. van Axel en SARA DE MOOR, j. d.van
Vlissingen, wonende op den Nieuwendijk,
van wier kinderen, te Sluis gedoopt, de
heer J. H. VAN DALE (zieNav. Bgbl. 1853,
bl. xciv) ons eene lijst heeft geleverd,
te Vlissingen zijn getrouwd in junij (volgens VROLTKHERT, vliss. Kerkh. bl. 183,
den 25sten junij) 1605.
Uit het boek der ledematen te Vlissingen
blijkt tevens, dat deze SARA DE MC)OR eene
dochter van den vice-admiraal JOOS DE MOOR
was. Geen wonder dus, dat, naar de opgaaf van den heer VAN DALE, onze viceadmiraal (destijds weduwenaar: zie zijn
grafschrift en laatste huwelijk) bij den doop
van het eerste kind zijner dochter als eer-
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ste doopgetuige tegènwoordtg was. Deze
dochter des vice-admiraals toch werd te
Vlissingen den 2geten maart 1605 tot lidmaat bij de herv. gemeente aangenomen;
zij huwde 25 junij 1605, en kwam (zie het
medegedeelde door den heer V A N D A L E )
den 23”‘” act. 1605 met att. te Sluis, vandaar dat den qden act. 1606 haar eerste
kind daar gedoopt werd.
Eene andere dochter van den vice-admiraal, MAYKEN JOOS DE MOOR,~. d., wonende
bij hare ouders op den Nieuwendijk te
Vlissingen, was den lnten jan. 1602 mede
tot lidmaat aangenomen.
Bij het derde kind van N I C . D A G H en

.

SARA

DE

MOOR,

door

den

heer

VAN

DALE

wordt onder de doopgetuigen
genoemd jonkvr. DINA LONCKE, huisvrouw
van J A N D E M O O R . - Deze JANDE M O O R
trouwde te Vlissingen, volgens het oudste
trouwb. aldaar, als j. g. met DINA LONCKE,
j. d., beide van Vlissingen, in of omtrent
1593. Beide werden ook aldaar den laten
julij 1603 bij de herv. gemeente tot leden
aangenomen. Deze JAN DE MOOR, meenik,
was de oudste zoon van den vice-admiraal
JOOS
DE
MOOR,
alzoo genaamd naar zijnen
grootvader den vice-admiraal JAN DE MOOR,
en alzoo dezelfde, die in het NederZ. Zeewezen door jh’. m’. J. c. DE JONGE, ed. 1858,
dl. 1. bl. 265, ook als zoodanig en tevens als schepen, raad en burgemeester
van Vlissingen en gecomm. raad ter admiraliteit van Zeeland voorkomt.
CATBARINA
STRUYVINCK, t. a.p.als
doop. getuige voorkomende bij het vierde kind
opgegeven,

Van

NIC.

DAGH

en

SARA

DE

MOOR,

iSalZO

mede, volgens gemeld grafschrift, bekend
als, de derde en laatste gade van onzen
vice-admiraal JOOS DE MOOR.
P.

\

FRET.

Rombertus Ulenburgh (vgl. X1. bl. 55,
146, 247, 294; X11. bl. 51, 91, 100, 149).
Het geachte Bestuur vergunne mij eene in
den Nuvorscher reeds veelmaals besproken
(schoon nog niet afgehandelde) zaak, op
nieuw ter tafel, en - naar ik hoop - tot
rust te brengen. Ik kan het niet goed zien,
dat eenen man als U L E N B U R G H - die op
30-jarigen leeftijd niet slechts burgemeester
van Leeuwarden, maar ook afgevaardigde
der friesche steden was over eene aangelegenheid van staat - zoo maar kort weg
door een ongenoemde niet alleen alle vaderlandsch, maar ook alle menschelijk gevoel wordt ontschreven, omdat hij een man
van zaken, en dus van weinig woorden
was.
Zeker, dat ULENBURGH, die dan toch
gewis om geene kleinigheid heel uit Leeuwarden naar Delft was gezonden (eene
reis, die zelfs in onze dagen nog een reis

is) dat ULENBURGH: nu hij er toch eenmaal
was, voet bij stuk hield, en het onderwerp,
waarmede men hem belast had, niet varen
liet, kan niemand, zelfs geen nfms, hem
kwalijk nemen. Dat hij - tot driemaal toe
door zijn vorst uitgenoodigd, ja, 1) seer hart
gebeden” om te middagmaal te blijven, zich
verontschuldigde, zeggende, dat hij de menschen in de herberg, waar hij zijn intrek
had genomen en ten eten verwacht werd,
niet gaarne te leur stelde, getuigt, van eene
kieschheid van gevoel jegens zijne naasten,
zoo als men zelden vindt. Dat hij verder schrijft 1 sulx, dat ick niet heb durven
weggaen, ende alleen aen de tafel, vermits
daer geen andere gasten en waren, tegens
zijne Exc. over heb moeten sitten,” bewijst
eene nederige kleinachting van zich zelven,
bij eenen innigen eerbied voor den prinselijken gastheer, gelijk men die slechts bij
waarlijk groote mannen ziet. Dat hij dien
eerbied niet alleen jegens den prins, maar
ook jegens het prinselijke huis en hofgezin, niet slechts met de meeste natuurlijke
wellevendheid betoont, maar tevens er op
gesteld is, dat zijn lastgevers tot in de
minste bijzonderheden vernemen, dat hun
lasthebber ooi% te dien opzigte zich behoorlijk gekweten heeft, doet ons den man kennen, die, door vereerders van den prins
tot zijn prins gezonden, ook in dezen een
getrouwe spiegel van hun gevoelens wil
zijn. Dat hij voorts den gruwelijken moord
van zijn edelen, zijn minzamen vorst,, met
zoo karige woorden (als ware hij een man
van het volk, zoo maar bot weg) verhaalt,
belet niet, dat hij aan WILLEM van Oranje,
met een enkel 1~standtvasteZ@3~“,
den roem
geeft, van niet slechts als een held te hebben geleefd, maar ook als een getrouw
martelaar te zijn gestorven. Dat hij, eindelijk, in dien zelfregerenden tijd van próvinciën en steden, meer denkt aan steedsch,
dan aan staatsbelang, is minder een fout
van den man, dan van des mans eeuw, en
hoeveel eeuwen hebben WQ’ noodig, om daaromtrent tot beter inzigt te geraken!
Zie, dat portret ligt in dien moedwillig
misverstanen en zeker met groote eenvoudigheid geschreven brief, en het was niet
meer dan pligt, dat de handschoen, door
MARS
aan een man van staat (maar die
zich niet meer verdedigen kan) toegeworpen, werd opgenomen door iemand, die
zich nog niet schaamt te zijn
EEN AFSTAMMELING VAN ROMBERTUS
ULENBURGHINHETACHTSTELID.

Teutonisohe orde (vgl. X111. bl. 7, 70,
106, 292). Voeg bij de aldaar opgenoemde
bronnen over die orde nog: Hìstoriu ordìnis equitum teutonicorum, etc. etc. edidit
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DUELLIUS,
Viennae, 1’727 folio
met 99 afbeeldingen van zegels. Eenige
der daarop voorkomende wapenschilden
heeft men op den dies natalis der leidsche
akademie (8 febr. 1835), bij gelegenheid
der maskerade, voorstellende den intogt van
FERDINAND en ISABELLA in Grenada kunnen
zien herleven, en het schild van WALTHASAR DE EKKENBERG
heeft mij voortreffelijk
t’egen den hevigen hagelslag gedekt.
J. D.
L.
RAYMUNDUS

Predikanten te Winkel (vgl. X111. bl.
238, 260). Voor de afbraak der oude kerk
in 1845, heb ik van het bedoelde bord nog
een paar namen afgeschreven, die aan de
reeds gedane opgaven ontbreken. Zij zijn:
OLIVIER PORJEERE, ber. van Wijke1 11 dec.
1796, bev. 14 mei 1797, ber. te Monnickendam 7 nov. 1797, afgesl. vertr. naar Alkmaar 25 maart 1798.
JAN HENDRIK WEIJERS,
ber. van Driehuizen en Zuidschermer 11 nov. 1802, bev.
13 febr. 1803, ber. naar Zaandijk 4 julij
1803, afgesl. vertr. naar Spaarndam 13
julij 1809.
’ c. w. B.
Gedeeltelüke
lijst van eischen door de
Engelschen aan onzen staat gedaan, denkelijk bij de vredes propositiën.

47. RICHARDNEWLAND voor
onwettige gcvanckenisse
en andere injurien hem
in Amboina aangedaan
32 s h . p .
versouckt
.
.
.
100 0 0
4 8 . CABEL LoYD ioort sai:
seren van ‘t schip de
Charta van Londen geelt,
en van noch een ander
schip eyscht . . . , 857 7 0
49. EDUARD SMITH, I~AAC
GOULD cum SOC%, voor
derselver schip a”. 1645
door een Hollants oorlochschip in den gront
geboort . .
. . . 3000 0 0
50. Voor restitutie van ‘t
schip de Sampson a”.
1619 genomen versouc.
ken de geinteresseerde. 793 13 3
51. De vordere geintrisseerde int voorschr. schip de
Sampson rersoucken vóor
schade daerdoargeleden. 20000 0 0
52. SARAK LAVE wed. en
administratrice van goederenvan JOSEPH WILLS
versouckt voor Coopmanschappen in schip
A ttendance geladen, en
by de Nederlanders a”.

»

u

»

N

1)

))

No.

1)

))

»

1)

1)

1)

))
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)>

1618, by de Indiën ged2 sh. p.
nomen . . . . . . 5000 0 0
53. SARAH LAVE wed. van
JACOB
LAVE
versouckt
voort saiseren van ‘t
schip de Salomon. . . 1203 0 0
54, EDUARD KEELYING door
arrest der goederen van
OWEN POWEL, sijn debiteur in Hollant, pretendeert. . . . . . . 2000 0 0
55. THOM. WATSON vanBarwyck,versoucktrestitutie
v a n d e Coopmanschappen in syn schip de
Rudolph de Newcastle geladen, en in april 1652
tot Rotterdam ontladen.
56. JAC. PICKERING cum *
sociis , versouckt restitutie van het schip de
Fortuyne, a". 1651 genomen.
57. SETHOS HAWLEY cum
sociis voor hare schepen
de marity en Amity, eerst
in Hollant aangehouden
en daerna door schuit
van de Nederlanders gesoncken, versoucken. . 10000 0 0
58. EDUARD en JO BUSHELL
voor schaden in Indiën
,
geleden, eysschen . . 2297 10 0
59. JAC HOLST uyt den naem
van syn Huysvrouwe,administratrice van de goederenvan A B R A H A M V A N
DER
POOLE
versouckt
wederom de in Hollant
gearresteerde . . . . 10000 0 0
60. ISAAC LYSTE eyscht wederom aengehoudenegelden in handen van d’executeur JACOB VERVO~T
van Amsterdam . . . 2410 17 0
61. ISAAC LYSTE eyscht wederom de gelden, de
welcke hy sonder eenich
recht (so hy seyt) aen
ISSAC ELLIS van Amsterdam is gedwongen ge- guldens.
weest te betalen . . . 3800 0 0
62. A L E X A N D E R B R O M E en
MARTA
syn Huysvrouw
executrice van het testament Van THOMASWHITAKER, eertyts Boeckbin-

der van London, versoucken restitutie van
eenige boecken anno1 649
tot Rotterdam ter quader
trouwen aengehouden.

Dit gedeelte der eischen vond ik onder
oude papieren in mijn bezit. De bijzonderheden, hoe weinig ook, zijn belangrijk genoeg. Het zijn zeker de eischen, die de Engelschen deden, toen er sprake was van
vrede, kort na het treffen tusschen TROMP
en BLAKE, en waarop de Staten doelden in
hun Declaratie of Manifest enz., mitsgaders
van de onrechtvaerdige ende violente proceduren van die van de voorsz. Regeringe, die
haer Hoogh Mog. genootsaeckt hebben, om by
wegen van Retorsie haren Staet en Ingesetenen tegen den overlast der selver te beschermen. Anno 1652. Of er van deze eischen
iets gekomen is, weet ik niet, daar in
art. 111. van de Articulen van Yrede, Unie,
ende eeuwigh Verbondt, beslooten tusschen Z@e
Doorluchtige Hoogheydt, den Heere OLIVIER,
Heere Protector van de Republicque van Engelandt, Schotland2 ende Yrlandt etc. ter eenre.
Ende de Hooge ende Mogende Heeren Staten
Generaej der Vereenighde Nederlandtsche Provin.cien, ter andere zijde. Gedaen tot WestMunster den v@fden April 1654 geschreven
staat: 1) Item dat alle offensien, injurien,kosten
en schaden, dewelcke de eene parthije van
de andere heeft geleden sedert den achtienden oude, ende den acht en twintigsten nieuwen stijl der Maendt Mey 1.652,
zullen vergeten en noyt gedacht werden”
enz. Misschien heeft er eenige restitutie
plaats gehad, daar, volgens art. XXX van
het Verbond, de oude pretensiën van wederzijden moesten nagegaan worden, waarbij
de protestantsche cantons van Zwitserland
eindelijk arbiters zouden zijn, wanneer men
het niet eens kon worden.
Bestaat de geheele lijst van engelsche
eischen nog in ons staatsarchief of in eenig
ander? Zijn de eischen van onzen kant
ook bewaar& gebleven? Is de uitwijzing
der commissarissen omtrent dit punt bekend? Doelt art. 15 van het Tractaet van
Confoederatie ende Vrundtschap 1”. sept.
1662 tusschen KAREL en de staten gesloten,
ook nog op deze oude pretensien? Hebben
de zwitsersche cantons iets meer gedaan
dan schrijven aan de Engelschen en aan ons,
hen aanmanende met Genesis 13. 8.? (Zie
AITZEMA.
3. p. 785).
Is het waar wat, H E P W O R T H D I X O N zegt
in zijn Life of Robert Blake: 1) The Dutch
gave the East India Company compensation
for its losses settled a. sum of money on
the heirs of their Amboina victims and
made amends to the English traders who
had suffered in the Baltic”.
Utrecht.
Dr. B R O E R S .
Cornelis Tromp. Hij was domheer van
Utrecht, volgens het portret van BLOOTEIJNGH
1676, en de opdragt van een werkje in

het bezit van den heer KRAMM. Wanneer
is hij dat geworden en onder welke omstandigheden? Hij had ten tijde van den
inval der Franschen reeds zijn buiten bij
‘s Graveland Trompenburg, en voerde in 1674,
meen ik, een proces met zekeren PETERSEN,
een slooper in Utrecht over slooperij, die
deze van de Franschen gekocht had. Ik vond
in de notulen van de stad Utrecht hierover
het een en ander. Het geheele proces heb ik op het provinciaal archief gevonden, en
zal het later bekend maken. Hij maakte het
vooral den prins van Oranje lastig hierover.
Kan het domheerschap eene soort van compensatie voor de schade, door de Franschen
geleden, geweest zijn? Heeft T R O M P ooit
Utrecht zelf bewoond? Ik heb het wel eens
hooren verhalen en dat hij op de Oude
gracht, westzijde, bij de Hamburgerbrug
zijn huis zou gehad hebben. Ik zal dat
trachten na te gaan in Utrecht; maar blijkt
er ook iets van uit de familiepapieren? In
zijn leven vind ik er niets over. In de buurt
van dat huis in de Zwaansteeg, waarin nog
voor weinige jaren een befaamde herberg
stond, die Tromp genaamd werd, en waarvan men verhaalt dat het zijn werfhuis
was. Weet iemand er iets over te zeggen?
Misschien berusten de familiepapieren van
dien tijd bij de familie van zijne vrouw
MARGARETHA
VAN
RAEPHORST.
W i e behooren tot de afstammelingen van die familie?
Utrecht.
Dr. B R O E R S .
Bodley. Ik vond den naam van dezen
Engelschman, die met A P P L E T O N tegen V A N
GALLEN
vocht, in het Life of Blake, BADILY
genoemd. Hoe moet het wezen BODLEY of
BADILY?

Utrecht.

Dr.

BROERS.

Vergiftiging van ClemensXIV.
In de Geheime geschzed. der Oostenr. Regering, bewerkt
naar authentieke bescheiden, door ALFRED MICEHELS. Amst., G. M. VAN DERYADE,
1859,
leest men op bl. 402 en 403 het volgende :
,,Een laatste treurbedrijf moest hunnen
val (der Jezuïten) kenmerken. Den 21afen
julij 1773 had C L E M E N S XIV de bul Dominus ac Redemptor uitgegeven, die het genootschap der Jezuïten afschafte. Hij was
een hecht en sterk man, dit getuigden zijn
gelaat, zijne houding, zijn ligchaamsvorm
en zijne ongestoorde gezondheid. Acht maanden na dien dag zag men hem nog, met
al het voorkomen der jeugd, door Rome
wandelen. Zeker wilden de wraakgierigen
niet, door hem al te wel te treffen, de
hand verraden, welke den slag toebragt.
Maar op zekeren avond, toen hij van tafel
opstond, gevoelde de paus eene inwendige
aandoening, die door eene geweldige koude

.

gevolgd werd. Van toen af toonden zich
bij hem alle teekenen van vergiftiging:
brakingen, zwakte in de beenen, onverrnogen om te gaan, eene zonderlinge soort van
heeschheid, die den paus het luid spreken
belett,e, eene ontsteking van het strottenhoofd, welke hem dwong den mond gedurig
open te houden. Angstige droomen pijnigden hem in den slaap, onophoudelijke smarten verscheurden hem het ingewand. Weldra verliet hem zijn verstand; hij stond op,
knielde neder voor eene beeldtenis der H.
Maagd, onder het geroep van: jlgenade!
genade ! men heeft mij geweld aangedaan !”
Zes geheele maanden duurde dit werk van
wraak en haat, deze doodskamp van ieder
uur. Eindelijk, op het oogenblik van sterven, verdwenen de wolken die zijn verstand benevelden : hij wilde eenige woorden
spreken; een bij zijn bed geplaatste monnik
boog zich naar zijn oor; het woord, dat hij
uitspreken wilde, stierf hem op de lippen,
en hij gaf den geest.”
En op bl. 404:
) Omtrent de vergiftiging van CLEMEKS
XIV (BANGANELLT) wordt geen twijce1 gevoed, elders echter wordt gemeld, dat de
paus uit de kerk komende, waar hij de
mis had gevierd, onderweg reeds gevoelde,
en dit te kermen gaf, dat men hem in den
gewìjden ouwel, de h. hostie, het vergif
had anngebragt.”
Is er geen onderzoek ingesteld en uitgekomen u;Ee de giftmenger gewcest is en
welk vergift den paus is toegediend? Gaarne
zag ik deze vraag beantwoord.
HERBERT

EVERTS.

Aanha,Iing. » L’lndigène du Brésil a vou6
aux conquérans une haine séculaire. L’hìstoire du hollandais HANS STADE en est un
frappant exemple. Prisonnìer des Botocudos, qui n’attendaient que le moment où il
serait assez gras pour le mettre & la broche, il ne pouvait convaincre ses terribles
gardiens qu’il n’appartenait pas a la race
de leurs bourreaux. J’ai ddjà mangé cinq
blancs, lui dit un jour le chefquì venait le
tater, et tous les cinq pretendaient comme
toì qu’ìls n’&aìent pas Portugais.” A bout
d’argumens, le prisonnier imagine enfin d’invoquer l a couleur d e s e s c h e v e u x , qui
Btaient d’un roux .ardent, comme ceux, disait-il, de tous ses compatriotes. Cette reflexion le sauva. Les Botocudos se rappellant que les prisonniers rôtis étaient bruns,
lui rendirent la liberté. R e v u e d e s CZWX
Mondes, 1861. 1. p. 5%. Waaruit ontleend?
[Waarschijnlijk uit de reis yan HANS VAN STADEN, die vroeger veel gelezen werd, ja zelfs tot
de volksboeken behoorde.]

Abueen in de admiraliteit te Botterdam, 1626. In het eerste deel van AITZEMA,

Suken vun Staat en Oorlogh, gde boeg, bl.
529, komt het, volgende voor, dat veel licht
verspreidt over de zaken van de zee in die
dagen en over sommige personen, waarbi
de opmerkingen van AITZEMA een aardige
plaats bekleedcn. Het vinden van het Rapport der ) gecoren regteren” onder oude papieren deed mij het een met het ander bekend maken.
) De saecken van de t+‘&$e ter Zee niet
geluckigh gaende, wierd het als gemeenlijck, geimputeert aen de Regeeringh. Specialyck was het ghemeene volck tot Rotterdam seer ongerust over geruchten, df*t die
van de Admiraliteijt aldaer meer ghenooten als het behoorde. Tot dien‘ eijnde, om
aen de gemeente contentement te gheven,
Wierden gedelegeert ecnighe Rechters : die
een groot deel van dit Jaer, soo tot Rotterdam als in den Haghe hebben gebesoigneert. .Waer over eenighe der Raeden
ende de Fiscael Wierden ghecondemneert,
in sommìghe posten tot viervoudìghe restitutie, in sommighe tot simpele restitutie,
ende voorts in amenden als andersints tot
viervoudighe restitutie ; oock eenighe tot
gheduijrige gevanckenis. Maer als het werck wel wierdt inghesien, soo wilde men dat
het niet was begost. Want het niet anders
was als de Regeringh op de tongh van
de Ghemeente te brenghen, ende materie
tot oproer te gbeven. Want als men alle
Collegien ende Magistraten op die wijze
soude hebben gheexamineert volghens haer
Instructien, soo mochtmen wel segghen Domfne quEs sustinebit. Derhalve in ‘t ghemeen
den Eedt op eenigherhande Instructie, ordonnantie, reglement etc. ghedaen wordende,
dacr onder tacite vel expresse verstaan wordt
de salutaire clausule voor soo veel sy gepracGeert wordt, anders soudender veel Iïzcynedige
werden ghevonden.
1) Den 27 September wierdt sententie tegen
de selve gepronuncieert, volgens welcke een
wiert ghecondemneert om te betalen viervout de somme van sestien duysent seven
hontkrt een en dertigh guldens. Noch tot
simpele restitutie van drie duysent vyf bondert negen en tachtig; Ende voorts in een
amende van drie duysent, driehondert twee
en ‘tsestigh guldens. Heeft vorders Godt
ende de Justitie op ghebogen knieën om
vergiffenisse ghebeden: is verkjaert infaem
ende ghecondemneert in een eeuwighe ghevangenisse, mitsgaders inde kosten ende
misen van Justitie.
Een tweede moest betalen het viervou;
van 5642 gulden, ende daer en boven noch
2442 guldens, mitsgaders noch voor amende
2014 guldens; is voorts verklaart infaem
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ende ghecondemneert in een eeuwighe ghevanckenisse, met de kosten ende misen van
Just)tie.
Een derde moest ‘t viervout gheven van
2989., daarenboven betalen 3049 en voor
amende 4834 gulden, is voorts verklaert
infaem, ghebannen uijt de Provintie den
tijdt van drie jaren, ende ghecondemneert
in de kosten ende misen van Justitie.
De vierde moest viervout restitueren 2482,
Item noch daerenboven 1876, ende voor
amende 2094 guldens; beeft vorders Godt
en de Justitie op gebogen knieën om vergiffenis gebeden ; is verklaert infaem, en al
syn leven gebannen uyt de Provintie, mitsgaders te .betalen de kosten ende misen
van Justitie.
Den vijfde moest viervoudigh restitueren
de som van 2415 gulden, noch simpelyck
restitueren 7538, ende voor amende 7784.
wiert verklaert infaem ende in hechtenis te
blijven tot dat hy voldaen had, ende is
voorts drie jaren gebannen uyt de Provintie, mits betalende als boven.
De seste moest betalen ‘t viervout van
3292 gulden ; noch moest hy betalen 1320
gulden. Is verklaert infaem, moest in hechtenis blyven tot dat hy voldaen hadt ende
noch de kosten ende misen van Justitie
betalen sonder meer. Nota. D’ eerste post als
ondeughdelyck
genoten, wiert viervout wederom gegeven : de tweede posten waren
Emolumenten die te veel waren genooten,
moesten maer simpelyck weder om ghegeven werden. De derde posten waren boeten, alsoo dat
guldens.
d’ Eerste moest in alles betalen 73,875
de tweede . . . . . . . . 27,824
de derde . . . . . . . . 19,839
de vierde . . . . . , , . 13,898
de vijfde . . . . . . . . 24,982
de laetste . . . . . . . . 14,488
ende in eene Somma . . . 174,906
De viervoudige restitutie liep over
dese sommen . . . . . . . 16,731
5,642
2,989
2,452
2,415
.
3,292
te zamen. . . . . 33,551
de gewone restitutie over . . . 3,589
2,442
3,049
1,876
7,538
1,320
53,365

Het geschreven rapport luidt :
Den Heer BROUCHOVI?N heeft gedaen rapport vant gebesoigneerde tot Rotterdam
Inde saecke van’t collegie tot Admiralite@ aldaer.
Verclaert dat de gedeputeerde van Heeren Staten Generaal eerst ondersouck gedaen hebben op de timmerwercken.
Dat de dagen waren aengetekent opt
aengeven van Mo. Martis.
Dat ook waren betaelt de dagen die
Mo. Martin niet en hadden gearrebeyd.
Dat ‘tselfde weder was uytgelevert by
Meester timmerman en Contraroleur.
Dat Mo. Martis waren betaelt twee Paren
ten vollen (3) ende de twee derde party
niet hadden gewrocht.
Dat Mo. Martis gewrocht souden hebben
voor particulieren die oock tot laste van’t
lant waren betaelt.
Dat de leverateurs de leverantie die sy
gedaen hadden tot particuliere huishoudinge
oock hadden gebracht tot last vant Landt.
Datter generaleyken is groote disordere
in ‘t aennemen van de waren voort lant
gekocht sonder dat iemant kennisse daer
van hadde.
Dat tot last vant lant was gebracht een
partij van 1712 gulden doch swaer suspect
als00 een van suppoosten van ‘t collegie
verklaerde daer geen kennisse van te hebben.
Datter groote onordentelickheden waren
gepleecht op de lijnbanen, sonder dat de
Equipagie-Meester daer op lette.
Datter geen notitie was gehouden van de
oudverlege seylen ende touwen, ende van
ontfangh van dien niet te blijcken.
Dat de Vendu-Meester geen Inventaris
en hadde gehouden van aengeschafte goederen ende die ontfanghen sonder kennisse
van den Raet.
Dat de verdere cedullen niet waren bewaert.
Dat onder de Heeren van ‘t collegie waren rondgedeelt 12 lasten suycker.
Dat de gemortificieerde partijen bij de
Heeren van den Raet waren overgenomen,
sonder daer van notitie te kouden.
Exempli gratia 4000 % suycker van THOM
SPINA,
die 4000 gemortificeert, en onder
den Raet gedistribueert.
De vijff cabeltouwen 19,000 genomen uyt
een Hamborger schip. .
Item verscheyde sommen gaen omme van
paerdemarcten van Culenborch, van Beusekom,Hardengestveltgemortificieerdepartyen.
Dat oock meer andere partyen als onder
anderen een groote partye van PRINSEN bij
LEENDERT
VALK
gebracht waren onder de
gemortificieerde partijen.
Dat de repartitie van d’ Emolumenten
van PRINSEN is buyten d’ Instructie.
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Noopende d’ Ordonnantie en Acten van
Decharge.
Seyt een van den Raet hem selven hadde
vergeeten dat twee ordonnantien een van
600 gulden en een van 1400 gulden gepasseert. waren op een valsch subject aan
deszelfs suster die haer hant ontkent.
Noch verscheijde ordonnantiën op valsche subjecten vercregen.
Dat op DUYFHUYZEN waren gegeven verscheijde acten van decharge geteekent alleen bij een van den Raet ende op VROESEN
by dry Heeren.
Dat alle Penningen onder den Raet als
Emolumenten waren verdeelt ende de rest
betaelt voor Drinckgelagen.
Datter waren gepasscert verscheijde slimme
treeken ten aenzien van de Restcedullen.
Dat aen CALF ende nog een betaelt was
7000 guldens.
Dat in de Toelast in twee jaren verteert
was 8000 gulden.
Dat de waerdin geen rekeningh conde
geven so sy seyde, alsoo sy de reeckeningk
int vier hadde geworpen.
Noch in een andere herberge 1000 guldens betaelt.
Dat seeckere ordonnantie van 20,000 gulden te betalen op een jaer, dogh gecoft was
by dry Heeren uyt den Raet, dat tot de
voorz. cape uytte penninghen vant landt
geformeert waren 13,000 gulden, doch binnen ses maenden gerestitueert, de reste by
de voorz. dry Heeren betaelt, dat aan de
ordonnantie geprofiteert was 3600 gulden,
daer van de ontfanger voor syn gedeelte
hadde genooten 600 gulden, dogh seyt van
Raede daer op gehoert synde alleen geprofiteert te hebben seven ten Hondert.
Dat de extraordinaire subsidiën bij de
Staten geaccordeert by de Heeren van den
Raet syn ontfangen:
Dat van eenige cleine ontfangen, als Creveceur ende dergelyke geen reeckeninghe
wert gedaen.
Dat op seeckeren tijd in Reeckeningh is
gebracht 11 balen Canefas, de seylemaker
ontkent daer van te weten.
Dat 12 oxhoofden wijn ingehouden by
provisie te taxeeren,
Die van Rotterdam hebben staet gemaeckt
van ‘tgunt sy meenen by de Raeden onbehoorlyck ontfangen ende genooten te syn.
Van P R I N S E N in de iaren
1622, 1663 . . . . . . 6,500-00
Item by Decharge ordonnantie
Op VROESEN

. . . . . .

Gemortificieerde partijen . .
Uyt den ontfangh van de Paerde
Marckten .
Onkosten van suycker g’eleier;
valsch . . , . . . . .

10,08%--00

5,357-00
2,722-00
1,800-00

Noch van selfde suycker . . 1,277-00
Noch twaalf lasten suycker daer
uyt gehouden. . . . . . Memorie.
Van de restcedullen in de twee
jaren . . . . . . . . 5,700-00
Verteert in 2 jaren in de Herberge en Toelast en anderen. 9,537-00
Noch over . . . . . . . 20,000-00
PP63,000
Gecoren Rechteren,
SCHOT, COORN, COCJWENBURGH, WIJNGERDEN, LOENIUS, CLARGES, WREVELENHOVEN,

Fiscalen,
KINSCHOT,

SCILLA.

Als AITZEMA 1111 gelijk heeft, en het ging
er in alle collegiën in die dagen zoo toe,
dan had het gemeen wel reden om te murmureren. Wij zouden dan haast zeggen, dat
onze vaderen veel slechter waren dan wij,
indien er nu geen beter toezigt wordt gehouden. Is er nog meer van deze zaak bekend? Waar zijn de notulen van de Admiraliteit van de Maas? In ‘s Rijks-Archief?
Utrecht.
Dr. B R O E R S .

Kosten van het gaan hooren en het beroepen van een predikant te Utrecht uit
Ede, Waar wij heden ten dage sommige
kerkenraden 16 à 17 beroepen zien doen
achter elkander, kan het niet onbelangrijk
wezen de kosten te leeren kennen, die op
het beroep, in vroegere tijden, liepen. Ik
deel daarom de volgende certz$catie
mede,
onder oude papieren gevonden.
1) Certificatie van Oncosten in twee reijzen
gedaen by de Heeren Raedsheer BOOTH ende
oud-burgem. WYCKERSLOOT, nevens vier gecommde. van de Eerwaarde Kerckenraad over
‘t horen ende beroepen van Do. JOHANNES
THEODORI Predicant tot Ede.
Also.
Van den 30”“” Decembris 1654 tot den
1 Januarii 1655 beyde incluijs.
Voor twee wagens . . . . . . 20 0
Verteringen so tot Ede, als int reysen gins en weder gedaen. . . 92 13
Voor drie dachgelden van yder der
voorsz. Heeren s’ daegs. iij gulden. 1 8 0
130
13
En van den xiden tot den xvibn Januarii
beyde incluys.
Voor twee wagens . . . . . . 40 0
Verteringen so tot Ede met de Eerw.
Classis aldaer als ‘t reysen gins
en weder gedaen. . . . . . 278 0
Voor wagenvrachten en andere reystosten van Predicanten der Eerw.
Classis, ende besenden van dien
gedaen . . . . . . . . . 37 9
46*
.

*
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Voor zes dachgelden van yder der
voorz. Heeren, s’ daegs iij gulden 36 0

--

Van dese reysen . . . . . . 391 9
Van de eerste reyse . . . . . 130 13
522 2
111 dagen.
den looper. . . . . . . . . 6 6
tot Amersfoort verteert . . . . 12 12
bellechier . . . . . . . . .
0 13
tot lunteren . . . . . . . .
0 10
tot Ede. . . . . . . . . . 52 10
bellechier . . . . . . . . . 3
lunteren.
0 6
Amersfoort verteert. . . . . . 14 14
bellechier . . . . . . . . .
0 12
portiers . . . . . . . . . .
0 10
Aan de Bilt . . . . , . . . 2 0
berenhuijen . . . . . . . . 5 0
92 13
wagens . . . . . . . . . . 20 0
dat hgelden . . . . . . . . . 18
130 13
VI dagen.
tot Amersfoort . . . . . . . 36 16
bellechier . . . . . . . . .
1 12
te lunteren.
0 10
reys na Wageningen . . . . , 15 0
tot Ede. . . . . . . . . . 163 0
noch.
6 0
bellechier . . . .
. . .
3 13
tot lunteren . .
. . . .
0 6
t’ Amersfoort. . 1 : . . . . 15 16
bellechier . . . .
0 6
Aen de Bilt . . . 1 1 : : :
0 12
Classis reyscosten . . . . . . 25 0
ritgen na Arnhem. . . . . .
2 10
Johannes . . . . . . . . . 6 5
bode na Wageningen . . . . . 1 4
bode van ‘t classis . . . . . .
2 10
een dosijn tafelkoeken. . . . . 1 4
M. Jan de cock. . . . . . . 16 6
wijn tot velthuysen. . . . . . 12 19
.

l

315
278
37
315

\
wagen8. .
dachgelden

.
.

.
.

9

0
9
19

. . .
. . .

.
.

,
.

.
.

40 0
36

0

391 9
Utrecht.

Dr.

BROERS.

Waarde der specerijen in. de 16dB eeuw.
1) Ter selver tijdt, en gebruyckte men gheen
specerijen, dan die van Venetien quam,
egde m e n kofte d i e speceryen ende a l l e

kruyden, bykans d’een helft, b e t e r k o o p
danmen nu doet. Ende die specerye die
daghelijckx uyt Calcuten komt met die
schepen van Portugale, en was in dese
tijden in dese Landen noch niet bekent.”
V A N B O X H O R N , Chron!. vun Zeelandt, (uitg.
van 1644), dl. 11. bl. 350.
Vanwaar dit onderscheid in prijs bij vermeerderde gelegenheid van aanvoer ?
J. H. VAN LENNEP.

S. Trip. Ik vindt in ‘t Handwoordenboek
der vaderl. geschiedenis enz. van H. VERWOERT,II. 275. ) TEIP (s.) was vestingbouwkundige, die, na zijne benoeming tot Tngenieur, te Groningen tot Doctor in de wijsbegeerte werd bevorderd. Door zijne Academische verhandeling, over de wetenschap
van het werpen van bommen, verwierf hij
veel lof.” - Wie kan dit schraal artikeltje
aanvullen, en mij meer bijzonderheden mededeelen - niet aan2+en - omtrent S. TRIP ?
Als ook omtrent m’. JAN TRIP, heer van
Berkenrode, burgemeester der stad Amsterdam, bewindhebber der oostind. comp. enz.,
van wien een fraai fol. portret voor mij
ligt, met 6 reg. hall. verzen van J. VER:

J. C. K.
- ._
Dochters van Blaarten van Rossem. In

BURG?

het keurig uitgewerkt stukje van mijn
vriend, wijlen T.A.NIJHOFF,
over MAARTEN
VAN
ROSSEM,
in den Geld. Volks-Altrmnak
voor 1861, wordt bl. 43 vermeld : 1) M. v.
ROSSEM
was niet gehuwd. Wel wordt verhaald van eene natuurlijke dochter (ANNA)
die hij naliet, dat zij de spraak miste,
maar, op volwassen leeftijd voor een regtbank te Utrecht geroepen, om een geding
te vervolgen waarbij de eer haars vaders
gemoeid was, door een plotselinge aandoening het gebruik der tong terug bekwam.”
Nogtans maakt G. 1). J. SCHOTEL in zijne
Abdij van. Ilijnsburg, bl. 251, melding van
twee dochters van MAARTEN VAN ROSSEM,
JOSJJNE en ODE, en zegt in een noot (23)
bl. 252, ,,dat in Rijnsburg geen natuurlijke
dochters als joffers mogten worden opgenomen .” Hoe is dat te rijmen met het bovenstaande ?
J. C. K.

De eerste kalkoenen in Zeeland. »In ‘t
selve jaer (152(r) qnam een schip van Ziericzee in Zec landt die Wielinge inne, eli
dese schipper was gbenaemt ANTHONJS MULOCK, hij hadde met syn schip by de anderhalf jaer op syn reyse gheweest. Hy
hadde in een nieu Landt gheweest in Africa,
ghenaemt Caput Vìride, daer noyt eenighe
schepen uyt dese Landen inne gheweest
hadden, ende hy bracht syn schip vol souts
ende wijnen. Hy hadde daer meer souts
.
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ghekocht om eenen Ducaet, dan hy in Bayen
oft Bretaingien koopen souden om elf Ducaten. Dit schip brochte die eerste Kalkoensche hoenderen in Zeelandt. Deze schipper
tooch weder ‘t jaer .daer nae metten Baandaris, die hiervooren verbrandt gheweest
hadde, ende weder vermaeckt was in Zeelandt op Aremuyen, na Spangien, maer bij
en quam noyt weder.” - V AN BOXHORN,
Chron. v a n Zeeland, (uitg. 1614, dl. 11.
bl. 418).
J. H. VAN LENNEP.

Verheergewaden met een paar witte
handschoenen. In de Chroniic van Zeelandt
door M. z. VAN BOXHORN (uitg. van 1644,
dl. 1. bl. 181 en 188) komen de volgende
uittreksels uit oude oorkonden voor.
) . ..Van.die te houden van ons, ende onse
nakomelingen, tot een onbesterffelyck Leen ;
in den eersten bedde niet te versterven?
te verheven gheworden, alst naer rechte
verschijnt, met een paar witte handtschoenen.”
3) . ..Dat wy onze lieve Vrouwe Moeder, de
Heerlijckheden ende Ambachten, met haeren
toebehooren, verlijen te houden van cns,
ende onse nakomelinghen, tot een onbesterfelijck erf-leen, ten eersten bedde niet
te versterven, ende te verbeerghewaden alst
verschiint met een paer witte handschoenen.”
Hoe vond dit verheergewaden met een
paer witte handschoenen plaats?

fane IZstoq of the World connected - toont
aan, dat de regering van YAO gelijktijdig
is met het wonder van .JOZUA, en te zamen
t r e f t met de eeuw van PHAëTON, WieIIS
geschiedenis met den zonnewagen, mits van
het fabelachtige kleed ontdaan, volgens hem
een blijkbare herinnering is van hetzelfde
feit. Vgl. het aangehaalde werk, Vol. DI,
Bk. X11, pp. 451-467, uitg. van 1737.” Medegedeeld door EDW. WELTON, te Doncaster, i n Notes and Queries, 3 d S . , vol.
111, p. 118.
J. H. VAN LENNEP.

J. C.Kock. AUG. CHALLAMEL noemtin zijn
werk Les Françaìs sous la Révolution onder de
rubriek : )I l’agent de l’étranger” p. 301, als
een der voornaamsten, JEAN CONRAD KOCK,
,,banquier hollandais, né à Heusden. 11 pa,,rait a v o i r éte l’agent d e l a Hollande. 11
,,avoit acquis une influence enorme sur
,,les * affaires commerciales, en France, et
,,faisait la Société ordinaire de Députés et
,,de Membres de la Commune, qu’il re,,unissait à Passy, dans sa maison. Les
,,conciliabules tenus par KOCK furent de,,voil&. KOCK, emprisonne, traduit devant
,,le tribunal révolutionnaire, fut accu& d'ac,,caparement, et condamné à mort.”
Wie kun en wil hieromtrent nadere aanwijzingen verstrekken?

J. H. VAN LENNEP.

Geheime godsdienstige genootschappen
op het einde der Wc en in het begin der
IBde eeuw, Tot die geheime genootschappen heeft, gelijk bekend is, in den beginne
ook C%&o Xacrum behoord, dat echter in
1801 openlijk voor den dag kwam. Doch
hebben er meer van die genootschappen
bestaan? Ik heb reden om het te vermoeden.
Hebben die genootschappen ook iets uitgegeven? Is er iets aangaande hunne inrigting, hunne werkzaamheden en hunne
bedoeling bekend ?
R.

Eet wonder van Jozua en de chinesche
kronijken. In een zijner werken, die ongeveer twee eeuwen geleden het licht zagen, meldt MARTINI, de jezuïtische zendeling onder de Chinezen, ten opzigte der
regering van den chineschen keizer YAO:
*Men heeft te boek gesteld, dat in die
tijden de zon tien dagen lang niet is ondergegaan, en de menschen toen gevreesd
hebben. dat de aarde zou verbranden.”
(sper haec tempora drebus decem non occidisse solem , orbemque conflagraturum
mortales timuisse. scribunt”). Zie Sinicae
Historiae Decas prima a gentis origine ad
Christurn natum (Lib. 1. p. 37).
SHUCHFORD
- in zijne Sacred and Pro-

Oestervangst. In 1776 verscheen onder
de oudheidkurrdige verhandelingen, van mr. R.
PALUDANUS, een berigt Omtrent het zoeken,
korren, bewaren en verzenden der zoogenaamde texelsche oesters. Daaruit bleek
onder anderen, dat men weinig minder dan
eene eeuw geleden, van Texel uitvoer met
ruim zestig schuiten (kaegen) op de oestervangst, zonder kleinere of haringschuiten,
welke de schippers aan een touw bij zich
hadden, daaronder te rekenen. Even ZOOvele schiermonnikoogsche visschers telde
men, doch van de Zoutkamp slechts vijf
en twintig. De vangst had destijds plaats
van ‘t laatst van februarij af, of als de ijsgang niet meer te vreezen was, tot aan november toe. In 1775 vroren vele oesters
op Texel dood. Van de oesterkor is er eene
plaat bij gevoegd. De knechts, naar hunne
bekwaamheid in ‘t zoeken, verdienden, behalve vrij kost, van f 60 tot f 150 in ‘t
jaar, terwijl sommigen op de part (of een
aandeel) voeren. Het korren duurde gemeenlijk van 25 julij af tot. aan ‘t eind van
‘t jaar. Men beweerde dat die van Schiermonnikoog een verdrag hadden aangegaan,
waarbij de kortijd bepaald werd, met verbindtenis, om de kleine oesters over boord
te gooien. De Texelaar plantte zijne ge.
vondene oesters op zijne eigene bijzondere
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bewaarplaats, bed of bank, vooral op de
plaat genaamd het Middelrond. De eerste
prijs bij verkoop was zeer ver.sc$llend;
soms f3 voor de 1000, soms f 12. De middenprijzen waren f5 à f 10; voor de’ uitgezochte groote betaalde men wel f14. Een
prijs van fS werd als eene goede markt
beschouwd. Een schipper, die niet jaarlijks
100,000 stuks ophaalde, had geen bestaan.
D e grootste uitvoer ging naar Hamburg,
waar men veel hoogcr markt had dan te
Qmsterdam en soms f20 à f30 voor de
1000 maakte. Die verzending ving aan met
het laatst van september tot paschen toe,
door andere schippers, dan die van Texel,
terwijl echter de Schiermonnikoogers en
Zontkampers hunne oesters met hunne
eigene schuiten overbragten. De koop en
verkoop geschiedde bij de mandvol (van
circa 400 stuks). Een enkele reis voer men
naar Petersburg of naar Riga met vaatjes
om landwaarts in te zenden, doende dan
ieder levende oester een dubbeltje en de
doode eene halve stuiver. Meer bijzonderheden zouden te veel plaats nemen, Vrage:
hoe deze vangst thans wel gaat?
H. R.

Prijs van de suiiker in den aanvang
der 16de eeuw. ))Ter selver tijdt (1508)
togen die schippers t’ Antwerpen in de
merckt om haer suycker te verkoopen, ende
sy presenteerden den suycker-backers te
gheven voor drie groot ‘t pont, ende sy
en wilden soo veel niet voor ‘t pont gheven, soo dat dese schippers ‘t selve suycker
een half jaer by hem lieden behielden, ende
verkoftent te Vastelavont, daer na, maer
noch en konden sy geen drye groot voor
‘t p o n t gekrij.gen.” - M . z. V A N BOXHORN,
Chronzzck uan
Z e e l a n d t , uitg. van
1644, dl. 11. bl. 377.
»Drie groot het pont” is 7l/, cents, en
ik weet uit de beste brovz, dat de suiker nu,
act. 63, acht ~YL zestig cents het nederlandsche pond kost, al is het ook het nederlandsche pond, en al ben ik ook geen suikerbakker. Doch, gesteld eens, dat het ruwe
suiker was, die de schippers van 1508 te
koop aanboden. vanwaar dan nog dat ontzagchelij ke verschil ?
Zeyst.
_
J. H. VAN LENNEP.

Volksoverleveringen betreffende Bikolaas 1. keizer van Rusland. In het week-

blad Notes a n d Q u e r i e s (3de ser. vol. IV,
p. 178) wordt door den heer GEORGE LLOYD
van Thurstonland het volgende medegedeeld:
ervoor eenige jaren,” schrijft hij, ~)verhaalde mij een poolsche Jood een treffende
bijzonderheid uit het leven van keizer NIKOLAAS,
die ik nergens elders heb opgetee-

kend gevonden, en alzoo gaarne door een
uwer lezers met bewijzen gestaafd of wederlegd zou zien. Ik voel mij verpligt voorshands er bij te voegen, dat er bij mij geene
reden bestaat om de -waarheidsliefde van
mijn berigtgever in twijfel te trekken, en
dat hij evenmin door iets hatelijks jegens
den vorst bezield scheen. Integendeel, toen
ik mij omtrent, dezen een onvriendelijk woord
had laten ontvallen, bestrafte hij mij met
de woorden 1) N Sst! Den overste uws .voZks
zult gij niet lasteren: en, daarenboven, hij
is de K o n ì n g v a n h e t N o o r d e n (DAN. X1,
passim),
wiens totkomst met de toekomst
mijns volks verbonden is.” ”
J) Hij vertelde mij dan, dat het de gewoonte
u as, wanneer de keizer te St. Petersburg
hof hield, om aai zijne majesteit op den
verjaardag zijner krooning, een zilveren armstoel aan te bieden, waarop de czaar dan
vervolgens plaats nam en het adres van
gelukwensching der deputatie ontving. De
laatste maal, dat deze plegtigheid met den
nu overledenen keizer geschiedde, en nog
v66r -dat deze den tijd had om te gaan zitten, trad een adjudant uit zijn gevolg plotseling vooruit, en gaf een harden slag met
zijn degen op de zitting van den stoel, ten
gevolge waarvan een geheime veêr in beweging werd gebragt, de leuningen van de
zorg zich openden, en twee scherpe klingen daaruit sprongen, die den czaar in
tweeën zouden hebben gesneden, indien hij,
naar gewoonte, zijn zetel had ingenomen.
Het gedrag van den adjudant verbaasde
de aanwezigen nog meer dan de aanslag
zelf. Dit gedeelte des geheims werd nooit
ontraadseld. Sommigen zeiden, dat hij er
van geweten had door ingeving van God:
anderen, dat een voorgevoel hem geleid had :
anderen, dat de adjudant een medepligtige
was, die op het beslissende oogenblik berouw
had gekregen. Verder liet mijn berigtgever
zich niet uit.
» Voorzeker zullen onder mijne lezers
eenige wijze lui over mijn verhaal het hoofd
hebben geschud, maar ik ben hier slechts
de tweede hand. Ik geloof nog, dat mijn
zegsman niet. in canards doet, en zal dit
blijven gelooven, totdat ik van beter overtuigd wordt.”
J.

H.

VAN

LENNEP.

Prelaat die een kind doorsteekt. In het

Tgdschrift

v o o r g e s c h i e d . enz. bij V A N D E R
1835, Utrecht, p. 311, leest men,
dat in het choor van de (voormalige) Mariekerk te Utrecht 1) begraven lag de kanonnik
I)HENDRIK
V A N BRANDENB~G, op wiens
1) grafzerk een prelaat in geestelijk gewaad
1 was afgebeeld, die een kind met een de)) gen doorsteekt.” Hierbij merkt de berigtMONDE
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gever op: 1) wij maken hiervan melding om
1) het vreemde van zoodanige grafzerk, of)jschoon wij niet in staat zijn geweest ver~dere bijzonderh”eden daarvan op te spo0 ren.” Het berigt geeft geen licht omtrent
het tijdvak van het leven en sterven des
kanunniks; doch p. 206 wordt er gewaagd
van een h.s. der grafzerken en wapens der
kerken van Utrecht, dat op het (stedelijk?)
archief schijnt te berusten. Wij kunnen
hiervan thans geene kennis nemen, zoo min
als van de lijsten van kanunniken, die
men zegt dat bij HOOGSTRATEN, Woor&enb.
in v., Utrecht, en in de Historiu Episcopatus, ook bij HOYNK zouden te vinden zijn.
Mr. J. D. Meijer. In het zeldzaam in druk
voorkomende ‘) pleidooi voor den gewezen
koninq van Holland over den eigendom
van het Paviljoen te Haarlem, in maart
18~20 gevoerd, leest men (bl. 4 en 5): ~~1k
nherinnere mij nog uit mýne kindsche ja
1) ren, hoe de grootmoedige vorstin, die thands
1) het gebouw’ bewoont, waarover wij ul. op

n heden te onderhouden hebben, het nederig
ndak van mijnen grootvader, toen de wijk)lplaats van het Doorluchtig en Erfstad) houderlijk geslacht, verliet, om naar den
)jzetel der hooge regering terug te keeren,
)I ik herinnere mij hare aankondiging” enz.
Vrage : wie was die grootvader, en waar
lag de woning , gedekt door het gemelde
nederige dak, te Nijmegen of elders? Welke
bijzonderheden, behalve wat. de bekende
Echfe bescheiden leverden, zou men hieromtrent kunnen bij brengen ?
A. L. T. A.

Meesterknapen van Holland. Waar zijn
de namen van alle de meesterknapen van
Holland te vinden?
c. P.
Bewindhebbers der westind. compagnie.
Waar zijn hunne namen te vinden?

Omwenteling van 1813 (vgl: X111. bl.
298, 331). Het verwondert rnq onder de
op bl. 331 opger,oemde werken niet vermeld te vinden het werk van m’. HERMAN
Geschìedenìs d e r Nederlandsche
Staatsomwenteling in 1813, twee deelen, drie
BOSSCHA,

1) Het stuk kwam niet in den handel, er werden slechts dertig exemplaren (ongeveer) rondgedeeld. Hoevele er gedrukt mogen zijn?
De titel is: Pleidooi in zake van LODEWIJK BO-

e n z . E r . , t e g e n d e n H e e r Ofjcier v a n
Justitie als Prokureur des Konings, Ged., uifgesprohen voor de regtbank van eersten aanleg te Haarlem
enz., door Mr. J . D . MEIJER,
in 80. 185 bladz.,
NAPARTE

zonder naam van drukker, of plaats; deze laatste
was echter Haarlem, als blijkt uit de voorrede.
Waar en door wien is de druk bezorgd ?

stukken, Amst. 1814-1817, waarbij nog
zouden kunnen gevoegd worden de brieven
van CORNELIS VAN DER AA, houdende verslag van
Woerden

het gebeurde te Amsterdam en te

ziz November 1813, onmiddellijk na
het gebeurde uitgegeven, Amst. 1813.
W. J. C. v. H.
- -

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE.
Penning met komeet. V66r mij ligt een
koperen plaatje, ter grootte van een cent,
dat waarschijnlijk eens volkomen rond is
geweest, doch nu aan alle kanten aanmerkelijk besnoeid is. De eene zijde vertoont
binnen twee dubbele regte en evenwijdige
lijnen, eene met sterren bezaaide oppervlakte. Van deze sterren is er een, schijnende uit den linker bovenhoek, met een
langen en breeden staart, en tusschen de
gesternten in staan de woorden, hier gedeeltelijk bij gissing aangevuld :
(QU) 1 SA (IT)
SI
ELLE
EST
BONNE
ou
MAUVAISE.

Op de keerzijde ziet men weder dezelfde
lijnen als zo0 even, en daartusschen twee,
elkander van boven en van onderen kruisende, beziëndragende takken, waarop de uitein-

den rusten van een gevulden pijlkoker en
een brandende fakkel, kruiselings over en
onder elkanders midden geplaatst. Op een
twijg, voortspruitende uit den bak links,
zit, achter het bovendeel der toorts, een
vogel (waarschijnlijk een duif) met een
grooten ring in den bek.
Wat is nu het beschrevene? Een speelpenning (hetgeen de vermelding van bonne
ou mtruvaise étoile haast zou doen vermoeden) of cen stuk, geslagen in een kometenjaar (spelt zij oorlog, --@Ykoker en fakkel- of vrede-duzy)? Ik weet het niet,.
Zeyst.
J. H. VAN LENNEP.

Gedenkpenning der krooning van keizer Jozef den laten tot koning van Hongarijë. Iemand heeft mij opgedragen onderzoek
te doen naar de waarde, welke de penning,
geslagen ter gelegenheid der krocning van
JOZEF
1, keizer van Duitschland, tot koning
van Hongarijë, ten jare 1687 - onder de
deskundigen heeft. Hel bedoelde stuk is
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van zilver, heeft een middellijn van 63
strepen en eene zwaarte van 99 wigtjes,
hetgeen (het wigtje tegen 11 ets berekend)
eene metaal-ffiaarde zou aangeven van f 9.90.
Aan de eene zijde leest men het opschrift
DIE FRVCHTEN VOM KRIEGEN : aan de andere
zi,jde D IE H O F P N V N G Z V M SIEGEN * D A S
HOCHSTE V ERGNVGEN. Onderaan, het jaartal 1687. Het verheven randschrift, zijnde
een chronogram, luidt VIVAT ET PLOREAT
IOSEPHVS

DIVINA GRATIG.

c+udm CORONATVS.

IN REGEM VN-

Het beeldwerk is het
fraaiste , dat ik ooit van dien aard heb
gezien, en zoude alleen voldoende zi.jn om
deze medaille, uit het oogpunt van kunst-

waarde, tot een sieraad van elke verzameling te maken. Ik meen, dat de bovenstaande
beschrijving genoegzaam zal wezen om den
kenner te doen begrijpen, welken penning
ik bedoel. Op vaderlandsche muntverkoopingen schijnt hij zelden of nooit te zijn voorgekomen, en ook op veilingen van dien aard
in Duitschland zeldzaam te z$n - althans
ik weet slechts van één exemplaar, en dat
nog wel van tin. Wie geeft mij de verlangde
inlichting, en meldt mij den naam van den
uitstekenden stempelsnijder, te regt een vorst
in zijn vak!?
Zeyst.
J. H. VAN LENNEP.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Daniel Joncktijs (vgl. X111. bl. 306,
340) gaf, behalve de P@bank wederspro;
ken en bemagtigd,. nog de volgende prozawerken in ‘t licht: Verhandeling over de
Tooverziekten , zamengesteld uit latijnsche
werken, inzonderheid van D. SENNERT; eene
verhandeling over : D e r mcrnnen o p p e r -

met koperen platen, bij

1666, herdrukt te Amst. 1699 in 2 dln.
gr. 8”. met fr. pl. Dit werk bevat eene
verzameling van ‘t .geen er door en over,
voor en tegen de vrouwen geschreven is,
en getuigt meer van zijne belezenheid dan
van zijn smaak.
J. C. K.

X111. bl. 339). In dl. 1X van den Vr;jen
Fries, is bl. 91 geplaatst een door mij medegedeeld, onuitgegeven gedicht van BALTHASAR BEKKER. Ophet einde Van het derde
couplet, staat aldaar achter het woord beklijven een punt, moet een comma zijn.
W. J. C. v. H.

waardigheid beweert tegen de vrouwelgke
lofredenen van dr. BEVERWIJCK ; Tooneel cler
Jalouzijen, na zijn dood uitgekomen te Rott.

WILLEM

DAMSVELD

en

WILLEM

PHILIPS

COUP,
VERBEEK,

DE

Amst. 1699, 2 dhr. 8”.
Zie V I S S C H E R S Gesch. der N e d .
kunde, dl. 11. blz. 285-289.’

Letter-

C. VAN MAANEN.

[Een paar der hier vermelde werkjes wees ook
onze medewerker L-- F-T. ons aan.]

Gedichten van Balthasar Bekker (vgl.

Daniel Jonctijs. Behalve het aangehaalde

JONCTIJS :
Verhandelingh
der Tooverzieckten ; Geschil van de SchootGeschil van de PVapene n d e Steeckvrije;
salve ; PARACKL~I Vrzje K o n s t , u i t verschegde Lat@sche boecken D . Sennerti v e r taald, en byeengeschickt door D. JONGTIJS,
Dordrecht, bij HENDRICKVANESCH,~~~~B~~

werk schreef D.

.in’t Hoff, Anno 1638, 12”. Andermaal Amsterdam bij GIJSBERT
JANsz. VAN VEEN,
1646, 12”.

De
Hedendaegsche V e n u s e n M i n e r v a of
Twi.st.qesprek
tusschen,
dezelfde, Dordr. bij
HENDRIK
VAN
ESCH,
wonende in’t Hoff,

1641, 4”.

Apologìa of gehangen Onschuld roerende
zijn misduid li~istgesprek der heden daagsche
Venus en Minerva, zonder naam of woon-

plaats van den drukker. Dordr. 1642, 4O.

Tooneel der Jalouzgen, waarop vertoont
worden veel treurige gevallen, wonderl$ke geschìeclenissen, sci~rìkhel~ke
en wreede uìtwerkselen der Jaloursheìd, zeer geleerdelijk becchreven door D. JONGTIJS. in zijn leven der
Medicijnen Dcctor. Tot Holl. bij JOANN.
N AEHANUS, 1666, 2 dln. 8”. Tweede druk

Plaats uit VondeIsLucifer (vgl. X111.
bl. 308. 335). Ik begin met v. 31. te betuigen, dat het zich kwgten in .@nen last
in de door hem aangehaalde twee regels
uit VONDELS Lucifer veel duisters bevat.
Als ik evenwel dc eerste negen regels van
het eerste bedrijf; waarin BELZEBUB de opdragt van LUCIFER aan APOLLION kortelijk
mededeelt, nalees, e n daarmede i n v e r band breng, dat op BELZEB~BS vraag: ,, Wat
brengt Apollìon?” deze antwoordt : Ik Jleb, zoo
vl(jtìgh

als ick kon, het 1aegJz gewest bespiet,” -

dan komt het mij voor, dat hij het laegh
gewest bespìet heeft, zoo vJ@ìgJt als hg kon,
zoo vlijtìgh als het hem mogelijk was geweest in den hem gegeven tijd (want in
regel een en zeven schijnt het, dat LUCIFER
haast maakte met APOLLIONS terugkomst;
althans er ligt on.gedllld in), maar dat hij
zijn onderzoek, bij ruimer tijd met grootere
opmerkingsgave dan hij zich toekent, nog
vZzjtigher zoude hebben kunnen doen. Daarna
verhaalt APOLLION j]I plastische taal de
heerlijkheid der aarde, der paradijsnatuur
en der menschen. Hij staat verbaasd over

de koninklijke waarde van ADAM; en nog
heeft hij niet uitgeweid over de roerende
schoonheid van EVA, de lieve en wegslepende mannin, of hij is reeds 266 door de
aarde en hare schoonheden ingenomen, dat
hij niet in kon honden te zeggen:
) Had zich Apollion” (zoo als hij wel had ge.
wenscht. maar niet heeft kunnen doen, ten
vollen, naar den eisch van zijn gevoel en lust)
)1 in” van
( ))122 ynen last gequeeten, Hij had ons
hemelt@k in Ad lms R@k vergeeten.” Om dus
in zijne zending, ten dienstc vztn LUCIFER.
zijn gebieder, voor diens zaak tegen den
Allerhoogste, niet verloren te gaan op de
aantrekkelijke en boeiende aarde, acht hij
zich in die twee regelen, als een getrouw
dienaar, eenigermate gelukkig, dat hij zich
NIET ten vollen in (van) @elz Zast gequeetelz
heeft, want anders zoude hij op de aarde
gebleven zijn, en ware dus daar blijvende
voor LUCIFER en diens (ook zijne) zaak verlooren gegaan.
Dit weinige moge v. M. voor mijne ziensv;ijzc nemen. Ik geef mijn oordeel voor een
ander, mits voor een beter. Men zal toch
voor het woord Zast geen lust hebben te
lezen, als eene schrijffout van VONDEL, die,
door hem zelven voorbggezien, in zeker
alle uitgaven 1s overgenomen. Mogt het echter zijn, dan zou een kw$en in z@en lust
gecne verdere toelichting behoeven. V. M.
sla ten overvloede op de beide regels VAN
LENNICPS
Fondel eens op: míj dunkt, deze
kundige- taal- en zinvorscher zal daar wel
eene aanteekcning of verklaring hebbn bijgevoegd. Ik heb die uitgave niet bij de
hand.
F. F. C. STEINMETZ.
Aarle-Rixtel, 18 act. 1863.

De staatsomwenteling van 1795 enz.
(vgl. X111. bl. 267, 338). Ik heb altijd
mr. J. EI. APPELIUB als schrijver van genoemd
geschrift hooren noemen. In mijn exemplaar
staat zulks vooraan ingeschreven. Prof.
G. w. VKEEDE haalt het, dan ook, in zijne
Geschìeedenis der Diplomntìe van de Bataafsche Republiek, dl. 1. bl. 14, aan als een
werk van genoemden staatsman.
W. J. C. v. H.

sold the manuscript to MURRAY, the publisher, for 2000 guineas.
The fríends of the noble poet became
alnrmed on account of the disclosures said
to have been made in the memoir, and
offered to advance the money paid for the
manuscript, in order that lady BYRON and
the rest of the family might have an opportunity of dcciding whether the work
should be published or suppressed.
The result was, that the manuscript was
destroyed by Mr. WILMOT HORTON and Cozonel ~OYLE, as the representatives öf &p”.
LEIGH,
BYRON'S
half sister.
MOORE repaid tbe 2000 guineas to MURRAY, and the latter engaged him to write
the L@ qf By?*on, contributing a great
mass of materials, and ultimately giving
no less than 4870 8 for the +.” (@arter& Re2;iew, 1853.)
C. VAN MAANEN.

Amsterdamsche predikanten. Bestaat er
met, betrekking tot de amsterdamsche predikanten geen werk, waarin melding wordt
gemaakt van hun levensloop, hunne geschriften, enz.? Over de dordrechtsche bezitten
wij het werk van dr. G. D. J. SCHOTEL,
over de vlissingsche dat van VROLIKHERT,
om van anderen niet te gewagen.
7
Vesling (Johannes) (vgl. XTTI. bl. 339),
beroemd ontleedkundige en botanicus, geboren in 1598, te Minden, in Westfalen,
overleden in 1649, te Padua, na zi,jne terugreis uit de Levant, heeft onder anderen
uitgegeven : Obsercationes et nokre ad Prosp.
AIpirzi librum de plu&& Egypti, cum additamen to alìarum plu,nturum ejusdem regionis,
Padua, 1638, in 4”. Syfitogma an.atonicum,
publicìs dissectionibus in auditorurn usum diligenter nptatum,
Ibidem 1641, in 4”. D e
beste uitgave is die van I;trccht, 1696,
i n 4”., vermeerderd door GEKARD BLANC.Observationes anatomicae et epistoltre medicae,
Koppenhagen, 1664, in 8”.
Nijmegen.
VAN EMDE.
-

-

Fragment van 0. Z. van Harens 1) Ge-

MBmoires van Lord Byron (vgl. X1. bl.
239). Op de door den heer SALVADOR t.
a. p. gedane vragen kunnen wij het volgende antwoorden :
1”. THOMAS MOORE is overleden den 2Çaten
febrnarij 1852.
’ 2”. Omtrent de Mémoires zegt CITAMBERS
i n z$lie C)dopaetlia qf En,qlish Literature.
Lonc’lon and Edinburgh 1360. 2“ v o l u m e ,
page ,521, d i t :
1) BYRON had written memoirs of his own
life, which he prescnted to MOORE, who

zang aun het Vereenigde Nederland” (?), in
het Engel& oveygebriyt.
Extrctct of Mr. VAN HAAREN'S »Love of
Peace,” a Poem in three Cantos, wrìtten a’n
Low Dutch.
Daughter of JOVE. CALLIOPE the fair,
With wreaths ambrosial dress thy golden hair;
Descend, bright Muse, display thy blooming face,
-4nd teach the lyre to sing the sweeta of
.

.

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.
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I

PEACE.
. . .

.

While MARS retentless, from his iron car,
Pours w i l d affright,, a n d wakes t$ ;fre
Pollutes the earth, and taints the whole:
some flood,
With lawless havock, and with human blood;
Smiles in hit progress, as he looks behind,
To see the ruin suit his savage mind;
Beholds the chearful marks of labour broke,
The harvest vanish, and the village smoke!
Only the peasant left, - spar’d to deplore
His crue1 fate, and curse the hand of pow’r!
Thus, while the God waver high the ruddy
brand,
From Elbe to Rhine, and threatcns every
land ;
Say-heav’n-born PEACE! say, where dost
thou reside?
What people bless thee? or what regions
hide ?
Where shall the Muse discover thy retreat,
And pay her willing homage at thy feet !
But henrk, what pleasing sounds salute
my ear?
Sea BELGIA, from her sea-green couch appear
With matr*on-look - a venerable form!
In freedom great - and eyes the distant
storm!
))Hither (she cries with a majestic air)
nLet the oppress’d and desolate repair!
))Here Peace invites, fair partner of my
throne,
1) And calls these happy provìnces her own!
1 This quiet clime no rude alarms infest,
1) Here every virtuous ezile boasts a rest;
))Peace’ guards my limits with her olive
wand,
»And arts and riches rise on every band.
» The gladsome peasant tills the fertile plain,
1 Assur’d in Peace to reap the honest gain;
1) My busy Merchants trust their annual store
1) To the known flag rever’d by every power !
) My honour’d chiefs, like those of antient
Tyre,
N Behold even KZngs their confidence desire :
j)My people al1 one genera1 union prove,
) Deriv’d from Liberty, sweet source of Love.
1) Hence Commerce, bcauteous stream, delights
to flow
H AS far as Ocean rills or winds can blow;
» She sprends my fame to either India wide;
1) She brings back foreign wealth with every
tidc :
n And long as winds can waft, or Ocean
flow,
»That Fume shall brighten and that Plenty
grow !”
Afgeschreven uit het Gentleman’s Mugua2ne fur 1742, vol. X11, p. 270.

Zeyst.

J. H. VAN LENNEP.

Lied : Al is ons prinsje nog zoo klein.
Wie kent nog den tekst van dit volksliedje
uit de vorige eeuw, dat wel in of kort na
1752, in elk geval voor 1766 zal geboren
zijn, en waarvan de melodie nog onder ‘t
volk voortleeft, al bleven van ‘t liedje zelf
niet meer dan een paar regels in het* geheugen der ouden van dagen bewaard ?
S. J.

Willem de Langen. \Vie was deze schrijver van een werkje van 8 bladzijden, getiteld: Hollundts-intrest, b e s t a e n d e in w i n s t
ende verlies, heerlZjck beschreven. Ofte n,iezrwe
i n v a l l e n d e G e d u c h t e n , vermaeckelijck
ende
geestich, op het papier ghebracht,
door WILLEM DE LBNBEN. Tot Amsterdam, gedruckt
voor JAN STAVAST, woont in de Reder en

Linen Koopman. (Zonder jaartal). Op het
einde dit versje:
Die al sijn doen met reden doet,
Die is voorwaer geen geck of bloet:
Of soo een wijs man iet ontvalt,
Wie seijt dat hij ‘t stuck heeft vermalt ?
Een wijs man komt wel in den druck,
Een teken van sijn ongeluck,
Maer hij door wgshcijt licht ontsprinckt,
En aen sijn Druck niet lange hinckt.”
Het staat bij mij achter de Engelse, Nederlandse en Munsterse
krakkeelen.
& vermeerderd, door WILLEM SWINNAS

Verbeterd

M. D.

Rotterd. 1667. kl. 8”.

Verscheide gedichten. De bekende ver-

Verscheide Nederduytsche
gedichten
P. C. EIOOFT, C. HCYGENS, C. BARLAEIrS
enz., uitgegeven te Amsterdam voor LODEWYCK SPJLLEBOCT, 16,53, 2 dl. kl. 8”.

zameling
Van

.

volgens den titel bijeenwebragt door
y:v. M. Weet men ook wie diej. v. M. was?

Sterne’s Tristram Shandy. Dat dit hoogst
interessante werk echter veel onbegrijpelijks heeft zal ieder zeker. met mrj eens
zijn. Vooral heb ik daarmede op het oog
de beschrijving van een grooten neus. Reeds
herhaalde malen is die passage door mij
gelezen, maar alt*ijd met hctzclfiie resultaat,
namelijk, dat ik die niet begrijp. Wie kan
mij hierin een weinig licht verschaffen en
zeggen, of er ook een bepaald persoon mede
wordt bedoeld?
A. v. R.
Utrecht.
Bijdragen tot het measchelijk geluk.
Dit tijdschrift verscheen gedurende de jaren 1789 tot 1797. Wie waren er de schrgR. R.
vers van?
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Levensbeschrijving van Bernardus Bosch.
De predikant B. BOSCH, die als patriot genoeg behend zal zijn, verhaalt aan het einde
van den Godsdienstvriend, ren weekblaadje,
dat hij van 1789-95 uitgaf, iets van zijne
wederwaardigheden gedurende die jaren.
Telkens komt daarin voor: dit of dat zal
J

ik later in mijne levensbeschrijving vermelden. Is die levensbeschrijving ooit in
‘t licht verschenen? Zoo niet, werd deze
dan ook onder zijne nagelaten papieren
gevonden? En waar zijn die papieren gebleven ?
R . R.

KUNSTGESCHIEDENIS.
Nederlandsche Tapijtwerken’ (vgl. X111.
272, 308, 341). Ten bewijze, dat ons land
reeds vóór de Gobelins in dezen tak van
nijverheid uitmuntte, strekke nog het volgende:
Le pape (LEON X, 1513-í521), désirant orner les appartements du Vatican,
et la chapelle Sixtine, de tapisseries qu’on
fabriquait alors en Flandres, à peu près
comme on le fait aujonrd’hui aux G O B E LINS, charges
RAPHAEL de dessiner les sujets qui lui paraîtraient les plus propres a
ce genre de travail. RAPHAEL les choisit
dar s les Actes des apôtres, et les traça
sur des cartons qu’il coloria à la détrempo.
Chnque sujet fut entouré d’une bordure en
grisaille, où furent représentés les principaux événements de la vie de LYON X.
RapHA&, charges VAN ORLEY de surveiller
la fabrication des tapisseries commandées
a Bruxelles, d’après ses fameux cartons.
Les tapisseries ont Bté vendues ou détruites par les Français, en 1798, k la
prise de Rome, elles étaient, dit-on, d’une
merveilleuse beauté. Quant aux cartons,
originairement
au nombre de douze, ils
restèrent pendant bien des années en la
possession des familles des ouvriers flamands
dont un des descendants cn vendit sept à
CHARLES Ier d’sngleterre,
environ un siècle
après la mort de RApHAëL: ces cartons
sont encore, en Angleterre, le plus riche
trésor de la galerie nationale.” (J. C~INDET,
Histoire de la Peinture en Italie, vol. 1. 200.)
L-F-T.

tzuee kinderen met zijn sabel quetst o p d e
turfmarkt in ‘s Hage, den 6 JuE$’ 1’788. ïUeer

bijzonderheden van haar te ontdekken zal
moeielijk vallen.

J. C. K.

JJ

Maria la FarguGgl.

Adriaan en Gideon van Nymegen (vgl.
XTII. bl. 309). De rotterdamsche geneesheer
DIONYSIUS
VAN NYMEGEN,
overleden in november 1802, bezat een uitvoerig register
van zijn geslacht. De tegenwoordige bezitter daarvan zou wel alle mogelijke opheldering kunnen geven. Ruim een paar jaren
te voren was ik eene nederlandsche hijbeluitgave in groot Po. meester geworden,
die ik lang had gezocht, op de schutbladen
voor en achter vond ik allerlei aanteekeningen omtrent eene familie VAN NYMEGEN.
Ik maakte de vastgeplakte bladen voorzigtig los, schreef ze af, en toonde het afschrift
aan den waardigen geneesheer, die er terstond een afgebroken tak van zijn geslachtsboom in herkende. Voor mij was dat reden
genoeg om de blaadjes en afschriften, en
eene daaruit opgemaakte stamtafel af te
staan. En nog bezit ik den brief, wsarin
dr. VAN NYMEGEN mij berigtte, dat hij de
hem bezorgde familie-aanteekeningen
als
een sucI*urn memoriae in zijn geslachtregister had nedergelegd. Verder kan ik er
niets van zeggen. Maar weiligt helpt mijn
berigt toch op het spoor.
S. J.
Vijf onbekende portretten (vgl. X111.
bl. 155). De stamlijst van SPOELB~~RCH

X111. bl. 310,

341) was de zuster van PAUL CONSTANTIN LA
geb. te ‘s Gravenhage, en te Leiden
gestorven in 1782. Zij heeft binnenhuisjes
en figuren geschilderd, die niet onverdienstelijk zijn. (IMMKRZEEL in voce.) GKRAMM
deelt meer omtrent haar mede, en vermeldt,
dat z;j zich ook met het teekenen van geschiedkundige
\voorvallen uit haren tijd
heeft onledig gehouden. Hij noemt o. a.
Plegtige deputatie aan 2. D. H. WILLEM V
enz. den 10 julq 1788, door F. II. K. in ‘t
koper gebragt. - Gedenkwaardig tafereeltje
FARGUE,

van den Jager van den‘ Franschen Ambassad e u r d e n G r a a f de S t . Priest, alwaar hij

[bij

FRANCQUEN, Rec. hist., généal. enz.] vermeldt: JJmRDmAND DE SPoELBERCH, né &
DE

Bruxelles, le 13 août 1596, mort le 8 fev.
16C5, enter&, ainsi que son épouse, aux
Récolets, a Louvain “), chevalier de l’ordre
militaire du Christ [par Bref du pape ALEX.
VII. du 10 fév. 1662 “)], seigneur de Lovenjoul”), chef-mayeur des dix villages de
Lubbeeck, par patentes du 26 fév. 1633.
11 défendit courageusement la ville de LouRW. LOVan., p. 93, 94.
2) Zie Suìte du Suppl. au Nobìl. des PapBas,
t. 11. p. 90.
3) Sedert 7 act. 1648, door koop. Ibìd. p. 89.
47*
‘) í%3 P. DIVAEUS,
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vain contre les Français et les Hollandais
dans le regiment du baron de Wesemael
[den bekenden GROBBENDONCK], en 1635 4).
11 accompagna, le 15 avril 16%1, le seigneur
de Boisschot, baron de Saventhem 6), envoyé en ambassade extraordinaire près du
roi de France avec LOUIS VAX DEN TEMPEL "),

GILLJSGODIGNIES etJ.-B.

HOUWAICRT.

11 épousa, le 12 janv. 1626, a St.-JosseTen-Noode, près de Brux., ANNE DE GRIMALDT DE MORAZANE, fille de SIMON [fils
de JEAN-BAPTISTEOLU, dut de @nes], secret. du cons. priv. des Pays-Ras, de
l’illustre maison de GRIMALCI, princes de
Monaco, ducs de Valentinois, chevaliers
de la tolson d’or, et de MADELAINE DE JOIGNY DE PAM~CLE, fille
du tres-ill. sgr. JEAN
de P., écoutette de Bruges, sgr. de Caestre,
Gothem et de Jacqllel.”
FERDINAND was zoon yan JAN
SPOELBERCH, die den 30”“”

BAPTTSTA

junu lG$3
ridder gemaakt, werd door keizer FFH~IKAND
II., luit.-meier van Leuven in 1.598
enz., t lG27, en van MARIA MAGDALENA
GARET.
WILLEM, minoriter geestelijke, g.
21 aug. 1 SB’\, + 1 j un. 1633, was zi,jn vaclers broeder. Zie DE FKANCQUEN, t.n. pl. De titel van burggrrlaf, thans in dit. geslacht, was ook, voor ceuwcn, die van
diens vermoedelijken stamvader, heer JAKOB,
burggraaf van Leiden.
M”.
VAN

Portret van koning Willem 1 met den
_ mantel (vgl. X1. bl. 174, 370; X111. bl.
270, 342). In welk jaar is G. K. graaf VAN
in
ongenade geraakt? Ik doe
deze vraag naar aanleiding van het medegedeelde door J. L. A. 1. (Nav. X1. bl. 370),
in verband met het verhaal van den heer
J.- VAN LENNEP (l%V. x111. bl. 342).

HOGENDORP

EEN

PLUIZER.

Dirk RaphaGls Camphngsen. Dezer dagen bezocht ik hei, Museum Boymans t e
Rotterdam, en welke verrassing wachtte
mij dti&r !
Onder een stukje, voorstellende een dorpsherberg waarvoor een wagen met duchtig
beschonkene boeren en boerinnen, in teedere
omhelzing, prijkt in gulden letteren de naam
van D I R K RApHAëLs CAMPIJUYSEN.
Op,
biografen! naar Rotterdam, om een geheel
nk!UW
veld te ontgiiirien: IIDIRK RAPHAëLS
CAMPHUIJSEN
als schilder”, en wel op de
meest geprononceerde manier van OSTADE
O~TENIERS. Dat de commissie van ‘t Museum
Boymans zich haaste den vromen arminiaan in zijn eer te herstellen: de man die
STARTER zoo kapittelt over zijn LìedebOek,
wordt door u voorgesteld als sc?&Zer van
zulke levenslustige tooneeltjes : hij voelt
het in zijn graf!
L-F-T.

Portret met aurea mediocritas. Wien kan
het -volgende portret voorstellen? Een man
ten halven lijve, regts gekeerd, gekleed in
een met bont afgezet gewaad en met een
baret gedekt. Om den hals hangt aan een
zwaren gouden keten, een penning van hetzelfde metaal met het borstbeeld van WILLEM
den Zw[jger (?). Rondom het porlret,
dat en médaillon op paneel is geschilderd,
staat: Aurea medì- ocritas. Aetcntis 53. Boven het hoofd staat dit wapen: van keel
met een keper van sabel, vergezeld van 3
croissanten, 2 en 1 van zilver. Op den gouden helm ligt een wrong van keel en zilver, en hierop vertoont zich als helmteeken
een zilveren liggende croissant, tusschen een
vlugt van hetzelfde. De dekkleeden zijn
van keel en zilver.
H. v. 1.

TAALKUNDE.
Doe wel- aan iedereen, al was het ook
een Fries (vgl. A. R.; X111. bl. 96, 183,
311). In den Nmorscher X111. bl. 311-314
heef’t ? (het stuk is zonder naamteekening
of initialen) eenige uitvoerige beschouwingen geleverd tegen de weinige regels, door
mij t. a. p, bl. 183 geplaatst, ten betooge,
4)

Voyez la belle attestation du capitaine

VLIET.
-- DE FRANCQ. 1. C.
6)
FERDINAND
VAN
BOISSCHOT .

graaf van Erps
(16..9), kanselier van Brabant, door Spanje naar
de munstersche vredehandeling afgevaardigd, t 16 49.
6) L. VAN BRABAND gez.
v. D.
TEMPEL ,
ridder,
meier van Leuven, drossaart van Brabant enz.,
t 1633. Zijne dochter tr. ALBERT MULERT , graaf
van Hautreppe en des H. R. R.

dat mijne aldaar geleverde bewijzen geen
steek hielden. Het is mijne gewoonte, ook
in andere betrekking, met, om in repliek
of dupliek te treden, waar die niet noodig zijn, maar hiervan moet ik voor dezen
keer afwijken en een enkel woord tot wederlegging zeggen. De schrijver gaat namelijk van de veroitderstelling uit, dat het m+e

b e d o e l i n g zode geweest z<jn, o m , w a a r i k
sprak van Friezen, bepaldel;jk
daarmecle aun
t e wijzen, de b e w o n e r s v a n het eìgewlijl o f
TEGENWOORDIG
FRIBSLBND.
Hij z:Ft zulks

met zoovele woorden,
onbegrijpelijk , hoe
die
veronderstelling
ik had juist het oog

bl. 311. My is het
mijn antagonist tot
kon komen. Neen,
op de vroegere uit-
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gebreidheid van Friesland, tot aan het Sinceen zaak lippis et tonsori’bus
notum;
en daar nu het Szizcfal in Vlaanderen is
te zoeken en mijne bewi.jzen, dat de nub u r e n d e r F r i e z e n h e n vreesden, uit Vlaamsche stukken geput waren, zoo vervalt de
geheele grondslag der redeneringen, waarop
men de tegen mij aangevoerde bedenkinge% bouwt. De veronderstelling toch, waarvan hij uitgaat, is geheel valsch ; atqui e r g o . - Ik zou hiermede kunnen
volstaan; maar nog een enkel woord over
sommige opmerkingen. Ik lees: j)En la
parvisse de Rekenynghe. Aan die woorden is het niet mogelijk eenigen zin te
hechten, tenzij men leze: )) En la paroisse
de Kekinghe”. De verandering van parvisse
in p;nroisse als drukfout staat reeds op het
schut blad van den Nav. 1863 no. 10, en
of men Rekenynghe of Rekinghe leest, dat alles
zal tot de hoofdzaak wel niets afdoen, deze
namelijk, dat ik beweer, dat de Vlamingen
in de middeleetiwen de Friezen vreesden.
Mij dunkt, die leenman, die op de brug
van een burgt bij Veurne de wacht moest
houden, contre les Vryses saulvafqea,
opdat
de graaf van Vlaanderen rustig zijn dutje
of maaltijd kon doen, is een bcwi,js, dat
de Friezen lastige naburen van de Vlamingen waren.
Men beroept zich op MENSO A L T I N G
en
HOOGSTRATEN
om te betoogen, dat zeer
veel andere landschappen als tot Friesland bchoorende, werden beschouwd en de
bewoners daarvan onder den naam van
Friezen werden aangewezen en oolr MAERLANT wordt tot dat einde aangehaald.
Ik dank den schrijver voor die citaten,
alhoewel A L T I N G en H O O G S T R A T E N bij mij
niet veel gezag hebben, maar het is mij
onverklaarbaar, hoe men ze tegen mijne
stelling, dat de Vlamingen de Friezen vreesden, kon aanvoeren en daarbij niet op de
gedachte komen, dat ook ik juist die vroegere uitgebreidheid van Friesland op het
oog had. De TVest-liliezen woonden, tusschen het Vlie en het Sincfal. ))Apnd occidentules Fresiones, inter Flehi et SincfaZam”
Adda’tio Sapientum ud leges frisionum 5 LVIII
in fine en het. Shcfd lag in Vlaanderen.
11De Ripa i n Fltrndriam a d S ì n d v a l velificari potcst duabus diebus et totidem noctibus”zegt ADAM VAN BREMEN. Nergens (om
ook een enkel woord van de gissing van
KLUIT, dat men voor bestiales Fresones,
vestrales Fresones zoude moeten lezen, door den
schrijver onder D. aaRgevoerd, te zeggen)
nergens in die oude kroníjk worden de Friezen alzoo genoemd, altijd of alleen Ir’*e.sones of Fresones Occidentules p. 75, 77, 113,
120. Spreekt, zij van de zuidelijk wonende
Friezen, dan noemt zij ze ulteriores Fre-

jw

(

sones p.

55. Vestrales is mij nooit voorgekomen.
Verder word ik gekapitteld, omdat ik .
gezegd had ,,JACOB VAN MAERLAKT ookuit
die buurt afkomstig”. Nu ligt Damme wel
niet bij Veurne, maar in het algemeen gesproken, geloof ik, dat, als men van die
twee vlaamsche steden gewaagt, men wel
zeggen mag, dat zij in &ne buurt liggen
van de Nederlanden. Die daarover valt,
zegt het spreekwoord, is een kniesoor. Het
bewijs, uit het Reglement van 1252 door
mij ontleend, wordt ook bestreden. Ik geloof, dat de bedenkingen, daartegen aang%voerd, niet van grond ontbloot zijn en
laat het dus met den schrijver bij provisie inhet midden, of het reglement eenigermate bewijs oplevert.
J. D.
L.
Isekeepe. In de Naaml. van Uitlandsche
Predikanten,
voorkomende bij H U N N I U S ,
Zeeuwsche Buise, treft men aan :
Isekeepe, JOHANNES FRSELIUS,
- die later: in 1662, als pred. te Kadsand vermeld
wordt. Welke standplaats wordt hier bedoeld met. : Isckeepe ? - En welk verband
zou er bestaan tusschen genoemde plaats
en de uitdrukking: h$’ is naar Iesjekeep, hij is dood (vermeld in Nav. 1X. 318), welk spreekwoord, zoo ook elders, dan toch
bijzonder op Zuidbeveland , in de volkstaal gehoord wordt?
Wolfaartsdijk.
J. VAN DER BAAN.
[Isekeepe of lesjekeep is Essequebo].

H e t ,,zeebaer.”

,,Calvaer Hayman.” Ik

lees in de C h r o n i i c k v a n ZeelanJt, door
MARCLJS

ZUERIUS

VAN

BOXHORN

(Uit&

Van

1644, dl. 1. bl. 56):
1) Vliete in Noord-Bevelandt, ‘t welck een
visschers Hiecken was, placht over tseventich jaren een schoon haven te wesen, daer
meer Buyssen afvoeren, dan ‘t nu van
eenige havene in Zeelandt doet. Soo ist
gebeurt datter in de Harinck-teelt dertich
Buyssen van dacr geseylt zijn om den harinck te vangen, de welcke in de zee gekomen wesende, by storm en onweder gebleven zijn, soo datter niet een mensch te
lande af en qnam. Ende dese dertich Buyssen uytgeseylt wesende, souder noch ontrent
der nacht eenen anderen Stierman met syn
Bûysse uytgeseylt hebben, ten hadde gedaen
‘t Zeebaer, ofte, als men ‘t hier in Zeelandt
noemt Calvuer Hayman, dat aen den Stierman hem soo seer strijckende was, soo
dat hy seyde : Beestken, waerschout ghy my,
ick sal liever t’huys blyven. Ende die Stierman niet wetende, dat dese dertich Buys-
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sen gebleven waren, is op dat pas t’huys
ghebleven, ende heeft alsoo syn lif behouden.”
Nu zie ik wel het woord Hayman op bi.
290 (vgl. bl. 377, r. 3 v. b.) van hetzelfde
werk met Hoiemen verklaard, maar dit belet mij niet hier te vragen, wat wordt hier
bedoeld met het ~)Zeebaer” en wat met
N Calvaer Hayman ?”

J.

H.

VAN

LENNEP.

Galeien. Het is bekend dat de g a l e i e n
een straf of verblijfplaats zijn voor misdadigers ; maar nu bestaan er op de boekdrukkerijen langwerpig vierkante plankjes,
die aan twee of drie kanten met, een latje
voorzien zijn, waarop de typograaf de door
hem bijeenvergaarde letters opzet, om zoodoende paginaas
te verkrqgen.
Dit plankjes dragen insgelijks den naam van galeien.
Weet ook iemand mij te zeggen, of dit met
elkander in verband kan gebragt worden,
en waar of het zijn oorsprong van heeft?
HERBERT

EVERTS.

Woorden o p Zuidbeveland in gebruik
(vgl. A. R. en dl. X1 en X11). Na al hetgeen te dezer zake en vooral ook in den
Navorscher bereids geleverd is, meen ik de
volgende opgaaf van woorden en uitdrukkingen, bijzonder op Zuidbeveland in gebruik, mede ter plaatsing te mogen aanbieden, aangezien van deze, voor zooveel ik
mij daarin niet vergis, nog geene melding
gemaakt is.
Aìren, - gewoon worden.
Airmetierig, - armoedig.
Airzak, - een lastig man.
AZZui-ui,
allou-ou,
- geroep van de koewachters.
Anfaiger, - handveger.
Arzin’, - azijn.
Babbe, - eene klep of rookscherm am
den schoorsteen.
Buksje, - kopje, om uit te drinken.
Beite, - een ooi.
Besmossen, - bemorsen.
Bewinde, .- zeker onkruid, dat snel voorttiert, en zijne ranken om andere planten
windt.
Bezag guan (Op), - te visite gaan, iemand
gaan bezoeken, bij wien men geno0digd.i~.
Binaìm, - scheldnaam. De daad heet
binaimen of ut’maiken.
Bleusje. 1 schiet en bleusje, - hij krijgt
een blos.
Bovensermens, - met geweld, de armen
naar boven,
Breisel, - het gebreide.
De.qe. Ik bin er dege o p , - ik heb er
zelfvoldoening van.
Dege. I ìs dege, - hij is goed ontwikkeld.

Deurairìg, - met verwarde haren.
Deure gain (Er vun.). 1 gaìt er van deure, -

hij gaat heen, vertrekt.
D@te, - gaauw, ras, vlug.
Dikkels, - soms.
Dit op, gunt op. Spreekw., - voor deze
en gene kant uit.
D o l , - last. Ik eb er dol meê. Ik heb
er last van.
Drossen of drussen, - wegloopen.
Eeuwig en erfelìk. Spreekw., - voor:
altijd.
Ezje, - e g g e .
Eil&elinge,
- eindelijk.
Eize, - hengsel van een’ emmer,
E l f d e n ooijevair,
- een kind, dat

enz.
achter
de anderen geplaatst, minder geteld wordt.
Emtrok, - kleedingstuk over het hemd,
dat’ in het midden met &ne rij knoopen
sluit, Worden de panden over elkander geslagen, dan noemt men het borsfxok.
Es en des. Spreekw., - heen en weer.
Essentennen (Van), - van het eene tot
het andere eind.
Eunek, - honig.
Fuutje, - falie.
Fz$xkkerìt~es, - beuzelingen.
Finistig, - slim.
Fleuken, - gescheurde
kleederen.
F o o i ! - geroep tegen de paarden, om
den galop of tred te doen vertragen.
Freet, (hardlnnge klank). Da’s freet! uitroep van verbazing.
Frikkeze’ren,
- smullen.
Gaaiste’ren.

‘t Zul der gaaiste’ren, -

‘t

zal er spannen.
Gedeeld, - middelmatig van grootte.
Gedoen te, - veel beweging.
Geene (‘t is), - ‘t is niet waar.
Gelewiewouw, - wielewaal. Een vogel.
Gelneen, - doodelgk ziek.
Gier, - inhalig.
Gìnegcrppen en Gichelen, - onophoudelijk lunchen.
Glui, - gezuiverd stroo, vooral roggest.roo.
Gouwgroot, - de canada- l)opulier.
Grenzen, hinniken, van een paard.
Grummen, - priiilen.
Grus’lcmenten, - kleine stukken.
Gunter, - ginds.
Haìk!;es, - haakjes.
Heksje, - hekkeutje of hekje.
Hompelepompelìg, - hobbelige, ongebaande
weg.
H u ì s o p ? - grroep tegen de paarden,
om achteruit te gaan.
NB. De h wordt intusschen nooit uitgesproken of gehoord.
Ielk, - elk.
lenkeld, - zeldzaam.
lesjekeep gaan, - dood gaan.

fngst,
Inpot,
Itouw,

-- hengst.
- inktpot.
ook ut’ouw! - geroep tegen de
pa’arden, om regtuit te gaan.
IverQ, - huiverig.
Jongen. jui, jongen nèe! - versterkende
bevestiging of ontkenning.
hramrne,
rèekamme en luzekamme, - ecne
wijde of grove, en fijne kam.
Kammenet, - kabinet.
Kerdut’gain (Op), - er op uitgaan.
Kervé, - Karrewei.
Kieën, - kiemen van de meekrap.
Kitelsteent,e, - kiezelsteentje.
Klaaran.sie maiken, - klaar of gedaan
maken.
Kloot;ers, - klavers.
Kluit. - 1 zit Li de kluit, - hij heeft
geld, hij is rijk.
Klunter, - iemand, die door onhandigheid weinig goeds kan verrigten.
Kluppel, - knuppel.
Knikkers, - scheldnaam voor leden van
de afgescheidene kerkgemeenten.
Knufelen,
- knutselen.
Komméren,
- praten (in kwaden zin)
van vrouwen,
Kooqe, - drift b. v. van schapen.
K u s k o r e n , - het graan, dat met kersmis aan de armen uitgereikt. wordt.
Kot, - gevangenis.
Kouwe, ‘t gait er en kouwe deur. Spreekw.
voor: - het gaat er naar toe.
Kouweletten, - overschot van eten,
Krubbe, - de krubbe angt er ooge. Spreekw.
voor: het is er niet best in den kost.
Krumelair. - Iemand, die weinig goeds
verrigt, of, die er nnauw bij staat.
Krumelse, - stukje. Een krumeltje vier, een kooltJe vuur&
K?Alen (een ei>, - een gekookt ei pellen.
Kwapkwa ? - Geroep tegen de paarden,
voor kom aan!
Kwellik of kwillik, - misselijk.
Lawerke, - een leeuwrik.
Leenboek geven (0113 der!), - borgen, op
crediet geven, in een’ winkel.
Letten, - hinderen, - ‘t let niet, -het
hindert niet.
Leune, - leuning.
Gekt niet (Dat), - uitroep: dat is verbazend, uitstekend!
Lieven zit op zen rik, - spreekw. voor:
hij is lui.
Line, - leidsel van de paarden.
, Lekke (‘t .%Z wel), - ‘t zal wel gelukken.
Luite (Een groote), -

een lang opgescho-

ten meisje of jongen.
Luzte o f lozze, - afdak van’ een huis;
achter- of schuurhuisje.
Nagoggel, - een dik, log mensch.
Mankel, - vrouwemantel.

Marote gain (Op), - op zijn gang.
ïV ekken brood, - niet uitgezift tarweiibrood.
AGndeure. 2 groote deur aan ecne boe-

renschuur, waardoor het graan binnengereden (O gemend”) wordt.
Mensenkinders!
- Uitroep van verwondering.
Mertekootje, - meerkoet, een vogel.
Middeldulve, - kleinc sloot, tusschen de
stukken bouwland.
Mier an hebben (Een), - een ekel aan
iets hebben, daarvan afkeerig zijn.
Min’ken, - een weinig mank of kreupel gaan.
Mis, - mest. Missen, - het land bemesten.
Moeite (‘t 1s wat te), - uitroep: ‘t Is
wat van aanbelang!
Mottig, - leelijk.
M u n n e k e n , - iets knutselen of zamenstellen.
Neetoore, of stin’kert, - een valschaard,
een kwaadaardig persoon.
Neutjes, - pitten van vruchten.
Niete (‘t Is), - ‘t is niet waar.
Ons bìn duir ewist, - wij zijn daar geweest.
Oore, - hengsel van eene mand of korf.
Opdoen, - een kindje in ‘t pak doen.
OpsoLjeren, of opstiselen. Spreekw. voor:
iemand ergens meê belasten.
Paalje, - het loof van de meekrap.
Puiternoom, - peetoom.
Petateu, - aardappels. In N.-Beueland:

petaaìzen.
Pezerik, - zwezerik.
Pierwurm, - of pierival,

- scheldnaam
voor een mager, ziekelijk kind.
Pik, - I k ai e n p i k a n e m , -

ik heb

een’ ekel aan hem.
Pìlen, - jonge eendvogels.
Pillek, - paling.
Plan kiel, - plankenvloer.
Plesse, - plaats, achter het huis.
PoelJen, 7 jonge hoenders.
Pofin, o f bofin, - pogchen.
Poter en burger zin’, - geheel baas zijn.
Pros, - maag, van een kind sprekende.
Prossen, - broddelen.
Puuate, - ekel, afkeer.
Roopen, - rapen of knollen.
Roocer, - hommel.
Schailoos loopen,
- Ledig loopen.
Scharrelings, - op een paard zitten, met
de beenen aan weêrszyde.
Schikken, - ‘t Schikt, - ‘t kan er door.
Schikken, - rekenen, op een’ bepaalden
prijs stellen.
Schobberdeboenk, - een schavuit.
Schoermankel, - schoudermantel.
Schossendrìe, - een boeredans.
Schrobber, - een afperser.

.

Schunspon,
- schuimspaan.
Seette, - saaijet.
SeJèns, - plotselijk.
Sierelings, op een paard zitten, met de
beenen aan één kant.
Sikkeneurìg, - inhalig.
Slutte, - een weinig beteekenend vrouwmensch.
Smisse, - smederij.
Sn.aaizen? - iets lekkers eten.
Snoek gekleed, - mooi, netjes gekleed.
Snokken, - korte trekken geven. Ook
gebruikt men dit woord in den zin van :
Iemand te veel voor iets laten betalen.
Soebatten, - bedelen, aanhoudend verzoeken.
Sponders, - spaanders.
Steeldief, - dief.
Steigeren, - tegenstaan.
Stekkersiêe, - prikslede.
Stoferein, - saffraan.
Stoppelwéwe, - een meisje, dat een onecht kind gehad heeft.
Stravalje, - noodstal, waarin men de
paarden beslaat.
Strin’gen, - seringen.
Stl*oppen,
- de daad van het wild met
stroppen te vangen.
Stuverkooper, - graanhandelaar in commissie, of factoor.
Teke, -_ schapenluis.
Tiegheìd, - tijding, berigt.
Tìeje, - drukte, beweging.
Tikketeelen, - slaan (elkander), doch niet
met opzet om zeer te doen.
Togt, togtje, - eenigen tijd.
I3ie togten, - bij tusschenpoozen.
’ Treiteren, sarren, plagen.
Trotten, - pruilen.
Truijonk, - roodvonk.
Tus’wuchten, - op koffijdrinken uitgaan
van de jongens naar de meisjes. Krijgt de
jongen verlof om terug te komen, dan wordt
het wieën, - verkeeren.
Twìn’knaauwer, - haarklover.
Uien, - vlinders.
Usklus, - van alles door elkander.
Vve, - huif van een’ wagen.
Veeste, -. vorst van een gebouw.
Verafstikken, - verhandelen, afdoen.
Verdusen, - duidelijk maken, eene juiste
aanwijzing van iets doen.
Vergutteren, - bederven.
Verkenstouwer, - varkendrijver.
Verschansen.
- op een’ anderen tijd
stellen.
Verweerd, - schuwr.
Yluì, - dorschvlegel.
Vuf”, vuve, - vijf.
Vumme, - vim of stapel brandhout,
stroo, enz.
Wachten, - hoeden. De koeyen zuuehten.

Waìreld. Iselìk voor de waireld! - Citroep voor: schrikkelijk, ontzaggelijk.
Wan teweven, - zonder doel in beweging
Gjn.
Wege (te), - op weg, in ‘t verschiet.
WelZe (‘t Is), - ‘t is wel waar.
Wenne, - een gezwel.
Win,‘breeuwen, - wenkbrasuwen.
E% terneven, - vrienden bezoeken des
winters.
Zeeren, - puisten in het aangezigt.
Zeker, - langzaam in het spreken. Eene
zekere vrouw is eene stemmige vrouw.
Zzyte, - zeef.
Zakke, - zulke.
Zonde, ‘t is zokken zonde? - Uitroep van
medelijden of van verwondering.
Zoolen, - schroeien.
Zummerustje, - zomerhuisje of priëel.
Zwelmstairten), - scharnieren.
Ten slotte zij het mij vergund, hier nog
enkele opmerkingen bij te voegen, met opzigt tot onderscheidene mededcelingen, welke
zoo hier als elders over het Luidbevel.
taaleigen reeds gedaan zijn, ten einde van
lieverlede tot eene juistme beschouwing van
dit zeeuwsche dialect te geraken.
Blo.!keel, - gezaagd en gekloofd brandhout. Men zegt hier: ferceelhout.
Enklaauw of enklouw, - enkel, aan het
voetgewricht. Men noemt dit: ienkeloeë.
Genan, - naamgenoot. Doorgaans hoort
men : genannetje.
Grippe, .. - grep, greppel. Men zegt hier
gruppe*
Heepd, -

woonkamer. In die beteekenis
hoort men het hier nooit bezigen. Men
noemt de stookplaats, - den aird.
Hof, - in de beteekenis van tuin, wordt
hier niet mannelgk, maar onzijdìg gebruikt.
Janken, - schreien. Het gehuil van een’
hond noemt men hier janken. Voor schreien
bezigt men @Zen.
Joe, gij, - voor g;j zegt men ji, en joe
neemt men alleen voor 7~.
Klasse, - klein drafje ; ook eene kleine
vracht. In deze beteekenissen zegt men
hier : klusje.
Koopdag, - verkooping. Eene veiling
van vaste goederen, heet hier verkooping,
en van losse of roerende goederen, koopdag.
Loenje, - teugel van een paard. Men
zegt : Zoeie.
Moerbezems, - moerbeziën. Men zegt:
moerbemes, zoowel als Zteme,- voor bezem.
Pongelboom, - boom, waarmede een voer
graan of hooi vastgesjord wordt. Men zegt:
poemerboom.
Schu tteltloek, - vaatdoek.
meest: scheutel leek.
Spin d f, - etenskast. Men
spin ne.

Men hoort hier
noemt dit hier:
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Stiven,

- stollen. In die beteekenis zegt
hier: sturkelen.
Tingel - brandnetel. Meestal hoort men
hier: broenekel. Tirjgels gebruikt men wel
eens, op onfatsoenlijke wijze, voor vz’ngers.
Tv, - tol. Men hoort hier meer; toppe.
V a r e , - ver af. Gewoonlijk zegt men:
varre.
Voezelen, - met de voeten tegen elkaêr
springen, - beter uitgedrukt: voesselen.
W%ele, - waterkom. Beter: weel, zonder
verlenging.
Wege, - houten wand eener schuur. Men
zegt hier weeg (scherplang).
Voor af als voorvoegsel bezigt men hier :
of. Cif kel ven, oj’dariken, enz.
Bìkkelbul,
- stuiter. Hiervoor
gebruikt
men : balleket of bolleket.
Boom, - disselboom. Meer zegt men:

men

traaiboom.
B o s s e , - beurs. De uitspraak is hier:
bozxe.
Bungsh un t, - bunsing. Men zegt hier:
boensem of boensoenk.
B u n d , - bos, van hooi of stroo. Gewoonlijk zegt men hier: bind.
Busse, bussetje, - beurs, beursje. De uit
spraak is hier: buzze, buzxet;e.
Carronje.
Eene moeielijke , wrevelige

vrouw; ook wel een moeielijk paard. Men
zegt dan hier: kringe.
Correct, - eender. De uitspraak is: krek
einder of net eirLder.
Errebezems,
- aardbeziën. De uitspraak
is hier: airebezems, of airebémezen.
Gerokt, - boos. Men zegt in dien zin
hier : geroch t.
K l e p , - pet. Dit hoort men hier niet.
Men zegt klakke voor klep van de pet of
het leêr van voren.
Klìtsen, - handen. Men zegt hier: klessen voor handen, in onfatsoenlijken zin.
Koppespinnoot,
ruggestoot, - raagbol. Hier
bezigt men: koppespinvaiger,
of rugesoot.
Krutvet, - varkensvet met stroop. Men
zegt hier: krufvet, - ook als er geen stroop
in is.
O~dokker, - slag. Meer bezigt rnen daarvoor: opstopper.
Scheur, - schouder. De uitspraak is hier:
achoere.
.
Wipstaartje,
- kwikstaartje. Men noemt
dit hier ook: pairdewach terf,e.
J. KOUSEMAHER, PZ.

Nisse, op Z. Beveland.

.

Nederlandsche geldbenamingen. V6ór de
invoering van het tientallig (decimaal) muntstelsel, had men verschillende mnnten in
Nederland. Maar behalve die munten had
men ook nog benamingen, die een zekere
hoeveelheid gelds uitdrukten. Als daar zijn :

een reatrl voor 3l/, stuiver; een stooter voor
2l/, stniver; een braspenning voor tien duiten en een blank voor zes duiten. Zoo kocht
men b. v. een kop aardappelen voor een
recral en betaalde met 3l/, stuiver; een pond
kersen voor drie blanken en gaf 18 duiten,
enz. Waren er meer? E e n p i e t j e was de
benaming van een bestaande munt, zijnde
‘/s van den zeenwschen rijksdaalder, dus een
waarde hebbende van 61/2 stuivers. Men
herinnere zich, dat een stuiver 8 duiten
bevatte en gelijk stond met 5 centen.
9 Januarij.

Ligchamelijke

opvoeding, kindsohheid,

enz.

Mijnheer de Navorscher !
Ik zit in de verlegenheid: help mij. Tevens taalkundige zijnde, z\jt ge juist de
man, dien ik noodig heb. Ik ben mel?icus
en schrijf nu en dan znowat over mijn vak:
zoo lang mijn geschrijf - met geen anderen naam dnrf ik ‘t bestempelen - van
wetenschapprli~jken aard is, gaat het, wat
dc taal betreft, gemakkelijk; Zatijnsche terminolqgie blijft bij ons schering en inslag
en niemand maakt daar aanmerking op,
ofschoon ‘t voorzeker fraaier zou staan,
zo0 wij voor wetenschappelijke opstellen
ook zuiver Neêrduitsch leerden gebruiken ;
maar nu heb ik een p o p u l a i r ding onder
handen en moet ik mij wel zoo veel mogelijk van nederduitsche benamingen bedienen en behalve dat - al is men maar een
medicus - wil men toch zijn moedertaal
niet al te erg mishandelen. Ik schrijf voor
‘t oogenblik over opvoeding, voornamelijk
over physìeke opvoeding en tellrcn$ komen
mij woorden in de pen, wier burgerregt
voor ‘t minst twijfelachtig schijnt en waarvoor ik dikwijls vergeefs inheemsche plaatsvervangers zoek. Vergun mij over eenige
van die woorden uw oordeel te vragen :
zoo straks gebruikte ik de benaming: physìeke
opvoeding. Wat voor dat physieke in
plaats te stellen ? Ligchaanlsopvoeding ? LigchameZ$e opvoeding klir&t toch wat al te
ligchamclijk?
Wat dnnkt u over kindsheid in plaats
van kindsc hheid ?
Hoe vertaal ik neonatbs, of beter: wens
natus (het potjeslatijn neonatiis is onder ons
annecsknndigen nog in gebruik)? Is PasgeLorene niet beter dan nieuwgeborene, vooral
beter dan jonggeborene ?
CoZostrum is vrouwemelk in de eerste
dagen na de bevalling, voordat het zog
zijne normale (ach, dat n o r m a l e !) zamenstelling
gekregen heeft. Bestaat er voor
coZostrum een nederduitsch woord ?
Hoe zal men het bekend, vrolijk kraaijen
of juichen van den zuigeling noemen? Hebben
wij daar een beter woord voor dan gierer&?
In de eerste levensweken heeft de men48

.
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schelijke smart nog geene tranen, men kan
dus niet zeggen dat de aankomeling in ‘t
leven eigenlijk sclzreit. Maar krijten is zoo’n
leelijk woord. Is u iets beters bekend?
Voor dentitie (het tanden krijgen) wordt
door solrmige geneeskundige schrijvers gebruikt: tanding. Komt het u niet voor dat’
dit ongeoorloofd is ? Liever tandvorming,
tandontwikkeling.
Is u ook een boek bekend, waarin de
pleging, die b2j onze voorouders de kleine
kinderen ten deel viel, met eenige uitvoerigheid wordt beschreven ?
Is u ook bekend hoe de pap als voedsel
voor jonge kinderen ten onzent in zwang
gekomen ist?
Bestaan er ook geschriften van nederduitsche geneeskundigen uit vroegeren tijd,
ten gunste of tot bestrijding van de papvoederìng ?
Ziedaar, mijnheer de Navorscher! eenige
kinderlijke, in veler oog welligt kinderachtige vragen. 200 ge zelf geen lust of geen
tijd hebt, heb dan de vriendelijkheid ze
aan uwe medearbeiders voor te leggen.
Gedachtig aan czaar PETERS spreuk, dat
niets den grooten man te klein mag wezen,
zullen zij mij wel willen voorthelpen.
Uw onderdanige
Hoogachtend,
A. A.

Sedert ik u gisteren schreef, kwam mij
nog het woord crêcche voor. Wat moet ik
daarvan maken? Zoo iets van krebbe of
kribbe denk ik; maar wat van kribbe? Eilieve, voer uwe vriendelijkheid ten top en
vervaardig daar nu ook maar meteen een
goed nederduitsch woord voor, dan gaat
alles met ééne moeite dfjor. Zoo ‘t mogelijk
ware, zou ‘k iets welluidends willen hebben,
dat kribbe bevalt mij al niet.
-< 1.
Een kerel als Kas (vgl. X111. bl. 318).
Toen ik nog een knaap was, werd mij
meermalen door een medescholier toegeduwd: je bent een kaerel als Kas - en Xas
was een hansworst. Wy vatteden dat toen
op in den zin als of er gezegd werd: 1 ik
vergelijk u niet met den grooten en wijzen
dichter Ca(t maar met een anderen Kas,
die zich belachelijk aanstelde,” - en, ten
zij men my nu bewijze, dat het gezegde
ouder is dan de eeuw, waarin Jacob Cats
leefde, meen ik toch er voor te moeten
houden, dat de bier gegeven staart er niet
van gescheiden mag worden en de verklaring, die wy er als kinderen aan gaven,
aannemelijk is.
J. VAN LENNEP.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
bl. 346). JAN
1631 raad der stad Amsterdam en een
niet onberoemd natuur- en werktuigkunin 1579 en andere jaren
dige. De stamtafel is dus:
schepen te Amsterdam, had tot zoon dr.
PIETER JANSZ.
HOOFT, in 1630 schepen, in
WILLEN HOOFT, de stamvader, die te Zaandam woonde, had t. m. 7 zonen.
0. a.
.
c

Geslacht Hooft (vgl. X111.

COBNELISZ

HOOFT,

PIETER WILLEMSZ. HOOFT,

KORNELIS

vader van
KORNELIS

P%TERSZ.

WILLEMSZ.

HOOFT,

vader van
HOOFT, .

JAN

KOKNELISZ.

HOOFT,

-

in 1579 enz. schepen,
vader van
Dr. PIKTER JANSZ. HOOFT,
PIETER KORNELISZ. HOOFT,
in 1630 Schepen.
drost van Muiden.
WILLEM PIETERSZ. I(IOOFT,
die in 1592, ’ )~HOOFT, oud 22 jaren, glasschrijver, gead) sisteert met I)IIIIc WILLEMsz. HOOFT, zijn
1595 en 159.5 schepen was, was een broe~lvader, wonende op St. Pieters kerkhof,
der van den burgemeester KORNELIS PIETERSZ.
HOOFT.
Hij trouwde in 1578 met 1) agter de hal, ter eenre, en ENGELTJE JANS.
)joud 23 jaren, geadsisteert met JAN J,ODEGIERT HENDRIKSDR.
1) WJJKS, wonende op N. 2. Agterburgwal,
Men vindt in het voorberigt van het
treurspel Jacob Simonsz. de RQ’k van La ) ter andere zijde.”
MERKEN,
eenige berigten omW. J. C. v. H.
wILBA VAN
[Ik dank den heer v. H. voor zijne medcdeelingen.
trent de oudste leden der familie HOOFT.
Slechts ééne van mijn vragen heeft hij onbeantOf w. D. HOOFT, van wien kluchten bewoord gelaten, die namelijk naar den truuwdag
staan, tot die familie behoorde, weet ik
van WILLEM Jz. HOOFT en IDA C?RN.QUEKEL. Weet
niet. Doch men vindt in de Puiboeken hij of een ander onzer medewerkers mij dien ook
van Amsterdam de volgende aanteekening:
aan te wijzen?]
3) 25 Aug. 1617 aangeteekend WILLEM DIRKS
1588 enz.
burgemeest,er, vader van
I

/

Geslacht van Slingelandt en van Zuijlen van Nijevelt (vgl. X. bl. 102). De geslachtlijst van SLINGELANDT is mij, noch bij BALEN, noch in
eenig ander werk voorgekomen, en ik geloof ook niet, dat zij afzonderlijk gedrukt is. Zelfs op de door VAN DER MONDE uitgegeven ï%aam@f
van 500, door m’. ILEIJNIER VAN HEEXSKE~ZK verzamelde, Genealogiën is zij niet te vinden. - Uit onder mij berustende aanteekeningen blijkt
volgende afstamming :
J A N V A N D E R of D E N TYMPEL, Heer JANSZ., ridder, schepen te Dordrecht 1377, deken van de Kapelle en Gasthnys
der Kruysbroederen
binnen Dordrecht 1359 'vgl. BALEN, bl. 166, 277); tr. ELISABETH, dr. van HERBAREN VAN AR~EL, ridder, Heer van Slingeland, en van ODILIA,
Heer ALLARDS dr. VAN CUYCK, Heer van Herpen en Ravesteyn.
.
r’
.
1391-139.5, beggijn-meester (of vader), 1398,
JAN ~AN SLINGELAND, Heeren JANSZ. VAN DER TPYPEL, Schiltknape, raad, 1385, sgpen, 1356, 1397, 1393, burgemr.,
in Dordrecht (vgl. BALEN, bl. 156, 240, 278-231); tr. 1. CATHARINA, Heer JANS dr. VAN HEUSDEN, Heer van Drongelen, baljuw van Luid-Holl. in 1355; 2. CATHA-

.BINA

WALICH Of WALIG.

.

/

OTTOV.SL., tr. GEERGEERTRUID v. SL., tr.
MARQRIETEV.SL., tr.
MACHTE= v. SL., tr.
ADRIANAV.AL., tr.PrnTRUIDONDERWATER, dr. BARTBOUD
WOUTERSZ. ~~O~TIELMAN
OEJI, Heer AERT BOOT VAN BAREN- TER VOERKOOPABELSZ.,
van SARIS RE~NHOUTSZ.VAN
NAERSSEN, tresorier GODSCHALKSZ., schepen DBECHT, die woonde op raad en beggijn-meester
Duyvesteyn, enAo.1421, in Dordr. Ao. 1398. Vgl.
/ van Dordr. Ao. 1400 2). in Dordr. Ao. 1412 3)
9.
,
- op St. Lijsbettcn-nacht, BALEN, bl. 156, 281.
DIRCK v. SL.,
schepen, 1426, 1427, burgem., 1437, 1440,
v
1441, d o o r d e n w a t e r v l o e d o m - - - ABELPIETERSZ.,
raad,
N... PIETER ABELS~~.,
1447, 1448, 1450, 1452, tresorier, 1439, 1444-1447, 1450-1452, in kmam 4).
Dordr.; tr. IIEYLWIG of HADEWY VANNAERSSEN, Heer JANS dr.,Vrouwe
1418, schepen, 1420- tr.
I WILLEAI v. D. CouLvan Puttershouck.
1425, 142811432, bur- STER, rentmr -gen. van

gemr.,1436-1443,1446,
Z.-Holl. 1409, en Caste1447, 1450, in Dordr.; leyn van Schoonhoven
t 7 apr. 1451. Zie van 1424, t 1448 5). Vgl.
hem ook OUDENHOV., a. GOUTH., bl. 76,162,480;
p.m bl. 194.
MIERIS, 1v. bl. 739.

-

.
Mr. JAN v. SL., Heer van Put- PIETEBV. SI,., Heer van Putterstershouck, Ao. 1454. Zie van hem houck geworden Ao. 1460; tresoook V. D. WALL, Handv. van Dordr., rier , 1463, schepen, 1472-1476,
bl. 537, en vgl. Nav. V. bl. 265, 1482, 1483, 1486, 1487, burgemr.,
341, en de ald. aangeh. schrijvers; 1473, 1474, 1483, acht, 1462, in
ook OUDENHOV., a. p. bl. 174. . Dordr. - Hij verkocht Puttershouck
iII

PETRONELLE,

VAN

1485 SSB ELLSAB. VAN LOON,

Vrouwe van Carnis en in Kijf houck,
wed. van Heer VRANCK VANPRAET
VAN

ABEL

.
PIETER,
Heeren ABELSZ., schepen, 1472,

van 1473,1475-1477,1431,
AnnEL), schepen, 1441- 1482, 1485, 1486, in
1439, 1462 Dordr.
- 1 4 6 6 , i n D o r d r . 6);

MOEKKEBCKEN.

zoonvan~I~~~R~~,sche-

pen te Dordr. 14331 4 3 7 , 1444 7).
LIJSBETH

I

VAN

LOON,

GIJSBERTE v. L., tr.

BAERTE v. L., tr.

Hr.

Vrouwe van Carnis en, Hr. WILL. RUYCRROCK ARENT v.D.WERVE, Hr.
sedert 1485 , ook van v. D. WERPE, ndderge- van Ghijssenoudekercke,
Puttershouck , t 1514, slagen in den slag bij t 151O.Vgl.
v LEEUWEN,
StXr 0ut;tr. Hr. VRANCK St. Truijen, den 27 act. a. p. bl. 1165.
VAN PRAET, Hr. van 1467 s). Zie SYALLEG.,
Moerkercken, ter Mer- Cron. v. Zeel., 1. bl. 734;
wede, enz. GOIJTH., bl. Nobil. des P. 23. p. 9.
184, 190.
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Velen

en

uit de geslachten v. D. TYMPEL
kan M. v. D . K. voorts
vinden
bij
GOT;TH.,
bl.
77,
120,

SLINGELANDT

vermeld

134, 162, 163, 21%, 480, 524, 525, 556;
BALEN, bl. 41, 53, 72,

93, 96, 108, 110,

113, 121, 139, lq56, 166, 181, 191, 192,
202, 229, 236, 239, 240 vlgg., 274 vlgg.,
349, 350, 3t56, 358, 360, 368, 377, 379
vlgg., 399, 406, 662, 663, 673, 676, 688,
730, 788, 793, 883, 884, 903, 911, 923,
926, 928-930, 932, 934, 935, 953, 968,
980, 991, 998, 1025, 1029, 1037, 1042,
1045, 1047, 1050, 1064, 1065, 1072, 1088,

1096, 1102, 1138, 1148, 1160, 1174, 1179,
1180, 1214, 1222, 1264, 128.1, 1314, 1337;
OUDENHOV., a. p., bl. 7-5, 194, 319; 3x1~~1s
chartb. 111. bl. 161, 501, 502, 712; v. D.
WTALL, a. p., bl. 382, 389, 480, 533, 534,
en elders; KEMP, GorhAem, bl. 187 ; (VAN
ALPHEN,)
V&er/. C//ron., b l . 4 7 3 ; FERWERDA, in 't Reg+fer; Troph. de Brab., 11.
p. 384; Théatre Sacré de Brab., 1. p. 61 ;
SCHELTEMA, Stuctik. Nederl.,
in voce, enz.
Verheft de grijze Merwestad zich met
reden op een VAN DE WAIL, en zoo vele
andere beroemde mannen welke zij heeft
voortgebragt,
ook
))I)e

naam

van

PLINGELANDT

zal

Dordrecht

. luister geeven,
Zoo lang die eedle stad zijn’ naam behoudt
in ‘t leeven.”
Over het geslacht VAN ZUYLEN VAN NI'EVELT
raadplege hij vooral TE WATER, Verb.
d. Edel., IIIde stuk, bl. 179-194, 42 I -4-4;
IV. bl. 307-3 L,5; en de aldaar opgcgeren
bronnen. Die schrijver geeft zelfs (oude1
de Bijhagen Zett. NN.) een Extract uit eene
oude
genealogie van den Huize van Z.
V. N., hem verstrekt door jhr. R. J. v. D.
CAPPELLEN
tot den Marx+; en mogt ook
gebruik maken van ccne, hem door den
heer VAN SPAEN van Hardenstein medegedeelde ms. genealogie der ZC'IJLENS, beginnende met STEVEN VAN ZUIJLEN, die in
‘t jaar 1200 leefde, en doorloopende tot
de 17de eeuw. De verzameling genealogiën
v a n V A N SPAEN berust thans, zoo ik mij
niet bed ri:lv*, onder de archieven van den
Hoogcn Raad van Adel.
1) Een der voorouders van het geslacht van dien
naam, hetwelk bijna zes eeuwen in de regering van
Dordrecht geweest is (SMITS en SCHOTEL, .&rdr.,
IT. bl. 84, Bijl. P.; vgl. 1. bl. 165, 11. bl. 17, 18,
60, .Gl, 66, 87, 97), rijk aan bezittingen was, en
aanzienlijk vermaagschapt. (BALEN, bl. 1037, 1083,
1148, 1332.) - Ik vermoed, dat tot dit geslacht ook
behoord heeft REYNOUT, SARTS soon, die, bij brief
van 20 mei 1423, hertog JAN VAN BEYREEN beloofde ,,het castellynschap van den Huse ende
slote vdn Gorinchem te bewaren tot groíyt van
de Hertoginne” zijne gemalin (MIERIS IV. bl. 681),
en in 1423 rentmr. van ‘s hertogs lande van Arkel
was (Ibid. bl. 710).

2) BARTHXJDS
broeder, CLEYS, was de oud-overgrootvader
van JAN VAN NAEHSSEN, ANTOKYSX.
secretaris van Dordrecht, 1541-1548, 1552, wiens
jongste zoon, bij ELISABETH DE JONGE (uit het
geslacht der heeren van Baertwyck) verwekt, door
eene bijzondere gebeurtenis, den zeldzamen voornaam va REVIXIT ontving, ,,welke naam” (zegt
v. D . WALL, a. p., bl. 1154 [u]) ,,in het geslacht
der VAN NAERSSENS , daarna meermaals vernoemd is.”
3) Beider zoon, GODSCHALK oEnI, heer van Ysselmonde, Wijngaerden enz., werd de stamvader van
het beroemde geslacht der WI.JKGAERDENS. De volledigste stamlijst der OEMELIXGEN, ,,dien AaLOuden
Tronk,” in BALENS tijd ,,al over vier honderd jaren
te Dordrecht op ‘et kussen,” vindt men in KOKS
~/oOrdt%6,

Op WYKGAARIJEN.
L&ie v. h. gesl. Booth, bl. 2, 10,
12; BEVEHW&X,
Dor&., bl. 85; BALEN , bl 998;
OUDENH., iiuyt-ff& bl: 616; %. LEEUWEN, Bat.

4, Vgl. O~&KU&

Ill., bl. 8i6.
5) Hunne afstammelingen trouwden aan

BROUCKHUYSEN, MERODE, ALKEMADE,
v. D. EYNDE, DE
BYE, HEM, SLINGELAXDT, DE JOI)E, enz.
6) GOUTH . zegt (bl. 183), dat hij met jouff. PETRONEI~LE
,,veel goederen aen Lant behielickte: sy

sterf An. 1491, nalatende 3 dochters, dewelcke an.
1502 voor Schepens van Dordrecht cavelden eiì
schiften haer ouders nagelaten goederen, eG onder
ander 340 merg; laty, -ghelegh& in ‘Luythollant,
Strven. Altena eñ Vvanen, behalven noch veel
huisen’ binnen Dord&ht.” ARENT
wordt onder
Hollands edelen opgeteld bij GOUTH. bl. 480, 555.
7) GIJSRERT was de broeder van den, door BELLINGS
moord, kwalijk berucht geworden FLORIS VAN
KJJFHOEK
(heer van Nieuw-Goudriaan, Brouwershaven (BOSHORN op REYGERSB.,
1. bl. 358), enz.,
bewaarder van het Haagsche bosch 1430 (1434)
enz., t 1450. MIERIS IV. bl. 985, 1037, 1057,
1083), JACOBA'S lcgerhoofdman.
8)
WILLEM RUYCHRIXK
was de zoon van JAN
RUYCHROCR,
hertoginne JAC~BS getrumen diener
ende clerck van hare Tresorien (MIERIS
IV. i)l.
987, 1003), rentmr. generacl in 1436 (ibid. bl. 1050),
en raad in den Haag; uit edelen stam, l)ij SMALLEGANGE,
FERWERDA
en ciders te vinden.

M”.

Geslachten de la Fontaine-dit-Wicart
enz. (vgl. X111. bl. 185, %84). De geslachtslijst van de familie DE LA FONTAINE-DITWICART,
welke in handen is van W. J. C,
v. H. (bl. ?84), is van dezelfde familie, als
die welke door CARFENTIER, 11. pag. 575,
wordt opgegeven en -door mij bedoeld.
FHILIPPE (getrouwd met MARIA FLAXEN),
waarmede zij begint, is, volgens CARPENTIER,
de qde zoon van JEAN en CATHÉRINEHENNE
(bl. 188), terwijl deze JEAN (oudste zoon
van J E A N en B A R B E D E LANGERHAEN)
de
broeder is van de door mij bedoelde COLLE
Of

COLLETTE,

i.l'OUW

Van

JEAN

DE

HENNE.

W. J. C. v. H. zegt, dat de geslachtslijst,
in zi,jn bezit, begint met PHILIPPE: zoude
hij ook kunnen opgeven of hierbij een jaartal staat en zoo ja, welk dan? Is hem ook
iets volgens mondelinge overleveringen of
anderzins bekend van de grootouders, ouders of tante (COLLE of COLLETTE) van dezen

PHILIPPE?
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Op het geschrevene door v. A. (bl. 285),
diene dit tot aanmerking:
De naam DO HEN is op de plaatsen waar
ik hem gevonden heb fout’; het moet daar
zijn DE HENNE. Ik geloof ook niet, dat hij
bestaat of bestaan heeft. Den naam DE HEN,
waarvan hij spreekt, heb ik nergens kunnen vinden, Wel DE HEM en HENN DE HEN,
NEBERG. (Zie o. a. RIETSTAP, Arm. Gén., bl.
498 en 500),
O p d e v r a g e n betreffende de namen
CROMBROEUCQ,

OSEPE en DE LA

MARLTER

(bl. lSS), heb ik nog geen antwoord ontvangen. Men zoude mij hiermede zeer verpligten.
N. N.
'

Heeren van Axzvgl. X111. bl. 188,
254). 3'. 1. a. pl. lasik /,EDUARDVANAXEL
sgezegd
JACOT, kocht in 1628 van WALRA))VEN VAN GENDT de ambachtsheerlijkhe~)den van Dussen, Munsterkerk en Aarts)) waarde enz.”
De naam van JACOT mij niet vreemd zijnde,
zng ik daarover de eigenhandig geschreven
aanteekeningen na van DTKRICK
AL.EWTJN,
1) te Amsterdam geb. 1574, gehuwd aldaar
)) 14 sept.1599 met MARYA SCHUR;YLANS FRE)) DERIKS Dr. van Frankfurt geb.. . . overl. 16
))junij 1621 op den weg naar Delft, hij.her1) trouwde 8 mei 1622 met EEVA STALPARTS
» wed. PLIPS SOETTE." Hij overleed 17 julij
1637, zij 20 mei 1655 in den ouderdom
van 84 jaren.
Ik vond aldaar
BALTAZAR
JACOTT,
benevens ))mameer
SCHURMANS," -CLARAVANLEMANSJANSD'.,
(wed. FREDBRIK VAN SCHLIRMAN), den

13
junij 1600 getuigen bij den doop van het
oudste kind CLARA.
Verder; 5 november 1601 geboren een
ZOOn DIERICK, getuigen JACOBDIERTCKZALEWIJN, in zijn plaats BENJAMIN ALEWIJN en
SARA SCHURMANS.

27 augs. 1603 geboren een zoon FREDERIJCK, getuigen KASIJIIR DE LOUKER,CLARA
VAN GEEL.
13 januarij 1606, geboren eene dochter
CORNELTJA, getuigen PIETER VAN GEEL, in
zijn plaats zijn broeder . . . VAN GEEL en ANNA
SCHURMANY), in hare plaats de huisvrouw
Van EEL'AS DE RAET.

11 december 1607, geboren een zoon,
ABRAHAM, geluigen MAXIMILIAANVAN
GEEL
in Zijne plaats BALTHAZAR JACOT en OUS
moeder CL.ARA VAN LEMANS, in de plaats
daarvoor CLARA VAN GEEL.

5 januarij 1612, geboren, eene dochter,
SARA, getuigen ma Seur MBRGRIT DE LOCKER e,n BALTAzARJAC~T,~~~~~~~ soeurM~~GRIETA EVERS JACOTS plaats.

13 augustus 1614, geboren eene doch~~,SARA,~~~U~~~I~BALTAZARJACOT~~CLARA
?AN GEEL.
Den 7 september 1614 sterf BALTAZAB
IACOT
mijn swager tot Alkmaar naer de

noen te clock helft sëuve ende alhier binnen
Amsterdam begraven in mijns vaders graft.
Dat er nu familiebetrekking bestaat tusschen den hier meermalen genoemden BALTAZAR JACOT en de in den Nuvomcher vermelden EDUARD VAN AXEL gezegd JACOT,
blijkt uit een handschrift van mijne bet-over
grootmoeder AG ~THA BICKER, geb. .., gehuwd
te Amsterdam den 1 november 1667 met
DIRK
ALEWIJN,
waarop door haar
is aanc
geteekend :
~)BALTASAR
JAKOT, soo ik meen, getrout
RRU

een

SUSter

Van

MARIA

SCHUERMANS

nlsoo hem grootvader DIRCK ALEWJJN Broer
noemt in syn testament en ik geloof niet
dat grootvader Susters of Broers gehadt heeft.
Tck geloof dat de dochter van BALTASAR
getrout is aan de Heer van Hagoort, sij
heete IDA JAKOT VAN ACHSELEN, die twee .
soonen naliet, de eene Heer van Hagoort en
de ander Heer van Dusse. De Heer van
Hagoort is sijn eijgen naem HARMEN VAN
SCHUREN.
RIJ~~ER DE
GREETA EVERS,
MAN

LOCKEREN getrout aan NARdien ik gelOOfmee SCHCERheeten heeft, die nagelaten heeft 1

soon EDUWART DE LOCKEREN die nagelaten heeft 3 soonen. De eene heete DANIEL
DE LOCKEREN, die een dochter hadt gevan
naemt..... daer ADBIANA RADEMAKER
is, en twee dochters ALIDA DE LOCKEREN
getrout aën R Y M E R V A N H E N G S T daer....
heer VAN HENGST een soon van is.
CORNELIA
DE
LOCKEREN,
getrout
aen
ADREAEN
LEENAERS. RIJMER DE LOCKEREN

noemt grootvader in sijn testament Broer.
Op de leescedul bij de begrafenis van
DIRCK
ALE-N,
begraven 21 julij 1637,
komen onder een zeer groot getal mede
de namen voor van EDUARD JACOT, heere
van Dusse, DANTEL DE LOECKER, GC~ILIAM
DE LoECKER,ADRIAENSTALPART,EDUART
L~E~KER, CORNELIS STALPAERT eet.

DE

Ik heb gemeend, dat deze mededeelingen
niet onwelkom zouden zijn, omdat zij de
bezitters van geslachtsregisters der daarop
voorkomende familiën, welligt in de gelegenheid stellen eenige der aanteekeningen over
te nemen; terwijl ik mij daarentegen blijf
aanbevelen, om wat aan andere navorschers
ten opzigte van deze geslachten mogt zijn
voorgekomen, ook door tusschenkomst van
dit tidschrift te mogen leeren kennen.
P. 0. A.
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LIJST DER VRAGEN UIT HET X1”” EN X11”” DEEL, WAAROP
GEEN ANTWOORD IS INGEKOMEN

Blz.

XIde

DEEL.
hegr van Montenai.

4.
LAURENS
VAN GOBREVOD
- H. VAN STRAALEN.
- LAURENS BARTELSZ.

6. Utrechtsche oudheden.
7. Penning op het beleg van Thienen 1646.
13. Nederlandsche Westindische reizen.
21. Vuisten, fuisten of fusten.
- Rens, steggelen.
42. Indeeling van ‘t kompas.
- Broederschap van de Roos in de Nederlanden.
- Omwenteling van 1813.
43. Kosten van het leger in 1761.
50. Handschrift van JOHANNE S UYTENBOGAERT .
-

ABRAHAM

Blz.
124. Cloppenburch.
127. De druiven en de maalk.
- Huizen in de Tichelstraat te Amsterdam
128. Dubbele kometen.
- Woonhuis van JAN WAGENAAR.
137. Hooge of vrije heerlijkheden.
- Kapitein CRl~YcK.
- Sir JERNARD DE GOMME.
149. Penningen van 1813.
150. Papieren gedenkpenning van PIETER ADRZ .

KEYP.

55. J. P. DUYVEVELD
- Gravure van LEON .

A

- A. It. DE CHVES.

61. Tijdstip.
62. Scharbier.
63. Oude geuzen.
71. BAREND HEYNCK , Barents eilanden.
72. HENDRIK LEONARD PASCH VAN BRINEN.
85. Facies Batava.
- Hazen-aas.
88. Mr. CORNELIS VAN BTJNKERSHOEK .
89. Een onbekend hollandsch schrijver.
90. Cyclici en logographen.
- J. DE WITT, Elementa curvarum linearum.
102. JACOB
VERHEYDEN.
- FRANÇOIS
VAN
AERSSEN ,
heer van Sommelsdijk.
103. AMELIS VAN DEN BOUCKHORST, heer van Wimmenum.
7 junij 1673.

104. Ridder der orde van den Olifant in, de Nederlanden.
106. Verblijf van keizer FREDERIK in 1182 te Maintz.
110. Reize van J . s. WURFBAIN naar Oostindië.
- Geschriften vermoedelijk van COORNHERT afkomstig.
111. Versch<llende uitgaven van COENBAAD VORSTIDS'
werken.
- Ouderdom van manuscripten.
113. Auecdota van STEPHANUS CURCELLAEUS .
114. Phosphorus Austriacus.
- Frausche vertaling van G . BRANDT Historie der
Reformatie.
- H. v. G. en CHRISTIAEN TOMAS .
115. Portret d00r c. BISSCHOP .
116. Etrurische athleet.
117. Kattegat.
118. Emperière.
120. ELISABETH SPIEGEL.
- WILLEM DUYSENTDAALDER.
- JOHANNES KLOPSTOK.

- De halve arend in friescha geslachtwapena.
122. FOCKE UHENA van Brockum.

CATTENBI'RGH.

152. Naamlijst van de nederlandsche hoogleeraren.
- Bibliotheek van KAREL den Grooten.
- Wie de adeldom der menschheid huldigt.

Of J. B. DUUVEVELD.
DA V INCI .

- JACOB BENCKES Of BINCKES.
- Gezegde vau CORNELIS TROMP
- Memorien van STRICKLAND .
- JEAN COHOBNE Of COHORTE

VAN

DER WERFF.

- Belooningspenuing der staten van Drenthe 1789.
151. Anecdota van PHIL . VAN LIMBOR~H en ADR .

- HESSEL

GERRITSZ.

- Verhandeling over de tolerantie.
153. Eloge historique de JEAN LE cLYRC&
- YATTHEUS

DU BOIS.

- Wederleggingen van c. STRESO'S derde bericht
aau de gemeente van ‘s Gravenhage.
- Verdediging van DAVID JORIS tegen COORNHEBT .
158. Platje.
- Verhandelingen.
159. Bullik en livisk.
- Zeet.
160. Geslacht SOMMELSDIJCK .
161. Een natuuronderzoeker te Akersloot.
162. Ds. VAN DERWAEIJEN , Ds. THILENUS enjuffrouw
VETH.

‘164. Le comte de St. Germniu.
’
165. Vaantje.
- Raadselachtige frausche legpenningen.
166. P . c. ~oo~~,.Brief van Menelaus.
172. J. B. BRIKKENAAR.
173. JAKOB BENSADDE.
-- Theologische curiositeiten.
---

A.

DE

WEES.

- J. D.
, 174. De historie van Slenner-Hincke.
.- PHILIP ANGELS , Het lof der schilderkunst.
i 177. Nederlandsche stadsarchitecten
; 184. Wapens van Oost- en Weststellingwerf.
18!j.
DE PUYTERS zusters en broeders.
/ 186. Ce sera moi Nassau.
187. Zwarte velw een behoedmiddel tegen koude.
- Blijnagel op het Huitenhof te ‘s Gravenhage.
Een land vloeiende van melk en honig.
/ 188. Zonneboog.
Vunrverkrijging bij vroegere volkcn.
, 191. Het vinken.
192. Winmoede.
Goud en zilver als standaard.
j x Paarlen.
_ 19.5. IJsschuitjes.
- De heeren van Schagen en van Asperen.
, 200. Voorval te Leiden 5 october 1784.

i -
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200. Mr. JAN CORNETS DE GROOT.
210. Brief aan J. w. TE WATEH, geschreven door C. A. H.
- c. DANCKEHTS, Historia Ecclesiastica.
211. Van HEMERTS vertaling van STABCKS
geschiedenis van het Arianìsme.
216. Namen van houtsoorten.
217. Achterbroeders en -zusters.
218. Spanjaard of spek.
- Spreekwijze : envoyer promener quelqu’un.
219. Van babo naar bibo.
- Hunne of hare hoogmogenden.
2 2 3 . Werking van zout watei op ijzer.
2 2 4 . WOOnPlaatS
Vfm PIETER CORNELISZ.
- Vermoedelijke luchtsteen in de zuidamerikaansche provincie Chaco.
223. Omkooping.
- Zilvermiinen in Noordamerika.
230. HistorisChe nalatenschap Van JACOB M A R C U S .
231. Criminele vonnissen ten tiide van ALVA in de
Nederlanden gewezen. ”
- Eeuwfeest van HEEMSKERKS overwinning bij
Gibraltar.
2 3 3 . Vrije ridderhofsteden in de provincie Utrecht.
2 3 5 . Gedenkpenningen op het tweede eeuwfeest der
academie te Leiden, 1775.
Utrechtsche penningen.
2L YAh'TALEON enz.
246. Hersteld-luthersche kerk te Amsterdam.
- Twee schilderijen van VAN DE 'VELDE .
247. Weglating der t van den tweeden persoon vóór je.
2 4 8 . Overname, inname.
- Kalkoentje wijn.
Op sijn moder wijsen.
2pu. Anakreontische vragen.
2 5 9 . Doopschgezinden in dienst van WILLEM 1 en
261.
263.
2 6 8 .
275.
294.
295.
296.
300.
316.
317.
320.
323.
324.
325.
336.
355.
356.

Blz.
364.

LUDOVICUS JUNIUS.
PIETER JACOBSZ.
SEI~ME~

van

Suyderwoude.

3;. Geschriften van den amsterdamschen predikant
IIANECOP.

Oorloghs-Memory.
3ss.
368.
369.
370.
37%.
378.
-

REMY BASTIEN.
GEERAERT AERTZ.
EVERARD VAN SOMEREN.
~OFtpet VS11 JAN VAN BBAKEL.

Prentenboek met apen.
WILLISM

VAN DEYNUM.

Een schijndoode.
CORNELIS

TROOST.

Meten.
Baerle.
Geslacht SCHII,IMELPENNINCK.
Geslachten SCHIMMELPENNINCK

en

SCHIMMEL-

PENNINCK VAN DER OYE.

Wapen van Serooskerke.
37s. Oude waarnemingen van zonnevlekken en kometen.
- De Clementiner broederschap.
380. Onderaardsche brand te Aarlanderveen.
3 8 1 . C.
HAGENBACH.
- Hooi- en graanmijten.
XIIde DEEL.
4.

TSJIEUBITJA ,

chineesch doctor.

MAURITS.
JOHAN VAN DIEMEN, JOHAN VAN LEEUWEN f3Il
BERNARD BUSSCHOFF.
P0nIliIl~v8nFRANSCANTER0nGEELVANHUMALDA.
H. MONTANUS.

c
Anakreontische vragen.
De buffelschedel als zinnebeeld.
T. W en J . VAN DOEVEREN .
Mijn hart is roomsch, maar mijn zwaard is geus.
Presentiepenning voor de leden der staten generaal
Journaal van den predikant der nederlandsche
factorij te Dekka.
Scarpelier, poke, nagele.
Spreekwijzen voor bedriegen.
Grasduinen.
Woordvoeging.
Voeden van paarlen.
LevensbeschGjvingen.
Stads heerliikheid van Woerden.
40. Behandeling van het hofdienstpersoneel in de
Nederlanden in de XVIIde eeuw.
41.
49.

359.
360.
362.
&n
urn.

50.
-

P
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57.
58.
58
61.
64.
75.
88.

Pothnis.
Geslacht VAN GELDEB.
Adel.
Bastaard van Bourgondie.
Het landschap Siah op Sumatra.
Anakreontische vragen.
Afbeeldingen van tropische gewassen.
JAN

LAURENSZ.

SPIEGEL.

Gedicht bij de opening der algemeene vergadering van 3

89. WILHELM MAY.
92. Oude loterijplaat, Egmond aan zee.
114. Nijmeegsch turfteeken.
- Servijsgeld.
- JOHANNES SMETIUS.
- ARNOLDUS SM6ETIUS.
- Gordijn op den huize Lockhorst.
118. GEKARD VAN WASSENBEHGH.

119. Journalen van kapitein WILLEM CREDO .
- Een brief achter de Proba fidei of Proeve des
geloofs, uitpave van 1634.
120. Ortodoxus Medioburgensis.
- Eerkroon 1782.
122. RIJGERDT BREMER.
-

WYBE

ADAM

VAN

HARLINGBN.

124. Vlaamsche gaai.
126. VAN HOGENDORP.
- Wapen van O LIVIER VAN NOORT.
127. p. PECKIUS.
138. Mexicaansche en chinesche voorspellingen.
140. Zilveren kop of schaal van J. VAN VONDEL.
146. WILLEM OCKERS.
147. Handschrift van P . DE CI.ERCQ.
147, ISAACUS en JACOBUS VALCHENAEB.
- Stukken over de drostendiensten.
148. Zedelijke uitspanuingen.
149.

152.
255.
165
172.
178.

ISAAC

"_

BULLART.

Onbekende geestelijke stichting.
Portret van een vorst.
Portret van ROELO F WARMOLTS door VAN DIJK
JAN CLAESZ . SPIEGHEL of SPIEGEL .
Haarlemsche bloembollenteelt.
Zegels uit den prinsgezinden- en patriottentijd
Periosta.

- DANIEL VIDUA.
- SAPORTAS.
- Werken over heidensche mysteriën.
180. ADAM , ABRAHAM en ANTHONIE VAN BORSSUM..
181. ANTONIS VAN LALAING , graaf van Hoogstratel n
en bisschop HENDRI K V AN BEIEREN.
- G. FRISIUS.

183.
185.
189.
201.
204.

Ote-toi de 18 que je m’y mette.
Bas-bleu.
De grafelijke ooievaar.
Groote hagelsteenen.
Ridderorde van den huize van Bourgondië.
ISABELLA VAN PARMA.

1
;: Geschriften van JOHAN NES UYTENBOGAERT.
2: 18. ‘t Verwaarloosd Formosa.
2 ’ 19. EDUARD POPPIUS Monodia.
- Twee geschriften van ED . POPPIUS.
2,21. VALERAN.
2 22. Huwen.
- Spreekwijze : dueil de Milan.
- Where the Dutchman left his anchor.
- De koning van Holland. _
2 23. Kwakzalverij.
2 29. Baron d’ AUDEGNIEB.
2 31. DIJKVELD te Londen.
2 34. Steekspel in 1179 te Keulen gehouden.
2 40. URSTISIUS Script. German. Rerum.
2 Historische liederen.
2!43. SALOMOAS spreuken.
2 147. Tuischen.
- Paet.
5 !48. Zeetermen.
E !55. Getal n‘.
2 !56. Paalworm en kievit.
iMO. De vrouw van ZWEDER, burggraaf van Montfoort.
: !61. Hardenberg.
: !66. HENDRICK SIEUWEBTS SPANHEMS.
f $71. Gral’schrift op ANTOINE ARNAUD.
- PIETER VAN ORLIENS enz.
- De Politieke Blixem.
: 472. 12riefe eines Verstorbenen.
: 273. CORNELICS NEPOS.
- Album van PETR~'S HONDIUS .
f 279. Spelling. De s achter eigennamen.
I, 286. Rooks.
, 4295. Een Papoea in Holland 1708.
,296. De regentes MARIA te Groningen.
t307. HUB. VAN HERMAEL VAN DEN BOSCH.
314. Portretten van NASSAU ZUYLESTEIN.
317. Zeglis en Omval.
319. Joodsche makelaars.
- Practiserende boekhouders.
- Bloemmarkt te Amsterdam.
336. W. H. VAN HAAbTEN.
- L. G. T KERROIJX.
- CHRISTIAAN
DE
KRUYFF.
339. GEERTJE MEINAKTS POL .

340.
342.
345.
352.
361.
363.
374.
378.

Afbeelding der excecutie van ARON ABRAHAM%
Kat en hond.
Wispelturig.
Geloofsgenooten.
Arglist.
Geslacht der heeren van RENESSE.
Meleagris.
Prins MAI!RITS in de Beemster.
Volken uit Azie naar Afrika verhuisd
Een werk over dc Tempeliers.
Portret van prins WILLEM 1 door CHnIS’JXAAN
VAN

BIESELINGEN.

-B L A D W IJ Z E R.
A.

1 imnlet (Spaansche), 302.
3ockenbergh, 70.
:3ornius (H.) en zijne huisvrouw, 348.
! ina (Les), 86.
1 ipologie des Etats du Royaume de 13osch (Levensbeschrijving van Bern.),
Aa (C. v. d.), 111.
Boheme. 1’76.
371.
Aanhalingen. Mors mortis, 87,148.
13onman (C.), 148.
- Hijsch op, hijsch neer in ‘t 1 Ippelius, 267, 338, 369.
knekelhuis, 206. - Verba valent 1 irchiven der classis Tholen en Ber- 13raam (W. v.), 41, 99, 164, 235.
I brandt (Gedicht op de Hist. der
gen op Zoom, 201.
usu, sicnt nummi, 243. - POCURef. v. G.), 47.
la Janus amat, 267. - Uit 1 isselt (W. v.), 29, 215, 217, 251,
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LEES-, SCHRIJF- EN DRUKFOUTEN.

Bl.
-

-

-

-

-

2, Kol, 1, r. 11 v. b. staat : du; lees: au.
4, - 1, r. 4 v. 0. HouLT; lees: HOUTH.
4,---- 1, r. 2 v. 0. - Kunenburg; lees : Keenenburg.
4, ---. 2, r. 6 v. o. - STBINBERCH:
lees: STEENBERCH.
4, - 2, r. 10 v. b. -- Kunenburg; lees : Keenenburg.
6, - 1, r. 6 v. b. - VAN SCHAI,ENBUR0; lees: VA N ScHuLtiN~0Ro.
6, - 1, r. 14 v. b. -- BEON; lees: BOON .
6, - 1, r. 23 v. o. - 194; lees: 199.
6, - 1, r. 11 v. o. - bangen ; lees : burger.
6, - 2, r. 4 v. b. - geëxaspireerde ; lees: getixaspereerde.
”
6, - 2, T. 11 v. b. ---- waarin; lees: in 1795 eene andere hield waarin.
13, - 2, r. 20 v. 0. - X11; lees: X1.
16, - 1, r. 2 v. b. - Roomsche christenen kwam; lees : toen de kerk aan de R. C. kwam.
26, - 2, r. 21 v. b. - Gend; lees: Gent.
35, 1, r. 4 v. o. - Harlingen; lees: Haarlem.
40, - l,r.len2v.o.- 1.d.; lees: 1.
47, ---l,r.25en31v.o.--- Ecke; lees: Eeke.
59, - 1, r. 28 v. b. meer; lees: weer.
62, 2 laatste regel behoort te staan aan het einde der 2e kolom van blz. 61.
68, - 2, r. 20 v. b. staat: verminderen; lees: vermoeden.
71, -- 2, r. 6 v. b.de I’aye; lees: de I’oye.
71, - 2, r. 7 v. b. JAC .
COEUB; lees: 7 cobur.
85, - 2, r. 23 v. b. - NOORDA; lees: NOORDE.
91, - 1, r. 17 v. b. - 11; lees: X11.
106, - 1, r. 13 v. o. -- zijne; lees: zijn.
109, -- 2, r. 28 v. b. - finira ; lees : finiva.
109, - 2, r. 30 v. b. - facerano; lees: facevano.

- 123, -. 2, r. 16
-

123,
130,
131,
133,
133,
133,
133,
133,
143,
145,
159,
162.
174,
175,
183,
133,

V.

O.

--- n; 53 lees : n$*

~
2, r. 12 v. o. ~ X1. bl. 222; lees: X11. bl. 222, 317.
- 1, r. 16 v. b. - 9de; lees: 6de.
- 2, r. 4 v. 0. - 19 febr. 1857 stil vet.; lees: 19 febr. 1584 stil vet. reeds.
----- 1, r. 9 v. b. - hun vollen neef en zwager ; lees: hun volle neef en de zwager.
- 1, r. 26 v. b.die hem vergezellende ; lees: hij en de hem vergezellende.
- 1, r. 24 v. o. - niet ; lees: met.
- 2, r. 14 v. 0. - gesproten; lees: waren gesproten.
- 2,- - r. 25 v. o. kortelijk
beschreven en afgebeeld; lees: kortelijk beschreven,enafgebeeld.
-: 2, r. 25 v. b. - A~IRIAAN; lees: ADRIANA.
- 1, r. 5 v. 0. -- ELTEN; lees: ETTEN.
- 2, r. 28 v. o. - datgen ; lees : dagen.
- 1, r. 4 v. 0. -.- tiemaal; lees : tienmaal.
- 1, r. 13 v. o. - en harnas; lees: in harnas.
- 1, r. 13 v. b. .- beardike ; lees : beardlike.
.
- 2, r. 19 v.. b. - parvisse; lees : paroisse.
~ 1, r. 81 v. b. --- les; leas: le.

396
B l . 188,
- 201,
- 211,
- 211,
- 211,
- 211,
- 220,
- 220,
- 222,
- 260,
- 260,
- 266,
- 270,
- 275,
- 276,
- 352,

Kol. 1 , r.
- 2 , r.
~ 1, r.
- - 1 , r.
- - 1 , r.
-* 1 , r.
- 2 , P.
- 2 , 1‘.
- - - 1 , r.
- 1, r.
- 1, r.
- - - 1 , T.
- 1, r.
- 1, r.
- 2 , r.
- - 2 r.

3 v. b.
b.
3 2 v. o.
2 0 v. b.
1 8 v, b.
1 4 v. . o .
7 V. 0.
4 V. 0.
1 7 v. b.
1 4 v. o.
13 v. o.
8 v. b.
2 v. o.
2 9 v. b .
1 2 v. b.
1 7 v. o.
2 v.

staat: 1518; lees: 1818.
-

VON

- - .~

Pos; lees: Por.
Semejantes; lees: scmejantes.
Hug; lees: Hay.
encievran; lees: encierran.

KRANTZ;

-

SNOB; lees:

- ANNE; lees:

lees: VON srxì~E;TZ.

SWOB.
AKKE.

- tiendubbele ; lees : halve dubbele.
- 1707; lees: 1709.
- TURSKER ;
lees: TWISKLR.
- X11; lees: X111.
- 389; lees: 339.
- bl. 314 ; lees: X11. bl. 314.
- A. v. K. ; lees: A. v. R.
--. pulvert: ; lees: vuluere.

