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Een vorst niet boven de wet, 8”. 1649. Opte r e q u e s t e vsndeu
Heer Graef Willem van Nassouw, Stadthouder van Vrieslandt.
Burgemrs. (van ‘s Gravenhage) geexamineert de voors.+. requeste ende
genomen hebbende Inspectie oculair van de plaetse in de Hooge
Njenwstraet achter de huysinge vanden Heere Graeff Willem van
Nassouw staende opte Viverberch alhyer, alwaer versocht wert een
asback met een mistput te mogen doen maecken. Vouge voor advys
dat den gemelten Heere Graeff syn versonck wel aouden mogen
werden geaccordeert mits mneckende de voorsz. asback met de
mistput niet wyder ofte verder op straet uytsteeckende als drie
voeten, sulcx dat de gooi aldaer gelegen bequamelyck buyten om
de voorsz. put kan werden geleydt ende dat dezelffde asbaeck mette
mistput werde gemaeckt vyff voeten diep, ende boven met een borstweer van twee voeten hooch toegeleydt met een bequame deure,
opdat de gebuyren door ‘t stuiven ende anders niet en werden
gediscomodeert. 27 Mey 1649. (Uit het begister van de advysen sen
de Heeren van de Reeckeninge aengaende allerhande lnspectien
sedert Catharina 1625).
A. J . YERVAAS V . ROOIJEN.
Oranje-haat in den patriottentijd. 26 Juni 1786. *Hun Edele
Achtbn. door den Hoog Edele Heer Bailiu deeser Stad geïnformeerd zinde, dat door eene Nieuwenhuysen was gedraagen een
chamberloucq van oran,je couleur, e n bg hem deese woorden in
substantie waren gebruikt : Bdit is de eerste mode van Parijs, ik
zai noch een brief schrëven om een tweede pak”, - is op deszelfs
voorstel goedgevonden, den zelve tegens morgen ten stadhuize te
doen requireerea, en dan hem voor de volle net aan te zeggen
dat Hun Edele Achtbn.
met veel verwonderingc hebben vernoomen,
de woorden hierboven bg hem gebruikt, en het draagen van gen.
chamberloucq, en goedgevonden hebben hem te waarschuwen van
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niets te doen dat zonde kunnen a;Lnloopen
tegen de Publicatie
van Hun Edele Groot Moge., en dus zorge te dragen, dat hë zich
in het vervolg daarvoor wagt, om niet te incurreeren de poenaliteiten bij gemelde Publicatie gestatueerd.” (Notulen van de Wet
6 Jan. 1784 tot 27 Dec. 1780 fol. 238, in ‘t Gem. archief te ‘s Hage).
11 Sept. 1786 .I)en Hoog Edele Heer Bailiu heeft ter kennis
van Hun Edele Achtbn.
gebracht, dat gisteren agtermiddag aan
hem door den substitutschout waren ter hand gesteld twee streentjes
gaeren van orange couleur, welke hii had gevonden in het huis
van eene Daniël LMol, woonende in de derde Wagenstrant albier,
hangende dezelve onder gaeren en band van ander conleur tussen
raam en het blind, welke beide toe waren; dat deeze daad aa,nloopende tegens de gestelde orders van den souverein, des te meer
straf baar was, omdat hij reeds twee- & driemaal te vooren was
gewaarschuwd zich daarvan te onthouden; Hun Edele Achtbn.
vervolgens in consideratie geevende, of die zaak niet diende te worden
onderzocht, en het officie te kort schietende, alsdan politignemeut
verder behandeld. Waarop na deliberatie is goedgevonden Heeren
Scheepenen te verzoeken die zaak te examineeren en daarvan rapport te doen.” (Zelfde register, f”. 255).
Dit zin slechts een paar staaltjes uit de vele welke wë gevonden
hebben. Bij gelegenheid meer.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEX.
[Slenig staal treft men aan in het uitnemend werk van Dr. J.
Hartog, >De Patriotten en Oranje 1747- 1787”, uitgegeven in ‘82
bij Puncke te Amst.]
De plundering van ‘8 Hertogenbosch
8”. 1787 (XxX11, 357). Volgens C. v. B. D. stel ik den generaal Douglas ten,onrechte voor die
plundering aansprakelijk. Ze is, zegt hg, het bedrif geweest van een
complot van subalternen en soldaten, uit verschillende ongedisciplineerde en slecht befaamde regimenten. Aan dit alles, vervolgt hij,
is later uit part!- en godsdiensthaat door sommige minder nauwgezette gescbiedschrUvers eene andere voorstelling gegeven, en hij hoopt
later.met bewGzen aan te toonen, dat Douglas en de overige bevelhebbers al het mogelijke hebben gedaan om de plundering voor
te komen en te stuiten (SEC). Ik nu geloof dat het hoog tëd is dat

daartoe worde overgegaan, want bU de talrGke nakomelingen der

slachtoffers vau die =glazenwasscher$“, (het woord is vau Douglas
zelf, gelijk men zegt) staat de schuld van dien commandant nog
altgd vast, en ze worden niet weêrsproken, door de gedrukte en
ongedrukte bescheiden over de plundering welke ik heb kunnen
raadplegen, - deels officieele stukken, deels verklaringen van ooggetuigen, en dus niet het werk van latere geschiedschrgvers, met
part+ en godsdiensthaat bezield. Voorloopig noem ik er eenigeop.
Hel 2Verhaal der plundering”, door A. J. Verreijk, e e n o o g getuige, in 1841 door Dr. C. R. Hermans uitgegeven ‘) en nooit
gewraakt. Daaruit blikt, dat zoolang de gouverneur v. der Dussrn
het gezag in handen had en de plaats-majoor Thomsen van hem
bevelen ontving, de tucht onder de soldaten gehandhaafd bleef;
maar zoodra v, der Dassen (2 ,Nov.) uaar den Haag vertrok,
en tengevolge daarvan het gezag aan Douglas overging, de zaken
verkeerd liepen. De rust werd verstoord en amen bespeurde dat het
militaire ontzag, voor het grootste gedeelte, met den heer gouverneur uit de stad was geweeken” (bl. 154). Den 5 Nov. werd reeds
een schutters-boogaard geplunderd, eu Douglas liet dit ongestraft.
Den 7 November ‘s avonds begon de algemeene plundering. Nooit
heeft Douglas eenige orders gegeven om ze te stuiten (bl. 166),
maar wel hebben twee subalterne officieren, Thomsen en Tuyll
van Serooskerken, daartegen alles gedaan wat zi konden. Den
9en werd ‘s morgens tot wachtwoord aan het garnizoen gegeven
~Drillenburg”, Been destijds veelbeteekenend woord” (bl. 190). Eenige
gemeene soldaten maakten eindeltik uit eigen beweging. aan de
plundering een einde (bl. 196). Men ziet, de voorstelling van Verreik
is eenigzins anders dan die van C. V. 23. D.
Verslag der Bossche Magisltraat
aan Commissarissen des Raads van
State 2). Tegen de plundering werd, zoo getuigt dit stuk, door het
militaire bewind (dat door het vertrek van v. der Dussen in Douglas
handen was gekomen) niets gedaan (bl. 198). De president der stad,
Bisdom, een vurig patriot, verzocht Douglas maatregelzn te nemen,
maar hij’ verklaarde geen middel te zien om de geweldenarij te
beletten, dewijl ‘t een volslagen conspiratie was tusschen alie corpsen.
Een commissie van schepenen werd benoemd, om hem nogmaals te
*) Geschied., Mengelwerk. N. Brabaut, 11, 149.
2) Dr. C. 11. IIcrmans, Bgdragen. N. Brabant, 11.
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spreken, maar ont.ving hetzelfde antwoord, Toen deze om nader aan te
dringen, weder toegang verzocht, was hjj afwezig. Eindelijk verscheen
hij in het schepenen-college, en verklaarde opnieuw dat hU niets
doen kon en thans zonder gezag was. Men ziet, uit dat Perslag
blijkt wat Douglas verricht heeft om de plnndering te stuiten.
Ook nog iets over den aard der plundering. Toen Douglas weigerde
iets te doen, beproefden twee schepenen, W. C. Ackersdgk en A. v.
Tei$ingen de plunderaars tot bedaren te brengen. Zi begaven zich
onder den woesten
hoop en spraken eenigen aan, die zij voor de
belhamels hielden. Op de vraag, wat zi vorderden, kregen zg ten
antwoord, Bdat den Patriotten de geweren en wapenen moesten
afgenomen worden”; ook eischten zij intrekking van eenige maatregelen, door v. der Dussen genomen. En toen die schepenen
vroegen, xwelke personen @j onder patriotten verstonden”, was het
antwoord : >zoodnnige
b u r g e r s , die den voorleden zomer geëxerceerd hebben” 1). Hen ontwapenen wilde Douglas ook.
De pensionaris Martini en zlJn commies Donker Curtius achtten
zich na de plundering verplicht hunne betrekking neder te leggen ; het
waren vurige patriotten, die gevoelden dat hun rol was afgespeeld,
vooral Martini, die veel had geschreven ter terughekoming der privilegiën en vrjjheden. Welnu, uit het verzoek om ontslag van dien algemeen geachten man blikt, Bdat reeds eenigen tad vóór de plundering
en b$ den aanvang er van, aan zijn huis bedreigingen gedaan waren,
dat het om zjjn persoon te doen was. Zijne woning werd geplunderd, maar bizonder zin boeken-vertrek, met al zëne losse papieren
rakende de stad en de meijerij, geljjk ook de bundels van stadscommjssarialen”. Een gouden stadspenning en verscheiden zilveren
penningen vermiste he ook, doch deze kwamen later terecht; maar
aangaande de papieren van dien staatkundigen schriver blikt dit niet.
Behoeft het na dit alles nog betoog, dat de plundering eene politieke daad was? Terecht. onderzocht Verreijk dan ook in zinVerhaal (bl. 178), wat de stad ‘s Hertogenbosch toch misdreven had,
om zóó vreeslgk getuchtigd te worden. Zeker, alle booze hartstochten vervnlden de losgebroken menigte, maar de keur der plunderaars, de nbelhamels”, hadden een wachtwoord en gehoorzaamden
daaraan. Dat de secretaris v. Breugel, hoewel een vurig orangist
1) Rapport dier schepenen, in het arohief t,e ‘s-Bosch,
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en schoonzoon van Douglas”, zelf bgna het slachtoffer der plundering werd, zou alleen bewgzen, dat vriend noch vaand meer gespaard werd, toen de plundering eenmaal in gang was, en het gepeupel
gemeene zaak maakte met de militairen. Aangenaam zal ‘t mij zön
het bew$s te lezen, dat ze bloot het werk was van een complot
van ongedisciplineerde soldaten, en dat Douglas al het mogelike
gedaan heeft om de plundering te stuiten. Ik zal dau de eerste
zlJn om van gevoelen te veranderen. Maar zoolang dit bewijs niet
is geleverd, geloof ik niet lichtvaardig te handelen, door de algemeen aangenomen en nooii weerlegde meening te volgen, die zich
tegen Douglas verklaart.
‘s

Eertogenboach.

J; C .

A. HEZENMANS.

Predikanten te Nunspeet (XXXI, 601). Tot aanvulling en verbetering moge het volgende dienen. Isaacus Balk vertrok 1674 van
hier naar Winkel en in 1675 van daar naar Monnikendam, waar
hg j- 1684. Regnerus ab Hennekelaar kwam als prop. 1674 alhier
en vertrok 1678 in stilte. Franciscus Martinius, zoon en opvolger
van zijn vader Petrus, werd als prop. 1, Oct. 1719 hier bevestigd,
in 1739 wegens zwakheid ontslagen, j- 19 Oct. 1741. Rudolphus
Kelderman, als prop. hier bevestigd 18 Oct. 1739, i 25 Aug. 1744.
Antonius v. der Vliert als prop. hier ber. 15 Maart, bev. 13 Juni
1745, werd als em. 26 April 1774 ontslagen. Petrus Guldenarm,
van Vreeland ber. 6 Dec. 1774, 8 Jan. 1775 hier bevestigd, vertrok 19 Mei 1788 naar Hattem; Henricus Singraven, ber. van
Veldhuizen, stond hier 12 Oct. 1788-10 Jan. 1790, vertrekkende naar Emmelenkamp. Bernardus Ronner werd van Wanneperveen hier ber. 31 Maart en bevest. 6 Juni 1790. Johannes de
Bouter, van Aalst herwaarts beroepen, trad 1809 in dienst (niet
1806), t 14 Aug. 1843. Hendrik v. Griethuysen, ber. van Putten,
stond hier 5 Mei 1844-10 Mei 1846 en vertrok naar Ylst. Job.
Christiaan Eykman, beroepen van Balk, werd 6 Oct. 184G hier
bevestigd en vertrok Sept. 1857 naar Rinsumageest c. a. Hendrik Cornelis Gerardus Schevliet, ber. van Bennekom, trad 16 Mei
1858 hier in dienst en vert’rok 1860 naar Loosduinen. Wout. v. den
Bitel, ber. van Oosterbierum, werd 23 Sept. 1860 hier bevestigd
en vertrok in 1867 naar ‘s Grevelduin-Capelle c. a. Eduard Ber-
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nard Gunning JHz., ber. van Leiderdorp, aanvaardde 1 Aug. 1860
hier zijn dienst en vertrok 1874 naar Alkmaar. Dammes Pierre
Marie Huet, ber. van Dirksland, werd 3 Oct. 1875 hier bevestigd
en vertrok 7 Apr. 1878, waarna J. Kuyper, ber. van Veen, sinds
11 Mei 1879 alhier in dienst is.
J. V. DER BAAN.
Zonderlingen (XxX, 607; XXXII, 358). @ver Jan of Johan Hartigveldt was reeds gesproken in Nav VI, 83, met verwjzing naar
J. Scheltema, Geschied- en letterk. mengelwerk, 1, 27 ‘). Deze zegt
aldaar : BEngeland roemt, met reden, op Howard, die zijn leven,
bi de zeldzaamste opofferingen van eisen gemak en g e n o e g e n ,
dienstbaar maakte aan de vermindering van het leed van anderen.
Onze geschiedenis bevat, insgelijks voorbeelden van mannen, die,
hoezeer de werkkring hunner weldadigheid minder uitgestrekt was,
in opofferingen voor bet heil hunner medemenschen uit godsvrucht,
hem evenaarden, en eene gelijke vastheid van geest, door met moed
op den eens gekozen weg voort te gaan, betoonden. Hartigveldt
was zeker één. dezer heldeo. H1J is te weinig bekend. Deze levensschets strekke, ter aansporing van dezen of genen, om meer berigten hem aangaande te zoeken, in de lofrede op hem gedaan
door J. Breedenburg ; in de levensbeschrijving van zinen vriend
Joachim Oudaan, gevoegd bij deszelfs Gedichten, 111, 43, en in de
Historie der Rhinsburgsche Vergadering, 107”. Nog enkele bi&
zonderheden, door J. C. v. Slee onvermeld gelaten, treft men daar
aan, 0. a.: .Bij alle goede Burgers, ook hij de Kegenten der stad
(Rotterdam), was hij in groote achting, dewijl een ieder overtuigd
was van zin’ opregten ernst en van x&e opregte zelfverzaking”.
Wat, Coenlaad v. Beuningen van hem zeide, kan zeker van zeer
weinigen gezegd worden. - Men zie nog: (Frans Kuiper,) De
recht weerlooze Christen. Hier is bggevoegt
een Lik-reeden, over
het leeven en afsterven van Jan Hartichfeld (of Hartigveld), door
Jan Dionëssen Verburg, Rott., hy Pieter Terwout, 1678): En bet
Lik-gedicht van Joacbim Oudaan, Rott. 1678; J. Oudaan, Op het
overlyden van Vrank v a n Diik (over). 5 Juni lSSO), Rott., by
‘) Volgens miin nfschrift van dat stuk: 1, 125. Aan het slot staat (zeker,
drukfout) 1668 voor 1678 als het jaar van zin overlëdeu.
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P. Terwout, 1680; Joost v. Geel, Gedichten, uitgegeven door
Korn. v. Arkel, IV. B. bl. 205-208: Tranen op het Iyk v a n d e n
godvruchtigen Jan Hartigvelt, overl. den 22 Oct. en begr. d e n
26 dito 1678; G. v. Reyn, Beschr. van Rott., 1, 376. ZrJn geslachtswapen prikt zeker nog te Barneveld ‘) onder de kwartieren van
den in 1791 overleden bezitter van het huis de Schaffelaer, Lucas
Willem baron v. Essen, heer van Helbergen en Abbenbroek, wiens
moeder, Johanna Agatha Terestein v. Kalewijn, èn van vaders-, èn
van moederszgde, uit de Bartigvelden gesproten was 2), en wiens
gemalin Margriet barones v. Haeften .van Wadenogen 3), g e s t .
4 April 1793, bekend is door haar .Iets van M” - -.. 1780, 96,
e n #Een h a n d v o l menschenvreugde”, Am&. 1781 ‘). Beide echtgenooten schinen zich Jan Hartigveld ten voorbeeld gesteld te
YO.
hebben.
Vrijdom van stadslasten
(XXXII, 410). Uit het archief der (voormalige) stede Abbekerk bleek mi, dat aldaar de schout Lems, bë
zene aanstelling, verzocht en verkreeg vrgdom
van zekere !asten,
welke de gemeente dan voor hem betaalde. Ook, dat hieruit weleens twist ontstond.
D’. J . A. S N E L L E B R A N D .
Teuten (XXXII, 547). Een en ander over de Teuten en hun taal
vindt men ook Nav. XVIII, 484. Maar zeer uitvoerige mededeel) Men zal het zeker ook aantreffen onder de kwartieren van BeijerenSchagen (zie de Gedichten van Mr. Kom. Boon vau Engelant, 185) en Pauw
‘t Wapen van von Hertefeld, van Hertvelt (te Water, Verb., 11, 457; 111, 54O),
lU d’bblaing, komt met het z&e overeen.
3) Zie d’Ablaing v. G., Ridderschap van Veluwe, 384, 420, en Wapenb. der,
D. 0. Ba&je van Utrecht, 40, waaruit blikt, ‘dat haar vader Mr. François T.
v. H., vr$heer van Abbenbroek, raad en pensionaris van Dordrecht, zoon [van
Cornelis en Johanna v. Hartigsveld, geh. was met Agatha Johanna v. Naerssen,
dr v. Revixit, vroedschap te Rotterdam, gecommitteerde raad van Holland,
en Agatha v. Hartigsveld.
3) Gehuwd te Wadenojen, den 13den van Herfstmaand 1774 Zie gedichten
op dit huwelik, van P. Brouwer Bz., te Dordrecht, Ahameer v. den Berg,
W. H. Seis en Kornelia Sebilla v. d. Berg.
4) Beide boekjes liggen vóór mi. Zie ook v. d. As, Biogr. Woordenb., en
over dit voortreffeljjk echtpaar uug Do Veluwe; eene wandeling van 0. G.
Heldring en R. H. Graadt Jonckers. drab. 1841, bl. 109-112.
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lingen aangaande deze merkwaardige lieden vindt men in Cb. Creemers’ Aanteekeningen over het dorp Stratnproy (Roermond, 1871),
vooral wat hun handel en wandel betreft; en in mijn Algemeen
n e d e r d n i t s c h e n fries& Dialection (‘s Gravenhage, 1874), hooftJOHAN ‘WUiKLEIt.
sakelik wat hun t,aal aangaat,

V R A G E N .
Huycoopers van Amsterdam. In de Gesnbiedenis van Antwerpen
van Mertens en Torffs, in 1845 door de rederijkkamer de Ol$ft,ak
aldaar uitgegeven, leest men (lV, 118), dat op het stadhuis in het
kabinet van den stads-secretaris een schilder2 te zien was van het
binnenplein van de Leguit of Laguit. Daaronder las men bet volgende rijmende opschrift : >Die groote Leghuyt toebehoirende der
stede, ‘t Lqys voor huycoopers van Amsterdam cooplieden mede
(1567)“. Op het prentje daarvan, door J. Linnig in 1849 gegraveerd, en door DI. en T. medegedeeld, vindt men ter wederzijden
van het Spaansche wapen, de wapenschilden der steden Antwerpen
en Amsterdam. Tot toelichting wordt daarbij gevoegd, dat Antw.
in 1542 in ‘t bezit was gekomen van dien zoogenaamden Leguit
en dat deze stad na het eindigen van vele gedingen, uit een verbroken koopcontract ontstaan, den grond aan de Amsterdamsche
huidenvetters verhnurde. In het Aanhangsel of VIIIste deel van
bovengenoemd werk, leest men bl. 272, dat de stad in 1551 eene
lichting deed ter bestrijding der onkosten om in den Leguit een
stapel van drooge huiden te vestigen. Hoe dit in 1567 aanleiding
gaf tot het oprichten van een Logys voor Huycoopers van Amst.,
blikt niet. Naar aanleiding daarvan wordt gevraagd of uit Amsterdamsche bronnen iets te putten is omtrent eene verhuring van
den Leguit aan huidenvetters of het inrichten daarvan tot een logijs
voor huycoopers van Amst. Noch de handvesten, noch de inventarissen vafi het archief te Amst. geven eenig licht; uit de drie
wapenborden, waaronder dat van Amst., valt echter op t$e maken,
dat de overheid daarin de hand had. Voor de handelsgeschiedenis
van Am&. is zoodanig onderzoek niet zonder belang, vooral wanneer men in het oog houdt, dat bij het uitleggen van Amst., na
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den val van Antw., aan de belangen van lcerlooijerë
kooperi zulk een aanzienlik deel ingeruimd werd.
BERG V. DUSSEN

en huidenMIULKERK.

Heeren van Krayestein (XXVIT, 578). Wordt gevraagd eene lijst
der heeren en vrouwen van Kryestein. Was Sanderina v. Gordijn
v. Crnyestein (geh. met Johan Strick) 1560 vrouwe v. Kr.? Bestond er meer dan ééne heerlijkheid van dien naam? En waar
gelegen P
T. B.
V. Kuyk. Joost Michiel v. Kuyk (v. Cuyck of v. Kuyck), officier
der marine, diende 1667 op een fregat, onder bevel van M. A.
de Ruyter. Was hë gehuwd? Zoo ja, welke kinderen had hij? Is
hi gesneuveld ?

E. Tenckinck. Wie deelt mij mede geboorteplaats en ouders van
Egbertus Tenckinck, oud-chirurgijn-majoor des Prinsen van Oranje,
+ te Warga in Friesland 13 Juli 1740, begr. op het koor der kerk
aldaar. Hij schijnt kort na het ongeluk den prins aan de Moerdik
overkomen, gepensionneerd te zijn, vertrok 4 Mei 1735 met attest
uit Franeker naar Ysbrechtum, en vandaar weer 18 Juni 1737
naar Warga.
Mr. N. DE EOEVER.
Johan Wrd. In een stuk van 31 Jan. 1577 (be v. Hasselt, Stukken voor de vaderl. hist., IIl, no. 57) wordt melding gemaakt van
Bdie welgelerte Heer ende Meester Johan Wrd, Raedt ende Momboir zyner &l. landen”. v. H. teekent hierbij aan:
.De Momber W RD , waarmede (wy) reets in ‘t eerste Deel bekend
wierden l), was een Vriesch van geboorte: zyn wapen is blind op
de kaart VU W. ten Raag 2), dan het blykt my uit het piteier
zyner origineele brieven, dat dat e $11 op ‘t midden doorsneeden
schild was, vertoonende op zyn J’riesch, in ‘t regtsche vak den
halven dubbelen adelaar en in ‘t linksche twee kruiswys over een
gelegde stokken. Zijne Commissie is van den 8 Jan. 1564. Hy hadt
zyne Instructie onmiddelyk van Alva, zy is van den XIII daoh van
--.~
l) NW 114, 115, 1% (waar hO ~Vrd” heet); hU teekcnde DWrd”.
-) Wapenk. van de kanseliers en raden in ‘t haf van Gelderl.
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Jniy 1569. Naderhand toen de Ridder 1) Baldnyn v. Roon den
1 Jnly 1577 tot Cantselier van Gelderland wierdt aangesteld, wierdt
hy in syne plaats. Cantzler van Co. M. in Overyssel”. Vindt men
dien naam vóór en na dien tijd inFriesland? - De halve adelaar
waarmede de Keizer zeker het wapen van enkele Friezen vermeerderde (in ‘t Dnitsche r$x iets zeer gewoons), en door dezen of hunne
landgenooten verkeerdelijk voor het symbool der vrijheid aangezien.
treft men veelvuldig in de wapens van niet-Friesche familiën aan.
Ik begrijp niet, hoe men in Friesland nog aan dat sprookje - dat,
in moeder de GafIs te huis behoort - blijft vasthouden. Zeker komt
Jancke Donwema de waarheid het meest nabi, wanneer hij zegt’:
BEnde dat wordt nv zeer misbrnict; want se seggen, dattc alle
~fresen gegewen worden: dan t.his to presumeeren, dattz degeIle
Bgegewen
worden en haer nafolgers. de snlckea met manheit voerpdient hadden, op dat men haer afcompst,e in ewicheit s o l d e n
B mogen kennen”.
MO.

OU1)HEID, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
Grafschriften in de Sint Janskerk te Sluis (XxX, 562, 4). We willen
er eenige mededeelen, die niet werden opgenomen in het Maandblad voor het distrikt 8lnis a”, 1814 en- 16 (zie bav. X111, 131).
Op eene tombe, welke zich in het kruis aan de zuidzgde bevond,
las men:
»Hier lijeght Hr Jan de Caenst, Requaerts Sone, die stserf in
B’t jaer MCCCC cnde drie den XXlsten dach in Maerte, met Jans
svronwe Lisebette Her Jan Baefs dochter Jans Baena Reqnaerts snne
.wijf was, die staerf int jaer MCCCXCVI den Xlsten dach Apil”.
Deze Jan de Baenst was geboren omstreeks 1307. Uit zijn
eerste huwelijk, dat reeds spoedig ontbonden werd, had hij eene
eenige dochter, die met een aanzienlijk man huwde. B1J haar
huwelijk verbond haar vader zich op de plechtigste wGze om niet
te hertrouwen, opdat deze dochter zijn geh :ele nalatenschap mocht
‘) Als roodenig komt hij IJ. a. voor in een stuk vau 28 Dec. 1576, op het
Bamper Archief, Regist. TI.& ?.$&
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erven. Op 7Ojarigen leeftijd evenwel kreeg hij berouw over die
belofte en kocht die van zijn schoonzoon af. Deze had geen bezwaar, doch de grijsaard overleefde zijne tweede echtgenoot, de
20jarige Elisabeth van Bnningen, bij wie hij een tiental kinderen
won, nog zeven jaren. Alzoo werd hi de stamvader van het talrgkste en beroemdste geslacht, clat Sluis heeft voort,gebracht.
Zijne
zonen Jan, Anthonie en Guij werden raadsheeren der hertogen;
de eerste was bovendien gedurende 23 jaren baljuw van Brugge
en het Vrije, terwijl zijn zoon en naamgenoot driemaal Jeruzalem
en keizer Soliman bezocht,; de tweede was hoogbaljuw van Veurne
en de Vier Ambachten, en werd in deze waardigheid opgevolgd
door den oudsten zijner acht kinderen (Roeland); de derde, hoogbaljuw van Sluis, was de vader van * den bekenden Gny de Baenst,
raadsheer *der hertogen Filips en Karel, werd in 1469 rentmeest,er
van geheel Zeeland, en in 1484 mede benoemd tot het ontwerpen
der eerste keure van Zeeland.
In het choor tegenover het Sanctuarium stond eene zeer oude
en aanzienlijke tombe met het volgende opschrift:
BAnthoni
de Baenst P Anth., Riddere, heer van Sainevelde, die
astarf A” XVc en sesse de 111 Novembre. Hier leghtbegraven Weavranwe Jehanne fa Gilliu van der St?ijne (of Preinel, Ghgselnede 1)
»van heer Anthoni, Ridder, starf Xv” en XX in Hooimaand XXIII.
> Hit jacet Anthonins, de Baenst cognomine dictns, Anthonii
Bqnondam
filins, e genere batus, miles et (&r)doctns, satis in jnre
Bperitns, qnem lex canonica . . . . , Nnnc morte secat jacet (sub)
Bhac petra, qnem. ~. . . Pietate repletus noxia laxando (vitnndo),
»veniam sincere precando. Amen quisque dicat or(n)ando, sic pie
Dlegat, qnatenus ethereos valeat transcenclere polos. Obiit merito
>confidens
in Domino. Vulnera quinque Dei sint medicina scio (eju~?).
Deze Anth. de Baenst liet geene kinderen na.
Eene prachtige graftombe, waarop in wit marmer de levensgroote beelden, met een gi ooten haze wind aan de voeten, lagen van
hen, ter wier eere ze werd opgericht, droeg het volgende opschrift:
.Ici gist noble homme Messire Gnillaume Z o e t e d e Lak& che»vallier de l’ordre de St Mic,bel, Seigneur d’Hantain (fils de noble
_
‘) echtgenoote.

RB?.,
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shomme Alexandre Zoete de Lake et de noble dame Marguérite
ade Berghem) ‘), en son vivant Gonverneur de’l’isle de Walcheren
aet Colonel des regimens de Zélande, et qui avait esté XXVIme
zrbdmiral de Zélande, venu e n a g e s u b s t . l i e u t e n a n t do haut e t
Bpuissant p r i n c e F r é d r i c H e n r y p a r l a grace d e Dieu P r i n c e
Bd’Orange, en gouvernement de ses quartiers de Flandre, Chasteplain et Gouverneur de l’Eclnse, collonel du regiment de Zélande,
»qni trépassa XXVI Septembre hIVIcXXXVIl.
Et noble dame
BOlimpia de Hertaing, fille de noble homme Guillaume de Herataing, Seigneur de Marquette, en son vivant gouverneur de Bergues
»sur Zoom, colonel
du regiment Infanterie Wallone; et de nobls
adame Anne de Levin, son épouse; loquelle trépassa le V Avril
wl’an
MVIcXXXVI,
Willem Zoete de Lake was de zoon van een der ferbondere
edelen en een gverig verdediger van Nederland in deu worstelstrijd met Spanje blgkens zgne tochten als aclmiraal van Zeeland
in 1605 en 1606, in 1621 toen Reinier Claassen zich opofferde,
en in 1625 bi het leger van R,uchelle.
Van bovengenoemde tombe bewaart de oudheidskamer te Sluis
nog fragmenten, terwijl in de nieuwe kerk aldaar een zwartmarmeren zerk er van (thans voorzien van een ander opschrift) iu
den muur achter den preekstoel werd bevestigd.
Eene andere kapel bevat,te eene zeer oude tombe met de volgende
inscriptie :
.L)e Capelle en deze sepulture hebben gedaen stichten ende
Bmaeken in ‘t jaer duust vier hondert een en twintich Godevaerd
Bde Wilde naturelic zone met Goosins Wilde Ridder ende in dien
wtide Raed ‘s Hertogen Philips van Bourgoigne Grave van Vlaznnderen en zijn ontfanger generael van Vlaenderen ende van Art&
wea Jonkvrouwe GaI:ne, dochter van Rombout den Voght zlJn wv;ijf
Bdaartoe zij beset hebben eexe messe elcx ‘t daegs ervelic en daertoe
»eeue waert a1n haers vigelije en eene zinghende messe, mitsgaDders ‘t zestich provende ghedeelt te zine den armen elke pruwvende van vier groote waert zinde ende OOG mede de gethide van
1) Vgl. Naa. X111, 130. Ibid., 111. 131, verkeert men iI1 ‘t onzekere, of ~111 R E D.
xander’s gade Margaretha dan wel Anna heette.

-
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vden daghe gezonge te zine in deze kercke veertien daghe lanc
pgednerende. Dewelcke Godevaert die hier begraeven licht starf
*in ‘t jaer d u n s t v i e r h o n d e r t ende XXIX den XVisten dach in
PMaerte. En voorseide Jonkvrauwe Ganne in ‘t jaer duust vierhonrdert ende twee en twintich de vijftien (vefden?) dach van Louwpmaent.
Godeaaert de Wilde was de eerste grootbaljuw van Vlaanderen,
tot welken post hij in 1374 d6or graaf LodewrJk van LMale werd
benoemd. Hij streed in 1379 tegen de Gentenaren onder Raas van
Aerzele. In 1407 werd hij president van den raad van Vlaanderen
en in 1408 ontvanger-generaal van dit graafschap en van Artois.
Aan den voet dezer tombe bevond zich een staande arduinsteen
met dit opschrift;

.Hier ligt begraven Frederik de Lelij, in sen leven Lieutenant
»Generaal en Kollonel van een regiment Infanterie, ten dienste der
*Vereenigde Nederlanden, en Kommandeur van Yperen, overleden
*te Yperen den 17 Maart 1755 in den ouderdom van 80 jaar,
~10 maanden en 17 dagen, alhier bijgezet den 25 derzelve maand.
>Hier ligt begraven den WelEdele Heer Caspar de Maurignault,
vin sgn leven tiollonel van een Regiment Mariniers en Commandeur
Bvan Sluis in Vlaanderen, overleden den 19 October 1724, en sëne
*huisvrouwe de WelEdele Vrouwe Adriana Octavia Martini, overvleden 19 Mei 1707.
Eene andere zeer fraaie tombe droeg het volgende opschrift:
sHier ligt begraven Jonkheer Charles van der Xoot, ende sterft
Dden 30 Augustus 1614, Heer vin- Hoogwoude ende Ertswoudel)
petc., in zën leven Collonel van een regiment Voetknechten, CasteBIein en Gouverneur der stede van Sluijs, Lt. van den HooggeBborene Prince Hegndrick Fredrik vao N a s s a u o v e r alle andere
*steden,
sterkten en gnrnisoenen in Vlaenderen onder de gehoorPzaamheid v a n d e H o o g M o g . Heeren Staten-Generaei der Verreenigde Nederlanden, Sone van den Heer Charles van der Noot,
DRidder en Heere van Risoir etc.
__
I) Vgl. over deze heerl~kheden Nm. XxX, 440-3; over Kwel V. der Noot,
rixo
RED.
iLid., bl. 562.
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»Hier ligt begraven Vrouwe -1Iargarita van der Aa, die sterft
mden 11 October 1605, weduwe van den Heer Charles van der Noot,
DRidder Heere van Risoir, la Haye en Munsaing, Collonel van twee
Dregimenten Voetknechten, ten dienste van zëne Excellentie Willem
.bi der gratie Gods Prince van Orangien, Grave van Nassau En Jonkvrouwe Sabina van der Noot, die sterft den 9 February
~160!3, dochter van Jonkheer Charles van der Noot, Heere van
%Hoogwoude.
,IUemento mori.
#Aeternae memoriae Caroli van der Noot ‘), heroïs vere maxime,
aannos sex et triginta animo insuperabili (uc) corpore illaeso omnibus
apericuiis pro patria expositi ; ubicumque libertas sanguine et ferro
»vindicari potuit, in Germania, Gallia, Belgia ejcs vindicis, Ostende,
»omnium, de quibus historia loquitur, urbium celeberrimae, menses
8 quindecim felici ter 2, defensoris, Slusae inter primes expugnatoris,
wujus
annos plurimos ipse munimentum fuit; in hac terra, quam
Bvirtute sibi emit, hosti eripuit ; - uxor moesta.
Karel v. der Noot 3, was de waardige jongste zoon van eenen der
verbonden edeler! van denzelfden naam, heer van Risoir, enz. In
1590 was hij kapitein der lijfwacht van prins Maurits, wiens volle
vertrouwen hij genoot. Tn 1601 werd hij eerste bevelhebber van
het belegerd Ostende, hielp in 1604 Sluis veroveren en kreeg-als
Luitt. Gouverneur van Vlaanderen voor prins Frederik Hendrik het
bewind over deze stad.
Zin levensgroot beeld in blauwen arduin met een leeuwhondje aan
de voeten versierde zine tombe.
Op eene andere tombe van wit marmer en toetssteen stond:]
*Hier ligt begraven Jonkheer Philip Zoete van Lake geseit Hou* tain, Heer van Hoogewoude en Ertswoude, in zin leven Luitesnant Generaal van zine Exc. Hegudric Frederik bi de gratie Gods
BPrince van Orangien, in de kwartieren van Vlaanderen, Collotiel
*van de regimenten van Zeeland, Hoog Bailliu ‘s Lands v a n
‘) Zoon van Karel bU Margrieta v. der Aa.
R ED.
2) Lees felicissimi, gelijk reeds de stadhouder Willem V den burgemeester
opmerkte toen h$ 2 Aug. 1786 de kerk bezocht.
RED.
8) Vgl. Nav. X111, 130.
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Bdea Vrije, zone vau Jonkheer A!exanler, Gouverneur van v(ialDcheren,
Colíonel van de regimenten van Zeeland, en sterft den
al5 November 1626.
Op de zijde s t o n d :
BAdriaan
.Anna
Zoete
BMargareta 1
*kinderen van Jhr. Philip en Louise van der Noot.”
Jhr. Philips Zoete de Lake *) was opvolger van Karel v. der Noot “).
De staten van Zeeland benoemden hem 20 Febr. 1615 tot lid van
den raad van stat,e, doch hg bedankte voor die benoeming, omdat
hi door de algemeene staten tot gouverneur van Sluis was aangesteld.
In 1610 werd hi bovendien hoogbaljuw van Sluis.
Op eene der oudste tombes zonder jaartal vond men:
Hier liggen begraven LMaria Amaranthe, oud 20 maanden; Lucretia, oud 4 jaren; Matthias, oud 2 jaren; Amarante Elisabeth,
oud 4 jaren ; Amarantme Elisabet, oud 17 dagen ; alle kinderen van
Jonckheer Cornelis de Boodt en Vrouwe Cornelia de Dorste.
Eene groote zeer fraaie wit marmeren tombe droeg tot opschrift:
Hier ligt begraven d’Edele Jonkvrouw Bnna Rome&+, Jonkheer
Charles dochter, die huisvrouw was van Jonkheer Samuel de Cusembroot, is in den Heere ontslapen op den 3 Februarij 1628.
Eer en deugd was haar leven,
In d’aarde zg nu leidt,
Haar ziel van d’aard verheven
‘s Lgfs opstand hier verbeidt.
Op een wapenbord stond:
Jonkv? Barbara de Corbele, die huisvrouw was van Rendm
Adriaan Ferlippens, sterft met hare twee dochterkeus den 27 N ovember 1619.
‘1) broeder van den hierboven, bl. 11, 12, vermelden Willem. Nuv. X11,322,
gist dat Philipe de vader was van Willem ; zie echter Nau. XXX, 662, 64.
RKD.

1) zin schoonvader, zie ~uv. X111, 130; XXX, 562. RED.
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Ghij die mijn naam oompt lezen
Zit ‘t geen ik voortijds was,
En zult ook eenmaal wesen
Dat ik ben op dit pas.
Hier ligt begraven dHr. Joseph van Briemen, commies tot Sluys,
oud sijnde 75 jaren, den 9 Januari 1650 en op den 26 December
1649 overleden, en zine huijsvrouwe Juffw. Susanna T e s s a l o n ,
overleden den 24 September 1653, oud 65 jaren en Mattheus van
Briemen, oud 24 jaren den 8 Jauñ. 1649, den 4~1 dito gestorven.
Sepulture v a n d e n eersameu J a n v a n Hienberle, in z&r leven
commies van de werken val Casteele vau der Sluys r), die getroumt
hadde Jonkvr. Cornelia Pardo f” Onosii, die starf XV”LVII d e n
XIII dach van October.
( Wordt vervolgd.)

J. A. DORRENBOOM.

Landmeters-aanstelling in 1566. Wi scepenen
der stede van Hulst
doen te weten, allen lieden dat voor ons comen eïí ghecompareert
z i j n propre t;soonen Jau i\IIattheeux
f s Drents e ñ J a n Doorevalle
ghezwoorne landtmeters, de welcke hooghelick ten heleghen ghelast
zijnde zo dat behoert, vclaersden by huerl eede hem1 kennel zinde
dat Cornelis de Meerschman fu Jans, kuerbroeder van Hulsteramb o c h t b i n n e n d e r s t e d e v a n Ghendt t e n huise van mr. Gillis
Arondeaulx2) gheleert heeft arithmeticam ende de conste van landtmeten eE daer naer met hem Mattheeux ghewoont een jaer continuel met hem alomme metende, in zulcker wÿs dat zy bevinden
denselven Meerschman zo wel in der voors conste van Geometria
ende landtmeten gheproffijteerd thebbene, dat he nut eiï bequaem
e s oIrre ontfanghen te werden als gherwoorne landtmete, ende ome
tselve texercerene op den behoid eedt ende ghecostumeerden eedt,
biddende ons daertoe te willen verstaene, volghende welcken zoo
heeft hg Corñ de Meerschman te deser date voor ons solemnelicken
den behoirl eedt ghedaen eïï midts dien hebben wij scepeïï zo verre
alst in ons is, opt voorñ rapport ende affirmatie van eede van
‘) het kasteel van Sluis.
“) Is deze de vader van den Hulster griffier Isaac Arondeaux? In 1619 was
eeu (.%llis Arondeaulox predikant in Frit?sland. Zie over dit geslacht PRotterdamschhe historiebladen, door J. 11. Scheffer en Fr, D. 0. Obreen”.
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voorñ Mattheeux en Dorevalle ons ghedaen ende thuerl bede eñ
versoucke, den voor5 Cornêl gheadmitteert ende ontfanghen, admittñ
eü outfanghea IJL desen als gheewooren landtmeter, ome tselve officie
ende conste met diesser acleeft eñ dependeert te moghen bedienen
efi exerceren Vlaeïï dut (Vlaanderen door) op denzelven z@ren eedt.
Actum den 9 September 1566.
PBED. CALAND.
Eet slot Duurstede. In verschillende couranten las men (Juli 1882)
het bericht, dat de toren vau dit slot met gedeeltelgke afbraak bedreigd wordt, waardoor weder één der oudste monumenten van ons land
zou verdwinen. De bouwvallen, die volgens Robidé v. der Aa, OudNederland 1846, bestonden uit vier dikhe muren en halve gewelven, mitsgaders uit twee hooge torens, zij11 geen overblifsels van
den Romeinschen barcht, die aldaar ten tgde van keizer Augustus
stond, maar vau een middeneeuwsch kasteel op de grondslagen der
vroegere vesting gebouwd. Dat dit Romeinsche slot werkelijk gestaan heeft ter plaatse waar men thans deze bouwvallen ziet, blikt
uit de in 1706 door Joachim Oudaan, en sedert herhaaldelik onderzochte grondslagen. Eene opgraving a“. 1825 was hieromtrent beslissend, en a”. 1828 ontdekte men kolossale munrwerken op een
afstand van vier- en zeshonderd schreden van het slot, welke ontw$
felbaar daarmede in verband stonden. Wanneer het slot verwoest
of in verval is geraakt, is niet met zekerheid te bepalen. In 1640
komt het nog in welstand voor, gelik blijkt uit de afbeelding in
Radewaker, Kabinet van Ned. Oudh. VLIE, 114, terwil het in 1700
reeds gedeeltelik als ruïne wordt afgebeeld, zoodat het tijdstip der
verwoesting tusschen 1640 en 1700 valt. De staten van Utrecht
stelden. vroeger een kastelein van het slot aan, wiens werlde in
1677 van acht en dertig tot vgftig guldens per maand verhoogd
werd. Volgens overeenkomst tusscheu
deze staten en de stad Wijk
i. d. 13 Juni 1727 moest een der’ torens door de stad worden
onlerhouden, waartegen haar de weide rondom het kasteel werd
afgestaan, die in 1772 veertig guldens aan pacht opbracht. Eene
opgave van afbeeldingen van het slot, Duursted.e,
zoowel in welstand
als in ruïne, vindt men bij Robide v. der Aa, .Oud-Nederland”, en
in Mr. S. Muller Frz., &at. van den topograpbischen atlas der
H. T. 0.
provincie Utrecht”, 1878, bl. 61.
2
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P r is, gelukkig, sprake rnu re&anratie. Tenminsten vanwege
d e prov, Utrecht moet de Ptad Wik-Bi-Duurstede
e e n e aantnerkelgke geldsom voor dat doel hebben ontvangen. Ook is rikssubsidie toegewezen].
Lievendaal (XxX11, 515). Het huis L. in de provincie Utrecht
is nimmer eigendom geweest van v. Leefdael. Deze familie stamde
uit het gesl. Hauterive (zie o. a. Butkeas, Trophées eacrés et profanes du duché de Brabant, en Te Water, Verbond, enz. IV,
182-293). De afstammelingen van Rogier de Hauterive (1187), die
met Alix v. Leefdael, erfdochter van heer Hellins huwde, namen
den naam en het wapen der uitgestorven fam. v. Leefdael aan.
Leefdaele, waaraan dit laatste gesl. wel zin naam ontleend zal
hebben, lag ongeveer halverwege tusxchen Brussel en Leuven (Butkerm, a. w., IJ, 216).
Amersfoort.
H . YI. WERNER.
[A. Aarsen verwest naar Kok, Vaderl. Wdbk., XXII, 106, welk
eitaat echter de vraag geheel onbeantwoord laat.]
Wiarda-state (Xx11, 637; XXIII, 36, 8, 9, 61, 106, 212, 84, 9,
531, G, 47; XXIV, 18, 178, 260,2; XXV, 262; XXVIL, 504). Dit
oudste kasteel in Friesland, te Goutum be Leeuwarden, beschreven
en opgehelderd door Jhr. G. A. Six (1870), niet in den handel,
hetwelk van het jaar 1405 dagteekent, en een jaar later den potentaat Sjoerd Wiarda tot woonverblijf strekte, is 14 Juli 1881 publiek
geveild. Er werd eene som van f 12.000 voor geboden. Het slot
prijkt nog met antieke toren en poort.
Penning lKuiden (XxX11 324). Is afgebeeld b$ v. Loon IV,
190(2), die blz. 191 zegt: *Is te Muyde gemunt en aan ieder die
pin zijne loterg ingelegd en. geen pris getrokken had tot gedachatenis vereercl”. Er bestaan een aantal varianten van? bijv. Cet.
c. Duren (1865) no. 1809 (genoemd Strooipenning op den vrede
van Riswijk) Het vogeltje omziende. 1810. Het vogeltje in het midden.
1811. Het vogelGe achter. 1812. Het vogeltje tusschet> elz achter. 1816.
Het vogeltje tusschen.
J. D.
L.

CE. Ph, Erfmann, die een drietal varianten bezit, bericht, dat
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v. Loon, t. a. pl. dezen penning in verband brengt met deu vrede
van Rijswik, en vermoedt, dat de lotera met een weldadig doel
gehouden is, daar op de v0órzgde de Barmhartigheid is afgebeeld
als- eene vrouw, die in de ééne hand een vredetak houdt, en met
de andere eene bedrukte moeder yet een kind in de armen, opheft, met de spreuk van Jac. 2 vs. 13b tot omschrift.]
De kei van Jhr. Everard Meyster (XXXTI, 26). Volgens Dr. H. J.
Broers (Utrecht, Historische Wandelingea, 2e druk, bl. 89-91)
bevindt zich een stuk van dezen kei in het zonderlinge huis, dat
genoemde edelman te Utrecht op den hoek der Van-Buerenstraat,
daarna Keistraat geheeten, liet bouwen. Doch N. v. der Nonde zegt
in zine Beschrgving van de pleinen, straten, enz, van Utrecht
(II, 27, 28), dat de in dat huis gemetselde pyramidale kei slechts
eene herinnering is van den Aaersfoortschen. Vgl. ook Nav. IV,
Bgblad, bl. XV-XVIII, en de daar genoemde plaatsen.
v. M.
Komptuer (XxX11, 373). Dat dit woord hetzelfde zou zen als
2 kommandeur”+ vind ik niet waarsuhgnhjk. In het aangehaalde stuk
toch wordt vifmeal commenduer gevonden, znnder verschil in spelling,
zoodat het vreemd zou zijn, daartusschen éénmaal eeue zoo afw&
kende spelling als homptuer
te viuden. Zou het niet z;jn een betaalmeester? Vgl. het h’r. compter. Het is dan éBn woord met ons
kautoor : het eene de man die betaalt, en het andere de plaats
waar betaald wordt. Die verwisseling van begrippen komt meer
voor o. a. in het Fr. tambour, zoowel trommel als trommelslager
e n o n s Bvendel” of svaandel”, a. i. zoowel de vlag zelve, als de
soldaten die er onder strijden.
L. A. P.
[Als men op de oude (verkorte) sohrëfw@ Lantcopt, Lantcompt,
Com& let, in stukken, waarin van niemand anders dan van den
Landcommandeur (der Duitsche orde) sprake kan zijn ; komt men
o. i. tot de gevolgtrekking dat het Bkomptuer” van hav. XXlV,
145 (XXXII, 3 7 3 ) niet anders dan »kommandeur” kan wezen. -In
analogie met .vastelavond” schreef men a”. 1345 enz. ook wel
scommelduer”.];

20

~D~HE~D, Mum-, m PENN~NMwN~E.

V R A G E N .

Kruis te Doornenburg. Aan den ingaug van het R. E; kerkhof te Doornenburg staat een zeer oud hardsteenen kruis, waarin in Duitsche
letters gebijteld is: Gisbert van . . . .; den naam kon ik niet lezen.
Daar volgens het volksverhaal G1Jsbrecht
v. Amstel na den moord
op graaf Floris V op het slot Doornenburg zou gevlucht zin (wat
evenwel een verzinsel is), dacht ik aanvankelijk, dat voor dien
naam BV. Amstel” moest gelezen worden, en dat Gerrit v. Amstel,
heer van Doornenburg, die op voormeld kasteel schilderien en
andere versieringen aanbracht, teneiude de herinnering aan Gisbrecht v. Amstel en diens geslacht levendig te houden, ook dat
kruis ter nagedachtenis van dezen aldaar had doen plaatsen; het
bleek mij echter spoedig, dat die naam uit een ander woord bestaat. Doch welke is dan die naam? Te Doornenburg kon mij niemand een antwoord op deze vraag geven.
A. V. SAESE

V. YSSELT.

Een oude politiestraf. In een opstel over de slangbrandspuiten
HOK Illustratie, X (1873-‘74), bl. G, las ik het volgende uit het
Am&. Regl. op het brandwezen van 1683, dat, - gelukkiger dan
menige nieuwe wet! - anderhalve eeuw bestaan heeft: *ZO ‘t gebeurt, dat er niet volk genoeg van de aangesteldens tot de spuiten
bb de hand is, vermogen de brandmeesters en andere officiers een
iegelijk ‘van degeene die zIj aldaar leedig vinden staan tot hulp te
pressen, die zulks niet vermogen te weigeren op verbeurte van den
hoedt of ‘t opperkleed dadelik af te nemen”. Hier voegt de schriver des opstels er bi : ,In de zeventiende eeuw en vroeger scheen
men die zonderlinge straf of boete om iemand op straat van zau
hoofddeksel of opperkleed te berooven meer toe te passen. Het was
een straf in ‘t hoogste ressort voor kleine politieovertredingen,
welke op die weze dadelik grstraft werden. BG Vondel vindt men
o. a. uog onder qjne hekeldichten het volgende versje:
Die aan ‘t heilig huis wil p . . . . .
Moet zin hoed en vrpdom missen.
Vraag: Diende dat afnemen van hoed of opperkleed om zekerheid voor de betaling e.ner boete te hebben of O:LI den overtreder
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te herkeunen ? ‘). Wat overigens dat pressingsrecht betreft, het
bestaat volgens den sedert eenigen tgd overleden Code Pénal (R 1. P.)
nóg : in een der politieartikelen is het omschreven in eene taal die ‘Ir
niet weet, - v. Lennep wist het misschien ook niet! - onder welk
s o o r t Nederduit.sch t e rangechikken.
0. P. ROOS.
[In 1590 en 1720 verbeurde men te Arnhem opperkleed of hoed
als men nalatig was in ‘t kerkbezoek of andere sabbatschennis
pleegde; zie Mr. J. W. Staats tivers, SJohannes Fontanus en zin
tijd” (1882), b l . 4 1 , 2.1
Adellijke geslachten. Moet men, van deze sprekende, zeggen bijv.:
het gesl. Linden, het gssl. Heeckeren, enz. of: het gesl. van Lijnden, van Heeckeren, enz.? M. a. w. : is hier het woordje ban deel
van den geslachtsnaam, of dient het alleen om aan te duiden dat
de persoon, wiens doopnamen of titel voorafgaap, bav. tot het gesl.
Linden of der Linden5 behoort? Kan iemand tot dit geul. behoorende zich alzoo noemen en teekenen: van Linden, of bgv. van
Linden v. Hommen of van Lijnden v. Sandenburg, tout court,
zonder voorafgaande vermelcling van de eerste letters zener doopnamen of van zijn titel, of moet hd in dat geval teekenen: LLJnH. M. WERNEH.
den, Linden v. Hemmen, enz.?
[Het woordeke van is onafscheidelgk v a n zoodanige adzllgke
namen, waarin oorspronkeljk lag opgesloten: vriheer (liber baro)
van deze of gene plaats, die de bakermat of het stamhuis was.
De oudste leden der edelgeslachten hadden enkel doopnamen,
en onderscheidden zich onderling door bgvoeging van den naam
hunner beerlikbeid of van hun stamhuis, met een voorgevoegd van.
Ook werden zij als jonger zonen, soms alzoo stichters van een
nieuw geslacht, b. v. een jonger zoon uit het graaflik geslacht
v. Montbéliard-Altena, verwierf of ontwierp de heerlikheid Brake1
door de stichting eener ridderstins aldaar, en noemde zich naar
deze z&e heerlgkheid swan Brakel(l enz. enz. In verloop van
tid, bU verlies van stamhuis of verbrokkeling, onteigening van
‘) Zoowel om eone kleiue schadeloosstelling in plaats van, of ingeval van
wnnbetalitq v*u - I0etp, als OUI a:tndckaakstelliug
des dcliukwenta zal het
RED.
hië; te doen geweest ztin.
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heerlijkheden, bleef men de oorspronkelgke namen daarvan voeren,
zoodat die allengskens familienamen werden. Hieruit volgt, dat het
voorzetsel vun nimmer als oorspronkelgk deel van den geslachtsn a a m k a n wolden a.angemerkt, want dit woordeke, dat in den
riddertijd de Baanhoorigheid” aanduidde, riep met den naam van
‘t stamhuis of der heerlijkheid vereenigd, juist den lateren geslachtsnaam in ‘t leven, die zonder dit van nooit iets anders dan plaatsnaam zou zijn. De bijvoeging of weglating der beginletters des
doopnaams doet hier niets af. Steeds behoort’ vun er bë. Teekent
een v. Linden of een v. Reeckeren zich eenvoudig Lijnden of
Heeckeren, dan geschiedt dit kortheidshalve, evenals de edellieden
elkander gewoonlgk als bijv. Linden, Heeckeren, Wassenaer, Ijrakel
toespreken. ZU ztin hierbg aan het oorspronkelijk stamhuis gedachtig. Iets soortgel$ks heeft, gelooven w& plaats onder de pastoors,
die elkander veelal bestempelen met den naan der parochie, wauraan zë verbonden zin, zonder van, omdat zij zulks deftiger achten
dan de betiteling met den familienaam. Ook op ringvergaderingen,
bij de regeling of verdeeling van predikbeurten, .verneemt men wel
hetzelfde onder predikanten. Intusschen, een edelman, die zichzelven
of zin ranggenoot, in gemeenzaam gesprek, bgv. Linden, Heeckeren, ene. noemt, of aldus teekent, zal, wanneer hij den adelliken
titel (hetzij voorafgegáan door den doopnaam of niet) of ook den
doopnaam (of de beginletters daarvan) zonder dien titel, vooropstelt,
nimmer het woordeke vun achterwege laten. Hij zou dit ook niet
kunnen of mogen, zonder aan de beteekenis en de kracht diens
titels, of ook aan den oorsprong zins naams te kort te doen.]
de Vroede [XXVIII, 203; X, 487 (n&et de Vreede)]. Was het
12 Jani. 1883 76 jaren geleden, dat een der schoonste gedeelten
van Leiden in een puinhoop werd herschapen, welk treurig feit
door het Ruïne-plein nog steeds, vooral ditmaal bij qelegenheid der
vreeslgke bnskruitontplofiing te Muiden, in herinnering wordt gebracht; - Magdalena de Vroede, wedo. Knotter, geb. 13 Oct. 1792, is,
naar men meeat, thans de eenige nog levende van de bij die ramp
geredde personen, Voert zi h e t w a p e n , dat A’CZW. XXTX, 373, aan
de Vroede wordt toegekend? En was de stins Vroedestein te Utrecht
(ibid. XXI, 239) d oor een harer voorzaten gesticht?
X.
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Qlossaire flamand de 1’Inveutaire des Archives de Bruges de M.
L. Gilliodts van Severen, par Edw. Gailliard ‘). -. Brugge, Edw.
Gailliard, 1879-1882, in 4.;’ X11, 940 blz. - Het mag eenen boekbeoordeelaar zeker wel zelden gebeuren dat hy slechts te loven
heeft en niet, te laken. Toch is zulk een aangename taak heden de
myne, nu ik uitgenoodigd ben geworden het werk aan te kondigen,
welks titel men hierboven leest. Eet BGlossaire flamand” is een
woordenboek op de middeleeusche, in het vlaamsch geschrevene
oorkonden der stad Brugge in Vlaanderen, die onder den titel
BInventaire des Archives de Bruges” uitgegeven xin door M. L.
Gilliodts van Severen. Als men bedenkt hoe Vlaanderen in de
laatste middeleeuwen, wat wetenschap en kunst betreft, wat handel
en nyverheid aangaat, onder de beschaafde landen van Middenen Noord-Europa zeker bovenaan stond - als men nagaat dat
Brugge toen was wat London nu is uit het oogpunt van haudel en
verkeer, wat Parijs of Weenen, Dusseldorp, Munchen of Home nu is
uit het oogpunt van schootle kunsten, wat Luik of Aken, Kreveld of
Elberfeld-Barmen, Birmingham of Manchester nu is uit het oogpunt
van nyverheid -- kan men zich de belangrikheid voorstellen van
d’oorkonden der stede Brugge in dit tëdvak van haar grooten bloei
en ‘luister. Daarby herinnere men zich hoe de volkseigene taal juist
van dat deel van Vlaanderen waarin Brugge gelegen is, van de
bakermat van Maerlant, den vader der dietsche dichtren, juist d’oudst
beschaafde is, toen ook de meest ontwikkelde, toen, en later, en
ook nu nog de schoonste en welluidendate, altid een der belangrUksten en merkweerdigsten is van alle onderdeelen der nederlandsche - ja der geheele nederduitache taal - en de groote
weerde, de hooge belangrikheid dezer brugsche oorkonden, zoowel
1) Deze boekaankondiging treft men reeds aan in het nummer van 19 Nov. ‘82
v. h. letterk. weekblad BDe Amsterdammer” , gelijk ons heden gemeld is bij
de terugzending der proef. Die plaatsing geschiedde geheel buiten onze voorkennis, natuurlijk, - omdat do Xac. vooreerst ruimte miste.
RXD.
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voor den oudheid- en geschiedkundige als voor den taalvorscher,
blijkt ten duideliksten. En njet minder duidelik blijkt de hooge
weerde en de groote belangrijkheid van het woordenboek op deze
oorkonden, dat tot staud gebracht werd door d’ onvermoe;bare vlijt
en de stalen volharding van Edw. G., bezield als deze geleerde en
bekwame Vlaming is voor d’ aloude eere en luister zyner vaderstad,
de vlaamsche hoofdstede. Het Glossuire$am.and bevat de byzondere
woorden en uitdrukkingen in de brugsche oorkonden voorkomende,
met de verklaring van de beteekenis dier woorden, opgehelderd
door allzrlei voorbeelden uit die oorkonden zelven, of uit andere
middeleeusche geschriften, h. v. van Maerlant. En dit is het juist,
wat de weerde van het »Glossaire”, niet slechts voor den taalgeleerde, maar eveneens voor den oudheidkurtdige en den geschiedvorscher zoo byzonder verhoopt. Het geheele oud vlaamsche volk
toch, g r o o t e n klein, voornaam en gering, dorper en stedeling,
edelman en daglooner, boer en burger, koopman en schipper en
voerman, kunstenaar en handwerksman, jager en visscher, legerh o o f d e n pilscherper, allen treden in Gailliard’s geleerde bladen
op, en zeggen ons, elk op zijn beurt, wat zy natuurlik het beste
van allen znllen geweten en verstaan hebben, t. w. de verklaring
hunner eigene woorden die zy dageliks gebruikten by ‘t behartigen
hnnner eigene belangen. Niet alleen uit Brugge neemt G. zyne
getuigenissen, maar uit alle betrouwbare bronpen, uit geschriften
en woordenboeken van allen aard, middeleeuscbe en ook van
lateren tijd, overal waar maar ooit iemand iets geschreven of geboekt heeft, dat aan de woorden der brugsche oorkonden eenige
helderheid geven kan, daar put de schrijver met voorzichtige hand.
LMen wane ook niet dat het BGlossaire flamand” uitsluitend, of ook
maar hoofdzakelik, voor den vlaamschen taalknadige, voor den
zuid-nederlandschen oudheid- en geschiedvorscher slechts van belang zy. Neen, voor alle Nederlanders, in ruimeren zin voor alle
Nederduitschers, voor allen die in Neder-Germanie langs de zuiderstranden van Noord- en Oostzee WcJnell, en taal, geschiedenis en
oudheidkunde van hun land en volk beoefenen, is het Glossaire van
even veel weerde. Immers hebben d’sndere Nedetduitschers en
Nederlanders in ‘t algemeen, en de Hollanders en Zeeuwen in ‘t
byzonder, niet eeu groot deel van hunti oude or,twikkeling e n
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beschaving te danken aan de middeleeusche Vlamingen en Brabanders? Of staan de hedendaagsche Noord-Nederlanders, in menig
opzicht, vooral wat kunst en nyverheid aangaat, en ook wat handel
en nering betreft, niet als op de schouders van hun broeders in
‘t zuiden? En waren de Noord-Nederlanders, in het beste tijdvak
van hun volksbestaar , waren de zestiende- en zeventiende-eeusche
mannen van Amsterdam en Enkhuizen, van Haarlem en Leiden,
van Rot.terdam, Dordrecht en Middelburg niet d’ erfgenamen en
opvolgers der vgftiende- en veertiende-eeusche mannen van Brugge
en Gent en Antwerpen, van Leuven en Brusael, van Mechelen
Kortrijk en Iperen? Ook is onze hedendangsche algemeene nederlandsche taal als opgeboud op den grondslag van ‘t middeleeusche
vlaamsch, terwijl het hollandsch in de zestiende- en zeventiende
eeu den boschavenden invloed van het vlaamsch in hooge n1at.e
genoot Daar was een tijd, t. w. d’eerste helft der zest.iende
eeu,
en vroeger, en ook nog wel later, dat alle beschaving, kennis en
bekwaamheid, ons Noord-Nederlanders uit Zuid-Nederland toekwam.
Den opmerkzamen navorscher bljjkt dit uit byna elke bladzyde van
G’s. Woordenboek. - Zie hier een enkele proeve van de wyze van
bewerking.
~BAKE,
Varken, Zwyn, 0% Spek, Elèche de lard. Schiller et Liibben, Mttn. Wtb., Bake, Speckseite, Flèche de lard. Kiliaen et Oudemans donnent les deus significations. Carpentier, Suppl. Duc., IV
Bacon, y Porc engraissé et salé, Lard snlé. Raynouard, Lex. rom.,
Bacon, Morceau de porc salé, Salaison, Flèche de lard. *Van elken
bake” ; dans une ordonnance fixaut les droits de tonlieu. TI, 68.
DXVI baken metgaders LXIIIT hammen.” V, 117. .Hem gheneerende met baken. ende zwynenvleessche t.e vercoopene,. .” V, 483.
Ce texte établit nettement une distincfion entre les deux termes.
Nous trouvons d’autre part ces textes dans un compte de dépenses
de cuisine de 1302: ,Vnn wederinen ende bakinen vleessche . . .”
1, 113. .Van wederinen vlessche, coeynen ende suinin . . .” 1, 115.
ssuininen vlesche”. 1, 122. >II verkinen. 1,llG”. Dans le Reina.ert
d e STos (Ed. Willems), aux vers 217, 224 et 1517 Bske signifie
Flèche de lard; tandis que au vers 2127 il eat opposé i, Osse et
signifie Zwyn”. - Waar wy aan Edw. G., die zich zelven in ‘t
bericht van zijn woordenboek een leerling noemt der bekende west-
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vlaamsche taalgeleerden de Bo en Guido Gezelle, den naam geven
van een nieuwen Eiliaen, van een nederlsndschen Ducange - waar
we Z&I werk een weerdige weerga noemen van onzen Verdam%
prachtigen arbeid op dit gebied, van de woordenboeken van Schiller
en Liibben, van Oudemans, enz., daar geven we geenszins te grooten
lof. Dus valt er slechts te loven, en niet te laken? Ja, daar is te
laken. Natunrlik ! ‘t is menschenwerk! Maar dit mispryzen geldt
in gesnen deele d’ inaerlike weerde van het glossarinm op zich
zelven. E. G’s. woordenboek is in ‘t fransch geschreven, en dit
is voor my en zeker voor alle rechtgeaarde Nederlanders een groote
grieve. Een ergernis, een tegenstrydigbeid, een misstand noem ik
het. Waarom toch geschiedde ‘t alzoo? G. is buiten allen twyfel
een rechtgeaarde Vlaming, een echte Bruggeling, met lust en yver
bezield voor d’eere zgner vaderstad; en het vlaar‘sch, het nederlandsch is zyne moedertaal. Waarom dan gebruikte hy de franscbe
taal om zin echt nederlandsch werk te schryven? Waarom? My
is dat een raadsel. Toch niet om de Franschen te believen? Och
waarlik, die Franschen zen wel de laatsten om oud-nederlandsch te
beoefenen ; die hebben meer verachting voor dan genegenheid tot het
vlaamsch, Dat moet G. nog beter weten dan ik. Dat.sommige nederlandsche geleerden hun geschriften, uitsluitend voor geleerden bestemd, in een der drie wereldtalen, fransch, duitsch of engelsch
schqven, heeft zijn goede reden. Skandinaviërs, Portugezen,
Hongaren, sy allen wier moedertaal niet over de grenzen van
hun land gaat, doen ook alzoo, en, uit eer. practisch oogpunt te
recht. Maar die reden vervalt hier. Dit boek zal uitsluitend door
Germanen, hoofdzakelik door Nederduitschere, in d’eerste plaats
door Nederlanders, ‘tzy dan in ‘t zuiden of in ‘t uoorden, gebruikt
worden. Meende echter G. zi,jn werk toegankeliker te moeten maken
voor niet-Nederlanders, door het in een der drie wereldtalen te
schryven, ofschoon dit naar myne meening overbodig ware; dat
hy dan de hoogduitsche taal genomen hadde. Hoogduitsche taalvorschers toch zullen zijn werk veelvuldig gebruiken moeten.
Maar Franaohen!? Behalve d’ ergerlike wanverhouding die het te
weeg brengt, bezwaart het fransch ook nog in hooge mate ‘t gebruik van ‘t Glossaire. Dat onophoudelilr overspringen van nederlaudsch op fransch, van fransch op nederlandsch, vermoeit uit der

QYSCHIEDENIz?

27

DER LETTERKUNDE,

mate. Lastig is het, en verdrietig. Maar waar het zulk een hoogst
verdienstelik werk geldt, mag ik deze aankondiging niet lakende
besluiten. Geerne lvermelde ik dus nog met lof de zeer nette uitvoering. De prachtige, heldere druk vooral vereenígt vlaamsche
sierlikheid met hollandsche degelikheid - een zeer gewenscht verbond - en maakt het boek in ‘t gebruik, hoogst aangenaam.
JOHAN WINKLIR.

De eer van Laurens Jansz. Koster gehandhaafd. Onze landgenoot
J. H. Hessels, sedert jaren verbonden aan de bibliotheek te Cambridge, voltooide April ‘82 een belangrgk werk over Gutenberg,
dat kort daarna te Londen (Boekh. Quaritch) het licht zag. Het
behelst eene scherpe kritiek van het laatste geschrift van Dr. v. der
Linde, en verklaart op door persoonlik onderzoek verkregen gronden,
dat ongeveer een half dozijn der dusgenaamde Gutenberg-bewgzen
onecht zin.
De personaadjen in Vondel’s Yalamedes (XxX11, 377). In min
exemplaar van dat treurspel zin de personeo aangeduid evenals
t. a. pl., met uitzondering van Nestor, die raadsheer Couwenhoven
genoemd wordt.
V..D.

VRAGEN.
Dankgezang aO. 1814. BIsraëls en Nederlands hartgrondig dankgezang wegens beider zoo onverwachte en spoedige als wonderdadige
verlossing uit de handen hunner machtige vganden ; met billgke
wensch en bede om verdere en volkomene redding, naar aanleiding
van den 126sten Psalm, in alles gericht naar de zallgwgze waarop
gemelde Psalm in de gereformeerde en luthersche kerkgemeentens
gezongen wo!dt. Waarbg het verhaal van een zonderlinge gebeurtenis omtrent deze Psalm voorgevallen in de maand Mei”.
Vraagt iemand nu, waarom juist dezen Psalm verkoren?
Een vraag, waarop ik dit tot antwoord geven kan:
In Mei laatstlede, en dus een maand of zes te voren,
Rouleerde een zeker schrift. Zie hier copu er van,
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Op den . . . . Mei 1813, zëndc Zondag, kwamen des morgers
vóór de godsdienstoefening, bi N. N., predikant tot EL, vier heeren
bi zijnEw. onbekend, welke aan den leeraar verzochten, om die;
morgen den 126sten Psalm te laten voorzingen ; beloovende dat zulks
tot voordeel van .den armen zoude verstrekken; den leeraar berichten hun daarop, dat zulks nu niet wel geschieden kon, vermits
zijn voorgenomen tekst-stof daar niet naar was ingericht; maar
dat hij uit inzicht voor den armen, die Psalm wel door de gemeente wilde laten nazingen ; hetwelk dan ook geschiede; en dat
ten gevolgen had, dat in de collecteer-zak gevonden wierd een
pakje, waarin 100 Goude Dukat.en waren, met een briefje daarbij
van den volgenden inhoud:
aTreed toe, m1Jn vorst! treed toe, de tijd begint te cadren,
BTreed toe, en neemt bezit van ‘t erfrecht uwer vadren!
*Verblijd u, Neerlandsch voJk ! het licht, begint te dagen,
»Noch deze zomer zal men hier Oranje dragen !”
Terstond ging ieder aau het lezen en herlezen
Yan deze Psalm - en elk wie ‘t las, riep zuchtend uit:
0 God! mogt Nederland ook zoo gelukkig wezen,
Wierde Napoleon in zën geweld gestuit!
Maar onze banden zijn te vast; enz.
Vóór eenige jaren werd mij het bovenstaande verhaald door een
toen reeds bejaarden vriend mins vaders. Kortelings kwam ik in
bezit van het gedrukte pamflet, waarin de genoemde Psalm in
zeven verschillende beramingen voorkomt. Weet iemand op te geven
waar die gebeurtenis plaats had?
B. J. A. Id.

KUNSTGESCHIEDENIS.
Lupus Hellinck. In de Bouwsteenen v. Noordn. Muzekgeschied.
11, 1 0 1 , wordt de gissing gewaagd, dat deze cen Noordnrderlander zou geweest zin, en op den klank van Z@I naam afgaande
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de Veluwe of Overgssel
alr3 zijn geboortegrond aangewezen. De
juistheid dier gissing bleek me, toen ik op het jaar 1494 den Veluwensar CVillem Hellinck en op 1548-1551 den Deventerschman
&lr. Derick Hellinck of Hellinges aantrof. Zie Catal. v. h. Grooteen Voorster gasth. te Deventer, no. 761, 1007, 1020. Een verder
onderzoek wordt, vertrouw ik, door deze opmerking gemakkeltiker
gemaakt.
Mr. J. 1. V. DOORhlNCK.
[Vgl. fVuu.

XXJ, 135-40; IJ, 605.1

V R A G E N .
Graftombe van prins Willem 1. Dit prachtig monument, door de
Staten-Generaal ten tide v a n het Twaalfjarig Bestand in de
Nieuwe kerk te Delft gesticht, zal ougetwifeld aan velen onzer
lezers door eigene aanschouwing hekend zgn. Ik kom tot hen met
de vraag, wien de maker heeft willen aanduiden door den gebarnasten persoon, die zich aan het vóóreinde der tombe op den trap
bevindt 3 Het algemeen gevoelen antwoordt, dat het den prins zelven
vertoont. Si de afbeelding en beschrijving van het praalgraf in
het fraaie plaatwerk van Terwen, BHet koningrpk der Nederlanden”,
wordt bl. 231 gezegd, dat men, behalve het witmarmeren levensgroote liggende beeld, nog eeu tweede beeld des prinsen van gegoten metaal ziet. Nog verder gaat de auteur der plaatsbesch$jving
van Delft in den 2Tegenwoordige staat der Ver. Nederlanden”,
wanneer h& D. 4, st. 1, bl. 461 aan de vermelding van dat metalen
beeld deze woorden toevoegt: aAchter in den rug, in de linkerzgde,
bezgden het schouderblad, wijst eene opening de plaats aan, alwaar
de prins door het musketschot werd getroffen”. Dit bgvoegsei
komt
mi al zeer vreemd voor; want boe heeft Baltb. Gerardu hem, die
den trap in z$ne woning afkwam en derhalve den booswicht te
gemoet ging, Bachter in den rug” kunnen treffen? - daergelaten,
dat de prins toen geen harnas,droeg. 139 Kok, Vad. Wdbk., XxX1,
254, 1eï;en wi dan ook, dat de moordenaar Bhet pistool, ‘twelk
met drie kogels geladen was, op hem loste, hem treffende dwars
door ‘t l$ of in ‘t hart” - wat uit den aard der zaak veel
waarsch@l$kcr ia. Do&, om n u o p tn$!oe vraag terug te komen,
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ik weet niet of het anderen als mi gaat, maar ik moet bekennen,
dat de beschouwing van het monument, èn in natura (wat lang
geleden is) èn op verschillende afbeeldingen, mi sieeds weerzin
ingeboezemd heeft van den onbegrijpeliken
wausmaak, die den
ontwerper bezielde, toeu hij. dat tweede beeld, - verondersteld dat
het den prins vertoonen moet, - in z+e teakening opnam. Hoe
heeft een zóó bekwame bouwmeester, als Hendrik de Keyzer, er
toe kunnen komen, om bg den doode in diens liggende houding,
denzelfden persoon
op dezelfde plaats nog eens voor te stellen, en
wel zóó, dat hg als levend en gewapend op zin eigen graf zit!
Dit is eene wanstaltigheid, die de éenheid verbreekt,
en het geheel
bederft.
Op de tombes van de Iiuyter, v. Galeu, Piet Hein en
anderen ziet men zoo iets tweeslachtigs. niet ; de vereerde helden
liggen daar in uitgestrekte gedaante neder, wat zeer natuurlik is,
want zij zin dood. Maar hier nog een zittende gesneuvelde daarbg,
is’ in rngn oog een ongergmdheid.
Toen ik onlangs deze bedenking in een .gezelschap mededeelde,
werd mi door iemand van veel kunde en oordeel
geantwoord, dat
al de schrgvers, die over dit praalgraf gehandeld en elkander nageschreven
hebben,
evenals het groote publiek in een dwaling verkeeren ,; want dat die zittende persoon
niet de prins, maar een
hellebardier of andere krëgsman is, die het graf bewaakt. Is die
teregtaijzing juist? Zoo ja, dan zou het monument in rijkdom en
kracht van beteekenis winnen, en die wachter in gepaste overeenstemming met den engel staan, die den lof des ontslapenen voortdurend uitbazuint, terwil mijn beschuldiging van wansmaak vervalt. Wie maakt nn hier op goede gronden de waarheid kenbaar
en zuivert alzoo den vervaardiger van het grafgesticht van den
blaam, welken ik op hem wierp ?
L. PROES.

Schaatsenrijden.
In welk jaar deed men dit in de Nederlanden
het eerst? Welk soort vau schaatsen werd toen gebruikt? Bestaat er een werk, waarin men een nauwkeurige beschrijving aantreft van de eerste schaatsen in ons land in gebruik, en waarin
tevens de schaatsenrtiderskanst dier dagen wordt beschreven?

TAALKUNDE,
Affidavit (XXXI, 329, 573; 11, 110). -- is geen nieuw gesmeed
Italiaensch woord, maar sedert onheoglgke tijden in Engeland in den
handel en de rechtspleging in gebruik, en zal vandáár ait zin weg door
het overige Europa gevonden hebben. Het beteekent eene beëedigde
verklaring, en is, als vele rechtstermen in Engeland, uit het laten,
zi het ook niet altijd Ciceroniaayxh geput. Letterlijk zegt het: hij
heeft bezworen; van afHare, bezweren, trouw zwerer.. - Af$datio
J. c. d. R.
Dominorum, de eed der lords in het parlement.
Af5davit. De derde persoon van verschillende tijden van werkwoorden wordt gebezigd ter vorming van zelfstandige naamwoorden, b. v,: accessit, credit, debet, deficit, exsequatur, fecit, imprimatur, interest, patent, placet, visit, enz. enz.
A . J. C . KBEMIQR.
Calsye (XXTX, 610; XxX11, 49). Calcino in het Spaans& =
beton. De botermarkt zal met iets dat op beton gelikt gevloerd zin
geweest.
Calsye, - in het spraakgebruik een met keien bestrate weg,
omdat deze de oudste bestrating was en dnn toegepast op pleinen
en straten ectner stad, of den keiweg door en in een dorp. Ouder
is de vorm causye, caussyde, causide. OorspronkelUk (via) oalcists,
met kalk bevloerde (weg), waarvan het Spaansch calzada, het Provengaalsch caussada en het Fransch chaussée, waarin het geslacht
van voie uitkomt, als een met kalk bearbeide weg.
J . 0. F R E D E R I K &

[A. J. 0. Kremer herinnert, dat te Maastricht een straatkei
kassaai, in den vermoedelyken zin van suitgebrokeu steen”, genaamd wordt.]
Calsye. Dit woord beteekent eenvoudig: met steenen bevloerde
weg, bestrate weg, straatweg. Het is in geheel Flaanderen nog dageliks in volle gebruik. Zie Schuermans, Algemeen vlaamsch Idioticoa: >Kalsei, Kalaij, Kalsiweg, Kassei, Kas@, m., bet. 1” &een
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waarmede de straten belegd ztin; dit beleggen noeult men kasseien,
kussijden,
kalseien.
2” Steenweg of de gekasseide weg, in ‘t Fr.
chaussée. In dit geval hoort men kussei ook vr. gebrniken, omdat er
baan onder verstaan wordt. Hiervan heeft men kasseislijper
voor:
rondlooper (Br:, Arrtw.). In Vl. zegt men Lal&, ka&, kaZsijde; in
West Br. kauside of kazldzide, en hierdoor verstaat men aldaar bepaaldelik de gronte romeinsche baan, nu steenweg van Enghien
op Assche. !.VIen treft dit woord nog in andere vormen aan, b. v.
bg Plant. kassye ; Kil. heeft kautsye, kaussyde en vertaalt kassy-wegh
door via strata, via silicata, vulgo calciata, fr. chaussée, spaans&
calcada,
engl. cautie, caEcey. Elders caudside, causchìe, causijd, cautschie. Bild. 11, 51, geeft kasseie of kassye als v. op, en leidt het
af van het lat. calcare, anderen van ‘t fr. chausstle, of van ‘t lat.
cakes, calcia. Z. Gloss. van Du Cange, en Hoeufft’s Breda’s Taaleigelr, bl. 282, en de Middelaer, 1843, bl. 286.” - Ik voeg er nog
bLJ dat beide woorden, het fransche chaussée en het vlaamsche kalsye
met het brabnntsche kautside, zoowel als de andere bovengenoemde
oud-engelscbe en spaansche woorden, allen van het latinsche (via)
calciata afst,amtnen
(van caL, steen - oorspronkelik griekscb). En
dat men in Duitschland dit woord ook nog kent, naardien de boeren
aan den middenloop der Wcser in de provincie Banover (omstreken
van Klein-Bremen in Schauenburg) den straatweg Scharsee, Scharseezueg
noemen, terwil de boeren in Munsterland en elders langs
de nederlandsche grenzen in Westfalen daaraan den naam van
skausses en skosee geven.

J O H A N WINKLBR.

[G. P. Roos vergelikt nog het Fransche caillou, en zegt, dat de
Vlaming zlJn Waalschen broeder frère-caillou heet.]
Calsye. Toeu ik nog te Axel woonde, was de markt belegd met
grint; de burgr. v. Diggelen had de kalsegen er uit doen halen,
om ze te leggen waar ze meer noodig waren, in een vuil, afgelegen
straatje, waarin toevallig zLJn zomertuin lag. Thans, meen ik, is de
markt weêr gekalseid, d. i. met straatsteenen of straatkeien belegd. In Vlaanderen bloeit een geslacht Van of Van de Kalsijde.
F R E D . CALAND.

Dageraad (XX VLII, 5G8 ; X, 91, enz.), De gissing van A. J. C. Kremer
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komt mi niet ongegrond voor: ‘t Z. Vl. heeft nog graken zoowel
voor oraken” als *aanraken”. Van het tëdstip waarop de nacht
aan den dag grenst, kan men zeggen: de dag graakt an den nacht,
of, wil men, het graakt dag, het wordt dag. Dageraad is dan dagwording, wat even goed is als Baanbreken” (met ztin Baanbraak”).
Q. P. ROOB.

[Vgl. het Taalk. TUdschrift BNoord en Zuid”, 1881, bl. 247, waar
aan xdachgerake” uit den Ferguut herinnerd wordt.]
DeUre (XXXI, 317). D>eure is de euye. De Westvlamingen gebruiken het woord vrouwelik en spreken doorgaans eu als ue, de
Nederl. duhbele u uit. Overigens wordt vrë willekeurig treuren en
tmeren, sclteuren en sclhueren geschreven. Lapscheure komt hier niet
te pas; in dezen plaatsnaam beteekent schtcere scur, scor, schor,
In oude stukken komt meermalen het gemis van een afkappingsteeken voor. Zoo leest men lauwe-ki-curt (l’eau qui conrt, het
loopende water), tusschen Maldeghem en Slepeldam.
0. P. ROOS.

Qhyeselsayen (XXIX, 3G7). Dit zullen wel gistelsche saaien zijn,
saaien (wollen stoffen) in het vlaamsche stedeke Giste1 vervaardigd.
Zie Edward Gailliard’s Glossaire ftamand (Brugge 1882), op het
woord BThoolne”, waar o. a. staan de volgende woorden uit een
oude brpgsche oorkonde : P.. . houdt een leengoedt ende es de thoolne
van der vissebemaerot te Brugghe ende van den ghistelschen sayen...”
De naam van ‘t stedeke Gistel, gewoonlik door de Vlamingen
Ghistel geschreven, en door de Branschen Ghistelles genoemd, luidt
by de Vlamingen in ‘t dageliks leven Gissel, Gyssel; vandaar de
spelwyze Ghyeselsayen.
JOHAN WINKLIR.
loordbranden (XXVJI, 126). Eden 24 Augi. 1579 werd op ter
merckt (te Arnhem) vuyt Jan v. Santen’s huys gepubliceert, alsoe
men vuyt diversche weerschouwingen, soe van de nabuyrige Provincien, als uyt der stadt Collen, in ervarongh was gekommen als
solde die viandt ennige personen daertoe gecoft hebben om inder
steeden des furstendoms Gelre en Graeffschap Zutphen seeckere
moovtbrandereen toe stifften, dat alle Burgeren ende Ingesetenen
deser stadt oire huyseren, stallen ende schuyren, daer zi hooy,
3

stroo, heet, torf vnd holt in hadden liggen, rontsom heir souden
laten versihen mit goede vensteren vnd deuren, dieselvige also versorgen, dat men se niet opsteecken en koude”. Aldus in Mr. G.
v. Basselt’s Kron@ v. Arnh. (1790), bl. 219. Het eedgenootstihap
van bezoldigde moordbranders in Overgssel, waarover het Hof#v.
Gelderland zich per missive van 1 Jan. 1550 bij de koninginregentes Maria beklaagde, had dus ook in Gelderland zëne vertakking. Dezelfde auteur herinnert ons in zene A r n h . O u d h h .
(1804), 111, 231, aan het spreekwoord >hi liegt als een moordbrander” (moertbarner), dat men in 1549 kende.
J. A.
Turnen (XXXT, 288, 394) - heeft in de oude-Veluwsche spreektaal den zin van toeueu, tahverd, blgven, en van geen heengaan
weten, ‘t Amsterdamsche pkrkken. In de uit v. .Uaerlant aangehaalde
strofen laat zich ‘t woord voor Btoeven, vertoeven”, m. i. best
lezen, Of ‘t bëv. naamw. tumelig van turnen afkomstig, durf ik
niet zeggen, Dat ‘t in de volkstaal van .‘t wilde en bysterelant” .
van hertog Arnold in beteekenis met talmachtig, sukkelachtig overeenkomt, en dat ik ‘t vaak zoo hoorde bezigen, daar zeg ik ja op.
A .

AARSEX.

Xsen. Toen ik Nav. XXVII, 343, dit werkw. behandelde, dacht
ik weinig dat het reeds vroeger gexien was door een lid .van het
Zeeuwsch
Genootschap van Wetenschappen, den Aardenhurger
hoofdonderw@er G. A. Vorsterman v. Ogen, veel minder nog
dat het tot zulk eene kluchtige verklaring en gevolgtrekking aanleiding zou gegeven hebben. In tijn werk *De berenning van Aardenburg in 1672” ( S c h o o n h o v e n bë S. E. v. Nooten, 1872), iets
geheel anders dan wat de titel belooft, staat letterlik (Hoofd&. 1,
bl. 15, waar de ordonnantie op de burgerwacht besproken wordt) :
xDat oock, als men genootsaekt is te yssen, een gder sal hebben
te vergaderen voor syu vendragers, en die aldaer niet bevonden
sal morden ter bestemder t$, versien met goede en bequame bilen
of haecken, sullen verbeuren”, enz. *Hieruit volgt”, zegt v. O., »dat
de burgerij gewapend was met b$en, roeren of haken (haakbussen)
waaruit men zich eenigszins kan verklaren, dat de Aardenburgsche
burgerj bjj den aanval der Franschen zou ruimschoots WIM voorzien

van schietgeweer”. Dit lezende verbaas ik mij deze eerzame burgerschutters in moderne sapeurs herschapen te zien. Die haakbussen
in 1672 zijn historisch, doch waarom meer gezegd? De bilen, nu
ja, waren bijlen, maar de haken bleven haken; en ‘t zou er Juni
1672 erg uitgezien hebben met eene dus gewapende burgerU. Houdt
men echter in het oog dat de plicht der burgerschutters medebracht de stadsgrachten bg vriezend weder open te houden, dan
zijn b$en en haken op hunne plaats. De burgerwacht moest 2zen
of Ijzen, d. i. opb$en.
0. P. R O O S .
Courtpendu (XXVIII, 570). Ik moet op dit woord nog eens terug-

komen : Eet tweede woord in het Nederlandsch Fransch Woordenboek van Callenvaert, Brussel L873, 20 druk, is Aagt, Aagtappel,
Capendu, dus anders luidend dan Courtpeudu. Het 20 deel opslaande
zie ik: Capendu, pippeliug, reinette. Ik merk op dat men in Lvl.
de drie appelsoorten zeer goed onderscheidt. Koipenduum
(d. i.
capendu) een licht geelachtige appel net. rooden blos. Pippeling,
donker groen rondom den steel en aan het onderend in het citroengeelachtig overgaande en zonder of met een heel licht blosje.
Renette of renettiinghe, donkergroen met bruingele tint, zonder blos.
0. P. ROOS.
ie fijne tafelappeltjes.
Zoetelingen (XxX11, 528). Dit woord is in de schtijftaal gebruikt
geweest. In Museum Catsianum, door Jhr. Mr. W. C. M. de Jonge
Y. Ellemeet, bl. 71, komt dit woord voor in de beteekenis van den
tijd, gedurende welken iemand als zoetelaar, bi eene bedgking,
H . Y. KESTECOO.
fungeerde.
MeIissant. De vorige burgemeester dezer gemeente, gevraagd
naar den oorsprong des naams Melissant, gaf de volgende vcrklaring. In den ouden tgd leefde er op Flakkee een rijke grondeigenaar, die twee zonen had, Dirk en Meli8. Zin landereeu verdeelde he tusschen die twee. Dit land, zei hij, is voor Dirk, en
dat voor Melis. De beschikking des vaders werd opgevolgd, en vandaar de namen der twee naast elkander liggende gemeenten Dirksland en Melisland; in den loop des tgds Naakte men van Melis, H. d. J.
land *Melissant”.
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Rijnvis (XXVIII, 80, 419; XXIX, 155 ; XxX1, 93). Aangaande
dit woord, tever,s mansnaam en geslachtsnaam, vind ik in het
prachtige werk van Eda. Gailliard, Glossaire flamand, Brugge 1882,
het volgende! Rynvissche. Sorte de poisson de mer. Bit. iii lb. van
rygvissche...” 1, 121. Une famille Rynvisch, à Bruges, portait d’or
à 6 poissons
de gu&les disposés 3, 2, 1. (Gailliard, N. D., p. 322)
Notre auteur, décrivant le sceau d’ Everard Rynvisch, blasonne
cornrne suit les armoiries qui y figurent: .Ecu à six bars, posés
trois, deux, un” (T, 494). - Dans la description qu’il donne du
sceau d’un Willamea Rynvisch (1, 60), il ne spécifie pas le genre
de poisson qui figure & l’écu et écrit ~Ecu avec trois poissons en
bande...” Ryvische. Sorte de poisson de mer. *Doe gheghenen van
xxxvi ryvissche, xxxvi paer tonghen, XL plaetkinne ende xii versche
elfte...” iv, 14. - Michelant, Le livre des mestiers, p. 9: BVan
der zee eomen ons Die vetvisschen ende meerswine, G’abeliau ende
schelvisch, Rivisch ende pladiis, Witinc ende spirinc...” - Trad.:
De la mer nous viennent Les balaines et le porc de mer, Cabillau
et esclevis, Rivis et plaiis, Merlencs et esperlencs. .”
JOHAN WINKLOR.

V R A G E N .

Als Efod in Frankrijk Waarom zegt men van iemand, die een
makkelijk leventje kan leiden : *hi heeft een leven als God in Frankrik”. Oogt dit op der Fransehen wuftheid, welke ‘t hen hunnen
God niet lastig doet maken door overgodsdienstigheid? De profane
vergelijking wordt ook afgewisseld met ,als de sultan in Turkie”.
Voir Naples et puis mourir. ‘k Heb eens gehoord, dat er niet ver
van Napels een dorp ligt, Mori of Morri, vanwaar men een bizonder
schoon gezicht heeft op die stad, en dat daarom de reiziger den
raad krijgt, Napels eerst te bezoeken en het dan, van Mori of Morri
uit, te gaan zien. Is dit waar? Is dus de vermelding van slercen
hier een abuis?
E. LAURILLARD.
Arsenaal. Wat is van dit woord de’ oorsprong?
ë

LAURILLARD.
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Charade. Wat is de etymologie dezer benaming van eeae zekere
raadsel-soort (woorden-raadsel), en wanneer kwam ze het eerst in
zwang? In het Ltaliaansch luidt ze bg sommigen asciarada”, bij
anderen Bsciarrada”. Is deze laatste schrgftrant niet onjuist? x.
Masteluin. Eene broodsoort. Wat is de afleiding van dezen naam ?
E. LAURILLARD.

Calepende. In de aan elkander grenzende oostelijke streken van
Friesland, en westeleke streken van Groningerland liggen drie dorpen, die alle drie den naam van Opende of Opeinde (Op einde,
Op ‘t einde) voeren. Ter onderscheiding noemt men ‘t eene dorp
in Friesland, in de gemeente Achtkarspelen gelegen, gewoonlik
Harkema-Opeinde, en ‘t andere in Groningerland, gemeente Grootegast liggende: Groninger-Opeinde of Groninger-Opende; in ‘t
friesch: Grinser-Upein, in de wandeling: de Grinser Pein. Terwil
het derde dorp, in de friesche gemeente Smallingerland, zonder
bijvoegsel, enkel Opeinde wordt genoemd, Upein in ‘t frieach, door
afslgtiog gemeenlik de Pein. Den naam van ‘t groninger dorp
schrift. men tegenwoordig veelal Opende, en die van de friesche
dorpen Opeinde, ook al ter onderscheiding. In Adami, Naamlyste
der predikanten in de provincie van stadt Groningen en Ommelanden (Groningen, 1721), vind ik het groningerlandsche dorp
Opeinde vermeld als BOpende of Calepende”. Komt deze laatste
naam ook nog elders voor 2 Of is hg misschien nog bi ‘t volk in
gebruik? Kan dit zonderlinge Calepende eigenlik zin: Kaal-Opende?
Kaal hier genomen in den zin van niet door geboomte omgeven.
Zoo ook onderscheidt men in Friesland de beide daar gelegen dorpen Lollum, als Lîtse-Lollum (gewoonlëk
Lutje-Lollurn of LutkeLollum geschreven), d. i. Klein-Lollum, en Ruga-Lollum, dat is
Ruig-Lollum, vanwege het geboomte waarin dit dorp eertijds als
verscholen lag.
Qara (XxX11, 246). Wat de beteekenis is van ‘t woord gara of
gare, voorkomende in de plaatsnamen Folsgara en Kloostergare,
weet ik niet; maar wel heb ik gevonden dat het een oud-friesch
woord, en tevens een gemeen zelfstandig-naamwoord is. In een
oorkonde namelik van den jare 1540, afgedrukt in Bliegister van
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Bden aanbreng van 1511 en verdere stukken tot de floreenbelasting
Bbetrekkblik. Uitgegeven door het friesch genootschap van geschiedBoudheiden taalkunde.” Leeuwarden 1880, (derde Deel, bl. 56)
staat,: DEelck Pibe wedne oppe gara meyersche van den conuente
~van Foswert bruyckt die landen by tieewerdt als meyer vanden
Bseluen conuente Anno X1 angebrocht, teweten een ende dertich
Bponten
twee gras, taxeert op veerteen floreen”. - Hierait blijkt
wel dat Eelck, de weduwe van Pibe, oppe gara, op de gare woonde,
en dat zy naar deze hare woonplaats genoemd werd, als met een
toenaam, omdat zy geen geslachtsnaam voerde, Zoo is b. v. ook
de hedendaachsche geslachtsnaam Oppedëk ontstaan, met Optenoort
(Op den Oord), Optenberg [Op den Berg), enz. - Er is in boven
aangehaalde oorkonde sprake van het dorp Perwert in Oostergo
(Friesland). Of aldaar nog heden zekere plaats, Gara of Gure genoemd, bekend is? Aan het oud-friesche woord gara, zoom van
een kleed, kan hier uit den aard der zaak, wel niet gedacht worden? Dit woord komt in de oude friesche wetten nog voor; b. v.
~so schil hi faen oen synra gara ende suara”, zoo zal hy vatten
aan (in de hand nemen) den zoom van ztin kleed en zweren.
JOHAN

WINKLER.

Mof, Polka-order.. Vanwaar het eerste, als schimpnaam der Duitschers P .Wat is .de oorsprong van het tweede, dat voor het dienstkruis vun officiers gebezigd wordt?
X.
[Over Mof = Mnff (Hoogd., zuurmuil, knorrepot, zie Naw. XVIIl,
375 (vgl, ibid., bl. 181, 328, 627). Zie ook Naw. V, 46; VT, 123.1

GESLACHT- EN WAPENKUNDE,
Bruijn (XxX11,446). Het amsterdamsche geslacht Bruin (waartoe
ook v. Oosterwik BruGn behoort), .voert In blauw een stappenden
roodgetongden gouden grgpvogel op grasgrond. Van de t. a. pl.
vermelde, personen behooren hier alleen IJsbraud, alsmede Willem
(wiens broeder Jacob de eerste v. Oosterwik Bruin, en dus het hoofd
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van dien tak was) geh. a”. 1787 m. Margaretha v. Eik, bij wie
acht kinderen, waaronder Pieter (zich met zine nakotnelingen
schrgvende Bruin v . Rozenburg) en Catharina geh. m. Hendrik
v. Leuvenigh Willink, uit welk huwelgk o. a. A1etta.r. Leuvenigh
Willink ( g e h . m. Mr. J. de_Louter) en Henriette IT. Leuvenigh
Willink (geh. m. Ds. Karel de Lanoy). De overige in de vraag vermelde personen zullen tot andere familiën Br. behooren l), die tot
de hier bedoelde in geene familiebetrekking staan. Van het hierbedoelde geslacht ben ik bezig de genealogie te bewerken en aan
te vullen, teneinde die waarsch@~&jk tot supplement te doen strekken der door Prof. Alberdingk Thgm bewerkte genealogie Boelens,
waaraan Br@ju door Roodenhurgh verwant is.
J.

0.

DB 0.

J. Jï.

v. Campee (XXIV, 167, 96, 230, 312 0; XXV, 199). Wapen
In goud een prJ1 v. zilve;, verzeld van twee roode, groengepunte
rozen ; helmt. : Pijl v. zilver tusschen een vlucht v. goud en rood.
Abraham Jacob v. C., geb. 1672, + 30 Aug. 1751, opziener der
graaflgksheids-tollen te Goriuchetu, tr. Anna Maria de’ Bbe, geb.
Mei 1666 te ‘a Gravenhage, f 12 Juli 1717 te Gorinchem (dr v.
Michiel, apotheker, later vroedschap van ‘s Gravenhage, en Elisabeth v. Teylingen), bU wie:
1. Everhard Abraham, geb. 8 Juni 1700 te Gorinchem, + 31 Aug.
1?83 te ‘s Gravenhage, provinciaal commies wegens Holland 17 17,
tr. 8 Juni 1728 Aletta Adriane Berlinkhoff, t te ‘s Gravenhage,
bg wie:
a. Anna Naria, geb. 1 Apr. 1729 te ‘s Gravenhage, tr. 25 Febr.
1749 Jacob v. Dam, geb. 19 Juni 1726 te Rotterdam, schepen
v. Gorinchem.
b. Anna Cornelia, geb. 8 Apr. 1732 te ‘s Gravenhage, tr. 8 Juni
1751 Nicolaus Stephanus Werdenier, geb. 21 Mrt 1719 te
Dordrecht, + 7 Aug. 1782 te Arnhem, 1751 predikant te Enkhuizen en Visitator Librorum, 1756 afgevaardigde van de
tioordholl. Synode, 1768 pred. te Arnhem tot zin dood.
c. Antonia Elisabeth, geb. 1734 te ‘s Gravenhage, + 31 Aug. 1783
---_
1) Wie waren de oudera der t. a. pl. vermelde Dubora?
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ald., tr 20 Apr. 1761 ald. mr. Michiel Jacob de Bije, geb.
17 Febr. 1721 te Muiderberg, + 12 Apr. 1770, wedr. van
Johanna Antonia Houwert, zoon v. Pieter, pred. te Muiderberg
(Michielsz. bij Elisabeth v. Teylingen) en zëne tweede vrouw
Geertruid Judith Rouw, schepen en raadt van Amersfoort.
2. Elisabeth Jacob& g e b . Mrt 1703 te Gorinchem, tr. 1723
Aegidius v. Braem , geb. 1701, t 10 Febr. 174i.
3. Michiel (Michael) Johan , geb. te Gorinchem, -/- 3 Sept. 1781 te
Haarlem, oud 7’7 j., 5 m., pred. te Ouwerkerk (Zeeland) 1729,
Molenaarsgraaf 1734, Oostznuen 1740, emer. 1765; tr. l”. 1730
Johanna v. Gennep, geb. 1707, t 8 NOV. 1743; 2”. 12 Oct. ‘1744
te Oostzanen Agatha Elikink (t kinderloos 14 Jan. 1781). Bi 1”. :
a. Abram Jacobus, qedpt 4 Oct. 1731 te Ouwerkerk.
b. Maria Jacoba, gedpt. 11 Sept. 1732 te Ouwerkerk, tr. 21 Juli
1754 te Oostzanen Simon Jongewaart Jr., schout en secretaris
der baune West.zanen.
c. Cornelis, gedpt 27 Oct. 1733 te Ouwerkerk, verdronken op Zond.
morgen, begr. 16 Apr. 1738 te Molenaarsgraaf, bezijden zijn
broertje Jakob. d. Jacob, ged. 27 Mrt 1735 te Molenaarsgraaf, peter Jacob de
Bie (broeder zijner grootmoeder), getuigen Johannes Bagelaar
en Anna v. Carnpen; begr. 18 Juli 1735 3e Molenaarsgraaf.
e. Jacob, geb. 28 Nov., ged. 2 Dec. 1736 te Molenaarsgraaf;
peter Jacob de Bije. Prop. in classis Haarlem 19 Mei 1761,
ber. te Kedichem 18 Sept. 1761, bev. 7 Mrt 1762, ber. te
Oudewater 20 Mei 1763, bev. 28 Aug. 1763, ber. te Rhenen
17 Sept. 1774, bev. 20 Nov. 1774. Tr. A. P. Bloemendaal.
f, Elizabet, ged. 30 Nov. 1738 te Molenaarsgraaf, meter Elizabet
v. den Burggraaff.
g. Anthonia, ged. 6 Aug. 1741 te Oostzanen.
li. Cornelis, ged. 28 Oct. 1742 te Oostzanen.
4. Antonia Maria, geb- 1 Juli 1706 te Gorinchem, + 16 Dec. 1767;
tr. Juni 1731 te Gorinchem Willem v. Gennep, geb. 15 Oct. 1701
ald., thesaurier, raad en burgemeester ald., j- 1 Sept. 1768.
Uitbreiding van dit fragment, vooral wat betreft de voorouders
vau den eerstvermelden Abraham Jacob v. C. e n vau Aletta
Adriana Berlinkhoff, tot opmaking van kwartieren, zou mi aan-
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gensam zijn. - Er is ook eene familie v. Campen, voerende In
zilver een rooden keper, verzeld van drie groene klaverbladeren ; eene
andere, die voert In blauw een ingebogen gouden punt, (schuinrechts) beladen met een rood ankerkruis; voorts een geslacht v.
Kampen, dat het wapen der stad K. voert. Tot welke dezer familiën
behoorde Margarita v. Kampen, die omstr. 1680 te Rotterdam
trouwde Adrien de Charente, later van Charante (zie hun zoon
ìVtx~>. XXVII, 95, 423 vermeld), zoo geheeten naar de plaats ziner
herkomst, daar hi te Rochelle in de Fransohe provincie Charente
geboren was en zijn vader in het daarbg gelegen La Roche had
gewoond.
P. A .

3’.

5. V A N

MIXJRS.

ChassB (Xx111,8; XXIV,315,55; XXVll, 94). De Nav. XXVI, 92,
vermelde Theodorus Chassé is 28 Aug. 1695 t,e Maurik gedoopt
en 15-16 April 1720 te Tiel als theol. stad. praeparatoir geëxamineerd. Zrj’ne zuster was Aletta Johanna Ch., ged. ibidem 30 Jan.
1698, geheven door den hr en mr. (sic) WiIlem v. Maurik, joffer
Johanna v. Hattem en joffer Margreta v. Niekerk. Daar zë jong
overleed, verkreeg eene 27 Nov. 1702 gedoopte (getuige joffer Hubertina v. Maurik) zuster dezelfde voornamen. Te Vreeswg k + 13 Dec.
1878 Jacoba Hermana Dit,mars van Dam, oud 29 jaar, echtgenoote
van R. A. ‘Verploegh Chassé, die tot moeder heeft eene v. Dam
van Brakel, geb. Ditmars van Ysselveere. Van hier waarschgnlijk,
dat Verploegh Chassé bekend staat als geërfd te Brakel. Deze
R. A. Verpl. Chassé hertrouwde 21 Juli ‘81 te Dordrecht H. W.
Ditmars Vogelenzang. D. H. C. Verploegh Chaxsé werd Febr. ‘82
tot ‘lid bg de Wees- en Boedelk. te Amboina benoemd, evenals
J. A.
J. C. Kikkert’ Schotborgh.
Piper ,(XXIX, 633; XxX, 423). In de Brielsche registers konit
voor Blaria Willems Piper, geh. met Evert Willemsz. Verhageu,
uit welk huw. Wouther, ged. 25 Sept. 1708 (doopget. Wouther
Willemsz. de Piper), Hilletje, ged. 10 Mei 1712, en Nvert, g e d .
25 Juni 1715. Den 1 Mei 1622 vergunde de Brielsche magistraat
aan Johannes le Piper, vau Leiden, med. dr., te Br. +nrie residentie te m.ogen h o u d e n omme te praotiseren inde medecënen”.
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Bi besluit van 8 NOP . 1622 accordeerde de Brielsche vroedschap
dien geneesheer een jaarl. traktement van 80 car. guldens, waarvoor hi gehouden zou Z@I Bte staen tot tlienste vande Godtshugsen?‘. In de Acts van de 30 Juni 1622 gehouden vergadering van
den kerkeraad der Herv. gemeente te Br. is genotuleerd, dat
Dr. Joannes le Pipre met kerkelgke attestatie van Leiden te Br.
kwam. De Acts van 2 Jan. 1625 vermelden dat met kerkel. attes.
tatie van Heenvliet te Br. kwam Odilia Bets, vr. van Dr. le Pipere.
Dienovereenkomstig staat in een Trouwregister opgeteekend, dat
Dr. Johannes le Pipere j. m. en Odilia Bets j. d. wonende te
Heenvl. attestatie naar deze plaats kregen om te. trouwen, na
20 Oct. 1624 te Br. ondertr. te zin. - Ik voeg hier nog bi, dat
4 Febr. 1684 te Br. gedoopt werd Wouter, zoon van ,Wilm le Piper
en Hilleke Wonters.
K DE

JAuF.R.

[Adrianns Piper, sed. 21 Dec. 1861 secretaris te Apeldoren, t ald.
12 Jan. ‘82, oud 55 jaar, eene weduwe Dressel
met kinderen ach. terlatende. T. Piper, leeraar a. h. Gymn. te ‘~1 H e r t o g e n b o s c h ,
werd 29 ,Maart ‘82 ter beschikking gesteld van den gouv.-gen. v.
N. 1. voor eene benoemicg tot leeraar in geschied. en aardrgksk.
bg de afd. Hoogere Burgerschool v. h. Gymn. Willem 111 te Batavia.
Th. Piper werd Nov. ‘82 benoemd tot station-chef 3~ kl. by den
dienst der exploitatie van de Westerl$en op Javrt.j
de Boever (XXVII, 506-32). Agnes de Rovere (al& de Roevere),
vrouw tot Rixtel, Empel, Aarle, Schippennm (P), Beeck en Lingen,
gehuwd met Johan v. Herlaer, heeft eene erfdochter Gerharda V. H.,
in 1394 getrouwd met Willem van Geut, heer tot Gent, Gyen, Dieden,
G1Jsenberg (Giessenbnrg?), Markerken (Moerkerke?) (+ 1420). - Wordt
Bmond de Roovere (bl. 507) door v. Spaen (Inleid., DI, 287) Ewont
gebeeten, Emond komt nochtans reeds in 1179 voor; zie Her&.
Bibl. 1 8 7 6 , b l . 2 1 9 . - Is in de combinatie BTengnagel
van Zandwdick” (Zandwik) v. Z. een geelachtsnaam? Bl. 513 betwifelde ik
zulks ; thans geloof ik het weder bijna, in aanmerking ni?mende,
d a t i n 1 4 3 6 , 6 6 - 6 8 , 70, 71 D e r k Teugnagel v . Zaudwick, in
1449-50 Willem Tengnagel v. Zandwick schepenen van Ngmegen
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waren, terw$ in 1423, 26, 30-32, 34, 35, 55 Herman v. Zandwiek dit ambt bekleedde, en aan Heymerick v. Zandwick 17 Nov.
1470 eene overdracht van vast goed geschiedde (vóór Johan v. der
Weyden en Herman v. Machgeren, schepenen v. N.) 1). Van Zandw1Jk was dus te Nimegen inheemsch, en »Tegnagel” zal zooveel
beduiden als -aTegnagelszoon”, omdat men destgds
aan één doopnaam genoeg had. Wat de beleeningen met den Esch te Tuil betreft (bl. 512, 13, noot), ‘er kan nog aan toegevoegd worden, dat
Ant. Th. Melsink in 1737 eigenaar was van dit goed s).
In de archieven v. h. Groote Gasthuis te Deventer s) bevindt zich
eene verkoopacte i. d. 13 Mei 1425, waaraan de gebroeders Albert l
en Heurik Roeuer hun zegel hechtten ; welk zegel hetzelfde wapen
vertoont als dat der verkoopers Aleid Papen Henrix Coman Hugen
dr en Wessel Wolbertssoen, hun nicht en neef. In 1429 was Henrit Huever (Rueuer) schepen van Deventer, in 1450 als He&
Rover kerkmeester der Lebuinikerk aldaar, tenzelfden tGde (20 Jan.)
testamenteur van Henrick ter Moeien en Aleid diens vrouw, in
1454 (kerkmeester) gemachtigde (29 Jan.) van Beliken Alijslaghers*
In 1479 woonde hg a a n deu wal be de Doelpoort. Van wilen
Goossen
Roever was herkomstig een erf en huis op den Graven
te Deventer, waar de »Blaauwe Hand” uithing, in 1640 het eigendom van de echtelieden Frans Groenevelt (te Zutfen) en Goedeken
ter Cloeken. Deze G. Roever was dus kort te voren blauwverwer
geweest, en staat 13 Sept. 1594 vermeld met Derk Averculs als
mombers van Aaltgen Custers, minderjarige erfgenaam haars vaders
Johan, tgdens hare beleening met het goed te Welverdinge onder
‘Espelo 3. Joost V. Reidt (Jodocus Bheidanus) was daarbij hulder.
Behooren deze Roeuers of Ruevera hier te huis? Of moeten zij als
voorzaten beschouwd worden van den bl. 521 vermeldeu Cornelis
de Roever (lees Ruever) G@bertszoon 2 Omtrent dezen had de inzender van Nav. XXVIII, 207, 08 als afstammeling in rechte lën, de
goedheid mi in te lichten, dat hë en zlJn waarschënlijke broeder
-.-~
l) Mr. J. M. v. Pabst v. Hingerden,
~nuenta~is op het oud archief v 12.
Oud-Rzcrger-Gasthuis
te Nijmegen (1871), bl. 16, 23, 10, 11, 15, 25, 23, 33.
:) Registers op h. archief v. h. voorm. Hof ‘I. Gelre, bl., !pl.
y, Zie den CataZogus door Mr. J. 1. v. Dourniuck (1678), 11s. 217 cn 1493.
*) Nr. J. 1. v. Doorninck, B$dr. tot de Gesch. v, Oaenjssel, 11, 82.
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Adriaan de Ruever (Roomsch gebleven en stamvader van een heele
li$ Roomsche in verval geraakte de Ruevers) niets gemeen hadden met de de Roevers, van wie Naw. XXVIT, 506-32 sprake ia.
De afstamming van dien uitgestorven tak, waartoe gezegde Cornelis de Ruever behoorde, is aldus: Corn. de R. tr. v. Bemmel;
zoon : Gijsbert de R. tr. jTosch v . A v e s a e t h ; zoon : Cornelis tr.
Geertruid v. den Zande; zoon : Arnoldus tr. Catharijne v. Berck;
zoon: Cornelis tr. Hendrina v. Benthcm; zoon: Anthony tr. Sara
Maria de Crouwelaer ; zoon : Arend (Arnoldus) Albert tr. Sara Maria
v. de Wall; dochter: Catharina Maria de R. tr. Mr. Jan Jacob Ram;
-zoon : Mr. Jan Winend Ram (+ 1789) tr. Ignstia Maria Bichon *), bij wie
Albertine Helena Elizabeth Ram tr. Lanrent Theodore Nepveu, ouders
van Mr. J. 1. D. Nepveu (te Utrecht). Ma.ar tot welke familie behoort dan J. H. de Reuver, pred. te Blaauwkapel, die Maart 1882
voor de beroeping naar Zuilichem bedankte? - Jufer Johan Rouers
staat vermeld in twee rekeningen der St. Nicolaaskerk te Kampen
a’. 1528, 34, als hebbende voor die kerk een en ander naaiwerk
geleverd; zu moet non geweest zijn, want in de tweede rekening
heet zij DJuffer Johan Rouers bouen in het conuent”. a, Het buiemerk van Geerd Rover, landbouwer in de Lutte (Over@sel) 1715,
bestaande in eene N, is afgebeeld in Overijss. Si++. V, bg bl. 88,
sub no. 442. Daar dus hier van geen molengzers of leeuw sprake
is, bespeurt men hoe onzeker de maagschap is. - Rover is het
zesde kwartier van vaderszijde van Maria Catharina Xoudenbalch
(1 1676), gade van Bernt v. Welderen tot Valburg (+ 1696)s). Het Chronicon Tielense (bl. 519) is door Mr. J. D. v. Leeuwen
uitgegeven. - Wat den bl. 520 vcorkomenden Gisbertus .Roever,
pastoor te Deil (+ 1558) aanbelangt, bg v. Hasselt 4, vindt men:
.Item totter Vtfaerdt ende Begenckenisse mynre gen. Vrouwe
zeliger durch bevel Heren Gisbert Roeuer vitgericbt Ivii g.gl.
ende vi stuv. Br.” - uitmakende een uitgaafspost eener rekening
v a n d e n Ngmeegschen tol, in 1532 door E. Beyers gedaan. Hermina d e Roever,- hetzg die van bl. 526 of (minder waar‘) Nau. XxX11, 538, abusievelik Jan Willem R. en Joha. Maria B. geheeten.
2, S~dr. tot de Gesch. v. Oaeryssel, IV, 289, 301.
3, Vgl. NW. XVII, 83.
4) Geld. Oudhh.,
1, 282.
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schijnlUk!) die van bl. 531, - had in 1772 eene hypotheek van
199 gl., gevestigd in het Santje, erf te Eek en Wiel. - Evert
Jeu de Roever (bl. 526) stond als schout aan den Waalkant in
betrekkiug tot de dorpen Hien en Dodewaard, Ochten en Eohteld. Gerard de Roever (bl. 530), in 1772 één der zes weeshoismeesters
te Tiel, was tevens boekhouder onder hen, - Te Amsterdam overleed 19 Sept. ‘81, oud 79 jaren, Wgnand Kluytenaar, vader van
eene A. M. L. E. Kl., geh. met eenen A. de Roever, en van eene
A. Kl., geb. m eenen A. L. Kuyper van Harpen. - Te Urumpt
(bi Tiel) heeft men een Reuversboomgaard, en te Brummen een
Roeversneerd (reeds vermeld sub no. 31 iu het Oorkondenboek
v. Gelre en Zutfen dcor Mr. L.* A. J. W. baron Sloet).
J. A.

V K A G E N .
De la Basseoonr en v. der Heim. Welke ztin de geboorte-, huwlijke- en sterfdata vau :
Nicolaas de la B., pred. h;j de fransche gemeente te Vlissingen,
in 1641 ald. geh. m. Anna v. de Putte, dr v. Carel bU Cornelia
v. den Brandelaer Jacobsdr. Vgl. Nav. XXX, 568.
en van:
Jan v. der Heim (zoon van?) geh. te Vl. 9. Anna Bosschaert,
dr van Johannes, in 1643 geh. m. Catharina v. de Putte, zuster
van Anna voorn. Hebben zU kinderen nagelaten? Xoo ja, welke
i$n hunne namen?
A. K.
V. Boshuysen. Jan Hendrik Wichers, geb. 1675, + 1738, majoor,
commandeur van de Nieuwe Schans, huwde 27, April 1706 Walborgh v. Boshuysen. Behoorde zi tot het nu uitgestorven adell$~
Hollandsch geslacht van dien naam? in de genealogie der familie
by Ferwerda vond ik haar niet. Mr. Jac. Scheltetna (Staatk. Nederl.
11, 475) noemt haar een Blaatste telg”. Wie waren hare ouders
en grootouders, van vaders- en moederszede?
th. D.
Domis. Men wenscht te vernemen of, en in casu, welke familiebetrekking er bestond tusschen Maria Domys, die, 27 Apr. 1596 begr.
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in de St. Catharinakerk te Brielle, is gehuwd geweest met Jasper
de Beauvoir, 1599 schout v. Rockanje, - en de volgende personen: .Yeman Domys Yemanszoon, 1546 poorter te Zierikzee;
Cornelis Dirck Domisz, omstr. denzelfden tid woonachtig te Zierikzee; Cornelis Jan Domis, als ,boven in 1572, die 1592 te Heemstede een huis kocht voor 18 p., 10 schell. vlaemsch, t kort vóór
1620; en Jan Willemsz Domys, geh. m. Niesge Me&+, dr v.
Jacob Merchgs, koopman te Rotterdam, -t omstr. 1670; - alsook
welk wapen door de familie van opgemelde Maria Domys gevoerd
werd, en wat verder nopens haar bekend mag zin. Het’blëkt niet
dat bedoelde fam. behoorde tot die van Domis de Semerpont.
[Zie Domis (met den dwarsbalk) onder de grafschriften te Breda
in Nuu. XXXT, 1083.
Everwijn. Wie weet op te geven òf en (in casn) hoe Theodor Everwijn, geh. m. Endgardis v. Renes, die lG30 oudste burgemeester van
Doesborgh was, - en Hendrik Everwin die in lG33 voorkomt
als burgemeester van ‘s Heerenberg, verwant waren aan het geslacht van dien naam uit Arnhem, dat tusschen 1609 en 1707 door
zeven burgemeesters in de Arnhemsche regeering vertegenwoordigd
is geweest. Welke is de verwantschap tusschen dit geslacht, dat
1460-li07 te A. gevestigd was, - met Johan Everwijn die 1529
beleend werd met den Zegacker onder Didam; met Gerrit Everwjjn, die 1586 als gemachtigde zijns broeders Diederik beleend
werd met den DHof to Poill in de buurschap Laer, kerspel Etten,
~sooals die Dirk Everwijn had beset,en”, en met Gerhart Everwijn,
die na doode zins vaders Gerhart, in 1580 met een goed in Rafelder beleend werd.
de Haes, Men beschrjjve
mij het wapen van het Nav. XxX11,
533-41 vermelde Rotterdamsche geslacht de Haes?
th. D.
Manrique (XXVIT, 362, 582; VU, 199*, 320). Waar en wanneer
is Jhr. Antbony Manrique, ook Manryke de Lara genoemd, in 1615
heer van Maasdam en 4 Nov. 1618 met Theodora Adriana v. der
Chgs te Delft. gehuwd, geboren? Waar en wanneer huwden z1Jne

ouders? Wie weet den voornaam zijns vaders en ziner moeder
geb. Ginderthal? Waar WBR haar domicilie vóór haar huwelijk?
Wie beantwoordt. deeellde vragen opeichtens z,u grootvader en
grootmoeder geb. Aquilar, en insgelijks opxichtens hare grnotouders,
Ginderthal en echtgenoote los Quios? Waar en wanneer is Jacques
Manriques de Lara, broeder van Anthonio, geboren? Wanneer werd
hg heer van Maasdam? Was hij gehuwd? Met wie, wanneer en
waar? Wanneer en waar is de zoon van Anthonio, Jhr. Anthony
Jacob Manryke de Lara geboren? Was h$ gehuwd? Met wie,
waar en wanneer? Wanneer en waar werd Med. Dr. Middelhoek,
die 31 Mei 1656 Adriana hlanryka de Lara te Delft huwde, ges. v. d. L.
boren?
v. (der) IQòordt. Wáár, wanneer, en uit wie werden geboren :
Cornelia v. der Noordt of v. Noordt, gehuwd met 1”. Johannes
Mathol (7 te Brielle), 2”. 12 Sept. 1671 Jhr. Dirk v. Egmond; en
Ida v. der Noordt of v. Noordt, gehuwd met 1”. Abraham Santvoort, 2O. 3 Nov. 1654 te Brielle Roeland Meeuwestein. Welk
,
wapen voerde de familie dezer vrouwen?
Raea. In 1587 leefde eene Catharina Raes. Wat is er van deze
familie bekend?
v. 8.
v. Raesfeld (XxX1, 111, 2). Agnes Margaretha, tweede dr van
Reinier v.. R. (+ 1650) bij Margaratha v. Leefdael (t 1660), moet
gehuwd zin geweest met eenen heer v. Weede. Wie kent diens voornamen? Welke waren hunne kinderen, en bezat zg ook goederen?
W. J; BIlTEB.

de Roede. Wie waren de onders van Michiel de Roode, die in
1732 te Amsterdam de tweede bezitter en de vermeerderaar werd
van het Panpoëticon Batavum (Nav. XxX, 437)? HU schijntkinderloos overleden; althans Arnoud de Jongh, de derde bezitter,
van z$e maagschap en zijn boelredder, was waarschinlgk ook
xin erfgenaam. Was deze Michiel de .R. verwant - en zoo ja,
hoe dan? - aan Jacobus de Et., mede uit Amsterdam, geh. m.
Elisabeth v. der Hoock, wier familie door keizer Ferdinand 11 in
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lG35 geadeld werd, en wier zoon Jacobus, geh. m. Jeaune Josephine Lunden uit Antwerpen, 19 Juli 1762 in den Oostenr. Nederl.
adel ‘door keizerin Maria Theresia werd ingelifd?
J. c. d. R.
Swalmius (XIV, 3Y3, 67 ; XV, 42 ; en Alg. Reg.) Waar is Henritus v. der Zwalme of Swalmius, die als eerste pred. te Roon,
volgens Soermans (Kerkel. Registers der Zuid-Hol]. predikanten)
au. 1580, volgens anderen a’. 1591, en volgens eene predikantenlist ter plaatse eerst in 1597 aldaar beroepen werd, geboren? Wie
waren zine ouders? MTas hLJ eens of tweemalen gehuwd? Hoe heette
zëne vrouw (of vrouwen)? Vgl. Nav. XXXII, 296. In het archief
te Brielle is niet gevonden, wanneer tin vanwaar hlJ naar Brielle
overkwam, noch wanneer hi uit Engeland terugkeerde, waar hi
sinds woonde en welke betrekking hg bekleedde tot op den tijd
zijner beroeping naar Itoon. Is hieromtrept iets bekend ? - Liet
de Isaac Swalmius van Nav. XxX11, 297, + 4 Juli 1632, man van
Jannetje v. Cr. (+ 20 Dec. 1630), een zoon na? Zoo ja, hoe was
zgn naam? n’aar en in welke betrekking heeft hg later geleefd 3
Y. v. d.

L.

LL. M. A. Swalmius v. der Linden te Frankfurt ajd Main dankte
in Haarl. Ct. v. 15 Aug. ‘82 uit naam der bloedverwanten voor
de deelneming ondervonden bg het overlijden van broeder, behuwdbroeder en oom C. J. Sw. v. d. L. te Arnhem. - In. Limburg,
arrond. Roermond, ligt een dorp Swalmen, dat reeds in de Middeneeuwen als curtis voorkomt bg Sloet, Oorkondenboek v. Gelre en
Xutfen, no. 200, 609, 52, 968. Een Voskin v. Swalmen (Zualmen),
knaap, staat als edelman, met vele anderen 4 Juli 1286 over de
opdracht als huwlgksgift zener gemalin Margaretha van Vlaanderen
door Reinald graaf van Gelre van de inkomsten van Venlo, enz.
gedaan ; zie ald. no. 1109.1

GESCHIEDEN1.S.
Oneenigheden te Brielle a”. 1651. Op bl. 154 van het eerste Deel
van v. Alkemade, PBeschr. van Brielle” leest men:
3In de maand Juli van ‘t jaar 1651, word in de Hollandse Merscnrius, bladz. 59, verhaald, dat het onder die van dea Briele, om
aredenen en sustenuen by de Magistraat en Burgers staande geBhouden, vol oneenigheid was; Dmaar”,- staat er, - aHaar Ed. Groot
*Mogende zonden strax hun Generaal Brederode met eenige uit
BHaar Ed. Collegie binnen die Stadt, welke de verschillen’zoodanig
*by leiden, dat de differende Partyen contentement hadden, en de
zvoornoemde
Heeren voor haar salutaire devoiren bedankten. En
szyn die wederom met triomph, (als voortyts de Romeinen hunne
SProtectors deden), uit den Brie1 een stuk weegs begeleidet, en van
*de Magistraat en Burgery met liefde en respect gescheiden”.
Wat de oorzaak zy geweest van deze oneenigheden, word niet
bericht. Men vindt wel by L. v. Aitzema, in zyn Historié of Verhaal van Staat en Oorlog, dl VII, b. 31, bl. 511,in 4”. *Dat er in
dit jaar eenig tumult te Dordrecht was, en dat de Graaf van Brederode, nevens eenige Gecommitteerden van de naaste Steden, derwaarts gezonden zynde, bevonden, dat de Magistraat zig in het
stuk van de Verkiezinge en Regeringe niet anders en droeg als
van ouds gebruikelyk was: Dat de Doleanciers niet anders waren
als het geringste gemeene volkske, hier en daar te samen rottende,
en om het houte boek (de oude Regten en Privilegien behelzende)
roepende, waartegeu door scherp verbod verzien wierd. Maar van
eenig tumult, opschudding en oneenigheden in de Stad Briel, word
by den zelven op dat jaar geen gewag gemaakt. Waarom we het
bovenstaande verhaal, rakende de Stad Brie1 niet geheel voorbygaande, egter tot nader bescheid in zyn geheel, en waarde en
onwaarde laten”.
Op bl. 576 van hetzelfde Deel komt v. Alkemade op de zaak
terug en ztin aldaar geplaatste aanteekening begint aldus: m’t Is
4
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zeer waarschynelyk, dat hier gezien is op eenige verschillen en
oneenigheden, gerezen uit het Octrooi, ter Requisitie van de Stad
Briele, v a n Haar Ed. Gr. Mog. verkregen den XIII ‘) Februari 1651,
aangaande het stellen en componeren van de Magistraten der
zelve St ?de”. Van Alkemade zou zich hebben kunnen vergewissen,
wanneer hij de moeite genomen had de tlesolutiën der Brielsche
Regeering; of ook maar die der Staten van Holland s, te raadplegen.
Deze verspreiden het noodige licht, en hier sta wat ik vond.
In de Vroedschapsvergadering van 26 Dec. 1650 werden *de
Heeren Pieter v. Aelmonde, v. ‘Riele, v. Bramen, Quirbn QuirJnsze
ende Gerbode met adjunctie vanden Pensionaris deser Stede gecommitteert tot het concipieren van seecker project, waerop aende Ed.
Groot Mo. Heeren Staten van Hollant ende Westvrijeslant” zou
*werden iersocht Octrog voor den Vroetschappe, omme te mogen
hebben
de nominatie ende electie vande Magistraet, bestaende in
Burgemeesteren, Schepenen ende Raden, die men gewoonlick AS
alle ,jaere Bamisse 3, te verkiesen, gelick gemelte Heeren Staten
eulcx aen verscheijden Steden alreede toege&aen ende geaccordeert” hadden.
In de Vroedschapsvergadering van 16 Jan. 1651
werd het verlangde concept door de gecommitteerde Heeren ter
tafel gebracht, waarop besloten werd aan de Vroedschappen, die
zulks mochten verlangen, een afschrift van het concept te geven,
en aan& Zondag een ieder in de gelegenheid te stellen zijne consideratiën in te brengen”. Volgens dat besluit was de Vroedschap
op den 22. Jan, weder vergaderd, en *naer ommevraeg ende veele
ende verscheiden redenen ende debatten ter voorsz. materie pro
et contra voortgebracht ende geurgeert?, werd bg meerderheid van
stemmen >geresolueert, alhoewel den dag daertoe was gele$ omme
op huiden opt concept ten principalen te delibereren enderesolaeren, dat echter, ter instantie van eenighe leden vut den Vroetschappe, versouokende
eerst ende alvooren te mogen hebben visie
ende lecture vande resolutie, bi de Heeren Staten ter voorsz. mate- .
rge in faveur vande Steden genomen, eude voorts behoorlgcken
‘) Dit moet zijn XIIII.
-) Aan deze Resolutiën heeft Wagenaar
zie Dl. X11, 137.
“) Zie NUV. XXIX, 112, 367, 572.

zin kort., maar juist bericht ontleend,
RED.
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tijt van deliberatie oníme heere meeninghe ende intentie opt concept inne te brengen, den dag tot donderdach toecomende den
xxv~en geprolongeert werden” zou, nende dat alsdan bg de presenten bi pluraliteit van stemmen ten principalen opt concept
octroij” zou Bwerden geresolueert ende gedisponeert, sulcx deselue
ten meesten dienste vande Stadt” zouden pbevinden te behooren.
Tevens besloot men Been expresse” te zenden met een missive aan
den fiaadpensionaris Cats en den pensionaris Aelmonde, die ster
dacbvaert” was, om sextract vut de voorsz. resolutie te betomen”,
en mocht dat niet worden verkregen, echter met de zaak Bvoort
te varen”. Tegen deze Resolutie protesteerden de HH. v. der Poth,
Laeckencooper, Cr@ Urinsze, Ormea en Verbies, psustinerende
t voorsz. werck te sijn infractie van privilegie ende dat mitsdien
daer inne geen overstemminghe” behoorde rPplaetse te hebben”.
Op den 26 Jan. had de Vroedschapsvergadering plaats en hetgeen in haar is voorgevallen, is aldus genotuleerd: BNaerdat op
huiden inde vergaderinghe vanden Vroetschappe was overgeleuert
ende gelesen extract vut de resolut,ien, genomen bg de Ed. Groot
Mo. Heeren Staten van Hollant ende Westvries!ant, nopende het
stellen ende *formeren vande Magistraten inde respectiue Steden,
tot dewelcke eenighe leden vanden Vroetschappe haere reflexie
hadden genomen, ende dat den dach tot op huiden toe was geprolongeert, omme in deliberatie te leggen ende resolutie te nemen
. op seeckere concept articulen, op Sonnendach den xxnen deser
meent Januari alhier ter vergaderinge geexhibeert, waernaer sen
wel gemelte Heeren Staten van Hollant soude werden versocht
octroa tot het stellen ende verkiesen vande Magistraet ende redressement vande regieringe alhier, es dienvolgende bg den Heer
Pieter van Aelmonde, jegenwoordich Burgemeester-Thesaurier deser
Stede, seer instantelijoken aenden Heere Jacob v. der Gaeg, sijnnen mede Burgemeester, versocht ende gebeden, ten eijnde sinne
E. volgens het beslu$ ende laetste affscheijt vanden Vroetschappe
gelijeffde in ommevraghe te brengen ende te hooren de opinieu
ende consideratien, kg de leden vanden Vroetschappe te oepenen
op het voorsz. concept ende reglement. Edoch alsoo den voorsz.
Burgemeester V. der Goes weggerich was de voorsz. ommevrage
opt voorsz. concept te doen, soo es bg den voorsz. Burgemeester
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Aelmonde jegens de voorsz. refusie ende weigeringhe geprotesteert,
ende bij deselue sinne E: daerop ommegevraecht sgnde
het advijs
vande Heeren vanden Vroet,schappe,
e s b i j meerderheit v a n s t e m men goet gevonden ende verstaen, dat den Burgemeester V. der Goes
noch andermael sal werden versocht, geleek sgnne E. wert versocht bij desen,
de voorsz. ommevrage te willen doen, soe niet,
dat alsdan den voorsz. Burgemeester Aelmonde wert versocht ende
geaucthoriseert tselue te willen effectueren. Op welck versouck
de qoorn. Burgemeester V. der Goes heeft doen aenteickenen, dat
hg sonder eenighe refuse te vreden w a s ommevraghe te doen op
a l l e tgene d e Heeren vanden V r o e t s c h a p p e souden mogen goet
vinden, behaluen alleen opt voorsz. concepte
octrog, a l s sustinerende tselue te strgden jegens de privilegien, jegens welcke sinne
E. sustineerde geene overstemminghe te vallen, versouckende niettemin dat de deliberatie opt voorsz. concept noch voor een maent
ofte ses weecken machte werden vutgestelt, ten egnde eenighe leden
hen daerop naerder mochten verclaren. Waer jegens bg den voorsz.
burgemeester Aelmonde andermael geprotesteert ende serieuselgck
versocht Binde op den voorn, Burgemeester V. der Goes, omme
volgens den last endz tgoetyiuden van tmeerendeel vauden Vroetschappe d e voorsz. ommevrage alsnoch te willen effectueren ende
iet werck stellen, soo es eëntelicken, doordien den voorn. Burgemeester v. der Goes in sënne voorqz. weggeringhe was persevererende, den voorsz. Burgemeester Aelmonde daerop noch andermael .
vèrsocht ende qeaucthoriseert omme opt voorn; concept ider vaude
l e d e n vanden V r o e t s c h a p p e sën o p i n i e ende advis t e v r a g e n :
welcken volgende voortgevaren sinde met het voorsz. concept van
poinct tot poinct omme te vragen ende in deliberatie te leggen, es
tselue bU pluraliteit van stemmen goet gevonden ende gearresteert,
ende d a t i n v o u g e n ende maniereu hier naer v o l g e n d e : D a t h e t
getal ende verkiesiughe vanden Vroetschappe sal blëuen soo als
hetselue bi octrog vande Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollant ende Westvrieslant in date den xxw Augusti 1620 es gestelt.
Dat imant vanden Vroetschappe oomende te sterven ofte te vertrecken, binnen ofte ten langhsten op de ses weecken naer het
overlijden o f t e vertreck vanden s e l u e n , o p . eenen dach, bë tmeerendeel vanden
Vroetschap daertoe te prrfigeren, eenen anderen
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aal werden gecooren bij pluraliteit van stemmen ende bij den
’ Burgemeester ofte presiderende vanden Vroetschap sal werden
beeedicht. Dat die vanden Vroetschappe ,alle jaere op deu eersten
dach van October op haeren eet, die sij elcx respectine als Vroetschappen hebben gedaen, bij billietten sullen kijesen seven persoonen tot schepenen vande notabelste, eerl$xste, redelicxste ende
prol3ìjteQjcxste derseluer Stede, ende daer naer be monde twee
out-schepenen vut diegene die inden voorleden jaere als schepenen
hebben gedient; vnt welcke negen deselue Vroetsobappen alsdan
sullen kiesen een burgemeester inde rechtbanck, ende daer naer
een burgemeester-thesaurier vut de Vroetschap ofte poorterschap,
geen schepen sinde, ende daer naer twee raden, sënde in getale
’
twaelff persoonen, welcke voor dat jaer ende langer niet sullen
dienen als magistraten, sonder dat iemandt inde selue bedieuiuge
van Burgemeesteren, Schepenen ofte Raet sal mogen werden gecontinueert, vutgesondert twee out-schepenen, die mede maer voor
een jaer als out-schepenen
sullen mogen werden gecoren; mits
nochtans om alle confusie te schouwen, dat beude de Burgemeesteren int doen van ommevrage ofte eenige propositie, tsg
inde Magistraet ofte Vroetschappe, heijde sullen sin van even
gelgcke qualite$ ende vermogen. Welcke persoonen, alsoo gecooren
sijnde, sullen elcx eet doen in haere respectiue bedieningen, volgeus de formulieren daervan sijnde, in handen vanden affgaenden
burgemeester ofte presiderende inden Vroetschappe oft,e dengenen
die bij den Vroetschappe daertoe sal werden gelast, mits nochtans,
soo wanneer van desen octroi sal +jn geimpetreert, den jegenwoordigen Bailliu bt acte sal werden toegestaen otnme, ontboden
sijnde, s;jn leuen lanck gedugrende te sullen blijuen behouden het
recht omme den eet aff te netneu, soo wanneer denseluen aal present s&r; edoch dat in absentie ofte weigeringe van den voorsz.
Bailliu den voorn. eet sal werden gestaeft ende affgenomen hg
ende in conformiteët als vooren. Alle welcke persoonen sullen
moeten s1Jn ingeboorne ofte ten minsten poorters, die haer poorterschap ofte door huwel&k ofte door coop ofte gifte hebben vercregen, ende tselne door woocinge ten minsten van drie jaereu
hebben becleet, doende professie vande waere gereformeerde religie
sulcx die int Synodus Nationael tot Dordrecht a’. 1618 ende 1619
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es bevesticht ende inde publgcque bereken jegenwoordich wert
geleert. I n d i e n gemant vande magistraet b i n n e n t jaer v a n s$
bedieainge quame t e overlgden *ofte t e vertrecken, d a t a l s d a n d i e
VaDdeD
Vroetschappe binnen de veerthaen dagen naer s$n overlijden ofte vertreck eenen anderen in desselffs plaetse sullen kiesen,
onime tresterende vant jaer des affgestorvens
ofte vertrockens
Omme
welcke
poincten
ende
articulen bij
plaetse te becleeden.
forme van remonstrantie inne te stellen ende requeste dienaengaende te causeren,
gecommitteert sën den Burgemeester Aelmonde,
v. Riele, Gerbode ende Schrobbelingh. Gelëck mede gecommitteert
sijn om t voorsz. octroi aende Ed. Groot Mo. Heeren Staten van
Hollant ende Westvrieslant te solliciteren ende vervolgen gemelte
Burgemeester Aelmonde ende Gerbode, neffens de Gedeputeerden5
deser Stede, ter dachvaert sënde, ende dat voorts de voorsz. Gacommitteerde met eenen mede sullen sijn gequalificeert omme te *
compareren so ter generale vergaderinghe vande Ho. Mo. Heeren Staten Generael als vande gemelte Heeren Staten van Hollant endewestvrgeslant. Puaer welcke genomen resolutien bg den burgemeester
v. der Poth, soo voor hem seluen als van wegen sinne mede protesterende confraters op hugden inden Vroetschappe es overgeleuert ende gelesen
seecker schrgftelick protest, versouckende t selue
neffens deaen geregistreert te werden, luidende als volcht: Alsoo
bg sommige Vroetschappen g e t r a c h t w e r t , o m m e t meerderheit
van stemmen te concluderen buiten ordre ende vut trachte, vande
selue bg reqaeste te versoucken aende Ed. Groot Mo. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrgeslandt Octroi omme inne te voeren
eenne veranderinghe in het eligeren ende maecken van Schepenen
ende de Magistrature der Stede vanden Briele, regelrecht strgdende
met de Privilegien der Stad+ vanden Brie1 ende poorteren, gegeuen
biJ de Graven ende Gravinnen van Hollant al over honderden van
jaeren, welcke Privilegien de respectiue Vroetschappen, elck voor
S@I hooft, inden, aenvangh van u@ Vroetschapampt heeft met
solemnelen ende
gestaeffden eede beswooren te sullen mainctineren
ende hanthaven; soo ist dat wij ondergeschr. verstaen dat in materge van privilegie geen overstemminge en valt, ende in gevalle
bë deselue eenige Vroetschappen met overstemminghe tot het
voorsz. versouck van veranderinghe van Schepenen ofte Magistra-
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ture tegens wille ende danck van OUR ondergeschreuen voortgaen,
soo protesteren wij ondergeschreuen voor ons ende onse poorteren
van violatie vaE privilegien ende verbreeckinghe van gerechticheden,
ons ende onse poorteren gegeuen, willende oock onschuldich wesen
aen d’onheilen, die daer vut souden mogen comen t’ ontstaen,
ende begeren dat dit ons protest sal werden bi den Secretaris
aengeteickent. Onderstont, geteyckent: J. van der Goes, Symon
van der Poth, Crin Crgnse, Willem Jorisz. Lakencooper, B. Ormea
ende J. Verbies”.
Toen op den 27 Jan. 1651 de resolutiën der voorgaande vergadering gelezen en gearresteerd waren, verklaarden de HH. v. der
Poth, Quirin Quirgnsze, Laeckencooper en Ormea daartegen te
protesteren en het beslotene avoor geen resolutie te houden”.
(Wordt vf?wozgd.)
H. DE JA6ElR.
Laak (XxX11, 461). L a ge gronden koos men ba voorkeur tot
grenzen en voor burchten. - Zoo b. v. was het eerste deel van
Friesland van Saksen ten deele gescheiden door het moeras Wolsinga en het tweede deel . door de moerassen van de Eems,
gelik men be den Scholiast op Adam v. Bremen (t 1072) vinden
kan; en daar waar’ men geene geschikte bergen had, bouwde men
burchten en kasteelen liefst in moerassen. Alle kasteelen, wier naam
uitgaat op dank l), lagen in moerassen ; zoo b. v. Krenendonk (bg
Budel); overal kan men dat, vooral hier te lande waarnemen. Zulke
sterkten waren door grachten omgeven. De uit die grachten komende
aarde heeft gediend om de p1e.k op te hoogen waar men die sterkten bouwde, tenzij in het moeras zelf eene natuurlijke hoogte, een
eiland bestond, b. v. de Boertange (spreek uit op zin hollandsch,
evenals Joure, en niet op zin fransch), Zie over het bouweti van
kasteelen v, Strantz, Geschichte des Deutschen Adels. In de Lske
te EIeeze bU Eindhoven liep de grens tusschen de gemeente en de
gronden van den heer. Ze bestaat thans uit weiden; vroeger was
het moeras.
A. J. a. KRBMI~R.
‘) Wat is toch de oorsprong en beteekenis van dezen bij zoovele plaatsnamon voorkomenden uitgang?
RED.
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Begraafplaats van Oldenbarnevelt
(Algem. Reg, 1; XXVII, 324,
433). A.. Aarsen verwijst naar Kok, Vaderl. Wdbk., Bivoegs., 1[,243*
Goten in de Krim (XXVII, 500) In het duitsche aardrakskundige ,
tidschrift Olohus, Deel XL (jaargang 1881) wordt op bladzyde 93
het hoogst belaagryke werk van den hoogleeraar Tomaschek, getiteld Ethnologische Forschungen ìiber Ost-Europa und Nord-Asien,
besproken. Van een afdeeling van dat werk, Die Goten in Taurien,
wordt daar vermeld, dat daarin *alle Nachrichten sus Inschritten,
PUrkunden und Schriftstellern gesammelt und besprochen sind,
awelche si& auf jenen spärlichen Bruchtheil des Gotenvolkes beBziehen,
der etwa seit der Mitte des dritten nachchristlicheu JahrBhunderts b i s i n d a s 17 J a h r h u n d e r t hinein i n d e r K r i m seine
*nationale Sonderexistenz bewahrt hat. Bald na& 251 kamen die
»Goten in den Besitz des kimmerischen Bosporos; aher während
ndie Hauptmassa derselben sich über die ganze römische Welt zerBstreute, übordanerte der Bruchtheil, welcher in den Gebirgen
DTauriens
sitzen blieb, al-le Stürme der Völkerwabderung Vom
216 Dec. 1562 ist der Brief des kaiserlichen Gesandten bei der
DPforte,
Busbenke, datirt, in welchem er eine Anzahl gotischer
q Wörter mittheilt, die er von zwei Mitgliedern des Stammes selbst
Berfragte. Schon damals war derselbe stark gräcisirt; 1776 kommt
sdann der gotische Name znm letzten ;vale im kirchlichen SprachBgebrauche,
worin er sich am I&q#en erhalten hat, vor.
JOHAN WINKLER.

Compagnie van Verre (XxX11, 408). Joh. Hendr. Vu verwijst
naar Bor en Hoogstraten (0. ~Vereenigde Nederlanden”).
Louis Brian (XxX11, 462). Zin leven kan men vinden be M. D.
Teenstra, Beknopte beschrijving der Nederlandsche overzeesche
bezittingen, bl. 902 vg.
A. J. C. KREMER.
Overkropte werkzaamheden van den Haageohen
secretaris, anno 1642.
BDen XP February 1 6 4 2 . Schoudt BurgemE eñ R e g i e r d e r s v a n
‘s Gravenhage. Alsoe wy tot weeringe ende wechbeminge van veele
confusien
soe nu *alsdan innegecropeh in onse Secretaris, onder
anderen in het stuck vanden ontfanck van XXen, XLeu ende tachen-
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tichsten pcnñ, mitsgaeders in het expedjeren ende pasuersn van
alrehaode hypothecatiën,, transporten custing ende rentebryefften,
voornemens zinde daer inne te voorsyen, sulx wy doen mitter
desen, ende dyenvolgende van nyeuws eenen goeden bequaemen
vasten voet ende ordre, die wy willen en$e verstaen dat van nu
voortaen sall moeten worden onderhouden ende gereserveert te
beraemen ; aoo est dat wy nae voorgaende ddiberatia ende by advyse
van onsen Secretaris inder tyt Heer ende Mr. Philips Doublet 1) goetgevonden hebben denselven onsen Secretaris dyenthalveh te sonlageren ende onder zyne directie te committeeren, soo wy ,committeeren mits desen in qualiteyt als Substituyt Secretaris den persoon
van Córfi. Naggers totten ontfanck. eñ nytgeve vande voorn respective XXen, XLen ende LXXXen penninch ende tgeene daer aen
dependeert mits hy sall hebben te caveren voor syneadministratie
ten eontentemente vañ Secretaris voorñt ende met kennisse vaude
Magistraet; Ende naementlyck omme Schepenen te assisteren op
alle publycke vercopingen, authoriserende hem insgelycx onder de
directie als voren alleen kennisse te aemen van allerhande hypothecatien ende passerisgen die albyer ter Secretarie sullen commen
’ te geschyeden, belastende alle de clercynen ende anderen de Secretaris frequenterende hem metten voorñ saecken nyet te bemoeyea,
anders dan op syne ordre ende hem inde voorñ. qualiteyt te kennen
en te respecteren op peyne, dat yemaod van henl. contrarie des
doende ende sulx totden voorñ heere Doublet kennisse gecommen
zynde, deselve van zyne dyenst ter secretarie byden voorsz. heere
Secretaris Doublet te sullen worden gelicentieert. Ende ten oirconden is dese byden voorn heere Secretaris Doublet onderteyckent
ende het gemeene segel van ‘s Graevenhage tot dyen eynde byer
onder opgedaen drucken den XIen Febrnary 1642. - D& voorñ acte
is by de magistraet ingestelt ende my behandicht begerende op
my dat ick die wilde teyckenen, gelyck ik thaere E, requisite hebbe
gedaen”. (Uit Resolutieboek 111.)
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.

Oruit- en hopgeld (XxX, 16, 227). A. Aartien verwgst naar Kok, _
Vaderl. Wdbk., XVIII, 761.
') Is hij de heer van Groenevelt Van Hwald. Bibt. 1880, bl. 2632
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V R A G E N .
Heger%luven.
Men vraagt naar des titelsaan werken (inzonderheid
Fransche), vóór 1800, betrekkelik de slaverne der negers in Amerika.
Bokkenrijders. Te’ Maaseik werden Febr. ‘83 zeven ongeschonden
tnenschengeraamten ontdekt. IJzeren ketens hadden ze om den
hals, terwil het hoofd gedeeltelik versteend was. De pleat,s, waar
men ze aantrof, was, de voormalige strafplaats voor de beruchte
bokkenrijders, waarvan velen door den drossaard Clerx tot de galg
verKezen zin. W a t v o e r d e n d i e bokkenrgders u i t , e n w a t w e e t
men naders hiervan ?
Q.
Helmere. De Nieuws- en Handelscourant te New-York berichtte,
dat een kleinzoon van den dichter Helmers, een man van ongeveer
60 jaren, in diepe armoede, ziek van kommer en gebrek in het
Bellevue-Hospita1 aldaar overleed, De overledene voorzag een tijdlang in de noodigste levensbehoeften door het venten van gedroogde
visch, doch kon daarmee niet genoeg bijeengaren om honger en
liden te voorkomen. Dit bericht nu wordt in de Baar]. Ct. V .
17 .Febr. ‘83 door des dichters eenigen kleinzoon Jan Fredrik H.
t e Beverwik t e r s p r a k e g e b r a c h t , m e t mededeeling, d a t zoo d e
overledene den dichter in graad van bloedverwantschap bestond,
hB een achterkleinzoon of kleinzoon moet geweest zgn van eenen
broeder van des dichters vader, hetgeen de berichtgever te Bev. verklaart uit de onder hem berustende familiepapieren niet te kunnen
nagaan. Dezes ove,r@ootvader
Hendrikus Hermanus H. toch had
(ha Elisabeth de Vries) slechts één zoon, den dichter Jan Fredrik,
die, 26 Febr. 1813 overlijdende, bU z&re weduwe Uatbarina Wessels één zoon naliet, Fredrik, gehuwd in 1845 en bg ztin dood
in ‘t bezit van twee kinderen, den berichtgever zelven alsmede eene
dochter. Te Amsterdam bestaat de firma J. 8. G. Helmers ì?z c”. H e t B i o g r . W d b k . v a n v . d e r Aa ( h o o f d r . D r . S c h o t e l ) verme!dt nog eenen Dirk Jan Helmersz(oon), die a*. 1465 eene der
eerste vicarieën stichtte op het Bt. Anthoniesaltaar in de Oude of
St. Nicolaaskerk te Amsterdam.
Bevatten de gezegde familiepapieren ook nog een en ander
nopens den grooten dichter, wat ‘tot dusver onvermeld bleef, en
waard is der vergetelheid te’ worden ontrukt P
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Willem de Roe. Ia deze dichter van No. 182 der Evangelische
Gezangen, + 13 Febr. 1813 als pred. te Tiel, in 1782 pred. te Heerjansdam of te Westzaandam geweest’> Er kon ligt ve’rwarring ontstaan,
omdat ett&jke liederin van hem zijn opgenomen in de Uitgezochte Liederen der Doopsgezinden te Leiden en Westzaandam.
Ctideon de Wildt. Nadere hizonderheden nopens dezen scheepsbevelhebber worden Aav. XXI, 300 gevraagd. Vgl. Nav. XXIVi
50. Ter eerstgen. pl. leest men, dat zene nazaten nog ia Overijssel
leven, zoodat een beroep op deze ter bekoming van die bizonderheden wellicht niet vruchteloos zal zin. Zie eenen de Wildt vermeld Nav. XXVI, 263. Te Herwinen (Tielerwaard) bestaat de
Ruyter de Wildb; z,ie Herald. Bibl. 1882, bl. 323. En in Haarl.
Courant v. 7 Febr. ‘83 leest men dat de wede. C. v. Lennep,
Jhr. Six v. Hillegom en gade alsmede Jhr. P. N. Quarles v. Ufford
en gade danken voor de deelneming ondervondeu bU het overlëden
van hunne schoonzuster, eene Teding v. Berkhout, geb. de Wildt.
Wie geeft nu inlichting? Be&aat er een stamboom? Zin er nog
familiepapieren aanwezig?

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
XXXVII.

Penningkdndig Ilepertorium.

Mededeelìngsn

door Mr.

J.

'DIRKS.

1667- 1669. no. 1485 -1522.
De aanteekeningen van wiijlen onzen ouden vriend G. vaqh Ordeen
op het werk van Fraroa van Mieris, Hi&orie der Nederlandsche
Vorsten, 3 deelen, en op de beide eercrte deelen van G. van Loon’8
Nederlandsche
Historiepenningen,
o p g e n o m e n i n van d e r chijs
TZjdscbift voor Penningkunde 1 -11 eindigden met het sbaken van
de uitgave vRn dat TZjdschrift, waarvan het 4de stnk van
Deel II niet het licht zag. Tot hiertoe waren onze MededeeEnpeu
over de penningen in v. Mie& en v. Loon 1- 11 te vinden dikwerf
aanvullingen van den arbeid van G. van Orden iiaar welken we dan
ook menigmaal verwezen. Voortaan zal dit niet meer het geval
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zin. Alleen wat de legpenningen. betreft verwijzen wë nog naar
v . Ordens Handl. 2 deelen e n h e t w e r k v a n DugnioZle.
Gedachtenismuuten en penningen op het overlgden van Louise,
keurvorstin van Brandenburg, dochter van Frederik Hendrik, prins
van Oranje, op 8 Juni 1667.
( 1 4 8 5 - 1 4 9 4 ) (Z ie over deze vorstin het weekblad Daheim 1880,
no. 5 , s . 7 3 - 7 9 ) .
1485. v. Loon 111, 3. Sterfdaler met op de Kz.i de voorletters
1 + L v a n J o h a n Liebmann, Waradyn, 1646 in Clausthal, 1664
tot 1682 in Berlën.
Veril,its dit stuk tevens munt was komen daarvan vele varianten
voor. Cat. d e V r i e s vermeldt er vier onder no. 1316-1319. Drie
daarvan wegen 2. 8 en zijn dus thalers, een weegt 1.4 en is dus
‘;, Ttier.
1486. í!haZer iets andere (de Vriee no. 1316).
1 4 8 7 . J/a T h a l e r = o. L. DI, 3 ( d e V r i e s no. 1 3 1 7 ) . Aanw.
K. P.- K. 1878, blz. 19.
1488. Thaler met het borstbeeld niet links gewend a l s bij Y. L.’
111, 3 maar e,l face. Omschrift: L&ovìca d. g: mar: ac. elec : bran:
NATA: PRINC:
ARAUS.
( G e m e r k t I - L . ) Cat Arti 1880, no. 1 2 6 5 .
P . H . v . Gelder; v. Clee# 1, no. 1 8 0 1 f 3 - 2 5 , Madai, no. 2 0 7 7 ,
‘t HooJt, no. 767. Vz. : bb. à trois quarto Z. 30. Op een exemplaar
bi wijlen mej. Puber te Dockum (18&68) was de kz. zonder kroon
en het opschrift aldus afgebroken Nata c llagae: anno 1627. 17 Novem.1
mpta ibidem / anno 1646. 27 Nou. /denata 7 coion : ad speam / anno
1667 / 8 iunii.
1489. Kleine zilv p.‘op dezelfde gebeurtenis: het Bb. = 1488,
doch op de kz. het gekroond stamwapen, omgeveu door een r a n d schrift in twee regels van denzelfden inhoud als het opschrift der
kz. van v. L. 111, 3 (Kon. P. K. Aanwinsten 1856, blz. 3.
1490. Zeer groote zilveren penning op het overlgden derzelfde
vorstin. Vz. Bb. van de linkerxëde: Ludovica,
. d. g. maroh. ac. el.
b r a n d . nata. print. auriaca. Kz.: Een boom, wiens top met den
keurhoed g e d e k t , e n w a a r a a n eèn s c h i l d m e t deo Brandenburgschen scepter gehecht is. Een tak valt van den boom af, terwil
nog drie takken en drie loten overblgven en het geheel door de
zon besohenen
wordt Omschrift: Reu jaoet? net non, afat, viget et
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nacrescere nes&. (EeTaas ligt hi? Neen ! hij staat, is fleurig en
weet van geen uitteeren). Kon. P. K. 1856, blz: 3.
1491-1494. Ald. blz. 3 ,Nog vier verschillende stukjes op hetzelfde over& den ; waarvan twee met wapens en twee met de gekroonde letters C(Rurf&~n) L(ouise)“.
- 1495. 1667. Aanvang van den veldtogt van Lodewgk XIV in
de. Nederlanden. Geheel andere kz. dan bij u. L. Hl, -6. K. P. K.
Aanwinsten 1860, blz. 16. Grooter en anders door jlfolart en Breton
Cet. v. Duren no. 1329. Brons. In de verz. P. H. v. Gelder aldus:
Vz. met Ludovicus XlIII rex ch&tanieeimus, J. MAUQER f. Hz. : Een
krijgsman rustende b$ een boom, omringd door vlaggen en een
lauwerkrans. Omschrift: Ezpeditio BeZgica. In de afsuede : MDCLXVII.
Brons.
1496. 1667. Lod. XIV verovert Doornik en Kortrijk. Zie v. L.
1I1, 7, doch deze in Cat. de Jonghe, uD. 2739. Vz. : Bb. van Lod XTV
regts gewend. &dovicus XI V. d. g. fran. et nav. peg. Kz. : Lod. XIV,
staaude, ‘gekroond wordende door de overwinning, ontvangt de
sleutels der stedeu Doornik en Kortrgk. Op een wimpel 1667.
Omschrift : Civitates ï’ornaceneis
et Curtracenzis. Prachtige bronzen
p e n n i n g u i t d i e @den, g r o o t 9 centimet. Jonn.aert,
no. 53. Cat.
des coins du Cab. rop&, no. 140.
1497. 1667. Juli. Lod. XLV verovert Kortrjdk en Oudenaarden.
Ka. : Curtrocum e t dldenardá capla. I n d e afsnede: Menee Julio
ìKDCLXFI1. (Cat. Put.qn, n O. 209 en Verz. P. a. v. Gelde?) Brons.
N i e t bU v. L. d ie wel 111, blz. 10 het innemen vermeld heeft.
1498. 1667. Zilv. bruiloftsp. van Y. v: Uchelen en F. Oort. Mm.
49, 2. 47. Cat. Posthumus, no. 484, de Vries, no. 1324, Z. 4, 7.
1499. 1668. v. L. 111, 17 met Hercvlevs
labor is zelrlaaatu. v. Gleed
1, no. 1816. z. f 3.
1500. 1668. v. L. UI, 18 met de opstigeude zon is zeer zeldzaam,
1501. v. L. 111, 19 Coenraad u. Beuningen is van het jaar 1687
i n K. e n .Y. Cet. Tent. Am& 1 8 7 6 , no. 3 4 1 - 3 4 2 .
1501*. e. L. 111, 21 1-2. Bemiddeling van paus Clemens 1X.
Kleiner G. 22. Pond Maa. A. IJ (P. Sma’dt v. Gelder 2435, 2436):
1502. 1668. 2 Mei. Vrede te Aken gesloten = v. L, DI, 2 2 ,
d o c h m e t : Foedvs Aqvis Granenee IL Maii %DCLXVIIl. O o k bU
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In de verz.
v. Duren, no. 1340 en Pa+, no. 216 in de afsnede.
P. H. v. GeEder zonder J. Muuger f. Het omschrift niet op een

.

banderol.
1503. lG68. v. L. 111, 23. Ter eere van Karel 11. K. van Spanje
is door A. Waterloos gesneden. Pinchart p: 43, uo. 16. Revue 1855,
p. 274-275, XLV en Cat. Arti 1880, no. 1114.
1504. Mei, v. L. ,111, 24 Vrede te Aken. Fraaie penning volgens
Pinchart, Revue 1854, p. 109, no.. IV, gesneden door Christoflel
Adolfzoon. Is ook beschreven door baron CoZlot d’Escury in Hollands
Roem 11, 280, waar gezegd wordt dat het ontwerp van dien penning afkomstig was van Govert v. Slingeland. Bi ‘t Hooft, IIO. 718,
2. ‘119.
1505. Dezelfde penning maar van anderen stempel komt voor
bi ‘t Hooft, no. 779, slechts 96 gr. gew. hebbende.
1506. (1668). v. L. 111, 27. Ter eere van den Markgraaf van
Cmtelrodrigo,
g e s n e d e n d o o r D . Waterlooe. P i n c h a r t p . 5 0 , 1V.
Revue 1847, p. 200 -201.
15(,7. 1668. Vz.: Wapen van Spanje. Kz.: Wapen vari Yperen.
Cat. E. J(onnaert) Qnelques Mota sur lee Médailles et Zes Jetons
qui ont rapport à la ville de Bruges 1847, na. 55.
1508. 1668. Eerste steenlegging van de Nieuwe Luthersche kerk
te Amsterdam. (Kab. van 1Ur. K. J. F. C. Kneppelhout v. Sterkenburg
te
Utrecht).
,
1509. 1668. Schuttersp. van ‘s Hertogenbosch met het omschrift :
S. Christof. Dirka, Eseai p. 12 no. 34. Revue 1866, p. 113
1510. 1668 .22 Junij. Zeer zeldzame, groote, gegraveerde, zilveren
penning op het overIgden der tweede echtgenoote van den beroemden gouverneur-generaal van Oost- Indië R. van Goene met het
volgende opschrift,
in 13 regels: Tot / Gedachtenis / van d’Ede jn
deugt / @muntende Vrouwe / Esther de Solemtte huysvrouwe van /
RyckEof valt Goen / raet Ord r v a n I n d i a Gouvr Adrnl) e n veltoverste des Eylants Ceylon / de Cvsten van Malahaer ende/ Madure
overleden jn Colombo / den 22 en Juny AA0 1668 / out 28 jaren.
(Kon. P.k. Aanwáneten
1872, bl. 10-11). De directeur, de heer
J. F. G. Mëijer, v o e g t e r bij: >Zë w a s e e n e d o c h t e r v a n d e n
kwartiermeester-generaal de Sokrnne, zoo bekend door zijne uitv i n d i n g - o p krigskundig g e b i e d , w a a r v o o r hi v a n d e S t a t e n
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herhaaldel~k vereeringen
ontving, en die later naar Oost-Indië
vertrok l),
1511. 1668 28 Dec. Gegr. p. op het overliden van Ds. lTep. mannzbs Arnya te Leiden. Naw. XV, blz. 111 door C. Iz. v. S.
medegedeeld.
1512. 1668 (Cat. ‘t Hooft, n” 781. Z. 37. f 36). Jacobus D’Ennet&es. In de Revue 1870, p. 321-322 beschreven door J. FT. vaB
der boordan. Vx. : Regtsgeweud b.b. (met lange haren en gedekt
met een barret). Onder den geknotten arm staat de ouderdom:
Aetat(is) 72. Achter den schouder : D(io~ysius) W(aterloos) ftecit).
(Zie Pinchart 4to p. 50, no. 50). Het omschrift doorloopende op de
beide zUden lilidt: Iacobew Dennetieres. Eq(ves) BaroB de la Be+
lière / D(ominvs) de ZXarleb(ois)
Reg(ii)a cons(ilio) stat(vs) et finant(iarvm) thes(avrarivs) g(e)n(era)lis.
of Dsnnet&es
Kz. : liet wapen van het geslacht D’Ennetihes
van zilver met drie schilden van I&zuur, beladen ieder met een ster
kan zilver (niet van goud als bg Riektap), gedekt met een geparelde
vroon. Daaronder 1668, hetgeen ontbreekt op pl. VI (1) t. a. p. en
Revue, p. 322, maar door den heer Pkhart is opgemerkt. Op een
wimpel onder het wapen.: Stella duve (De ster als leidsvrouw).
Jacob Dennetières of D’Enneti&res, heer van Barlebois, werd lid
van de rekenkamer te Rëssel den 13 Dec. 1617, eques of ridder
29 Dec. 1626, president der genoemde kamer 21 Maart 1633,
daarna staatsraad en thesaurier-generaal der geldmiddelen der
Spaansche Nederlanden. Hg werd tot baron van Berlikre verheven
23 Mei 1664, was gehuwd met Maria van Baudequin (-j- 11 $Jept. 166d),
stierf den 9 Oct. 1677 oud 81 jaren en werd in de kerk van
St. Gudule te Brussel begraven.
1513. lG69 5 Nov. Op het overleden van Johunnes Coccejus.
l? Loon 111, 30, no. 1-2. N”.. 1 is gesneden door I(at<) S(meZtz+),
geb. 1636, + 1693 te Leiden, Cat. Arti 1880, no. 1880. NO. 2
komt zelden voor.
1514. 1669 15 Aug. Begraafnisp. van rSara Loten huyswouwe
van Abrahapnzls Heidanus (hoogleeraar *te Leiden). V. Loon ILI,
‘) Een afgietsel van dezen penning toonde rn$ min mederaadslid, de heer
D. van hens, inspecteur der registratie c. a. te Leeuwarden, wiens eenige
zoon nog den naam Rgcklof voert.
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31 geeft een overziqt van het leven van dezen geleerde. ,Deze t e
Frankendaal in 1597 geboren, had, volgens o. Loon, in 1666 twintig
veroordeelde stellingen in zijy werk: Considerationes c~d re.3 quasdam
nuper gestas in Academia B a t a v a , verdedigd, het verbod van daarover meer te schrijven overtreden en werd Bden vijfden Bloeimaand deazelven jaars (1666) afgezet en is ruym twee jaren daarna
in- den ouderdom van een en taclztiq jaren overleden” 1697+81 =
1678. VQj zullen dan ook op 1675 een penning op het overlëden
val1 A. Beidanus vermelden. Voor ‘zes e n zeetig bij v. Loon te lezen
ze8 en zeventig.
1515. (1669). v. L . 111, 3 4 . Legp. v a n P h i l i p p e .Franciscus
hertog van Bremberg en Aarschot Dugiolle, 11’. 4 2 7 0 . 08 P i o t , ’
Coins is onder no. 325 een stempel met het omschrift: Svo. intenta.
sol& en tot sluiting een bloempje.. Groot 51 millim. tio. 326 aldaar
is een losse stempel van den gekroouden arend met uitgespreide
vleugels en in de zon ziende. (Het omschrift stond op een lossen
stempelring). N". 327 ald. is d; stempel der kz. van den penning. die
bi 21. L. 111, 3 4 v o o r k o m t , d o c h a c h t e r Arschol i s n o g e e n Z .
Van dezen zeer zeldzamen legpenning ztin dus nog twee varianten.
1516. 1669. Leid,sche schuttersp. U. orden, pl. XIV (4), bls.77-78.
Dirks, &~i, no. 1 1 8 .
1517. 1669. Als boven pl. XlV (5). Dirks, E66ai, no. 119.
1518. 1669. Begrafenisp. van ‘s Gravenhage van de Noor&,
Snoek- en Brestraat. Dirks, Souvenir de la Haye. Revue, 1859,
p. 503-504, no. 28. M e d e d e e l . .11, blz. 77, X, pl. f (X) Wnard,
no. 215, 11, p. 122, waar een D ontbreekt en b$ 8, later, is bggesneden Voor vryheyd.
1 5 1 9 . 1 6 6 9 A l s b o v e n v a n ’ D e Noordense buehryers. A l d .
p. 504. Dirke, no. 2 9 .
1520. 1669. Gegoten zilv. begrafenisp. met gegr. inscriptie op
Cafharincc DircLa. (Cat. Brti 1 8 5 8 , no. 2 5 0 8 , v o o r a f g e g a a n d o o r
no. 2507.
1521. X. j. Als boven op D. Abraham de Bakbian, ingezonden
door N. ti. (?).
1 5 2 2 . lG69. Begrafenisp van N. N . bij M r . C . G . d e Balbían
oayr D o o r n . Tent. Utrecht 185í, bl. 47, no. 35, F 1521 (P)
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Casselrije (XxX11, 49). Juist de indeeling van Vlaanderen in
het artikel Nav. XXVI, 126-133, ken dit antwoord bekorten,
omdat door Casselrije verstaan wor:lt wat Bachiene in zine Geographie, ‘het Omland der stad of de Kasteleny noemt; het is dus het
rechtsgebied van den graaflijken burchtvoogd of castellanus, kaatelein, zgne castellerie.
J. 0. FREDERIKS.
Casselnje.
Oudtgds was het kasteelgebied ; doch deze naam ging
later over op eene stad, en zoo werd het een stads-gebied, en
vandaar dat men het weleens verwisselde met ,ambacht”, en nog
later met Bkwartier”, alsook, doch in zeer nlgemeenen zin, met Contrege. De Contrege van Veurne (de streek om V.), de Casselrije van
Kortrijk, Veurne Ambacht, enz., z$n in de geschiedenis met meer
anderen zooals IQssel, St. Omaers, enz., overbekend. ‘t Heeft ook
wel iets van burggraafschap.
0. P, ROOS.
Anderlecht
(XxX1, 384, 499). De vraag om nader bericht nopens
die Brosselsche stadswijk zal wel nimmer benu:woord worden, om de
eenvoudige reden dat Brussel geene wik van dien raam bezit. An- derlecht is een vlek in de nnbëheid van Brussel met 2000 tot 2506
inwoners en levendige industrie. De Collegiale kerk is zeer oud.
Q. P. ROOS.

1Pittersum (XxX1, 593). Iu den Groninger Volks-almanak voor
1849, vindt men, als titelplaatje, eene afbeelding van het huis
Nittersum, en blz. 75 en volgg. eene aanteekening bg het titelplaatje, waarin gezegd wordt: ,De burg N. was vroeger een der
schoonste sieraden van het ‘oude en aanzienlgke dorp Stedyn,
oudtijds Stedehem of Stederhetu, thans bë verkorting veelai Steem
genoemd. Wat den tijd van zine stichting betreft, we knunen
dit, even als van menig ander gedenkteeken der oudheid, niet
met juistheid bepalen ; vrij zeker iu het intusschen dat er reeds
i n d e 14de e e u w e e n k a s t e e l N . b e s t o n d . Wi l e z e n t o c h i n
d e kroniken v a n een z e k e r e n E p p o v a n N i t t e r s u m , provest te Stedum l), die in 1398, toen de ‘Groninger Vetkoopers
1) Een Eppo, provest- to Stedum, komt in 1396 voor bU Driessen, Mon.
Gron. 111, 482, 63, die het voor waarsch$lijk houdt, dat hU dezelfde persoon
wae, die, twee jaren daarna, onder den naam van Eppo V. Níttersum, zich
aan het hoofd der Schieringers in de Ommelanden stelde. De proostdijen
6
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beslaten hadden, de Ommelanden aan bertog Albrecht, .graaf van
Holland en heer van Friesland, .ter leen op te dragen, zich aan
het hoofd der Schieringers stelde, en alle pogingen aanwendde, om
dit schandelgk besluit tegen te gaan; doch, door de Vetkoopers
ondersteund door de Bollanders, aangetast, genoodzaakt was geweest de. wUk naar de stad Groningen te nemen. Dat echter de
burg, van welken wi hier de afbeelding mededeelen, meerendeels
van veel later dagteekening is, behoeven wg niet te zeggen, en
kan ook genoegzaam uit de verschillende afbeeldingen, die men
van Nitteranm op de kaarten (van Groningen) van Coendew en
Beckeringh aantreft, blgken ‘). Deze burg is in 1819 geheel gesloopt”.
‘Aan dezen ouden burg zal het geslacht v. Nit.tersum, waarvan
weinig bekend is, zin naam ontleend of gegeven hebben, en het
was zeker de bovengenoemde Eppen Nittersum to Stedum, aan
wien SClawes Sculte 9) borger in Gronningen”, blijkens koopbrief
v a n .den jare 1401 avp Son’te scolastiken dach”, eenige stukken
land verkocht ,de gelegen sir, to stedum by eppen erue vorst.”
(Mengers, Werken, 1, 101). Denkelik is met ztin zoon (?) Andeloff,
die in een oorspronkelik stuk van 1464 (bi Jac. Gleintz, de Groningae praefectura etc., Gron. lG53, p. 91) als WToparcha in Stedum” voorkomt, dit geslacht uitgestorven. LMen zie over hem het
arfikel S t ed u m in v. d. Aa’s Aardrk. Wdb. X, 690: BDe familie
(Clant) heeft nog een aaniien$ken grafkelder, met een zerk van
geelen steen, waarop een krggsman staat met de punt van het
zwaard naar beneden. Op een tasch of zak, aan zine zgde ha&
gende, d r a a g t hg ztin w a p e n , waarvan men den dubbelen adelaar
kwamen dikwils, om de groote voordeelen daaraan verbonden, in handen van
wereld$ken,
en bleven erfelijk in aanzienl$se familiëo (vgl. mr. W. B. S. Boeles, de Geestel. Goed. in de prov. Gron, bl. 22). Vandaar, dat één en dezelfde
persoon, in oude stukken, meermaals te gelik als proost en hoveling verschynt.
De spelling Nittersma voor Nittersum, Ewsma voor Ewsum, was oudtgds gebruikelijk (vgl.- Westendorp, Jaarb. van en voor de prov. Gron., 11, 674) en
Schotanus spreekt in z&e Friesche hist., 221, van Eppo v. Nittershem.
‘) De kaart van C. kwam tusschen 1675 en ‘96, die van B om&. 1781 uit.
s) Zeker dezelfde Sicolaus Schulten, die in 1392 van graaf Bernard v. Bentheim de jurisdictie of het redgerregt in de dorpen Slochteren, Scharmer,
enz.,
in erfpaoht of leen verkreeg. Gron. BUdr., J, 35.
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nog kan zien. Op de zerk leest men : In het faer uns Hern 1471,
up Sunt Martensdag, starff Andoloff Nittersvm, Bofling te stem,
God heb de Zele”. - Ei liet bij Beta (Bela?) Gockinga, dochter
en erfgename van Eppo, hoveling ten Broek l), + 1444, eene erfdochter na, gehuwd met Egbert Clant, als blikt uit Scheltema,
Staatk. Nederl., T, 379, 80, en volgend extract uit eene uitgebreide
stamlijst van Clant in hs.
Allardus Clant in Scharmer, Hovetman (d. i. lid van de,Hoofdmannenkamer te Groningen) a”. 1470, Consul 1474, 77, oui ex
Margriete Lewe ex Sandeweer
Uithuisen, Losdorp et
Egbertus Clant in Stedum, Schsrmer,
Usquert, cui ex Teetca a Nittersum, unica hErede in Stedum,
Ten Broeken et Old-Ampt
--- ._
,Otto Clant in Scharmer.
Eileo Clant in Stedum.
Allardus Clant in Uithuisen, etc., van wien de Clanten van
Verduinen, in ‘t Limbygsche; afstammen.
Eppo Clant, vader van Teetke, gehuwd met Nego Entena,
broeder van Barthold, den bekenden Watergeus.
Het wapen van Nittersum, zooals het op wapenborden voorkomt,
vertoont in goud een rood-getongden dubbelen zwarten adelaar.- Het
‘) Zuidbroek. Oudtëds heette dit dorp Broek; of met betrekking op Westerbroek, aan de weittzyde der Sappemeerster veenen, ook Oosterbroek: ten?y
men stelle dat het laatstgenoemde in den Dullard verdronken zy. Het is in
voorign tyden de woonplaa@ geweest van de heereo Gockinga, de vermogenste
Hoofdliogen in de Oldampten. Tegenw St. van Stad en Lande, 11,;223; vgl. T,
122, 156-158, 161. Hunne magt werd door de Stad gefnuikt, die zich, overeenkomstig verdrag, na den dood van den laatsten hoofdling, Eppo, in het
bezit van deszelfs goederen en gsregtigheden stelde en daarin Yerbleef. - Het
geslaoht Gockinga voerde in blauw eene zilveren lelie, en stierf uit met
Eppo, den kleinzoon van den Syndicus der Ommelanden (1602-41, toen hfi
stierf) Scato Gockinga. De tegenwoordige Gockinga’s stammen af van Soato’s
dochter Hille, gehuwd met Logewik of Ludolf Henrici (zoon van Henric v.
Wierum of Werumeua), secretaris van de Hooge Justitiekamer van Stad en
Laude, 1618-26, en van Gedep. Staten, 1626-34, t 26 Juni, wiens zonen
‘s moeders naam aannamen en tevens het wapen der familie Bauokens, aan
welke ZU verwant waran.
-
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huis Nittersam heeft Johan Clant van Stedum (zoon van Adriaan,
een der Vredehandelaafs te Munster, achter-kleinzoon van Eilco
voorn.), die nog in 1687 moet’ geleefd hebben (blijkens een geschilderd glas, vroeger op het huis Ewsum aanwezig l), laten verbouwen
en in den staaf brengen, waarin het zich op gezegd titelplaatje
vertoont; en .kOmt het ook aldus voor in Ph. Vingboom’s werken,
daar de losse bladen daaruit voor rng liggen, onder welke geschreven
staat: Opstal van ‘t huys, door den Heer Joan Clant van Stedum,
Heer tot Stedum enz;, A*. 1669 laten bouwen, omtrent 3 uuren
van Groningen”. Door huwelgk van een zijner vier dochters, schint
het in eene andere familie overgegaan te zijn, en behoorde iu 1713,
luidens stukken op het Gron. Arch., aan die van Lintelo, ‘t welk door
volgend opschrift van een wapenbord met kwartieren,. in de kerk
te Stetlum, bevestigd wordt : Natus den 13 augusti 16.. 2) Everhard
Frederik baron van Lintelo tot d’Ehse, Heer op Nittersum en Ringenum, Heer van Steduti, Westerembden, Garshuisen, Uitwierda,
Bussum, Solwert, Holvierda en Maraum
3). Obiit den 2 October
1759. Kwartieren : Lintelo, Dor+, Hoemen, Boecop, Veen, Vorden,
Winbergen, Aeruhem; Kuiphuisen, Vrëdag 4), Ameluuxen, Haeren,
Manninga, Oldenbocum, Rutenberg, Schade. - In 1762 is het, m e t
de daaraan verbonden heerlrJke regten, volgens v. d. Aa (die dit
van Bachiene heeft), uit de nalatenschap van den heer Kanter
(Canter?), gekocht voor 75,000 gulden door mr. J. H. Gerlacius,
raadsheer in den raad van Braband. Deze was den 10 Nov.
1 7 4 0 t e L i s s e g e h u w d m e t A n n a Clasine B o u t ( d r vau J a n ,
heer van Lieshout en Ginderdoorn, kwartierschout van Peelland,
en van Sara Repelaer), die den 17 Dec. 1765 overleed, vol‘) Ziju wapen is daar gevierendeeld, 1 en 4 Nittersum, 2 en 3 Clant; in
een zwart hartschild een geharnast man met uitgetrokken zwaard, alles van
goud $tedum 1)
*) In het afschrift onjuist. i$jne ouders waren zeker Tyman Johan en Maria
Elisab. v. Ino-und Kniphauseu, die, volgens d’Ahlaing, Wapenb. der D. Ord.
Balie Utr., 47, den 14 April 1669 gehuwd waren.
yj Dit wil niet zeggen, dat he heer van al die dorpen was, maar, dat hë
daar eenig grond- en regtagebied be;at. Heerlikhèden,
zooals men die in Holland en elders vond, waren in de Ommelanden en in ‘t naburige Friesland
onbekend, en ‘t leenregt is er nooit ingevoerd kunnen worden.
*j Freitag (ook Fridap) zu Gödens.
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gens Lykrede, uitgesproken te Stedum den ‘5 Jan, 1766 en gedrukt
te Groningen in ‘t zelfde * jaar.
MO.
Hittersnm. Eene afbeelding vindt men op de zoogenaamde
kaart van Beckering der provincie Groningen uit den t$d van
prins Willem V. Ook op oudere kaarten, o. a. die van Nic. Visscher
(otnstr. 16S6) van Groningen wordt de naam van dien burcht
gevonden. Aan v. Ittersum heeft men hier niet te denken. In
de kerk te Stedum is een graftombe ,waarin begraven ligt Adriaan
Clant, heer van Nittersom, afgevaardigde bg den vrede van Munster
Tegenw. Staat van Stad en Lande, bl 347).
d. R.
[J. D. Wagner verklaart in een ouden kwartierstaat der familie
Heerma gevonden te hebben, dat de erfdochter die Egbert Clant
huwde, Aheda v. N. geheeten, in blauw den dubbelen adelaar van
goud voerde, en op den helm met wrong den adelaar tot teeken.]
Jhr. Hendrik v. Nassau (XXXXI, 176). Geschriften waarin l~$ zich
over verongel~kingen beklaagt, worden aangetroffen in de Bibl.
v. Patnfl. uit de Bibliotheca Thysiana (beschrmen door L. D. Petit,),
no. 1216 en lG36 en in de Pamfl. Verzam. van J. .Meulman no. 1984.
Mr. J. 1. DOORNIIWK.

Haentjesboek (XXIX, 309). Mi dunkt, hier is sprake van een
zoogenaamd nhaneboek”, waarover zie Nav. XXVII, 169, 334.

VRAGEN,
Hijfhoek. De naam van dit, steeds met Beerjadsdam in Qénen
adem genoemde Zholl. gehucht of dorp in- het distrikt Dordrecht,
luidt in de classicale acten van Tiel a”. 1690 Rietsoek of Riethoek.
In de Tielsche Camptoir- en Schrijfalmanak 1771 staat Riethoven.
Is er sedert gekQ’{ of twist gerezen in of over die plaats, zoodat de
naamsverandering hierdoor is veroorzaakt? In een charter van
9 Aug. 1368, ons door N$hoff (Oork., 11, bl. 220-4) medegedeeld,
wordt een weerd onder Deest, waarover een door Jan van LMeurs
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beslecht geschil gerezen was, aangeduid als ~k$Tweerdt” (nomen
appellativum), d. i. volgens Nghoft; t. a. p., een waard, waarover
gekaf of twist was ontstaan. De geleerde schrgver voegt er be:
BZulks had in het ‘door verschillende stroomen doorsneden Gelderland van de vroegste tgden af, maar al te veel plaats, om welke
reden er dan ook een aantal waarden gevonden worden, aan welke
deze naam bij uitnemendheid gegeven is, en welke dien steeds als
eigennaam hebben blijven dragen”. Ons kwam niet anders voor dan
de Rëfkamp (weiland te Enspik en bouwland te Maurik), het Kgfkampje (w. te Dreumei), de Kijfkampjes (w, te Puiflik), de Kiefkempkes (w. te Ochten). Kent men meerdere plaatsnamen, met
kijf of kief saamgesteld, in ons vaderland, omtrent welke men weet
of meent te weten, dat een gerezen twist de benaming teweegbracht? Kijven, niet slechts in den zin van Btwisten”, maar vooral
ook in dien van *zich boos aanstellen, uitvallen, schelden, razen”,
schgnt wel in Nederbetuwe het meest voor te komen. Aan de
zuidkust van Borneo heet een kaap de KjSvershoek, doch deze
benaming wordt ook afgewisseld met die van Slgkhoek of Vlakhoek pandjong Rode).
Y.
.
Erfsluiter (XxX11, 420). Tot recht verstand va.n dit woord kan
wellicht strekken wat men in zijne Verz. v. Oorkonden (11, bl. 272)
door Nijhoff aangeteekend ziet: .SZzfyter is de gewone benaming
van dengene, die de domeingoederen, welke tot de aanhoorigheden
vân eenen burg gerekend werden, als rentmeester beheerde. Zoo
hadden de (Geldersche) hertogen hunnen sluiter (claviger) op den
burg te Gelre, wiens rekeningen zich over’al de hertooglijke inkomsten, èn uit de stad Gelre, èn uit de onder het ambt’van dien
naam behaorende heerlgkheden Pont, Virt en Issem, nevens de
dorpen Wetten en KapelIe, uitstrekten”. Ook a. w. 111, bl. 106,
vertolkt hi Bscluter” eenvoudig door wrentmeester”. Sluiter is dus
e. v. a. sleuteldrager, beheerder van waarden. Volgens dezen geleerde is in de betiteling *sluiter” het begrip vervat van sgeldkist
sluiten”, niet van het Bafsluiten van rekeningen”. En zal dus ook
serfslniter” eigenlik niet beduiden *afsluiter, d. i. afinale uitdeeler
en toewljzer”, maar (in ‘t algemeen) beheerder - eener nalatenschap.
Doch, als dit zoo is, vanwaar dan de variant serffuyter”?
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Cameraararekeniogen.
Werden die van Kampen, loopende over áe
jaren 1515--40, door 11;. Nanninga Uitterdik, stadsarchivaris
aldaar, in 1875 in uittreksels uitgegeven: het verheugt ons thans
te kunnen aankondigen het begin der uitgave, - dank zë de vr&
gevigheid des stedelgken magiutraats! - van die van Deventer,
bewerkt door Mr. J. 1. van Doorninck, archivaris in Overgssel
(Dev., J. de Lange, 1883, niet in den handel). Van het tweede
deel, omvattende de jaren 1348-GO, verscheen het eerste stak, dat
in 96 (8~0.) bl. een drietal (Latgnsche) rekeningen mededeelt, twee van
den jare 1348, - men weet dat telken jare twee rekeningen werden opgemaakt, - en wel van de cameraars Werner Groote en
Ghelmer Reyners ; ééne .van den jare 1349, afkomstig van Odo
Reyners. Van het derde deel (a”. 1301-74) verscheen mede het
eerste stuk, dat de (eerste Hollandsche) rekeningen behelst, gedaan
door de cameraars Odo Reyners (1361), Herberd van Rectem (1361)
en Dirk Hojer (1362). Met het eerste deel (a”. 1337-27), dat reeds
is afgedrukt in den Codex Diplomaticus van het Hist. Genootschap
te Utrecht, doch thans vollediger staat te verschgnen, en met het
vierde deel (8”. 1375-92) wordt later een aanvang gemaakt. &len
heeft dus voorloopig de uitgaaf der tekeningen a“. 1337-92 te
verwachten. Die rekeningen beginnen, -gelik men bemerkt, in
Over@sel’s voornaamste stad van weleer reeds zeer vroegtijdig ‘).
En laatstgenoemd jaar biedt bë zulk eene otnvangrgke onderneming eon aanvankelik rustpunt, vermits daarna eene andere munt’ soort wordt toegepast.
Had Mr. W. H. Cost Jordens, de bezadigde en bescheiden geleerde,
de zoo ernstig-wetenschsppelike Deventerschman 1), die over den
1) Alleen die van Hulst zan ouder, dateerende van ag. 1326,uitgegeven door
het Zeeuwsch Genootschap v. Wetensch. Zie eene proeve,daarvan
in Nati.
XXXII, 65-73. De rekeningen der Grsfelikheid, uitgegeven door Dr. Hamaker,
zijn nog ouder, want deze vangen (ni feller) a”. 1316 aan.
*) Zie over hem als beoefenaar der numismatiek, inzonderheid van die der
stad Devent.er, een artikel van de in dezen ook vooral zoo bevoegde hand van
Mr. J. Dirks, in de Bijdragen tot de Geschiedenis v. Over&sel, 111 (1876),
bl. 165-9.

*
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w e r k k r i n g d e r C a m e r a a r s i n OverJssel i n Nav. X , 2 1 0 , e e n
(ouder gewoonte) kort maar bondig woord ten beste gaf, deze
uitgaaf eens mogen beleven. Een zijner boezemwenschen ware vervuld geweest. Aveto, anima piissima! - Van hoeveel aanbelang
toch dusdanige letterarbeid is, springt zelfs bij de vluchtigste inzage
in ‘t oog. Om van archaeologie in den ruimsten zin, genealogie,
numismatiek, enz. enz. te zwggen, verwachten wi geen tegenspraak als wë beuveeren,
dat uit topographisch-historisch, statistisch
en juridisch oogpunt, derhalve voor stedebeschrgving en stederegeering, - en zulks in het laatste tijdperk der Middeneeuwen,
toen onderscheidene steden in ons vaderland tot handel en bloei
geraakten, - de kennis der cameraarsrekeningtn onmisbaar is.
Gewaagt men dikwerf van den nacht dier LNiddeneeuwen,
men behoeft dit niet enkel daarom te doen wtil een toestand van wording,
daarstelling, regeling altoos veel onvolkomens oplevert, op veel dat
gebrekkig, - in casu barbaars&, - is, wijst; men is in zijn volle
recht als men hier van duisternis spreekt ook omdat er nog zoo
menige donkere nevel over dit tijdvak der wereldgeschiedenis ligt
uitgespreid. Wat weet men nog weinig, b$ voorbeeld, vau de
14ae eeuw! En juist uit &e eeuw dateeren de vroegere of vroegste
cameraarsrekeningen van verschillende steden. Met het licht dat ze
ontsteken, helpen dus ook zij die nevels wegvagen. Doch dan dienen
ze, - gelik nu ten aanzien vau Deventer geschiedt, - en wat
tot dusver niet
in ‘t oog is gehouden *), - in huar g e h e e l
‘t licht te zien, en niet gedeeltelijk. Want de begrippen Bbelangrijk,
minder belangrëk, niet of volslagen on-belangruk”, waarmede vooral
op archaeológisch gebied zooveel geschermd wordt, zijn zeer hetrekkelik, en daarbg hoogst subjectief. Al zweert men niet bg
de stelling : Balles wat, en omdat het - oud is, is belangrëk”,
zoo zal men toch moeten toestemmen, dat menige bizonderheid,
dit wil dan thans zeggen, menige rekeningpost, die aanvankelgk
gansch onbeduidend schant, later beteekenis en gewicht bekomt
of kan verkrggen. Bövendien, als men de rekeningen in haar geheel overzien kan, geraakt men tot de kennis van ‘tgeen er in

altoos

1) De hoog]. Baron v. Lintelo de Geer koesterde dan ook indertijd tegen
de fragmentarische uitgaaf der Kamper cameraarsrekeningen, hoe verdiensteltik trouwens op zich zelve, - rechtmatig bezwaar.
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gemist wordt., of ook erlangt men vaak, door collationneering er
van hetzg onderling, hetzij met andere bronnen en gegevens, een
juist inzicht in de opkomst van menige instelling, van menig gebruik, zede, gewoonte, Heeft men echter met excerpten te doen,
dan weet men veeltids niet of hetgeen men niet aantreft, in de
oorspronkelgke documenten inderdaad ontbreekt, dan wel door den
bewerker als hem onbelangrgk d u n k e n d w e r d o v e r g e s l a g e n . Bi
voorbeeld, waren de gasthuizen in vele plaatsen oorspronkelijk
stads-instellingen? Een beslist antwoord op deze vraag valt licht
te geven, als men de cameraarsrekeningen Din haar geheel” vóór
zich heeft. Want mist men daarin een stedeliken uitgaafspost ten
behoeve dief liefdadigheidsgestichten, zoo weet men zeker dat men
hun oorsprong elders heeft te zoeken.
Het exempel, thans gegeven, vir.de navolging èn bij den magistraat èn bU de desbevoegden in andere steden en gewesten van
ons valerland. Niet alleen de nuttigheid der. zake op zichzelve,
niet enkel de vlucht die de Historische en Archaeologische wetenschap tegenwoordig neemt, vorderen dat op dit gebied de hand
aan ‘dtn ploeg geslagen worde. Ook de ouderdom der vroegste documenten maakt in menig geval tgdige bewerking en uitgaaf gebiedend noodzakelijk, voor en aleer ze, door stof, vochtigheid, wormen
beduimeld of gedeelté@k vergaan, ten éénemaal onhanteerbaar,
onbruikbaar dreigen te worden. Zulks kent menig deskundige uit
eigen ervaring, en OvenJssel’s archivaris, bij de bewerking dezer
cameraarsrekeningen, niet het minst van allen.
J. A .
Hoorndrager (XxX11, 344, 423, 517). Zie BCuriositeiten van
allerlhi a a r d ” ( A m s t . , &, C . Me$er), e n w e l b i j BHofnarren”,
bl. 93 vg.
D. J. 8.

V R A G E N .
Boethiucl. Te Padua’ bevindt zich een handschrift, behelzende een
(van dien van Thomas Aquinas onderscheiden) commentaar op
Boethius’ geschrift >De Consolatione Philosophiae”. Aan het einde
van dat handschrift leest men als geschreven met detel/‘& band:.
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Dordrecht, laetare, te non potuit superare
Turba brabant&a gens hqZland&ra
vicina.
A quibus obsessa fuit civitas tua non retrogresss:
Per yuatuor hebdomadas circumvallata patebas.
Hoc scitur (?) gestis. Sis concors iutus et extüs (extra?). Etc.
Ziet dit niet op het beleg van den jare 1418 door Jacoba van Beëeren, gravin van HolZand, enharen tweeden gemaal Jan van Brabant?
En mag men dan stellen, dat dit handsehrift omstr. 1418 òf vervaardigd òf overgeschreven is, en wel door een Nederlander?
Een rebus van Bilderdijk. Wie geeft me eene oplossing van den
rebus, die voorkomt in de Mengelingen en Fragmenten, nagelaten
door Mr. W. Bilderdëk? In ‘t werk zelf staat: Dde brief in beeldspraak behelst de aankondiging eener geboorte. De verdere ontcjjfering blijve den schrandereu lezer overgelàten”. Op bl. 421 vau
‘t 16e deel van BiIderdgk’Y
Dichtwerken wordt ook al over dien
rebus gesproken, maar Da Costa geeft de oplossing niet. Nog eens,
wie helpt, me? Ik kan met enkele figuren niet terecht. ‘t P.ostscriptum mede niet te vergeten!
A. AARSEN.
La Sentinelle. Deze romance was in Duitschland reeds vóó1;1812
bekend, want Korner maakte er zijn gedicht Bder treue Tod op,
en Hummel voorzag het lied van een vioolpnrtg en accompsgnement. Van welken tid is ze oorspronkelgk, en wie heeft de woorH. 0.
den ge’maakt en den zang?

Leonardo
da Vinci. Men zegt, dat iemand te Nizza Xaart ‘82
vau een Milaneesch kunstkooper (voor e100 frcs.) eene schilderij
kocht ter breedte van 3 en ter lengte van meer dan 20 voet, welke
bg reiniging bleek geschilderd te ztin over eene andere heen,
geteekend: crleonardus de Vinci pinxit 1481’1, en welke de oorspronkelike schets zou wezen van het vermaarde *Avondmaal”.
Het bericht vereienht nochtans bevestiging.

Tronkstraf (XXXI, 569 ; II, 41, 2, 235). Onze medewerker Aarsen
bericht dit woord in den zin van gevangenisstraf te hebben aangetroffen in ‘t onlaugs door Theod. M. Tromp uitgegeven werk
van Dr. Thom. Franc. Burgers, Tooneelen uit ons dorp. De bron
is dus goed, als zinde uit den Oranje-Vr&taat zelven.
Kleur appelbloesem. ln 1622 komt voor een rok van appelbloegsel.
De opbrengst was 10 $ VIII St.
A . J . SERVAAS V . ROOIJEN.
Craeckgoet (XXXII, 480) - zal wel staan voor kraakporceleio,.
een bizonder soort van ouderwetsch fijn chineesch porcelein. Men
heeft nog de zoogenòemde Bkraakkoppen”, aan alle liefhebbers van
oud porcelein wel bekend. Verkeerdelik worden deze kommen, of
koppen wel als *kraaikoppen” besohreven. Vooral in Friesland.
Dit woord is ontstaan uit misverstand van de hindelooper uitapraak
skraaik-koppen”. Te Hindeloopen vooral werd oudtgds met dit
kraakgoed groote weelde gedreven.
JOHAN WINKLMR.
Xamelot (XXXII, 480). Eamêlôtê is in ‘t grieks& = kameelenhuid. Vandaar Camelot iu het fransch. Eene etof vervaardigd van
de s.
geitenhaar, zide en wol.
Scharreborden, soharKborden (XxX11, 383, 478). Hoewel ik met
L. A. P. gaarne wil instemmen, meen ik toch te moeten mededeelen, dat ik nu in een Inventaris van 1632 viud: *Twee scharffborden”. Dit doet mi denken aan BslrJpplanken”; maar toch stel
ik vast, dat ik in den Inventaris van 1648 goed heb gelezen scharTeborden; trouwens re en $ maken te veel verechil.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.

Koperen tafelringen. Nav. XxX11, 384 worden deze aangezien
voor servetringen. Waarsch$lUker acht ik het dat het de’koperen,
ringen waren, eertids in plaats van onze matjes gebezigd om de
dekschalen op te zetten zonder dat de hitte aan de tafel schade
deed. DergelUke ringen zag men op de Geschiedkundig-Overgaselsche Tentoonstelling (Nae. XXXII, 209 0).
Mr. J. -1. v. DoORN~NOK.

.
76

KUNSTMGKXiIEDENIS.

Temis (XxX11, 384). Dit woord wordt niet alleen in de Ncderbetuwe gebezigd voor eene zeef, maar ook in Westfrieslaud is het
algemeen in gebruik. De ;8ten&” of *tamis” wordt vooral voor de
melk gebezigd, om deze te zuiveren van strootjes, koehaar, enz.
De zeef, bestemd om het gedorschte graan schoon te makeu, wordt
Dr. J . A . SNELLEBRAND.
in Westfrienland zaa,drol geheeten.
[Johan Winkler deelt mede dat teems, teemse, tiems, tjims,
tjimse het friesche woord is voor zeef.]
Urbanuepillen. &Iisschien bewës ik ze te veel eer door ze hier
ter sprake. te brengen; maar ik vond in een #van Zwaanenzl alm.
v a n 1778”, ingericht tot BMedicinaale Notta boek?‘, een blaadje
i n 49., twee paginaas groot, getiteld’: #Italiaanse pillen Bekeut onder
d e n naam van. Urbanus p i l l e n ” . Dan volgt een opsomming der
voordeelen,
bestaande uit 10 artikelen en een NB, waaraan we
nog ontleenen; dat 100 pillen toeu kostten 30 St. hall.. Ik vond
‘t curieas, dat die pillen reeds een eeuw der menschheid ten goede (3)
zijn gekomen, en dat een dok.tor uit ‘t laatst der 18de eeuw dat
briefje in zin zakboekje droeg. BPhilibertus Hoetin, Med. Dr. en C”.,
wonende te Boxmeer”, leverde de pillen af. Hg had ‘t recept van
zlJn vader J. Hoëtin, en deze wederom van een geestelike, die het
nit Rome meebracht. Alles werd chemisch geprepareerd.
A .

J. SEBVAAS V .

ROOIJEX.

V R A G E N .
Den beer en rchomminkel spelen (XXPIII, 110). BMoest ik dan
naar Roeselaar gaan wonen om daar eene oude vraag uit den Navorscher te hooren beantwoorden?” dacht ik, toen mijn lessenaarsgenoot n$ vertelde dat de Spinnersstraat zoo vol volks was, dat
zelfs een gedeelte van den Ardoëe Steenweg haast verstopt was.
O p mine vraag tooh w a t e r t e d o e n w a s , g a f ha mi teu a n t woord : Dwel ze hebben daar ‘n wëf, die naar de begrafenis haars
schoonbroeders gekomen is, maar van wie ‘t bekend is dat, ze in
E’rankrgk met een ander getrouwd ‘man leeft, een ascherremienkel”
(TebraCht
als. uren:*Ilog.nooit gezieu h e e f t ” . Mi v i e l ddelijk i n d a t
b
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ik vóór eenige jaren in eene verzameling van Aardenburger policiereglementen (placcaten, zei men toen) een verbod gelezen had tegen
‘t aden beer en schomminkel spelen” bijzonder omtrent Kerstmis
en Nieuwjaar. Doch wat is het nu? Wel, niets anders dan wat
een goed Nederlander ketelmuziek noemt en een taalverknoeier of
pedant een charivari. De openbare meening doet zich soms zeer
luid hooren eu getuigt vaak dat het volksgeweten niet geheel en
al ingesluimerd is. Nu heb ik echter eene andere vraag. Beerenleiders houden er soms ook een aap (scherminkel, schomrninkel)
op na; het slepen van des beers keten, het. geluid van doedelzak of
rommelpot en rinkelbom, vormen zeker geen fraai akkoord. Kunnen
dus de beerenleiders, - men deuke ook aan den beerendans, - aanleiding gegeven hebben tot de wize waarop deze af keuringsbeweging
uitgevoerd wordt? De speeltuigen te Roeselaar waren braad- en koekpannen, vuilnisblikkeu en -vegers, vuurtangen, kettingen, enz. Zijn er elders meer voorbeelden van dergelijke openbare afkeuringsteekens? Zie hier eenige uit %. Vlaanderen Den vermoedel$ken
vader van een onwettig kind wordt een stroopop
thuis gezonden; eene maagd die dertig jaar oud wordt, ontvangt een houten- of
bordpapieren sleutel, om het hek te openen der ossenweide, waarin
op dien leeftid, zegt men, ongehuwde vrouwen gaan; - de boerenknecht vindt, als hi een akker slordig geploegd heeft, daarop
den volgenden morgen een ouden hoed op een staak geplant ; vóór de deur van eenzaam wonende jonge meisjes plaatst tnen op
den eersten Mei een groenen tak ; - een jongman die menigmaal
een blauwtje liep kan zich ‘s morgens verheugen met een meisje
van stroo op den nok van zin dak en tegen den schoorsteen geplaatst. Me dnnkt, zulke uitingen ztin volkskenmerken.
a. P . 1100s.

TAALKUNDE,
Nittersnm (XxX1, 593). De naam Nittersum is oorspronkelik
Nittersheim, Nithartsheim, en dat beteelrent: woonplaats van Nitter.
En Nitter, Nittert, Nithart is een oud-germaausche mansnaam, die
tegenwoordi$ in Holland niet meer in gebruik is; maar die, zóo
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hy daar nog voorkwam, thans in ‘t hollandseh Ngdhart, Ngdaart
of Nijdert zou luiden. In Duitschlaud echter is deze naam als
Neidhart, in Friesland als Nittert, en ook in de versleten formen
Nitter, Nutter, Nitte, Nutte, nog heden ten dage in gebruik. We
vinden dezen mansnaam teruch in de geslachtsnamen Nitardsma,
Nittama, Nittema, Nutma, Nutten en Nuttes in ‘tnederlandsche
Friesland ; Nittersna in Oost-Friesland ; .Nüttens in Westfalen ;
Van Nieteghem (van den plaatsnaam Nieteghem, Nieting-heim) in
Plaanderen; Niterink en Nieting, elders in Nederland, enz. Ookin de plaatsnamen: Nittersum, bovengenoemd; Nitterscheid, gehucht
by Mudscheid iu Rijn-Pruissen; Nittema-sate by Morra in Dongeradeel; Nittiug in Lotharingen; Nittum, een dorp by Mülheim
a/d Rijn ; Nittingen, een dorp by Oettingen in S\n aben ; Nutma-sate
by Tonnaard (Ternaard) in Dongeradeel, enz.
J O H A N WINKLER.

Auditeur (XxX1,400), - eigenlik toehoorder, van auditor, audire.
Vanhier, toehoorend, byzittend rechter. Auditeur militair, bij krggsraden, is een rechtsgeleerde, die de funotiëu vau ‘t openbaar ministerie waarneemt.
J. c. d. R.
Bekaaid (XxX11, 342, 434, 35). Ridder Keye is een der personen,
voorkomende in den Ferguut uit. den Sagenkring van koning
Arthur. In hem is een denkbeeld verzinlekt, dat ook in Falstaff
bk Shakespeare wordt teruggevonden. Zijn karakter is onedel; hij
verdcht alles, ook den jongen Ferguut. Ferguut wordt door hem
bespot, en hg tart den jeugdigen ridder om een .heldenstuk t e
bedrgven, dat nog geen der ridders heeft aangedurfd. Die Beye
bleef voortleven in de herinnering van ons volk. Daaromtrent
houden bibelverhalen met volksverhalen gelijken tred. Bekaaid
uitkomen is bekeid uitkomen. We zeggen ook nog a’t is een huish o u d e n v a n Keia”, in d e n g e e s t v a n B’n h u i s h o u d e n v a n J a n
Steen”. Bi Brederoo v i n d t m e n Bmalle k a a i ” , e n bi H o o f t neen
gek behangen met de kei”.
A . J . BERVAAS V . ROOIJPN.
[L. A. P. verw$st naar &av. XV, 271.1
,Dorzt (XXXII, 4 7 7 ) v is durfde. De versregel hetee,kent:
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e v e n d u r f d e h i j .hand e.n d e g e n b e w e g e n ” . Z i e Huydecoper o p
A. J . C . K B E M E R .
Melis Stoke (Leyden,’ 1772), Hl, 429, 30).
[Ook aldus Mr. C. Bake. De ellips is dan toch wel kras.]
Qeelgieter (XxX11, 221). Ruim dertig jaren geleden heb ik te
Utrecht een geelgieter gekend. Hg woonde buiten de Weertjespoort. Geelgieter is metaalgieter. ’ De man goot uit alliage8 van
koper en andere metalen (op zin Hollandsch legeringen van legeren)
metalen voorwerpen als schellen, kandelaars enz. Hoewel het bellrijf
van geelgieter in ons land blijkens het woord legering zeer veel
in vroeger tëd ‘werd uitgeoefend, schgnt het nu bgna onbekend.
Merkwaardig is dat wij voor geelkoper (voor zoover ik weet)geen
bijzonderen naam hebben; de Duitschers noemen die legering van
koper en tin Messing. - Als ik van legering (alliage) spreek, kan
ik niet nalaten op te merken, dat een amalgama
is een legering
van eenig metaal uitsluitend met kwik, en dat een Zegeriiq iets
anders is dan een verbinding.
A . J . 0. KBEMER,
[Ook in dezen trant J, C. d. R., Dr. E. Laurillard (fusor aeramentarius, Kiliaau), alstnede J. E. ter Gouw, die Pater Abr. v. St. Clara
citeert. A. J. Servaas v. B. herinnert aan afondeur en cuivre”,
a a n ,Messinggieszer” en aan *brasier, brassfounder”; Johan Winkler aan Geelgieter analoog met loodgieter, tingieter, kannegieter.
Terwil 8. Aarsen bericht, dat in zine kindsche dagen het bedrijf
van geelgieter als een soort koperslager te Amst. nog bestond.]
Heerschap (XxX11, 435), - gewoonlik amijn heerschip”; aldus
noemt in West-Friesland de huurder van huis of land den eigenaar of verhuurder.
D r . J . A . SNBLLEBRMD.

e

Krijg en strijd. Deze ,woorden zin Nav. XXVIl, 235 synoniemen geheeten. Dit is daar zeker beweerd op grond van het
gewone, spraakgebruik, doch juist deze beide woorden steunen
almede de uitspraak (van Balbertsma, meen ik): de Nederlandsche
taal heeft geene synoniemen. In het Oosten is de krijg tusschen
Rusland en Turkije begonnen, doch tot een beslissenden strijd
(gevecht, veldslag, en dus krijg voor oorlog in ‘t algemeen) is het
tot heden (29 Juni ‘77) niet gekomen. Er is strijd tusschen twee
teksten; daarom vecht men nog niet1
Q. P . R O O S .
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Lede (XXVT, 1.20; XxX1, 508). In het onde Reglement voor de
Watering van den Kapitalen Dam wordt het uitwateringkanaal
de Lîgne, eene soort kanaliseering van den overouden Passegeulestroom, - omtrent de afleidingen van welken men een en ander
met naar ik meen grondige wederlegging van sommige dwalingen,
i n ruin W o o r d e n b o e k v o o r 2. V l . ( O o s t b u r g ) v i n d e n k a n , wordt de Ligne gesplitst in een a:llital afleidingen, in verouderd
Vlaamsch geleets genoemd, dus werkelik leiding, geleiding, waterleiding (niet in den zin nocbtalls van uquaduc).
Tot zoolang echter
mi het tegendeel niet beter bewezen wordt, houde ik het er voor
d a t l e d e zoowel g e l e i din
e , den zin van leiden, condnire (overdrachtelijk gebezigd), als weg beteekent, ‘t zLJ waterweg, ‘t zij landweg. De plaatsnamen Hooghlede, AMoorslede zullen zeker wel namen
ztin aan de ligging ontleend. Het lieve dorp i-looghlede of Hooglee
ligt dan ook op een aan weerszijden eng begrensden heuvelkam,
die n~i,i Zeeuwsch-Vlaming vooral opviel, daar deze heuvel, mijlen
lang als hij is en van een kunstweg voorzien, aan onze Zeeuwschvlaamsche dijken herinnert. Van eene waterleiding is daar echter
geen spoor. Noorslede heeft nagenoeg gelëke ligging en is schier
nog‘ fraaier en schilderachtiger door de afwisselende heuvelen ;
doch ook daar is van eene waterleiding geen spoor, al vindt men
in de nabijheid eene menigte beken of liever beekjes. De Eekloogche
watergaug of Slepeldammer Eede, die bij zene vereeniging met de
eigenlijke Eede, in den overouden Heestroom, de latere Aardenb u r g e r h a v e n o p h e t Zwin, viel, was evenals die Eede en Hee,
begrensd door een kunstwerk, tragel, en in mij bekende charters
in oud Fransch .?qbords (Nederd. leiboordeb) geheeten. Nog zegt
men: deze dgk, trage1 of weg geleidt naar A. of B. Lede is m. i.
dus weg, zoowel water- als landweg.
0. P. ROOS.
Bokkenen (XxX1, 2 2 2 , 4 6 0 ; XXXII, 1 1 5 ) . I n Vondel% Palamedes vond ik onlangs nog in ‘t tweede bedrif:
B Wat middel is er om te rockenen dit quaet?”
A. A.
Schoot, schot, schoten (xXx11, 340) In Noord-Holland heet een
stuk rietland eene schoot of rietschoot. Een dergelijk stuk land is
mjj bekend onder den naam de schootjes. De kinderen komen uit
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de rietschoot zooals op andere plaatsen de ooievaar ze brengt,
terwil dan hier de moeder in een spijker trapte der schuit, waarmede
ze uitging om het kind te halen.
L. A. P.
Nieuwe spreekwijzen (XX VL, 409). In Aardenburg hoort men eerst
sedert de laatste vijf of zes jaren met bepaald antwoorden. Bev., is
dit of dat waar? bepaald. Wat nuchter betreft, dit heeft in westeluk
Zeeuwsch
Vlaanderen misschien gedurende eene eeuw bnrgerrecht gehad. Le Francq van Berkhey beschreef eens een nucht~en
lim. Men zegt dat die nieuwe spreekwijzen, - zou ‘t waar zin? -.
vooral ontstaan sedert men bezig is de wetenschap zoogenaamd te
spppulariseeren”, wat veelal gelikstaat met *oppervlakkig maken”.
0. P. ROOS.
S [De getrouwe, sedert overleden inzender van l’Vav. XXVI, 409,
herinnerde nog aan Zeeuwendeel (leeuwen-aandeel), opgaan (b. v. de
dichter is in den staatsman opgegaan), den vinger op de wond
leggeu, h$i staat aan den vooravond van. . . - en vroeg of Dden vinger
aan of naast de wond leggen” niet juister is. Wij voegen er de
vraag b& of opgaalz in den hier aangeduiden zin, wel ooit iets
anders dan een Germanisme. is.]
De aap in de volksta$ (XxX11, 239). ,In den aap gelogeerd
zin” heeft m. i. tweeërlei betiekenis: 1”. de dupe zgn in zekere
omstandigheid, van zeker geval; het kind van de rekening; degene, die de kou8 op ‘t hoofd krigt ; die met de zaak gepgpekast
zit, enz. En 2O. in een logement of hotel bizonder duur uit zin,
ook wel uitstekend goed en boven verwachting royaal, maar., . .
peperduur. Vandaar dat de *aap” nog weleens, ofschoon niet
veelvuldig, en dat is te begrijpen, als uithangbord van ee& logement of herberg voorkomt. Als synoniem met de zegswijze Din
den aap gelogeerd zin”, vooral in deze laatste beteekenis, heb ik
weleens gehoord win den vliegenden harlekgn gelogeerd Zin”.
Is deze laatste uitdrukkibg meer algemeen bekend ? Waaraan
dankt ze haren oorsprong P
ti. M. WEIRNICR.
De aap in de volkstaal (XXV, 294, 505). ‘k Herinner me nog
uit mijn jongenstijd de uitdrukking: Clen aap binnen hebben”,
6

82

TAALKUNDE.

van iemand gebezigd wien een onverwacht fortuintje ten deel
viel. Bi wgze van liefkozing hoorde ik kleine kinderen weleens
noemen sapegatje”. Dok de scheldnamen leveren hun contingent,
a l s d a a r zijn: Bluie aap, apekop, apesnoet”. Nog behoort in dit
kader *apekool”, verzinsel, leugen, gekke+.
‘t Werlrwoord naüpen
niet te vergeten.4. AARSEN.
Praten over koetjes en kalfjes. Dr. J. ,H. Halbertsma (Overijss.
Almanak voor oudheid en letteren, 1845, bl. 233 zegt: BDeze spreekwis, in gebruik door geheel Nederland, is herkomstig van die
oude eenvoudige tgden, toen de bewoners dezer landen zich met
het melken van een paar koeien geneerden, en hun gewoon dageIgksch gesprek over hunne koetjes en kalfjes liep”. Doch behalve _
.dat z>odanig gesprek nóg steeds het voornaamste is hg de platte
landbewoners, den landbouwenden stand, zoo heeft men in gansch
Nederland toch voorwaar niet altoos koeien gemolken, en het gesprek over die heestjes, gelik het nog in de schatting van den
plattelander vooraan staat, - en in zeker opzicht terecht! - was in
die eenvoudige tgden, toen het gansche levensbestaan van elk en
een ieder er van afhing, allerminst als beuzelpraat te beschouwen.
D a a r o m h o u d i k m i j a a n 2\iav. XXIV, 5 9 9 , e n k a n g e e n n a t u u r lijker, ongezochter herkomst voor de spreekwis vinden danin Jezus
Sirach 38 v s . 2 6 g e l e g e n i s ; QOOral als men hierbg in het oog
houdt, dat de Apokryfen, achter de foliobcbels onzer voorvaderen
gebonden, bi de vrome bgbellectuur geenszins werden overgeslagen.

V R A G E N .
Alphen. Volgens besluit des gemeenteraads i. d. 3 ,Uaart ‘83 zal
de naam dezer Xuidhollandsche plaats, oorspronkelgk (tgdens de
Romeinen) Alibinia, later Alfna (Alfena), sedert de 13de eeuw Alphen, voortaan geschreven worden Alfen. De schrëftrant van Alphen
in Maas-Waal was echter weleer steeds Alfen (a”. 1179, 1260, 1370),
en de daaraan ontleende geslachtsnaam bestendig de of van Alfen
(a”. 1179, 1272, 6-81). Wettigt dus dat verschil in schrijftrant
in de 13de eeuw (Alphen en Alfen) de gevolgtrekking, dat de oorsprong des naams van het waas-Waalsche dorp eene andere zij
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dan die van het Zhollandsche 3 Het N brabeutsche Alphen (bë Breda)
heette Oudtijds Alfheim. Wijst dit wederom op iets anders? En
hoe is het dan met Alphen, Pruisisch etedeke in het regdst. Kleef,
gesteld? - Overigens verheugt ons dat raadsbesluit, omdat het
een eerste begin van uitvoering verschaft aan de pogingen, welke
door het Aardrgksk. Genootschap thans aangewend worden, om tot
een -zuiveren schriftrent der plaatsnamen te geraken.
Mei. Bi Kriekenbeek lag in 1371, - misschien ligt het er nog I een bos+, geheeten *in den Meye”. Te Lienden (buurschap Meerten) heet een perceel gronds BHoogmeyen”. Te Ommeren en Ochten
s$.i tiendblokken bekend onder den naam’ BMiddelmegen”. Dit
laatste ook saamgetrokken tot ,Milmeejen”, gelik een bouwland te
Ochten heet. Te Andelst vindt men een pasch *de Meeën; onder
Eien en Dodewaard ligt een blok landergeu, de Maïngen (saamgesteld uit may en eng). Een dikvak onder Zuilichem heet *Meidik”. Het Utrechtsche dorp Mydrecht, ook wel BMeydrecht” geschreven, is bekend. In Zholland vindt meu gehuchten bleie en
We, - misschien behoort hier ook Mygem in Oostvlaanderen, zeker
Regenbroek aldaar, - in Pruisen 1Mayen en Meyenburg, in Zwitserland Mayenbach, Mayenfeld (saamgetr. Meynfeld), Mayenthal ; in
Limburg Meijel of Meyl. Is dit laatste saamgetrokken tot Mi11
(N.brabant), en deze vorm *weder verlengd tot Millen (Limburg) ?
Komt hier dus ook het Engelsche Milford in aanmerking? Lochmey
is de naam van een meer in Schotland, met bosch%ke oevers, Mag
men hier ook noemen het Fransche Mayenne, het Engelsche Mayfield en Maine? Bi IJsland liggen de Jan-Mayen-eilanden, aldus
vernoemd naar den Nederlander Jan Jakobsz. My. Bekend zijn
de familienamen de May, de Mey, v. der Mey. Beteekent ik%
Mey, May in al deze namen Dbosch”? Ook in de familienamen
Maybusch, Meiboom, Maybaum (vgl. Bosboom)?
u.
Maliepaard (XXVHT, 84). Tot verklaring van dezen zonderlingen
geslachtsnaam kan dienen het volgende, uit Edw. Gailliard’s Glossaire flamand. Malepaerd. SChePal malet”, 1’Equus sarcinarius dont
parle Carpentier, Suppl. Dut., 9. Maletns; Mallier, dit encore
Carpentier au t. IV; le Cheval porte-malle, qui portait Ja Pers
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viatoria, la malle de voyage. Kiliaen l’appelle Mael-hengst. ,It. noch
gheprosenteirt . . . (au connétable de France); malepaerd, LX lb.” 11
419. Mallier a actuellernent un autre sens; il aignifie, d’après Littré:
le Cheval placé dans les brancards d’une chaise de poste. - Kan deze
geslachtsnaam Maliepaard ook samenhangen met dien van De Ma.
lapert (XxX1, 4 8 , 352)P
JOHAN WINKLLR.
Perizonius, Voorbroek, Voorsohoten.
In Mr. L. Ph. C. v. den Bergh’s
Historische beschouwing der nederlandsche eigennamen, ‘lees ik :
*Wie zou b. v. in Tìliobrogzts of Lindenbrogius, Lindenbroek, in
Perizonius, Voorbroek zoeken? De anecdote is bekend, op welke
wis d e hoogleeraar, die dien fraaien naam uitvond, deze zamenstelling wettigde”. - Maar die anecdote is mi niet bekend, en zoo
min menigeen, wien ik er naar vroeg. Wie deelt mi haar mede?
-4r. J. H. Halbertsma zegt in z$ne Beoordeeling van de Nieuwe
friesche Volksalmanak van 1854: #Reuchlin veranderde ten tide
der Keformatie den naam van zin leerling Schwarzerd in Melanchton, en onze geleerde van Voorschoten werd Perizonius”. Is dit
*van Voorschoten” hier een schr$fòut?
ARCADIUS.
[Men mag oordeelen dat Dr. H. Voorbioek verward heeft met
Voorschoten, of wellicht is dat .Voorschoten” een lapsus calami‘
terwil h e m *Voorbroek” voorzweefde. Er is echter ook weleens
van .Overbroek” sprake geweest, en Perizonius ware gewis hiervan
eene nauwkeuriger vertaling. Doch de anecdote heldert dit laatste
punt wellicht op.]
Domp. Nuv. Xx11, 508, wordt gegist, dat deze benaming’van
- een gedeelte der voormalige kerk te Baarland, van het Latijnsche
domus zal herkomen. Zou .domp” dan een verbastering van sdom”
zijn? De kerk was zeer groot. Doch waarom juist het zuidelgk
gedeelte des gebouws aldus betiteld?
Pintelalaas (XxX, 196). Waren die vrouwkens bijgeval liefhebsters van een spatje, slokje, borreltje. Teugske, zeggen de Vlamingen, die zich nu en dan wel eens gaan verteugen. Men noeme
deze vraag niet dwaas, want pinters, pintelaars heeten in Fransch
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Vlaanderen de liefhebbers van de pinte (l/z iiter) bier, overdrachtelgk, .drinkers. iDintep is het fransch-vlaamsche werkwoord.
Zoo zou zich misschien pintelalaa laten verklaren.
0. P. BOOS.

[Van Bpintelaars” zou men van lieverlede op *pimpelaars” vervallen. Aal? verteugen herinaerde 0. P. Roos reeds Nnv. XXX, 534 ;
met dit onderscheid dat hi dá,ár het werkwoord niet wederkeer+,
hier wederkeerig gebruikt. Of wordt het doorde Vlamingen in deze
beide vormen gebezigd? Niet echter alleen in Vlaanderen, ook in
Gelderland moet iets soortgelëks in zwang geweest zijn, waaraan
nog De Teuge als benaming eener aloude uitspanning en herberg
halverwege Apeldoorn en Deventer herinnert.]
Spel. Het was oudtids niet ongewoon, ter aanduiding van een
gevecht of veldslag, het woord spel, qvele te bezigen. Ook Hooft
gebruikt het in deze beteekenis, biv. Ned. Hist., V, 392 (laatste
uitgaaf), ter welker pl. de aanteekenaars, uit Melis Stoke en Maerlant, meerdere voorbeelden hiervan bgbrengen. Maar vaak werd het
ook gevoegd achter andere woorden, die eene daad van viandschap
aanduiden : zoo leest men bij Melis Stoke meermalen »@spele”,
bëv. boek 11 vs. 678 en boek VII vs. 798, welk woord door Huydecoper in zene Aant. 1, 37 mede door Bveldslag” wordt verklaard.
>Op gelgke w;jze schijnt het, rn$ toe”, zegt Nihoff, aan wien (Oork.
II, bl. 90) het bovenstasnde ontJe*nd is, adat ook de zin, waarin
het woord ;oorloghespele”, schoon saamgesteld uit, ,oorlogh” en
r>spéle’?, hier voorkomt, - t. w. in een charter van 21 Nov.
1356, aldus : >ouermids noet van oorloghespele”, - geen aanleiding
geeft, om er te d. pl. eene andere beteekenis dan blootelik die van
*oorlog*’ aan te hechten. Oork. 11, bl. 283, laat de geleerde schrijver
zich Omtrent Beetspel” in dezer voege uit: sZooal3 hef woord hier
vo&komt, schgnt niets te beletten dat wti er de beteekenis aan
toekennen: waarin het, volgens de uitgevers der #Oude Friesche
Wetten”, ook dáár, dl Y, $j 32, gevonden wordt. Zg verklaren het
namelijk, hl. 336, door Dbediening, het werk der bediening”, in
welken zin ook het woord seed”, zonder het achtergevoegde apsE
of spiZ, mede voorkomt, en zelfs, volgens hunne aldaar, bl. 337,
medegedeelde opmerking, nog niet geheel in onbruik was”. De
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woorden voorkomende in een charter van 23 Sept., 1371: .De
richter sal van nu voertaën in sijn eetspel nemen” verklaart hi
dan aldus: Bh! zal, bg het uitoefenen ziner bediening, op zich
nemen, of, voortaan ambtswege gehouden zLJn”. Terloops zij gevraagd, of hier eed, eedspel eigenlik niet staat voor #ambt, hetwelk
verplichtingen oplegt, tot het vervullen waarvan men zich bij eede
verbond? Maar het wezenlijk oogmerk met het aanvoeren dezer
citaten is, om de vraag te doen of spei in de bigebrachte en in
soortgelike voorbeelden, louter *een bloot toevoegsel is, zonder eenige
beduidenis of zin. Want het Nav. XXVHT, 197, nopens de beteekenis v a n spel in *kerspel”, enz. enz. (vgl. ibid. bl. 464) opgemerkte
x.
geldt gewis hier niet.
BloA en blaeu (XxX1, 325). Met alle bescheidenheid vraag ik, of
het gezag van Vondel hier voldoende is. ‘k Heb menschen zien vallen
dat hun been of voorhoofd al de kleuren van den regenboog, waarbg
blauw de overhand had, vertoonde. ‘k Heb menschen elkander
B blauwe plekken” zien slaan. De Z.vl. variante is pes (paarsch) en
blauw slaan of vallen, zoodat het iemand geel en groen voor de
oogen werd en hg geen zwarb of wit meer kon onderscheiden. Mi
dunkt, dat alles pleit zeer. voor bont, waarbg blauw de hoofdkleur is.
0. P. ROOS.
Kas versleten. Zoo zegt men in de Nederbetuwe, misschien ook
elders, van iets dat door verslgting of afslgting volstrekt onbruikbaar werd. Wat is dit kas? Hangt het samen met het Fransche
casseT ?
Daar zal ik een schotje voor schieten. Wisten we niet wat een
schotje was, de Genestet zou ‘t ons in zijn bekend vers geleerd
hebben ; ‘t is een lage afsluiting. Maar waarom -schiet men er in
Z.vl. een schotje voor? Men zegt ook een schot en schol; dit laatste
is dan een schuivende sluisdeur. Is schieten hier om de alliteratie
Met schotje gekozen?
0. P. ROOS.
Sterk lachen. Spreekwijzen om dit aan te duiden treft men Nav.
XxX, 50, aan. Men kan er bivoegen b2einen van ‘thart af lachen.
Maar wat zin bleinen?
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Berg (XXXII, 360, 551). De donnée van Nuv. XXII, 166 komt
in geen aanmerking. De daar genoemde behoort tot het adellijk
geslacht van dien naam. Over Willem Berg en Mr. Dirk B. zie vooral
Mr. J. v. Doorninck, Geslschtk. Aant., bl. 636.
B. V . D . M.
Blook (XxX1, 250; 11, 192, 3). In eene M. 8. gen. v. Lennep
vind ik het wapen van Lourens Black, geb. 1633, zn v. Pieter
Adriaansz (lakenkooper op den Nieuwendik te Amsterdam, t 3 Juni
1673) gehuwd Mrt 1663 met Elissbeth v. Lennep, geb. 1636, dr v.
Warnar bij Sara, v. Halmael, geteekend als In goud 3 roode blókjes
en in een blauw hsrtschild een meerltje van zilver (P) op een van
zilv. en blauw golvend water (2 blauwe golvende dwarsbaIkjes
in
zilver), Verder het wapen van Rutgers In groen eene figuur van
goud, die, meen ik, een ploeg moet voorstellen. - Jacob v. Lennep,
zn v. Jacobus Warnarts (Warnarazn bg Sara v. Halmael) en
van Anna v. der Meersch, geb. 1671, tr. 1706 Snzanna Rutgers,
geb. 1688, dr v. Adriaen bi Hillegonda v. Gelder. Zëne halve
zuster Ingenia v. L. tr. 1696 Pieter Rutgers.
Amersfoort.

H. M. W E R N E R .

Blook. In een lezenswaardig opstel (Christina van Zweden te
Amsterdam) van prof. J. A. Alb. Thgm in den Volks-Alm. voor
Nederl. Katholieken voor 1865, komen bl. 242 voor: BLaurens
(Pietersen) Black, weduwnaar v. Elisabeth v. Lennep (Warnarsdr),
lakencoper, Nieuwendyck. (3 Juni 1673). - Dirck Black heet 16 Oct.
1643 een ,winckelhouwer”. - Ameldonck Black, winkelier, War.
moesstraet, moeder Agnets Leeuw, ondertrouwd met Maria Leeuw
op ‘t Rokin, vader Davidt Leeuw, moeder Cornelia Hooft (12 Jan.
1674). - Deze familie Bl. was uit Emmerik afkomstig.
6.

AARSEN.

[Ook in NghofYs Oorkonden treft men een enkelen Bl. aan; dus
nog al vroegtëdig.]
v. Duven (XxX1, 468). Berend v. Dnven, vader van Johanna
(t 1519), gade van Gerrit v. Sssse, staat in 1470 bekend als leen-
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man van het huis Montfoort. In een Necrologium der kerk van
‘Moutfoort,
hetwelk thans te Utrecht in het Provinciaal Archief
.
bewaard wordt, staat f”. 63 het volgende:
e VII. ldus Septemb. (festo) Evortii Episcopi : Memoria Bernardi
de Duven, Wendelinae uxoris ejus et Mechtildis filiae eorum; de
his racepit aerarium nostrum quatuor aureos Philippi, expensis ut
folio CXXII. cap. ll.
Memoria Gerardi Zas, Joannae uxoris ejus et Henrici de Duven;
de his accepit nostrum publicum aerarium quatuor aureos Philippos,
expensis ut folio CXVIII, cap. 1.
AL. V. Sh8SB V. YSSELT.
v . H o o r n (XXVIII, 5 2 ; X, 200). Uit de huwlgksregisters der
Waaliche gemeente te Middelburg blijkt: BFait le 31 AMai 1693
a c t e p o u r dehors. Jean v. Hoorn, j. h., fils de feu Jacob v. H.,
en son vivaut bourgemaître de Flissinghe, directeur de la Compie
des Inde; Orientales, et Jacoba Catha. v. der String, j. f., fille de
Johan, receveur général ..- fiancé au logis par le pasteur Duvelaer
et l’ancien Loens le 15me de Mai 1693. Témoins Nicolaas v. Hoorn
et Jean v. der String”. - Men leene mi voor korten tijd eene
genealogie v. Hoorn, welke ik hier en daar aanmerkelgk kan aanJOH. THEOD
Dl3 RAADT.
vullen.
xom (XXIX, 483, enz.). Zie de Verzameling van Oorkonden door Mr. 1. A. N1Jhoff. In het Biogr. Wdbk. v. Van der Aa (hcofdred.
Dr. Schotel), alsmede in Herald. Bibl. 1879, bl. 32, 3, en
vooral aldaar bl. 256; 1881, bl. 19, 20, 42, 224, 32, 3 ; 1882,
bl. 272, 98, 353, 62, komt een enkele voor. Ook niet in het
Archief, inzonderheid van Utrecht, door J. J, Dodt v. Flensburg?
W$ troffén de volgenden aan.
Henrick Mumme, . bezat in 1369 een achterleen van Evert en
Goosen gebroeders v. Ulft (Herald. Bibl. !83,‘bl. 36).
Goossen
Momme. A a n h e m z o o w e l a l s a a n J a n v . Wëck t e
Arnhem werd in 1405 vanwege den Hertog van Gelre een os
gezonden [Mr. G. v. Hasselt, Roozendaal (1808), bl. 991.
Willem Mom en Aelheit zëne vrouw dragen in 1413 den Her-.
t o g v a n Gehe, i n h a n d e n v a n H u b e r t W o l f f , b u r g g r a a f v a n
tioozendaal, al hunne keurmundige lieden in *Veluwe op (Mr. G.
i. H., Roozendaal, bl. 133, 4).
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Derick Mumme van Kelle a” 1417/23 (Berald. Bibl. ‘83, bl. 49).
Otto N.ommen, schildknaap, bewees bg uitersten wil in 1431’
zane milddadigheid aan een convent te Genemui.len, bewoond door
eenige maagden, die een kloosterlik leven leidden zonder zich
aau eenige geloften te binden.
Nam, in 1425 burgemeester v. A., tëdens een brand aldaar
(Mr. G. v. H., Arnh. Oudhh., 1, 178). Eén persoon met?
, Roelof Mom, a” 1443 met Arnt Gruter zegs- en scheidsman
tussohen het klooster van Bethanie te A. en Sander v. Presikhave
over een watergang. Toen deze zegsluiden ‘t met elkander niet
eens worden konden, brachten zë het geschil vóór Jelis Ingeeulant als overman, die uitspraak heeft gidaan. (Mr. G.P. H., Arnh.
Oudhh.. 11, 48). Eén persoon met?
Roelof Xom, in 1450 burgemeester v. Arnhem. (Mr. G. v. H.,,
Arnh. Oudhh., 1, 128). In 1466 schepen v. A. (ibid., 1, 154).
Roelof Mom, in 1492 schepen v. Arnhem (Mr. G. v. H., ‘Oorsprong v. h. Hof v. Geld., 1793, bl. 76, 9).
Johan Mom van Kell, zegelde 28 Juni 1471 met Evert v. Ulft
(Herald. Bibl. ‘83, bl. 44). Is hU kleinzoon of achterkleinzoon van
den straksvermelden Derick ?
Walraven Mom, in 1498 burgemeester van Arnhem (Mr. G. v. Et.,
Arnh. Ondhh., IV, 13).
Evert Mom, met huisvrouw en d richter, in 1511121 broeder en
,
zusters van het St. Nicolaasgild in de Moederkerk (d. i. de Groote
of St. Eusebiuskerk te Arnhem (Mr. G. v. H., Arnh. Oudhh,,
11, 105).
Roloff Mom, in Overbetuwe, verschreven om de hertogin van
Gelre Elisabeth van Brunswik-Luneburg, als gemalin van hertog
Karel v. Egmand, 29 Jan. 151? te Munster te ontmoeten (Nr. Ga
v. Hasselt, Schildere v. Karel v. E.).
Roelof Mom, hief in 1523 eene jonge dochter ter fonte, doe
heíYt hem die stat ghescenct ii golt gl (Arnh. Oudhh., 1, 81). In
1528 richter ir. A. en amptman van Veluwenzoom (Mr. G. v. H.,
Geld. Maandw., 11, 323).
Johan Mom (zoon van Roel of, in 1528 richter v. A. en amptman v. Veluwenzoom?),
richter v. 8. en Vel. in 1545 (Mr. G.
v. H., Arnh. Oudhh., 11, 220), geh. m. Maria Hackfort, dr v.
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Olivier bij Steine Ridder (d’Ab1, v. Giess., Rp. v. Vel., bl. 49),
had tot dochter
Christina Mom, vrouw van Claes v. Delen, heer van Heese, zoon
v. Cornelis, landdrost v. ‘s Heereoberg in 1563, Kj eene v. Keerdt.
Johan Mom (zoon des onmiddelltik voorgaanden?), schepen v.
A, 24 Jau. 1568 door den stadhouder v. Geld. (Karel v. Brimen)
op last van den Hertog v. Alva ontslagen, 25 Jan. 1568 hersteld
(Mr. G. v. El., Kroniek v. Arnhem, 1790, bl. 165, 74). Nóg schepen in 1578, maar bij de in 1579 door Gelderland’s stadh. gr.
Jan v. Nassau veranderde regeering niet herkozen (Mr. Q. v. H.,
Stukken, IV, 3).
Pieter Mom, Juli 1568 door Johau Granwels (Grovels), prevost
de l’hostel (de la Court) de sa Majesté gevangen genomen en ter
dood gebracht (Mr. G. v. H., Stukken, 1, 231, 301).
Evert Mom, ingevolge bevel des Hertogs van Alva 1 Juli 1569
door den Arnhemschen magistraat aangesteld, om met Dirk Bouwmeester in eene aangewezen wik der stad, - van de Bentinckssteeg tot aan het land Vermerk, - het sacrament te vergezellen,
wanneer dit door den pastoor bij krenken werd gedragen; teneinde
toe te zien op Bdegheenen,
die op der straet -gaen, off aen oiren
deuren off voir oiren huyseren staen sullen, om te weeten off YQ
eenige onbehoirlicke irreverentiale acten, gesten,
woirden off ghelaet
maecken”. (Mr. G. v. H., Arnh. Cudhh., TH, 262, 260).
Johanna Mom, dr v. Carselis tot den Roden Toren, bg Catharina v. Wees, door haren man Johan v. Ulft in 1588 aan Loackhuizen getocht (Herald. Bibl. ‘83, bl. 52).
Josina Mom (Mum), $ 1626, tr. 1617 Wilhelmus Bandartius,
pred. te Zutfen, weduwnaar v. Barbara Maertens. Zi was eene dr
v. Caspar bij Elisabeth v. Ulft, en had tot zusters Maria en Mar-.
garetha Mom, benevens Anna, geh. m. deo burgemeester V . Zutphen, Derick te Wal1 (v. der Wal1 of vañ Wall, t’ot den Velhorst,
hertr. m. Helena v. der Leeuw). Deze zusters komen 1 Maart 1626
Qezamenlgk met haren oom Arend v. Elft, heer v. Hoekelum, Anna ook in 1631 voor (Herald. Bibl., 1883, bl. 58, 59).
Mom, ritmeester, was bevelhebber van een deel der ruiter&
welke zich te Abkoude met Willem Frederik graaf v. Nassau, stadhouder van Friesland, vereenigen moest, teneinde den door priur
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Willem 11 beraamden, doch mislukten aanslag op Amsterdam
i. d. 30 Juli 1650 te volvoeren. Mom, die verzuimd had zich van
een gids te voorzien, geraakte met zëne ruiters op de Gooische
heide aan ‘t dwalen.
Henricus Mom (Mommius), in den dienst gevonden als eerste
pred. te Scherpenzeel (cl. Overbetuwe), 1598.. . . .1600 (de Jough,
Naam]. d. predd. v. h. Geld. Synode, bl. 371).
.
Johannes Mom, als prop. ber. te Ede (cl. Overveluwe) in 1655,
+ 1672 (ibidem).
Jan hfom, 20- 21 Apr. en 14-15 Sept. 1744 ; 3-4 Mei, 2 Aug.
en 14 Sept. 1756 als oud. van Tiel op de Tielsche classis tegenwoordig.
.
Mom en Roobol staan in, 1763 als diakens te Tiel vermeld.
Mr. G. v. Hasselt geeft in @ne Arnh. Oudhh., 11, 201, bericht
van een Mommenhof te Arnhem, breed 96 voet, welk pand in 16Ot,
toen Gerrit Lucas en Philips Croys (Cruys) er gebruikers van
waren, stond aan’ te winnen 23 voet in de richting der kapel van
St. Emaus, en 10 voet in de richting der stad, - tegen één blank
per voet.
J. A.
Mom. In eene verzegeling, beleden voor Sicco Horenken, jonker
en hoveling te Zandeweer,
enz., dd. Groningen 27 Aug. 1664,
komen voor: d’lL F:. vrou Susanns Horenken, weduwe Aekema,
Jonr. Rembt Ackema, d’E, E. Wolffgangh Wilhelm-Mom ende
vrou Helena Ackema, anders Mom, echteluiden, die bekenden ontvangen en op rente genomen te hebbeu van d’E. E. vrouw Anna
Christina’ Broersema, weduwe Alberda, :de somma van 1300 car.
guld. ider gl. a 20 stugv. brab. (Oorspr. stuk op perk., in mirre
MO.
verzameling.)
lom. Gerardus Mummo kanunnik 1170 van St. Pieter te Utrecht.
Aernt Aerntsz. schepen te Amersfoort 1483 is vermoedelik dezelfde
als Aernt Mom schepen ald. 1486, 88, 92, 94, 96 en 98. Luman
Aerntsz. M. schepen ald. 1520, 24 en 26. Jan M. Aertsz. 1590 lid
d e r rederikerskamer t e Amersfoort. Jan M. Jansz. ald. raad
1621-29, 1638 -45, schepen 1629-35, 1636, cameraar 1637,
weesmeester 1629. Anthoni M. kerkmeester v. St. Joriskerk ald.
1643. Johan M. ald. schepen 1659 -63, raad 1663, 64, weesmeester
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1 6 5 3 - 5 7 , + a l d . 1 6 6 4 . - - Jan Mom Aertsz. klokkensteller te
Dordrecht begin 17de eeuw. Te CJtrecht -t 18 Nov. 1632 Cornelia
v. Cuylenborch wed. v. Jacob Mom, amptman in de Betuwe. Catharioa Mom, geh. m. Jan Bol, woonde 1785 te Utrecht. Vanwirar de combinatie Mom Faure? Louise Thérèse M. Faure, was
echtgenoote v. wilen den Waalschen pred. George Francois Guillaume Jean Jacques Collins te Rotterdam.
v. 0.
Nolthenius (XxX1, 237; XxX11, 249). Te Rozendaal in N.Br.
teekende i k . a a n . : Isaac Faessen p r e d i k a n t (+ 1 7 3 9 ) e n Clara
Cornelia Nolthenius winnen Roeland Pieter, gedoopt 19 Jan.
1725; Willem Hendrik, ged. 10 Maart 1720 ; Josina Maria, ged.
12 Oct. 1727 (get. Maria Carpentier .wed. P. Nolthenius, grootouders? en Isabella Maria N.); Isabella Wilhelminá, ged. 21 Dec.
1 7 3 2 ; Roeland Isa&c, g e d . d9 April 1736 (get. Roeland N. en
Josiua Maria Faessen). Is deze niet Mr. Roeland Isaak Faassen N.,
hoogheemraad van den Alblasserwaard, naar wien Nav. XXXII,
351 onder 2O. gevraagd wordt?
FRED. CALAND.
Plaat, Plate (XxX11, 541). blgne vorige opgaaf (XXXI, 637) was
foutief; ‘t moet zin Van rood met een zilveren dwarsbalk, beladen met 3 ringen van zwart, gevuld met zilver; in het benedenschild eene paalsgewgze inhoeking van zilver, van twee stukken,
uitgaande uit den rechter schildrand.
EYCK

V .

ZI’YLICHBM.

Wapen (XxX11, 448). Eet gevraagde wapen zal van Taets v.
1.
LAURILLARD.
Amerongen wezen.

V H A G E N .
Alting. Van dit geslacht bestaat eene genealogie, aanvangende
m e t Menso A l t i n g , g e b . 1320, geheimraad van Reinald 111 van
Gelre, en voortgaande tot Jan Alting, schout van Meppel (geb;
Aug. 1783, + 6 April 1782). Weet iemand ook iets mede te deelen
omtrent den obrsprong van dit geslacht? Verder worden vermeld
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Lucas A., heer van Groenendaal, raadsheer van Groningen, lid der
Admiraliteit, gehuwd met Rebecca Wiarda (16(i8), en hunne dochter
Clara, gehuwd met den luit. gen. Jan Wichers; Mr. Willem Arnold A.,
gouv. gen. van Ned. Indië (1780-96), geb. te Groningen; Margaretha A., geb. 1770, + te Diepenveen 1832, gehuwd met J. P.
Büsken, pred. aldaar; Gisbert Cornelis A., geb. te Amsterdam,
ingeschreven als student te Leiden g Juli 1801; Marguérite Lucie A.,
geb. te Amst. 31 Maart 1798, gehuwd in 1821 met George François de Ravallet; Albertus A., in 1738 bevestigd als predikant te
Schipluyden. In welke betrekking stonden deze tot den hoofdstam‘?
A . 8 . CARPENTIER

ALTINB.

[Het wapen is te vinden in het Armorial van J. B. Rietstap
(Alting, Hall.). Zie over dit uit Annen be Anloo in Drenthe herkomstige, reeds in 1309 vermelde geslacht: .ivíenso Alting, de
eerste bervormingsprediker in Drenthe, na 300 jaren (1567 -1867)
herdacht”, door A. L. Lesturgeon, pred. te Zweeloo (Koevordeu,
b$ A. Bol1 Azn., 1867), inzonderheid de BAanteekeniugen”. Van
Mensa’s leven eri werken gaf N. Viëtor, pred te Emden, op de in
1859 aldaar gehouden Gereformeerde Conferentie een beknopt, maar
zaakrik verslag, hetwelk, uit het Hoogduitsch vertaald, is opgenomen in de DStemmen en Getuigenissen uit het leven der Herv.
Kerk”, door J. Douwes Jr. (Gron., 1860), bl. 68 en verv. Zie ook
enkele leden genoemd in de Registers op Tulleken, Herald. Bibl.
1882, bl. 193, 4.J
Black (XXXl, ‘632). Wie waren de veertien kinderen van Dirk
Black en Maria Baelde? Mi zijn er slechts drie bekend. Zin er
nog afstamselingen in rechte lijn van den naam Black?
N.
.

Croevoet of Croevorb. Is er eene familie van dien n.aam
te lande bekend? Thomas Poyntz, generaal-majoor van
inf. be het beleg van Rgaberk in 1606, stierf aldaar
bekomeile wonden. H1J was gehuwd met Gloria Croevoet
vort, die in den ouderdom van 92 jaren overleed.

nog hier
een reg.
aan ziine
of CroeR.

E.

Gaiot of C+uiodt. In 1689 is te Voorschoten gehuwd Salomon
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Guiot of Guiodt, koopman te Amsterdam, met Sara Petronella
P o y n t z ( g e b . 1669), d r v . François bg M a r i a Xasuer. U i t d i t
huwelgk slechts één kind, Jacob, die in 1739 nog leefde. Men
vraagt, of er nog afstammelingen van dezen Jacob bestaan. R. E.
,

-

v. der Houven De Rotterdamsche Historiebladen door Scheffer
en Obreen, afd. 3, dl 1, bl. 113 en vg deelden eene genealogie
Speelman mede, waarin op bl. 136 wordt gezegd, dat Agatha v. der
Houven,
geh. 11 Jan. 1716 m. Mr. Cornelis Speelman, eene dochter
zonde zijn van (volg. bl. 79, Abraham; lees, volg. bl. 130) Mr. Jacob
bi Agatha Briell, en zij als vrouwe van Heeswik en Dinter betiteld wordt; terw$ Herald. Ribl. 1876 noemt Jacob v, d. H.,
schepen van ‘s Hertogenbosch 1713, 22, + 1739, heer V . Heeswik
en Dinter. Deze laatste nu, kleinzoon v. Nr. Jacob bjj Agatha
Briell, was zonn v. Mr. Jacob, kommies der generaliteitslanden,
kwartierschout en dikgraaf v. Maasland; in den Bosch, -t 15 Sept.
1718, bij zijne tweede vrouw Clara Magdslena v. der Grgp, en liet
na een zoon Jan v. d. H., wiens acht kwartieren volgens een oud
w a p e n b o r d zijn:
v. der Hoeven
Grant
Brie11
de Haas
Lasson
Ment
- Beresteyn
Schoonhoven.
Waar schuilt bier de fout‘?
T. B.
Maauer.
Françeis Poyntz, baljuw van Voorschoten en Venr
(1664-99), was vóór 1666 gehuwd met Maria Masuer. Nen vraagt
of er eene familie van dien naam hier te Iande nog bestaat, en aan
welke familiën ze vermaagschapt is.
K. E.
Y . de Moer. Wat weet men nopens deze familie vóór 16009 Ze
voert in goud een gzeren pot. Dit is dan een sprekend wapen,
vgl. Nav. VII, 3 5 7 ; VIll, 3 4 4 .
X.

O m p t e d a . I s h e t hedendaagsche duitsche vrgheerlgke geslacht
von Ompteda niet oorspronkelgk één met het aloude geslacht van
vrie friesche eigenerfden (einierden, erfegsen) Ompteda of Umpte,la,
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ook verkort als Omta, Umta geschreven, en’ nog heden in Groningerland eú Oost-Friesland gezeten? En sedert wanneer ,geldt
dan dit vrijheerschap ?
Pauw. Op welke mëze behoort Denis (Dionis of Dionisins) Pauw
tot het aanzienlUke, 13de-eeuwsche Geldersche (Arnhemsche, Tuylsche) geslacht Pauw? Hij, zoon van . . .?. . . Pauw be . . .?. . . ,
h u w d e l” t e . . . ? . . . Anna Cathatina Ouderogge, spruitende uit
het voorname adellijke, Belgische geslacht der Ouderogge’s of
Altrogge’s en +- te Rotterdam , . .?.. . Nov. 1690; - 2” te Rotterdam 17 Juni 1691 Belia Appels, geb. te Utrecht; - 3O 25 Febr.
1705 Maria v. Adorp; geb. te Utrecht. Tot verduideliking diene
nog : Den@ Pauw, Janszoon bg . . .? . . . te Arnhem, tr. ald. 25 Juni
1626 Grietge, dr v. Dierick Kloecken of Kloeck, die eene aanzienigke betrekking beeft bekleed, naar ik meen, als richter van de
Veluwe. Het Geld. gestacht Cloeck of Kloeck is van ouden adel.
Deze Denys nu zou de grootvader kunnen geweest ztin van Denys
bovengenoemd, wat zelfs door verschillende omstandigheden zeer
waarsch$lgk
wordt gemaakt. Wie meldt mij, in dit geval, welke
Pauw tusschen hen beiden ontbreekt, alsmede wie de ouders en
grootouders waren van bovengenoemden Jan Pauw? Ben ik eenmaal zóóver, dan zal ik vermoedelUk de aansluiting wel kunnen
vinden met de oudste leden der familie- Pauw, waarvan eene opgave in men bezit is.
X.

Bootbeen, Roodbeen. Wapen In goud een rood, beneden de knie
afgesneden omgewend menschenbeen ; helmt., het been. Peter R. was,
blëkens het Landdagsreces v. Geld. i. d. 17 Apr. 1738, destuds
admodiatenr van den grooten Gelderschen tol te Ngmegen. Cornelis
R. werd 23 Sept. 1789 als Thiela-Gelrus op 2 ljarigen leeftëd theol.
student te Leiden ; Willem R., in 1818 nog ontvanger d.er directe belastingen over Heteren en Elden, was gehuwd met Johanna Anthonia
Françoise Tullek& en hield te Elden twee kindereb uit dezen echt
ten doop, Willem Jan Carel, geb. 30 Juni, ged. 12 Juli 1812, en
Carolina Rosina Philippina, geb. 16 Dec. 1815, ged. 14 Febr. 1816.
Meerdere mededeelingen worden gevraagd.
v. M.
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[Men mag als nagenoeg zeker stellen, dat deze in de genealogie
Tulleken (Herald. Bibl. 1881) ongeooemd gelaten Johanna Antonia
Françoise dr geweest is van Rutger (alcl., bl. 62) bö Anna Franqoise v. Pabst. Zi was dan vernoemd naar de ouders harer moeder
(vgl. ald. 1882, bl. 307, noot.]
Stumph. Kan iemand mededeelen napen en afstammelingen van
Christiaan Stumph, in het midden der ‘17de eeuw richter en landschrijver te Lichtenvoorde.
A. J. C. KREYER.
v. moor. Wie deelt rnë gegevens mede van het Nav. XXX, 107
vermelde geslacht, voerende in goud drie ruiten.
v. 0.
*Wapens. Behoort de familie Thibaut Mathyssen (Naa. XXXH,
141) tot het geslacht Thibaut vermeld in het Annorial, en voeren
die familiën éénerlei wapen? - Wat is het wapen der fanlilie
v. den Berg, waartoe behoort de notaris Bland v. deu Berg te
R o t t e r d a m , oorspronkelrJk u i t D e l f t , n a a r i k m e e n . - W a t i s
het wapen van des AmorieP
A. 8. REEPMAKER.
v. Enther. Welk wapen voerde deze familie? Judith v. E., geb.
1 6 6 2 , -j- 1740, was gehuwd met Johannes Westenberg, burgemeester van Lóchem, geb. 16112, + 1733.
Olmius. Welk wapen voerde deze familie, die omstr. 1650 en later
in Gelderland leefde 0. a. was Reinier Statius Westenberg, ordinaris raad van Gelderland, geb. te Lochem 1685, gehuwd met Anna
Catharina Elisabeth Olmius. !@j t 1760.
Jonkvrouwe. De ongetrouwde adellijke vrouwen worden tegenwoordig uitsluitend >?ionkvrouwe”
genoemd, bij adres, enz. Is dit
niet een titel, die reeds tgdens Cats en later ook aan de ongehuwde patricische vrouwen werd gegeven? Eerstgenoemden werden
ten allen tide Freule getiteld. Ook uit het Kon. Besluit van 1814
is alleen af te leiden dat zU Hoogwelgeboren (Jonkvrouwen) zgn.
\
v. 8.
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Oneenigheden te Brielle a”. 1651 (Verv. van Nou. XxX111, 49-55).
Zooals te verwachten was, bleef het verschil, dat tusschen de Vroedschappen bestond, geen geheim en de zaak werd ook buiten de Vroedschapskamer besproken. Op den 30 Jan. gaf de butgemeester Van Aelmonde aan de Vroedschap te kennen, *hoe dat tot s+e E. ooren was
gekomen, dat de Hooge Crisraet vande Burgerie alhier op saterdagh
ende sondagh naestleden bij den anderen was geconvoceert geweest
buiten ordinaris aenspraecke vanden knecht, ende dat in desselffs vergaderinge was gesprooken van het gearresteerde concept”. Ei achtte
zulks sniet streokende tot de algemeene ruste, ende vreede van
dese Staat” en qaff derhalven de vergaderijnge in bedegncken, off
niet dienstigh soude s$, ,dat men de respective Capiteenen vande
burger% alhier’ inde vergaderijnge ontboot ende deselvige aenseide,
datse wel souden doen, indien si van die materie in haere vergaderingen niet en spraecken, als nergens anders toe kunnende strecken
als tot groote oneenigheden ende verwjder&ige onder de Burgerie”.
Bg de deliberatie over deze zaak werd er op gewezen dat men
niet wist, *tot wat egnde de Hooge Cr@raet geconvoceert geweest”
was *ende off de voorn. materie bU forme van discours aldaer” was
sverhandelt geweest ofte niet”, en met het oog daarop werd bg
meerderheid van stemmen de Burgemeester Bgeauthoriseert de reepective Capiteinen bU hem te ontbieden ende deselvige tot alle ruste,
vrede ende eendraght te vermanen.”
In de vergadering, waarin Van Almonde die authorisatie kreeg
en zich bereid verklaarde naar den wil der Heeren te doen, werd
nog door de agedeputeerdens tot vervolgynge van het Octroi op
het gearresteerde concept versoght, dat si souden mogen geauthoRaeert sgn omme, in cas van oppositie tegens het voorn. Octroi,
soodanige Heeren van dese vergaderinge, als dan in den Haegh
sr)&de, t’sü om haer particulier ofte anders, te assumeeren
ende
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tot assistentie inde voorsz. saecke te versoucken.” De gevraagde
authorisatie werd met meerderheid van stemmen verleendWat de SCapitegnen vande Burgerie” hebben geantwoord op de
vermaning, die hun werd gegeven, is niet genotuleerd. Zooals wë
later zullen zien, moest er nog een nadere vermauing worden
gegeven.
Den 12 Febr. kwam het request om het gewenschte Octrooi van
de Staten te verzoeken, door de HH. die daartoe gedeputeerd
waren ontworpen, in de vergadering der Vroedschap ter tafel en
er werd in omvraag gebracht, ~off de leden eenige naerder con.sideratien ende bedencken op het voorsz. werck hadden irane te
brengen”. Door eenige leden werd tegen het request geprotesteerd
en sversocht copie ende t$ omme haere consideratien daer jegens
bg geschrifte te mogen inbrengen ende met den anderen te comen
in naerder conferentie”. De Bcopie” van het request werd geaccordeerd, doch Bverre bg t’ meerendeel vande leden” werd goedgevonden Bde voorsz. requeste te approberen ende te laten in s1Jnne
forme”. Alleen besloot men er nog de volgende punten in op te
nemen :
rdat van nu voortaen inden Vroetschappe niet en sullen werden
geaccepteert ofte notninabel syn vader ende soon, noch twee gebroeders, ende inde rechtbanok vader ende Boon, geen twee gebroeders, twee swagers, nochte oom ende neeff; dat mede den Heere
Bailliu sal werden gelaten bij s@ recht van beedigen vande Vroetschappen ende Magistraten ; edoch dat b$ desselffs absentie,
weigeringhe ofte dilalj deneelyen eet sal werden gestaeft ende
affgenomen bi den Burgemeester ofte presiderende inden Vroetschappe”.
Hiermede geamplieerd, werd het reqaest aan de Staten ter hand
gesteld, en met bewonderenswaardigen spoed werd er door dat
Collegie op beschikt. Reeds den 14 Febr. was het verlangde Octrooi
door de bevoegde Macht geteekend. Daar het Groot Plakkaatboek,
waarin het gevonden wordt (IV, 422), niet in ieders handen is,
wil ik den inhoud er van hier mededeelen:
BDe Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende We&vriealant,. representerende de Staten vanden seluen Lande, doen te
weeten: Als00 ons verthoont is bi Burgemeesteren ende Vreet-

schappen der Stadt vandeu Brie11 van wegen haer seluen ende als
representerende het geheele corpus vande burgerëe der VOO~SI.
Stadt, hoe dat Vrouw Maria van Bourgondien, als Gravinne van
Hollant ende Vrouwe van Voorue, op den XXIIlIen Maert inden
jare 1476 deselue Stadt geguut ende geoctroëeert hadde, dat de
gesworens vanden Ouden eude Nieuwen Gerechte vande
selue Stadt
alle jaer veerthien dagen voor Bamisse souden mogen kiesen ende
noemen veerthien persoonen vande notabelste, eerbaerlgckste, reckelgckste ende vredel$kste mannen der voorsz. Stad& de welcke bij
den Bailliuw vande voorsz. Mtadt, ofte den Schout in zin absentie,
in geschrifte met beslote brieueu souden werden gebracht aenden
Stadthouder ende Raden van Hollandt, om bijde selue uit de voorsz.
veerthien persoonen gekooren te werden zeven Schepenen, ende dat de
voorsz. Schepenen msecken. ende kiesen eouden
twee oudt-Schepenen,
uit de Schepenen, het voorleden jaer gedient hebbende, mitsgaders
twee Burgemeesteren ende twee Raetsluiden ; welck privilegie daer
naer bij Hertoch Maximiliaen van OestenrrJck in den jare 1494 ende
bij Keiser Crtrel de v$Tde int jaer 1515 was geapprobeert ende geconfirmeert, gelgek mede was geschiet b$ Ons op den XXIen Augusti
1620, doch met dese verauderiuge dat in plaets vande voorsz.-geswoorens vanden Ouden eude Nieuwen Gerechte geinstitueert was
t o t h e t bele$ v a n s l a n d t s ende Stadts’saecken e e n p e r m a n e n t
Collegie vande Vroetschap, *die oock de nominatie vande voorsz.
veerthien persoonen doen soude : alle het welcke tot noch toe achtervolcht ende onderhouden was, doch hadden de verthoonders be
experientie ondervonden, dat tot dienst ende ruste vande voorsz.
Stadt versoheide poincten in beter ordre souden konnen werden
gebracht, bijsonderlick bijaldien de Burgemeesteren ende Schepenen
sbsolutelijck mierden gestelt bgde Vroetschap, als de beste ende
volcomen kennisse hebbende vande nutste ende beqaaemste persoonen tot becledinge vsnde voorsz. diensten; ende alsoo de landen
d o o r Godes z e g e n w a r e n gecomen t o t d e vreede ende volcomen
vrghe$,, vaude welcke inde Stadt vanden Brie11 in den jare 1572
de eerste fondamenten waren gelei& soo oirdeelden‘ de verthoonders, dat alles behoorde gebracht te werden in die forme als tot
dienst, rust ende welstant van haer voorsz. Stadt best soude wesen,
ende hadden derhaluen goetgevanden reverentelick te versoucken,
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dat het ons geliefde ex plenitudine potestatis te approbersn .ende
ratificeren seecker reglement, bg de verthoonders volgens t’ exempel
van versche&de andere steden van dese Provincie beraemt, te
weeten, dat het getal encle verkiesinge vande Vroetschappen soude
blijven soo als het selue bij onsen Octroge van date den xxreu Augusti
1620 was gestelt, ende soo wanneer gemant vanden Vroetschappe
soude comen te sterven ofte te vertrecken, dat binpen ofte ten
langsten op de ces weecken naer het ouerli$en ofte vertreck vanden seluen op eenen dach, bg de Vroetschap daer toe te prefigeren,
eenen anderen soude werden gekooren bg pluralit,e$ van stemmen,
die den eedt doen soude in handen vanden Bailliu, ofte bij weijgeringe, dilai off absentie vanden seluen in handen vanden Burgemeester ofte presiderende inde Vroetschap, sonder dat oock in
toecommende vader ende soon, ofte twee gebroeders tot vroetschap
sullen mogen werden geeligeert, dat mede die vanden Vroetschap
alle jaer opden eersten dach van October op haren eedt, die si
elcx respectiue als Vroetschappen hebben gedaen, in plaetse van
veerthien persoonen te nomineren, absolutelijcksouden eligeren ende
kiesen bi billiet seuen Schepenen vancle notabelste, eerlijckste,
redelgckste ende profitelgckste maunen der seluer Stede, ende daer
naer bg monde twee out-schepenen uit degeene die inden voorleden jare als schepenen souden hebben gedient, soo nochtans dat
te gel&k als schepenen niet souden mogen dienen die malcanderen binnen den derden graet incluis soo in bloetverwantschap
a l s affinitegt souden bestaen, te weeten, geen vader ende soon,
schoenvader ende schoensoon, twee broeders, twee swagers, nochte
oock oom ende neeg, ende dat uijt de voorsz. negen schepenen
de selue Vroetschappen als&+ souden kiesen een burgemeester
inde rechtbanck, ende daer naer een burgemeester-thesaurier u$
de vroetschap ofoe poorterschap, geen Schepen +de, mitsgaders
twee Raden, s&de in getale twaelff persoonen, welcke voor dat
jaer ende langer n$et souden dienen als Magistraten, sonder dat
Uemant in de selue bedieninge van Burgemeester, Schepen ofte
Raet soude mogen werden gecont.inueert, u$gesondert twee outschepenen, die mede maer voor een jaer souden mogen werden
gecontinueert, ende dat alle de persoonen den eedt in hare respeotiue bedieningen souden doen in haden vanden Bailliu der voorm.
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Sta& ofte bfi desselffs weggeringe, delay ofte absentie in handen
vanden affgaenden Burgemeester ofte presiderende inde Qroetschap, sonder dat oock yemant tot Qroetschap, Burgemeester, Sehepen ofte Raet soude mogen werden gekoren als die ingeboorene
ofte ten minsten poorters souden zin, die haer poorterschap ofte
door huwelijck ofte door coop ofte gifte souden hebben vercregen,
ende tselue door wooninge van ten minsten drtie’jaren hebben
becleet, doende professie vande ware gereformeerde religie, sulcx
die int Syuode Eationael tot Dordrecht ‘annis 1618 en 1619 is
bevesticht ende inde publ@que kercken jegenwoordich wort geleert; ende off het gebeurde dat gemant vande Magistraet, t’ su
Burgemeester, Schepen ofte Raet, quame te ouerlgden off te vertrecken binnen het jaer van z@ bedieninge, dat alsdan die vande
Qroetscbap binnen de veerthien dagen naer zijn ouerliden ofte
vertreck een anderen in desselffs plaetse souden kiesen, omme
t’ resterende van t’ jaer des affgeeturvens plaetse te becleeden ; dat
mede om alle confusie ende questie te schouwen ecde voor te
comen, beijde de voorsz. Burgemeesteren int doen van ommevrage
ofte eenige propositieu, t’ si inde Vroetschap ofte Magistraet, souden zun van gelacke qualitegt ende vermogen; versouckende de
verthoonders seer reuerentelick dat het ons gelieffde haer van alle
h e t geene voorsz. is gratieuselgck te vergunnen ende verleeneq
brieuen van Octroi ende privilegie inde beste ferme: Soo ist dat
wi de saecke ende t’ versouck voorsz. ouergemerckt hebbende, ende
de verthoonders willende gelieuen, approberende ende ratificerende
het voorverhaelde reglement in allen dealen, poincten ende articulen, di-nvolgens uit onse rechte wetenschap, Souueraine macht
ende aucthoriteijt de verthoonders gepriviligeert ende gestatueert
hebben, priviligeren deselue ende statueren mits desen dat het
getal vande Vroetschappe sal bliven soo als het selue bg onsen
Octroge van date den xxw Augusti des jaers 1620 is gestelt, ende
YOO wanneer gemant rande Vroetschappe sal comen te sterven
ofte vertrecken, dat binnen ofte ten langsten op zes weecken naer
het ouerlijden ofte vertreck vandeu seluen op eenen dach, bi de
Qroetschap daer toe te prefigzren, eenen anderen sal werden gekoren bij pluraliteit van stemmen, die den eedt doen sal in handen
van den Bailliu, ofte bU weggeringe, dilag ofte absentie van den
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seluen in handen van den Burgemeester ofte presiderende inde
Yroetschappe, sonder dat oock in het toecommende vader ende
soon, ofte twee gebroeders tot Vroetschap sullen mogeu werden
geeligeert, dat mede die vande Yroetschap alle jaer op den eersten
dach van October op haren eedt, die si elcx respectiue als Vroetschappe
hebben gedaen, in plaetse van veerthien persoonen te
nomineren, absolute&k sullen eligeren ende kiesen b$ bìlliet zeuen
S c h e p e n e n vande nolabelste, eerlgckste, rede@ckste ende proffijte11Jcxste mannen der se)uer Stede, ende daer naer bij monde twee
oud-schepenen u$ degeene die in den voorleden jare als Schepenen .
sullen hebben gedìent, soo nochtans dat te gelgek als Schepenen
niet en sullen mogen dienen die malcanderen binnen den derden
graet inclu$ soo in bloetverwantschap als affiniteijt ziJn bestaende,
t e weeten geen vader ende soon, s c h o o n v a d e r ende schoonsoon,
twee broeders, twee swagers, uochte oock oom ende neeff, ende
dat uijt de voorsz. negen Schepenen deselue Vroetschappen alsdan
sullen kiesen een Burgemeester inde rechtbanck, ende daernaer
eea Burgemeester thesaurier uijt de Vroetschappe ofte poorterschap,
geen schepen zijrde, mitsgaders twee raden, zijude in getale twaelff
persoonen,
welcke voor dat jaer ende langer nijet sullen dienen als
Magistraten, sonder dat ijemand in de selue bedieninge van Burgemeester, Schepen ofte Raet sal mogen werden gecontinueert,
ugtgesondert t w e e out-schepenen, die mede maer v o o r e e n jaer
sullen hogen werden gecontinueert. Ende dat alle de personen den
eedt in hare respectiue bedieningen sullen doen in handen van den
Bailliu der voorsz. Stadt, ofte bë desselffs weigeringe, dilaij ofte
absentie in handen vanden afTgaenden
Burgemeester ofte k Gderende inde Vroetschap, sonder dat oock ijemant tot Vroetscl,ap,
Burgemeester, Schepen ofte Raet sal mogen werden gekoren als
die ingeboorne ofte ten minsten poorters sin, die haer poorter- .
schap ofte door houwelgck ofte door coop ofte gifte sullen hebben
vercregen ende t’ selue door wooninge van ten minsten drie jaren
hebben bekleed, doende professie vande
ware gereformeerde religie,
sulcx die in t’ Sinode Nationael tot Dordrecht anr?is 1618 ende
1619 is bevesticht‘ ende in de publycque kercken tegenwoordich
werd geleert. Ende o f f h e t g e b e u r d e d a t iemand v a n d e Magistraet, t’ si Burgemeester, Schepen ofte Raet, quame te ouerliden
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ofte te vertrecken binnen het jaer van e$e bedieninge, dat alsdan
die van de Vroedschap binnen. de veerthien dagen na& zin ouerliden ofte vertreck eenen anderen in desselffs plaetse sullen kieeen
omme t’ resterende van t’ jaer des affgestorvens plaetse te beoleden,
dat mede om alle confusie ende questie te schouwen ende voor te
comen, beijde de voorsz. Borgemeesteren in t’ doen ven ommevragen ofte eenige propositien, t’ s1J in de Vroedschap ofte Magistraet, sullen sën van gelicke qualite$ ende vermogen. Ende ten
egnde de verthoonders dese onse approbatie ende rectificatie mitsgader8 privilegie mogen genieten als naer behooren, lesten ende
ordonneren wU allen ende een yegehjcken, desen eenichsints eengaende, hen hier naer te reguleren ende de verthoenders te doen
ofte te laten geschieden eenich hinder, letsel, moegenisse ofte
empeschement ter contrarie. Gedaen inden Hage onder onsen
grooten segele hier aen gehangen opten XIIII~u Februarij int jaer
ons Heeren ende Saliohmaeckers
dugsent zes hondert een ende
viftioh. J. &&v.
Ter ordonnantie vanden Staten
Herb. van Beaumont.
1651.
H. DE JAQER.

( U’ordt vewolgd.)

Eet voormalig jufferenstift te Eymeren. Vestigt het orgaan der
Vereeniging De Nederl. Heraut (1883), bl. 39, daarop de aandacht, een weinigje aanvulling biede wat hier volgt.
Terwil, na de Reformatie, de goederen van geestelgken oorsprong gebracht werden onder het beheer der gedeputeerde staten
van het kwartier in hetwelk die gelegen waren, bleven de kloostergoederen van Eymeren daarvan uitgezonderd. Toen 1 Juli
1631 bi de staten van het kwartier van Nämegen een verzoekschrift was ingekomen van de classis van Nimegen, - houdende
dat de inkomsten dier goederen, welke .aen verscheyde jongejufferen l) geconfereert eade gegeven” waren, voortaan tot de gods1) Deze betiteling uit cZ& dagen stelt voor vast, dat Eymeren een ~YX&?&%
nonnenklooster is geweaet.
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dienst geëmployeert ende van het eynde, daertoe sy gegeven, niet
gediverteert noch vervreemt” mochten worden, - werd dit rekwest
wel in handen van het ambtsbestuur gesteld om bericht, maar, zegt Nihoff, Oork., VI, 1, bl. 38, noot, - Bik heb niet kunnen
vinden, dat hieraan immer is voldaan”. Het ambt, nu kon er toen
niet aan voldoen, omdat het bestuur dier goederen destijds nog aan
hetzelve onttrokken werd. De afgevaardigden toch der classis van
N. brachten nog op de Arnhemsche synode v. 20-24 Aug. 1633 het
misbruik der goederen van dat nonnenklooster (Eymerische goederen), welke dus niet tot b‘erkelike doeleinden werden aange-.
xend, ter sprake, en kregen mitsdien van die Geldersche synode
in last, de predikanten der Ngmeegsche classis, die zich over dat
misbruik beklaagden, in hunne actie tegen de bezitters dier goederen op den eeretk. landdag in alle manieren de behulpzame
hand te bieden. Achtte de Harderwiker synode v. 1-5 Aug.
1637 den maatregel noodzakelik, dat het r>quade gebrnyck en
besìttingbe der Embrìcsche 1) goederen, sgnde cloostergoedsren,
meest gelegen in Overbettiw-e, gespecificeert
diende te worden,
en de memorie van dien het Ed. Hoff overgelevert, sal by haer
Ed. Mog. daerin werden versien” ; in de Zutphensche synode van
8-11 Aug. 1638 wist men te berichten: #belangend de uitvindinghe der Emrìcsche l) kloostergoederen, het Hof sal den rentmr
dier goederen gelasten opening van sijne registers te doen en
aenwgsinge van de persoonen, die se besìtten en gebruycken”.
Was het nog aldus in 1638 gesteld, dan ziet men gereedelgk
in, dat het besluit der Zutfensche synode ì. d. 2-6 Sept. 1634
om voor Hubertus Ebberus, destgds pred. te Herwen, doch die
z@e bediening te Elst had aangevangen, uit de goederen te
‘) Sic. Als men in aanmerking neemt! dat de plaatsnaam Emmerik weleer
Embryca (a” 1129, 1314), Embric (a’J 970, 1335), Emmric (a” 1318), Eymeric,
Eymerike (a” 1380, 1342) luidde, is dan de gissing al te stout, dat het adellik
nonnenklooster te Eymeren een soortgelijk convent te Emmerik tot moederstift zal hebben gehad? Mooht deze gissing vroeger of later tot historische
zekerheid klimmen, dan toone ook dit kleine staal, van hoe groot belang het
wezen kan, dat men zoo zorgvuldig mogelik rekening houde met den oorspronkeliken en afwisselenden schrgftrant der plaatsnamen van weleer. Daarom
nogmaals hulde aan de huidige bemoeiing van het Aardrgkskundig Genootschap in dezen!

Bl4SOAIEDINI&

105

Eymeren ondersteuning be amptman en jonkeren aan te vragen,
geen gunstig gevolg hebben kon. Blikens de acts der Arnh. sy.n.
v. 15-18 Juli 1640 en der Zutfensche van 28-31 Juli en 2 Aug.
1641 bleven de predikanten der classis van Nimegen door hunne
gedeputeerden vruchteloos bë het Hof van Gelderland om aanwending van de opkomsten dier goederen tot Hervormd-kerkelgke
doeleinden aanhouden. Doch in de Ngmeegsche
van 17-20 Aug.
1642 wist men te berichten, dat de .documenten van weghen
deselve goederen den Ed. Hove overgegeven waren geworden, En
dit heeft men aan de op die overgifte gevolgde bemoeiingen van
dat Hof te danken gehad, dat een Resolutieboek over die goederen werd aangelegd, aanvangende, gelik de Heraut t. a. p.
meldt, 5 Oct. 1641. In ‘t belang van de predikanten der Nimeegsche classis zoden (volgens art. 30 der scta van de Ngm. synode
v. 10-13 Bept. 1645, gecontinueerd 13 en 14 Aug. 1646) de
inspecteren dier classis in overleg met de synodale gedeputeerden
zich te dezer zake richten tot *Anlptman ende Jonckeren, onder
welckers directie men verstaet die goederen te berusten, en versoucken dat die kercken mogen geholpen worden”. De kerken der
Ngm. classis zijn echter uit die bron nooit gelaafd, omdat de
opkomsten dier goederen, gelik de Heraut bericht, aan de daartoe
bevoegde adellgke jufferen ten goede bleven komen. De synodale
acts bewaren dan ook verder over te verleenen tegemoetkoming
aan de uit de Npm, classis oprizende klachten nopens de toew@ing van de opkomsten dier goederen, het stilzwggen, vermits
zulks toch niet baten kon. .- Uit het bovenstaande bemerkt men,
dat het ambt van Overbetuwe eerst later, en wel tusschen 1641
en 1645 het bestier over die goederen verworven heeft.
Voor de geschiedenis van dat voormalig klooster is nog belangtik de inhoud der door Mr. 1. A. Nihoff (VI, 1, n” 67) medegedeelde oorkonde de dato 1 Mei 1493, waarin hertog Karel van
Gelre bericht, dat de Dpater, mater ende gemeyne (of sementlicke)
susteren ons conuentz ende gaitzhuis van onser vrouwenberge ‘)
“) Was derhalve het klooster aan St. Maria gew$l? Zou de stichting ervan oorspronkelUk van het Duitsohe Huie zin uitgegaan? Ik vraag dit met het oog op
Emmerik. Hoewel, te laatstgen. plaatse had het adellik nonnenconvent St. Agnes
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yenoempt to Eymeren, gelegen in onsen kerspel1 van Elst in den
ampte van Overbetuwen, ons nv in onser huldingen tot Elst
becleghlick to kennen gegeuen hebben die gelegentheit ind armoit
oirs gestantz, ind daerbg woe onuersienliclren zti koirtz to gronde
verdoruen ind be oirs selffen vuer verbrant zijn, ind bauen allen
oeren cgeledenen
schaden ind armoit zjj noch daigelix van oeren
nabueren van Elst mit ruterpennongen ende anderen ongelden
verzwaert werdeo, ons oitmoedelick as oeren landforsten aenroepende ende biddende, dat vurgen. conuent in onse protexi ende
beschermenisse to willen nemen”, enz. enz. De Eertog wi!ligde
deze bede in.
J. A .
Plundering van ‘sHertogenbosch
a”. 1787 (XXXLII, 2). Zal een
onderzoek naar de oorzaken dier betreurenswaardige handeling
naar waarheid en met volkomen onpartijdigheid geschieden, dan
wordt daartoe ruimte van tgd vereischt. Thans alléén merk ik op,
dat de heer H. van de door mi vermelde sretractatie” van Wagenaar omtrent het aandeel van generaal D. en de zijnen in de plundering geen gewag maakt. Tot nader blijf ik m1J daaraan houden
trouw
en beweren, dat de heer H. zich werkelik en te goeder
te veel laat beheerschen door geschriften, uitgekomen in het vuur
van den toen nog heerschenden en overigens verklaarbaren part&
C. V. B. D.
haat.
tot patrones, zie Nau. XXVI, 303. Het Gr. Geldersch Placcaetboek (11,171) bericht
dat Maria v. Delen, weduwe van Johan Frens in 1619 zich bij de Landschap
beklaagde, dat DJoffer Alit v. D. verscheyde erfnissen en sytvallen in haren
cloosterlycken standt verkaft encle de penningen ten behoeve van ‘t Clooster
van St. Agnieten tot Embrick geimployeert” had, waarop de Landschap
16 Mei 1620 dusdanige vervreemding van goederen aan kloosters voor ongeoorloofd verklarende, gelastte ze tot de rechthebbendeerfgenamen te doen terugkeeren. Ook bij Zwolle ligt een St. Agnietenóerg. Dit, noopt dan misschien wederom
om bij Donser vrouwenberge”
in het charter van hertog Karel aan St. Agnes
te denken. Uit een en ander ziet men, dat tusschen Emmerik en Eymeren te
dezer zake nauw verband kan hebben bestaan. Tenzij dan dat het in ‘t teruggeven vooral van plaatsnamen soms zoo gebrekkige Gr. Geldersch Plakkaatboek, - bie byv. Nuc. XXVIII, 461, 2, - BEmbrick” in stede van xEymeren”
heeft gesteld. Ten aanzien der bovenvermelde synodale gegevens is zoodanige
verkeerde lezing onmogelijk, omdat Emmerik lag buiten het Overkwartier.
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Pergami. Ven de uiterste wilsbeschikking van Amnlia Caroline,
prinses van Brunswgk, gemalin van George 1V koning van Engeland, wordt .door Saint-René Taillandier in de Revue des Deax
Mondes,
1 Bévr. 1876, p. 597, het volgende gezegd : BSauf quelques
legs aux personnes de sa maison, elle laissait por son testament
tous ses biens présens, et tous ceux qui devaient lui revenir de
ua- mère, l a d u c h e s s e d e Brunswick, à u n jeune homme notnmé
William Austin. C’était précisémeot ce même enfant, qui, élevé
dans sa villa de Blackheath, avait excité contre elle en 1806 les
premiers soupçons d’inconduite”. Hiertegenover gewagen anderen
van eene dochter van den baron Pergami (minnaar der gemalin
van George IV), welke Engelande koningin, die van haren losbaudigen gemaal gescheiden leefde, tot hs.re universeele erfgename
benoemde. Deze te Pesaro -woona&htige
dochter trad in den echt
met den baron Belluezi, bë wien zij twee dochters en één zoon
had. Eene dezer dochters, Guiseppiua, huwde den ridder Enrico
Badia, architect, ten wiens huize te Teramo een lijvige bundel
stukken nopens het proces van echtscheiding door koning George
ziner gemalin aangedaan, mort aanwezig zgn. Heeft dan nu Taillandier zich vergist,? Maar wat is er dan van dier, William Austin?
Was hg ook een bastaard der ongelukkige koningin?
Nopeus den gelukzoeker Pergami, - waarom altoos en overal
Bergami? -. b e s t a a t e e n w e r k j e , g e t i t e l d : Mémoires d e Mr l e
Bon Pergami, Chambellan (der koningin), chevalier de Malte et
du Saint-Sépulcre”, etc., traduit d’après le manuscrit italien par
M***, P a r i s , 1820. I n zin ~Sup. L i t t . ” o . h . w. kergami c i t e e r t het Quérard, die beweert dat het geschreven werd door J. Vatout
en Sophie Gay. Er is niet slechts eene Engelsche, Spaansche en
Duitsche, maar zelfs eene Hollandsche vertaling van geleverd. x.
Predikanten. Welke zijn de verschillende standplaatsen geweest
der navolgende predikanten en wat is er bekend van hen en hunne
ouders, vrouwen en kinderen?
Boudewin de Coussemacker, pred. te Scherpenisse 1640. Boudedewyn de Coussemaoker Boudewinsz., pred, te Schoondike 1658.

1 0 8

GESCHIEDENIS.

Isaac Schut, pred. te Houten 1678. Johannes Vos, pred. te Westbroek? 1680. Wilhelmus v. Asperen, pred. te Grnft, Delfshaven,
24 Apr. 1729 te ,Middelburg,
30 Sept. 1731 te Haarlem, + ald.
16 Jan. 1769. Wilhelmus v. Eenhoorn, geb. te Delft . . . .?, pred.
te Aalsmeer, 1717 te Arnhem, t te Maarssen 2 Febr. 1759, 69
jaren oud ; de vader ziner moeder was predikant. Johannes Vos
Johansz., pred. te Maastricht, 1722 te Utrecht, geb. te . . . .?, t te
Utrecht 13 Aug. 1741. Willem Klad, pred. te Wadenojen 1740.
Johan Wenceslaus v. Rotting, geb. te Nordhorn (Bentheim) 17097,
zoon van Jan en Maria Hudewolt, pred. te Vlaardingen, 1755 te
Breda, t ald. 6 Dec. 1792. Willem Pieter Mondt, pred. 1802 te. . ,?
J . . . . A.... v. Asperen, pred. 18203 te Spreng.
0’. 0.
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Cbfsohriften in de St. Janskerk te Sluis (Vervolg van Nav.
XXXIII, 10-16).
Sepulture van Franpoia Dierlinx J. Jasper,overleden den 7 Augustus
1650, in zin leven thesaurier dezer stede en jonkvrouw Zara fa MS Job
du Rieu zine huisvrouwe overleden in December 1649, en hare kinderen Job 1637, Jasper 1638, Fraqois 1642, Johanna 1647, Jacobus
1647, Jacobus 1648, Zara 1671 en Franpois 1653.
Hier leghet Jan Voort die staerf in ‘t jaer o. s. Beeren mccccc-.
Sepalture van Willem de Smidt sterft den 23 July 1605 oud
aande 103 jaren, ende Janneke Lauwers van Slippendamme, zijne
huisvrouwe, sterft den 27 Maart 1613 oud sijnde 105 jaren.
Hier legt begraven Willem de Wilde fs Pieter, die staerf in
het jaer onses Heeren mccccliiii den xxjsten dach in Lauwe. .
.

Grafbtede van Jonker Vegelin van Claarbergen, generaalmajoor
van de Infanterie ten dienste van den staat en Gouverneur van
Damme, is gestorven den 2 Februari 1713 oud 46 jaren en begraven den 27 dito.
Ici gist, noble Seignr Guillaume de Maulde, Seigneur de Mansart,
Fermont, Engelshoven, Rosaris, Coulmont, Verbois, Sake, Wat-
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tines etc. fils de feu messire Guillaume de Maulde Chevalleur et
Seigneur des sundites Seigneuries en sant vivant chef des finances
Gouverneur de la ville et chatelenie d’Aadenaerde, et mourut le
dit Guillaume fils, en cette ville de 1’Ecluse le 5 Decembre 1619.
Sepulture van Adriaen Pieterse Doens scipper die staerf den
xviij in December 8” xvclxxij ende van s&r tunken l) faJoris
Joris Pieterss die starf A” xvc.. . .
Sepulture van Joos van Reutregem d’oude f8 Pieter die overleet den 5n van Maerte xvclxxxxv.
Hier legt begraven Maarten Engels in sin leven Burger deser
steede SluUs en sterft den 17 November 1613 en Maeikens Leenders, z@e huisvrouwe die sterft den 8 April 1638.
(Voorts stonden hier ook hunne kinderen op vermeld).
Sepulture van Andries Parent in s$r leven Burgemeester der
stad Sluis overleden den 15 Februari 1663 in ‘t 730 jaar z$ur
ouderdoms.
En jonkvr Cateline fa Mattheus Tessalon tijn 2e huisvrouw,
overleden 4 Mei 1642 (voorts vif van hare kinderen).
Ende jonkvr Florentine fa jonkheer Jan vañ Halen, z@ 30 huisvrouw overleden 1 September 1651.
Ende de Heer lsaac fa Andries Parent in sin leven der beide
regten Doctor en servitie-meester over de kwartieren van Vlaenderen, staende onder het Gouvernement van Slu&, overleden den
4 January 1663.
Bier ligt begraven de heer Michiel Donkers, in ztin leven schepen deser stede, oud 53 jaren, overleden den 11 Augustus 1709.
Hier light begraven de heer Nathaniel de Raadt in sin leven
Burgemeester der steede Sluis en ontvanger over de geestelgke
goederen van Aardenburg sterft 18 Jafi 1638 oud 57 jaren, en
juffrouw Francooise Boons s&r huisvrouw, sterft den 18 Maart 1636
oud 41 jaren.
De Heer Mr. Francois de Raadt fs Nathaniel Med. Doctor, oud
schepen en thesaurier deeser steede sterft den 7 November 1681
oud 57 jaren.
1) Sunken = zoontje ?
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Hier ligt begraven de Heer Philips Vlaming in zijn leven ordinaris ingenieur der Vereenigde Nederlanden overleden den 8 April
2631 en
Jonkvrouwe Elisabeth van Rerrebroek zijne huisvrouw is overleden den 12 September 1630 en
Jonkvr Anna Vlaminok, huisvrouw was van den Heer Aarnout
Weyts die overleed den 8 Novemb,er 1634.
Hier ligt begraven dHeer Johannes Vlaminck in s$ leven Burgemeester en Schepen ‘slands van den VriJen. Obiit 19 December 1661 oud 52 jaren, en jonkvrouwe Johanna de Casembroot
zëne huisvrouw den 28 December l.666 oud 42 jaren.
Sepulture van d’tleer Lom& Boullongier fs Jonkh.. . . Jonkh. Nicolaes Moens, in tiden ontfanper en thesaurier der stad Sluüs, als
ook vaÏì gravelicke domainen die overleet 8” XVIC.. . , ende van
Jonkvr Barbara Hanwe fa dHeer Durink zgn wettelike hu&+
vrouw den lasten Louwmaand Anno 1614.
In ‘t midden van,de blauwe zerk stond:
Hier light eerde met eerde gedeckt
Als eerde uit eerde zal worden verweckt
Ende eerde uit eerde zal opstaen
Och ere wilt dan haar siele in genaä ontfaen.
Sans varier.
lG15.
Hier ligt begraven Johannes WeersT geboren van Elphausen
in ‘t land te Franken, oud wesende 63 jaren, die overleet den
30 November 1621 ende jonkvrouwe Nicasijna Boncdatss, zijne
huisvrouwe, die sterft den 29 october 1622 oud sënde 53 jaren.
Sepulture van Nicola& Bertrant ‘t zijner overliden Kerkmeester
van deze kerke, die overleet in sporole A” mvclxxvn.
En van Pierone fa van Jacob van Vaak voorsz. Nicolags wijf
overleed xvo. . . .
Eene zerk waarop
Cornelis Adriaensen . . . . . 1589.
Sepnlture van Jan van der Donck t zinen leven en overl$den
Vr$aat en ‘Leenhouder in t Egland van Cadsand, als getronwt
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hebbende Jonkvr Jozgna van Hasrbroek, hu$ het geslagte van
de Lauwe die staerf 31 October 1600.
Dat ik gaf is mi gebleven
Dat ik bebielt heeft mi begeven,
Sepnlture vañ Heer Pieter Cloet fs Jans, t &ien overliden
Pastoor van St Janskerk binnen Sluys, overleet 29 Maerte mvcxcvg.
Sepulture van Jacob Minne fs Gilles poortier en -meulenare
1
t deser stede, starf a” xviciig den xvig September,
Ende Gornelia sën wijf de dochter van Gilles Storius (Stevins?),
die starf den vii in sporcle xvicli.
Doet al@ wijselic
De doot is afgr@elic.
Grafstede van Paulus Roijer overleden 3 Janti 1725 oud sgnde
70 jaren en, zine huisvrouwe Catharina Cattelle overleden den
8 Februari 1733 oud sgnde 59 jaren.
Sepulture van de Heer David van Orliens in z;ijn leven geweest
in den dienst dezer landen 30 jaren als Gapte& onder eene compagnie voetknegten onder het Zeeuwsche regiment en majoor der
stad Sluis en Ingenieur sterft den 22 April 1652 oud 82 jaren.
En mevrouwe Catharina Nicolay zgne huisvrouw oud 72 jaren
sterft den 6 Mei 1659.
* Alsmede de Heer Carolus van Orliens fv David in zijn leven
schepen ‘s Lands van den Vrien, sterft den 10 Juni 1647 oud
39 jaren.
Deze grafkelder is van de familie gekocht door den Heer Leonardus Ferleman L. Bailtiu en ontfanger ‘s Lands van den Vrijen
die daarin is begraven den 23 Januari 1794 en zijne huisvrouw
Maria du Sart in Januari 1761.
Ook is in gemeld graf begraven Mr Gerard Noest in leven
schepen en raad der stad Purmerende, bekend in de geleerde
wereld door zijn werk in groot quarto over het Algemeene Staatsrecht, uitgegeven in druk ten jare 1753, - overleden 21 Npvember 1789.
Sepulture van Meester Thomas Houweel die sterft in ‘t jaer
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mcccclxviii. - Sepnlture van Jonkvp Margriet8 Janssona ‘s vol.
Thom wiJf die staerf mccccxcii den xiii October.
Sepulture van Jonkvr Cateline Eouweel fa Gilles wijf die staerf
in ‘t jaer mcccc.
Hier leght begraven Geleyn Houweel Burgemeester dezer stede
Sluys, sterft den 10 April 1648 en zëne huisvrouw Margrieta
Canneel sterft den 14 July 1637 ende dHeer Johan fs Gelein
Houweel in leven oud Burgemeester en -sterft schepen’dezer stede
den 23 February 1670.
(Dit graf, aan de kerk vervallen zende, is daarna gehouden voor
een begraafplaats van predikanten dezer gemeente, die hier komen
te overlëden, alsmede voor de kerkmeesters.)
Sepulture van Meester Pieter van de Heerde fs Wouters in sgn
leven Secretaris van dezer stede die starf iiii dach in Wied
ano mcccclxxxii. Hier ligt Jonkvrouwe Kateline fa Sgrnoens Jansse
van Hovendamme wede was van Meester Pieter voorsz. starf den
xvn dach i n &Meie mvcxxi.
Hier ligt begraven Meester Joos Gh$ fs Pieter, Licentiaet in
beiden rechten, in sinen tiden Griffier van de stede van Slu&
die overleet den xxi in September mvcxxvii.
Hier ligt begraven jonkvr Kathrine fa Mare Acker w;df Arnoldi
Mostert die starf ano m-vcxxxvë den xxviij April.
Sepuhure van Pieter Speteline Weide ‘), die sterft in ‘t jaer.. . .
Hier lighet begraven Janneke Maarte, voorsz. Pieter’s wif was,
I
die starf mccccliii den i Maerte.
Hier lighet begravene Jonkvr Padela fa. Wouters Jacob Mostaar
wijf was die etarf mvcxxviii den xviii in Lauwe.
Sepulture van Jacob Mostaar fa Jans die staerf mvcrxxiij den
vi in sporcle.
Sepulture van dHeer Philips van den Heede fs meester Pieter,
die olerleet dese werelt in ‘t jaer mvcxxviU den xë sporcle.
Ende van jonkvr Marguetite ‘Biese fa Meester Michiel, Philips
geselnede, die staerf an’ mvcxxxxi den xxii November.
Hier light begraven‘jonkvr Catheline Danloijen wedue van meester
Michiel Biese, die overleet mvcxxxx dep xxx in Hoest (Oogstmamnd) .
‘)

Z$n

deze twee namen wel goed gelezen?
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Sepulture van Antheunis ti Hughe Michiels, Priester en Capellaeu
van de Coore en van den hauter van onse vrouwe van Slugs, die
starf in ‘t jaer mcccclxxvi den xxij dach ‘ in Decembere.
Sepulture van Johannis Oortman, overleden 19 Junë- 1650 en
Tanneken Sluimer zin huisvrouw, overleden 13 November 1615
en hare kinderen , . . . . . overleden 1637, en Cornelia overleden 1638.
Johannis Oortman fa vincenti nepoe Johannis Ju. utr. doctor
natus Medioburgi Zelandorum die 7 Julii 1672 ibicq dum viveret
causarum patronus celeberrimus subita morte Slusae Flandrorum
die 27 Augusti 1713 extinctus.’
Grafstede van Laurens Deckers die overleden is den 25 Augustus
1676 oud 55 jaren en Margrieta de Jonge zijne huisvrouwe overleden den 20 Jauuarg 1692 oud 62 jaren,
(En voorts eenige van hunne kinderen op dezelfde zerk in
goth. letteren.)
Hier lecht Ricard Baboc die starf in ‘t jaar mcccclxi den
xxv ds& in Meie. Pat. Nost.
Sepulture Domini Luce de Milaen vice curate hujus Ecclesiae
qui obiit auo mccccxcv,j
die xxig Aprillis.
In ‘t midden der zerk een kelk.
Sepulture van Cornelis van der Woude fs Adriaen, die overleet
ano xvc.. , . en Martina de dochter van Adriaen Frans gheselnede van ‘ ,
Cornelis voorsz. die overleet den xxi Wedemaent and xvclig.
In de zerk gekapt een mans en een vrouwenbeeld. Aan ‘t voeteneinde stond : Wilen opperhooftman van de parochie van Lapschure.
Hier lecht Cornelis de Dievele die starf in ‘t jaer mcccclxxxxvi
den 1 Maerte. Hier lighet Tanne fa Cornelis moeder van Pieter
Wielaarts kinderen, wede van Jan Maelcamp en die starf mcccclxxxv
den xii in Maerte.
Hier leght begraven Margrieta fa Pieter Wielaert die weeuwe
van Cornelis voorsz. starf ano mccccxcviiij den xig in Maerte.
Hier lecht Avezoete fa Pieter Wielaart . . . . . . van Pieter de
Langhe starf xvc.
Dit alles stond aan de zgden der zerk en in ‘t midden:
8
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Sepulture van de Heer Joan van Baxcamp gestorven den 30 Mei
oud 70 jaar begraven den 6 Juni 3.754.
Hier ligt begraven Gilles van Kerrebroek Burgemeester dezer
stede en ~1Jne familie, waarin laatst begraven ligt Sara van Kerrebroek wedue van den Heer Rubertus Coomans, in s@ leven
Captein in dienst dezer landen, overleden den 21 Januari 1732
oud 62 jaren 9 m 19 dagen,
Laat hier ruste bliven.
Sepulture van Philip van Heede fs Anthonii en jonkvv Maria
fa Joos Parent zijne huisvrouwe die over,leet 10 Februarc 1638 en
jonkvr Jozina fa Johan val Haele ztin tweede huisvrouw en hare
kinderen, Anthony 1620, Maria 1626, Anthony 1626, Maria 1028,
Joost 1628, Joost 1630, Jncomine 1631 Anthony 1632, Lucretia
1635, Maria ‘1639, Johan lG40, Jozina 1644.
Sepulture van den Heer Cornelis E’rerijn t siner overlijden
Hoog-Balliu deser stede van Slu&, dese werelt overleeden den
10 Novembr 1600.
Hier ligt begraven Maria Paes, wedue was van den Heer Cornelis
Frergn Hoog-Balliu voorsz., en t haren overlijden huysvrouw was
van Gerard Bachus dezer wereld overleden den 25 October 1607.
Door het instorten van het dak der kerk b&! den brand zin
zeer vele grafzerken verbrijzeld, waarvan geen overblgfsels meer
_ aanwezig waren ba het opstellen dezer beschrijving. Deze zerkstukken zjjn gebruikt voor fondamenten bij de in 1825 nieuw
gebouwde Hervormde kerk. In deze kerk is als een overblijfsel en
” gedenkstuk der prachtige graftombe van Zoete de Lake (beschreven in ‘t, Maandblad voor Sluis 1824) boven de Nachtmaalstafel
in den muur gemetseld een zwartmarmeren steen, waarop thans
in gulden letters staat: *Doet dit tot mijne gedachtenis”. - In
de oudheid$kamer te Sluis worden mede enkele witmarmeren stukken dezer tombe bewaard, o. a. een levensgroot manshoofd en een
J . A . DORRENBOOM.
hazewind.
tibertsberg-Blóemendaal (XXXI, 558; XXXII, 218). Over de
afkomst van den naam Alberts-, Aalberts-,, Albrechtsberg zie
Boxhorn, Toneel v. Holland: BTusschen Haarlem en Alkmaar is
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een berg of hooge. plaats, ter eere van den H. Alhertns gewed,
gemenelijk gezegd Albertsberg, daar de Graaf van Holland als
Heer van Kennemerland begroet werd, met een staatelite vergadering des Volks en des Adels”. Voor meerdere, d. w. z. historische bijzonderheden omtrent de hcerlgkheid A. wordt verwezen
naar Kok, Vaderl. Woordenboek.
h. AAFLSEN.
Wiarda-state (XXXIII, 18). Het bewuste opstel van Jhr. G. A.
Six van Maart 1869 is te vinden in de Vrije Fries, dl. XII, als
tweede stuk. Thans is het slot verdwenen. Het ingang+poortje er
van zal herr&en achter het Museum .van het Friesch Genootschap,
waarin de portretten, door Jhr. Six beschreven, grootendeels nog
te bezichtigen zin.
S. D,/L.
[Ook S. maakt van de ingangspoort van het ten vorigen jare
gesloopte fraaie kasteel gewag.]
Smalstad (XxX1, 31). Bi Bortborn en nog een eeuw daarna in
de Teg. Staat, wordt Domburg een smalle stad genoemd, en tot
de smalle steden van Nederland worden ook Westkapelle, Arnemuiden en Sint Maartensdik gebracht. Zi hadden stedeljjke voorrechten, doch waren geen steden der graaflijkheid, en hadden
daarom geen zitting en stem in de Staten.; derhalve waren ze
kleine steden, gelik zulke elders tot dat recht van vertegenwoordiging geraakten; de bëvoeging #smalle” drukt dat ook volkomen
juist uit, doch toen dat woord een andere beteekenis kreeg, die
der hoedanigheid van stad eenigen luister ontnam, werden beide
woorden in éen samengetrokken, en bg voorkeur door de *burgers”
J . 0. FBEDICRIHS.
gebezigd.
[Ook H. M. Besteloo herinnert aan BTegenwoordige
xx, 200, 5371.

.Staat”,

Smalstad. Smalsteden waren in den regel kleine steden. Wellicht
is de benaming smal dezelfde als die voorkomt in de benaming
smalle gemeente voor de mindere standen. In de grafelijke tiden
hield eene smalstad het midden tusschen de steden en het plstteland. Hoogstwaarsch~ulgk waren het zulke steden, die hun vroegeren luister, m aar niet hvlnue oude rechten verloren haddeo.
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Tgdens de Republiek werden die oude rechten zeer ingekort. Die
steden werden van haar stemrecht beroofd of beten het (zooals
b. v. Schagen, meen ik) zelve verloren gaan. Onder de Fransche
overheersching hield alle onderscheiding op, en bestonden er even
als thans alleen communes (gemeenten). Na 1814 kwam de Nederlandsche regering, en Willem 1 schonk - om mij tot het door de
Republiek miskend en grievend onrechtvaardig behandeld ZeeuwschVlaanderen tè bepalen - b. v. aan Aardenburg en Oostburg den rang
van smalsteden met den titel stad en gemeente, omdat ze vroeger
dien vau stad- en schependomme voerden, daar ze meer of minder
uitgestrekt grondgebied, buiten hare wallen, bezaten. Ook hadden
z e m e t Yzendijke e n Terneuzen burgemeester en wethouders,
terwijl de voormalige smalsteden Mude (St. Anna ter Muijden) en
Biervliet, evenals de dorpen, slechts burgemeesters en assessoren
hadden. Sluis; Axel en Hulst waren op het einde der grafelgke
regeering mede smalsteden, doch verkregen in 1814 op níeuw
stadsrechten.
Vóór 1795 meende men, dat het verstand binnen
wallen of grachten huisde, en daar zocht men de kiezers. Dit
denkbeeld hield tot 1848 stand; sedert meent men het verstand
om te kiezen in het bezit van geld te vinden ! Verscheidenheid
behaagt. ZDe oudste mi,i bekende stukken, waarin van smalsteden
sprake is, zin u i t : BWittenbouck, fol. XXXV (Archief van het
Brugsche Vrie), Male, 19 Juni 1356: Bepaling dat de poorters
der smalsteden, in ‘t vrie geënclaveert, en uittrekkende ten strijde
tegen Brabant, onder de vrijlaten zullen staan en gerekend worden.
Wervick 25 Aug. 1361 Lodewgk [Hl van Male] verzoekt en bidt
de vrëlaten en poorters der smalsteden, dat zij geen geloof zullen
slaan aan het gerucht, dat hij voornemens is hen van hunne privilegiën te berooven. »Roodenbouck” 11, fol. 1. Male, 24 Mei 1378:
Dezelfde verleent let.teren vau non-prejudicie ten opzichte van der
vrilaten rechten, omdat hij eenige poorters geprest heeft voor den
zeedienst, tot bescherming van de stroomen en kooplieden. Wittenbouck, fol. XXXV. ,Zonder plaats, 1408: De vier leden van
.Vlaanderen, namelijk Gend, Brugge, Yperen en het land van den
Vrge, zoo voor zichzelven als voor de overige Vlaamsohe steden
en smalsteden, verleenen den hertog Jan 1 van Bourgondië (Zonder
van 108,000 dubbele schilden of kroonen
V r e e s ) e e n e hulpsom
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v a n 4 8 grooten ‘t stuk, makende 259,200 L. Yarisis, 1,555,200

gulden Nederl. (wel een bewijs qan Vlaanderen’s grooten rëkdom !)
zulks als erkentenis voor de blrJde inkomst en groote kosten door
hem gedragen bij het sluiten van het handelsverdrag tusschen Engeland en Vlaanderen, nadat zi vooraf de wize van stranspoort”
(omslag), met het oog op de gesteldheid van sommige plaatsen en
streken, ten gevolge van den oorlog enz., te Oudenburg hadden
veranderd. Dit .feit blijkt uit een vgftal Commissiën tot deze handeling verleend, door den hertog en ieder der vier leden, achtereenvolgens te vinden .Roodenbouck” no. 111, fol: CXXX-CXLIX.
Men ziet, dat in de 15de eeuw de verhouding der smalsteden tot
het overige land reeds die van onafhaukelikheid
was. Dit blikt
nog te meer uit eene bepaling door denzelfden hertog Jan te
Brugge 19 Aug. 1413 gegeven, wellicht veroorzaakt door de beslissing over de rangorde in den optoqht des legers te volgen door
de vr$aten in den oorlog met Orleans, genomen in het leger bg
Marcoung 6 Sept. 1411 (Roodenbouck, n0 11, fol. CV11 verv.). In
1413 nu eischte de stad Brugge, dat, de mannen uit de smallesteden opgekomen onder die hunner stad zouden dienen; het
Brugsche Vrge eischte voor zich hetzelfde van die steden. ‘Zoo
ooit eenig souverein, dan maakte de Hertog een goed gebruik van
z$e oppermacht en bepaalde met het oog op hunne aardriks- .
kundige ligging dat onder Brugge zouden dienen de mannen uit
Sluis, Damme, Monnikereede, Houcke, Mude, Blankenberghe, Oostende en Dixmude (dus al de duinsteden), terwil met het Vrie
zouden trekken Yzendgke, Aardenburg, Oostburg, Oudenburg,
Ghistel, Thourout, Eecloo, Caprycke en Lembeke. Bi eene tweede
akte van 17 Sept. bepaalde hg, dat de vrilaten (dus de platteIandbewuners) de achterhoede des legers zouden vormen. Dit
iaatste was echter geene
vernedering, ook den smalsteden aangedaan,
want hij bepaalde tevens, dat nog achter deze zouden volgen
‘s Hertogen kamerling, mannen van wapenen en schutters. ~Roodenbouck”, n” li, fol. CVIII verso. ‘t Is ‘moeiel&ik om eene juiste
bepaling van dë rechten en den rang eener smalstad te geven.
M e r k t e n wä r e e d s e e n i g e r m a t e afhankelikheid van d e r d e n o p ,
van den anderen kant ontdekken mi wederom eene zekere =onafhankelikheid e n vriheid. WU deelen d a a r o m n o g e e n z e v e n t a l
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stukken mede, die wij omtrent Aardenburg (totlden rang van emalstad gedaald) aantreffen. Aardenburg 27 Nov. 1439 : De Aardenburgers bepalen, dat de vrblaten voortaan vrij zullen zen van geheven
of nog te heffen pondgelden (Roodenbouck, 1111, fol. LXXXVIII).
KortrUk 1 3 A p r i l 1 4 4 0 : De raad van Vlaanderen gelaat, ingevolge het privilegie, zekere vrjláte, te Aardenburg gevangen, te
Blaken (Eoodenbouck, 11, fol. LXVI). Zonder plaats 17 Aug. 1440:
De Hertog keurt de daad van den deken der witste kaproenen te Gend
af, die deze vrilate en haren man gevangengenomen had, niettegenstaande z$ ontslagen was (Ibid., fol. LXXVII). 28 Aug. : Bericht
des raads van Vlaanderen, vermeldende de reden waarom gezegde
vr$ate aangehouden was, alzoo de Gentenaren gehandeld hadden
krachtens een meer dan dertig jaren oud recht (Ibid., fol. LXVIII),
23 Dec. : Consignatie der gelden voor het bedrag der schuld, waarvoor gemelde vr$ate aange.houden
werd, uitgegeven door ache) penen van het Vrge, totdat deze rechtskwestie zal uitgemaakt zin
(Ibid.,. fol. LXX). 31 Oct. 1441: Vonnis des raada van Vlaanderen,
bevelende dat zekere vrilast,, wegens valach dobbelspel te Brugge
uit Vlaanderen gebannen, te Aardenburg aangehouden en naar de
gevangenis te Gend gevoerd, vaudaar ‘weer naar Aardenburg moet
vervoerd worden ter gevangenstelling, om vervolgens door achepenen van het Vrije gevonnist te worden. Dit vonnis steunt op
het privilegie van hert.og Johan, Aardenburg 21 Febr. 1641 (42):
Voldoening, door Aardenburg aan die van ‘t Vrie, der kosten en
schaden door genoemde inhechtenisneming veroorzaakt (Ibid., n” 111,
fol. CXCVIT).
Wg meenden, al ware het alleen ten gevalle van den beoefenaar
van ‘t oud stadsrecht, hetwelk o,ok geschiedenis ia, op deze eeuwenoude stukken de aandacht te mogen vestigen.
Q. P. ROOS.
Philip6 de Goede (XXXII, 564). Omtrent den ,Voeu du faiaan
à Lille”, komen uitvoerige berichten voor in de ;oMémoires
de
Measire Olivier de la Marche, bl. 409, 448 (uitg. van 1567). Aldaar
wordt vermeld hoe Filips de Goede zich in 1454 te Rijssel bevindend, na de Gentenaren ten onder te hebben gebracht, door een
afgezant van den paus de tgding ontving der verovering van Conlstantinopel door de Turken, *et opwekking tot eene algemeene
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wapening der Christenheid tegen de oageloovigen. De hertog besloot daarop den godsdienstgver van zin hofadel op te wekken,
op een aan te richten banket, aldaar, na allerlei vertooningen, door
de la Marche in het breede beschreven ; twee vrouwen verschenen,
de ‘Kerk voorstellende, die den hertog om hulp kwam smeeken,
waarna onmiddellUk de wapenkoning van het Gulden Vlies de
zaal binnentrad en den vorst een leveuden, met een keten van
goud en edelgesteenten versierden fazant aanbood, met de woorden :
JTrès-hault et très-puissant prince et man tres-redouté Seigneur,
voicy les Dames, qui tres-humblement se recommandent & vous;
et ponr ce que c’est la coustume, et a Qté anoiennement, gu’aux
grandes festes et nobles assemblées on présente aux Princes, aux
Seigneurs et aux nobles hommes le Paon ou quelque autre Oiseau
Noble, pour faire voeux utiles et valables, on m’a icy envoyé
avec ces deux Damoiselles, pour vous présenter ce Nobla Faisan,
vous priant que les veuillez avoir en souvenance”. Filipe zwoer
daarop »a Dieu mon Créateur et a la glorieuse Vierge Marie Sa
mère, et après aux Dames et au faisan”, dat h& daartoe door
den koning van FrankrrJk, zgn leenheer, opgeroepen, tegen de
Turken ten strijde zou trekken. Waarna de voornaamste aanwezigen
hetz&j op dezelfde wize als door den hertog geschied was, hetze
alleen wux Dames et au faisan”, de gelofte aflegden hem ,811 ce
sainct voyage” te volgen. Eenige uitvoering is echter, gelik men
weet, nimmer daaraan gegeven. Gok Barante in zine BHistoire
des DUCS de Bourgogne”, beschrijft in dl. VI het banket van den
J. H. RORA 8ICCAMA.
BVoeu du faisan”.
Ridderorde v. St. pbiohiel (XxX11, 560). Gilles de Glarges, heer
van Eslemmes, raadpensionaris van Haarlem, 1627-36 curator der
Leidsche academie, t 1641, en Reinier Pauw, heer van Heemstede, geb. 1564, j- 1636, waren ook ridders dezer orde. H. Q.
Fabitatie (XxX1, 260, 1) - is nooit BHabitatie”. Fabitatie komt
het eerst voor 23 Dec. 1524, en wordt omschreven door Bvier
morgen weiland”, zoodat er toen nog geen woning of huis stond
(v. Hasselt, KronUk v. A., bl. 87).
A. J. 0. KREMER.
[Die omschriving heldert de beteekenis des naams niet op. En
stond er den tijdeus Fontanus geen huis?]
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Komptuer
(XXXIII, 19). In mijne Geschiedkundige Beschouwing
der Voormalige Kloosters in Drenthe, Zde Druk, bl. 300 vg , zijn
eenige oorkonden aangehaald, waarin het navolgende : BBrueder
Jan v. der Lijnden, Commeuduer in der tgt des hu& te Bunne”
(akte a” 1418). 1 .Iier P e t e r t e n V e l d e , Commenduer t o e t e r
t$ (te) B u n n e . H a r m a n v . Keppel, landkommenduer der balien
U t r e c h t , du$scher o r d e n ” (do a” 1 4 3 6 ) . - BJohan v. H a e f f t e n ,
land-comptner der balgen. van Utrecht, Dugtscher Orden. Her
Wolter v. Ouerhagen, comptuer toe der tijt toe Bunne” (do ao
1458). - >Land-comptuer’ J o h a n v . Haefften, zooeven vermeld.
Wolter voerscF, c o m p t u e r to der t$ tot Bunnen” (do 1462). BWolter v. Averhagheu (dezelfde), commelduer toe Bonne, Due&
sches O r d e n s ” (do a0 2 4 7 4 ) . - *Johan v . D r o n g e l e n , lantcommenduer van der.Bal$e v. U van der Duijtscher Oerden. Wolter
v. Overhagen, commenduer tot Bonne” (do a”. 1478). In dezelfde
akte wordt bë afwisseling Bonne en Bunne geschreven.
Op grond van het bovenstaande komt het mi voor, dat Komptuer of Comptuer niets anders bateekent dan Kommandeur of
Commandeur, en dat Commelduer mede is Commandeur, zonder
eenige b;j bedoeling.
MAONIN.
.
[Mr. J. 1. v. Doorninck, tot hetzelfde resultaat komende, verwist naar de Bidragen tot de Geschied. v. Overgssel, 1,370, waar
“Komptuer” e n BCuhlpter” door een ~off” vereenigd, in een 18deeeuwsch stuk worden aangetroffen.]
Pothuis (XXVHI, 5721. In de pothuizen, waar niet zelden schoenmakers en, kruiers woonden, was gelegenheid om potten en ander
vaatwerk, nadat het gereinigd was, te plaatsen.
.

A. J. C. KREMIR.

. [De verklaring van Nav. XxX, 532, komt ons als de juiste voor.]

.

Potjeskermis (XXXZT, 221). De kermissen waren oorspronkelik
J‘aarmarkten. Er was dus van alles uitgestald. Yog vóór weinige
j a r e n z a g m e n te Amsterdam in den kermistijd op de Eeieersgracht bë de Reestraat, deze straat bezet met uitstallingen vau potten
en panuen. Did heb ik in de volkstaal meer dan eens potjeakemia
hooren noemen.
1. LAURILLARD.
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Sahonoschynokels (XxX11, 5 1 5 ) . E r ,zel waarsch$nlUk
staan
waaronder men de zëwanden verstaat, waar
>schouwschynckels”,
de groote schoorsteenmantels op rusten. Deze werden denkelijk
aan de ééne zgde zwart en aan de andere wit gemaakt.
H .

Y. KESTl!iLOO.

VKAGEN.
Eofzta~en, van der Qoes, enz. *Memorie. Nicolaus de Sille, J. U. D.,
Advocaet van den Hoghen Reedt tot Mechgelen, is ghetroat met
joffr. Barbara v. der Goes, en hebben kinderen gheproceert, Arnoldus, Nicasius, Adrianus, Barbara, Nicolaus en Johannes. Nota dat
deese vrinden van Amsterdam, syn naerkomelinghen, van Arnoldo ;
Ende die uit den Haeg van, Nicasio, ende de andre vier bebben
gbeen naerkomelinghen achter ghelaten. Nu, deese voornoemde
Barbara w a s dochter van Aernold, J. TJ. L., en oock Advt
van den Hoghen Raet, ende haer moeder was Dorothea v. Eofstaeyen, welke familie v. H. inde karke van St. Rombout tot
Mechghelen een Cape11 naest de Sacristie aen de Oostsyde heeft
ghesticht waerop wg successeurs van Arnoldt en Nicasio voornoempt, gheprocreert van Dorothea, het recht van patronagie
Laicael hebbe, oock de sepulture,. daer alle de wapenen noch op
huyden t e sien syn, oock int midde van de” kerke een sepulture
van min grootvaders Nicasiùs grootvader, daer na te vernemen
sta’et.
[Volgen -vier geteekende wapens, van Hofstaeyen (getraliede
dwarsbalken), v. der Goes (drie bokkenkoppen), Bukkelers (twee
visschen, barbeelen of zalmen, rechtop met de koppen omlaag en
afgewend), v. Aelst (viermaal gedwarsbalkt van groen en zilver).)
pen dan noch sess anderen. Die ses hier maer by om de Cape1
sonder vraghen te kannen kennen. Deese tien wapenen staen int
glas vant Capel”. Wie doet aanwëzing of te Mechelen die kapel
nog aanwezig is? Wat is er meer dienaacgaande te vermelden ?
Het stuk, waarvan we afschrift ,geven kwam te voorschUn uit een
paket betrekkeltik de Haagsche wees- en momboirkamer, en draagt
geen spoor van jaarteekening.
1. J . SEBVAAS P. EOOUEN.
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y Opmhrift op een grafsteen [te ;Sluis (XxX, 27). Eene nadere be-

schouwing van het opschrift#wettigt het vermoéden, dat de woorden tusschen jacet en brito luiden Bdno qualouch”, zoodat het
geheel zou zin te lezen:
SHic jacet dno qnalouch brito de odierna parochie de deden
qui obiit anno moccccccxxxii.”
Heeft dit zin 3
J. h. D.
i
[Kan er ook ,sprake
wezen van zekeren Carolus of Gulielmns
Briton of Breton, afkomstig uit Dieden, de voormalige heerlikheid
der Singendoncka P]
Duurstede. Nav. XXX DI, 17, geschiedt melding van opgravingen
in 1825 gedaan en van ontdekking van muren in 1828. Waar is
een en ander beschreven 3
I3.
Eamelenhurg.
onder Soest P

Wat is er bekend omtrent dit voormalig kasteel
.
EYCk V . ZUYLICHEX

[Toch niet vernoemd naar v. Hamal, naar Hamel of naar v.
Bamel P] .
Muntan. In oude charters leest men soms vau gouden guldens,
soms van goudguldens. 1s dot één en dezelfde, of tweeërlei munt?
Tienden. Meermalen was van tienden sprake. Men leest toch
Nav. XXIV, 38; VI, 79; XXXII, 201, van Beschapen of Geschapen tienden ; ibid. XXIX, 315, van Prent- ; XXVI, 79, van
Slop- ; XXVII, 511(%), van Smal- ; XXVlI, 263, van Tol- ; XXVIII,
289, 549; XxX11, 177, van Tonrnooische - tienden. De vraag
van XXIX, ’ 315, 6 is nog niet opgelost ; thans voeg ik er deze
nieuwe bij: w a t zin raat- of radetienden (te Ede), waarvan in
Nijhoff’s Oorkondenvers. i. d. 7 Maart 1429, 7 Jan. 1436 (zie
di. IV, bl. 60, 125) sprake is. Ook te Ermelo had men in 1444
een Horsten-ra-tiend; a” 1454 in het kerspel van den Aanstoot
(0tterlo)“een radetiend, geheeten Bempst en .Aanstoot. In 1463
staat #e Beerde ezu ~ra&&end nevens een smaltiend vermeld. En
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wat z;jn ekertienden (grof en smal, te Dorenapijk), waarmede
hertog Arnold van Gelre 21 Nov. 1457 de dochter van Henrick
van Merwick beleende. Zin het tienden van (groot en klein) eikenhout, omdat ze op .de Veluwe voorkomen?

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Hugo de Qroot (XxX1, 369; 11, 213). De feestelike viering van
den 3OOvten verjaardag der geboorte van dezen alom in Europa vereerden baanbreker, hervormer en vader van het modern Internationaal Recht, ving 9 Apr. ‘83 te Amsterdam aan in de vergadering der Letterk., Afd. v de Kon. Acad. v. Wet. In eene zaal
van het Trippenhuis was een en ander tentoongesteld dat op
de Groot% geschiedenis betrekking had. Op den 10 Apr., den
eigenleken geboortedag, vernam men in het Odeou den uitslag der
uitgeschreven pr&svragen, indezervoege dat Louise Straténus bekroond werd voor haar aGedicht ter eere van Nederlands kunst
en wetenschap in de 17de eeuw, vertegenwoordigd door Rembrandt,
Grotius en Vondel”. Aan het beeld van de Groot, vervaardigd door
S. Miedema te Rotterdam, en aau de groep, voorstellende déGroot
en Vondel, van F. L. Straoké Jz. te Haarlem, viel op het gebied
der beeldhouwkunst de eer der bekrooning te, beurt. Vervolgens
sprak Dr. H. C. Rogge over de Groot als nederl. geleerde ; Mr. Joan
Kohl schetste hem al8 rechtsgeleerde, Prof. Alberdingk Thijm als
dichter. Op den 10 Apr. bracht het gansche vader1ar.d hulde aan
zgne nagedachtenis in @jne geboorteplaats, te Delft, waar men in
de vestibule van het raadhuis de 8childeri aanschouwde van het
BProdigium Europae”, benevens twee borden van Delfsoh aardewerk,
uit de fabriek van Joost Thooft, waarop het portret van het BDelfsch
Orakel, het Licht van Holland” en dat van z$e gade Maria v. Reigersbergen prbkten. Aan de urn van zin monument in de Nieuwekerk hechtte Mr. E. J. J. I3. Cremers, voorzitter van het uitvoerend
comité voor de oprichting van zin standbeeld, een krans vau zilveren lauwerbladen, nadat hU *de Zon des Land& den Fenix,
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Hayg de Groot” l) in zijn leven en werken met het oog op zin
leefeeuw, in gespierde trekken -geteekend had v). Eene ontboezeming
tot lof der vaderlandsliefde des grooten Nederlanders uit den mond
van den pastoor van Nieuwer-Amstel, J. W. Brouwers, die daags
te voren in het Odéon te 8. de aauwezigen in dichtmaat ‘t welkom had toegeroepen, besloot de plechtigheid. De 9 April te Amst.
gehouden gewone vergadering der Letterk. Afd. van de Kon. Akad.
v. Wetenschappen was geheel gewijd aan de herdenking der verdiensten des merkwaardigen mans. De HH. Opzoomer, Kuenen
(bij monde van Dr. C. P. Tiele), Vissering en Bril1 voerden het
woord, terwil Dr. Boot eene latgnsche verhandeling aanbood *Hugo
Grotius et Cornelius Tacitus’:, waarin hg de Groot voorstelde als
navolger, maar ook als mededinger van Tacitus. Van het in die
vergad. verhandelde leverde de Haarl. Ct. van 13 Apr. een verslag, hoogst belangwekkend, èn op zich zelf èn ook daarom, wrJ1
het ons klaar voor oogen stelt, hoe de corypheeën van dezen tëd
oordeelen over des onsterfelgken Delfenaars verdiensten omtrent
Jurisprudentia, Diplomatica, Theologia, Philologia en Poësis 9.
Dit eeuwfeest ging ook in het Buitenland niet onopgemerkt
‘) Vondel.
*) Zie de indrukwekkende voordracht in Haarl. Ct. v. 12 April.
3, Des Zondags vóór den Gedenkdag, - 8 April, - huldigde de pred. der
Remonstrantsche gemeente te ‘s Gravenhage, J. Herman de Ridder in kerkeQken trant zëne nagedachtenis, naar 2 Tim. I vs. 5 en 11 vs. 3 den beroemden land- en geloofsgenoot schilderend; gelik hg van kindeken in Christus
tipte tot vroom jongeling, tot een Bongeveinsd geloovig” man; hoe hi als wel
teegerust nkrigsknecht van Christus”, als voorstander van een vrijen, verdraagzamen Evangeliezin, tegenover de ultraas s@.rer dagen, zich benaarstigde
de eenigheid des geestes te behouden door den band des vredes.
Aan het slot eener korte levensschets gaf de Leidsche nVox Studiosorum
van 12 April 1.1. een photographiachen afdruk eener latijnsche vertaling van
Benige schoone regelen uit Euripides’ #Iphigenia”, door’de Groot in 1828 geschreven in het album amicorum zins vriends Jason van Bylant. Van dit album
is tegenwoordig bezitter Mr. G. Heshuysen te Haarlem. - Nog kan gemeld
worden, dat voor het Nederl. Museum Jan. ‘82 de gep. kap. te ‘s Gravenhage
C. J. Schliiter een gedeelte des mantels inzond, door Hugo de Groot als pensionaris van Rotterdam gedragen. Een ander gedeelte van dien mantel was
reeds in het Museum aanwezig; het laatst ontvangene kwam met het aanpezige zoowel in stof als in patroon volmaakt overeen.
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voorb& In het Journal de Genave van 10 April wgdde Alphonse ,
Rivier, algemeen secretaris van het BInstitut de Droit International”,
een hoofdartikel aan de nagedachtenis onzes landgenoots, en
het Stockholmsche Aftoublad in dato legde een merkwaardig getuigenis af aangaande de Groot’s verdiensten als Zweedsch gezant
te Paris. Ofschoon dit laatste stuk niet onderteekend is, schënt
het toch niet te gewaagd als den vermoedelgken schriver er van
te noemen den bekenden rechtsgeleerde K. d’olivecrona, raadsheer
in het Hooggereohtsbof van Zweden, lid van het BInstitut de Droit
International”. - Te Berlgn, waar onlangs nog eene nieuw? uitgave van de Groot% ade Jure Belli et Pacis” benoodigd was,
- de 46ste in de laatste honderd jaren, - hield der JuristenWerein Zond. 15 April een ,Grotius-fest”.
Arobief van het Bagijnhof te Amsterdam. Het Zondagsblad van
het Nieuws van den Dag gewaagde in den zomer des vorigen
jaars hiervan, omtrent welke verzameling ik niet ondienstig
acht dit een en ander mede te deelen. A” 1863 droegen Prof.
Alberdingk Thgm en de toenmalige pastoor van gemeld ,Hof Van
den Akker het schiften, rangschikken en beschrgven van gezegd
archief aan mi op. In dat en een volgend jaar vervaardigde ik een
>Inventaris der Charters en stukken a” 1346-1862”, uitmakende
gezegd archief, vergezeld van een = Voorbericht of Toelichtende
NIemorie nopens de inrichting en het doel van den Inventaris”, en
van een BInhouds-register”, dat, evenals de Inventaris, de omschrijving der stukken voorafgaat. Oie bescheiden zin gesplitst in
zeven gedeelten en wel in stukken van of betrekkelik: A. het
Baginhof; B. het St. Andrieshofje te Amst.; C. de Heilige Stede,
thans de Nieuwezgds Kapel, ibidem; D. de St. Mariakerk,, ook
Parochiekerk aan de Nieuwe Zijde en Nieuwe-kerk genaamd,
ibidem ; E. Armen-inrichtingen, Gast- en Weeshuizen, Kapellen,
Kerken, Kloosters en andere Inrichtingen van, Geesteliken en
Kerkeliken Aard, zoo te Am& als elders; F. Verschillende
aangelegenheden, bestaande dit gedeelte b@a geheel uit Aankomst-, Huur-, Koop-, Overdracht-, Pacht-, Rente-, Scheiding+,
Schuld- en andere brieven van soortgelgken aard, alla wegens
aangegane *Overeenkomsten tussohen bgeondere personen”, doch
.
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meestal betrekking hebbende tot de Bezittingen en Eigendommen,
welke in latere teden behoord hebben aan of tot - de stichtingen onder A tot en met E vermeld; G. onderscheidene #Zaken
van Algemeene en Bizondere Strekking”, niet rechtstreeks tot
de stichtingen A-E in betrekking staande. Van elk dezer gedeelten zijn de daartoe behoorende bescheiden ieder afzonderlijk
beschreven en naar tijdsorde ge:angschikt. - Het zal wel geen
betoog behoeven, dat dit belangrijk archief, als bevattende vri
wat geestelgke, kerkelëke en wereldlëke b$onderheden, niet alleen
wat Amsterdam, maar ook wat andere plaatsen betreft, alleszins
verdient bekend en, in het belang der wetenschap, onderzocht te
worden.
Buiksloot.

MAQNIN,

Oud- Archìvaris van Drenthe.

Hoorndrager. Naar aanleiding van het ï%v. XXXIJ, 566, gezegde herinner. ik mij het volgende. In de provincie Groningen
nemen ten platten Iande de kinderen weleens een zoogenoemde
huisjesslak in de hand, en om het beestje uit zin huisje te laten
komen zingen zg dan:
Koekoek, breipoek,
-Steek dien alle vier hoorntjes oet (uit),
anders ze1 ik die dooden.
Wànneer men dit een paar maal heeft gezongen, komt de slak
uit zin huisje te voorschtin, - of het beest het anders ook niet
zou doen, laat ik daar, - en steekt z$n hoorntjes op. DE R.
Hoorndrager. Ik herinner m& vele jaren geleden, ergens, waar, heb ik vergeten, - nopens den oorsprong van dit woord
te hebben gelezen wat hier volgt. Menig gehuwd edelman nam
deel aan de Kruistochten. Twee of drie jaren later kwam he bij
de zijnen terug met roem overladen, ten blike van z$e dapperheid versierd met een onderscheidingsteeken gedragen op het hoofd.
Dit teeken geleek op de twee horens, die gewoonlik op het hoofd
van Mozes zijn afgebeeld. Onder deze helden waren er, die bU
hunne thuiskomst hun kroost vermeerderd vonden met zoon of
dochter, slechts eenige weken of maanden oud. Het volk, met het
oog op dat vermeerderd gezin en bedoeld onderscheidingsteeken,
x.
noemde zulk een gelukkigen (P) vader een -hoorndrager.
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[Onzes inziens stelt dit antwoord klaar in het licht, l” waarom
de bewuste benaming aan den bedrogene, aan de lëdende party
wordt toegekend, en 2O waarom er nimmer sprake is van hoorndraagsters, hoewel deze niet nomine, maar facto toch, helaas, in
getale in de samenleving voorkomen.]
VRAGEN.
Storm v. ‘s Qraveetkle. In de vorige eeuw zou ergens in Noordbrabant hebben gewoond een advokaat Sturm van ‘s Gravezant,
wgd vermaurd door zine exorbitante declaratiën. Men zegt, dat
hg allernauwkeurigst en specifiek aanteekening hield van al zene
declaratiën en dat onlangs al die aanteekeningen ten geschenke
zin gegeven aan een onser openbare archieven. ID welk archief
is dit curiosum te vinden-?
X.
Dankgezang a” 1814 (XxX111, 27). Ik herinner me dit voorval
in mcne jeugd meermalen gehoord en gelezen te hebben. Mijne
papieren nazoekende vind ik het verhaal eenigszins anders, en wel
aldus, dat 12 Juni 1813 te Scheveningen de vier heeren den pred.
kwamen verzoeken of h$ Psalm 129 wilde laten voorzingen, welk
lied toen nagezongen is, enz. enz. In mgne opgave is tgd en
plaats nauwkeurig bepaald. Als men op het opschrift BDankgezang
a0 1814” let, zal men gewis Ps. 126 meest gepast keuren, maar
in aanmerking nemende dat het feit Juni 1813, toen de verlossing
nog verre was, voorviel, bespeurt men dat de inhoud van Ps. 129
beter past, en vooral de beide laatste regels meer overeenstemmen
met de opwekking tot den Vorst: Treed toe, enz. -. Welke psalm
is nu de ware? Is er te Scheveningen in de kerkeraadsboeken
van het feit melding gemaakt, en van daar dus uitsluitsel te bekomen ?
‘nr. R.
Erotisch Woordenboek. Bestaat een zoodanig in ons vaderland
in den trant van den Dictionnaire Erotique de Delvau ? Kent
men ook dergelijke woordenboeken, die in het buitenland, vooral
in Italië, het licht zagen?
Mode. Een aanvang van beantwoording der vraag naar de litaratuur over ae Mode vindt men Nav. Xx11, 7. (Wie was of is
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V. G. V.?). Wat wèet men er thans aan toe te voegen. Een
vrager in het Giornale (Nav. XXXII, 449 0.) verklaart in verschillende Italisansche en nitheemsche catalogussen naar eene voldoende
literatuur over de Mode, beschouwd in hare veelzidige uitingen
(considerata nelle sue varie e moltiplici manifestazioni), vruchte.
loos te hebben gezocht.

TAALKUNDE,
Amerzode (XxX1, .576). De spelling van dezen plaatsnaam is
zeer onzeker; want, behalve de spelwyzen, ter aangehaalder plaatse
opgenoemd, vind ik in twee aardrgkskundige woordenboeken, dat
van Witkamp en van Fockens, dezen naam als Ammerzoden geepeld. Naar myne meerring moet het Ammersode zin. De beteekenis van dezen naam is, dunkt me, duidelik. Verwisselen we slechts
die nieuerwetsch-hollandsche, maar oorspronkelik onnederlandsche
letter z met d’oorspronkelike, oude s - dan krygen we Ammersoden of Amersode, dat is: Ammers ode, Amer’s ode, de ode van
Ammer, van een man die Ammer heette. En Ammer of Amer,
een versleten form van Ammert, Amhart, of van Amer, Amhari,
is een oud-germaansche mansnaam. Emer, Emmer, Emert, Emmert
ztin slechts andere formen van dezen zelfden naam; e en a tijn
wisselletters, en dekken elkander in de verschillende gouspraken
(dialecten) van een . en dezelfde taal. In vele plaatsnamen vinden
we dezen zelfden oud-duitschen mansnaam teruch. Behalve in
Ammersode of Amersode, nog in Amerongen en Amersfoort; in
Ammersum (Ammers heim), een dorp in Overledingerland; in
Ammerswurth (Anlmers woerde), een buurt by Meldorp in Ditmarschen : in Emmeren, een gehucht by Steendereu in de graafschap Zutfen ; in Emmern, een dorp by de stad Hamelen in Banover ; in Emmerstedt, een dorp by de stad Helmstedt in Brunstijk; in Emmertshausen, een dorp by Altenkirchen in R&r-Pruissen,
enz. Gok d’oostfriesche geslachtsnaam Emmertna is van dezen mansnaam Emmert of Ammert afgeleid. Of het nu Amersode of Ammersode moet: zin, met opene of met geslotene a, hierin kan slechts
.’
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de volksspraak van ‘t dorp zelve en van den uaasten omtrek daarvan, beslissen. - Ode, volgens de frankisch-nederduitsche uitspraak
ooi, is een goed, oud, nederduitsch-frankisch woord, dat in vele,
vooral geldersche plaatsnamen voorkomt; b. v. in Pouderogen of
Poederooien, in Wadenoyen, Balgoy, Rhenoy, Acquoy, in Lithoyen
in Noord-Brabant, enz. In Ooy by Nytuigen, in Oyen in NoordBrabant, enz. hebben we ‘t woord op zich zelven ; ook in St. Joostten-Ode, dikwijls verkeerdelik St. Josse-te-Noode
geschreven, oorspronkelik een dorp by, thans een voorstad van - Brussel. EJet
woord ode beteekent een woeste, onbeboude plaats, en is oorspronkelik éen met het hoogduitsche ode, woest, ledig, en &&Ze,
woesteny. Dus Ammersode = woeste plaats van Ammert. - De
zeeusch-flaamsohe plaatsnamen Lamswaarde en Walsoorde schrift
men tegenwoordig, even als Ammersode, ook al met een z, als
Lamzwaarde en Walzoorden. Die namen worden daardoor even
onverstaanbaar als Ammerzoden.
JOHAN WINKLEB.
Hondeghem (XxX11, 575). Is het wel werkelik onze scherpzinnige
taalgeleerde Van Dale .geweest, die den plaatsnaam Hondeghem
als >offerplaats” verklaarde 3 Dan is hy toen het spoor volkomen
byster geweest ! De plaatsnaam Eondeghem is zoo gemakkelik te
verklaren, als b. v. de plaatsnamen Duinkerke, Oatende, Schiedam,
‘s Gravenhage, ‘s Hertogenbogch, Maastricht, Ysselmuiden, te duiden
zin. Hondeghem immers is een versleten form van Hondinghem,
Hondinge-hem, Hundinga-heim, d. i. woonplaats der Hundinga’s,
der Houdingen, der afstammelingen van den man die Hundo, Hond
hiette. Hieraan is geen de minste twyfel. Elundo is een oud-germaansche mansnaam, die zoowel op zich zelven als in samenstellingen (Hundpald, Huntprecht, Hundfrid, Huntgar, Hutithard, enz.),
oudtida veelvuldig in gebruik was. Men kan er Förstemann’s Altdeutsches Namenbuch op naslaan. Vele geslachtsnamen en plaatsnamen in alle germaanache landen z1Jn van dezen mansnaam afgeleid, Zie hier eenigen: Hondinga in Groningerland ; Hunting in
Friesland en Engeland ; Hunding en Huntington (eigenlik een
plaatsnaam) in Engeland ; Hondela in Oost-Friesland ; Hündling in
Duitschland, en, als Hundlingius verlatynscht, in Friesland. Deze
laatste drie namen komen van den verkleinform Hondele, Hundle
9
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(Eondelyn, Hnndlein). En de plaatsnamen Hondinga-sate te Pieterburen in Hunsego ; Honnewarf, gehucht by Norden in Oost-Friesland ; Hondeghem, dorp in Fransch-Flsanderen, en waarschijnlik
ook Hondschoote, een stad aldaar; Bundrup (Honddorp), dorp in
Jutland; Hundlingen, dorp in Elsas-Lotharingen ; Hunting, in Lotharingen ; Hondelage, dorp hy Brunswijk; Hondeshausen, gehucht
by Treis (Coblentz), Hontem, dorp by Heinsberg, Tandem, dorp
by Olpe, Anndheim, dorp by Simmern (Coblentz), alles in de Rijngewesten. Handingen, dorp bg Hüfingen in Baden ; Huntingdon,
in Engeland, enz.
Als curiosa voege ‘k hier nog by de verklaringen der plaatsnamen Hondeghem en Hondschoote, die Louis de Baecker mededeelt in zijn werk Les Flamands de France (Gend, 1851), te weten:
BHondeghem, séjonr de chien, canis-villa, kien-ville (de hond, chien,
et glem, séjour, demeure”. - BHondschoote,
Euclos aux chiens
(de hopd, chien, et de schoot, scgote, scheut, enclos (beschutt2ng).
Niettemin, Louis de Baecker komt hier nog nader by de waarheid,
dan Van Dale; hy is althans op ‘t rechte spoor.
JOHAN WINKLER.

.

Craechdyck (XxX1, 573). Het-dorp Pingjum (d. i. Pinnia-heim,
Pinninga-heim) in Wonseradeel, Friesland, ligt met zijn landeryen
in een afzonderliken polder, geheel omsloten met een ringformigen
dik, die BPingjumer Balsband”, ook wel » Pingjumer Gouden-halsband” heet. ‘Een Msband en een crue& is al zoo tamelik hetzelfde.
De Friesen vergelyken hun kostbare dyken gaarne by kragen, halsbanden. ringen of hoepels. DEen goudene hoep leit om ‘t land”,
is een uitdrukking, die de Friesen dikwils gebruiken, als ze van
hun zeedyken spreken. Hoep, hoepe is ‘t friesche woord voor hoepel.
En Bgouden” noemen ze dien hoepel wegens de kostbaarheid der
zeedyken, die schatten gouds kosten. Zoo zingt ook de noordfriesche dichter M. Nissen, in zgn lied De Freske (In De freske
Sjemstin ; Altona, 1868, bl. 32) : .
>Göllne ringe een er tegen
,Am de Freske jerre lönth.”
Dat is : Gouden ringen zin daar getrokken om het land der Friesen
(om de Friesen hun land).
JOHAN WINKLElL
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Mof (XXXIII, 38) - komt van muffen (= stinken). Derhalve,
stinkerd.
0. L .
Scholti (XxX11, 386). Hier zij herinnerd, dat Staring in *de
Hoofdige Boer”, bg z$%holte Stuggink” op dit woord aanteekent:
#Oude eertitel, aan sommige landhoeven in het Zutphensche gehecht”.
J. c. d. R.

Arsenaal (XXXIII, 36). Volgens Bilderdgk is arsenatil een adjectivnm, waaronder huis of vertrek verstaan wordt en afkomt varJ +rq%
(man), in tegenstellifig van yuvar~xsiov. Derhalve, het mannen- of
c. L.
wapenhuis of -vertrek.
Boekweit (XxX11, 290). In West-Vlaanderen heeft men mede
sboekendemeel”, Bboekende
koeke”, zelfs de verqeliking Bbleuren
Q. P. ROOS.
as ‘n boekende koeke” d. i. bleek zien.
Bodboeken (XxX, 385; XXXIZ, 475). In ‘t Veluwsche idioom is
bod (in bod doen) boodschap, tiding, bericht, uitnoodiging, oproeping. Iemand die kennis geeft van geboorte of overlëden of van
eenig ander nieuwa is nau ‘t bod doen, of bqjen. ‘t Werkwoord
boden, bod krggen, een oproeping ontvangen, is in -onze taal geen
vreemdeling. Bi Ten Kate (II, 117) vond ik boden, citare, opgegeven als een woord in Gelderland in gebruik. >Godt die mi gheboot” voor sdie mi riep”, is eene spreekwis, bij onze ouden niet
zeldzaam. En nu, dat .bod in verbinding gebracht met boeken,
doet in Bodboeken stedeboeken zien met reglementaire bepalingen,
notulen, berichten, enz.
A . AARSEN.
Kreupelboseh
(XXXII, 343) - is waarschijnlijk niets anders dan
klein bosch, klein hout. De begrippen gering en slecht, gebrekkig
zijn eng verwant. Men zegt: dat is een min (klein) kereltje, zulk
een gedrag is min (laag, gemeen). In Noord-Holland heeten de
kIeine- kinderen skriepjes” en de laagste klasse op school ,de
kriepjesklasse”.
.

Pauslijk, pauselijk (XxX11, 390). Het .figunrl~jke” of Beigenlijke”
heeft óp de inlassching dier toonlooze e (sqheva) geen invloed,
wel de welluidendheid. In Brill’s Spraakleer, bl. 92 V.V., en in de
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>Grondbeginselen
der Ned. Spelling” door te Winkel, 9 112, kan
men daarover het uoodige vinden, om van anderen te zwijgen.
In poëzie heeft men hierin gewenschte vrijheid ; maar ook.in proza,
wanneer het prozaïsche rhythmus dit medebrengt, - dat men daarop
toch wat meer acht gave! - is men aan die inlassohipg niet gehouden. De Vries en te Winkel geven in hun Woordealëst, behalve
de bovenstaaude woorden, ook ,huislgk”. naast >huiselik”, *pr$lik” naast *priselik”, en wellicht nog meerdere.
J. c. d. R.
Vaan, vaantje (XxX11, 341). De verklaring vindt men in de
Taalgids, I, 32. Mr. J. Pan wil hier waant+ voor den naam van
een muntstuk aanzien, naar analogie van paardje en wjder.
IA. A. P.

VRAGEN.
Crupgehl (XxX11,. 119). Van het Grieksohe xqú,~~v komt ,het
‘woord crupt of krupt, crypt of krypt, waarmeê men een onderaardsch kerklokaal aanduidt, onder het koor. Zulke krypten of
krochten zijn er in ons land nog drie: te Rinsumageest, te
Utrecht en te Deventer. Kan wellicht het woord in ‘t algemeen
gebruikt zin voor het onderaardsche,
en dus t. a. p. worden opgevat als groevegeld of grafgeld?
E . LAURILLABD.
Qriekache kalender. De spreekwis: iets uitstellen of verschuiven
Bad calendas graecas”, d. i. tot een tlJd, die nooit aanbreken zal,
is overbekend. Hieruit nu kan gevormd worden: Biets uitstellen
of verschuiven naar of tot den Griekschen kalender”. Men vraagt
of deze uitdrukking reeds burgerrecht verwierf?
Harkeniel, Arkeneil, Alkenir. Is er Nav. XXlX-XXXI herhaalde
malen sprake geweest van latyn in de volkstaal van Dokkum,
thans mag men, en met tieer recht, zoo ik my niet bedriege,
spreken van arabisch in de dageliksche spreektaal .dier overoude
en merkweerdige friesche stede. Een klein, uit het dak van een
huis gehoud geveltje, zoo als dikwils voorkomt aan gebouen die
in gothischen of in herboorte-styl opgetrokken ztin, draagt te
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Dokkum den naam van -haTkenieZtsje. Te Leeuwarden noemt men
zulk een geveltje een wolvedakje, afgeleid van het oudfriesche woord
wolf, wtdf, nederlandsch gewelf en veTw?clft, hoogduitscb Gewdlbe.
Elders in Friesland hoorde ik het een spaensk geveitsje noemen.
Hoe het elders in Nederland* by ‘t volk heet, of by boukundigen,
is my onbekend. Maar in Groningerland draagt, volgens het opstel
B Groningsch Taaleigen”, door J. A., en voorkomende in De Jager’8
Taalkundig Magazen, deel IV (Deventer, 1842), bl. 673, een uitstekende balk op een zolder, om goederen op te hvschen, een
trijsbalk den naam van Arkeneil. Dit dokkumer harkeniel en dit
groninger arkeneil is bljjkbaar een en ‘t zelfde woord, en dit zonderlinge woord wak my langen tid volkomen onverklaarbaar. Maar
nu vind ik dat zulk een geveltje in dien tongval der friesche taal,
welke in Noord-Friesland aan de westkust van ‘t hertogdom Sleeswjjk gesproken wordt, een alkenir heet. (Zie b, v. En Alkenireprettai, in De freske Sjemstin, van M. Nissen. - Altona, 1868).
Dit is zeker weer een andere form, waaronder het zelfde dokkumer
en groninger woord optreedt. De h toch van den dokkumer form
is slechts een onwezenlike aanblazing, de friesche ie en de groninger ei zijn wisselklanken, en de r en Z van de westfriesche en
noordfriesche formen zijn wisselletters. Dit is genoeg bekend en
kan door vele voorbeelden gestaafd worden. Ik meen ergens eens
gelezen te hebben, dat dit woord alkenir, dat waarschinlik ook
wel elders in de Nederlanden of in Neder-Duitschland in gebruik
is, oorspronkelik arabisch is. Trouens, de lettergreep of het voorvoegsel al, het arabische lidwoord, als in alcoran, almanak, alchymii,
alcohol schjjnt dit ook wel aan te duiden. Evenwel, in Dozy’s
Oosterlingen (den Haag, 1867) is dit woord niet te vinden. Wie
verschaft my nadere inlichtingen omtrent den oosterschen oorsprong
van aZke&r, en waar is het nog meer in gebruik?
JOHAN WIXKLER.

[Een .wortel kanara, kanera of kanora schjjnt in ‘t Arabisch niet
in gebruik te wezen, maar wel de afgeleide naamwoorden konar
(Perzisch, vrucht van dea lotusboom), kannarat (citer), kinnárat
(stuk linnen); doch dit een en ander past hier volstrekt niet.
Evenmin kandadjat (gewelf- of muurbalk), als op een anderen
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wortel wgzend. Er moet echter; naar wij meenen, eene lg& bestaan, saamgesteld door prof. R. Dozy, bevattende Arabische
woorden of termen, die in de Westersche talen, vooral in het
Spaansch, ztin overgegaan of daarin verbasterd voorkomen. Dengenen, die het onschatbaar voorrecht genieten bg de bronnen te
zitten, wordt derhalve nader onderzoek dringend aanbevolen.]
Klovenier; kloverkruid. Nav. XXVIII, 383 is sprake van *clouercruyt”, ‘t welk de kloveniersschutters te Brielle van stadswege
bekwamen. Dit is immers z. v. a. *klovenierskruit”, d. w. z. kruit,
hetwelk alleen in dien kloveniersdoelen mocht worden verschoten 3
En vanwaar kloveniep ‘? Z. v. a. kolvenier?
Koerantzen. In m&e jeugd hoorde ik niet zelden dit woord als
bedreiging gebruiken in den zin, waarin door soldaten thans nog
Bkoejeneren” ‘) gebezigd wordt. Zou dat woord soms door de Zwitsersche regimenten in gebruik gebracht zin? Doch de ~Ranz des
vaohes”, de koereye, heet in het Duitsch niet Kuhranz, maar
Kuhreihen. Spreken soms de Zwitser8 van Kuhrans? Vele Zwitsers
stierven aan heimwee bi de herinnering aan hun vaderland, vooral
als die werd levendig gehouden door het zingen van den BKuhreihen”,
waarom ‘t dan ook den Zwitserscheu soldaten verboden was den
Kuhreihen aan te heffeu of op den doedelzak te apelen. - Wan- neer Kuhranz een Zwitsersch woord is voor het Duitsche Kuhreiben, zou Koerantzen als bedreiging kunnen beteekenen: Sik
zal je (nf)leeren den Kuhranz te zingen”, vje straffen alsof je
A. J. C. KREMEB.
den Kuhranz gezongen hadt”.

_d

Kwakel. Nar. XXV, 630 leest men dat een trictracbord oudtids
ook quaeckbord of quaeckelbord heette. En over de Houtvaart b$
de Brouwersvaart te Haarlem ligt een Awakelbrug. Is er verband
tussohen ééne en andere benaming? Wat is kwakel? Te Tiel
woonde in 1698 eene Anna Maria Quakel, huisvrouw van Willem
de Reuver (zie iVav. YXVll, 525), en Machtilda Hoofd, dr v. Willem
en Ida Quekel, huwde, volg. Nav. XXVI, 49, Johan Pietersz. v. der
Meyde, heer van Sleewijk, in 1644 burgemeester van Rotterdam,
enz. Zie het wapen van Quekel in Nav. XXVI, 50. - Of moet
‘) koeionneeren.

.
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men hier aan kwakelen (babbelen) denken, zoodat het eene’brug
was, in welker omtrek of waarop, tegen de leuning aangeleund,
de babbelaars zich lieten vinden ?
Lanspeesat. Nav. XXVIII, 63 leest men van lansbosaet &ULYpesaat] der schuttersrol. -Wat is dat voor een functionaris?
lKalefitz-recht. Wordt ‘Nuv. XXVII, 165 vermeld, dat na het
beleg van Alkmaar 2 Dec. 1573 over vermeende ‘verraders, beschuldigd dat zij tgdens het beleg zich aan de verdediging der stad
hadden willen onttrekken, Bmalefitz recht” gehouden ‘is : uit het
redebeleid blikt, dat dit thans zou worden uitgedrukt .den krggsraad spannen”. ‘t Schgnt een krggsterm vau die dagen geweest
te zijn, die echter onvolledl,‘W uitdrukte wat men er door wenschte
aau te duiden. ,Malefitz” komt &getwDfeld af van Bmalefacere”,
en zal verbasterd zijn uit ,maleficium”; derhalve is smalefitzrecht”
z. v. a. nwanbedrgfs-recht”
= rechterlijk verhoor van vermeende
of werkelike boosdoeners. Bezigde men destëds dezen t,erm.ook in
het burgerlik recht? En is Nihoff ‘8 verklaring (Verz. v. Oork.,
VI, I, bl. 188), smalafiz-recht” = blgfstraffelgk recht” wel juist?
Smous. De oorsprong van paap, geus is voldoende bekend, doch
X.
vanwaar de benaming smous?
[Zie Nav. XXV, 80, 197, 349; XXVII, 4.1
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Altunga of Altringa (XXVII, 1 0, 48 0, 101, 256; X, 324).
Wordt hier de familie Aldringa bedoeld, deze kwam uit Oostfriesland ; haar stamhuis was Nes. Men zie o. a. Tjaden’s Gelehrtes Ostfriesl. 1,223. Vandaar kwam ze in de provincie Groningen, waar ze de
hoogste eerambten heeft bekleed. Gerhard of Geert Aldringa was
1658-76 lid van gedeputeerde staten, van de staten-generaal en ter
Admiraliteit te Amsterdam, alsook curator der Akademie.
M’.
Tamminga (XxX1, 356). Eene ms. genealogie, die men vergeQken kan met de gedrukte in het -tamboek van den Frieschen
adel, geeft het volgende:

Allert Tamminga toe Bellingeweer “) tr. Susanna Sweder of ‘Swier v. der Eze en
Marg. v. Laer van Laerwold dr.
Onno T. toe B., tr. Cecilia, Eger of Eggerik 2, Beninga
Hg was Gedeput. staat der Ommelanden, 1620, 21, 26.
Eger T., Majoor, Onno T. op Lutr. Eilca Clant van dema te Usquert 4,
Stedum, E;lco en tr. 6 nov. 1643
Willemina Hin- Elisab. Rengers.
-. - - ckaert dr. 3).
Elisabeth T., tr.
la Evert Lewe
v. Klinkenborg *),
20 Egbert Horen- ken, 3O Feio SicEiloo T., raad+ kinghe.
heer 1687-1708,
en burgemeester
1710-18, te Groningen 6). tr. Allegonda Eeck 7).
:-/-e-Eger T.,heer v. Maars- Johanna Wilhelmina
bergen, t te ‘s Hage T., tr. Onno Sickinghe.
1752, 18 Febr., zijnde raadsheer sedert 1721,
bg deszelfs begraveuis en burgemr 1754, 56,
het wapen als van den te Gron.,S25 Aug.175f.
laatsten van ztin geslagt verbroken en de Eilco Eger Tamminga
stukken daarvan op de Sickinghe, burgemr te
kist gelegd geworden. Gron. 1788 en verv.
Allert T.,
edelman van
graaf Hendrik, stadh.
v. Frieal., is
verongelukt
met z$n
eigen roer,
a” . . . .
Otino T.,
Capt. Lieut.

Schotto T. toe Bellingeweer,tr.Catharina Sickmhge 9.

en Snna v. Beveren dr.

Swier T., sergeant, majoor en veryolgens collonel, tr. Lebuina Elisab., Boldewijn Sleet en
Marg. v. Riiswijk dr.
~..
--Mih
Onno T. toe ‘B., OnnoT.,capc 1667, Boldewijn Cecilia T., Theodora ‘1).
j- als lid van den
tr. Willemina,
T . , captvan tr. Berent,
raad van State te Duce Hemmema de Guardes Hillebrand
‘s Gravenh. 2 Oct. enBarber Ehren- te Gronin- Gruijs toe
1689’); tr. Beu- treuter dr. l$j is gen 1668.
Lellens e n
wina Rengers,Eg- a0 1674 iu ‘t beleg
Geert.ruid
hert en Wlllemina van Grave gesneuHorenken
PolmBn dr.
veld.
zoon ‘O).
-. Schatte T. Is).
Albertina Stier T.
Willemina T., tr. T.,tr.David OnnoWillem
Frans v. Rnrma- Constantin T., + jong.
nia. Zij t 1752 dn Tour lb).
te Groningen,hoog
bejaard ‘3).
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l) ‘t Huis te Bellingeweer, bij Winsum, vindt men afgebeeld op de kaarten
van Groningen door Coenders (1675 à 96) en Beckeringh (omstr. 1781) ; ‘t werd
in 1819 of 20 gesloopt.
4 E g g e , Eggert, Eggerik, Eger, sind uralte Ostfriesische Mannanamen.
Joh. Cadoviua in Memoriali Linguae Fris. antiq. Mapt., aangehaald bU Tjaden,
Gelebrtes 0. F., 1, 92 in not. -- Eger B., hoveling te Grimersum, was de
eerste hofrigter in Oostfriesland, 1693. (Wiarda, 0. F. Gesch. 111, 224). Zijne
vrouw was de dochter van Schotto de of v. B., van wiea Coenders in het Nobil.
Gron. ms., art. Onsta, aanteekent: rIn dit zelve jaar (1563) op den 9 Ju1U o. 3.
is in den oorlog dood gebleven den vromen Schotto Beueren, drost tot Benthem, dewelke ware getrouwt aan juffr. Eilca Onsta”.
*) zuster van Adriaan Clant v. St., afgevaardigd tot den Vredehandel te
Monster, 1648, wiens tweede vrouw, Anna Tnmminga, baar mans zuster was
en wed. z. k. van Jkhr. Unico Rengers (vader, bi Elisab. Clant., van Elisabeth,
erfdr op Ludema, die volgt).
‘) HG was 1636-1648 ontvanger-generaal van Stad en Lande. Zyne
vrouw bragt hem ‘t huis Ludema ten huwelijk. Beiden leefden nog in 1682,
blgkens aankomstbrief van 23 Dec. d. j., waarbë ZG eenige landen en heemsteden verkoopen en overdragen aan Willemina Polman, wede. Rengers, in
4 welken hg heet Onno T., heer van Luidema, tot Usquert, Uithuisen, Uithuistermeeden, Sandeweer, Cloosterbuiren, Obergum ende in de Vierbuiren Joncker
ende Hovelinck, President der Ommelanden tusschen de Eems ende Lauwera.
Titia Brongersma maakte, in hare Brolzswaan, Gron. 1686, blz. 215, een lgkzang op zijn overlgden, waaruit blikt dat zijne vrouw vóór hem gestorven is.
*) Eerst gedeput. staat, 1643, 44, daarna lid 1645-52, en luit. voorzitter
van de Hooge Justitie- of Hoofdmannenkamer van Stad en Lande 1653-56,
en vervolgens wegens de Ommelanden afgevaardigd in de Staten Generaal
1659, 60.
s) Hij had ook zitting in de prov. rekenkamer, onder de gezworenen, in
de stat. ge&, ter admiralit. te Harlingen, in de gedep. stat., den raad van
state, .de hooge justitiekamer, en was curator der Gron. Akademie. Naar
eene annt. in een ms. Regeringsb. van Stad en Lande, stierf h/j 26 Jan. 1721. -.
In een aankomatbrief van eene plaats te Morra in Westfriesland, voor hem,
als hoveling, beleden, dd. 1 April 1701, heet hg Eiloo T., Jr. ‘en Hovelingh
tot Obergum cum annexis, mede in de Zeertip, Enum, Leermez en ‘t Zandt.
‘) Den 17 Jan. 1675 gecopuleerd Jr. Lodewik Schaffer en Jufr. Alagunda
Eeck. Den 1 April 1678 gecopuleerd Jr. Eylko T. met vrouw Alagunda Eeck,
wede. Jr. Lodewijk Sdhaffer (Trouwboek van Wirdum, bU Appingadam). Zeker
eene dochter van dr. Johan Eeuk of Eek (zoon van Tjaard Eeck, voornaam
koopman in hout tti Farmsum, en Johanna Rernards), burgemr te Groningen,
enz., + 10 Juni 1663 (door Scheltema in Stk. Nederl. 1, 314; 11,579, vermeld),
en van z&te eerste vrouw Aldegonda Asserhuis. Denkelik was he de stichter
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van het huis Ekenstein, later aan de familie Alberda gekomen, en de vader
van Johan Eeck, burgemr te Gron. 1712, wiena wapen nog voor weinige jaren
op een geschilderd glasraam in de A-kerk aldaar prikte, en in goud een rooden
eekhoorn, op den helm tusschen eene gouden vlugt herhaald, vertoonde.
s) Haar oudste zuster Susanna, tr. Me110 Alberda op Menkema teuithuizeu,
later, bij koop in 1695 eigeuaar geworden vau het huis Reusuma op de Meeden. Beider zoon Oauo kreeg den geslachtsnaam Tamminga bij den $nen.
Beider zoon Evert Joost Lewe v. Aduard had volgens een kwartierstaat op
perk. deze kwartieren van moederszgde :
Tamminga
Beninga
Rengera
Clant
Schaffer
Clooster
ten Water (Sze)
Alberda
Bever
Eze
Laer
Alberda
J e n s e m a (sic)
Onsta
Manninga
Broersema.
3 91689, den 11 Oct., op Vrijdag ‘savonds om 6 uur is mijnzwager Onno T.
overleeden in ‘s Grav., en den 22 Oot. ‘s av. van W&sum uit het schip gehaald,
en met toorssen na Bellingeweer gebragt, en in de kelder van de kerk needer
gezet”. bant. van geboorte en versterf, gevonden onder den boedel van juffer
Gesina Rengers (T 4 Febr. 1733). Baltasar Bekker droeg zsn Onderz. v, d.
beteken. der Kometen, Leuw. 1683, aan hem op. Hij bekleedde verschillende
ambten en was de broeder van: 1. Cecilia T., gehuwd met Lamoraal v. der
Noot, heer van Risoir en Nieulandt (Nuland, hem aangekomen van zijne moeder, Luoretia v. Stakenbroeck), kapitein (blijkens zëne aanstelling van 10 Oct.
1662, in mijn bezit);: 2. Johan T., kapt.r de blinde T. bggenaamd, die geh.
was met Sibilla de Sanderen of Sander (vgl. Nav. XVI, 24, 26) en een of meer
kinderen.
Luidens scheidbrief van 30 Jan. 1666 der nagelaten goederen van w$en
Sohotto T. en Cath. Sickinghe, waren Onno T. op Ludema voormond, Feio
Sickinge op Warffumboruh en de lieut.-col. Swier T. voogden over hunne twee
zonen Onno en Jan, eu waa hunne zuster Cecilia toen reeds gehuwd met
v. der Noot (hunne huwelUkscentr. zijn van 26 Mei 1665).
i”) Zij stierf, volgens haar wapenbord met opschrift en kwartieren, vroeger
in de dorpskerk van Lellens aanwezig, den 20 Maart 1690. Hg stierf 13 April
1724. Vgl. Gron. Bidr. 11, 320.
Kwartieren:
Tamminga
Schaffer
Ripperda
Caeter
Onsta
Besten
Moulaert
Jarges

v. der Eeze
Laer
ter Helle
Moulaert
ten Water
Sticke
Gslen
Raetsvelt

Beninga
Clooster
Doornum
Oplewert
Weerdum
Houwerda
Kniphuysen
Folckershuysen

de Bever.
Onsta
Roemmerborg
Tamminga
Rengers
Lewe
Jarges
Laer
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s1oet
Haghen
I
Rijsw$ck
Knappert
Vos v. Steenwgk Welevelt
Handtschocker gen. Doorwset Moulaert
Ruitenburoh
Spijrijnck
Cru+3
Appeldoorn
Diepenbroeck Moore
Deiiden
Ieaelmu@3n
Lanckhala
Ruerlo
v. der Beeck
Clooster
Cru&.e
Moulaert
Zeneghe
Itteraum
Blarichorst
Suire
Dulsen
Kruese(r i’)
Vieraecker
Roueken
Rypperbant.
Essen
11) ‘t Stamb. v. d. Fr. adel noemt haar Theodora Margaretha en gehuwd
met Taco de Sigers ther Borch. Dit wordt bevestigd door den scheidbrief
dd. Groningen 23 Nov. 1700 tusschen de kindaren van Jr. Johan de S. th. B.
en Eva v. Dedem, ehelieden, waarin Berent Gruijs tot Lellens Pvoormont”
genoemd wordt van de onmondige kinderen van w$en Taco de S. th. B. Tin
apn levent Capitain en Majoor van een ragt. te voet”, en van Th. Marg. Tamminga. Hun zoon Jan Reint verkreeg op ziju verzoek 11 Maart 1720 een
nAttest van de Ed. Mog. HH. der Ommelanden tusschen de Eems en de Lauwera, waarbi wordt verklaard, dat- de famille ziner moeder, de Tamminga’s,
van oudsher als adeluk bekend zin geweest”. ‘t Huwlpksaontract van Jan
Reint en Anna Marg. v. Borck (dr v. Writzer, capit. v. e. comp. inf, en
Alegonda Anna v. Dompselaar), 8 NOV. 1721, vermeldt ook z&e ouders
is) Geb. te Gron. 24 Febr. 1675. Zijn jonger broeder Egbert werd geb. te
Belliogeweer 23. Mei 1679 (Aant. van geb. enz., als bov.). Schotto sohint in
Staatschen dienst en met Orsel v. Grovestins gehuwd geweest te zijn.
is) Zi was, volge& b. a. Aant. van geb. enz., den 14 Juni 1676 te Bellingeweer geboren. Beider dochter bragt door haar huwelik (19 Aug. 1732) met
Pier Willem (Pyrrhus Wilhelmus) v. Sytzama, Bellingeweer in dit geslacht ; en
het was op dit huis, dat zine dochter uit ztin le huw., Clara Feyoena, geb. te
Leeuw. 5 April 1729, de aBellingeweer&r Uitspanningen” dichtte, die in 1746
te Groningen b$ Jurjen Spandaw, drukker en boekverkoper in de Swane-straat,
in de Nieuwe Atlats, het licht zagen.
i*) Door dit huwelik kwam het leen de Nyefe+stie in de familie du Tour,
Zie Advys. rak. het Heerlyk Lheen, genmd de Nyefenne of Hemmema-Lheen.
zynde het eenigste van die natuur i. d. prov. van Friesl. Fran. z. j. (1768)..

Onder de gedichten van Cath. Joh. de With (achter hare BGetrouwe Herderin”, Lantspel, Rott. 1719) komt, blz. 60-63, voor:
Adelgunde, Herderszang ter brnilofte van den Hoogwelgeboren
Heere Eger T., Gedeputeerde van Stadt en Lande ter vergaderinge
van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereende fiederlanden, enz. enz., en de Hoogwelgebore
Jongkvrouwe Ieabella
Sofia v. der Muelen tot Msarsber’gen, enz. enz. In Utrecht den 23
der Lentemaant des hars 1718. Den 21 Ang. 1751 werd ten
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zinen behoeve te Groningen eene BGerechtelike verklaring omtrent den adel van het gesIacht T.” gegeven, afgedrukt in de Bgdr. .
tot de gesch. en oudhk. van de prov. Gron. x. (Grou. 1!373), 71. Kortelik vermeldt hem Scheltema in Staatk. Neder]. 11, 357, terwijl de
Nederl. Jaerb. van Febr. 1752 ‘t volgende mededeelen: .‘s GravenRage. Wyders is hier overleden op den 12den dezer Sprokkelmaend
aen een beroerte in den óuderdom van ontrent 72 jaren de Heer
Eger T., Heer van Maesbergen (tic), Hoogbailluw van Dalem en
‘s Hertogenrade, hebbende sedert vele jaren wegens de Provintie
Groningen ter vergaderinge van de Staten Generael zitting gehad,
zynde des zelfs lyk op den 18den, des avonds, met veel staetsie in
de Groote Kerk hier begraven, en, vermits die Heer het laetste
manlyk oir van zyn Stamhuis was, deszelfs Wapenschild te gelyk
verbroken en in ‘t graf gelegd”. - Het opschrift van zgn wapenbord in gezegde kerk, Baen de Noordzyde van het midden-koor”,
geeft Timarete’s Yerzam. van Gedenkst. in Nederl. 11, 124, 125,
en eindigt met deze uit het latijn vertaalde woorden: lsen hebben,
met veel bedruktheid, dit gedenkteeken bezorgt te doen maeken,
deszelfs eenige overgebleven dochter Constantia Clara Taminga
(sic), en schoonzoon met haer in huwelyk verëenigd, Joh. Jac. de
Geer v. Rynhuyzen. 1752. He overleed den laden van Sprokkelmaend”. - Wat zin titel van Dleenheer van Wedde en Westermoldingerland aangaat, deze heerlijkheid kwam in 1619, bij koop van
Willem v. den Hove, aan de stad Groningen. >Van dien tyd af,
zegt de schrijver van den Tegenw. Staat van Stad en Laude,
11, 426, is Groningen in het ongestoord bezit deezer Heerlykheid
gebleven; ofschoon niet zy, maar iemand, gewoonlyk één uit haare
regeering, en van die daartoe benoemd, by de vier Leenheeren (de
Staten van Overgssel,
Holland, Brabant en Friesland) er mede
beleend wordt; en na wiens dood telkens een ander moet voorgesteld en aangenomen wordeo. Edoch deeze bekende leenman
heeft niets in de heerlykheid te zeggen : daar het -hoofdbestier de
Raad van Groningen aan zig gehouden heeft, en het overige met
het regtswezen, namens de stad, laat waarnemen door eenen Drossard en twee Rigteren”. - Op het Gron. Archief berusten de leenbrieven van 18 Jan., 16 Febr., 29 Naart en 27.Aprill714, waarbij
de burgemeester Eger Tamminga wordt beleend met het huis en
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slot te Wedde en de landen, dorpen en heerlekheden van Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Hierbë valt op te merken, dat
in 1714 geen Eger, maar een Eilco T. als burgemr van Groningen
voorkomt, die in 1721 moet gestorven zin; denkelijk ging toen
het leen over op zijn zoon Eger. Vóór hem z@ de burgemr
Wolter Schonenborg in 1640, en de raadsheer Johan Eeck in 1672;
na hem de burgemr Anton Adriaan v. fddekinge in 1752, er mede
beleend geworden.
Over de eerste generatiën, die mlJ, in beide geslachtslijsten, onvolledig en onnauwkeurig toeschënen, in een volgend artikel.
x0.

VRAGEN.
Baolut. Kan iemand biaonderheden mededeelen omtrent Backx
of Bacx, in de drie laatste eeuwen gevestigd geweest te Oosterhout?
Wapen: veld v. zilver; schildhoofd van rood, beladen met loopenden leeuw v. zilver; helmteeken: klimmende dito leeuw. Lk ben in
het bezit van genealogische tabellen 1200-1500 en vau 1680 tot
heden. Die van tusschentgds ontbreken.’ Gaarne geef ik belangX.
@tellenden inzage hiervan.
v. Budel. Johan v. B., ridder, huwt Aleid v. Kriekenbeek 1358.
Johan v. B. van Dorrenwold 1384. Johan v. B. huwt Elisabeth
v. Blitterswgk 1494. Aldus bi Fahne (11, 214). Dit geslacht voerde
drie muurankers (molenyzers) evenals vele oudere geslachten uit
Peelland, (N. Brabant). Is er meer van bekend?
A. J. C. KREMER.

v. der @jok en v. der Vught. Den 5 Mei’ 1669 is te Maassluis
geh. Maurits Jacobszn v. (der) E$k m. Aletta v. der Vught Teunisdr.
Wie deelt mj van deze personen mede de namen hunner ouders
EIJCK V. ZUIJLICRJh’o6.
en de omschrgving hunner wapens?
, de Haan en Wentholt. Wie waren de ouders, grootouders enz.
van den o. a. tusschen 1840 en 1850 te Arnhem gewoond hebbenden kapitein der genie . , . . de Haan en zëne echtgenoot . . I . .
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Wentholt? Hunne dochter is gehuwd geweest met Jhr DrnUveStein? Kan eerstgenoemde tot dezelfde familie behoord hebben met
Philippus en Wouter de Haan, zoons van Pieter de Haan (geb.
1738, + te Slootdgk 23 Febr. 1805) bij Ariaautje Hoogeveen
(geb. 1746, ) te Slootdijk 9 Jan. 1806)? En kan de andere Z$I
geweest eene kleindochter van Jhr Mr Evert Jan Wentholt bij
Johanna Jacoba Bouricius (geh. 16 Mei 1775)P
N.
.

[Zie Wentholt in Hwald. Bibl. 1881, bl. 180,223, 4, enz. Zie ook
aldaar en ibid. 1882, bl. 320 Bouricius. - SlootdUk = Slooterdgk?]
Huybrechte (Huybrechteen, Rubrechts) (XxX11, 205). Kan Johanna
Huybregts of Huybrechts, als wed. van Mr. Joannes Hartygius(?)
5 Febr. 1647 te Oost Duiveland (Zeeland) hertr. m. Georgius Nolthenius wedr. v. Maria v. Wesell, tot ditzelfde geslacht behoord hebben? Hoe dan, en welk wapen voerde z$?
N.
[Komt het wapen van Nuv. XXX, 113 0 wellicht in aanmerking?]
Kneppem. Naar ik meen overleed in den loop van het vorige
jaar te Kampen de weduwe van den hoofdofficier Frans Kn. Kan
men iets mededeelen aangaande deze familie 3 In het midden der
vorige eeuw huwde Leonard Thielen Johanna Maria Kn., dr
v. Frank Kn. uit Huekelhoven en Anna Gertrud Hansen uit
Benckendorff. Frank Kn. voerde In blauw een keper van zilver,
verzeld van drie vëfpuntige dito sterren ; helmteeken: een der
sterren uit het schild tusschen eene vlucht, (Krudener of Kr&,?)
A. J. C.

KREMER.

Krieger. Op den Amsterdamschèn ChirurgiJns.almanak voor 1797
vindt men o. a. het wapen van Hendrik Willem Kr., zijnde een
ruiter te paard (kriger). Wie geeft de kleuren en eene nauwkeurige
beschrijving? Gezegde Kr. was chirurgin en stads-breukmeester te
Amsterdam ; uit zen echt met Aletta Reb. Creutz sproten verscheidene dochters benevens een zoon Casper, geh. m. Wilhelmina
Rozendael. Zijn broeder Wilhelm Leeudert Kr, (geh. met Joha. Mulder) werd 1785 als pred. naar Utrecht beroepen, en had kinderen.
Bestaat de familie Krieger nog? Er zlJn belangrijke familiepapieren
ter mededeeling voorhanden.
(Adres Nuv. XXXIII, 48 0).
JOH. THROD. DE RAADT.
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[Wilhelm Leendert Krieger, bovengenoemd, was achtereenvolgens
pred. te ‘s Graveland, Zwolle, XUmegen, Utrecht en ‘8 &avenhsge,
ter laatster plaatse tevens hofprediker. Hi leeft nog voort in zine
Gesprekken en Overdenkingen over het
Liden en Sterven van
onzen Heer8 Jezus Christus”, waarvan de eerste druk 13 Oct. 1783
te Zwolle verscheen en zelfs nog in 1857 te Amsterdam bg Allart
en v. der Made een 5e druk het licht zag. - In 1850 bekleedde
nog een Krieger een hoogleeraarsambt te Leiden.]
den Steen. In het aan historische en genealogische gegevens
r+jke opstel van Herald. Bibl. 1883, bl. 30-59, treft men (bl. 51)
a’. 1544 eene Arnolda v. den Steen aan, .die straks Arnolda v. der
Steen heet. Ook bl. 53 en 59 leest men van v. der Steen, alles
te Emmerik en in de buurt. De Gesl. Aant. v. Mr. J. v. Doorninck,
bl. 417, gewagen van Jhr Johan. v. den St. uit Emmerik, die
13 Mei 1606 te Deventer Elisabeth v. Bloys huwde. De naam
Arend komt bi v. den Steen nog omstr. 1740 voor, Moet derhalve
in Herald. Bibl. t. a. pl. niet overal sprake zin van v. den Steen?
V.

de Wíth. Bestaat er -eene genealogie van de W., waartoe behooren : Adriaan de With wiens wed. Margaretha de With te Utrecht
t 16 Dec. 1630, alsmede Gosuinus d. W. tr. Elisabeth 1’Hommelle.
Der laatsten kinderen, allen te Utrecht gedoopt, waren: 1. Ludolphus ged. 23 Mei 165.1, pred. te Doorn 8 Juli 1674, te Hhenen
10 Juli 1676, te Rotterdam 4 ivIei 1681, j- al& 16 Apr. 1704;
wie was zine echtgenoote? 2. Johannes ged. 11 Sept. 1653, student
te Utrecht 1669; 3. Wilhelmina ged. 9 Mrt 1656; 4. Adrianus ged.
1 Apr. 1659; 5. Elisabeth ged. 24 Nov. 1661 ; 6. Johanna Elisa. beth ged. 26 Mei 1664. - ,Mr. Adriaan de With tr. Catharina
v. Laren; hunne kinderen, te Utrecht gedoopt, waren: Ludolphus
29 Febr. lri52; Johanna Maria 25 Sept. 1653; Wilhelmina 29 Apr.
1655 ; Daniel 7 Jan. 1658; Benrilrus 14 Aug. 1659; Margaretha
2 Dec. 16GO; Sebastiaan 23 Jan. 1662, Sebastiaan 21 Jan. 1663,
Gerarda 21 Juli 1664. - Gerardus de With tr. l”. Margaretha
v. Geulen, waarbg (te Utrecht gedoopt): Johannes 9 Dec. 1646,
Jacob 26 Juli 1649, Wilhelmina 5 Oct. 1651; tr. 2”. Elisabeth
v. Dalen, waarbi Gerardns ged. te Utrecht 2 Aug. 1658. -Cor-
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nelis de With tr. Gisberta Vosch,. hunne kinderen, te Utrecht
gedoopt, waren : Cornelis 23 Juli 1658, Johannes 1 Apr. 1660, Pieter
23 Jan. 1662 . - Willem d. W. tr. Belia v. Wely, waarbg Johanna ged.
te Utrecht 15 Juli 1663. Volgens aanteekening zou tot dit geslacht
behooren Jan de With kapitein bi de admir. in Friesland, die bij
Wiekje Uinnema o. a. had Sophia Clara geh. m. Ignatius Breda
drost van Zevenbergen en Rebecca geh. mi Sjoerd Ripperda, griffier v. den laude v. Oisterwik. Behoort hier ook Witte Cornelisz.
de With, die vqerde In rood drie (2, 1) musschen van zilver? v . o .
de Jongh. Welk wapen voert dit geslacht, waartoe behooren

Hendrik de Jongh, wiens zoon Ary de J. omstr. 1715 te Rotterdam
tr. Elisabeth Mackay Danielsdr, en Johannes de J. omatr. denzelfden
tgd aldaar getr. met Geertruida Outshoorn of v. Outshoorn. Ook
meerdere gegevens worden gevraagd. In 1732 werd het wapen van
Cornelis de J. te R. in de Groote-kerk opgehangen; hoe was het,
en wie was h$ ?
v. 0.
Wapen. Welke familie voerde of voert gevierendeeld: 1 en 4
een boom; 2 en 3 een vlerk of vleugel met de punt naar boven
(in 2 de ronding naar de rechterzide van het schild gekeerd, in
3 omgewend). Dekkleeden. Helm aanziende met wrong. Helmteeken,
een boom van het schild tusschen een vlucht. Ik trof het aan op
J . V . VLLELDEN.
een tweetal overdekte roemers.
Wapens. Welke familie voert In zilver drie boomen v. groen,
waartusschen springend hert v. rood? - Wat is het wapen van
Alstedt afkomstig uit Saksen ? En dat van Verschoor v. Nisse ?
V.
Bestaat er eene genealogie van deze familie?
[Het Armorial geeft als een wapen V. (Geld.) In zilver omge- *
keerde wereldbol v. blauw, omgord en gekluist van goud. Zie den
oorsprong van dien bol in Rietstap’s Handb. d:Wapenk., bl. 272.1
de Wijs. Wat is het devies behoorende bi het wapen dezer familie

(Stichtsch) gelijk dat Nav. XXVII, 482, 576 beschreven staat, en
waarvan ïVav. XXVIII, 94 een variant voorkomt. En wat is het
IJ.
rechte, de beschriving zelve of de variant?

G E.S C H I E D E N 18,
Prins Frederik (XxX11, 156, enz.). De nagedachtenis van, dezen
onvergetelgken prins uit ons vorst,enhnis
werd in warme bewoordingen gehuldigd door Prediger Lohman te Neuwied in z&e rede,
gehouden bij den doop ‘op het vorstelijk slot alda.ar i. d. Zaterdag
5 Mei ‘83 van Wilhelmine Auguste Friederike Marie Louise Elisabeth, jongstgeboren kind van Wilhelm prins von Wied en van
Maria v. Oranje-Nassau (vgl. Nav. XXI, 106; XxX11, 534). De
jonggeborene wordt genoemd naar hare tante, prinses Elisabeth,
de koningin van Roumanië, die haar ten doop hield.
Oneenigheden
t e Brielle a” 1851 ( V e r v o l g v a n b l . 97-103). In
de Vroedschapsvergadering van 17 Febr. 1651 werd het door de
Staten gegeven Oct$rooi voorgelezen, maar de Burgemeester Van
Aelnionde droeg toen tevens voor, ;ohoe dat tot sijne kennisse was
gekomen, d a t d e Capiteijnen vande Burgerie op huiden h a d d e n
doen aenspreecken tegens de kloeke vijff uuren deses daeghs de
Chrisraden vaude respective Vendels”, en dat hg daarom ,de vergaderënge in bedencken gaff, off niet dienstigh soude s1Jn, dat de
knechts vande respective vendels vande Burgerie inde vergadergnge
wierden ontbooden, opdat de voorsz. aenspraeoke uit haer machte
werden verstaen”. Er werd besloten »de knechts vande vendelen
te ontbieden, ende de voorsz. aenspraecke vande respective Chr&+
raden verstaen hebbende deselve door de voorsz. knechts wegens
ende d e capitegnen vaqde
dese vergaderijnge te doen opseggen,
burgerie inde vergadertinge te ontbieden, ende uut .deselve te verstaen,
t o t w a t eijade bi henluiden d e voorsz. Chrisraet w a s
geconvoceert geweest”. De sstadtsboode” rapporteerde weldra, dat
de »capiteënen Meeuwesteijn ende de Vogel daer voóren waeren”,
maar dat »capu Taerlyngh” niet te vinden was. Aan Meeuwestein en
De Vogel, binnengelaten zijnde, werd de gezegde vraag gedaan,
10

en zi antwoordden, dat .de vergndergnge tot dien einde bë h u n
was geleit, omme onder andere te discoureren ende t e v e r h a n delen t’ recht vande burgerie, alsoo si van eenige daertoe waeren
aengemuent”. Voorts werden abjj deselve veele ende verscheiden
propoosten van die materie indeue vergaderinge gévoert”. D e
Vroedschap, hen buiten hebbende laten staan, besloot >de voorsz.
Cap.en ernstelijck, te vermanen tot vrede ende eendraght, ende
vrundelijck te versouken d a t sij gelieven wilden vant’ gunt si
voorgenomen hadden affstsnt te doen, ende hadden sij van wegen
haer tochten ende wnghten yetwes te versouken, off ymant vande
burgerie, be d e welcke sij seijden aengemaent te sijn, y e t w e s t e
versouken ofte te seggen hadde, dat sjj, soo Cap.en als Burgers,
haer souden addresseeren aen dese vergaderinge, dat deselve genegen
was haer in alle billickheit ende redeljjckhegt te handhaven ende
te mainteneeren”. Van Aelmonde deelde den Bcapitegnen”, uu met
Taerlyugh
binnengekomen, het besluit mede, waarop zi ten antwoord gaven, *dat sij niet liever en sagen d.an dat de vrede ende
eendraght wierden onderhouden ende dat @j sulcx souden souken
te betrachten”. - In de eerstvolgende maanden behoefde de Stedelijke Regeering niet meer samen te komen om te beraadslagen
over manifestaties tegen het, verleende Octrooi. De burgerij scheen
de quaestie in het vergeetboek te hebben geschreven, en de Magistraten namen den 15 Mei 1651 zelfs het besluit, Bdat de Sohutterëe opden derden Pincxsterdach als naer ouder gewoonte wederom
marcheren ende wapeuschouwinghe doen” zou, Domme het doen
van welcken pincxtertocht ider vendel schutters de nombre van
cc ti buscrujjt ende lonten geaccordeert” werd. In de maand Juli
bleek het evenwel, dat de ontevredenheid over het Octrooi niet
w a s geweken. Op denzelfden dag, waarop het te Brielle zijnde
*guarnisoen”, dat toen uit 5 kompagnieën bestond, den voorgeschreven nieuwen eed deed, den 4den Juli 1651, moest zoowel de
Magistraat als de Vroedschap vergaderen tengevolgevan gebleken
pogingen ter spertnrbatie” van de burgerjj. Wat er geschied was
en wat de Regeering deed, leeren ons de volgende Resoluties.
Res. Vroedsch. 4 Juli 1651. *Es bij eenige leden vanden Vroetschsppe
geproponeert tot haerer kennisse gecomen te sgn, hoe dat
eenige persoonen tot perturbatie vande Burgerëe ende iugeesetenen
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deser Stede van voornemens sol;den sijn, omme aende Ed. Groot
Mo. Heeren Staten van Hollant ende Westvrgeslant t e p r e s e n teren seeckere requeste tot verniétiughe vant Octroij, bg de Stadt
geoptineert nopende het stellen ende formeren vande
Magistraet
alhier, van welcke requeste kennisse ende oepeninge soude sgn
gedaen aenden Burgemeester Van der Goes. Ende alsoo den voorn.
Burgemeester daerop instantelijcken es versocht
den ‘Vroetschappe
vande ware geschapentheijt van dijen naerder te willen berechten,
ten einde omme, t’ selve gesijen,
daerop gedisponeert te mogen
werden als ten meesten dienste, r u s t e ende vrede vande s t a d t
bevonden soude mogen werden te behooren, doch dat sijnne E.
hem daervan was excuserende daervan sonderlinghe geene particulgere k e n n i s s e t e h e b b e n ende sulcx daervan gene oepeninge
wgderti t e tonnen d o e n : soo es neer deliberatie goet gevonden
eenighe vut het midden van dese vergaderinghe te committeren
met volcomen last ende bevel, omme ter meer gemelte vergaderinghe van haere Ed. Groot Mo. te compareren ende aldaer te
onderstaen ende haer te informeren opten innehouden vande voorsz.
requeste ende daervan te versoucken copie, met last oock omme
ter voorsz.’ vergaderinge te vert,oonen
wat bij de voorn. turbulente
persoonen tot vernietinge vant voorsz. octrog met het stroeien
van sedit,ieuse ende oproerighe pasquillen ende proposten onder de
gemeente alhier van dach tot dach jegens de goede intentie vanden Vroetschappe tot perturbatie vande selue gemeente wert onderstaen ende int werck gestelt, ende voorts omme alles te doen ende
helpen resolueren dat tot mainctenue van t’ voorsz. octroij ende
weeringe van seditie ende oproer van noode wesen ende behooren
sal; tot vutvoeringe van alle twelcke gecommitteert slJn de burgemeester-thesaurier Aelmonde mitsgaders Johan Schrobbelingh ende
Mr. Cornelis Briel. Gelijck mede den Pensionaris deser Stede bij
desen wert gelast niets te doen ofte helpen resolueren ofte adviseren dat’ tot nadeel van tselue octroeij bg imanden soude mogen .
werden voorgenomen, maer dat hij de Vroetschappe van alles
getrouwel&ken sal hebben te rapporteren”.
Res. Mag. 4 Jnl. 1651. ~Alsoo nu onlanghs geleden bij eenighe
aeditieuse. ende ongeruste persoonen alhier onder de Gemeente es
gestroegt ende gedevulgeert seecker vuil geschrifte ende fameus
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libel tot ‘laste van eenige regenten vande Stadt, t’ welcke oock
de voorleden nacht opde Burgerwacht alhaer e s v e r t o o n t ende
gelesen: soo es goet gevonden ende geresolueert den stedehouder
vanden Heere Bailliu alhier inde vergade$ghe te ontbieden, ende
d a t d e n s e l u e n sal werden geordonneert hem opde gelegentheit
vandien naerder te informeren, ende namentljjcken op Mr. Johan
de Rota, Gjjsbrecht van den Oven, sijn soon Willem Meeuwestegn
ende andere turbulente persoonen. Welcke resolutie den voorsz.
Stedehouder bij den Burgemeester aeagesegt ende tot verscheiden
versocht sijnde, gerefuseert ende
reijsen daertoe instantelicken
geweigert -heeft de voorsz. inqueste te doen, seggende sulcx niet
te tonnen doen. Ende es den voorsz. Stedehouder daermede met
. sinne inobedientie alsoo vut de raetcamer vertrocken”. - Den 10 Juli
waren de Vroedschappen *collegialiter vergadert ten einde omme
te sijen of sijluijden den anderen naerder rouden tonnen verstaen
ende geuen satisfactie opt Octrog” van 14 Febr. 1651. ‘t Eerst
werd de meening gevraagd Bvande ses heeren opposanten jegens
t ’ voorsz. Octroij”; en dezen leverden eene schriftelgke verklaring
over, Dluijdende in substantie als volcht: De Heeren J a c o b v a n
der Goes, Sijmon van der Poth, Quiriu Quiriusze, Willem Jorisze
Laeckencooper, Mr. Bernardijn Ormea ende Joost Verbies, doende
presentatie, seggeu ofte verataen te blguen b$ de oude privilegien,
te weten, dat bi den Vroetschappe sal werden genomineert, opden
ordinaris eet veerthjjen persoonen, vut de welcke gecooren s@nde
seven schepenea, dat die selue sullen kiesen twee out-schepenen,’
ende dat alsdan die negen schepenen vut den haeren sullen maecken een burgemeester inde banck, waernae bë deselue gecosen
sal werden een burgemeester-thesaurier, bi dewelcke thien persoonen daernaer gecosen sullen werden twee raden, alles in conformiteit vande Privilegien ende voorrechten, tot djjen einde
gegeven. Dat mede in gevalle gemarlt, vande voorn. twaelff per, soonen binnen s’jaers qoame t e st,erven ofte vertrecken, d a t bë
de overighe in leven sijude een ander perso’on iu plaetse sal werden
gckoren volgens de voorsz. privilegien. Ende wat aeugaet de electie
van seven vut de veerthijene, sijs te vreden dat deselue sal geschjjed e n v u t d e n VroetsUhappe o p s o d a n i g e n maniere a l s m e n b e s t
metten anderen sal overeen comen, te vreden sënde alle t’ gene
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voor desen is gepasseert:
te vergeuen ende vergeten, ende voorts
metten anderen te leven in goede eenichegt ende correspondentie,
versouckende hijerop antwoorde in geschrifte”. - Na overlegging
van dit stuk werd den Heeren verzocht, Bdat s$uiden haer rondelijck souden gelgeuen te verclaren in wat vougen s;j verstonden
dat, het stellen ofte nomineren vande seven schepenen soude werden
gedaen”. Ter voldoeniqg aan dat verzoek gaven zU schriftelgk het,
volgende te kennen: a>Wat aengaet de electie van seven schepenen
t e d o e n v u t d e veerthëene, dunct d e voorsz. s e s Heeren, d a t bij
den Vroetschappe, die inde nominatie vande veerthgene niet en
s@ begrepen, sullen werden getrockeu witte ende swarte boonen,
ende bg dewalcke de v$F swarte boonen sullen werden getrocken,
sal werden gedaen de electie, mits dat onder deselue vive niet
en sullen mogen weesen twee gebroeders, nochte vader ende soon
ofte schoonsoon,
ofte dat de veerthëen genomineerde schepenen
metten anderen sullen loten”. De overige Heeren delibereerden over
deze verklaring en deden aan de doleerende Vroedschappen de
volgende presentatie : ,De Heeren Pieter van Aelmonde, Aert van
Riele, Abraham van Bramen, Mr. Gillis de Gerbode, Pieter van
den Berge, Isaac van Son, Johan Schrobbelingh, Gerrit van Dam,
Pieter de Jongh, Johan van Aelmonde, Reijnier van der Loeten,
Balthasar Sem ende Mr. Cornelis Briel, absent sënde vr. Jacob
Commerste$, doende presentatie aende vooren genoemde ses Heeren
Vroetschappen, verclaeren dat s& hebbende gesgen
de groote onlusten, die nu een t$ l a n g h t u s s c h e n haer ende d’ voorsz. sea
heeren Vroetschappen slJn ontstaen bg ende ter occasie vant Octroë
verleent opten X1111 Februari laetstleden, ende genegen sgnde alle
moegeliche$ ende onlusten wech te nemen ende tot ruste, eeniche$
ende vrede alles be te leggen ende te contribueren dat eenichsints
doenlgck es, slJn te vreden dat het voorsz. Octroë voor soo veel
sal werden verandert, dat den Vroetachappe in conformite$ van
taelve Oc’troi bi billiet ende meerderheit ‘van stemmen sal stellen
seven schepenen vnt den Vroetschappe ofte poorte?schap deser Stede,
in confortnite@ van der voorsz. Stadts alderoutste privilegie, gegeuen bg Dirck v a n Moniou ende Machtelt s$ gesellinne, Heere
ende Vrouwe yan Voorne etc., dat deselue Schepenen gestelt einde
o p s t a e n d e v o e t s u l l e n kiesen twee out-schepenen v u t d e sche-
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penen, t’ &&rieden jaer gedient hebbende, ende dat de voorsz. negen
Schepenen vut den haeren sullen kijesen een burgemeester inde
rechtbanck ende een burgemeester-thesaurier vut de Vroetschap
ofte poorterschap voorsz., ende d a t d e voorsz. thëen p e r s o o n e n
alsdan sullen mogen eligeren twee raden, maeckende t’ samen twaelff
persoonen, vut- dewelcke de Weth ofte Magistraet voor dat jaer
sal bestaen,
ende d a t bij versterven ofte vertreck vau een ofte
meer vut de voorn. Weth bi de overige andere in haere plaets
sullen werden gecoren, bliueude het voorsz. Octroij vanden XlIIl
Februari voornt. voorts in alle sijnne andere leden in sen geheel”.
De zes doleerende Heeren vroegen en verkregen uitstel tot den
volgenden dag om zich nader te verklaren, en 11 Juli gaven zi
te kennen, dat zu volhardden bi hetgeen door hen was voorgesteld, tengevolge waarvan werd Bgoet gevonden alles te stellen
ter decisie vande Ed. Groot Mo. Heeren Staten”.
Reeds in de Statenvergadering van 12 Juli 1651 brachten de
Heeren van Den Brie1 »de onghelegentheden van der selver Stadt”
ter sprake en werd de volgende beslissing genomen: ~1s naer deliberatie goedt-gevonden ende geresolveert, dat aenstondts Commissarissen uyt haer Edele Groot Mog. Vergaderinge sullen worden
gedeputeert, om noch desen dagh sigh te voegen na de opgemelte
Stede van den Briel, ende naer genomen goede kennisse ende
informatie van de constitutie, noopende het voorschreve werck, by
alle mogelijcke middelen van devoir te ‘poogen het gheresen different, by wegen van gevoechelickheydt ende accommodatie, ter qeder
te leggen, ende in cas sulcks (buyten vertrouwen) niet te wege
soude konnen worden gebracht, dat in dien gevalle de gene, die
sigh des t,er eender ende andere zyden parthye zyn maeckende,
sullen worden versocht,
oock van wegen haer Edele Groot Mo&
gelast, sigh sonder vertreck herwaerdts naer ‘s Graven-haghe te
begeven, om aldaer gehoort het rapport van de gedachte Heeren
Commissarissen, by haer Edele Groot Mog. wyders tot beslichtinge
van de voorsz. onlusten gedaen te worden, als na gelegetitheydt
van ‘t voorsz. werck. bevonden sal worden te behooren.
Is vorder goedt-ghevonden ende verstaen, dat naer het goedtvinden van wel-gemelte Heeren Comm&3sarissen,
ter gewoonetijcke
plaetse een Publicatie sal worden gedaen, by de welcke een yeder
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aal worden ghelast, oigh stil ende modest te houden, SOII ‘Tt er eenige
onrust ofte tumulte te verwecken, op poene van de hooghste indignatie
v a n haer Edele Groot Mog. Ende zyn om het gene voorschreve
is versocht ende ghecommitteert, worden versocht ende gecommitteert by desen den Heere van Brederode, Veldt-Naerschalck etc.
midtsgaders de Heeren van Dordrecht, Delff, Rott,erdam ende Schiedam, ende hebben de ghedachte Heeren noch gheduyrends de selve
Sessie, verlof genomen van haer Edele Groot Mog., om noch desen
avondt sigh in de Stede van den Brie1 te moghen laten vinden,
waer toe de selve van wegen haer Edele Groot Nog. goede reyse
ende gheluckigh succes is ghewenscht”.
(SZot volgt).
H. DE JAQBR.
Joau Maatsuiker. Ten tide dat in ons land de Hervormde eerdienst de heerschende was, alle andersgezinden zooveel mogelik
geweerd en volstrekt niet tot het bekleeden van ambtelcke betrekkingen toegelaten werden, was Joau Maatsuiker gouverneur-generaal
van Ned. O.-Indië. Weinig tgds na diens overIgden werd over zin
leven, zin bestuur en zgne handelingen in korte trekken het een
en ander geschreven door iemand, die geen vriend van hem schint
te z@r geweest, aangezien deze in zin geschrift zegt, dat, naar
men met grond vermoedde, de overledene gouv.-gen. N. den Roomschen godsdienst had beleden, zulks zorgvuldig verzwggende en
steeds voorgevende tot het Hervormde kerkgenootschap te behooren. Of dat vermoeden al dan niet gegrond was, blive onbes l i s t . I n t u s s c h e n i s h e t opmerkelik, d a t hë langdurig in geldeGke e n vriendschappelgke betrekking heeft gestaan tot zekeren
Nr. Troianus de Magistris, diens echtgenoote Naria Oli, te Amsterdam woonachtig, en met hunne nagelaten kinderen : Troianus, + in
den bloei zijns levens omstr. 1656; Dr. Joannes, advokaat ; Nr. Cornelius, ambteloos; Nargaretha, geestalgke zuster, en Anna, meesteres van het Bagijnhof in gemelde stad, + als zoodanig 7 Mei
1699. Mr. Troianus de N., diens vrouw, hunne kinderen en hunne
aanverwanten waren rik en streng roomschgezind. Allen waren
bgaonderlgk ingenomen met gemeld Baginhof en met het daaraan ondergeschikte, althans er mede in verbinding slaande St. Andrieshofje te Amsterdam, gesticht tot het verstrekken vau afzon-
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derlgke woningen aan behoeftige R. Kath. oude weduwen en vrouwen, en tot het verleenen van onderstand aan de bewoonsters van
het genoemde Hofje. De drie zonen van meergemeld echtpaar zijn
allen ongehuwd overleden, hdnne bezittingen grootendeels qan
gezegde twee stichtingen nalatende. In het archief van het Baginhof bevindt zich een Register- of Aanteekeningboek der Renten
enz. enz., van Mr. Tr. de N. e n zine vrouw Maria 012, d a t o p
last van deze, of ten behoeve van haar en van hare kinderen, na
d e n d o o d h a a r s m a n s i s a a n g e l e g d e n bggehouden, e e r s t d o o r
hare zonen, later door hare dochter Anna, die hare broeders en
zuster heeft overleefd. Opzichtens Joan Maatsuiker is in dat
register het navolgende geboekt: BObligatie op J. M. ter somme
van 800 gl. i. d. 18 April 1636. Hier op ontfangen 23 Dec. 1636
opt 0. Indisch Hu@ 360 gl. en betaelt 9 gl. aen een afschryvinge (rest 351), rest 449 gl. In dato 24 Sept. 1651 heeft mon
frere Cornelis, door ordere van moeder, geschreven aen J. M.,
door sin neef, naer Batavia, hoe dat +j sedert sën vertreck geen
peningen van de boven staende soinme ontfangen hadde, als alleenlgck 360 gl., die hier boven staen,
dierhalve dat s. Ed. gelieve
ordere te stellen dat wë de peningen mogen bekoomen, op conditie als hij met vader zaliger besproocken heeft, t. w. als wi het
geit ontfangen hebben sonder de obligatie te thoonen, dat we
gehouden sullen s& deselve te scheuren, dat broeder voor moeder
aen hem belooft heeft, ende alles volgens de conditie in vader
s a l i g e r boeck ‘), f” 2 3 QO. Xoch op dito heeft broeder aen dito
geschreven, dat Jacob oom saliger “) over eenigen tit twee groote
porcelëne beeckers ontfangen hadt, van dito Maet Suëcker ontfangen. Den 10 Dec. 1653 heeft mon frere Cornelis per assingnatie
o p d e Ostindische Conpgngie, onder quitantie van beide mon
freres, ontf. de aomme van 440 gl., tot betaelinge van de boven-.
s t a e n d e obligí&ie, welcke Menheer M a e t Sugcker al meende over
lange betaelt te .sën, tiier luijt slJne missive ut Batavia int beginne
aen man frere geschreven, maer verstaende deselve ten deele noch
‘) Dat boek ontbreekt.
a, Deze was Jacob Obj, R. Kath. Pr. en Dr. in de Godgeleerdheid, broeder
van Mtiia 0.

open te staen, heeft ons de 440 gl. op de Conpangie geassigneert,
soo dat mon frere, in presentie en door toestaen van ons vieren ‘),
heett deselve gecasseert en stucken gesneeden op den i3 Dec*
1653, volgens de beloften. Den 4 Febr. heeft J. M. wt Bathavia
aen mon frere Cornelis voor een vereeringe voors. Ed. gesonden een
rottinge met een lit a), en onder en boven met silver beslaegen”.
Tn datzelfde boek is aangeteekend, dat Mr. Troianns de M. twee
obligatiëa had ten laste van Pieter Barckman, respectievelik
van -9 Juni 1636, groot 500 gl., en van 20 April 1644, groot
250 gl., beide a 6 procent, en dat de gouv.-gen. Maatsuiker die
gelden door Jan Harmens, te Arnat., 21 Sept. 1669 aan dj erven
de Magistris heeft. doen betalen.

VRAGEN.
Gemert. Het kasteel te G., dat van 1528 moet dagteekenen, en
sedert 1879/80 door Jezuiten wordt bewoond, brandde 20 April”83
geheel uit, Alleen de muren bleven staan. ‘t Moet een uitgestrekt
gebouw geweest zin, want het bevatte, tgdens den brand, 83 bewoners. Bestaat er eene historie en eene afbeelding van?
de Magistris en Hals. Zekere Mr. Troianus de Magistris kocht
29 Oct. 1640 een huis en erf binnen Haarlem, in. de St. Jansstraat, daar de Keizer uithing, op den hoek der Schoolsteeg, voor
de som van 4000 gl. Dat pand stond destids ten name van
Maria Simons Backer. De kooper, in 1649 woqnaohtig te Amsterdam, verhuurde in dit jaar het gemelde huis en erf aan Jacob
. . . . . . Bakker te Haarlem,, voor 200 gl. ‘s jaars, doch verkocht
het met een gedeelte van het erf 13 Dec. 1650 voor 3200 gl. aan
Hegnderick Willemss Kietemaecker, alias Besiet-U-Selven, mede te
Haarlem woonachtig, die het liet afbreken en in plaats er van
1) De moeder en hare drie zonen.
9 lint?
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twee nieú:e buizen *voor sen in Sint Jans straet” liet zetten ; en
op het onverkocht gedeelte groods werd voor rekening van Mr. Tr.
de M., vermoedelik in de Schoolsteeg, eene woning gebouwd. Op
het erf iu zijn geheel, zooals het was v6ór den verkoop van 13 Dec.
1650, rustte een jaarlgksche erfpacht, waaromtrent het, volgende
door een der zonen van Mr. Troianus, na diens overlgden, is aangeteekend : ~1664
jn MaB is geaccordeert, wegens ‘t out eijgen l),
.
staende op t’ erve daer dit huijs voor een gedeelte op staet, van
dat wë t’ huis gehadt hebben tot 1651, dat wij vercoft hebben
a e n Besiet-U, namentlyck met den Luijtenant Bernard Hals, dat
wy aen s. Ed. sullen betaele, als op heden gedaen is, f 5.10 -en
dat mede van de jaerlëcx erfpacht ofte out eggen ‘) ons erve sal
bevrijden, nu en altoos, en dit in s;jn privé, alsmede caveerende
voor sen susters, en als procuratie hebbende voor sijn vrou moeder
Joffren Helena v. den Hourten, dict du Bois, wedu van w$en
François Hals, eijn vader, binnen Delft i. d. 18 Mag 1664 vóór
Notaris Kchiel Stepsius”. Volgens door hem nagelaten santeekeningen had Mr. Troianus te St. Wynoxbergen een broeder, geheeten
*Joncker Bartholomeus de Magistris,‘ gehuwd met aJos&ken Goetgeluck”. Dit echtpaar had destijds twee dochters, Anna en Agatha,
welke laatste non te St. W. was. Omtrent Jhr. Barth. de M., en
vooral omtrent zijne afkomst, zou ik gaarne eenige bizonderheden
en opgaven vermeld zien. En wie was de bovenvermelde Francois
Hals? Bloedverwant van den schilder?
MAQNlN.
[In aanmerking nemende, dat de schilder (t 24 Aug. 1666) 82
jaren oud geworden is, wagen wg de gissing of men in dien Frans
en zin zoon Bernard niet met des schilders (oudsten ?) zoon en
kleinzoon te doen hebbe. Dit zou er even door kunnen; zoo beiden
tgdig gehuwd zin. Men weet, dat de schilder en zin broeder Dirk,
schoon te Mechelen geboren, inheemsch geweest en levenslang
gebleven zin te Haarlem, waar hun vader Mr. Pieter in 1574, 75
het schepen- en weesmeesters-ambt bekleedde.]
- 1) Zie hier beneden, bl. 1624.
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Penningkundig Repertorium. Mededeeli.ngen
1669-1671.

no.

door Mr.

J. DILKS.

1523-1548.

1523. 1669. 17 Mei. Op dezen dag sneuvelde de Lt. Adm].
W. van der Zaan. Op de Tentoonstelling van Wapenen in Arti

in 1869 gehouden vindt men onder no. 632 -634 eanige reliquieën
van hem ingezonden door het bestuur van de Kweekschool voor
Zeevaart te Amsterdam, waaronder no. 632 een gouden penning
en keten aan hem adoor de Staten” geschonken. Vermits die penning de lettr+rs A(msterdamsche)
A(dmiraZiteit) vertoont, zal de
schenker ook deze laatstgenoemde wel zin.
1524. 1669. 28 Septb. Begraafnisp. van Eendrick VoElenhove,
Kapitein ter zee. Zie de Vries c. 8. 11, blz. 58-65 en blz. 223,
pl. 1X (1). Kabinet Rudolphi te Berlgn
1525. 1669. 13 Nov. Begraafnisp. bU E. A. P. van CorneJia
van hieuwenlroven. Geei koper, zeer dun, gegr. Vz. In het midden
eene vrouw, staande bg den boom des leven8 en plukkende zine
vrucht, terw de stralen van een hemellicht op haar nederschieten
en een engel op wolken rustende haar de kroon op het hoofd zet.
Onderaan staat in een schild Luk. 23 va. 43. 2 Timoth. 4 va. 8.
Op den eenvoudigen buitenrand leest men:
Ick Laet mijn Goed mijn Bloet
Verlaet dit Aerdsche &of
En Pluck een Waerder Vwcht
in ‘8 Hemels Nieuwenhof.

Kz.: Een ovaal waarboven een strik en linten waaraan een wapen
hangt. Het schild van . . . . gevierendeeld met 1.4 een keper van.. .
en 2.3 drie quintefeuilles van . . . twee en chef en één en pointe:
en daaronder op een schild: Ontslapen tot Leyden den 18 November
1669. Om den rand, die naar beneden omkrnld is, staat gegraveerd :
Comelia van Meuwenhoven.
1526. 1669. Gedenkp. op het leggen van den eersten ateen van
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het Waren-weeshuis te Amsterdam. EsdrS no. 52, Z. f 14-25. Het
jaartal 1670 aldaar, is zeker 1676. Zie w. L. 111, 34.
1526”. 1670. v. L. BI, 35 Twee derde Rgksdaler van Karel Eugeen,
hertog van Aremberg. &j P. Smidt v. Gelder no. 2451. Als Madai
no. 4147 met 1676, Z. lg’/, w.
1527. 1670. v. L. 111, 36. Claudiue,
Prins van Ligne, Onderk o n i n g van Sicilie. De kz. van dezen penning gesneden door
D. Waterloos (Pinchart, p. 50, no. 10, Revue 1855, p. 219-220,
XLVI) is door dezeo ook in 1675 gebruikt voor een anderen penning
ter eere van denzelfden prius als landvoogd van Milaan, afgebeeld
bij v. Loon 111, 182.
1528. 1670. Op de uitgebreide magt over de wereld van Karel Tl
K. van Engeland. Vz,: Borstbeelden van koning en koningin.
Kz. wereldkaart. Ranpschrift &@ws in orbe britannvs (De Brit
is over den aardbol verspreid) 1670. Köhler, MCnzbeZustigungen
I V,
433. v. Duren, no. 1359. Z. Bom, Sept. 1878, no. 903. Poalhumus,
no. 4 8 9 . M m . 4 1 , Z . 3 8 . V g l . F L. 11, 5 4 4 . H o o g m o e d v a n
Karel II.
1529. 1670. M. SIEOENBEEK, Geschiedenis der Leidache Hoogeachool,
blz. 170. De Academische senaat besloot te! gedachtenis van het
overlëden van zes professoren aan de pest, tien hoperen penningen
te doen slaan, op welker eene zijde Pallas ‘staat met het randschrift .&temoriae
feralia anni CIL)IDCLXIX Acad(emiae) sez Professori(bu8) Ord(inariis)
ereptis. (Tot aandenken van het noodlottige
j a a r 16G9, w a a r i n z e s g e w o n e Hoogleeraren a a n d e Hoogeschool ontrukt werden.) Kz. Een phenix met fivit morte refecto
ma. (Hij l e e f t d o o r zinen dood herboren !) Wie bezit dezen
penning?
1530. 1670. Gouden keten en penning, ter waarde van f 1500,
a a n Matheus v a n d e n B r o e k , Raad ord. van Indië en gewezen
Directeur van Bengalen, geschonken. Leupe, t. 8. p. VIII, 200.
1531. 1670. 3 ,Sept. A l s b o v e n a a n CorneZia Speelman, a a n g e steld tot raad ordinaris van Indië. Ald. blz. 202.
Luiksche penningen no. 1532-1533.
1532. 1670. Vz. .Het Luiksche zinnebeeld (Ze perron) zeer klein.
De H. Maagd, in een leuningstoel gezeten met het kind Jezus
op hare knieën, zet haren linkervoet op een slang, gekronkeld
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om een palmboom.
schrift :

Onder het beeld H(eno%h)

F(ZemaUe).

Om-

SaLVS.

popVLI. LeoQIensTs. Virgo Ma&.
a De maagd Maria U het heil van Act volk van Luik.
Kz. St. Rochus als pelgrim gekleed, voor een engel z$e beenwonde ontblootende. Zin bond ligt met een stuk brood in den
bek naast bem. Op een steen H(endrik) F(lemaZZe). Omschrift
8. Roche. ora. p(ro) (nobis)! (St. Rochus, bid voor ons !) Groot 41.
Revue 1851, p. 235 door J. Petit-de Rozefr die zegt: *Henri Flemalle frère du cé!èbre peintre Bertholet. 11 fut un des plus habiles
orfèvres et ciseleurs de sen temps”. Zie ook Revue 1865, p. 452-453,
e n Pinchart, Hist. p . 55-56, die aldaar zegt: rCette p i è c e e s t
mieax ciselée q u e dessinée”.
1533. 1670. Lccmbertus d e .L&eTlo, kanselier v a n d e n prins-bisschop van Luik, Maximilz’aan
Hendrik vau Beijeren die van 1630
tot 1688 regeerde. Vz. Zijn rechtsgewend borstbeeld met neergeslagen
halskraag, in hermelanen mantel, het lange haar met een kalot
gedekt. Omschrift .Lam.(bertus) de. Liverlo. S(erenissi)mi et ep.(ìscopi)
p.(rinci;pis) Leod (ii) cancellnrivs.
Onder den schouder Htlrard. f’.(ecit).
Kz. In een koordencirkel een balans (als zinnebeeld der gerechtigbeid) met twee schalen, waarvan de eene zinkt onder het gewicht
van drie wimpels waarop men leest EccEesia (de kerk) - P&aceps (de vorst) - Patria (het vaderland), terwgl de omhooggegane
schaal het hoofd van Medusa op een zwaard liggende bevat. Omschrift Net. metv. nee. invidia. (Noch door vrees noch door n$d). I n ,
de afsnede 1670. Zilver W. 80 bg ‘t Booft, no. 786 f 55 als slechts
in twee exemplaren bekend, waarvan een in het Cab. Michiels van
Verduynen no. 2437 afgebeeld achter den Cat. 1872 alsmede in de
R e v u e 1869, pl. XVI, no. 7, p. 457. (Vergelik ald. tio. 8, p. 458
en no. 2446 (Gat. Verduynen) een penning van 1683 ter eere van
denzelfden Lamb. d e Liserlo. - Pinchart dit fraai bewerkt stuk
(Rist. p. 55) beschrëvende, zegt dat dit de eenige penning is die
hij van Hérard’s hand kent. Van dezen graveur en beeldhouwer
weet P. ook weinig mede te deelen. Men vindt hem als HC>IraTd,
&ard, &rard, &vvrard vermeld. Den 16 Oct. 1670 werd hg in de
Académie royale de peintnre et de sculpture te Parijs opgenomen
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na het inzenden van een borstbeeld van den ridder Seguier en van een
marmeren medaillon van den H. Jacobus. Hij eneed vele legpenningen in 1672 en ontving daarvoor 1730 livres in Frarikrëk. Hi
stierf in 1675. BDans cette helle médaille, Hérard s’egt evidemment
inspir8 d e s o e u v r e s d e War&, dont il a heureusement imité le
style”, zegt Pz’nchart t. a. p.
1 5 3 4 . 1 6 7 0 . Bi J(onnaert) no. 57, 1670. Vz. Bb. van Lodewik XIV. Kz. Wapen van de kasteleinye van Kortrgk. Legp. Bj.j
D’ Eane onder no. 693 verkocht en
1535. 1670. Karel 11 penning op zijne inhuldiging te Kortrik.
Bij Perachter
en in de verzameling der Universiteit te Gent).
Lodewijk YIV heeft dus eerst in 1670 het in 1667 veroverde
KortrJk verlaten, niettegenstaande de bi den vrede van Aken in
1668 bedongen teruggave (v. L. 111, 19). Zie over zijne rondreize
(om de afgestane steden te bezichtigen, v. Loon UI, 39-40.
1536. Schuttersp. van Amsterdam van Ropman Pt. &z, ,Mr. kl.
Bisschop, Luijt. en I. Hattevier,
Vaandrig, afgeb. in Dirks ï%sai,
pl. V (2). Revue 1866 p, 104, pl. VU1 (2). Cat. Artin’. 1273 (Verz.
P. H . v . Gelder).

1531. 1670. Begraafnisp. van de Poote (buurt te ‘s Gravenhage)
d2 la Huye. Revue 1854, p. 504(505, no. 30. Minard
11, p. 115, no. 200. Evenals de penning van 1645 stelt deze een
wilg voor, aanduidende dat de pooten (wilgen-poten) oudtijds aldaar
een gracht omzoomden. Er zijn twee straten in’ ‘s Hage de Lange
en de Korte Pooten, daartusschen ligt het Plein. In 1849 noemden spotvogels een collega van mij in de Tweede Kamer, den
heer van ‘t Plein, omdat hg één lang en één kort been had. Op
dat ruim Plein staat het standbeeld van Prins Willem 1 terwil
het ruiterbeeld van denzelfden vorst, zeer bekrompen, in het Noordeinde geplaatst is. Dezelfde heeren antwoordden op de vraag:
Waarom deze beelden niet andersom geplaatst warsn? Omdat op de
vier hoeken van het Plein bordjes staan met het opschrift:
Dirks tiouvenir

Het is verboden ‘hier te paard te r;jden !
1538. 1670. 18 Mei. Huwlijksp. van Marcellus Bruynsteyn en
C a t h a r i n a LokemanJ. Nav. 18UO. blz. 186 $j Mr. G. 23. Emants.
’ 1539. 1670. Begraafnisp. v a n J o h . v. Hoorne, hoogleeraar te
Leiden. 2. 18, Born no. 1059.
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1540. 1670. 8 Dec. Begraafnisp. van! Dorothea i?&m.u@. Gedr.
met gegr. wapen en bëschrilt, Z. In de Verz. van den heer J. A.
Smits vun Nieuwerkerke te Dordrecht.
1541. 1672 niet 1671. v. L. 111,46 = P. Smidt v. Gelder no. 2461,
Oetende versterkt geteekend Roett. dat is Ja7c Roettiers.
Deze met
z1Jne beide broeders Joseph en Philippus, allen uitstekende stempelsngders,
waren zonen van een goudsmid te Antwerpen, aldaar
gehuwd in 1625, allen aldaar geboren, en wel Jaan R. in Juli 1631,
Zie Pinchart, Hist. p. 57-58, alwaar penningen van Jan R. worden
medegedeeld, ook ons no. 1541 blgkens het jaarschrift op den wimpel niet in 1671 maar in 1672 geslagen: NeptVno ID frenVM
CaroLVs apposVIt. - Jun R . werkte met zine broeders sedert
1661 onder Thom& Simon, graveur generaal der Eugelsche munt.
Zij vervingen hem in 1665, doch hunne aanstellingen dagteekenen
eer& van 3 Juli 1669. J a n R . bleef tot aan zOn dood in Engeland en stierf tegen het einde der 17de of in het begin der volgende eeuw te Londen.
1542. (167OP) Eénzidige penning met het wapen van het geslacht
Edele gezegd Kaaloor, zinde eene baar, linksgeplaatst en ter.
wederzijden daarvan twee sterren waartusschen een lelie, gedekt
,met een gebroken helm, met wrong, helmdek en lelie als helmsieraad. Daarboven Albert Pietersen Kaloor en daarbeneden Pieter
Abramsen Revee. Graaf M. Nahuys, die. dezen zilveren penning in
de Revue 1876, pl. VIII (28) afbeeldt, gist -t. a. pl., p. 149, dat dit
stuk in 1670 bg de geboorte van Pieter F’ievee in dat jaar is gegraveerd. AEbert Edele gezegd Kaaloor woonde te Amsterdam in
de Prinsenstraat in het wapen van Zandvoort, had bi N. N. eene
dochter genaamd Margaretha + 1673, gehuwd 24 Maart 1663 aan
Abraham F’iv~, Vivié of Revee, eigenlijk Du Rivier ‘), geb. te Amsterdam 20 Maart en gedoopt in de Walen-kerk 21 Maart 1636. Run
derde kind was Pieter die huwde met Catharina van den Bern.
‘) Graaf Naliuys de.& t. a. p. mede, hoe Jenn Du Vivie+-zijne woonplaats
Sedan om des geloof8 wille moest verlaten. Zonderling hoe die fransche namen
verbasteren ! Zoo herinner ik rnG dat ik eens een naam van een jood voor een
spaarbankboekje moetende ppteekenen en de juiste spelling vragende tot antwoord bekwam : nschrijf maar Liranewiel, zoo heet ik toch hier, eigenlik sohrëven

wij om de Luneville”.
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1543. 1671. ( R e v u e 1870, pl. VIII (l), p. 440-443). BMédaille
d e Saint-F’rançoia d e Borgia” en ter gedachtenis van de Keizerin
Elisabeth, -i- 1 5 3 8 , m e t lsabei. I M P 1 6 7 1 e n n i e t m e t IsabeE.
IHP. (Inf. v. Spanje) 1621. (Rmue 1865, p, 446 door ons verkeerd
toegewezen) beschreven door Mr. Jer. de Vries Jerz. Zie ook ons
Levensberigt van Mr. J. de F’?ie, Jern. 1882, blz. 29-30.
1544-1671. Karel I1 (Kz. St. Joris) als grootmeester van de orde
van den kousenband, verdediger van het geloof, afgebeeld bij Pinkerton
pl. 26 (5) (w eIk eauteurniet schënt bekend te zin geweest of voorhanden bij de Vries c. 8.11, (blz. 171) beschreven aldaar, doch volgens den
-penning bij J . v . l d d e k i n g e c. s. (Born, 11 klaart 1867) no. 456
is het randschrift aldus verbeterd te lezeu : Bn honneur du souverain
du trez noble ordre d e la j a r t i è r e . Kz. DIA tré haut t r é puisnnt e t
tres e?cellant prince Charles II par la grace de Dìeu roy de la grande
Bretag Fran et Irlande, ddfenaeur de ia foy MDCLXXE. Wfi houden het er voor dat de penning van Hoorn, bij d e Vries c. s.
pl. X1 (6) van den St. Joris-Doelen aldaar, wat de kz. betreft na het
jaar 1671 is gekopieerd naar n O. 1544 in 1672. Vgl. II,l73 t. a. p.
1544”. 1671. v. L. 111, 42. Duinkerken versterkt en vergroot.
In Verz. P. H. v. Gelder. Vz. Ludovìcus XllIl d. g. fr. et nav.
rez. Kz. In’ de afsnede Dunpuerca mun (ita) et ampZiata MDCLXXL
z. 120 w.

1545. 1671. Delfsche schutterspenning voor het koningschieten
(v. L. 1, 154 (1) d o o r J. Peraijn behaald. Verg. Z. (Kon. PK.
Aanw. 1872, blz. 11).
1545*. 1671. 21. L. 111, 47. Akte van Harmonie Z. j. bi Mr. Jer.
de Vries Jerz.

1546. 1671. Gedreven Z. begraafnisp. van Joost Verschuer, Kapitein voor de Admiraliteit van Amsterdam, verkocht bij Munnicks
v. CZeej’. (1862 2de Verk. no. 1118 voor honderd en aeotig gulden, f 160.
1547. 1671. Begraafnisp. van Philippus Laurentius. Vz. Bandschrift Gij die als vrienden rn$ gedfagen
enz. Kz. De offerhande
Mors
sst omni aetati comm~nis.
van Abraham. Met gegr. kantschrift:
(De dood is aan iederen leeftijd gemeen). K. Cat. de Haan no. 246
f 2.50 gek. door J. E. Hooft v. Iddekinge.
1548. 1671. 28 Dec. Begraafnisp. van den hoogleeraar Joh. Fred.
Gronovius. Uitg. door P. C. G. Guyot in zin riet in den handel
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zijnde geschrift : De beghxafnìs~enstinen van twee Leidsche professoren
J a c . Triglandius
d e n o u d e n e n J. F. Gronovius;
Nimegen 1847,
blz. 19-24 met het leven van J. F. G. en dat van zine geleerde
afstammelingen, waarnaar wij verwijzen. Op den penning staat als
sterfdag V KaZendus Jasz(ptariì) A(nno) C(kisti) CIDK)LXXII waardoor in de Aanw. K o n . P K . 1871, blz. 9 en elders abusivelgk
deze penning op 1672 gesteld is. 8. 77.
Berlijn. $0~ welken grond rust deze opmerkelgke overlevering?”
vraagt Nav. XXIX, 516. Onzes bedunkens ongetwgfeld op dezen
grond, dat het oudste der vijf of, - zoo men de Louisa’s voorstad
mederekent, - zes bizondere deelen der stad Berlin, h e t dusgenaamde Beigenlëke Berlgn” in 1163 door den markgraaf Albrecbt
den Beer gebouwd is, en zich aldaar Nederlandsche uitgewekenen
nederzetten. De verklaring van den stadsnaam (Berlijn = Bärlein,
beertje) zal dan ook wel in deze historische herinnering gegrond
egu. Ziet bier dus weder een bewgs, dat aan schier alle legenden
minstens eenige historie ten grondslage ligt.
Het voormalig kasteel te Buren. In het laatst van April ‘83 is
een proefblad verspreid eener nieuwe verscbining op genealogisch
en heraldisch gebied, t. w. IIet Algemeen Nederlandscb Familieblad,
orgaan van de V ereeniging het Nederlandseb Familie-archief, bureau
Groenendaal, r10 31, flotterdam. In dit proefblad is als bidrage
tot de geschiedenis van het kasteel te SB. sprake van een inventaris van het ameublement op het slot aanwezig. Volgens de redactie
zou met. de princesse van Oraengien douwagiere bedoeld zin Louise
de Colligny, laatste gemalin van prins Willem I. Doch daar zij
bg het opmaken van den inventaris nog in leven waS, kon er
geen sprake zin van .oHoocb loflyker memorie”, terwil zi er ook
niets mede te maken bad. Die princesse v. Or. is geene andere
dan Eleonora de Bourbon,’ dochter des Prinsen van Condé, priacesse van den bloede, met wie Filips Willem, prins van Oranje,
graaf van Bueren, 23 Nov. 1606 te Fontainebleau gehuwd was.
De prins stierf 20 Febr. 1618 te Brussel; zijne gemalin overleefde
hem niet lang, daar ze in den loop deszelfden jaars overleed. Zie
J. P. v. Cappelle, Filips Willem, prins v. O.r., bl. 96, 151. EI. T. Q.
11
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Ondt-eyghens.
Van de opbrengst,; of, als men liever wil, belasting DOudt-eyghens”
genaamd, waaraan nog tot heden een 8 a
lOtal eigenaars van huizen in de Amstelstad onderworpen zin, eene belasting, die niet aan de gewone ,Belastingmannen”,
maar
aan het Bestuur van het SArmenhuis” (vroeger Werkhuis”,
hetwelk wederom in de plaats is getreden van het van oud8 bestaande
»Hugs-zittenhuys”) wordt voldaan, - was in de 15de eeuw de
oorsprong aldus: - .Tot, desen tëdt toe hadden de Monnikken
en andere Geestelyken, binnen de8e Steede woonende, haare gewaande overtollige goede werken en ovei8chietende verdiensten,
aan de Burgerye verkocht, die haar daarvoor verzeegelde Brieven
op haare huysen verleenden, d’een van een Wilhelmus Schilt twee
of drie, d’andere van een Roosen-Nobel, van een Henricus-Nobel,
van een Fransche Schilt, van een Beyerschen Gulden, van eeu
Arnoldus Gulden, van een Pieterman vyf, ses &c. Eeuwige JaarIgksche Renten, on-losbaar; dieene meer, d’andere minder, nadat
de Burger8 yverich en devotich waren, om haar geldt dus aan te
leggen en te besteeden
; want zy beloofden haar, en de Inhoudt der
Brieven behelsde snlks ook : Dat alle de verdiensten, welke in haar
Klooster geschieden en voorvielen, voor dese Brieven haar te 8tiade
8OUden komen”. Walich Syvaertszoon, die dit verhaalt, voegt daar
verder b$ : »Alsoo hadden ook de Priesters, welcke Memorie-Meesters
warren in de #Oude ende Nieuwe Kercke, veele alsulcke Brieven van
de Burgheryeghecreghen, om voor haere Zielen Jarioh-tijden, Vigilien,
Missen ende Memorien te doen, stellende daer benevens op haere
Graven seker ghetal van groote, langhe, bernende Waskeersen,
van sooveel ende sooveel ponden gewichts, gelyk dat, in de Brieven
gespecificeert stonde ; opdat door sulcx alles de Zielen uyt het
Vaghevier in den Hemel mochten comeu ; waer toe het bit,t,ere lyden
ende het dierbaere bloet onses Heeren Jesu Christi niet crachtich
ghenoech en wa8, om hen in den Hemel te helpen ; al Waer ‘t schoon
dat sy met waere berouw van haere sonden ende in den gheloove
Want, de
aen hem, synde in staet van Gratie, van hier scheyden.
Verdiensten christi, segghen sy, verlossen de menschen wel van de
schuit, maer niet van de straffe: Ergo, 800 moet, men in ‘t Vaghevier selfa daer voor lyden, of andere moghen daer voor voldoen
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van uwent-weghen, op sulcke wyse als gheseydt is. Ende waeren
dese Brieven soo vast gemaeckt, datse voor alle belastinghen,
welcke op de Huysen zoude moghen staen, den voorgangh hadden,
wanneer daer faute van betalinghe soude moghen vallen, ende zyn
die Brieven om dies wille Oudt-eyghen genaemt”.
De vraag of er op de tegenwoordige eigenaars dier perceelen,
voor welke indertid die vrgbrieven of aflaten werden gekocht
en verkregeu, eene vaste verplichting rust om nog daarvan de
lasten te dragen, zonder de daarin voorgespiegelde voorrechten
te genieten, - moet m. i. aldus beantwoord worden: indien de
tegenwoordige eigenaars daartegen bezwaar inbrengen, mogen die
lasten rechtens niet meer worden afgevorderd, tenzë de eigenaars
eischen, dat zi nog deel aan die indertgd toegekende aflaten hebbeu; - in het tegenovergestelde geval kunnen zij die belasting als
eene gift beschouwen en schenken »uyt bermhertigheyt jegens de
Huyssittende armen”. - Ook uit een historisch oogpunt zyn zy daartoe niet gehouden. Immers alhoewel de belasting dier POudt-eyghens”
door de geestelyken ,onlosbaer” was gemaakt, stelde a” 1497 de
Regeerirg van Amsterdam haar onder zekere voorwaarde *losbaer” bi de navolgende *Keur”.
*Hoe a l i s ‘t soo, dat vele Huysen ende Erven, binnen dese
Stede eude Vryheyt, belast ende beswaert syn met Eeuwige Jaerlicxe Pacht eude Reuten, dat men noemt Oudt-eyghen, ende men
segt niet .te moghen afkoopen noch lossen, want het bescheyt of
de Brieven daer af geen lossinge in en houden; soo is nochtans
de redelickheyt wel, dat alse in handen van andere luyden komen
of getransporteert worden, dat de besitter van dien Huyse ofte
Erven, daer sulcke jaerlicxe Pacht of Eeuwige Renten op staen,
indien ‘t hen beliefde, dner eenigh seggen in hadden, omme die
by eenige redelicke wegen te mogen af koopen of aen hem lossen ;
want anders waert een stuck so in ‘t eynde tot laute ende beswaernisse dragende, datt’er wel verderfenisse ofte meerer quaet uyt
komen machte, dat de Heer ende Gereght metten XXXVI, daer
over geroepen, by de hulpe van Godt geerne voorsien ende benemen souden. Ende hebben daeromme gewillekeurt ende geordonneert eendrachtelyk, dat in tyden toekomende ende voort meer,
na de date van dese, soo wanneer eenige eeuwige jaerlixe Pacht

-

164

OUDHEID-,

M U N T - E N PINNINGKUNDE.

of Renten, staende op Euyse ende Erve binnen deser Stede eude
Vryheyt, verkoft, vervremt ofte in andere handen getransporteert
worden; (te weten, dat men Oudt-eyghen heet, ende daer af
‘t bescheyt of de Brieven geen lossingh of afkoop in en houden ;)
dat de besitter ende eygendom hebbende van dien Huyse of Erve,
deselve eeuwige jaerlicxe Pacht ende Renten, indien ‘t hem gelieft,
sal moghen aen hem koopen ende aflossen, mits voor Elcken Penningh te geven ende te betaelen dengenen dien ‘t behoort, BTwintigh derselver Penningen, sulck Gelt ende payement, als ‘t bescheyt
of de Brieven daer af inhouden ende begrypen, sonder meer daer
vooren te geven roerende de lossinge, oock niet tegenstaende dat
die costelicker of duerder vercoft sullen wesen”.
Ziedaar de geschiedenis dier belasting of opbrengst betreffende
SOudt-eyghen”. -Men oordeele nu, of zij nog van kracht ia, of dat
we ze als reeds lang »dood en begraven” moeten beschouwen.
J O H . 1. STIRLER.

V K A G E N .
Joodsch heiligdom te Alexandrië. In Bunsen’s Bibelwerk meen ik
te hebben gelezen, dat Alexandrijnsche Joden een soort van tempel
bouwden naar de gelgkenis van dien te Jeruzalem. Gaarne zou ik
aangaande dien tempel te 8. meerdere bizonderheden weten.
b. J . R O T T E V E E L .

[De tijdens den dood van Z&I vader Onias 111, den hoogepriester
bjj den tweeden tempel te Jeruzalem (vgl. Josephus, Oudhh. X11 : 5,
5 1, vgl. m. 2 Makkab. IV : 7--38), nog onmondige zoon, die, ook
zelf Onias geheet,en,
ons alleen door den Joodschen geschiedschrijver
Plavius Josephus bekend is, - vluchtte, kort nadat Alcimus den Joden
als hoogepriester was .opgedrongen (162 v. Chr.), waarsch$$jk met
vele andere Joden, naar Egypte, welks koning, Ptolemaeus Philometor, als vjjand van het Syrische vorstenhuis, hem met open armen
ontving. Hij verwierf zelfs van dezen verlof, om in Beneden-Egypte,
te On of Heliopolis, noordoostelgk van Memphis, voor de Egyptische Joden een tempel te bouwen, in de hoofdzaken gelik aan dien
te Jeruzalem, .teneiude daarin den Mozaïschen eerdienst uit te oefe.
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nen. PHet hoofdgebouw”, - zegtqhet Bijbelsch Woordenboek van
het Christel. Gezin” (1.859, P. N. v. Kampen, Am&.), - shad
h e t uiterlgk van een kasteel, was 60 ellen hoog en van groote
steenen gebouwd. Of er een heilige-der-heiligen in geweest is, wordt
niet berigt; het heilige wus van gelijke inrigtiag als in den Jeruzalemschen tempel, behalve dat in de plaats van den kandelaar een
gouden kroon aan eene vergulde ketting was opgehangen. Vóór
dit gebouw stond het altaar, gelijk aan dat te Jeruzalem, en het
voorhof, waarin dit geplaatst was en ‘twelk het gebouw omgaf, was
van tioheleteenen opgericht en met sterke poorten voorzien”. Zeker
was deze tempel, vergeleken met dien te Jeruzalem, veel kleiner en
nietiger. De stichter slaagde ook in het vinden van priesters en
levieten voor den eerdienst. Deze en vele andere Joden vestigden
zich bg dezen nieuwen tempel, zoodat alras zich daar een kleine
stad vormde, welke den naam ontving van Onias-stad of Leontopolis. (Hare ruïnen dragen nog den naam van Tel Joudieh). Van
hier dat men ook wel leest van den Onias-tempel te On of Leontopolia (in pl. v. Heliopolis). Het getal der Joden, die zich, buiten
den onmiddellgken omtrek van Ou, aan dezen eerdienst aansloten,
bleef intusschen steeds gering ; getuige de groote synagoge te Alexandrië, welke zeer prachtig ingericht, door gansche scharen van Egyptische Joden, ook van buiten deze stad, bezocht werd. Voor meerdere bizonderheden verwijzen wi naar het Bëbelsch Woordenboek,
en de daar aangevoerde schrgvers.]
Middelharnis. Dit ZEoll. dorp wordt door de inwoners ,M@heersen” genaamd. Waarom 3 Wie is die Bheer” (per excellentiam)?

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE. .
Een tibus van Bilderdijk (XxX111, 74). In de prachtige collectie
Bilderdgkiana, door rngn v a d e r n a g e l a t e n e n t h a n s o n d e r mi
berustende, bevindt zich een gedrukte verklaring van den bedoelden
nacht, klokke half twaalf, kwam
rébÚs, aldus luidende : BHeden
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min vrouw in ‘t kraambed vae@en zoon, welgeschapen en gezond;
zij zelf vaart, na den staat van ‘zaken, redelik. Wees met ons bl5,
en geloof mrJ, uw veel achtenden broeder,
Bilderdijk.
Hage, gedagteekend 24 Augustus 179 1. In haast.
Postscriptum. Wij wachten u t’hans; kom doch, als ‘t wezen
kan, en u gelust. ‘k Bid, houd st$ en schrift ten besten, en
schrgf een woord weerom”.
H. D E

JAQER.

W. de Boo (XxX111,59; vgl &aw. 11,52,110). Te Rotterdam mrd
W. de Roo 21 Jan. 1753 geb. uit Jan de Roo (mede geboortig van R.,
ald. lakenkoopman) en Petronella Mulders (geb. te Nimegen). Na
voorbereidende oefening aan de Latgnsohe school ter stede, begaf ha
zich ter studie naar Leiden, en vervolgens 1773-75 ook nog naar
Otrecht. Be de classis van Utrecht 7 Maart 1775 prop. en terstond hei. te Zuilen, Paasch-maandag 17 April bev door W. Smit,s
(Amersfoort) met Rom. 11 : 13b--14, deed hij z$e intrede met
1 Cor, 2 : 78; vertrok 1780 n. Haastrecht, 1782 n. West-Zaandam,
1785 n. Tiel, waar hij + in den nacht van 17 op 18 Febr. 1813,
60 jaren oud, als wed. nalatende Clementia Jacoba v. Bosveld
(dr v. Cornelis, pred. te Jutfaas, bij Magtilda Rijnvis), met wie
13 Mei 1775 gehuwd. Een- lied, in 1786 door hem vervaardigd,
onder den titel: ;oEen Christen be zin Graf”, is, eenigermate door
de daartoe gestelde commissie gewijzigd, opgenomen onder No. 182
der Evang. Gezangen, bij de Hervormden in gebruik. Vandaar is
het lettertik overgenomen in de Uitgezochte Doopsgezinde Kerkliederen *), onder N O. .148; in die der Evang. Lutherschen, onder
No. 97; in de Remonstr. Chr. Gezangen, 2de bundel, onder NO. 106;
in die der Vlaamsche gem. te Brussel, onder No. 128; terwijl het
ook voorkomt, onder No. 289, in het Gezangboek der .Herst. Lutherschar); zoo mede onder No. 85, in de Christel. Kerkgezangen der
Vereenigde Doopsgezinde gem. te Haarlem, doch aldaar door
Ds. K. Sybrandi geheel nieuw omgewerkt in 5 coupletten.
‘) Het is rn$ niet bekend, dat er ettelcke liederen van hem zin opgenomen
in de Uitgezochte Liederen der Doopsgezinden te Leiden.en Westzaaodam.
tiaarne ZOU ik die bepaald, aangewezen zien, [Het Biogr. Wdbk. van l’. der Ae,
hoofdred. Dr. Schotel, spreekt er van. RED .].
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de Roo luidde aldus:

Somber graf, verblUf der dooden! ‘k Zie u aan met stille vreugd;
Ga zet de eindpaal van men nooden, ‘t Zachte rustbed van de deugd,
Zouden wö voor ‘t sterven beven, Siddren voor dien jongsten nood!
Jezus liet voor ons @jn leven, Jezus overwon den dood!
Jezus leeft! Hi is verrezen1 Jezus leeft in eeuwigheid.
‘k Zal voor eeuwig bg hem wezen, Daar hi ‘t eindloos heil bereidt.
‘k Zal door hem gewis verr&en, Juichend opstaan uit mijn graf,
En dien Heiland eeuwig prëzen, Die mij ‘t eeuwig leven gaf.
Zou ik naar die kroon niet streven, Naar die kroon, die nooit, vergaat?
‘k Wil alleen voor Jezus leven, Die alleen min hoop verzaadt.
Wereld I ach, wat is uw waarde, Be ‘t volzalig Hemelhof?
WUk dan, wik, o nietige aarde! Wak al wat mi boeit aan ‘t stof.
Vrome. vroeg gestorven vrinden! Slechts streeft gU rn$ wat vooruit;
‘k Zal u :zeker wedervinden, Als ons Jezus ‘t graf ontsluit.
Eerlang zal ik met u rusten; ‘k RUp al vast voor de eeuwigheid;
‘kStaar vast op die bigde kusten, Daar mi ‘t eindioos heil verbeidt.
Somber graf! aandoen’lUk duister1 Ik vertrouw min stof u aan;
‘k Zal gewekt, met hemelluister, Tot mën Heiland troonwaarta. gaan.
Jezus zal min stof vergaadren, Min geloof en hoop staan pal:
‘k Zie dien, morgenstond reeds naadren, Die min heil voltooien zal!
J. V. DER BAAN.

Prof. Dozy (XXXTII, 133, 4). Dr. Reinhart Pieter Anne Dozy,
geb. te Leiden 21 Febr. 1820, + aldaar als gewoon hoogleeraar
in de Geschiedenis (sedert 1857) aan de Rijks-Universiteit, commandeur, officier en ridder van verschillende binnen- en buitenlandsche orden, 29 April 1883, M. C. v. Goor deu Oosterlingh
als weduwe achterlatende, Men brenge hamer, b$el aan en houwe
in ztin zerk:
Eiev Zigt

een Enropeesch vomt
op het gebied der Ar&bische Letteren
begraven.
In de jongste zitting der *Société Asiatique” te Partis las Barbier de Meynard, verkozen om haar in het, dit jaar te Leiden te
houden Orientalisten-Congres te vertegenwoordigen, eene verhandeling voor over Dozy’s leven en werken. Zie zin portret in

.
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*Eigen Haard” (19 Mei ‘83), ‘@et bgschrift
de Goeie.

van Prof. Dr. M. J.

Prof. v. Oosterzee. Herinnerden w$ Nuv. XXXII, 325, 6, aan
dezen uitstekenden kerkredenaar, kerkleeraar en theoloog, nu de
reeks der artikelen, opstellen , geschriften over hem gesloten schijnt,
vermelden w$ thans kortelik, dat Dr. Johan Jacobus v. O., geb.
te Rotterdam 1 Apr. 1817, pred. te Eemnes-binnen, Alkmaar en
Rotterdam, als hoogleeraar der godgeleerdheid aan de rijksuniversiteit te Utrecht, 29 Juli 1882 te Wiesbaden overleed. Zie over
hem .Uit mijn Levensboek. Voor mijne vrienden. Door J. J. Y. 0”.
(Utr., Eemink, ‘82, aan welke zelf-biographie door zijn zoon eene
verscheidene bladzeden beslaande list zeuer ge schriften is toegevoegd); >Dr. J. J. v. O.“, door Dr. A. W. Bronsveld (In »Mannen
v. beteekenis in onze dagen”, Haarlem ‘82) ; >J. J. v. 0. en de
Dienst des Woords”, door Dr. G. H. Lamers (In PStemmen voor
Waarheid ‘en Vrede”, Sept. ‘82, bl. 267-80); »Een Nieuw begin.
Toespraak . . , mede tot gedacht. v. Prof. Dr. J. J. v. O.“, door
Dr. J. J. P. Valeton Jr. (Utr. ‘82); ,Ter nagedachtenis v. Dr. J. J.
v. O.“, door Dr. J. 1. Doedes (Utr., J. v. Druten, ‘83, met portret).
Potgieter. In het huis no. 25 op de Leliegracht bi de Keizersgracht te Amsterdam, thans bewoond door Carl Gautsch, is 6 Mei ‘82
de gedenksteen en de buste geplaatst van den aestheticus en literator, die dit pand gedurende bijna twintig jaar bewoonde. Met
gulden letteren staat dit feit vermeld op de zwart marmeren tafel.
De buste zelve, levensgroot en van wit marmer, rustend op een
door boeken gevormd voetstuk, is het werk des jeugdigen beeldhouwers Teixeira de Mattos ter stede.
Chineesch Woordenboek (XXXIH, 1 0). Een nieuw’ chineeschnederlandsch woordenboek is juist verschenen, onder den titel:
BChineesch-hollandsch
woordenboek van het Emoi-dialect, door
J. J. C. Francken en C. F. M. De Grijs. Uitgegeven door het
Bataviaansch Genootschap van kunsten en wetenschappen”.
Jan v. Diest. Een merkwaardig judiciaal register van dezen bisschop van Utrecht (1323-41) werd door de regenten van het
Gereform. Burgerweeshuis te Utreoht Maart ‘82 afgestaan ten be-
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hoeve van het depot der R@archieven, - als uiterst welkome
aanvulling der nog weinige in die verzameling aanwezige registers
van dezen aard.
Pierre Daniel Huet. Van dezen bisschop van Soissons (+ 1721)
die zich op het gebied der hermeneutiek en van de geschiedenis der letterkunde zeer verdienstelijk heeft gemaakt, - zijn
144 eigenhandige brieven ontdekt door Armand Gaste, hoogleeraar
te Caen, benevens de op perkament geschreven bul, waarbij hi
in 1678 tot abt van Auuay werd benoemd, enz. (12 Mei ‘83).
G)raaf Libri (XXVI, 1). Op den laatsten dag, waarop het Parlement te Londen Maart ,‘83 zitting had, vroeg het Iersche lid
Sexton, of, wanneer de verzameling manuscripten van lord Ashburnam door de Regeering gekocht werd, de Iersche manuscripten
in het museum te Dublin zouden bewaard worden. Uit het antwoord des ministers mocht men opmaken, dat dit niet geschieden
zou. Intusschen was het nog niet zeker, of de koop zou gesloten
worden, daar lord Ashburnam zin toestemming moest geven, dat
de manuscripten welke indertgd door den franschen bibliothecaris
Libri gestolen en aan des Lords vader verkocht waren, weder
aan de bibliotheek te Paris zouden teruggegëven worden. De
Engelsche regeering stelde dit als voorwaarde. Van Fransohe zide
werden 160 a 170 nummers aangewezen als behoorende tot de
gestolene ; de Fransche regeering verklaarde zich bereid daarvoor
24.000 p. st. te betalen. De Engelsche regeering heeft toen bepaald, dat het Museum alleen een deel der verzameling, het zuiver
Engelsche, koopen zou ; eu hiermede verviel de gansche twist,
omdat de diefstallen Fransche werken en handschriften betroffen.
Iatic Sweers (XXVII, 572). Eene verzameling journalen, registers,
orders, resolatiën en andere stukken afkomstig van dezen vermaarden vice-admiraal,
- zie Staatscourant 29130 Jan. 1882, waar
.
eenige er van worden opgenoemd, - zond Mej. H. A. v. Heukelom destëds op aan het Rgkuarchief, dat in langen tgd geen even
belangrijk geschenk ontving.
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G)raftombe
van Prins Willem 1 (XXXIIL, 29). De geharnaste zittende man die zich aan het vóóreiude op den trap bevindt, stelt
buitenkif den Prins voor. Aan zine voeten staat zin gevederde
helm en in de rechterhand houdt 11ë den bevelstaf, welke 1 April
1872 door eene dankbare hand met een lauwerkrans werd versierd.
Op eene voor mi liggende photographie, in die dagen vervaardigd,
herkent men duidelik den Prins. In Dirck v. Bleyswick’s Beschrgving v. Delft (1667), bl. 263, en in Boitet, item, bl. 298, bi welke
bladzgden eene afbeelding der tombe voorkomt, waarin men ook
den Prins herkent; leest men hetvolgende, overgenomen uit (‘6 Prins e n tidgenoot) P . B o r Czn., Nederlandsche Historiën (II, 18,
bl. 598): *Ende aan het voeten-eynde-van de tombe op den vyfden
trap, is een Figuere representeerende den Persoon van den Prince
van Orangien, als levendigh gewapent zinde, hebbende voor s@r
voeten een Casket verciert met Plumagie, alles van bronse, t’samen
met de Sit-plaetse van een cierlgcken antykschen stoel”. Waardoor
de onderstelling van een hellebardier of ander krggsman die het
graf bewaakt, vervalt. Hoe Wagenaar heeft kunnen schriven van
een schot in den rug is. onbegrgpelgk. In ztin Vaderl. Gesch.
VII, 531, volgt hg de lezing van Strada, die schreef Bdwars door
het lijf of in het hart”, hetgeen in’ de confessie bevestigd wordt,
welke thans berust in het Rijksarchief, en waarvan aan l’oiseleur,
d i e h e t BCort Verhael” samenstelde, eene copie verstrekt werd.
Hierin schreef Balthazar Gerards: ni’ay ce jourd’hui tiré et débendé
telle portant les trois balles contre l’estomach duclit Prince d’orange”.
Dus een onwraakbaar getuigenis des moordenaars zelven. Een
afdruk met de vier verhooren en een facsimilé der confessie komt
voor in Bakhuieen v. den Brink, Studiën en Schetsen over Vad.
Gesch. en Letteren, 1, 579. Zie ook mine vondst, opgegeven in
B. J. A. BL
Nav. XVI, 205.
[Goed; maar hoe verklaart men in dit geval de onhebbelike WOmalie in de beeldengroep, welke Nuv. XXXIII, 2.9, 30, ZOO juist
aantoont? - Zie Hendrik de Keyzer en zin tombe ook Nao. xX11, 26, vermeld.] Ook S. verklaart, dat de persoon op den trap
zonder eenigen twifel den Zwyger voorstelt.
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Rabatten (XxX11,572) - ken& men in Z.Vlaanderen indrie soorten,
lang en smal: l”. geplooide linnen strook, welke men voor de
ouderwetsche bedsteden hangt om gordijnroede en ringen te bedekken; 20. dezelfde strook als versiersel van de ouderwetsche h ooge
schoorsteenmantels; 30. eene lauge smalle strook gronds, die, b$ het
aanleggen der volgens eene bepaalde breedte gevormde tuinbedden,
overschiet, soms met buksboompjes gezoomd, bi wize van bloembed opzettelgk aangelegd aan weêrszgden van de breede paden.
0. P .

ROOS.

Schaatsenri,jden (XXXIII, 30). Als bgdrage tot een gewenscht
volledig antwoord wijs ik op Dr. J. v. Vloten’s BNederlands
Opstand tegen Spanje”, als deze geleerde ‘t beleg van Haarlem
beschrift.
0. P. ROOS.
[Over beenen schaatsen zie Nav. 1X, 289 ; over beroemde schaatsenrgders, ibid., V, 222, 310; VI, 141. Zie ook XXI, 478; XxX1,
300 0, 421 0.1
Scharreborden (XXXIH, 75) - zin ondiepe, ongeverfde, betrekkelik kleine tobben, die gebruikt worden b$ de slachterij om hoofdvleesch, enz. in te hakken en verder te bereiden ; ze worden gemaakt
van eene houtsoort, die, met het hakmes in aanraking komende,
niet splintert. Van scharfborden hoorde ik daarentegen nooit.
X.

VRAGEN.
Huis van Maarten v. Roaaem te Zalt-Bommel
daarvan oude afbeeldingen bekend 3

(XxX1, 377). Ztin
V.

Dnivelshuis te Arnhem. Wie weet of nog bestaat een afdruk van
de ets. of gravure, welke dit gebouw voorstelt en in de vorige
eeuw het licht zag. In welke verzameling bevindt zich nog een
afdruk, of bi wien kan ik mi vervoegen om inlichting en zoo
mogelijk om inzage 3
8. J . 0 . KREkR. .
[In zine in den aanvang dezer .eeuw in druk verschenen verhandeling over dit huis zegt Mr. G. v. Hasselt, dat men destids
bezig was aan eene levensbeschrjjving van den stichter, den geweldigen Maarten. Is ze voltooid en in ‘t licht gegeven? En zoo die
Geldersche archaeoloog zelf de bewerker was, heeft hi ze volein-
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digd, en bevindt zich die biographie nog onder z&re nagelaten
papieren ?]
Jozd’e

beker. In de *Geschiedenis der Aardrijkskundige Ontdekkingen” van W. Cooley, vertaald en loffelgk vermeerderd door
Prof. N. G. v. Kampen (Haarlem, 1837) lees ik (DI, 354): Dook
hier had men dus een Godsoordeel (n.1. op de Vriendschapseilanden), en de beker (van hout, waardoor het opperhoofd verzekerde eenen die? te kunuen ontdekken) herinnert ons dien,
waaruit Joseph verborgene dingen voorzeide”; in de noot staat
Gen. 44 vs. 5. In onze gewone overzetting vinden we de woorden: DIS het deze niet, waaruit min heer drinkt? en waarbg hg
[iets] zekerlijk waarnemen zal?” Zinspelen deze laatste woorden
werkelik op Jozef’s bekende voorspellingsgave ? Of is het een
gevolgtrekking, alsof hij zeggen wilde: *deze beker brengt het uit,
dat een uwer werkelik een dief ia?”
Q. Y. mos.
[De woorden Gen. 44 vs. 5: awaarbi he iets zekerlijk waarnemen zal”, luiden letterlik: Bdoor middel van welken (beker) hi
wichelari pleegt, waarzeggerskunsten verricht (aan welken hë das
groote waarde hecht). Eveneens, VS 15: *wist gil. niet dat een
man als ik in staat is wichelarij te plegen” (en bggevolg overal
achter komen kan)? Ze zijn derhalve in ‘t algemeen te verstaan
van de zoogenaamde kulikomantie, wichelar’g door bekers, evenals
men in Oostersche verdichtselen wonderlampen, wonderringen,
enz. enz. aa.ntreft. Om de beproeving ziner broeders tot het
uiterste te doen komen, st’elt hg zich hun hier voor als een
Kgyptischen wgze of wichelaar, in wien alzoo niemand hunner
den verkochten Hebreeuwschen jongeling van weleer herkennen
zou; de aartsvaders toch verfoeiden dergelgke kunstenarij: Wat
nu deze laatste, - waarvau Jozef gewis den diepsten afkeer had,
maar welk8 hem misschien wel door de Kgpptenaren, om z$e
bedrevenheid in het uitleggen van droomen, onder meer andere
geheime wetenschappen is toegedicht geworden, - zelve betreft,
ze bestond hierin, dat men outraadseling van verborgenheden voorwendde, door willekeurige, grillige duiding der figuren, welke zich
in een met water gevulden beker vertoonden, als men daarin
gouden of zilveren plaatjes of wel gekleurde steentjes wierp.]
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Borniohont, blookeel. Wat beduiden deze Nav. XXXE, 393 voorkomende woorden? ‘t Eerstgenoemde is daar ook >Bqrninchont”
geschreven ?
Hakkelbouten en verkenmerken. Men weet dat de zoogenaemde
Lingebrieven Z$I te vinden in het Gr. Geldersch Plakkaatboek,
App , col. 113-36. Daarna zgn ze, deels verbeterd, uitgegeven in
B$age VIII bU de *Registers, bevattende de beschrijving der
peilschalen, hakkelbouten en andere verkewne~ken
langs de hoofdrivieren der Nederlanden, opgemaakt op last des %linistera v.
Binnenl. Zaken, enz. (‘s Gravenhage, 1854), bl. 99-114. Wat
beduiden de gecursiveerde woorden? ‘t Z&jn gewis waterstaatstermen ?
Kielspitte:. Aan David de Solempne werd, volg. Nou. XXVIlI,
61, door de Staten-Generaal in 1622 eene vereering geschonken
voor de uitvinding van een werktuig stot kielspitten”. Waartoe
diende *dit werktuig? Om bolwerken en schansen op te werpen?
Loopgraven te maken ? ‘t Was een werktuig ten diecste van het
leger, in plaats van spade of schop. Zie dien vindingriken kwartiermeester-geheraal ook Nav. XxX111, 62, vermeld.

J'AALKUNDE.
Voir Baplea et pui6 monrir

(XXXZII,

36). De vermelding van
449 0.)
geplaatste vraag heeft een drietal antwoorden uitgelokt in het
Numero di 28 Aprile ‘83, 11, 52-4, o. a. van een Napolitaan,
die verklaart, dat ar in het Napelsche geen dorp Mori bestaat,
maar wel eene landstreek in het land van T%rient (Trident of
Trento) in den Tyroler kreits tnsschen Ala en Roveredo. Weliswaar
heeft men een woordenspel gezocht tusschen ;Bmori” in de spreekwus (vedi Napoli -e poi mori”) en den naam dier Tyroolsche
streek, en zoo weet men dan ook te Napels een vertelsel op te
disschen van dien buitenlander, - Engelschman, Françoos, sguizsterven is geen abuis, De in het Giornale (Nav. XxX11,

,
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zero of trauzesco, - die, deze stad gezien hebbende, eenen rijtnigverhuurder in de lieren greep, beweri5nde
door dezen met geweld
naar LMori te zijn overgebracht; doch men verkoopt zulke aardigheden alleen uit gekscheerderë met de Boltramontani”. De variant
is aveder N. e poi motire”, en wordt in dezen trant vermeld door
den levenslustigen Dupaty in den aanhef van zin 93sten brief:
b Pair NapZes, disent l a s Napolitains, e t puz8 mourir. E t m o i j e
dis: voir N. et puis vivre’* (Lettres sur 1’Italie en 1785, 11, 122;
Lausanne, 1796, 3me édit.). Het gezegde geeft een vorm aan de
gedachte van Tasso, als he *le piagge di Campania smene” d e
xE’ompa maggior della Natura” heet. En, poi m&i, s t e r f d a n ,
omdat de aanschouwing van Napels de verrukkelijkste is, die men.
zich voorstellen en genieten kan. Geestig brengt onze Napolitaan
hier Ev. Luk. 2 vs. 29, 30 ter sprake; Sìmeon’s aitroep t o c h
duidt in geestelijken zin aan, wat dit gezegde eigenlijk uitdrukt. En
inderdaad, minder de aanschouwing der stad zelve, dan de blik op
de stad, zoo als ze zich amphitheatersgewgs tegen den Kloosterberg
verheft, moet, wanneer men de golf van Napels komt inzeilen,
hartbetooverend zin. Mijn oudste zoon, op zine reis naar Indië,
nu twee jaren geleden, schreef me dan ook vandaar: *dien aanblik vergeet ik nooit!”
J . A.
Kas versleten (XXXIII, 86) - wordt ook in Zeeland gebezigd
in denzelfden zin, doch luidt aldaar Bkuus versleten”.
J. V. DER BAAN.

[Indien dit kae afkomt van casser,
licht daarvan eene verbastering.]

zoo is het Zeeuwsche kuus

Huishouden van Kea. ZVav. XXXIII, 78 .vermeldt Been huishouden
van Keia”. Dit heb ik nooit hooren zeggen. Altëd Kea. Volgens
de verklaring, te vinden Nav. V, 203, beduidt het aeen Chineesch
E. LAUETLLABD.
huishouden”.
Deizig. In BKennemerland.
men dit woord in de strofe:
tijdschrift BNoord en Zuid”,
Gouw daarbij aan: PDeizig

Balladen door W. J. Hofdik” vindt
»‘t Was dof en deizig weer”. In het
jaargang 3, bl. 38 teekeut J. E. Ter
v a n ‘t werkwoord deizen, achteruit-
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wiken, hetzelfde als deinzen, gelik peizen naast peinzen. Huygen5 zegt :.
Eomt, laet uw’ gedachten deieen
Daer het lichaem eertëds was.
Deizig is het weder, wanneer het verschiet, achteruitwgkt van wege
den nevel en den mist”. - Dit woord deizig luidt in ‘t .friesch
disich, d. i. volgens de hollaudsche spelw&e diezig ; ook wel thisich
(tiezig). Omdat het friesch hier een volkomene i heeft, dient dit
woord in ‘t nederlandsch met eene ij geschrevea, dus dgziA en niet
deizig. Maar dan vervalt ook de afleiding van deizen, deinzen
= achternitwpken. Hoe dan nu?
JOHN
CRUEL.
Amerzode - Am?refoort - Amerongen (XXXIIf, 128). Dat in
den eersten plaatsnaam de z op een -dwaalspoor leidt en door s
(qua verbindingsletter) dient vervangen, stemmen wi volgaarne toe.
De schrëftrant met B is dan ook bU dezen plaatanaam zeer veelvuldig
in de oude charters, waartegenover die met z slechts enkele malen
voorkomt en dus als afwiking mag beschouwd worden ‘). Dat die
s slechts eene bgkomende letter is, blëke ook uit de varianten Amberhoye (Nuu. XXVII, 512, uit het Leenregister, dus eene gegkte
bron !) en Amehy (Nau. XV, 289,35$, waaruit ze geheel verdween.
Ook dient toegestemd dat ode z. v. a. woesteng is; waarbg al de op
ooi, oy, oyi9a uitgaande plaatsnamen in aanmerking komen. In geen
enkel oud charter troaCen wij trouwens dien uitgang ode aan; steeds is
het ,Amersoy, Amersoye, Ameraoyen (-zooye). Eveneens klinkt
Uden (N.-Brabant) in de volksspraak steeds BUjen”. Waarom dan
nog langer Amersode geschreven 3 Men herstelle voortaan dat
ooi! 2) - Of echter Amer hier en in sommige der Nav. XXXIII,
l) Misschien geldt hier ter vergelgking Amszverr (a”. 1544) = Amsweer (Nao.
xxv, 487).
a, Eñ eveneens: Akooi, Balgooi, Litooi (waarom ulitoyen”? ‘t Is de ooi
van Lit”), Poderooi, Renooi, Wadenooi. DOyen” blijve zoo, om het van Ooi
be NGmegen en Ooi onder Echteld te onderscheiden. Waarom ook de q of g
behouden ? ‘t Worde eenvoudig i, en in *Oyen” nooit meer dan j. - Be
Poederoyen (Podero&) geeft misschien de variant, Poyeroyen (a”. 1377, 1472)
stof. tot denken; vgl. Nav. XXXIT, 48. De, vermoedelgk oudste, naam schijnt
Podarwic (814/5) te zin. In dit geval werd wat eerder een uicus was, later eeu
ode of ooi. - Maar waarom wil het Nieuws v. den Dag, 2 Apr. ‘83, 5” blad,
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128 genoemde plaatsnamen een persoonsnaam ze? Dit komt ons
juist wegens de beide genoemde varianten erg verdacht voor.
Daarin toch zin b en 1 blikbaar euphonische letters, en dusdanige
letters plegen zich bi voorkeur aan verbindings-syllaben te hechten; er v66r (gelik o. i. in Amberhoye) of er tusschen (zooals
o. i. in Amelroy). De 2 in Amelroy werpt, meenen wij, de vooronderstelling, dat hier een mansnaam Amer of Ammer schuilt, ten
eenemaal omver. Dus moeten wg bi Amberboye,. - alhoewel
Ammer = Amber er opzicbzelf nog even dóór zou kunnen ‘), - ook
elders schuilen. Die schuilplaats verleent ons, gelooven wi, Aam
als benaming eener buurschap onder Bemmel (in Overbetuwe).
Dit Aam toch komt in de oude t$nsl&t der abdg van Lauresham
(llde of 12de eeuw) voor als Ambe en is in 1485 nogAemb (en Middel-Aemb, Tidrekenk. Reger op het prov. arcb. v. OvenJssel,
D,
bl. 421, 2, 4), terwijl a” 1350 van BAmermere” aldaa? (Nijhoff, Oork.
11, bl. 46), a” 1501 van >Ammerfelt” aldaar (Tgdr. Reg., E, bl. 143)
sprake is. De geslachtsnaam is v. Ambe (a” 1350,1436), v. Aembe
(144% v. Aymbe (1376); vgl. Niboff, Oork., 11, bl. 46; IV,
bl. 131, 222.; 111, bl. 26). Op grond hiervan meeneh wg in Amersode
niet alleen de 8 als verbindingsletter, maar ook er als verbindingssyllabe te moeten beschouwen, en stellen als schrijftrant in ‘t vervolg, voor: Amerooi; d. i. Amer-ooi, de woeste plaats ter Aam.
Maar wat is Aam of Aemb? ‘t Speelt, vooral verkort tot am en
amb, in Hoogduitsche (en Zwitsersche), Franscbe en Engelscbe
plaatsnamen, en wel als hoofdbestanddeel, een belangrëke rol. Wi
durven piets beweren of gissen, maar houden ous aan het door
Johan Winkler gezegde : a en e zijn wisselletters. Dus Aam nanw
verwant met Eem, en daarmee hoogstwaarschijnlijk van denzelfden
oorsprong. Zoo stevenen wa nu de Eem of Eems (den ouden Hemus 2)
van a” 777) uit naar Amersfoort, en stellen dit (analogisch) als gesproten uit Amer-fort, d. i. fort ter Aam of Eem. Wat is dit fort?
De varianten in dezen plaatsnaam zijn : -forde (1028, 1235), -fo?*dia
-_
Akkooi? Is ‘t niet Ak-ooi = Ek-(Eki-)ooi, d. i. hoek-woesteng ? Vgl. Eckoy
(a”. 1464).
1) Doch dan bluft Ambresbury als variant (niet van Amers-, maar) van
Ames-bury toch altoos nog een last,ig te kraken nootje.
2, De Westfaler Eems (Ems) heette oorspronkelUk Amisla.

177

TAALKUNDE.

(Latgn, 1 1 1 9 , 1282), -vort/% (1228), -vort (1266), -ford (1422) -u&t
(1409), -foirt (1426, 1528); -foirdt (1460), -fort (1484), -foerdt
(15191, - met een bestendig voorgevoegd Amers-, dat slechts
éénmaal als Ammers- door ons werd aangetroffen. De geslachtsnamen $I de Amersvorde (1273, 86), v. Aemersfoirt (1472). Mag
men, met Nuw. XXVII, 182, 3, voor oogen, dit -fort als forst verklaren, en onzen plaatsnaam, vertolken als: bosch ter Aam of
Eem? Of is het z. v. a. Eemer-wetering, omdat de Eem (= water
of vaart ? Nav. XV, 277) juist bg Amersfoort uit een viertal beken
ontstond, al is die stroom ook heden bij die stad zelfs voor grootere
schepen bevaarbaar. Als voirde, voort >dnorwasdbare plaats” beduidt,,
ko&t ons dit veel aannemeliker voor. Is het hiermede in-den haak,
dan bezige men voortaan >Eemsvoord” of hoogstens ,Amesvoord”;
vgl. Nnv. XV, 80. Men had in 1528 aldaar, - misschien nog, -een
huis ter (to of ther) Kern. En v. der Kern, v. der Eme is een bekende,
ook in de Nederbetuwe voormaals overvloedig vertegenwoordigde
familienaam. - Zou Amerongen, 1 aldus onveranderd a” 1370,1528,
in 1126 Amerungon; geslachtsnamen : de Amerunga (1166, Lat.), -ge
(1225), -gen (1178,1282), v. Amerongen (1529), - niet naar dezelfde
analogie verklaard moeten worden? Immers ‘t paalt aan de Amersfoortsche heide. En dit beteekent hier o. i. iets. Schuilt hier geen
*eng ter Aam (of Eem)“? Men zou denkelijk meer beslist mogen
spreken, zoo men een ouden variant Ameringhen, Amereugh,
Amerinck (-enck) gevonden had of nog vond. Mag ‘t alével? Zoo
ja, dan is ‘t klaar, hoe men voortaan dezen plaatsnaam zal moeten
bezigen in taal en geschrifte.
J. A.
~ommen@winkel (XxX11, 391). Het hier vermelde herinnert ons
de vele aardigheden omtrent de afleiding van dit woord te berde
gebracht. Eerst zocht men die in Dkom-en-eiseh-winkel”, daarna
gaf Bilderdgk zijn *common aid”, dat met de troepen van Léycester
herwaarts zou gekomen ztin. Het redelikst kwam ons’nog vobr
de afleiding van komen, koopman, komenij, koopmanschap; ofschoon
men dan clken winkel een komenij moest noemen. Daar de naam
slechts voor een bëzondere soort van winkel geldt, komt ons de
afleiding van Jan Kompanie nog niet zoo heel verwerpelijk voor.
J. c. d. R.
12
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gommenijswinkel. Ik dacht dat het uitgemaakt was, dat men
komeni-winkel schrgven moet. >Koopmauswinkel” is het immers?
Van ‘t oude »comen”, koopman, vanwaar nog in Vlaanderen BkomerCl. P. ROOS.
schap” voor handel.
[De Woordenl. van de Vries en te Winkel vermeldt ook .koomeng”.]

.fi

Schaak, schaken (XxX11, 345). Wij hebben dit woord met het
spel gekregen. Het schaakspel is niets dan ko+ngss;pel,
zooals het,
als ik mi niet vergis, ook wel genoemd wordt of werd. Dit spel
is geëindigd, wanneer de koning nergens meer veilig en dus zoo
g o e d a l s d o o d i s , al verbiedt de beleefdheid om den koning
van het bord te nemen. Hiervan komt de uitdrukking schaak-maf
= de koning is dood. Hier heeft echter door onbekendheid met
de beteekenis der woorden eene verwisseling in het gebruik plaats
gevonden, en men zegt: de kouing staat schaak, d. i. op eene
plaats waar he genomen kan worden, ongedekt is. -Dit is ook op
de andere stukken overgegaan en men hoort de schaakspelers dan
ook zeggen: aschaak
koning, schaak kasteel”, enz. Daar nu verder
het schaakspel oppervlakki g b e s c h o u w d voornamelik bestaat in
het wegnemen van elkanders stukken, is het zeer goed verklaarbaar, dat het woord schaken de beteekenis heeft erlaagd van wegnemen, b. v. een meisje. Geschakeerd zal wel voortspruiten uit de
ruiten op het schaakbord. Misschien heeft het woord een anderen
ooysprong, maar stellig heeft het niet schaakbord doen ontstaan
Het Fransche woord échec sproot ook uit schach, en heeft met
»springen” niets te maken. De beteekenis van nederlaag is gemakkelik te verklaren, als wi in ‘t oog houden, dat men in
‘t Fransch zegt donner échec voor hetgeen we schaak zetten noemen.
Of het engelsche exchequer hiermede in verband staat, -betwgfel ik
ten zeersten. Een check is eene kasaanwizing, een mandaat, gelik
het. bg onze administratie leeft. Dit in verband te brengen met
hét schaakspel of met »springen” , gaat bezwaarlijk. Of is het een
papier, tengevolge waarvan het geld uit de eene hand in de
andere springt? Dit zou gelijk staan met de afleiding van easclt
(balling) als iemand die uit zijn land Bspringt” van exsilire, in
plaats van ex solo. De afleiding van dit check echter laat ik gaarne
aan anderen over, om zelf geen échec te lijden.
L. A. P.
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Schaak, schaken. tichaak, Fr. échec, wordt veelal afgeleid ven het
Perzische shah, Arab. schach, koning; schaakmat van het Perz.
shah-mat, de koning is overwonnen, Arab. schach-mat, de koning
is dood. Echec (Fr,) heeft nooit de beteekenis van sprong, wel
die van verlies, neêrlaag, teleurstelling: sen échec” is in bedwang,
(Eng.) komt wel van het Fr. échiquier,
ingesloten. - &rc~aquer
schaakbord, maar wordt in die beteekenis niet gebruikt; daarvoor
heeft het Engelsch &ss-board. Exchequer beteekent in het Engelsch
schatkist, rekenkamer. De Engelsche woordenboeken verwizen bij dit woord naar het Oud-Normandische recht- Bescherelle
teekent hierbg a a n : >Administrstion anglaise; Cour de I’échiqui&
Juridiction snglaise dont les fonctions sont d’administrer les revenus
du roi et de l’état. Elle remonte & Henri 1, et est ainsi nommée
& cauae d’un tapis & dsmier ‘sur lequel on fait les comptes. Ancienne jurisprudence. En Normandie, Justice soaveraine, assemblée de magistrats ’ et de délégués pour connaître de certaines
affaires. Plus tard, au commenoement du Xme siècle, sous les durs
de Normandie, Espèces d’assises où se randaient les principaux
seigneurs pour juger les affaires les plus importantes. Les prélats,
les barons et les baillis royaux étaient tenus d’y assister. Cette
juridiction était ainsi appelée du pavé en ferme d’échiquier de la
salle où se tenaient les séances, ou du bureau même autour duquel
étaient les juges, -et sur lequel on mettait un tap& divisé en plusieurs carreaux”. - Schakeeren
zal ook wel daarvan zin afgeleid.
Van schaken, rooven, zoekt men de afkomst in het Angelsaksisch. Sommigen willen het eerstgenoemde Dschsken”
(het spel)
ook hiervan afleiden, dat dan zou beteekenen z. v. 8. rooversspel
(het ludus latruuculorum of latronum der oude Romeinen). Schaken en ontschaken staan tot elkaar als rooven en ontrooven, stelen
en ontstelen, enz. De eerste vormen worden gebruikt met den
acc. van het object, de tweede met den dat. van den persoon en
den acc. van het object. HG schaakte het meisje; hg ontschaakte
den vader diens dochter. Ontschaking
kan dus niet onverschillig
voor schaking worden gebezigd.
J. c. d. R. .
LTe Londen werden Mei ‘83 door officieren en soldaten der
Household-Brigade partben gespeeld, waarbi de schaakstukken
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levende personen voorstelden. Eene voorstelling, waaraan een liefdadig doel was verbonden, woonde de prins van Wales met vele
hooggeplaatsten bÿ. Men speelde bizonder vlug. Er hadden meer
dergelike voorstellingen plaats, o. a. ééne, maarbg d e g r o o t e
pchakers Stein& en Zukertort de partij leidden.]

V R A G E N .
Oostenwind-koningskind. Onder de vele spreuken en rijmen in de
volkstaal, die betrekking hebben op de weersgesteldheid, komt
ook voor : De Oostenwind is een Koningskind. Wat beteekent dit?
De verklaringen, door Prof. v. Hall voorgesteld, zlJn zeker niet
juist. Vragenderwijs oppert deze geleerde de meening, dat de
spreuk in verband kan staan met de wijzen u i t h e t o o s t e n ; o f
wel, met de omstandigheid, dat de oostenwind doorgaans midden
op den dag krachtig is en ook een koningskind laat opstaat! Is
er niets aannemelikers van te zeggen?
E .
LAURlLLARD.
[Men denkt onwillekeurig terstond aan de Oostersche wijzen, omdat
het r;jmpje een bon-mot is onder het volk, dat, getuige o. a. zoo
menig gevelopschrift van weleer, aan het verhaal van Matth. 11
gaarne dacht. Nóg heden is Drie-Koningen een geliefde tgdsbepaling. Waait dan niet dikw$s e e n s c h e r p e o o s t e n - o f n o o r d oostenwind? Als het rijmpje vooral bg de Roomschgeziuden in
zwang is, zal deze de herkomst wel zin.]
Lasonder. Is de nederlandsche, (ik meen) achterhoeksch-Geldersche
familienaam Lasonder van Franschen oorsprong ? Of wat beteekent
deze naam anders ?
[Hoort L. eigenlik niet meer in Overijssel te huis? Zie b. v.
Herald.- Bibl. ‘82, bl. 260.1
Charade (XXXIII, 37). H’ierover kan men raadplegen een opstel
van W Foerster in het Zeitschrift für Romanische Philologie, 111
(1879), S. 263. Wat is de quintessens van dat artikel?
Cafieert. 2\iav. XXVIH, 330, staat eene list vermeld van Bdiegeennen, die sgafieert” syn vant perlement van Engellant”. Wat isgajeert?

.
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Kor (XYXI, 465). Nav. XXYII, 120, wordt kar in .koroester”
o n d e r s c h e i d e n v a n kor in Bkorhaau”, terwijl ïVav. XxX11, 344,
sprake is Bkornen” of >korreuen”, als mogelg k doelende op het vangen
van een bizondere soort van schelpdieren. Daar kar in akorhaan”
nog op verklaring wacht, waag ik de vraag, of tÓt opheldering
wellicht dienen kan skoeren” =’ naar iets uitzien !? l) Maar hoe
staat het dan met »kar” in akoroester” ? Zou het ééne ykor” alzoo
niets gemeens hebben met het andere? Dit is t,och niet wR&rschgnlgk.
Van (Vgl. XxX1, 328). In België is men op het gebruik van
het voorzetsel zeer kiesch. Van Heemstra zou b. v. in eene Alphab.
list gezocht moeten wprden o p Heemstra (van), als een adellijk
geslacht betreffende. Vandenberghe daarentegen onder de V. als
onadellëk 2). ‘t Is uit de Fr. Rep. overheerschiug afkomstig. LUlaar
hoe is het met Ten, Op, ‘t enz. 2 In Winterswijk heeft men den
familienaam Ten of ten Bengevoort; duidelik imtners Ten engen
v o o r d e , a a n o f bg d e natlwe vaart, gracht, wetering 2 Op den
Noord of Oort ; St. Josse ten Oode (niet, Noode) bU Brussel, enz.
\
0. P. ROOS.

GESLACHT- EN 'WAPENKUNDE.
Dedel (XXXI, 639; 11, 299, 439,505). De t. eerstaangeh. pl. door
den bestuurder vragenderwijs geuite veronderstelling zal, vertrouw ik,
door‘de volgende mededeelingen in volkomen bevestigenden zin beantwoord worden, zoodat er daarna wel geen twafel meer bestaan zal of
de familienaam Dedel eeoe samentrekking zö van : Bde Edel” of *de
Edele”. Reeds vroeger, o. a. NQV. XX, 262, noot, sprak ik over
‘) Van hier ook koer, Icotrt of Loercl = torenwachter. Hieraan ontleent dan
ook zeker het Boerhuis bij Deventer zijn naam. In een8 Deventer-cameraarerekening a”. 1361 (bl. 23, 63, 125) is sprake van Berende den ct&e, cuer (koer)
op den toerne. Zou de destUds te D. voorkomende familienaam Kuercsmp ook
van dit #koer, koeren” af komen 7 Of is dit z. v. a. keurkamp (= uitgelezen
perceel gronds) ?
2) Deze manier is niet navolgenswaardig.
R E D.
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de willekeurige en vers.chillende wlJze van spelling van fatnilienamen ; men ging daarbij meer te rade met den klank, of de
werkelijke beteekenis van het woord, en later met de bekende, de
vermoedelijke of veronderstelde, en dan soms geheel verkeerd opgevatte afleiding er van ; ieder schreef het dan naar eigen dunk, of
volgens de in Ujn tid eigendunkelijk aangenomen regelen van spelling,
waarbg weinig. acht gegeven werd hoe de bezitters dier namen er
zelven over dachten ; deze trouwens betoonden zich meesttgds al
even slordig en willekeurig hierin, of pasten de met de tijden veranderende begrippen van spelling ook op hunne namen toe. En
deze willekeurige veranderingen in familienamen duurden voort tot
in onze eeuw; velen zullen, hetzij in eigen kring of omtrent anderen, daar nog voorbeelden van kunnen bgbrengen.
De naam der oorspronkelgk Utrechtsche familie Dedel komt dus
ook in vroegere eeuwen zeer verschillend geschreven voor, terwijl
daarbi dan toch altijd sprake is van leden dierzelfde familie; en
zelfs dikwils van één persoon daaruit, hoewel de naam verschillend
gespeld wordt. De beteekenis des naams, welke in de laatste eeuwen
en reeds zeer vroeg, eenvoudig ,als *Dedel” wordt aangetroffen,
blijkt daaruit teo volle; waarom echter dit geslacht als bg uitzondering de uitdrukking .de Edel”, als toenaam verwierf, kan ik niet
aantoonen; over den oorsprong diens uaams mogen dus anderen
oordeelen, alleen als gissing voer ik het volgende aan.
Van Leeuwen, Bat. Nl., bl. 1125, meldt dat Lambert Tijmansz.
Dedel, wiens broeder Jan de overgrootvader van paus Adriaan zal
geweest zin (i), in 1365 onder den Utrechtschen adel werd gerekend;
zijn zoon Tymen Dedel, die 1410 stichter was der Heil. Sacram.
broederschap ter Buurkerk te Utr., huwde Wendelmoet van Oostrum
Claesdr (uit een oud-adellik geslacht) en was weder de vader van
e e n J a n I)., edelman, raad en secretaris van hertog Philips van
Bourgondie, die 1461 ter leenkamer van Holland vermeld staat’),
alwaar zin testament gezegeld en geregistreerd voorkomt, benevens
d a t ziner huisvrouw Beatrix v. Rijswick, dr v. Jen i@ Adriana
v. den Berge, heer en vrouw van Risoord en Strevelshoek, welke
‘) In de geslachtsl$t
der fam. Uytenbogaert werd 1438 te Utrecht gemeld
Duve d’Ede1, die huwde Johan Uytenbogaart, uit welke verbintenis dit geslacht verder voortsproot.
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beerlëkheden B e a t r i x , waarschijnlgk n,ls e e n i g e d o c h t e r , schgnt
geërfd te hebben, terwil zu bij haren man Jan D. ook niet dan
ééne dochter Machteld schënt nagelaten te hebben, want deze heet
vrouwe van Risoord en Strevelbhoek, als z;j (huwlijksvoorwaarden v.
3 Jan. 1485) met Gilles v. Valckesteyn, knape, enz., in den echt trad.
Vooral om de daarbë uitvoerig vermelde bizonderheden bestaat
er geen reden om aan deze ruededeelingen van v. Leeuwen, door
Hoogstraten eri anderen hem nageschreven, en dus aan de adell$ke afkom@ dier alleroudste Dedel’s te twgfelen, al wordt die
familie daarna, hoewel steeds tot stedelijke en andere regeeringsbetrekkingen en aanzienlike ambten geroepen, niet meer onder de
edelen genoemd; z1J werd eerst in deze eeuw bij de verheffing der
Nederlanden tot een-~koningrijk, evenals zoovele andere patricische
familiën, weder tot den adelstand verheven. Op bl. 1188~313 hetz.
werk b eicht v. Lee.1 wen dat Gerrit Dedel, die 1411 raad te.
Utrecht was en Jutte v. &jl Jansclr op ‘t Zijlhof ba Leiden
huwde l), een andere zoon was van bovengen. edelman Lambert D.
Gerrit of Gheryt D. prijkt op de Utrechtuche regeeringslisten als
r a a d t u s s c h e n 1411 en 1426; a”. 1415 trad hg als ouderman d e r
oudewantsniders op. In diezelfde jaren is te Utrecht als ouderman
der korenkoopers een Tgman of Tideman D. b e k e n d , h e t e e r s t
ao. 1414; nauwkeuriger valt dit niet te bepalen, aangezien er meer
Dedel’s geleefd hebben met dienzelfdeo vóórnaam, niet alted van
elkaer te onderscheiden. Deze Tgman komt echter niet als raad
voor, waaruit men te eerder zou besluiten dat hi een broeder van
Gerrit zal geweest zijn en dus de straksgen stichter der Reil. Sacr.
broederschap ter Buurkerk te Utrecht. - Deze Dedel’s waren derhalve burgers van U., en hadden, om daartoe en tot regeeringsl) Door dit huwelëk werd volgens de geslachtelUst van v. ZUl (bij v. Leeuwen) deze Gerrit Dedel de aangehuwde oom van Gerrit v. Zal, die, met Aleyd
Eggert Willemsdr huwende, heer van Purmereqd geworden is, door koop van
Z+I schoonbroeder Jan Eggert en na doode van zijn schoonvader Willem Eggert
(t 1417 als proost van Oude Munster te Utrecht, welke waardigheid hë na
den dood ziner vrouw zou hebben verworven ; waaraan echter gettijfeld werd),
zie Utr. Plat. boek 1, 247, 763. - Zooals men weet voerde Willem Eggert, de
stichter der Nieuwe-kerk te Amsterdam, drie weerhaken in zin wapen; terwil
gezegd wordt, dat, hoewel de Dedel’s drie leliën voerden, de tak eohter waaruit
Paus Adriaan gesproten ZOF xin, ook drie weerhaken bezigde.

I
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ambten te geraken, zich bij de Gilden moeten laten inschrijven.
Een paar woorden over de regeering te Utrecht‘in die dagen, eer
ik, verder ga. Terwil men in later eeuwen te IT. burger zijn moest
eer men gildebroeder kon worden, was het in die vroegere eeuwen
juist andeuom. Tot 1265 bestond de regeering te U. meest uit
edellieden en zeer aauzienlike personen, doch door een verbond
der Utrechtenaren met de Kennemers werden zij toen afgezet,
waarna het volk de oudsten van ieder gild tot regeerders aanstelde.
De regeering bestond daarna uit schepenen, raden en oudermannen
(d. i. dekens) der gilden, welke twee jaren dienden, en liet eerste
jaar den nieuwen, het tweede jaar den ouden raad vormden. Daaruit
werden jaarliks een schepen-burgemeester, een raad-burgemeester
en twee overste-oudermannen verkozen. volgens den oudsten gildebrief (a”. 1304, zie Utr. Placcaatb., 111, 67) hebben de burgers, in
de gilden zijnde, dat recht tot aanstelling der regeerders behouden;
weshalve later, Dwellicht bi verdrag tot vereffening der vroegere
geschillen tosschen
de edellieden en burgers”, de edellieden zich
in de gilden hebben doen opnemen, teneinde op die wize, evenals
de overige burgers in het vervolg weder tot de reAeering te worden toegelaten. »Immers dit is zeker”, zegt Mr. Caspar Burman,
adat sedert 1270 of 80 zoowel de edellieden als de burgers zich in
de gilden begeven, en dus deel gehad hebben aan het stadsbestier”.
Vgl. ook Utr. Placcaatb., 111, 267.
Na deze mededeeling valt het moeielgk te beslissen, wanneer
men de Dedel’s te U., behalve als raad en schepenen, ook ziet optreden als oudermans o. a. der oudewantsniders l), der korenkoopers,
brouwers en vischkoopers (deze laatsten- vormden na 1455 met de
brouwers één gild onder den naam van vischkoopers), of zij ooit
werkelik die beroepen hebben uitgeoefend. Doch nu zou men eene
gissing kunnen wagen naar den oorsprong huns naams. Terwijl
men met v. Leeuwen vaststelt, dat de oudst bekende leden dezer
familie van ridderlike of adellijke afkomst geweest zijn, zoo
volgt daar nog niet uit, dat zi zich te U. vestigende, in het bezit
geweest zijn, of geweest waren, van eenig bizonder goed waarnaar
’ * 1Daar bestonden wantsniders en oudewantsnidere, evenals cordewaniers
en oudecordewaniers; de eersten waren vermoedelUk handschoenmakers, de
laatsten schoenmakers.
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zë een toenaam konden voeren of aannemen. Zich bi de gilden
latende inschrgven, om zoodoende burgerrecht en deel aan de regeering te bekomen, kan de eerste, ter onderscheiding van andere
Lambert’s of Tijtnan’s, zeer waarschgnlijk, met zinspeling op zgn
afkomst en bg gemis van eenigen anderen naam, eenvoudig met
den bijnaam van Bde Edele” aan zin vóórnaam toegevoegd, aangeduid zijn geworden, eu dus dat toevoegsel als toenaam zinen
nazaten hebben nagelaten. Geheel onmogelijk is dit niet; bU de
alleroudste edelen droeg de zoon dikwils een anderen naam dan
de vader; welken naam hi aannam naar eenige bezitting door hem
verkregen. Smallegange (bl. ‘727) verhaalt van een jong ridder, Jan
’
genaamd, zoon van een Arend, die zonder eenigen toenaam eenvoudig Jan Arendszoon genoemd werd; hij trok de aandacht der
gravin van Holland die vernemende dat hg geen toenaam bezat,
onderzocht of er geen rivier, beek of iets in de nabgheid ziner
woning was, waarnaar zë hem een toenaam kon schenken, en nam
hg ten haren gevalle den toenaam aan van #Van Schengen”, naar
een klein riviertje .de Schenge”, in de nabrJheid ziner woning.
Maar hoe dit, ook zijn moge, zooveel ,is zeker dat van 1411 tot het
laatst der 16de eeuw leden der familie Dedel als burgers, raden,
schepenen en oudermannen der gilden te U. optreden; z&j namen
als zoodanig deel aan de oproeren en binnenlandsche twisten, welke
de stad, be verheffing van nieuwe bisschoppen, dikwerf teisterden ;
zij deelden be onderligging hunner partg in het lot van verbanning, uitzetting en ontzetting van burgerrechten voor eenigen tid,
of vrijwillige uitweking, om later weder in ‘) te komen en, als partU
bovendrijvend, gelik lot aan anderen te doen ondergaan.
-(Wordt uewdgd).
JOH. HENDR. V.
v. de Kasteele (XXIX, 53). Met zekerheid kan ik thans mededeelen, dat Petrus v. d. K., pred. te Ellewoudsdgk, geh. m. Susanna
v. Hemert, gedoopt was te ‘a Gravenhage 21 Jan. 1703’ en tot
ouders had Pieter en ndaria v. Langelaer ; - waardoor de kwestie
P. R. D. V. DE KABTENLE.
is opgelost:
1) Door &komen”

de regeering komen.

werd niet alleen verstaan bgn~ti de stad, maar ook in
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Kuithan of Kuythsn (XxX11, 302). Onder de ~S&ntliche Schullehrer” in Bremen, komt op de lijst der DPraeceptores am Pedagogio” voor : 1666 Diderich Köithaen in III classe d. 1 May,
t 1671, den 5 Sept. Zie Roller, Gesch. Brem.; 111, 470.
ado.
lKom ((XXXIII, 88). Johan Mom van Keil Gerritszoon, 1465 drost
des lands van Zutphen, wakker voorstander der belangen van hertog
Adolf, 1467 éBn der medeonderteekenaars van het verdrag van
vriendschap en onderlinge hulp tusschen Ruprecht, bisschop van
Keulen, en Adolf hertog van Gelre en Gulik, behoort onder de zestien personen, over wie hertog Arnold naar z@ goeddunken zal
mogen beschikken. Walraven Mom tot den Roden Toren, zoon van
Roelof of Rudolf, schepen te Arnhem, bi Aleyd v. Baer, huwt
Everhardus v. Bronkhorst. Zin oudste zoon was Roelof of Rudolf.
Deze maakt 1510 den Raden Toren tot opeahuis voor den Hertog,
1519 verschreven te Munster, 1528 richter van Arnhem en Veluwenzoon, huwt Sibilla vau Scherpenzeel, dr v. Carcelis en Maria
v. Zuylen van Hardenberg (volgens anderen v. Z. van Anholt) en
t 1540, Zijn zoon was Johan, door den graaf van Megen uit de
regeering gezet, weder hersteld 1568, geh. met Maria v. Hackfort,
EI. T . (1.
t 1591.
Elom. Is Mom één met Momme en Momma? Te Harderwik gedt.
8 Juli 1750 Annetien en 2 Febr. 1752 Jacob Matthis, kinderen
v. Jacob Momme en Cornelia de Wit. Wilhelmus Momma pred.
te Middelburg vertrok vandaar 1676. Hendrik Momma tr. Hillegonda Du$f, bg wie Jan Jacob M. geb. 24 Sept. 1737, coinmissaris v. Amsterdam, t ald. 29 Sept. 1792 tr. 14 Aug. 1775 Henriette Maria Vosmaer Jacobsdr, bij Louisa Maria Mosburger, geb.
te ‘s Gravenhage 17 Nov. 1751, t Utrecht 9 Nov. 1815 na teAmat.
hertr. te zin ‘15 Apr. 1800 m. prof. G. van Oordt (kinderloos) ;
uit haar le huwel.
1. Jacob Lodev@k Hendrik M.: tr. l”. Anna Aletta Winter (hi
wie Maria Aletta M. geb.. te Amst. 1809 t ald. 12 Jan. 1832, tr.
ald. Mei 1830 Josua v. Eik zn v. Josua bë Maria Hartsen),
2O. 15 Jan. 1815 Johanna Jacoba Pauw.
2. Johanna Jacoba M., tr. Amst. J. v. Iddekinge.
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3. Henriette Hillegonda M., tr. Daniel Arrtbony Clarion geb. te
Breda Oct. 1776.
4. H.. J.. M., vrederechter te Amst.
5. Willem Carel M. geb. 17 Juni 1781, t 10 Dec. 1851, tr.
Anna Elisabeth Cramer dr v. Barend-bij Johanna Elisabeth de Bruën, .
geb. 13 Juni 1784, bU ‘wie 5 kind., waarvan mi bekend a. Barend
Johannes M. geb. Amst. 28 Nov. 1811, lid v. d. raad en wethouder
ald. tr. ald. 18 Oct; 1838 Elisabeth Jacobe de Petersen geb. ald.
8 Mei 1819; b. een zoon geb. te Tilburg 29 Juni. 1818.
Verder kwamen mi nog voor Louisa Maria M., 1818 gade van
Dr. A. E. Bömer te Utrecht, en Joh. M. geb. m. Jean Franpois
Emanuel Conradi, bi wie Jan Willem Hendrik C. geb. te NUmev. 0.
gen 1768.
[Momme (Mumme) = Mom, vgl. Herald. Bibl. 1883, bl. 44, 9,
52, 8, 9; Catal.~ d. arch. v. ‘t Gr. en Voorst. Gasth, te Deventer
(80. 1267-1815). Maar Momma niet.)
Obreen (XXXII, 493, 578). Ter verbetering. Christina Jacoba O.,
dr v. pred. Jacob 0. en Coruelia Maria Vermeulen (bl. 580), is
begr. te Hulst 19 Aug. 1729, nog geen jaar oud, zie bl. 582
bovenaan. Pred. Jacob 0. liet geene afstammelingen na; zine twee
kinderen stierven vóór hem. Het is Christina Jacoba O., dr. v.
Cornelis 0. en Catharina Vermenlen (bl. 581 onderaan) die eerst
huwde J. D. Bake, en
,O later N. Hexenius.
FlZBD.

CALAND.

Weveringb (Xx111, 638; XXIV, 82; XxX11, 298). Catharina
v: den Helm was dr .v. Cornelis Arentszoon bij Elisabeth v. der
Gh@en Anthonysdr, die 21 Aug. 1622 gehuwd waren. Maria
v. Hoogenhouck, geb. 6 Sept. 1651, t 13 Aug. li20, was dr v.
Maerten Abrahamsz. bij Sara v., Beresteyn. Van hare vier kinderen
huwt Mr. Maerten W., geb. 21 Mei 1679, +- 23 )Iei 1756,24 Juni
1704 Snsanna Backer, be wie Anna Susauna W. geb. 21 April
1706, t oageh. 1778; Maria Wilhelmina huwt Willem Cornelia
Backer; Mr. Anthony W., heer van Holg, geb. 2 Juni 1708, $1737,
rentmeester der domeinen van Brabant, huwt 1733 Emmerentia
v. Speeek, t 1736 (BendrikBdr bi Catha. v. Cl~~tsn)~ Theodors
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Elisabeth W., -t 3 Mei 1789, huwt 23 April 1750 Mr. Huybert
v. Meel, j- 1769, secretaris der Snrinaamsche societeit, weduwnaar
van Maria Kemp Hendriksdr ex 36aria Bas en zoon van Jan
Huybert v.: M. bg Christina Rikeweerd. Uit het huwelëk v a n
. Mr. Anthony W. met Emmerentia v; Speeck is mij s l e c h t s é é n
zoon bekend, de’ iVav. XXIV, 82 vermelde Mr. Maerten W. die
Jacoba Elisabeth Verbeek huwde; qan h e n zin mi drie kinderen
bekend: Mr. Hendrik W. die in 1804 Maria Wilhelmina Backer
huwde; Susanna W. geb. 22 Febr. 1765, die 26 April 1789 huwde
Pieter Pama de Kempenaer, geb. te ‘s Gravenhage 31 Jan. 1762,
kapitein bi de schutterij ‘te Amsterdam (Mr. Jacobsz. bë Matthea
Huberta v. Minningheo) en de Nav. XxX11, 299 vermelde Antonia
Emmerentia W., geh. met Adriaan v. der Hoop. De tweede zoon
van Mr. Anthony W. en Maria v. Hoogenhouck, Mr. Adriaan geh.
met Jacoba v. Royen, Davidsdr bjj Jacoba le Plat, had de bl. 298
vermelde vgf kinderen. Omtrent Mr. Adriaau zie aldaar; Jacoba
huwt Andries Bogaerd v. Alblasserdam, wiens moeder eene Brie1 was,
en wint bij hem drie zoons en twee dochters; Philippus is met zin
vader vóór de Willemstad verongelukt; Mr. Anthony + ongehuwd
en,Maerten was schepen te Schoonhoven, gehuwd (met wie?) en
kinderloos overleden. De derde zoon van Mr. Anthony W. bë
Maria v. Hoogenhouck was Mr. Cornelis W., j- 6 Jan. 1748, advokaat voor den Hove ‘van Eolland, tr. la. 12 Mrt 1712 Hester v. der
Ghysen, bg wie jong gestorven kinderen, 2”. Geertruid v. der Nieburgh, bij wie Geertruid W., + 26 Febr. 1758 tr. 21 Apr. 1748
Pieter Heerega (+ 1771), wiens eerste vrouw zLJ was. Wie was
z+e tweede vrouw? Eindelijk had Mr. Anthony W. nog eene
dochter, Sophia W., geb. 31 Mei 1684, tr.. 21 Juni 1718 Jan
Adriaan Thierens Jansz., predikant te Delft (geb. 25 Jan. 1687,
t 6 Aug. 1734).
Verbetering en aanvulling van het hier medegedeelde zal aangenaam zgn.
RUTGER8 V. ROZENBURG.

.

Weveringh Mr. Philip Weverincks, der beiden regten doctor van,
Nimwegeqoud omtrent 34 jaren, wonende tot Nimwegen, zin ouders
dood zinde, ter eenre en Sophia v. der Meer Adriaansdr uit den
Hage, oud 19 jaren, wonende op de Nieuwe Zijds Voorburgwal, geas.
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sisteert met Cornelia Kauts, haar moeder ter andere zijde; gehuwd
29 Nov. 1613. Bi wie Adriaan Wevering van Nimwegen, out 28 jaer,
geadsisteerd met @n moeder Sophia v. der Meer, woond op de Heeregracht, ter eenre, en Catbarina v. den Helm van Amsterd.am, out 20 jaer,
geassisteerd met Cornelis v. den Helm en Lgsbeth v. der Gh@en,
haer ouders, gehuwd 15 Febr. 1646. Deze Adriaan had tot broeder
Dr. Philips W., geb. omstr. 1616, 5 22 Febr. 1710, als student in
de medicinen te Leiden ingeschreven in 1636, heer van Holy, die
te Amsterdam onderscheidene betrekkingen bekleedde, b. v. weesmeester 1692-1710, kerkmeester der oude Walekerk 1652. Met
-zin broeder Adriaan komt hë voor onder de sergeanten der Arnsterdamsche burgerë in 1650. AnthonlJ W., zoon van Adriaan en
Cath. v. den Helm, geb. 6 Jung 1649, werd, na het overljdden zijn8
ooms Philips, heer van Holy, tr. 28 Maart 1677 Maria Hoogenhoeck (dr van Naarten bU Sara v. Bereateën) geb. 6 Sept. 1651,
$ 13 Aug. 1720. Hb, raad en burgemr van Delft, + 31 Aúg. 1720,
wint 2. Maarten, geb. 1679, raad der stad Amsterdam, na den
dood z;jas vaders, daar zijn oudste broeder (Adriaan) overleden
was, heer van Holy, -/- te Amsterdam 23 Mei 1756, oud 77 jaren,
2dagen; 3. Cornelis,geb. 1681,eerst advocaat te Nimegenen Arnhem,
daarna te ‘s Gravénhage, waar hi t 6 Jan. 1748; tr. l”. 20 Maart 1712
Hester v. der Ghiessen, Anthon& dr, 2O. Geertruid v. der Nieburgh (bg
wien Geertruid tr. te ‘s Grav. 1748 Pieter Heerega, bi wien Catharina
Geertruida *), geb. te Leiden 7 Febr. 1750); 4. Sophia, geb. 31 Mei
lG84, tr. Adriaan Thierens, pred. te Delft (geb. 25 Jan. 1687,
t 4 Aug. 1734, bij wien Jan tr. 1”. eene v. Alphen, 2O. eene Havard); 1. Adriaan, geb. 12 Febr. 1678, schout van Voorburg, tr.28 Julij
1699 Jacoba .v. Rogen geb. 2 Febr. 1680, Davidsdr bi Jacoba le Pla
(beiden t te Delft, zij 29 April 1718, hij 26 Mei 1719), wint a. Adriaan,
geb. 1 Apr. 1700, burgemeester en raad v. Delft, t ald. 17 Dec.
1768, tr. 20 Aug. 1726 Ylartina Baert (geb. 21 Dec. 1705, bë wie
Adriaan geb. 24 Febr. 1729, raad in de vroedschap te Alkmaar,
t 12 Dec. 1768, en Beatrix of Bartha, geb. 22 Sept. 1731, vermeld Naw. XXXIL, 59,299), 6. Philip, geb. 14 Aug. 1703, $ 1719 ;
c. Jacob&, geb. 28 Nov. 1705, tr. 17 Juni 1727 Mr. Andries Bogaert,
*) grootmoeder van Mr. K. J. F. C. Kneppelhout v. Sterkenburg te Utrecht.

-
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cntvanger te Eindhoven (bi wien 1. Isabella Cornelia geb. 22 Dec.
1729 tr. 1750 Mr. Nicolaas Hendrik v. Hoorn, 2. Nicolaas Frederik geb. 21 Febr. 1731, + vóór 1760, 3. Adriana Jacoba, geb.
16 Sept. 1733, 4. Jacob Philip geb. 19 Juli 1735, 5. Paulus Marinus); cl. Anthonij, geb. 2 Juni 1708, -t 16 Apr. 1737 (laat na
een zoon Maarten geb. omstr. 1734, tr. Jrtcoba Elisabeth Verbeek,
bg wie M.evr. v. d. Hoop, Mevr. Pama de Kempenaer en Mr. H.
Weveringh. Zgne weduwe hertrouwde met Mr. E. Far. v. Berckel,
pensionaris vI Amsterdam) ; e. David, geb. 27 Aug. 1710, luit. ter
zee; f. Maarten, geb. 22 Mrt 1718 adv. 1750.
K. V. 9.

v. Eeghen (XxX11, 197). Het wapen dezer familie is niet een egel
op grasgrond, maar In blauw een grazend schaap van zilver op
grasgrond. Ter aanvulling van het bericht zij nog vermeld, dat
bedoelde familie behoort tot de bemiddelde leden der Doopsgezinde
gemeente t,e Amsterdam, en dat omstreeks Yeertig jaren geleden,
toen het de gewoonte was in staatsiekoetsen naar de kerk te rijden
en daarin huiswaarts te keeren, onder de equipages welke aan de
Heerengracht-zgde queue maakten, soms een twintigtal, ook de
hare zich bevond, kenbaar aan het hiervoren omschreven Gapen
in kleuren op de portieren geschilderd. Het helmteeken herinner
ik mi niet nauwkeurig meer, doch vermeen dat het een uitkomend
schaap was van zilver.
J. A . ROOPhfANS.
[Eene Margriete v. Eeghen te Middelburg a”. 1364 staat Nu,.
XXII, 515 vermeld als beoefenares der toonkunst. De naam bestaat dus reeds meer dan vgf eeuwen, wat nog al iets beteekent.‘J

,

Ferene (XxX1, 595). Het wapen van Sophia Ferens is In blauw
v,f blederige roos aan een’ (herald.) linksge&en’den
tweebladerigen
stengel (alles van zilver) voortspruitende uit heuvelachtigen grasgrond
(drie ronde toppen). Zij was eeue dochter van . . . . Ferens ex.. . . Win-3
sum, .en van . . . . Bindersurn ex.. . . Kerkpatrick, en de t,weede gede
van Carel v. den Boet&laer tot Nieuwiveen, enz., geb. 13 Aug. 1635,
t 28 Jan. 1708 (zoon van Philip Jacob tot Asperen,
Weselszoon
bi Amelis v. Marnix, en van Anna ‘v. der Noodt, Carelsdr, bg
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Anna Manmaker), beschr. iu de ridderschap v. Holland 1702, hoogheemraad van Schielaud 1676-1689, hoogheemraad van Delfland
1689, rekenmeester der graaflikheidsdomeinen van Holland 1677,
meesterknaap van Holland 1678, hoogbaljuw van Sluis in \Tlaanderen en ‘slands van de Vrie 1650-1667, 1672-1768. Het
bovengemelde wapen werd ook gevoerd door Juliana Ferená, gade
van Frederik Hendrik v. den Bnetselaer tot Langerak, Gideonszoon bg Elizabeth Clermont d’Amboise.
M. A. v. It. v. d K.
Ferene. In de kerk te Amerongen vertoont een wapenbord van
Heilwich Adriana Amaranthe v. Linden, gemalin van Arend
Willem v. Reede, luit. kol. d. inf., + 6 Febr. 1773, deze acht
kwartieren :
Lynden
Boetselaer
,Lynden
de Jonge v. Ellemeet
Welderen
Ferens
Welderen
Oiens.
Het wapen van Ferens als boven.
J. H. Il. 8.

VRAGEN.
(v.) Eijok. A”. 1699 p te B a tavia, begr. op het Portugeesche
kerkhof *Maurits Jacobszoon (van) Eick”, commandeur en equipagemeester be de 0. 1. Compagnie De likwagen was behangen
met‘ zëne 16 kwartieren. Welke?
EIJCK V. ZUYL~CREY.‘
Mom (XxX111, 88-92). Zie omtrent de verschillende aldaar genoemde leden en hunne plaats in de genealogie, mijne Bijdrage
tot de geneal. v. het gesl. Mom, Herald. Bibl., 1883, bl. 91 en
volg. - Zou v. 0. n$ wel willen opgeven de bronnen waaruit
hë geput beeft : 1”. Gerardus Mummo a”. 1170 kanunnik van St. Pieter te Utrecht en 2”. .dat Cornelia v. Cuylenborch, wed. v. Jacob
Mom, te Utrecht den 18 Nov. stierf? Het jaartal 1632 was bekend.
Wat betreft Wolffgang Wilhelm Mom (ux. Helena Ackema), zijne
plaats in de genealogie is voorshands nog niet met eenige zekerheid
te bepalen; men zal hem dan ook niet in mine gezegde bidrage
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enz. aantreffen. ,Denkelak behoorde hij tot een tak van het geslacht dat te Dusseldorp woonde. Hg, geb. 1638, studeerde aan de
Universiteit te Duisburg, waar hë in 1656, 18 jaar oud @de,
werd ingeschreven, tegelik met ztin broeder Jacob, toen 17 jaar
oud. Nadere ophelderingen, enz. omtrent bem worden dankbaar
door m$ ingewacht.
Amerqoort.

H .

M. WERNER.

Ondsnhoorn.
Abraham 0. was in 1701 schout bij nacht voor de
0. 1. Compagnie. Wie waren zijne ouders? Hoe was zijn wapen?
E I J C K V. ZUYLICREbï.
.

V. Benesse.
Wie was Johan v. Renesse Johanszn in 1474 door
bisschop David v. Bourgondie aangesteld als lid v. den door hem
in dat jaar opgerichten raad v. justitie te Utrecht?
Y. 0 .
V. Tryst, -v. Meurs. Men leest Nav. XXIV, 221 : Jan,, zoon #van
..*...’ Trist, brouwer in de Pauw en Judfith Thierens @eb: 9 Febr.
1622 in ‘t huis van Wouter v. Velthoven aan den ouden Delft)
huwde juffr. van Meurs van . . , De punt+jes staan hier zeker voor
woorden, die onleesbaar waren. Het volgende, ontleend aan de
registers, getiteld VBuyten
Ooster quartie‘r” en BBuyten register”,
op het ‘rijksarchief te Arnhem, kan waarschijnlijk tot aanvulling
strekken. Dr. Johan v. Tryst of v. Triest, 17 Jan. 1726 nog in
leven, huwde AIaria v. Meurs, die 30 Maart 1718 d o o d i s ; z1J
maken 17 Sept. 1705 huwbjksvoorwaarden. Maria v. M. wa9 d r
v. Jan, aan wien met z$ne huisvrouw Catharina Beltgens 15 Juni
1678 door Cornelis Steek, voor zich en zëne huisvrouw handelend,
wordt opgedragen Bderdenhalven mergen we$and in ‘t Arnhemer
broeck in die twede oruysweide gelegen”. Hare erfgenamen voor
. ‘/s part waren Frans de Groot, procureur en notaris te Utrecht
en Bernardine Ru$ingh. Helena Gesina v. Triest tr. Arend Louis
v. Coeverden tot Campferbeek, uit Helken echt 10 Sept. 1741 en
24 Fehr. 1743 zoons geboren werden (Rietstap, Wapenboek). Men
vraagt welke familiebetrekking er tusschen
hen bestond.
v. M.

GESCHIEDENIS,
Prinses lKarianne der I’?ederlanden.
Deze laatstovergeblevene der
kinderen van Neêrlands eersten koning, Willem 1, Wilhelmina
Frederika Louise Charlotte Marianne, geb. 9 Mei 1810 te Berlin,
- destgds eene wikplaats van ons Vorstenhuis, - overleed
29 Mei ‘83 op haar kasteel Reinhardshausen, bg Erbach in de a
Rheingau in het hert. Nassau. Na de omwenteling van 1813 met
hare ouders naar het vaderland teruggekeerd en te ‘s Gravenhage
. resideerend, nam zi in 1829 het initiatief tot oprichting eener
Maatschappi van weldadigheid, bestemd om de armen der hofstad
te ondersteunen. Het stedelijk bestuur der residentie verleende aan
de te Berlgn geboren vorstin April 1830 den titel van #geboren
burgeres van ‘~1 Gravenhage”. Ten paleize op het Loo (0. Apeldoren)
27 Juni 1828 verloofd met prins Gustaaf van Zweden, - welke verbintenis de staatkunde alras verbrak, - trad ze 14 Sept. of Oct. 1830
in alle stilte wegens de Belgische revolutie, in den echt met den
broeder des tegenwoordigeq keizers van Duitschlaad, Frederik Hendrik Albert prins van Pruissen, en verliet haar vaderland voor
het Hofleven te Berlijn. Was dit huwelik niet gelukkig, er had
28 Maart 1849 eene scheiding plaats, welke echter nimmer door
het Nederlandsche Hof officieel erkend is 1). Op haar, bnitenverblif Rusthof te Voorburg bracht de prinses haren verderen
levenstid grootendeels door, zich steeds door haren administrateur
J. H. Lintz doende voorlichten bg de voldoening aan de zucht tot
koninklgk onbeperkt liefdadigheidsbetoon, welke ze met hare vorstelgke naastbestaanden deelde. Is het lik den 4den Juni plechtig
doch eenvoudig, volgens het reglement van het Duitsche Hof, te
Erbach, naast het stoffelijk omhulsel harer dochter prinses Charlotte (geh. geweest met hertog George van Saksen-Meiningen) b&
gezet, in tegenwoordigheid van de kinderen van deze, den erfprins
Bernhard en prinses Maria Elisabeth, alsmede van hare dochter
‘) Dit is dan ook de reden, dat de prinses niet te Delft begraven ligt.
13
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prinses Alexandrine, wed. v. hertog Wilhelm v. MecklenburgSahwerin; haar zoon, prins Albert van Pruissen, de uitvoerder van
den uitersten wil ziner moeder, vertegenwoordigde zin oom, keizer
Wilhelm, bij de kroning i. d. 27 Mei jl. van Czaar Alexander 111
te Moskou 1). De pred. Deiszmann sprak het grafgebed uit.
Oneenigheden
te Brielle a” 1651 (Vervolg van bl. 145-51).
Verzeld van de Beeren Coenraet Rnisch, Franpois Meerman,
Adriaen Besemer en Pieter Jonassen, kwam Z.Exc. de Heer v.
Brederode behouden te Brielle aan en de afgevaardigden verden
14 Juli in de Vroedschapsvergadering >geintroduceert”. Na
nlecture van haere credentie van date den XIlen Jolg brachten”
die Heeren NOO veel te wege, dat de questien ende geschillen
door haere Ed. Mo. tnsschenspreecken ende intercessye” werden
~b~geleijt ende geassopieert”. Het sverdrach”, dat toen gemaakt
werd, werd door de Staten bg de volgende akte geapprobeerd:
De Ridderschap, Edelen ende Stëden van Bollandt ende Westvrieslaudt, representerende de Staten vanden selven Lande, doen
te weeten, dat w& gehoort hebbende het rapport, gedaen bë den
Beer van Brederode @jt den name van deeselffs mede Gecommiti) Het door den keizer aller Russen bij die gelegenheid in de Uspenskikathedraal overluid uitgesproken gebed volge hier :
DHeer God miner vaderen, Czaar der Czaren, Wiens woord het heelal heeft
geschapen en Wiens wgsheid het lot der menschen bestuurt, Gg regeert de
wereld door rechtvaardigheid en heiligheid. Gij hebt mij tot Czaar en rechter
over uwe schepselen gesteld. Ik geloof in Uwe oneindige goedheid jegens mi.
Ik zeg U dank en ik buig mi neder voor Uwe almacht. G& mijn Heer en
God1 ,geleicl rng in de zending, die G;j mi hebt toevertrouwd, geef mi de
wetenschap van het goede, versterk mijne krachten voor deze groote taak. Moge
de wijsheid, die van Uwen troon straalt, rnë doordringen ! Moge zij op mi
nederdalen uit de hoogten, waar GU zetelt! Doe mij erkennen wat,, volgens
Uwe geboden, U welbehagelgk is! Min hart zë in Uwe banden, opdat mijn
arbeid den menschen, die aan mijue zorg zin toevertrouwd, ten goede kome
en bevorderlik zë aan de verheerliking
van Uwen naam ; opdat ik me op den
.
dag des Oordeels zonder wroeging moge verantwoorden door de genadeende
weldaden van Uwen eenigen Zoon, Wiens naam ik zegen met den Uwen en
dien van den barmhartigen, levenwekkenden Heiligen Geest tot inalle eeuwigheid”.
Alexander 111 is de 15ae Czaar uit den Huize Romanoff.
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teerden, van het succes der besendinge sen Burgemeesteren ende
Vroetschsppeo der Stede Brielle, in onsen name gedaen ouer d’ongelegenthefit, aldaer ontstaen ter occasie van ‘t octroi t’ harer
requisitie van Ons geimpet,reert opden xIIIIen Februari lestleden,
aengaende het bestellen van de Magistrature der zelver Stede, ende
daerop gesien ende geexamineert hebbende het verdrach ouer het
voorgeroerde ontstane different gemaeckt, Ons bi de voorn. onse
Gecommitteerden geexhibeert in boegen hier naer volgende: Als00
nu eenigen tgdt herwaerts bi occasie van ‘t Octroi, bU de Ed.
Groot Mo. Heeren Staten van Hollandt ende Westvrieslant opden
xIIIIen Februari 1651 de Stadt vanden Briele gegeven ende verleent, nopende het stellen ende componeren vande Magistrature
der selver Stede, verscheiden questien ende onrusten zin ontst.aen,
soo sëu egntelicken door tusschen-spreecken ende intercessie van
S1Jn Excie d’ Heere van:Brederode, Veltmarschalck der Vereenichde
Nederlanden, mitsgaders de Heeren Coenraet Rugsch, Frauchois
Meerman, Adriaen Besemer ende Pieter Jonassen, Gedeputeerden
vuijt het midden van melgemelte hare Ed. Groot Xog. Vergaderinge, d e Heeren Vroetschappen op huiden nopende de voorsz.
questien . metten anderen verdragen ende geaccordeert, ende dat
inder manieren hier naer volgende, te weeten, dat alle jaren op
den eersten dach van October bg die vanden Vroetschappe der
voorsz. Stede, in coqformite$ vanden ouden ende gewoonlycken
eedt, tot noch toe geobserveert, sullen werden genomineert veerthien persoonen, den anderen in consanguinitegt offe affiniteit niet
bestaende, omme daer vuit terstont naer de voorsz. nominatie te
kiesen zeven persoonen tot schepenen. Ende ten einde de electie
vande voorsz. seven Schepenen oprechtel&k mach geschieden, soo
sullen die vanden Vroetschappe voornt. gehouden ztin te doen den
navolgenden eedt: Dat sweer ick, dat ick sal kiesen uut de genomineerde veerthien persoonen zeven schepenen, die dit aenstaende
jaer sullen dienen, sonder dat ick met gemanden daer over te
vooren hebbe gecommuniceert, beraetslaecht ofte gesproocken, directelëck ofte indirectelëck, om d’ een off d’ andere te kiesen ofte
verbg te gaen. Soo waerlëck moet me Godt Almachtich helpen.
Dat voorts de voorsz. seven Schepenen alsoo gestelt zijnde, terstont daer. naer sullen kiesen twee oudt-schepenen, het voorleden
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jaer gedient hebbende, ende dat deselve negen schepenen alsdan
vu$ den haren sullen kiesen een Burgemeester in de rechtbanck,
mitsgaders een Burgemeester-thesaurier ende twee Raeden vuijt den
Vroetschappe ofte poorterschappe der voorsz. Stede, uijt welcke
twaelff persoonen de Wet ofte Magistraet voor dat jaer sal bestaen.
Ztem dat be versterven ofte vertreck van een ofte meer persoonen vuijt de voorsz. Wet bij de overige vande voorsz. Wet
wederom andere in der selver plaetse sullen werden gekooren,
sulcx als voor desen is geschiet. Item dat de voorsz. persoonen
sullen moeten zin ingeboorne, ofte ten minsten poorters, die haer
poorterschap ofte door huwelijck ofte door koop ofte gifte hebben
vercregen, ende t’ selue door wooninge ten minsten van drie jaeren
hebben bekleet, doende professie vande gereformeerde religie ofte
de selue ten minsten zijnde toegedaen, ende de publecque kercke
frequenterende, volgens de ordre ende resolutie, bi meer gemelte
Heeren Staten dien aengnende gearresteert ende genomen. Bl&
vende voorts het voorsz. Octroi vandeu xrrr~eu Februari voornt.
in alle zijne andere leden in zlJn geheel ende ongeprejudiceert,
ende dienvolgende aen meer gemelte haer Ed. Groot Nog. sal
werden versocht t’ voorsz. Octroi hier naer te willen dresseren.
Ende hebben de voorn. Heeren Vroetschappen,
elcx respective, )
in handen vande hooch-gemelte Heereu Gedeputeerdens belooft
ende beloven bg desen, alle t’ geenel voorsz. is in toecommende
trouwelgck naer te commen ende te observeren, sonder daer jegens
eenichsints te doen ofte gedoogen gedaeu te werden, ende dat
daermede alle voorgaende differenten ende verschillen sullen zijn
ende blgven geassopieert ende vergeten, in vougen off die noit
en waren gepasseert ende dat elcx in zijn reguart alles sal contribueren dat tot ruste, vrede ende eeniche$ van dese Stadts regeringe ende poorterschap behoort. Aldus gedaen, verhandelt ende
gearresteert inde Vroetschappe binnen der Stede van den Briele opt
Raethuijs aldaer den xrIs= Juli 1651, onder stont : Ten oirconde blJ,
mij als Secretaris der voorsz. Stede, ende was geteëckent D. van
Riele. Soo ist dat w& op de saecke ende het accord voorsz. rijpelëck
gelet hebbende ende ernstelgck begerende de eenicheij t ende goede
onderlinge correspondentie vande gesamentlijcke Borgemeesteren,
‘roetschappen ende Regenten der voorn. Stede Brielle, tot ruste,
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vreede ende welvaren der selver Stede ende onse goede ingesetenen
aldaer, vu$ onse rechte wetenschap, Souoeraine macht ende autithoritegt, het voorverhaelde acoord ende verdrach in allen deelen, poincten ende articulen hebben goetgevonden, geapprobeert ende gerstificeert, vinden goet, approberen ende ratificeren het selffde mits
desen, houdende het voorsz. Ons Octrog dienvolgende gedresseert
ende gealtereert, onvermindert nochtans ende sonder prejuditie van
alle andere deelen ende leden van dien. Ende ten einde het selve
nu ende namsels voor alt$ vast, bondich ende bestendich blive,
zoo lasten ende .beveIen wij -allen ende eenen iegelicken, dien het
aengaen mach, hen daer naer te reguleren, sonder daer tegens te
doen ofte molieren, ofte te gedoogen gedaen ofte gemolieert te
werden, directelick ofte indirectelgck, in eeniger manieren. Gedaen
in den Hage onder onsen grooten segele, hieraen gehangen, opten
xIUIen Juli d e s jaers o n s Heeren ende Salichmaeckers
du@ent
zes hondert eenenvgftich.
J. Cats.
I

Ter ordonnantie van de Staten
Herb. van Beaumont.
1651.
In de Magistraatsvergadering van 15 Juli 1651 werd Bden Heere
Bailliu versocht hem als noch te willen informeren op seeckere
fameus libel ofte pasquille, nu eenighe dagen geleden onder de
gemeente gestroeijt ende vutgegeven”. Uit de omstandigheid, dat
de stedelgke Resolutiën niets meer betreffende de zaak vermelden,
mag men opmaken dat de informatie van den Baljuw zonder vrucht
is geweest. Na de sluiting van ‘t accoord restte nog de betaling
der kosten, door de onejnigheden veroorzaakt, en daartoe werd den
7 Sept. 1651 besloten. Onder de Ress. Mag. van dien dag leest men :
BES Dirriok Kevelaer, waert inden Toelast binnen deser Stede,
geaccordeert ordonnantie op seeckere sinne overgeleuerde deoleratie van CCXLIII £ XVI sc. opten Burgemeester Aelmonde ter
somme van ccxx e in voldoeninghe vande selue declaratie ter
saecke van t’ gene bU s$n Extie van Brederoede ende andere Gedeputeerde vut de vergsderinge vande Ed. Groot Mo. Heeren Staten
van Hollant ende Westvrijeslant t’ sinnen hugse es verteert.
Es bij den Burgemeester-Thesaurier Aelmonde overgeleuert decla-
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ratie ter eomme v a n CXCIJI~ £ x sc. over t’gene bi hem was
g e s u p p o r t e e r t ende verstrect over den coop ende t’ packen van
seeckere visch, veraonden ende vereert aen eenighe Heeren Regenten
inden Haghe ; item ‘noch declaratiz ter somme v a n C L X X I X £
XVI sc. over vacatien ende reijscosten, bij sijnne E. mitsgaders
Van den Berghe ende Schrobbelingh gedaen, als van wegen
Stadts wegen gecommitteert geweest sënde inden Hagbe in Julio
1651 voorleden, daerinne begrepen sgnde de vacatien ende teertosten vanden bode, mitsgaders de coop van een halff aem rinsche w1Jn. . . Ende es den voorsz. Burgemeester toegestaen ende
geconsenteert de voorn. deula:atien te mogen proffiteren in vutgeuen senner reeckeninghe als burgemeester-thesaurier voorsz”, T o e n ban+ naderde, openbaarde zich onder de Vroedschappen
weer verschil van gevoelen. Den 21 Sept. 1651 werd er besloten,
odat van nu voortaea alle jaere daechs
voor bamisse bij die van
d e n Vroetschap” zou Dwerden
gedaen den gewoonlijcken eet, tot
het nomineren ofte verkijesen vande
veerthgen persoonen”. Den
27 Sept. werd *ter instantie van eenige Heeren vanden Vroetschappe
die resolutie wederom in resumptie gebracht, ende bi de
Heeren Van der Poth, Laeckencooper, Ormea ende Verbies” werd
jegens de voorsz. resolutie geprotesteert, snstinerend~&&~e
resol u t i e strijdich t e s$n j e g e n s h e t accoort, o p d e n xIIIen Juli
lestleden gemaect, onder presentatie nochtans van te vyeden
t e slJn d a t o p t voorsz. poinct werde versocht
interpretatie” van
de Heeren Van Brederode c. s. *voor ende aleer met het, doen
vanden v o o r n . eet volgens de resolutie vanden xxIen Septemb e r voorsz. v o o r t s t e g a e n , ende d a t sëluijden, p r o t e s t a n t e n ,
beregt waren hen naer d e voorsz. vutspraecke te reguleren”. Den laatsten Sept. waren de Vroedschappen *in competenten
getale l) bi den anderen vergadert ten bgwesen vanden Heere Bailliu
vaE Voorne . . , , omme aen desselffs handen eet te doen omme in
conformite$ van dien op morgen inne te brengen de nominatie
vande XIIII peraoonen”. Van der Poth, Laeckencooper, Ormea en
Verbies verzochten dat men daarmede zou ssupercederen t o t o p
morgen” en gaven te kennen dat, ,in geval men zulks niet
‘) Absent was Jacob v. der Goes.
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wilde doen, rs$nijden mochten lijden dat voor dese mael den
eet op huäden bU die leden wierde gedaen, die van advgse waeren
dat deselue op huiden behoorde te geschieden, mits dat voort
toecomende de questie soude werden gestelt ter decisie” van Van
Brederode c. s. De andere leden oordeelden dat .de saecke, waerover questie werde gemoveert, simpelgcken alleen was een poinct
van ordere, ‘t accoort geensints contrarieerende off raeckende,
staende notoirlgcken ter dispositie vanden Vroetschappe ende
waerbrJ niemanden en conde sen geprejudiceert”. Eene nadere
Bdecisie ofte interpretatie te versoucken” achtten ze onnoodig, en
van plan te bliven brJ de res. van 21 Sept. verzochten ZU de
*vier discreperende Heeren nochmael ernstel$ken ende vrundelicken henlaijden alsnoch daermede te willen conformeren”. Na
verklaard te hebben dat erJ ~ulcx in conscientie” niet konden
doen, dienden de 4 HEL ‘een schriftelijk protest in xsoo wel jegens
den Heere Bailliu, die den eedt soude willen affvorderen als mede
Bjegens de Heeren Vroetschappen, die den eet souden mogen doen”,
eindigende met de verklaring *voor onwettich te houden het geheele
werck int maecken vande Magistrature, daer vut volgende, om het
eelvige ter gelegener t;jt te brengen daer ende soo het behogren” zou.
De andere Heeren legden toen den eed af in handen van den baljuw. - Den 1 Oct. 1651 Bsmorgens te clocke seven vren” werd de
vroedschapsvergadering tot het verkiezen van den nieuwen Magistraat geopend, maar Van der Poth en z$e 3 medestanders waren
absent. Born alle voldoens wille” werd de stadsbode tot twee
malen toe uitgezonden om den afwezigen te verzoeken te willen
compareeren, en toen dezen »weëgerich” bleven, werd de vergaderiug agepostponeert tot ten elff uren‘ naer de predicatie”. De
4 Heeren verschenen ook na de heropening der vergadering niet;
te vergeefs werd ten overvloede nog een bode naar de absenten
gezonden. Eén der presente leden gaf te kennen dat drie der
afwezigen hem in de kerk gezegd hadden, dat nsëlugden om alle
vredes wille bereit waren noch voor dese regse te compareren,
mits dat voort toecomende opte saeoke in questie machte werden
gehaelt interpretatie vande Heeren Commissarissen”, door wier
tusschenkomst het accoord aangegaan was; maar men vond goed
het werk der verkiezing niet langer uit te stellen, en gekozen
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werden daarop tot burgemeesters Mr. Gilles de Gerbode en Johan
Schrobbelingh, tot schepenen Aert van Riele, Quirën Quitijnsze,
Mr. Gillis de Gerbocle, Isaac v. Son, Gerrit v. Dam, Balthasar
Sem en Mr. Cornelis Brie& tot oud-schepenen Jacob v. der GOes
en Pieter de Jongh, tot raden Pieter v. den Berge en Johan v.
Aelmonde.
Het jaar 1651 liep zonder verdere geschillen ten einde.
H. DE JAQER.

Eymeren. Nnv. XxX111, 106 diende nog vermeld, dat 4 Juni
1537 te Huissen eene voorloopige overeenkomst (van ‘s Rertogs
wege) plaats had tot b$egging der geschillen tusschen dit klooster
en Elisabeth, weduwe van Wilhelm de Joede. Zie Nijhoff’s Oorkonden, VI, 3, n” 1881, welk charter in het Register achter dit
deel onvermeld bleef.
Bygeloof (XxX11, 94). De volgende, in Vlaenderen volksgemeene
legende, betrekking hebbende op Sint-Donatiaen, patroon der stede
en des bisdoms v’an Brugge, zal wel oorzaek zijn van het volksbygeloof, ter aengehaelder plaetse vermeld. Toen de heilig nog
een kleen kind was, viel hy eens, spelende, in eene diepe gracht,
naby het ouderhuis. Te vergeefs zochten hem vader en moeder,
gansch hunne woning door. En zy baden God om bystand. Eindelik dachten zy: misschixl is hy ,versmoord! laet ons ten minste
zën 11Jk wederzoeken. En op een houten wiel schikten zy verscheidene brandende keersen, en deden geheel dien samenhang
dryven op het water. Het wiel dreef, en stond stil boven de plaetse
waer de kleene Donatiaen lag. En zy haelden er hem frisch en
gezond Teer uit. En daerom schildert men nog dien heilig, en
staet hy in beelde ter kathedrale van Brugge, met dat wiel in de
hand. - Zou dit gebruik geen Godsvonnis zijn ?
Brugge.

ARTHUR

PLETTINCK,

St. Brandaria (XXII, 67; XXXI, 135). Mag men denken aan de
middeneeuwsche legende, o. m. door Prof. Bril1 uitgegeven en getiteld : Reis van Sinte Brandaen 3’ De persoon van Brandaen is bistorisch; hg leefde in het laatst der 6dc eeuw als abt van een
klooster in Ierland.
A. J. SERVAAS V. ROOYEN.
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8inte Holpe (XxX11, 18, 512). Aangaande deze uit der mate
belangwekkende heilige, de bizonderste wellicht die. de Roomsche
kerk vereert, vond ik nog veel belangriks, ter plaatse waar men
dit niet zoo licht zoeken zoude; te weten in het Zeitschrift fiir
Ethnologie, XIIIae Band (Berlin, Paul Parey, 1881), en wel in een
opstel van Dr. Max Bartels, getiteld: Einigea über den Weiberbar’t in seiner kulturgeschichtlichen Bedeutung. Men wete dat
Sinte Helpe, ofschoon van ‘t vrouelik geslacht, met een baard
wordt afgebeeld. Wel veertig verschillende namen van deze zonderlinge heilige worden in dit, uit een cultuur-historisch oogpunt ZOO
allerbelangrëkst stuk medegedeeld. Haar meest bekende hoogduit,sche naam is Heilige Kümmerniss; haar naam Wilgefortis
I
wordt verklaard als een verbastering van Virgo fortis.
JOHAN WINKLER.

St. Lieven (XxX11, 512). Lieven is de Hollandsche naam voor
het Latgnsche Levinus of Lebuinus. Als Almanaksheilig heeft hi
25 Juni of 12 November tot gedenkdag. LeuUn, Liengn, Lieuinius,
Lebiin, Lebinus en Lebuinus zin varianten van denzelfden persoonsnaam.
hv. J. I. v. DOORNINCK.

VKAGEN.
Ctend. Waar z$n de listen der schepenen dezer stad te vinden?
Bestaat er een list met geslachtregisters van Gendsche familiën?
\
N. J.
Orthen. Waar is, behalve bg v, Oudenhoven en Butkens, bericht
over dit dicht bg ‘s Hertogenbosch gelegen plaatsje te viuden?
‘t Was voorheen een groot dorp, ook onder de namen Ortduinen,
Oorten, Oort bekend, Bestaat er eene list van de.schepenen?
N. S.
Wie z;jn er heeren van geweeet?
[Orte werd a” 1188 aan de St. Maartenskerk te Utrecht geschonken ; Mr. E. D. Rink, BBeschr. v. Tiel” (1836), bl. 223.
Vgl. Sloet’s Oorkondenboek v. Gelre en Zutfen op dat jaar en op
a” 1200, 2. ‘s Hertogenbosch heette oorspronkeQ.jk Ortina, zegt
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v. Spaen, Inleid. op de Hist. v. Geld., 111, 126, het behoorde in
de eerste helft der 9de eeuw tot. Taxandrie of tot Teisterbant. In
1203 leest men van Silva juxta Orten, in 1204 van Orten quae
nunc Silva dicitur. Adelheid, dochter van Graaf Everhard, droeg
haar erfgoed Ortina a o 1080 aan de kerk van Utrecht op, waarbi
Albero, Theodericus en Rudolphus van Batenburg als getuigen
stonden ; zie v. Spaen, a. w., 1, 407, die dit aanhaalt uit Bondam’s Charterboek, en uit Heda, p, 140.1
Frans Pelsaert. Omtrent het einde der 16de eeuw te Antwerpen
geboren, trad hij in dienst bij de Hollandsche Oost-Indische Compagnie, en stond aO. 1628 als bevelhebber over het schip Batavia.
Het relaas van ztin scheepstocht: *Cngeluckige Voyaqie” is in
Do@ bezit, doch dewil ik in min werk: >Antwerpsche Reizigers”,
dat eerstdaags ter perse wordt gelegd, een opstel over dien zeevaarder wil opnemen, zou het mi hoogst aanqeuaam wezen iets
naders over hem te vernemen, en wel inzonderheid omt’rent 18. zin
geboortejaar ; 2O. aangelegenheden betreffende zgne vroegere of latere
reizen, en welke zijne verrichtingen geweest z+ na zi_n schipbreuk; 3O. het jaar en de plaats van zin overlgden. Wie licht mi
voor? Of wist mi minstens den weg om iets te vinden?
Antwerpen.

JOS. STAES.

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
Hiddink @lijn). N uu. XXIV, 397, vraagt naar een landgoed BKlein
Hiddink” in Gelderland of Overyssel. Een goed Hiddinck nu lag
of ligt onder Verseveld in de graafschap Zutfen, en behoorde oorspronkelik aan de graven van Loen (in Munsterland). Herman
graaf van Loen schonk dat goed a“. 1250 aan ‘t klooster Bethlehem
(o. Doetinchem), Zie v. Spaen, Inleid., 1, 399, waar wel »Hiddine”
staat, doch, naar men vermoeden mag, als drukfout voor x,Hiddinc”. Zoo is ibid., bl, 402, sprake a9 1280 van ‘t goed Natholdine, - is ‘t niet Natholdinc? - in Versevelt. Een erve Hidding
met tiend en een geslacht Hidding. zie in het Tijdrekenkundig
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Register op het oud prov. Arch. v. Overyssel (Zwolle, 1875, J. J. Til),
in de Bíjdr. t. d. Gesch. v. Ov. (ibid., ‘80) en in den Cat. d. arch.
v. ‘t Gr. Gasth. te Dev. (ibid.) dikwerf vermeld. Meer weten wij er
niet van, doch dit weinige wist wellicht een spoor. Overigens, een
toonkunstenaar Klijn overleed in 1748 te Amsterdam (Naa. XXIII, 77).
Krajestein (XxX111, 9), Bij Tricht in het graafschap Buren, lag
de ridderhofstad Kr., groot ruim 40 morgen. De heeren hadden
in de kerk van Tricht een gestoelte en op het koor eene begraafplaats. In 1601 wordt Emond de Gruyter tot Cr. vermeld als
leenman van den huize Bueren, in 1663 was Arnold de Gruyter
heer van Kr,, ritmeester eener compagnie paardenvolk. Geld. Volksalmanak 1851, bl. 152.
H. T. G..
[A. Aarsen verwist naar Kok’s Vaderl. Wdbk., dl, 21.1
Elst. Alk heeft, bg Ulphilas de beteekenis van tempel (vgl. Nav.
XXV, 599, 600). Niet onbelangrgk schgnt het op te merken,. dat
dit woord allicht is bewaard gebleven in onderscheidene plaatsnamen hier te lande, ‘twelk, niet minder dan een historisch, ook’
een taalkundig belang heeft, omdat het bewgst dat het woord
aUs ook hier te lande in gebruik was. Behalve het bekende Aakt
(Vl. Alost, lat. Alostum), heeft men in Noordbrabant een Aalst b$
Eindhoven, in Gelderland Aalst bi Lienden, Aalst be Poederooi
en ter Aalst bg Ooeterhout, Merkwaardig is het, dat men noordelgker of oosteliker geen BaZ& meer aantreft, in ons land tenminsten niet. De a-klank gaat over in den e-klank. In Gelderland
heeft men EZst in Overbetuwe (eertijds Alista), ook Andelst; in Utrecht
Ebt (bi Rhenen) ; in Overyssel OM; in Friesland Ylst, ook, allicht
met behoud van het lidwoord, Drylst 1) geheeten. Ik zal niet bel) Johan Winkler in Z$I ten vorigen jare bij het AardrUkskundig Genootschap uitgegeven Sen en ander over de spelling der Friesche plaatsnamen”,
” noemt Ylst in ‘t Friescb Drîlst, saamgetr. uit Der Ilat. Overigens, Elst met AaZat
en Olst van geliken oorsprong te achten, komt ons bedenkelGk,zelfs hachelik
voor. Terw$ in Olst (1234), Hof tot Olsten (1341) steeds de o bewaard blgft,
ia in Aalst (Bommelerwaard: 81415 Bzlosta; 983 AEisti, Alastc; 1133
Aelst, Bekte; 1331,77 Bekt, geslaohtsnm 1466 v. Aelst) altoos de a, en in Elst
(726 Eliste in Marithaime; 896 Elste; 1028 ZZeste; 1088, 1178, 1308, 31,1409
Elst; adject. 1178 EZstemis, 1312 E’lstedensis) de e kenletter. Overgang
van a in e komt ona dub bU deze plaatsnamen onwaarschUnlUk voor; overgang
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weren, dat in al die plaatsen heidensche tempels stonden; dit zou
misschien door een plaatselbk onderzoek voor eenige kunnen worden uitgemaakt. Wat Elst in Overbetuwe betreft, valt op te merken
dat aldaar op den Lagen -Woerd en op het Ronde hof door Heldring (zie Wandelingen) overblijfsels van overoude gebouwen zijn
g e v o n d e n . Heldring geeft niet op, uit welken tijd hij die overblgfselen te Elst afkomstig acht, en de geschreven geschiedenis
laat ons hieromtrent onkundig. Men weet dat op de plaatsen der
oude tempels: niet zelden christen-kerken verrezen 1). De Alhs te
Elst onderging misschien dergelijke verandering. Op de kaart van
Peutinger noch in den Reiswgzer van Antoninus komt iets anders
voor wat Elst zou kunnen zijn, dan Arenacum, ‘twelk echter door
niemand in deze buurt wordt geplaatst. Hoewel het niet ongergmder is dan iets anders, te onderstellen dat die plaats in of nabi
de tegenwoordige gemeente Elst gelegen wau. Nog loopt een groote
breede heirbaan van Ngmegen over Bemmel in bijna rechte l&
langs de oostergrens van Elst naar Huissen, die allicht in den
.tid toen beide bovengenoemde stukken gemaakt zijn, Noviomagum
met Arenacum verbond. Is die,iveg de Romeinsche heirbaan, dan
kan Arenacum gevoegelijk wezen het tegenwoordige Huissen, en
de oude naam bewaard zin gebleven in Angeren 3.
Maar wat was dan Elst in den Romeinschen tijd? Zoo men in
Elst uitgebreide werken, overblijfsels van castra vond, zou het misvan e in i schijnt natuurlijker; zoodat wi Elst eerder met het Friesche YZst
op ééne I+ zouden willen stellen, daar men van h’lst a” 1356 een variant
Eylst aantreft. Doch vanwaar heeft de geachte schrijver zin BEN, vroeger
ALsta”? 7 ? Daar e de kenmerkende letter dezes plaatsnaams altoos was, brengen
wë liefst Aalst met alhalah, eaUa = asylum, templum, fauum, aZh-stede = lotus
munitus, arx; Elst baarentegen of met nelih” (smgetr. uit Dewalih”= legalis,
dus rechtplaats) of met xelzen”boom,
bosch (zie hier onder, bl. 227) in verband. Past in deze rubriek ook wel Arzdelst, het Andasaala van 855, dat door letterRXD.
’
keer a” 1327, 95 enz. bestendig in Andek overging?!
‘) Ook werd menige- heidensche kapel voor den christelëken eerdieost ingeRED.
richt.
a, Volgens de Tegenw. St. v. Geld., bl. 442 moet het Arenacum van Tacitue
inderdaad aan den linker Rinoever in het eiland der BaWieren gelegen zijn
geweest ; doch v. Spaen (Inl.,. 111, 48) plaatst het er buiten, en ziet er Arnhem
in. Angeren heette in de lle eeuw Angre, geslachtsnaam 1127/31 de AagerR E D.
hen, 1290-1344 steeds Awghereq geslachtsnaam a” 1469 w. Avtgere@.
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schien te houden’ zin voor het Aliso, waar L. Caedicius na den
ongelukkigen slag van Varus belegerd werd, Velleiue Paterculus,
die deze plaats noemt, zegt, dat, L. Asprenas, neef van Varus, twee
cohorten behouden uit de ramp redde en in de Nederlanden met
deze de legerplaats betrok; naar ik onderste1 te Asperen (Asprenatis castra?) ‘). Caedicius had zich misschien te Elst gered en
beiden hielden vooreerst het romeinsche gezag in deze streken
staande. Ik weet wel dat eenigen Yselburg, anderen Elsen in Westfalen voor het Aliso van Paterculus houden, eenigen zelfs Wesel
(Viselii castra), geheeten naar Viselius Varro (a” 17 n. Chr. in ons
land) e); maar zoo Asprenas zich naar Asperen begaf, naar de plaats
die thans naar hem genoemd \wordt, schint zulks te pleiten voor
de onderstelling, dat Caedicius naar Elst ging, en dus beiden naar
het eiland der Batavieren, die geen deel namen aan den opstand
der Cherusken. Nergens konden zg hunne troepen veiliger bergen
dan hier. De slag in het Teutoburgerwoud viel voor in het jaar
6 n. Chr. De Reiswgzer van Autoninus en de kaart van Peutinger
zen beiden veel jonger, en dat noch Asperen noch Aliso op een
van beiden voorkomt, bewist niet dat beide plaatsen toen nog niet
bestonden; wel dat ze toen niet waren, of niet meer waren, Romeinsche
vestingen, plaatsen met Romeinsche bezetting. Te Elst .zin penningen gevonden van Augustus en Vespasianus en een steenfragment met het merk van het tiende legioen, dat in het jaar 70 n.
Chr. uit Spanje naar de Nederlanden toog, en waarvan een hoofdkwartier bekend is, nl. het bovengenoemde Arsnacum. Op het einde
der eerste eeuw, mag men derhalve aannemen, dat in Elst een
grootere of kleinere vestiging van Romeinen aanwezig was. Ik zeg
in Elst, niet te Elst, omdat ik niet bedoel het dorp Elst, maar
de gemeente, of in nog meer uitgebreider zën de villa of marke van
vroegere eeuwen. - Voor het eerst komt Elst in eene oorkonde
voor in den giftbrief van Karel Martel ten voordeele van Willebrord 9 Juli 725 of 726 gegeven, en wordt daar vermeld als Ma&
thaime, Ebte ~Zio nomine. Elst had derhalve toen twee namen..
I) Asperen, i n 8 9 3 o& aldus, 983 Asperon, 1253 Aspere Superius, later steeds
R E D.
Asperen ; - geslachtsnm 1076/99 de Aapera.
l) Wesel, in 1142 Wisela of Wesalia, 1253 Wesele; 1359, 1471 Wesel,
1423 Wesell, 1446 Weesell; - geslachtsnm 1364 v. Weeel.
REB.

,
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Marithaime schijnt zijn naam bewaard te hebben in het gehucht
Marum. Karel Martel schonk een goed Bubi castrum fuit”. Er had
dus vroeger te Elst een castrum bestaan, en nu beteekent castrum
iedere groote stad, die geen hoofdstad van een land of provincie
was, Een hoofdstad werd genoemd wrbs, oppidum, civitas of m&cipium. Castrum komt oòk voor in de beteekenis van kasteel,paZeis
van den landheer of hofburg. Te Marithaime lag dan misschien
voór den tad van Karel Martel een stadje of kasteel. In zijn tgd
bestond dat echter niet meer, maar was òf door de Chamaven,
toen deze in het eiland drongen, òf door de Franken zelve reeds
verwoest. Dat de laatste bezitting der Batavieren, alvorens z1J geheel en al hun volksbentaan verloren, de Betuwe zal geweest zin :
hiervoor pleit de benaming dezer landstreek, welke als Over- en Nederbetuws aan een klein gedeelte van hun voormalig tamelijk uitgestrekt
gebied nog heden ten dage wordt toegekend.
A. J. C. RREMER.

Orafzerken. Oostrum (bi D o k k u m ) .
1. A”. 1775 den 5 JuniJ is overleden den wel-eerw heer Franciscois
Brandsma, in leven Bedienaer des godlyken Woords gedurende de
tgt van 50 jaeren tot Oostrum en Jouswier in den ouderdom van
77 jaeren en leit alhier begraven.
2. A”. 1743 den 13 October is gesturven de eersame Anna Cornelis, woonachtig te Ngkerk out omtrent 52 jaeren en leit alhier
begraven.
3. Claeske Cornelis in leven een deugdsame vrouwe is gestorven
8”. 1670 den 13 Janvary ovt 50 jaeren en 3 maenden ende is alhier
.
begraven.
Staet op o dooden
Coomt ten oordeel
Ghg wort ontboden
Tot uw voordeel.
4. Den Eerw. Hooghgel. D”. Joannis Cornely, in leven dienaer
J e s u Christi t o t Oostrum e n Juswier ontslapen 28en 9bris 1679,
out 52 jaeren 20 dagen is ,hier begraven (randschrift). In het midden der zerk staat: Joannis Faber is in den Heere Godt ontslapen
den 12 Juni 1681 out 27 iaer en 6 maenden en ztin soon Joaqnis
Faber is gerust den 20 Juni 1681 oud 15 dagen en leggen hier begraven.
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5. Den 30 April 1645 is Joaunis P. Elcama in den Heere gerust
en leit onder deeze steen.
6. A”. 1643 den 5 May sterf Harmen Johannes ovt 2 jaer
8 weken en leit. alhier begraven,
7. A”. 1638 den 23 January sterf de eersamen Folckert Sytsema,
ovt 34 jaer en leyt alhier begraven.
8: Jvffrouw Maria v. Tibovlt obyt den 15 April 1645.
*
Metzlawìer.

1. A”. 1650 den 11 May sterf de eerwaerde en Godsalige en
welgeleerde D. Suffridus Bruinsma, Dienaer des Godlycken Woords
tot Metselwier en Neawier, out in ‘t 36 jaer eñ leit alhier begraven.
2. 8”. lG97 den 20 April is (in) den Heere gerust den Eerwaerden
Godsaligen en Welgeleerden D. Petrus Crans, in ‘t leven bed. des
G. W. tot Metschwier en Niawier, out in s$ 64 jaer en leit
alhier begraven,
3. Den 22 Maart 1726 is in den Heere gerust den Eerwaerden
Godsaligen en welgeleerden Heer D. Theodorus Crans, in leven
Bed. des G. W. tot Metzlawier en Niawier out in run 52ste jaer
en leit alhier begraven.
4. AO. 1679 de 6 .November is in den Heere ontslapen de eer* waerdige, godtsalige en welgeleerde D. Petrus Drenhuizen sënde
geweest omtrent viftien jaere Dienaer in de gemeente Jesu Christi
tot Metschwier en Niawier out 44 jaeren en leit alhier begraven.
5. A”. 1631 de 16 January is in den Heere ontslapë dë eersame
Baucke Tiebbo Faber, Procureur Postulandt voor den Gerechte
van Oostdongeradeel out 26 jaer ende leit alhier begraven.
6. AO. 1689 den 22 Janvary is in den Veere gerust Antje Berenta
Laeste weduwe van D. Suffridus Bruinsma in leven dienaer des
G. W. tot Metschwier en Niawier out 84 jaeren ende leit alhier
begraven.
7. AO. 1637 den 4 January is gestvrven den Heer Boeke Sternsee
out 64 jaer en leit hier begraven. - AO. 1641 den 20 Aprilis
sterf de eersame vrouwe Catharina v. Heerma zin Ruisvrouw out
in haer 63 jaer en leit hier begraven.
8. AO. 1695 den 3 Mayus is gestorven de Eersame en deuchtsame
Claeske Stinstra de huisvrouw van D. Petrus Crans Dienaer des
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G. W. tot Metselwier en Niswier out 59 jaer 1 msend 3 dagen
en leit alhier begraven.
Jouswier.
1. De Wel-Edele Gestrenge Heer Willem Bergsma in leven
gecommitterde Staat van Friesland, Dykgraeff, Ontfanger-Generael
en Old-Secretaris van Oost Dongeradeel etc. etc. geboren den’
7 October 1706 gestorven den 22 Juni 1774 is in de Grafkelder
alhier die Z.Ed. in den jare 1771 had laten maken, geset d e n
29 Juni 1774.
2. De Welgeboren Vrouwe Lucia Petronella Bergsma Buiavrouwe vanden Wel-Edelen Gestrengen Heere Ludolph Reinier
Wentholt, gecommitteerde Staat ten landsdage es Collecteur Generael der Provincie van Vriesland oudt in het 31e jaer obiit den
XVII November CIDIDCCLXXXI
(1781).
3. De Welgeboren Vrouwe Remelta Schik weduwe Willem
Bergsma ia leven gecommitteerde Staat van Friesland, Dëkgraeff,
Ontfsnger Generael en Old-Secretaris van Oostdongeraaldeel, geb.
den 13 July 1714, overleden den ,l6 Augusty 1792 en in deese
grafkelder bygezet den 22 dito,
Medegedeeld door AUQ. SASSEN.
Poppekens. Collecte van de P. voor ‘t Leprozenhuis in den Haag. In een
lang4Oregister met den titel ,Leproosbouck. Van den omeganck vande
BKaes door het Westlandt. de Annis 1605-1626. Als oock van de
*collecte van de poppekens doer den Haeghe de annis 1606-1626”,
o. m. bewaard wordende in Portefeuille : DGodshuizen N” 3”, in het
oud-archief der gemeente ‘s Gravenhage, vindt men o. a. : Banno 1613
,Collecte van de poppekens. Opten VIII~~ February zijn de ziecken
arnet een wagen om den Haech gereden sonder trommel noch
Bpoppèn
alsoo de Magistraet tzelve verbooden hadden, maer met
Bgrooten drangh consenteerden dat men alleen soude mette wagen
Born r i j d e n ende mette clappen, ende h e b b e n gecregen sen g e l t
*als
volcht:
.
Baen duytten . . . . . . . . . . 2 - -17 - 0
aaensilvergelt.
. . . . . . . . . 16-11-8
19 - 8 - 8.”

.
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en verder: *Collecte van den ommegangh van de poppekens 1614
den 29 F~v annò voorsz. Ten voorsz. dage zen de siecken mette
awagen denr den Haech gereden m&te trommel ende poppen naer
*ouder gewoonte nae voorgaende consent van den Heeren Bailliu
Bende Burgermrn vanden H a e c h voorsz. bide b i n n e n v a e r verscregen ende h e b b e n gecregen als volcht a e n
duyten . . . . . . . . , . . .
ll- 4-8
l
aen silvergelt . . . . . . . . . . 27 - 10 - 0
38 - 14 - 8.”
H o e w e l D e Riemer ‘ i n h e t lste d e e l zgner BeschrDving v a n
‘8 Gravenhage beide gebruiken toelicht, blijft toch nog de vraag
over, welke in de volgende regelen van De Riemer geen antwoord
vindt: wat stelden die poppen voor? 1) r>Eens ‘s jaars, - schrift
hg, - te weten in Januarii of Februarii, waren zi (de leprozen)
gewoon met vergierde poppen op een open wagen door de voorn a a m s t e s t r n a t e n v a n d e n Hage t e rëden, om aan de huizen
eene generale’ collecte te doen. Op dezen wagen zaten, behalve
de voerman, de poppendrager, een trommelslager of tamboer, een
dienaar van den Bailliu, een of twee dienstmaagden van ‘t huis, en
eenige leprozen, nadat er veele of weinige in ‘t huis wareti;
zomtijds bevonden sig ook onder dat gezelschap de Binnemoeder,
de, meid, die dageliks voor het huis met den klap omging, en
ook de jonge, die de schuiten waarnam. De giften, di8 zLJ alsdan
ontfìngen, bedroegen gemeenlik 30 en 40 gulden; waar uit vooraf
betaald werden de voerman voor zyn ,wagenvragt en de andere
vocx hunne assistentie, blyvende het verder overschot hen behoeve
van ‘t huis. Bij verandering van tgden raakte eerst de poppedrager,
dàarna de tambour van den wagen, en eindelijk in den jare 1654
deze gewoonte t’ eenemaal buiten gebruik. Behalven dezen ommegang hadden ze in ‘t laatst van Junii of in het begin van Julii
nog een tweeden dóor ‘t geheele Westland, om bi de huisluiden
kaas te halen ; dit geschiedde @gelijks met den wagen, zonder
dat wë alsdan een poppedrager of trommelslager vermeld vinden;
en *opdat de huisluiden daar van verwittigt zouden zgn, werd
‘t zelve eenige dagen te vooren door aaugeplakte biljetten bekent
1) Vgl. misschien gepast hier onder, bl. 230 ; de leprozen toch waren wegens

hunne besmettelike

Lekte als ‘t ware levend-begravenen,
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gemaakt. Eet gewigt van de kaazen, die zg kregen, beliep tot
800, -900, ja tot 1300 ponden,; en de boeren, die geen kaas wrongen, gaven eenig geld in de plaats. Deze bedelarye duurde tot
-den jaare 1655 ; immers na dien tgd vind men van dezen nittogt
geene aantekeninge meer, zijnde ongetw$felt deze gewoonte agtergebleven weegen het klein getal der zieken, die reeds al in den
jaare 1628 tot vier vermindert waren; de geene die in laatere tiden
opquatnen zijn door de Regenten buiten het huis hier en daar besteet”. -Slechts een paar gegevens kan ik nog aan dit uitvoerig relaas
van De Riemer toevoegen. Onder de kazen -was ook schapenkaas.
Meerendeels werd van de hoeveelheid een paar honderd pond voor
‘thuis afgèhouden.
De kaas bracht zoowat drie duiten per pond
op, en aan den voerman of swaegenaer”, den tuinman en enkele
andere personen in dienst van het huis werd soms een kaas vereerd. Zuiver was de opbrengst voor het huis, gemiddeld 20 tot
30 gulden. AO 1607 wordt ook nog onder de onkosten des omgangs mmet d e poppekens” vermeld: *den corffdraeger, als,o de
wagen nyet en reet als boven 0 - 12 - 0”. Daar de voerman
ook niet wordt genoemd, schgnt men gevaren te zin door de
grachten, wat zekerheid krijgt door een anderen post: Bde jongen
de schuyten. waernempt 0 - 6 - 0.”
A. I. SERVAAS V. ROOIJEN.

Hoorling (XxX11, 50, 474). Eger Tamminga was geen ahoorling”, maar hoveling, waarvan men de beteekecis kan vinden in
eene verhandeling van wijlen Dr. G. Acker Stratingh, opgenomen
in de Bijdragen tot de Gesch. en Oudhk. van de prov. Groningen,
1, 1, vv. en getiteld : Over de Friesche, vooral Ommelander edelen
en hoofdedelingen. Men leest aldaar bl. 21: BMaar alvorens wy
den oorsprong der huofdelingen nader toelichten, willen wi eerst
een blik slaan op hunne benaming. Deze luidt verschillend : in het
Friesch : hauding, hauclling, handning, in het Nederduitsch vroeger
hoeftling, hovetling, hoveding, hoeveliog, later meer hoofling en hoveling; in het lat@ capitalis en capitaneus, eenë letterlgke vertaling
van hoofdzling. Zooveel ons is gebleken, is de naam van hoofdeling: en hoveling, of hoe verschillend ook geschreven, overal waar
hij voorkomt, in onze vroegere en latere bescheiden, één en de-

OUDBl!ID-, XUNT-

EN PBNNINI~KUN~WÙ.

211

zelfde, en af te leiden van hoofd, in ‘t Fries& haud, zoodat hg
waarl~k een hoofdeling beduidde, d. i. iemand die aan het hoofd
ergens ,van staat, tcît de voornaamsten of eersten (tot de overhebben)
behoort” l).
MQ.
[In een charter van 25 Mei. 1521, waarin de landzaat van Groningen hertog Karel van Egmond als erfheer huldigt, staan ook
d e ,boifflyngen” tusschen de jonckherep en eygenerffden achter
de abbaten en prelaiten. In dat charter worden als landen tusschen
Eems en Lauwers o. a. vermeld Langewolt, Vredewolt, Hummerze
ind Middaich. Welke zin de huidige nam& dier landstreken?]
VRAGEN.
Angen Boen (Rome). W. A. v. Spaen, Inleid. tot de Rist. v.
Geld., 1, 318, noemt den Dirk v. Bronckhorst van Naa. XXVII,
91, heer van Angenraen (omstr. 1550). Dit is blikbaar ‘t Ange- .
rande van Nav. XXVll, 181. Maar wat is dit dan nu? Is het
Angeren (elfde eeuw Angra, 1127/31 Angerhen)? Of eenige andere
voormalige heerlë kheid ?
Kalverbosch te Nijmegen. *Niet ver van ‘t vermaarde Valkhof
stuit men op een boschje”, - zegt de Tegenw. Staat v. Geld.
(ao 1741), bl. 208, - arnet eenige Laanen Lindeboomen beplant,
dat, naar den Ngmeegschen
Burgemeester Arnold Kelfken, die
‘t aangelegd heeft, den naam van Kelfkeuwbosch
draagt, en ook
wel Kalverbosch genoemd wordt”. De benaming BKalverbosch”
kan uit .Kelfk&nsbosch”
ontstaan zin, en heeft dan gewis den
Nymeegscben burgemeester Arnt (Arnold) K. (t 1639, zie over
hem Herald. Bibl. 1881, bl. 163, 74) tot auteur. Do,ch ZOU die
benaming niet ouder wezen, en evenals te Tiel (Kalverbosch), te
Deventer (de Kalverbossen, aan de binnengracht), en te Amster-

I

*) Wat Stratingh, met meer zaakkennis, in ‘t licht stelde, beproefde Hemmo
Suur voor Oostfriesland: in 1846 verscheen, te Emden, van zijne hand *Geschichte der ostfriesischen Häuptlinge” ; misschien het beste wat z$e pen
voortbragt ; vgl. Möhmann, Kritik der Friesischen Geschichtschreibung, $ 4.
[Is in deze geschriften ook sprake van Hoofdmannen-kamera (A%XXXIII,
67)? RLA]
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dam (Kalverstraat), oorspronkelijk aan eene oud-Germaansche begraafplaats (van een werkw. scalwara”) hebben gekleefd? Dat
>Kalverbosch” als verbastering van ~Eelfkensbosch” zou voor de
destgds
en later te N. aanzienlgke familie K., - wier op een
steenblok gebeiteld wapen nog met zekeren trots den bezoeker
van het stadhuis der oude Rgksshd getoond wordt, - niet vereerend,
neen, krenkend geweest zgn, vooral indien die gesfachtsnaam misschien oorspronke$k eene transpositie behelsde van >Klefken”, en dus reeds als zoodanig met Bkalveren” niets gemeens
had. Eet Kalverbosch te N. is dan Kalverbosch gebleven, of Kelfkensbosch geworden, nadat de bnrgémeester A. K. die plek plantsoenmatig had doen aanleggen, Wie geeft hier nauwkeuriger bescheid?
Frankhuis. Hertog Karel van Gelre verzocht 23 Jan. 1525 den
bisschop van Utrecht, overeenkomstig den inhoud van het 19 Dec.
1524 tot stand gekomen vredesverdrag, - waardoor het Oversticht (Overyssel) voor korten tëd in rust was gebracht, - te
handelen ten aanzien van sommige raadsleden der stad Zwolle,
die op eenen der laatste dagen van Maart 1524 wegens hunne
Geldersgezindheid in hechtenis waren genomen en door hunne
tegenstanders van verraderlgke handelingen beschnldigd werden.
In dat charter (v. 23 Jan. 1525) verklaart de Hertog dat die raadsleden be den Bisschop te Franckhuyss hunne opwachting gemaakt
hadden, bereid om Bden eydt ind oick die oirveede .in manieren
vurschreuen to doen”. Daar mi v. Hattum (Geschied. d. stad
Zwolle, 11, 272, 3, 300-2) en Dumbar (Analecta, 11, 468-74),
waar men “t misschien vinden kan, niet ter hand zin, zoo vraag
ik: wat is SFranckhuyss” ? De benaming van het Bisschopshof te
Zwolle, of in (of brJ) Utrecht? Er zaten ook twee gevangenen op
Arkestein.
Het Tnrksche huis (Xx111, 61; XxX1, 271). Men heeft mij verzekerd, dat onder Neede zulk een huis bij tegenxoordige menschenheugenis nooit bekend is geweest. Lag of ligt het dan ook
onder Ede, in welks nabuurschap men vroeger en later xrovele
heerenhuizen v o n d , - zie de Tegenw. Staat v. Geld., bl. 480, en waar in 1741 Gelderland’s Rekenmeester Frederik Willem baron
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Tod ‘t oud-adellijk huis Easselo of Harselo bezat.- Was dat huis
wellicht door hem gesticht, naar hem vernoemd? Of was ‘t ouder?
Tegenover Dodewaard aan de Waal ligt een Turksch-weerd. u. v.

Qrafsohriften te Sluis XXXIII, 10, 108-114). Ik veroorloof mi
een paar opmerkingen. Sainevelde (bl. ll), wat is dat? Is misschien Sconevelde of, wearschijnlgker nog, Sconewalle bedoeld?
De persoonsnamen Goosins (verkorting van Gosewinus ?) en Ganne
(bl. 12) komen m$j mede verdacht voor. De naam Ser Lippens
(bl. 15, niet Ferlippens) is algemeen in Vlaanderen- en Z.-Vl.
bekend.
CL P. ROOS.
[Men kan er bëvoegen: is Slippendamme (bl. 108) z. v. a. Slepeldam (bl. 80), en hiervan drukfout of variant? - Wat is Btunken”
(bl. 129). - Is Hanwe (bl. 110) een juiste familie(?)na Vgl.
Houweel (bl 112) - Is Dsans varier” (ibid.) juist gelezen? Treft men
dit meer .aan ale slot van grafschriften? Wat beduidt het hier? Is bl. 110 SBoncdatss”
zuiver? - En eveneens BRentregem”
Moet
BV.
de
Heerde” (bl. 112) niet v. den Heede
(bl. log)? (vgl. ibid. en bl. 114: vaïi Eeede) zijn? - Is ,Speteline Weide”
(bl. 112) juist? Is het ook Spetelini (filius)? Of is BWeide” wellicht verkeerdelik bë den naam gevoegd, en is het soms Wedemaent (bl. 113) of Wied (bl. 112)? - Ook de relatie tusschen
Tanne, Cornelis, Margrieta en Avezoete, bl. 113, schijnt onbegripeljjk. - Is Wedemaent = April ? Of Juli ? April, dunkt ons
waarsch$nlUker.
Hoe komt het dat men die varianten der maandnamen, - vgl. ook Sporcle = Sprokkelmaand, en Hoest (Août)
= Augustus (Oogstmaand), - niet in oude charters vindt?]
Prosdocimo de’ Beldomandi. In .‘t begin der 15de eeuw leefde en .
werkte deze leeraar of hoogleeraar van meet- en sterrekunde bU
de school (archiginnasio) ziner vaderstad Padua, als schr$ver van
vele werken over deze wetenschappen zoowel als over de muziek.
In een oud handschrift in ‘t Museum Correr ter stede vond A. Favaro
de beschriving eener medaille, geslagen of gemunt ter eere van
dien geleerde, dus luidend : BProsdocimus de Beldomando Pat.(avinus)
Astr.(onomiae) et Mus.(ices) P.(rofessor). Hierbi een’ oud-manshoofd, De keerzide vertoont verschillende mathematische en muzi-
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kale instrumenten, waaronder BHaec (Hae?) dissonant artes”.
A. Favaro betuigt, dat deze penning geheel onbekend is aan de
vakmannen ten zinent, en door hem totdusver in de meest vermaarde kabinetten van Europa vruchteloos gezocht. Weet iemand
hier te lande er iets naders van?

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.

*

Hugo de Groot. B1J gelegenheid van het gedenkfeest (Nuv. XxX111,
123), gaf de bekende genealogist A. A. Qorsterman v. Oyen eene
genealogie des vermaarden mans in ‘t licht, onder den titel: *Hugo
de Groot en zin Geslacht” (C. L. v, Langenhuyeen, Amst.), welke
het pendant vormt van »Pieter Cornelisz. Rooft, en zijn Geslacht”,
in 1881 van dezelfde hand bij denzelfden uitgever verschenen,
Deze auteur plaatste in BÉigen Haard” een artikel: >Het Zegel
van H. de Groot en van zijn broeder Willem de Gr.” (Zie
Maandblad v. h. Geneal. herald. genootschap *de Nederl. Leeuw”
‘s Gravenhage, Mei ‘83, n” 4, bl. 17, 24).
Dante. Men is bezig in de Laurentiqische Bibliotheek te Florence
al de handschriften te verzamelen der werken dezes Niddeneeuwschen dichters, welke zich in de Floren@nsche openbare boekerijen bevinden. Hun getal wordt op 300 begroot. Hiervoor wordt
een nieuwe driehoekvormige zaal bijgebouwd
aan de vermaarde
zaal van Michel Angelo, waar nog de oude folianten, die den
grondslag der beroemde boekverzameling uitmaken, aan ketenen
op de lezenaars liggen. De nieuwe zaal wordt opgetrokken volgens een plan, dat van Michel Angelo zelven afkomstig is. - In
het Oud-Grieksch verscheen Febr. ‘82 eene vertaling van Dante’s
Hel, vau de hand van Musurus-bassa, Turksch gezant te Londen.
Lodewijk. De Naer. XXVIII, 308, geopperde vraag, overgebracht
naar het Giornale degli Eruditi e Curiosi, brengt (11, 91) ten
‘antwoord weder, dat Dr. N. G. v. Kampen een dubbel .abuia

Q~O%lIEDENXB

DER LETTERKUNDU.

215

beging 1) : l”. omdat Dante in 1330 reeds negen jaren ter ziele
was; 2O. omdat hi op Dante toepast wat van Petrarca geldt. Men
kan er nog als derde abuis bgvoegen, dat P. niet vgf, maar drie
jaren aria de eerste maal zine geliefde te hebben gezien”, Lombes
bezocht, want z$e liefde voor Laura dagteekent van 6 April
1327 2). Hg ging daarheen met Jacopo di Colonna, die er tot bis.echop benoemd was, en knoopte er vriendschapsbetrekking aan
niet alleen met Lello di Stefano (uit eene oude Romeinsche edelfamilie), door hem in den omgang gewoonlgk (op z$n Ciceroniaansch) Laelius getiteld, maar ook met den boezemvriend des
kardinaal3 Giovanni di Colonna, Lodewijk van Kempen (Ludovioo
di Campinia), dien hU om den ernst ziner zeden Socrates pleegde
te noemen en aan wien he menigen brief richtte, te vinden in
‘a dichtere Epistolae de rebus familiaribua. Deze Lodewgk v. K..
een Vlaming 3, van geboorte, bezweek in 1362 te Avignon aan
de pest. Men verwist te dezer zake naar Tiraboschi, Libro 111,
en naar een (bellissimo) werk van Fracassetti over Petrarca’s
brieven.
Een nieuwe Carmagnole (Vgl. Nav. XXII, 75, 172, 402; 111,
184). De &!itoyen et la Bataille” vierde 12 Mei 1883 den jaardag
harer stichting met een banket, waaraan 1200 personen deelnamen,
en waarbi eene voor deze gelegenheid gedichte *carmagnole”
werd gezongen. Het met geestdrift gezongen refrein luidde:
La Commune battue
Ne s’avoue pas vaincne,
Elle aura sa revanche.
Vive le 808
Du canon!
Wie gelegenheid heeft deele het gansche lied mede1
Se non B vero, B ben trooato (1X, 207; XVIII, 322). Dit steeds
in ‘t Italiaansch aangehaald of gebezigd gezegde, dat in dien vorm
1) ha preao un granchio gravissimo, anzi due.
2) Mille trecento ventisette sppunto, Su l’ors prima, il di eesto #Aprile Nel
Isbirinto entrei; nè veggo end’ e6(38.

8) flammingo.

ir
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Bchier’ in alle beschaafde landen spreekwoordelijk werd, moet volgens het Giornale (ZVW. XXXII, 449 0), 11, 54, niet bU Ariosto
of bij Cervantes worden thuisgezocht. Men vindt het in de BEroici
furori” van Giordano Bruno (Parijs, 1585, dl. 11, dial. 3, geltik
Büchmann in de 13de uitgaaf zijner PGeflügelte Worte” (1882)
mededeelt, In Frankrijk kent men ‘t gezegde ook reeds lang; in
‘t Extrait des lettres Franvaises de M. (Claude) Sarrau B M. de
Saumaise, uitgave van P. Burman, lG97, p. 269, leest men:
,Pour le Nassa (nez) de César se n o n è vero è ben trovafo”.
Sa.rrau nu overleed te Paris in 1651. Als men echter Tournier
in zijn Bl’Esprit des Autres” gelòoveu mag, dan heeft al, eene
eeuw vroeger, Etienne Pasquier ons gezegde gebezigd in zgne
,Becherohes sur la France” (livr. 7, chap. 41), welke hij in 1560
schreef. Aan l?asquier, die trouwens te Bologna studeerde, gaat
echter nog Autonio Frederigo Doni vooraf; deze, - en zulks is
aan Biichmann onbekend gebleven, - zegt in zijne in 1552 voor
‘f eerst gedrukte PMarmi” (Venetië, bij Marcolini, pi 60) 1) : .Fatti
pure in Ia non mi toccar con essa; se non è vero, egli è stut0 un
beE trovato”. In onderscheidene streken van Italië bezigt men de
uitdrukking in ‘t Veuetiaansche dialekt; ‘t zou derhalve niet te
verwonderen wezen, zoo Doui, die langen tijd te Venetië woonde,
ze aan de volkstaal aldaar ontleende. Is hij dan denkelijk niet de
auteur, hU leverde toch gewis den oudsten vorm.
Hoorndrager (XxX111, 73, 126). Er zijn er die den oorsprong
van den schimpnaam een zeer hooge oudheid toeschrgven. Oostersche vorsten zouden de mannen, wier vrouwen hun ter wille
waren, zeer hebben bevoorrecht en in rang verheven. De aanzienlgke hovelingen tooiden zich met hoorus,
en wanneer iemand
aan een vorstelijk hof een hoorn droeg, werd dit bg de slechte
zeden een reden, om de vrouw van dien aanzienlijke te verdenken. Anderen zeggen, dat kruisvaarders hunne helmen met hoorns
versierden, en dat terwil die heeren afwezig waren, niet zelden
hunne vrouwen hun ontrouw werden. Intusschen sch$nt hoo&‘) P. 76 der in 1863 te Florence bU Barbera verschenen
ment0 quarto, in fine.

editie, Ragiona-
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drager een vertaling uit het latin, althans als het bekende vers:
&ornua qui fecit, net cornua ferie r e c u s e t ” , .
in de classieke oudheid thuis behoort. Het epigram van den Engelschen Martialis (Owen) maakt ons niets w&er omtrent de herkomst der uitdrukking als hg zegt:
Si quando sacra jnra t,ori violaverit uxor,
Cur gerit immeritus cornua vir? Caput est.
In het’ eerste door mi aangevoerde vers is sprake van hoorns
maken, ook spreekt men van hoorns opzetten, en dit is in strëd
met de verklaring dat de geduldige man des avonds buiten de
deur gezonden werd om eene of andere boodschap te verrichten en
men hem dan een lantaarn medegaf, o p d a t hi zich niet stooten
mocht of ergens in een greppel of sloot loopen. Als lantaarn bezigde men toch vroeger een hoorn, waarin een lamp (Iamp-hoorn)
of kaarsje, zooals Plautus dan o o k heeft: Vulcanum in cornu
conclusum gerit, d. i.: Hi heeft een brandend licht in de lantaarn, De samenvoeging in dit gezegde van Vdcanus met een Iròorn
verdient hier, dunkt mij, in verband met de geschiedenis tusschen
Mars en Venus voorgevallen, wel eenige aandacht. Toch draagt
Vulcanus hier niet den hoorn, maar hij zit er in. In ieder geval
zou, dunkt mi, bij de verklaring der thans besproken uitdrukking
_ Vulcanus eerder te pas komen dan Actaeon. Vulcanus had Mars
van een wapenrusting voorzien. Men weet, hoe Mars er hem voor
beloonde. Sol (de zon) openbaarde aan Vulcanus wat geschiedde
(Zie Ovid. Metam., lib. IV). De wraakneming van Vulcarus maakte
wel Mars en zijne vrouw, maar ook hem zelven belachelijk. De
barbier van Schafhausen, van wien Bebelius verhaalt, begreep het
anders. Toen deze zijne vrouw betrapte, zei hij: ~0 lief’je, waarom
hebt g1J geen veiliger plaats gezocht. Begrip eens wat schandaal
het zou geweest zijn, zoo een ander dan ik was binnengekomen !”
Ik weet niet of aan Vulcanus de uitvinding der lantaarns wordt toegeschreven. Ware dit zoo, dan zou mune gissing ter verklaring van
> hoorndrager” zeker daardoor gesteund worden, want zoolang de zon
nog niet op was, en Vulcanus in den donker een lantaarn droeg,
ontdekte hij niets van de poets die men hem speelde. - Ik heb
mi bp deze verklaring gehouden aan het eerst door mij aange. haalde vers, en Plautus’ spreekwlj’ze bracht me slechts op den

218

UESCIUEDENIIJ

DER IiE'LTERKUNDE.

inval Vulcanus hierbi te pas te brengen. Dat men met der t$
is gaan spreken van hoorns opzetten en Rooms maken,‘toen men
de eigenlgk’e herkomst van het gezegde vergeten had, zou geen
wonder zgn. Hier kan, dunkt mij, tegen mëne conjectuur slechts
beslissen een oude - liefst latijneche of grieksche - uitdrukking,
waarbij de hoorn den bedrogen man ergens anders dan in de
hand gegeven wordt, tensi men ook wel den lantaarn (den
veilichten hoorn) op het hoofd droeg, om het licht hooger te
plaatsen, en de handen vrg te houden. Gelijk men weet, droeg
Latona, de nachtgodia, een gehoornde maan op het hoofd.
A. J.

C. KREYEB.

VRAGEN.
W. IC. In de thans voltooide BVermomde en Naamlooze Schr&
vers”, - zie Nav. XxX1, 501, 2, - kent Mr. J. 1. v. Doorninck
aan W. (Kemp) 0.’ a. toe: >Geestelijke gezangen, waarbij gevoegt
zin eenige verbondsliederen en dankpsalmen op dezelve dichtmaten en zangwijzen, door F. A. Lamme; in ‘t Nederduitsch vertaalt door -/=; Utrecht, bij v. Poolsum, v. Paddeubug en Kroon,
1740. Zie ald. kol. 657. Dr. A. W. Bronsveld echter schrift in
z&e biographie van Joachim Neander, zie Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1883, bl. 487, noot: BIn 1740 zag een nieuwe
druk het licht te Utrecht van Lampe’s Geestelijke Gezangen, Neander’s Verbondsliederen, in ‘t nederduyte vertaelt door W. K.(roon?)“.
Wie heeft gelik?

KU.NSTGESCHIEDENIS,
lade (XXXIII, 127). Wë zeiden aan het Giornale de opgave
toe van hetgeen ons maandwerk vermelden moge, maar willen dan
ook hier berichten wat dat Giornale (11, 46, 106,’ 7) biedt.
Het Magasin Pittoresque, aO. X. (142) en volg. deden, bevat veel dof.
Quicdwrst, I’Hfe!oilu, dw Ckmtumes en Fraace (Paris, 1876).
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Biblioteca dell’ Economista, diretta da Francesco Ferrara, Spr. prima, ~01.11,
VII, VIII, 1x.
Storia dolls Moda dagli Etruschi sino al 1850, in Dl. VII van het t$sohrift
Le Ore Casalinghe (herdrukt in $854) ; ook afzonderlijk uitgegeven met 60 teekeningen en 50 sneldrukken (politipj). Dit werk houdt ook rekening met den
staatkundigen toestand en het eigenaardig karakter van tiden en volken.
Een ge&& Ia Moda werd in 1746 door P. Q. B. Roberti (Venetië, Fenso)
vervaardigd.
In de sGemeinvers&ndliche Vortrage” van Berlin (Habel), vindt men:
W. Angerstein, Volkstlnze im deutschen Mittelalter (no. 58); Flach, der Tanz
bei den Griechen (uo. 360); Reinsoh, Stellung u. Leben der deutschen Frsu
im Mittelalter (no. 399) ; Marggraf, Badewesen u. Badetechnik der Vergangen.
heit (no. 380).
In de BZeit- n, Streitfragen”, eene met de onmiddellUk voorafgaande geliken
tred houdende collectie, bevindt zich een deeltje van Kleinwichten, Zur Philosophie der Mode (no. 129). Nog worden opgegeven:
Fabbri, Raccolta di varii vertimenti etc. del Regno di Napoli (Napoli, 1773).
Vecellio, Abiti antichi e moderni di tutto il mondo, 3 vol. (Venezia, 1869-63).
Bonnard et Mercuri, Costumes historiques des X11-XV siècles, 2 vol.
(Paris, 1867).
Chevignard et Dupleseis, Costumes historiques des XVI-XVIII siècles, 2 vol.
Paris, 1867.
Pauquet Frères, Modes et Costumes historiques et étrangers, 2 vol. (Paris, 1873).
M. A. Racinet, Le costume historique (Paris, 1876).
Challamel Agostino, Histoire de la Mode en France. Zeer onlangs vertaald
in ‘t Engelsch: The History of Fashion in France.
*
J. Falke, Die deutsche Trachten? und Modenwelt (Leipzig, 1858). - Geschichte
des modernen Geschmacks (Leipzig, 1866).
M eiss, Costiimkunde, 3 Th. (Stuttgart, 1856-72).
Planchè, Encyclopaedia of Costume 2 vol. (1876-7).
Strutt, Dresses a. Habits of the English, 2 vol. (1842).

Overigens gaat het bezwaarlijk juiste bibliographische grenzen
te bepalen, daar de mode, die wereldbeheerscheres, zóó diep ingrgpt in,
zich zO6 sterk vastklemt aan - al de verhoudiqgen van het maatschappelgk leven in de onderscheidene rangen en standen der menschen. Daar die tyrannieke, grilzieke dame menigwerf noch de
schhonheids- noch de gezondheidsleer in praktik brengt, juicht
onze Italiaansche berichtgever de tegenwoordig in Duitschland
genomen proef eener nomaaalkleeding toe.
Qraftomb van prins Willem 1 (XXXIII, 29, 170). Dirk v. Bleysw@k verkondigt dezelfde meening, peggende bl. 267, ,Dit beeldt

’
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van den Doorluchtigen Vorst aan het hoofdeneynde van de Tombe,
is mede van Metael, ende niet minder heerlyck als des Helds deugd
onsterffelijck is, seer natuyrlyck en volkomen gelgckende den Persoon, tot welckers eeuwige gedschten#&e
het is gestelt, zinde in
volle wapenen, ook met rapier, escarpe en gouverneursstaf in de
zijde”, enz. Deze laatste voorwerpen doen dan ook inderdaad m. i
niet denken aan een hellebardier of krijgsman, daar geplaatst als
om het graf te bewaken. De plaat, in de werken van Hooft en van
H. de Groot te vinden, tracht in dit beeld kennelik de gelijkenis
des Prinsen te geven.
D l ’ . J. A . 8NELLEBRAN.D.
Klok t e ‘s Qravenzande.
Op de klok, die hier in ‘t torentje op
‘t raadhuis hing, on Mei ‘83 door een nieuwe is vervangen omdat
ze gebarsten was, stond: >Soli Deo Gloria. Arent van der Put
. ME + B + C + RO $ 1620”. Hoogstwaarsch~nlgk beteekenen
de eerste letters achter des gieters naam *Me fecit” ; maar wat
kan met RO (niet AO, de letters zin duidelik !) worden bedoeld?
P. R. D. V. DE KASTEELE.

[Een abuis in den gietvorm of in ‘t gietsel kan R (in stede
van A) hebben gebaard.]

.

Geelgieter (XXXII, 221; 111, 79). In een der Haagsche kohieren
wordt opgegeven als bewoner van een pand aan de Pzviljoensgracht, thans door het gedenkteeken van een minder gedruischmakend man bekend, >de geelgyeter Eemong”. Wat hij goot, behoeft
geen andere herinnering, dan alleen, dat het oude woord voor
geelkoper latoen was, eene benaming van onzekere af komst, evenals
Messing, dat reeds in ‘t oud-duitsch zoo iets was, en wèl Mischung
in de tegenwoordige taal mocht heeten. Minder duidelik is de
heer K. met het woord legeeren, dat in de vroegere spelling wel
een aanwgzing van den klemtoon eischt. Onlangs werd Hemong
ter sprake gebracht in een voortreffelijk opstel van J. W. Uuger,
in de 2e afievering van Oud-Holland, welk tgdschrift zeer veel
belooft voor de historische wetenschap in ruimeren zin. Daar leest
men echter, dat Hemong te Zutfen klokken goot voor den nieuwen
toren van het winhuis Vreden in zijne vaderstad. Dit is een schrijffout voor woonstad, naar ik vermoed”.

.
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In het archief te Zutfen ligt een ongeteekend getuigschrift aangaande hetzelfde klokkenspel. Het stuk is reeds door Van Til overgenomen, en bevat voor onzen geelgieter de aanwizing, dat hij en
zijn broeder Pieter geboren waren te Levecourt in Lotharingen,
Vondel wist dat ook al, toen hi Bd’Eeuwigh’ eer van Lotharingen”
bezong. Francoys werd 10 Febr. 1647 met het Zntfensch burgerrecht ~begnnatight”.
J. (1. PREDEBIXB.

V R A G E N .
Tabaco. Eoning Karel van Anjou gelastte 4 Oct. 1280, aan Matteo, Gentile, Buchero, Ruggiero, Pasquale en Salemnio, Saraccensche
dierentemmers (P leopardieri saraceni) van Lucera uittebetalen hun
loon, alomede de onkosten hunner kleedi en van het voeder *pro
leopardis novem, duabus lyncibus, uno murilego silvestri (boschkat?)
et tabaco uno”. Wat is tabaco voor een (wild) dier? Toch geen
beest dat tot de familie der Zibetdieren (viverrina behoort? Derhalve, een soort van Civetkat?
Oud huisraad, enz. Op den inventaris van den huize Breedevoort
(Sept. 1534) ; zie NghofI’s Oorkonden, Vl, 3, bl. 1063-6) kwamen
voor Negen dobbelieren en zeven moischottelen (= fraaie of beste schotels?). Voorts: drie brantroijen (= brandroeden, d.i. haardizers?),
vier ‘erckers, een bresemspeetgen; een schotel meteen livoir (Iiuoir)
van tin, twee trysoren, een koperen kieyn lgnoerken, een kantoir,
(een tafellaken tot des drosten) schiven (behoorende en twee
pellen tafellakens behoorende tot de groots) schgve (op die staeff
= stoof, d. i. verwarmd lokaal, vgl. Nav. XXVIII, 572 ; XxX, 132),
(twee pellen) tr&oer (tafellakens) en (een groote) trijsoer (dweele
= handdweil of vingerdoek, klein servet); item zeven of acht secke
(in het bakhuis), item tien gairn of pande (= vangnetten? ‘t Is
jachttuig); item een zilveren peese (in de kerk ; z. v. a. het wapen
des hondenslagers ?) en (roode damasten, gebloemd fluweelen en
wollen) kasellen (= pastooregewaden 9). Wie doet over dit alles
voldoend bescheid? MLJ is gebleken, dat dobbelieren (-lyeren) waarschgnlgk soepborden waren (Mr. G. v. Hasselt, Arnh. Oudhh., 1,159),
en dat de trysoren, [soms Bauergehemelt”, d. i. van een dekstuk

,
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(= gesneden portaell?) voorzien], ook wel credentietafels geheeten,
veel overeenkomst hadden met onze tegenwoordige buffetten (en
commodes (ibid., Geld. Maaltgden, bl. 41); ook, dat een schgve
(schijff-ken)
een tafel (tafeltje) was. Men had ze, groot en klein;
de grooten dienden voor sp$js-, de kleinen voor schrgf-tafels. lnsgelgks kent men casuyfels (of corruffels) = pallia sacra, heilige tabbaarden. Heetten dan die dobbelieren alzoo, omdat men ze gewoonlgk op platte borden plaatst? Dus z. v. a. dubbelen of dubbel-borden? Is >tr@oor” afgeleid van het Fr. trésor, omdat het
meesttijds met een ikostbaar kleed, met gouden en zilveren tafelgereedschap prikte, en doelt hierop de’ variant credentie-tafel?
Heeft skasel” tot verlengvorm casuyfel? En hoe kan taalkundig
corraael d a a r v a n d e v a r i a n t zin? V a n w a a r x+chive”? #Bantoir” ziet men ook *kanthoi? geschreven. Nog is sprake van een
vallbedde (in een kiste, mit een deecken). Is dit een veldbed, een
leger op den grond, waarop men nederviel om zich te slapen te
leggen? In e e n gejgktgdigen, soortgelijken inventaris op den burg
(‘t tolhuis) te Tiel, medegedeeld door Mr. E. D. Rink in zlJne
merkwaardige Beschrijving dier stad, BrJlage 11 (1867), bl. 88, 9,
is daarentegen sprake van vvuple” bedden en van Dvuyle” of squade”
dekens. Zou dan ook dat Bvallbedde”
bg Nijhoff eene verschrgving
zlJn v o o r ~vuyl b e d ” , daar insgelijks in dezen inventaris wordt
opgesomd Been bedde met een quaet stuck deeckens”? Of ztin die
valbedden (in den aangegeven zin?) ook van elders bekend? Of
nog, is svalbed” een variant van een eigenlgk veldbed”? - Bi
Rink is nog sprake van een tinnen >stroylpot”; wat is dat? Hg
staat tusschenPdobblieren en een winkan in.
Oorlogstuig. Op den inventaris van den huize Breedevoort
Sept. 1534, komen als zoodanig o. a. voor Btwee scerpetinre
o p e e n steil, nochdeels (alsmede) spyesgeren”. W a t zlJn d a t ?
En moet in plaats van ‘t laatste ook gelezen worden Bspyesiseren”
(spiesizers)? Driehonderd salpeters ongelottert,
en in een klein vat
een half honderd gelotter salpeters, item twee halver v a t gelottert
salpaters; een verre1 (vierde-ton) haicken crugtz (= fijn gestooten
buskruit P) en een half verre1 knipkrqtz, tegenovergesteld aan grof
k r u i t . W a t b e d u i d t heL.gecuraiveerde ? .
.
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Amersfoort - Amerongen - Ooi. Nadat Nou. XXXIII, 175, afgedrukt was, kwam het keurig artikel (,Geschiedk. onderzoek der
Nederl. Aardr. namen”) vanwege het Aardr. GenP ons ter hand.
Daarin wordt gezegd : %In de onderstelling dat Amers eenvoudig
eene verbastering is van Am&, zou dit de genit. sing. van een te
veronderstellen Amni (later Eme, Eem) wezen”, Men veroorlove zich
besoheidenljjk de opmerking, of dit Amers niet veeleer bjj omzetting, ten gemakke der uitspraak, uit Antesr (Amesre) is ontstaan?
Zoodat het Amersfordia van a”. 985 eigenlijk ia Amesrefordia,
waarin re eene verbindings-syllabe is, die aan het onmiddellek voorafgaande de kracht van een adjectivum geeft. Derhalve kan in
den huidigen schrijftrant de P vervallen. Men mag, naar onze
bescheiden meening, de a niet als een genit. sing., ook niet
als een verbindingsletter aanmerken; ze spruit immers heel aatuurlijk uit DEmus” of BAmisia”? Het ~Emus” toch van a”. 777 en
h e t SAmisia” der Romeinen ‘), hoewel op twee op betrekkelik
grooten afstand van elkaar verwgderd liggende stroomen toegepast,
z$ gewis, -- evenals Eem of Eems (Utrecht) en Eems of Ems
( WestfaIen), - nauw verwant. Alzoo verrees dan, gelik de naam
der stad aanduidt, Amersfoort ter plaatse waar de >Eem(s) destëds
nog ,doorwaadbaar” was. Overigens tellen sommigen wier beken,
wier samenvloeiing in Gelderland de Eem vormt, t. w. de Luntersche-, Assiratter-, Modder- en Barneveldsche beken, zich vereenigend bij Amersfoort. Tot aanvulling strekke nog, dat de Tegenw.
Staat v. Utr., bl. 7, gist dat B,Amersfoort” schuilt onder het %Bacbevortb” (Beekvoorde) van den brief van bisschop Ansfried a”. 1006,
ten behoeve van ‘t door hem op Hohorst (= hooge horst ofbosch),
thans den Amarsfoortschen berg gestichte Benedictiner klooster.
Ook moet in twee brieven van keizer Koenrad en bisschop Bernold van 80. 1028, 50, waarin van Amersfoortsche tienden sprake
is, nevens BAmersforde”
zelfs de variant >Amersforche”
(Mattb.
ad Auct. incert., p. 189, 90) voorkomen, Wat mag dit sforche”
tijn? Is ‘t analoog met Altforst, a”. 1134 Altfurge, waarvan v. Spaen
1) v. Spaen, Inleiding, 1, 33, noemt dien stroom Amasius, Amti. Wel jaiet ‘!

\
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(Inl., lV, 81) zelfs Altfarge maakt !3) Zie daarentegen Mr. L. Ph. C.
v. den Bergh’s Middennederl. Geogr., bl, 236. Dit zou echter de
slot-syllabe vau Amersfoord geheel van beteekenis doen veranderen.
Dat Amersforche zal dus wel eene verkeerde lezing of een schrijff o u t z;du. - Belangende Amerongen, d e Tegenw. Staat, - die
(Gelderland, bl. 297) verklaart, dat zelfs in 1740 Amerzode nog wel
Ammelroyen werd geheeten; dus Aam (Aemb, Amba) = Ammel,
Emmel, vgl. BEmmeloord” met *Amelroyen” (a”. 1481), -bevestigt
‘t Nuu. t. a. p. gestelde volkomen, zeggende (Utrecht, bl. 298), met
aanhaling van Matthaeus (de Jure Gladii, p. 214), dat de naam oudtgds gespeld werd BHemur-Enge”, omdat Bzig, meent men, aldaar eene
enge sprugtel van de Eem in den Ryn ontlast zou hebben. Ook vindt
men het BEmmeringen” genoemd, en in’eenige oude brieven Late,
waarvan een gedeelte des dorps nog den naam vau Loterveld of
Luterveld ‘) draagt. Daar Zote, Eoot buurt beteekent (zie Nav. XXVIII,
286) bemerken we, dat men met dezen plaatsnaam weleer heeft
willen aanduiden een Deng (als ‘t ware een uitgestrekte buurt) ter
Eem” (behoorznde bij het gebied van dien stroom). ‘t Is, dunkt ons,
en kan niet anders zin, dan Eemre-eng, waarbij je of er verbindingssyllabe, of, als men liever wil, een uitgang, die PEem” adjectivisch
maakt s). - Wat ooi (zie Nuv. XXIX, 106) betreft, anderen zien
er juist ‘t tegenovergestelde van Bode” (Einöde) in, bewerende, dat
ooi z. v. a DUW, veld, liefst weidestreek, is. Zie b. v. v. Spaen,
Inleid., 111, 280: B 009, Oye, Oyen, Lat. auga, d. i. eene weide aan
eene rivier”. Waaraan zich nu te houden? Als men de ligging
der genoemde Geldersche plaatsen. nagaat, - vlak aan of dicht
bi rivieren als Rijn, Waal en Maas, - dan pleit dit voor ouw.
Acquoy, Akooi (Ek-ooi) = v weide in den hoek” is in casu, - bij
de Linge ! - veel gepaster dan *hoek-woesten$‘. Buitendien wordt
Ooi (bij Persingen) a’. 950 misschien aangeduid door ,Awi”, en al
mocht dit vAwi” nu eens (volgens anderen) een Awi in de Duffel
l) Den familienaam v. Lutterveld treft men in den landbouwenden stand in
de tegenover gelegen Nederbetuwe, te Maurik, Kesteren, enz., nog veelvuldig aan.
s) Vgl. Amstelredam, d. i., gelooven wij, niet #de dam der Amstelomwoners”,
maar #de dam wwz (behoorende bi) den Amstel” of Amsteler dam. Vgl. Tielre-.
werdt (Tielerwaard) a”. 1202, Bommelrewert a”. 1286 (met de letter-omzetting
in de

verbiudingasyllabe:

Bomerlewerde

a”.

1287;

precies

als in Amersfoord).

’
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wezen, dan bewgst dit nog niets tegen ooi zz weide. Ook in N. Brabant z;jn tal van plaatsen te vinden die wat de besproeiing+kans
aangaat, oorspronkelik veel ongunstiger, veel meer beide-acbtig, vgl. ‘t sterrain stérile, bruyère” van Ch. Verschelde in Nav. XXIXI
100, - gelegen waren, dan b. v. juist Besojen en Gansojen (liever :
Besooi, Gansooi).
J. A.
Atohin (XxX11, 293). De officieele spelling is Atjeh, en Avehneezen. Zie BOfficieele bescheiden betreffende het ontstaan van den
oorlog tegen Atjeh in 1873”, in de noot op het Voorbericht, bl. 3.
A. J. C. KRBYEE.

Deventer - Zutfen. De dichters mogen nog zoo schoon zingen van
sDavo’s grgze vest”, en van dien Davo als Over&selscben Hercules
allerlei fraai’s verbalen ; de uitgang -ter, om niets anders te noemen,
bluft nochtans in dien zang o. i. steeds een onoverstembare wanklank. Die uitgang kan toch, dunkt ons, niets anders wezen dan
tere, tree (oud-saksisch’, daar, volgens Bondam, de Yssel de
grens vormde tusscben Saksen en Franken), en misschien verdient
‘t bizondere opmerking, dat, nevens ‘t overbekende, dikwerf voorkomende, soms met ,Davantria” (a”. 1259, 95, adject.” Davantriensis” (a”. 1259, 99) afgewisselde SDaventria” (ao. 1028, 1267,80,91,
1348, genit. BDaventrie” a”. 1230) in Latiusche charterq’niet alleen
in een dito charter a”. 959 BDaventri”, maar zelfs ao. 1285 BDeventer”, J‘uiet als in Nederduitscbe stukken van lateren datum
(b. v. a”. 1335, 61, 1426, 80, 98, 1506, 24, 5, 36 s), geschreven
staat. Adj. *Deuentersscb
(a”. 1402). Dit, nevens B Deuentber”
(a”. 1500, 9, 16, 18, 22,24). Bovendien : Deventeer, Deventre, Denuentre (a”. 893), Daventre (a”, 896), Davindre (a”. 953) 3), benevens
Davsntra (a”. 1150), Davantre (a”. 1223) en Taventria (a”. 1104).
Zie Sloet’s Oorkondenboek van Gelre en Zutfen (tot 1288) en (verder)
NUboffs Verzam. v. Oorkonden. De uitgang beduidt dan sbootn”,
1) Vgl. de Engelsche (Angelsaksische) plaatsnamen Daventry, Coventry.
2) Destcds (as 152i) vond men tegenover Deventer, aan den Yssel, een door
hertog Karel van Gelre opgericht blokhuis, de Morgenster (die Mergeneterne,
Opten Margenstern) geheeten.
s) Hier nadert de vorm der eind-syllabe zeer dicht tot den Frankischen VPII
Apelbo as. 793 = Apeldoren, d. i. ,bU den appelboom”, vgl. Naw. XXV, 661.

10
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en wel een boom bij uitcemendheid, een boom, die van verre
in ‘t oog viel als geheel opzichzelf staand in eene uitgebreide
vlakte. Nu heeft ‘t op de provinciegrens gelegen Deventer (met
zin ‘Veenhuis in Tjoenermarke (a”. 1561) - in GeZde&nd Twello
(Twenlo, Tuenlo ‘) d. i. t Venloe, t Veenloo, oorspr. Vuunilo (a”. 855) =
‘t bosch of de plaats in ‘t veen, met zijn VeenhuiR), in Overyssel Diepenveen [den Feene 8”. 1347, 61, verie apud Colmescote (Colmschate)
a”. 13481, tot zOn naburen. TerwrJl men daarenboven a”. 1404,05,37,
1532 vermeld ziet het Stadsvene (buiten de Brinkpoort ter stede). Om
van het erve then F’ene (buurschap Bummede) te Wilp (a”. 1465,94) te
zwggen. Daarbg waren de familienamen ten, ton, van Vene (of Veene),
ten Veenhues, Veenhuysen, v. Andervene (Audervene?) vroeg en laat
ter stede ruimschoots vertegenwoordigd. Gelik men ziet, de stad lag dus
weleer, en bleef nog *geruimen ted, van rondsom, in beide provinciën,
liggen in de venen. Wijsbdit derhalve niet op De-ven-ter (Den-ven-tre)
= DbrJ den veen-boom”, den boom, geplant of staande in ‘t veen “),
waarbg, als geschikt gemaakt ter bebouwing en bewoning, eerst
misschien eene xote” of een Bheem”, eene curtis”, daarna een
buurt, een villa (dorp, of juister Egd. Weiler), eindelik, - en toen
was die patriarchale boom denkelik reeds ver te zoeken, - een
oppidum (burcht met huizen of gehucht), cene civitas (stad) verrees.
Is dit zoo, dan reikt Deventer qua tab, op ‘t boomgebied aan Apelteren, Apeldoren, Yzendoren, enz. enz. de hand. En valt dan eigenlik de klemtoon op de middenate syllabe. De ligging van Deventer
benoorden Zutfen [Sudvenum 8”. 1031, Zutpheen a”. 1412, Zutffeen
a”. 1523, Suitfenne a”. 1105/18, Suytphen 8”. 1413, Zuytpbeen ao. 1400,
d. i. zuider-veen; vaartwel dus, trouwe Uzipeten!] begunstigt, neen,
- is ‘t niet te stout? -- bekrachtigt deze naamsafleiding. Die
twee eerwaardige stadsnamen doen alzoo, - wie slaat hier Eofdgk’s klassiek werk Bons Voorgeslacht” eens even voor ons op ? aan den rechter Ysseloever s, een noorderveen aan Overyssel’s zni‘) saamgetr. tot Tule, opk in de samenstelling Tuelremarke, beiden a9 1 3 8 6 ,
en dit Tule weder verlengd tot Tuyl in Tuylremarke.
*) Dr. J. v. Vloten (vgl. Nau. XXI, 312) maakt van dien boom een rdoodenboom”, gewis een boom, in wiens omtrek men het stoffelik overschot ziner
sfgestorvenen den schoot der aarde toevertrouwde.
3 De atrake vermelde Wilpsche hofstede then Vene verwijst die venen
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dergrena, een zniderveen aan Gelderland’8 noordergrens voor ons
opdoemen uit de oudheid; en het gehucht Noordveen hoven Zutfen,
waaraan de Tegenw. Staat v. Geld., bl. 354 herinnert, toont zelfs aan,
waar dat nootderveen eindigde, dat zuiderveen begon.
J.
A.
Elst (XxX11, 239). Dit woord behoort geenszins uitsluitend tot
het haagsche taaleigen, maar is algemeen nederlandsch en zuiver
nederlandsch ook. Men vindt het in alle goede woordenboeken, van
Rilinan tot Vaq Dale. Eiliaan heeft : BElse, eist, elsen-boom, alnus”.
, En Van Dale: BElst, een der volksnamen van den els”. Maar
eigenlik beteekent het woord eist niet zoo zeer een enkele els, als
als wel een elsenbosch. De Bo, in zin nooit volprezen Westvlaamsch Idioticon, helpt ons dan ook beter terecht. Hy heeft:
zElst, m. Een bosch van elzenhout in tronken of struiken, fr.
zaunaie. Eenen elst kappen (het hout afhouwen). Die elst behoort
*aan N. BDat niemandt zin beesten laete gaen in andere lieden
melsten, busschen, schoten, haeghen ofte dierghelgke”. (Cost v. Veursne). Hebbende recht van bylevinghe op Leen, Erfve, Busch, El*sten, Wedau” (Id.).” Z ou ‘t woord eist oorspronkelik niet een
samentrekking zijn vàn elsr’aout of van elswoud? Hout genomen in
den zin van Bbosch” (Haar 1 emer-hout, Alkmaarder-hout, Aardenhout, Voorhout). - Het woord eist komt ook herhaalde malen in
Nederland als plaatsnaam voor. Elst heet een dorp in de OverBetuwe, een ander by Rhenen in ‘t sticht van Utrecht, eenander
tusschen Oudenaarden en Geraardsbergen in Oost-Vlaanderen, een
ander, ter onderscheiding Reningh-Elst genoemd, by Yperen in
West-Plaanderen. Dan nog dragen verschillende gehuchten dien
naam; men zie er onze aardrijkskundige woordenboeken maar op
na. De naam van het gehucht Elzet, by Wittem in Limburg, schgnt
den overgang van elshout tot elst nog aan te toonen. De vaderlandsche geslachtsnamen Van Elst, Van der Elst en Van den Elst,.
en misschien ook Van der Helst zin almede van ebt afgeleid.
JOHAN WINKLEE.

ook naar den linker Ysseloever, zoowel als Twello ‘t doet. Vgl. ook ald.,
ietwat zuidelijker: Leuvenheim (= Loevenhem, d. i. loo.veen-heem, bos&-veen.
stede, buurschap onder Brummen) en, meer landwaarts in: Loenen (= loovenen, d. i. bosch-venen). Onder E&elo vindt men ook eene buurschap Leu~enuxu (a”. l524 nog Loeueuhem).
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Bajonides (XxX11, 481) - kan zoowel voornaam als geslachtsnaam zin, want het beteekent *zoon van Hajo”. Evenzoo Arnoldina
dochter van Arnold, Everdina dochter van Everhard, Bernardina
dochter van Bernard, enz. De vrouwelgke vormen toch z&r Arnolda,
Everharda, Bernarda, enz. Zoo wordt ook als voornaam gebruikt
Douwes, Hendriks, Dirks, enz.
A . J . C . HBEMER.
In den vliegenden harlekijn gelogeerd (XXXIII, 81). Zie over
svliegende” menschen Nuv. Xx1, 276; 11, 377; DI, 112. Blijkens
het daar aangevoerde werden deze (uit de stadskassen) bizonder
duur betaald. En omdat ‘t toch niet eigenlgk ,vliegen” was wat
zY deden, en er dus >apenkool, aperij” in ‘t spel was, zal die voormalige kunstenmakers dit gezegde, nevens >in den aap gelogeerd”,
hebben doen ontstaan.
J
.
Hij loopt als een dertientje (XxX11, 528). Een dertientje is een
vierde Zeeuwsche riksdaalder en dus dertien stuivers waardig.
WaarschijnlGk heeft iemand een dertientje ergens van de tafel of
uit zin beurs laten vallen, en toen opgemerkt, dat het een heel
eind met groote snelheid voortrolde, waarbij hi mogelijk uitriep:
,KUk, dat dertientje eens loopen !” Spoedig daarop iemand kloek
ziende voorb$ooyen, heeft hi mogelik gezegd : Bdie loopt als een
dertientje”. Zoo is hoogstwasrschgnlUk dit spreekwoord ontstaan.
Indien er bij toeval een zesthalf of een gulden op den grond gevallen was, zou natuurlijk de zegswize anders geworden+. Zoo
is er een spreekwoord ahoe raar een stuivertje rollen kan!” Waarom nu niet een kwartje, een halfje ? De meeste spreekwoorden en
zegswgzen hebben hun ontstaan te danken aan een toeval, een gril
of aan een snaaksch gezegde op het tooneel.
J . E . TER QOUW.
[A. Aarsen denkt ook aan zoodanig geldstukje.]
ICenwerwetsch
Eollandsch (XXXIII, 81). Behalve dat men vele
vreemde woorden in onze taal opneemt en nieuwe vormt, nam ik
waar dat men nu en dan de beteekenis van sommige woorden verandert. Zoo spreekt men in den gemeenteraad te Arnhem van *verharden van wegen”, waarmede men echter niet een scheikundig
proces op het oog heeft, maar bedoelt shard maken” door bekiezeling of bestrating. Verder wonen de menschen te Arnhem tegenwoordig niet in, maar aan die of die straat, - niet op,,maar aan
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die markt, - niet op, maar ah de kade. Dit alles tegen den oorsprong der ware uitdrukkingen in, zonder noodzaak of nuttigheid.
In alle talen maakt men hierin wel degelijk onderscheid. Ook laat
men te A. in den raad brieven afgaan, b. v. aan Gedeputeerde
Staten ; hetgeen ’ mi herinnert aan eenen dorpsburgemeester uit den
A. J.. C. KEEMEB.
ouden tid, die zijne brieven l dichtlakseerde”.
Blauw (XxX1, 323). De heer Kremer vergunne mi op te merken,
dat ik zin verhaal van den Wassenaarschen boer niet kan gelooven,
doch dat ik het door grootvader Evers, eerlang een krassen tachtiger hoorde toewijzen aan een Sluiser prinsman-predikant, die vóór
1792 soms den keezen den mantel uitveegde, en door de heeren van
den gerechte gecorrigeerd, na veel tegenstribbelen alles maar blauw
blauw liet. Derhalve geen van beiden vormden het spreekwoord;
zi bezigdeu heel aardig, hetgeen reeds bestond.
0. P . R O O S .
Stoethaspel (XxX11, 121). In Nau. X, 208, staat vermeld, dat
stoet in dit woord is stoot, en dat een stoothaspel,
een haspel, die
niet glad en regelmatig zich beweegt, maar stoot en schokt, de
aanduiding is van een lastig en onhandelbaar mensch.
E . LAURILLARD:

Temis (XXXIII, 76). Ook in de Meierij en in den Alblasserwaard
gebruikt men teems voor een soort van zeef. ‘t Zal derhalve wel
A. J .
0. KREItfMR.
goed Nederlandsch znn.
Wat-je-kou (XXVI, 566 ; XXXII,lS9). ‘k Heb indertid een andere
verklaring van deze uitdrukking gehoord, en wel te Amsterdam.
V6ór bijna twintig jaar was er een wal-je-koa zooveel als een slag
in het aangezicht, m. a. w. een oorveeg. B1J een zoogenaamd sstandje”
als in die stad nu en dan plaats had, was er gelegenheid om ‘t te
vernemen en in toepassing te zien brengen ook wel. Aardige woorden
en uitdrukkingen kon men bij die volksoploopjes opdoen, ‘t triviale
natuurlik er buiten gelaten, en de daad zelve niet minder.
A: AABSEN.

Ei of ij (XXXH, 576). De ei in eiken, geëikt, is fout. Eet moet
ij, ijken, geijkt zijn. In Friesland luidt dit woord Zken, met lange i;
te Leeuwarden zeit men ook Zgen, itigmeester. Omgekeerd schryven
Hollanders dikwils dwzjl; het moet dweil wezen; in Friesland is het
ARCADIUS.
immers ook dw&?, en niet dwi2.
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VRAGEN.
Blauw blauw laten (XxX1, 324). Kan deze uitdrukking oorspronkelik wel iets anders beteekend hebben dan een blauwe
plek (nond) blauw laten, d. w. z. niets doen om haar te genezen.
Mij dunkt, deze afleiding ligt zeer voor de hand en strookt ook
Mr. C. BAK&.
met de beteekenis dier uitdrukking.
Schitteren door zijn afwezigheid. Deze, naar ik meen, nieuwerwetsche, maar toch door het veelvuldig gebruik reeds half versleten uitdrukking heeft, naar het schim, haar ontstaan te danken, òf aan André Chénier, die haar weder aan Tacitus zou
ontleend hebben, òf aan Lord Russell. In Omnibus 1860 n” 26
(bl. 260) wordt namelijk verwezen naar Tacitus, Annales, 1. 111,
c. 76, waar men leest: ;osed praefulgebant Cassius atque Brutus
eo ipso, quod efligies eornm non visebantur”, d. w. z. Cas&s en
Brutus schitterden het meest, doordat men hunne beelden niet zag
(er is sprake van de begrafenis van Junia, de vrouw van Cassius,
waarbij de beelden van aanzienlijke ceslachten voorafgedragen werden). ,De Fransche dichter André Chénier” - merkt de schrijver
in Omnibus hierbg op ‘- »maakte hiervan gebruik in zijn treurspel Tibère en kleedde het denkbeeld het eerst, in deze woorden:
BBrutus et Cassius brillaient par leur absente”. R. H. Hutton
echter schrijft in zijne Studies in Parliament, in 1866 te Londen
verschenen, genoemde uitdrukking aan Lord Russell toe: aSome
of his phrases, remarkable for their faulty diïectness, stil1 linger
amongst US - as, for instance, that happy term invented by him,
we think expressly for those pualities of the Tory Reform Bil1 of
1859 Bwhich were conspicuous by their abaence ““. (p. 5). Wien dankt
men de uitdrukking?
Mr. C . BAKX.
Afspeuren. Nav. XXXII, 322, staat rafspeurden” voor Dafstaken”. Zin er meer voorbeelden van dit gebruik?
J. o. d. B. ’
00 = oi. Is het gebruik der i in plaats van eene tweede o een
bi voorkeur Brabantsch gebruik? Is deze oude schrgftrant de
oorzaak, dat zoo menigmaal eene enkele o wordt gebezigd, waar
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een dubbele oo behoort 9 En dus als ‘t ware een brug om van oo
N. J.
tot b te komen? zoo schrift men toorts, toirte, terts.
[Niet by voorkeur Brabantsch ; zie b. v. Nav. XXXIII, 176, de
varianten van
Amersfoort”.]

GESLACHT- EN WAPENKUNDE,
Grafs&riftea te Breda (XxX1, 99). Adriaan Blandinus Beens,
pred. tot Putten, tr. 7 Dec. 1681 te Rozendaal (N.-Brabant) Fraíaqoise Destroos dict Beaultmetz, j. d. uit Maastricht.
Hendrikus Mispelblom, wedr van Susanna Dapper, pred. te
Rozendaal, deed ald. ondertr. 26 Maart, huwde Zeu paaschdag 1650
Maeiken Leenaerts Post, j. d. van Rozendaal, bU wie Johannes,
ged. ald. 7 Mei 1651.
Uit Nau. X111, 329, blikt dat ;een geslagen vechtmeester van
den langen zwaerde” een practisch geëxamineerd schermmeester was.
FRED.

CALAND.

Alting (XXXIII, 92). De heer C. H. Alting, te Manslacht in
Oost-Friesland, zal nadere inlichting kunnen geven aangaande den
aldaar nog bloeienden tak van dit aloude geslacht.
Dedel (Vervolg van Nau. XxX111, 181-5). Gezegde Gerrit of
Gher$ D., de eerstgemelde in Utrechts regeering, was, volgens
v, Leeuwen en Nav. XXIX, 524, gehuwd met Jutte v. Zgl l),
en de vader van Godard, die 1449-1476 op de regeeringsltisten
voorkomt, o. a. een ,dergeuen, die door de oproeren geleden
heeft, want hij werd 1457 voor een half jaar uit de stad gezet.
Nav. XXIX, 524, wordt hi Godfried Godard d’Edel1 genoemd.
Zou hQ dan misschien dezelfde zin als Godefridus D., burger
van Utrecht, die 1456 zes morgen lands onder Jutfaas jaarGks voor 6 oude schilden, fransche munt, in pacht hield van
‘den Utrechtschen deken Wouter Grauwert? (Zie Oudh. v. Utr.
1) Van Leeuwen etelt Jutte v. Z$ afkomstig uit Leiden; van de v. Z$‘e
echter komen een Jan, Rlsaa, Timan, Roelof, Willem, Herman, Anthonie of
Theunis, Rein enz. op de Utrechtsohe regeeringsl$ten
voor van 1456 tot het
leatet der 16de eeuw, wende de .Dedels.

232 door v. Rh@, 1, 208). Deze Gedard l) dan was eerst gehuwd met
Dorothea Rugsch 9) Petersdr, + 1462, en daarna met Elisabeth
Pot Jacob& 3), uit welk tweede huwelgk, volgens v. Lee;xwen,
de Dedels zich tot op onze dagen hebben voortgeplant. De andere
te U. gemelde Dedel’s zijn, behalve de reeds genoemde Tgman 3,
een jonge Tyman en een Tyman Claasx. Zg komen met hun
drieën voor 1414-1477; een Claas Lamtertsz. 1432-1454, en
een Jan D. 1436-1463. - Op een .andere list vindt men nog
a” 1461 een Gerard D., schepen ; ‘t is mogelUk dat hi dezelfde is
sla eerstgenoemde, doch dan moet hi toen minstens reeds een
tachtiger geweest Z&I, waarom het eerder te denken is dat deze
Gerard ook een zoon van hem geweest zal zijn, tenzij de naam
eene misstelling is voor Godard. - Aan Jan D. werd in 1455
*het burgerschap benomen” ; he was toen overste onderman der
vischkoopers. Dit geschiedde na de eerste onlusten te U. ter verheffing van bisschop David van Bourgondië, zooala bekend is, een
bastaardzoon van hertog Phiiips v. Bourgondië en door dezen,
in vereenigiog met de Cabeljauwsgezinden, tot bisschop voorge, 1) De naam Godart werd oudtijds ook geschreven Godert, Goyert, Goerdt,
Go& en Goeijert; zou men hieruit kunnen benluiten, dat die naam oorspronkeIik de beteekenis gehad heeft van BGoed-aard”? Tegenwoordig wordt een
goed of goedaardig mensch nog soms wel eens in de volkstaal aangeduid met
den naam van Been goeiert”. Doch ik meen ook weleens #Godevaert” in
plaats van Godard vermeld gevonden te hebben; is er dus overeenkomst tusschen de namen Godfried en Godard? Zie ook hierboven beide namen aan
Godart D. gegeven.
3 Deze oud-adell$e en Utrechtscbe regeeringsfamilie wordt ook zeer verschillend aangeduid ; behalve Ruyech, als Ruusch of Ruussch, als Russche,
Runsche of Ruussohe, of wel Rwesche, de dubbele u als w geschreven. Vgl.
Nuv. XXIX, 621.

3) Zou deze Elisabeth de dochter kunnen zijn van Jacob Pot, o. a. voorkomende op het jaar 14551 BItem, Jacob Pot is Camerair gecoren van den
Sack, ende sal hebben s’jaers twee hondert ponden”. Zie Burman, Utr. Jaarb.,
11, 256. Claes v. S;jll was toen zlege Camerair”, en had als zoodanig 106 ponden sjaers. - Ook Pot was een oud Utrechtsch regeeringsgeslacht.
‘) De naam Tyman heeft ook verschillende spellingen als: Tydemannuq
Tyman of Thyman, Timan en Tymen; Tydeman of Tideman; zelfs Tyel-, TyE
of Tielman, wat ik meen, dat‘hetzelfde is. Kamt deze naam af van #tijd” of
&$‘, of heeft ze een8 andere beteekenis?

steld in de plaats van den reeds tot “bisschop verkoren domproost
Gesbert v. Brederode, van de Eoeksgezinde part& Deze Iaatste
partc echter in 1455 de overhand behoudende, verwijderde toen
de aanhangers van bisschop D. en verzette den reeds op den gewonen ted in dat jaar nieuw verkozen raad, waartoe ook Godert
Dedel behoorde, die toen iaagelljks uit de regeering verwijderd werd.
De regeering van bisschop D., die ten koste van Gisbert v. Brederode verheven werd, 1455-1496, z;jn strUd vooral om het
wereldlijk gezag, dat hem onophoudelgk door de Hoeksgezinden
of het volk betwist werd, heeft gedurige onlusten aan Utrecht
berokkend. Hu bracht, met de meesten ziner Cabeljauwsgezinde
aanhangers, den grootsten tiri zgner regeering buiten de stad IJ.
door; doch bi afwisseling zaten ouk weder yan zjne aanhangers
in de regeering, zooals uit de reeds medegedeelde jaartallen, in
betrekking tot de Dedel’s, die tot Z&I aanhangers behoorden, bl$
ken kan. In 1481, toen de Hoeksgezinden weder geheel de overhand verwierven, weken Jan en. Turnan D. vrijwillig met vele
anderen uit de stad. Is deze Jan, wat wel waarscbgnlgk is, dezelfde als de reeds genoemde, dan moet hij toen al vr;j bejaard
geweest ztin. Men mag nochtans vermoeden, dat deze aanhanger
van bisschop D. één persoon is met Jan D., dien ik in den aanvang van dit opstel uit v. Leeuwen aanvoerde, edelman enz. van
hertog Philips v. B. In 1483 konden alle uitgewekenen of gebannenen uit U. weder binnenkomen, en ztin de Dedel’s waarsch+lik ook teruggekeerd ; in 1494 althans komt weder een
Jacob D. l), waarsch@$k zoon van Godard, voor. In 1516
tegen den tiid der verheffing tot bisschop van Phílíps v. B. (die
eerst admiraal geweest was), broeder van b. David, insgeliks
bastaardzoon van hertog Philíps (zie Nav. XXlV, 249), staat
weder een Goegert D. vermeld als raad te Utrecht. En 1546-81
komt een Jacob D. voor als raad en schepen enz. Na dien tijd
ziet men de Dedel’a niet meer op de Utrechtsohe regeeringslijsten s).
‘) waarechUnlUk dezelfde Jacob de Edel, die 1608 door bisecbop Frederik
Baden tot kameraar benoemd werd, volgene een .brieP diene bissohops medegedeeld in de Kron. v. h. Utr. Genootach., 11, 183.
3 Men trePt ee dan sedert 1607 te ‘~Uravenhage een; sla ik mi niet ver-
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Van al dezen nu worden de namen dikwils zeer verschillend
gespeld, als: Dedel of Dedell, Deel of Deell, die Edel1 of de Edel,
die Edel en d’Bde1, den Edelen en Deedel, zonderdat er eenige
twifel behoeft te bestaan nopens identiteit.
Zeer opmerkelik, komen de meest onderscheidene dier namen
te gelgk voor in een oud document van 1420 (zie Utr. Plakkaat&

,

gis; beginnende met Mr. Joost Dedel, die 1613 schepen te ‘B Gravenhage werd.
Te Leiden echter komt reeds vroeger (1564-74, toen hG overleed), een Jooat
Wilbmsz. D. genoemd Poraman voor, als raad enz. - Cornelis Willem Joostz.
D., waarsch$lUk een zoon van hem, werd 1574 aldaar raad en overleed in
ditzelfde jaar.
De kwartieren van Mr. Joost Dedel en van z$e gade Odilia Stslperte
v. der Wiele kunnen als volgt opgesteld worden en wEzen z$e afkomst uit
den Leidschen tak D. aan.
Joost Wil1emsz.D.
tr. Maria Claasdr
v. Leeuwen, uit
Leiden
(Nau
XXXIII, 440).

Bruno v. d.Dussen,
r a a d e n burgem.
te Delft,, + 1589,
Jacobsz. bij Deliana Oem, tr. 1559
Machteld v. Groenewegen, j- 1597,
dr van Jan (Dirk
Sgmonsz.) en van
Cornelia Hubgdr
de Bije.
I
\
Willem D., geb. Yda v. der Dussen,
2 Nov. 1552, in geb. 21 Jan. 1557.
1602 bewindhebb e r d e r O.-Ind.
Comp. te Delft, tr.
2 Dec. 1579

Augast& Stalpert
V. der Wielo Jacobsz. bij Maria v.
Arkel v. Moutfoort,
tr. 1538 Odilia de
Bie Jacobsdr bO
Cornelia
Cornelisdr
v. d. Hoogh, wier
moeder Odilia v.
Cuyck was.
/
.
Jr; St$crt
. . . .

Mr. Jan Pauw,
a d v . t e ‘8 Hage
1544, Claasz. bUN.
Tuyl, uit Gelderland, tr. Goedela
Jansdr de Nobe
laar.

Maria Pauw.

L

I

Mr. Joost D. a”. 1613
schepen te ‘8 Hage, tr.

Oudste zoon ia

Odilia Stalpert v. d. W.

Cornelia v.’ der Eoogh, de moeder van Odilia de Bie, tr. 20. Cornelis
v. d DuBsen, een ouderen broeder van gezegden Bruno. Zou haar eerste man,
Jacob de Bije, een broeder kunnen geweest zijn van Cornelia of Neeltje Huygende de Bie, 1554 regentes te Delft (moeder van Machteld v. Groenewegen,
die Bruno v. d. Duseen huwde)? Was deze Jacob dan ook een zoon van Huyg
de Bie gezegd Caescooper, wiens weduwe Marij Pauwelsdr 1537 als regentez
van ‘t gaSthUi te Delft vermeld staat? Machteld v. Groenewegen werd naar
eene harer grootmoeders ook genoemd v. Ahichem. Weet iemand of deze
Marij Pauwelsdr eene v. Adrichem kan geweest ,z$? Of was Dirk SUmonez.
v. Groenewegen, t 1502, Machteld’s grootvader van vaders zide, met eene
v. Adrichem gehuwd geweest?

ILI, 62, verv.). In dit stuk is sprake van een huizinge en hofstede
OP de Visahmarkt te IJ., ao 1331 door die stad in eeuwige erfpacht uitgedaan aan eën aauzienlik inwoner Willem Hont, naar
wien het buis ook sedert den naam en het, uithangteeken van
.de Hond” gedragen heeft. Van Willem Hont ging in 1365
deze erfpacht, over op zin zoon Thomas, die deze in 1376
naliet aan zijne weduwe L&beth en zëne twee zoons Willem
en Johan. ‘De laatste was 1370 te U. raqd. De oudste zoon
Willem kreeg in 1382 bg het één vierde hem rechtmatig toekomende, de overige drie vierden in dat huis, door zijne moeder
Lgsbeth en ztin broeder Johan op hem overgedragen, zoodat hU
het weder in zin geheel naliet aan z$e weduwe Jonkvr. Aleyd,
dev haren Johan v. R1Jnesee ende v. Rhinauwen, ridder% bastaarddoch ter”. Deze droeg de líuizinge >de Hond” in 1420, zoo
voor haar zelve als voor haren onmondigen zoon, in erfpacht
over aan Lambert Dedel, die daarvoor jaarlëks te betalen had, ten
eerste 6 pond 5 schelling, voor eene lijfrente in het huis gevestigd, en ten andere tweemaal ‘s jaar, telkens ~6 goude oude gulden
Edouardsche Engelsche nobelen goed van goud van volle gewicht
en gerechte munt”. Men zou zeer ‘geneigd zijn in dezen Lambert
D. den, volgens v. Leeuwen in 1365 te U. vermelden edelman
Lambert Tgmansz. te zien, en dus den sts,mvaber van al de
anderen ; doch, hoewel het mogelik zijn kan, zou deze reeds volgens dat jaartal ~1365”, in 1420 toch wel wat oud geweest zin om
hier aan .hem te denken ; eerder zal men in dezen Lambert ook een
zoon van hem moeten zien en dus een broeder van.Gerrit en Tijman
D., die om&. denzelfden tgd vermeld staan; zeer waarschUnl$k
was hi dan de vader van den reeds genoemden, in 1432 vermelden Claas Lambertsz. D.
Maar wat thans, in antwoord op de vraag van îVatt. XXXI,
639, het merkwaardigst is in dit document van 1420 l), is: dat de
1) Ik deelde kortelek den inhoud mede, ter wille der geschiedenis van een huis,
dat naam en uithangteeken ontving in overeenstemming met den familienaam der
bezitters, welke naam er aan verbleef, niettegenstaande het pand in andere handen
overging. In 1647 werd het bewoond, en misschien ook bezeten (wellicht
door aaohuwliking
met Dedel), door Engel v. Brienen, en toen hing er nog
#de Bon&” uit. De overdracht in 1420 is ook belangrUk om de waarde
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naam .vsn dezen Lambert.D. daarin zeer verschillend geschreven
staat, als aL. den Edelen, L. Edelen, L. d’Edel of ook eenvoudig
L. Dedel”. Hiermede, meen ik, is dus voldingend bewezen, dat de
naam Dedel eene samentrekking is van *de Edel”, en zal elke
twijfel desaangaande wel moeten ophouden.
Het vorenstaande was reeds geschreven toen ik onder mine aanteekeningen er nog,eene vond, ver wgzende naar de Handvesten enz.
van Leiden,, verzameld en uitgegeven door Frans v. Mieris, alwaar
o p bl. 502 een verleibrief voorkomt, - of liever een gedeelte
daarvan alleen gegeven voor zooverre het goederen betreft binnen
en buiten Leiden, welke in den jare 1473 door hertog Karel van
Bonrgondie verleend werden aan Jan Dedel v. Rysoirt, hem aanb e s t o r v e n v a n zGne moeder Beatrix v. Rgswick; - in margine
stond dat Jan D. van R. voor die goederen hem aangekomen
n a d o d e zijner moeder, eerst in den - jare 1489 zelf den eed
voor dat leen afgelegd heeft in-handen van, enz. Bij was 1473
nog onmondig, want 1486 komt Johan de Edel, zin vader nog als
tin voogd en gemachtigde op, volgens een ander authentiek stuk
v a n d a t jaar, medegedeeld bë v. Mieris, Deel 1, bl. 44. In het
jaar 1433 was met die goederen verleid Adriana v. Rijswëck
Jansdr, onder beding, dat wanneer zij zonder wettige afstammelingen kwam te overlijden, deze zouden overgaan op hare zuster
Beatrix en dezes wettige afstammelingen. In 1461 en ‘62 werden ze
verleend aan Floris v. Riswgck hem aanbestorven van zijne moeder ;
zie gen. werk bl. 500 en 501. Was deze Floris dus een zoon van
Adriana, dan heeft hë den naam aangenomen zijner moeder, tenzrJ
deze gehuwd geweest is met een familielid denzelfden naam dragende.
Maar volgens den eerst medegedeelden verleibrief ztin die goederen
dan toch vóór 1473 gekomen aan Beatrix v. Rijswijck, en gingen
ze op haren zoon over; de voorgenoemde Nechteld Dedel is dan
waarschgn&jk, (wat ook beter met de jaartallen overeenkomt,) geene

van het geld in den aanvang der 15de eeuw, want hoe betrekkelik klein de

.vermelde ciferv ook schijnen, geloof ik toch dat ze eene voor die dagen aanmerkelike som vertegenwoordigen. Een gouden Eng. nobel is, meen ik, 3 gulden
ez 16 stuivers, en wa8 dus de geheele som jasrl#ka 46 gl., behalve de Gfrente.
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dochter, maar eene kleindochter geweest van Beatrix v. Rijswtick;
zi zal dan de eenige dochter geweest zgn van dezen Jan Dedel
V . Rijsoiri, want zooveel is zeker dat
Z$ de heerlgkheden Rysoirt
en Strevelshoek door haar huwelgk gebracht heeft aan het geslacht
Valckensteyn, eerst aan haar zoon en later aan haar kleinzoon
Nicolaas v. Valckesteyn gekomen, die er 1556 mede beleend
werd; deze Nicolaas overleed 1601, en volgens Jacob v. Oudenhoven, Beschriving van Zuid-Holland, bl. 235, was hi de laatste
bezitter van die twee heerlgkheden verééuigd ; na zin dood werden
ze afzonderlijk verkocht en ztin sedert de eigendommen geweest
van twee verschillende geslachten. De.voorgenoemde
Jan Tymansz.
Dedel, die Beatrix v. Qjswick huwde, heeft dus een zoon gehad die
vanwege zijne moeder den titel voerde van Jan Dedel v. Rysoirt,
en het is z1Jn vader dan toch waarschUalgk, indien w$ hier met
dezelfde Jan Dedel’s te doen hebben, die 1481 de stad Utrecht
ontweek.
JOB. iJ!SDB. V.
Dedel. Timen en Claes, -zonen van Lambert Deedel, dragen op
aan het. kapit& der kerk van den Dom te Utrecht den leenweer
van een stuk land gelegen in het kerspel van Werconden, geheeten
den Riegen tamp, ten behoeve van Jacob D., Lambertszoon, die
hetzelve weder opdraagt aan Willem de Vos, Oct. 1458 l). Jacob
de ,Edell, burger te Utrecht, bekent van de Heeren, de vif Godshuizen, enz. van Utrecht gekocht te hebbetr elf jaar lang, de twee
stuivers die men geeft op elk vat bier bitinen Utrecht, stellende
tot borgen Gisbert Sass, Jan de Wit, Wouter v. Vianen, Gerrit
Knoop en Pieter v. den Berch, 1504 Donderdags na div. Apost.
Bieruit blgkt dat beide namen bgna gelelrtgdig te Utrecht beo
stonden, terwgl bovendien beiden hetzelfde wapen voerden 2) : In
1) Timan Voss wordt 26 Apr. 1522 door het kap. v. d. Dom te Utr. beleend
na dood8 van Willem die Voss, zin oude vader, en Willem die Voss, zin
vader, met het stuk land gelegen in het kerspel van Werconden, geheeten
den RQegen tamp. Bouwen Jansz. wordt als voogd en momber v. Tru$gen,
dochter v. Willem die Vosschen, z@e echte huisvrouw, door het kap. v. d.
Dom te Utr. beleend, na doode van Tijman Vosch, Truëtgens broeder, 15 Dec.
1622, en Jan Thin Kenrikse. zwager beleend 30 Jan. 1523.
5, Zooals de geneal@; Boelene in *Het Patriciaat van Amsterdam” mededeelt.

238

BBSLACHT- l!lN W A P E N K U N D E .

goud drie gouden lel&. De Nav. XxX1, 639 gedane vraag zal
Y . 0.
dus wel toestemmend beantwoord moeten worden.
v. Dekerna (XxX1, 594; 11, 542). In den Naamrol der Raden;
,‘sqofs v. Friesland, uitgave v. 1743, leest men bl. 14: 212, 9 her.”
(1554) Bbeer Peter Dekema ridder. D&e beeft 1551 de so genaamde Compagnons Feenen met syne medegenoten gekogt; Schotanus, Beschr. v. Friesl., bl. 223; Winsem, Bi&. bl. 50 en 51;
Schotanus, Friesche Hist., bl. 735 ; Gabbema, Verb. van Leeuw.
A . J . A,
bl. 434”.
Fey. Nav. XXX, 52, wird als Vermählungsjahr von Jacob de
Raet und Maria Feij 1560 angegeben. Dieses ist falsch; denn nach
dem Obituarium der St. Martinskirche in Zalt-Bommel ist Maria
Fe& filia Arnold& uxor Jacobi Raet senioris am 25 October 1559
gestorben. Nach demselben Buche verstarb ihr Gatte 27 Apr. 1563.
Die Ehe ~&ss viel früher wie 1560 geschlossen worden sein; sus
derselben sitzd folgende beiden Söhne bekannt:
1. Hendrik de Raet, letzter regierender Biirgermst. von ZaltBommel unter S&nischer Herrschaft, heir. Cathar. Schoock, Arentsdr
(IVav. XXIX, 4 8 6 ) ; er + 8 Oct. 1572, sie 17 Marz 1616; beide
sind in ‘s Hertogenbosch mit ihren 4 Quartieren in der St. JohannisKirche begraben.
2. Willem de Raet, wurde protestaotisch und ging nacb Frankreich, wo er rrnter Heinrich von Navarra im Heere der Hugenotten dient; er war vermählt mit Jeanne Dejan (Dejean). Von
beiden Brüdern grosse Descendenz.
DE BAADT.’
Mom (XxX111, 186). Als b urgeres van Deventer, op den Berg
en bg de Zandpoort, in 1348 treft men aan Haskenina of Hasekina Mumme, ?ermoedelUk ééne persoon met Hassike Momme
a”. 1361 aldaar, terwijl een Hasekinus Mumme in 13Gt op d e n
Brink ald. gevestigd was. Aldus in de Cameraarsrekeningen (zie
Nuv. XXXIII, b l . 71-3), 1 1 , b l . 3 2 , 7 , 7 2 ; 111, b l . 86 M e n
vindt daar eenen A r n o l d u s Mumme a”. 1461, 111, bl. 3 met zijne
vrouw Lubburgis, ibid. bl. 84 alleen. Gerardus Mummo behoort
onder de getuigen als Hendrik graaf van Gelre a”. 1179 eene .
schenking doet. aan ‘t klooster van Oostbroek (thans een gehucht
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prov. Utrecht, gem. de Bilt); v. Spaen, Inleid. tot de Hist. v. Geld.,
11, Codex Diplom., bl. 59. - Zie Momme (v. Aeme, v. Keken) ook
ettel$ke malen vermeld in ‘t Tfidrekenkundig Register op ‘t oud
prov. archief v. Overyssel (Zwolle, 1375, erven Til), alsmede in de
B&lr. t. d. Gesch. v. Ov. (ibid.).
Potier (XXIX, 486). Willem Gerardi, J. IJ. L., ridder (met
diploma van 12 Mei 1696), heer van Clercxhove, j- 12 Oct. 1697,
huwde Maria Anna Potier (van Benegouwschen adel), + 8 Mei 1721,
HU voerde Doorsneden : geënt v. goud en blauw; helmt. eene
vlucht v. goud en blauw, Had tot kwart.ieren:
Gerardi
Baquel
v. der Sterren
v. Esch
Beyaert
v. Stakenbrouck v. Ameyde
v. Breugel.
Wapens. Beyaert In zwart 3 rechtopstaande stokken of schuinstaken v. goud ;. Baquel? (onderscheidene familiëo); v. Stakenbrouck Drie molenëzers (?); v. der Sterren In goud aan beide
aiden gekanteelde dwarsbalk v. blauw, met dito schildhoofd, beladen met eene ster van goud ; v. Ameyde Hamei van rood ; v. Esch
In zilver geplante groene esch; v. Breugel In rood drie mo!en@ers
v. zilver. Wapen van Potier en kwartieren vau Maria Anna P.
onbekend, Willem Gerardi en zene vrouw zin in de St. Geertruidskerk te Leuven, waar zë gewoond hebben, met grafschrift bggezet.
JOH. THEOD. DE RAADT.

Vermasen (XxX1, 418, 594; XxX11, 395). De naam is mi te
Groningen nooit voorgekomen, maar in ms. aaut. betreffende de
familie de Mepsche, vind ik genoemd Jan Julius de Mepsche, lt.
in ‘t regem. van de coll. Veltman, en Gerhardina Elizabeth de
Mepsche. aDe lt. is geb. te Zwol 1711; syn suster 1712, 15 Aug.,
op de citadel19 van Luik. Hun ouders Gerhard de Mepsche, in
lt., en Elizabeth Vermasen, die 1744 in Nimegen sig ophield met
MO.
haar dogter”.
Paling (XxX11, 544). Wapen: doorsneden, 1 in blauw een halve
lelie van zilver rustende op de snel&, verzeld van twee zesp. d’.
A. R.
sterren; 2 in zilver drie palingen van zwart. +
Jonkvrouwe (XxX111, 96). Zie Nuv. 1, 353; 11, 271, 357 ; 111,
Biblad, bl. xciii,cxxv.

.
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VRAGEN.
Mr. Dirk Berg (XxX111, 87). Indien het onbekend is wie zijne
ouders waren, is het dan wel zoo zeker dat hij niet tot het adellik
geslacht Berg behoort? Dat hg dezelfde is als Willem Berg, majoor
te Zwolle, verklaar ik niet te begrijpen. Behoorde hij misschien tot
de familie van Ulrig Berg 1684 luitenautte Batavia, of tot die van
Engela Apollonia Berg geh. m. Otto Willem Falck, directeur der
v. 0.
O.-Ind. Cie. te Amsterdam 17851
Lissone. Is dit geslacht van vlaamscheu,
oorsprong?

of van italiaanschen

v. Schonenburg (XxX, 48 0). Vgl. Nav. XXX, 144, 5, 477-9.
Gaarne vernam ik nopens den daar genoemden Sebastiaan v. S.,
diens ouders en kinderen iets meer.
DU. A . J . ANDREAE.
Wapens. Van welken tid dagteekent het ontstaan van de wapens
onzer Nederlandsche gewesten ? Inzonderheid van het Zeenwsche
wapen verlangt men zulks te weten, tevens met het oog op de zinspreuk *Luctor et emergo”.
J. V. DER BAAN.
Wapens. Aan welke familiën behooren de navolgende twee naar
cachetten beschreven wapens? 1“. effen (zilver?) schild, beladen met
drie (2, IJ op pooten staande (misschiengekuifde) vogels (pauwen), van
terzijde afgebeeld. Dekkleeden. Halfaanz. helm ; helmt. een vogeltje (?)
met ontplooide staart (3), pronkende pauw (?). Devies: Brien sans Dieu”.
20. effen (zilver?) schild, beladen met drie takken, - waarvan de buitensten zes blaadjes (drie aan weersziden) tellen, de middenste er (misschien één minder heeft, - voortkomende uit eene figunr, die op een
dwarsbalk, buis, boekrol enz. gelikt; doch ook eene vaas zou kunnen
wezen, tenz! dan dat ‘tgeen men onder die balk, buis of rol ontwaart, tot het lofwerk beboort, en geen deel uitmaakt der schildfiguur, waaruit de takken voortkomen. Voor dekkleeden, lofwerk
gebladerde takken met rozen er onder, doch rechts eenigzihs anders
geschakeerd dan links. Aanz. heltni helmt. de schild6guren. Aan
dit helmt. zou m6n ‘t niet aanzien dat er in ‘t schild een bloemvaas staat.
J. A.
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Rijnberk (XxX1, 6, 57-62, 512). Kort ontwerp van de gronden,
waar op ‘t regt der Gereformeerde binnen Rhijnberk, soo ten aansien van hare Kerkelijke als Borgerlgke Privilegien, steund. 1°.om
dat de Gereformeerde binnen de voorsz Stad in possessione publici
Reformatíe 12eligionìs exercitii, als mode van de Magistrature ende
Borger-regt van onnadenkelijke tyden geweest syn, ja selfs so veel
het .Borger-regt en de Magistrature belangd in den Spaanse tijd
(vallende op het Jaar lG24., als uyt de Historien notoir is) volgens Copie (van het autheutique Docuruent) A hier annex. (Artic.
4, 5, 6, 7). 20. om dat de voorsz possessie in den Staaten tgd gerestabilieerd, en van doe af gecontinueerd is, ‘t welk des noots
.synde, testimonia Domini van Nottelen Predicant tot Woerden, als
synde eenige jaaren v o o r A as 1672. aldaar predicant geweest, kan
en sal bevestigd worden, bljjkende daar en boven de possessie van
de Magistrature uit de Naamlijste der Magistraat+Persoonen in den
jare 1663 (Copie B, hier annex). 3”. om dat de voorsz possessie
door een formeel accoord tussen haar Hoog Mog: en syn Keurvorstelgcke Doorluchtigheyt van Ceulen Anno 1667. den 22 December
is bevestigd geworden Artic. 1, 5, 7., in welken Artic. 7. expvessis
verbis staat: dat altijd de Magistraat sal bestaan half uit Luiden
van de voorsz Gereformeerde Religie, ende half uyt Roomsgesinde.
4’. om dat de voorsz. possessie, hoewel per summam injustitiati
seer verminderd sgnde, nochtans na A”, 1672, niet t’eenemaal opgehouden, maar noch gecontinueerd heeft; want daar altGd noch
eenige publique Gods-dienst by de Gereformeerde geweest, ende
het Burger-regt gebleven is in alle die Familien, die het selve van
haare Voor-ouders geërfd, ende uit dien hoofde noch tegenwoordig
hebben, en de Magistrature gecontinueerd is in den Gereformeerde

-
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Borgermeester Willem Seeuwen, tot A”. 1693 toe. - Dewijle nu
spoliatus ante omnia est resfituerhs, s o volgd v a n selfs, dat syne
Koninkl: Majesteit van Pruissen, met haarer Ho: Mo: approbatie
volgens Resolutie van den 13 Jan. 1705, de voorsz Gemeente optimo
@re in haare Kerkelijke en Borgerlike Privilegien als vóór A”. 1672
gerestitueerd heeft.
Kortbondige Positien, dienende tot justificatie ende bewijs, dat
de Gereformeerde Gemeente binnen Rijnberg, door de Heeren Commissarissen van syn Koningl: Maj. van Pruyssen, den Vryheer van
Diest, geheym Raad, en Vice Cantselier, ende Heer 3lunts Rigter
tot Santen, ten versoeke, 4 cum approbatione, van haar Ho: Mo:,
als Patroni der voorsz Gereformeerde Gemeente, optimo jure, op
d e n 2 6 , 2 7 %, 2 8 January, e n d e n 1 February 1 7 0 5 h e r s t e l t i s
geworden, in hare oude Priyilegien, Vryheden, en immuniteyten,
als deselve vóór ‘t jaar 1672 genooten heeft. Moet men weten, dat
het publicum relìgionis
reformatcs exercitium, cum omnibus awexis,
in de Parochiale herke te R,ijnbergh, door der Landt-Vorstelijke
Hoge Overigheyts aut#horiteyt
ingevoert is geworden Anno 1583,
als den Keurvorst van Keulen in der t$t, nog werkelgk in de
Regeringe synde, den Religions-Vrede in dit Aertstift toelatende,
syne onderdanen vrye exercitie hares Geloofs vergunde; - hoewel
nu door de Spaansche de Religions-Vrede voor een tijt is gebroken,
soo is nogtans de selve, t’ elkens als de Stadt in der Heeren Staten handen gekomen is, wederom ingevoert geworden, cum utriusque
RelZgionis exercitie, tot dat men eyndelijck dieswegen een vast
ende bondig Contract gemaekt heeft Anno 1607 den 22 December.
Dat het voorsz Contract, door des Roomschen Rijks vyant, den
K o n i n g v a n Vrankrgk, t e g e n s d e constitutien v a n h e t Riek,
o p d e n Rgcksbodem g e b r a g t s y n d e , ad i n t e r i m m e t gewelt w e l
is gebroocken, edogh de @re i n ‘ s y n volle vigeur is gebleven.
Dat de Stadt door de Wapenen van syne Koningl: Majesteyt van
Pruyssen ende van haar Ho: Mo: weder ingenomen synde, de
selve postliminio rhersi in haar vorig Contract ende regt weder
ingetreden syn, en alsoo Rijnbergh @re postliminii met der Staten
ofte der selver Geallieerde Guarnisoen beset is; - soo wort de clausula van ‘t voorsz
Contract genoeg gedaeu,, doch wil men daar op
staan, dat het na de Letter Hollants Guarnisoen moet wesen, soo
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konde het Dom-Gepitte1 ligtelgk daar toe geholpen worden. Dat
h e t v o o r d e n R o o m s C a t h o l i s c h e e e n g r o o t e g e n a d e v a n syn
Koningl. Maj. van Pruyssen ende van haar Ho: Mog : is, dat den
Roomsch Catholische de Parochiale Kerke gelaten word, daar
nogtans de selve den Evangelischen Gereformeerde toekomt : eerst,
vigore articuli primi contractzu de Anno 1667, welk Contract betiesen i s n o g g u l d i g t e ~yu; ten anderen, om dat de Roomsch
Catholische daar tegens in ‘t Dorp IIssum (Art. S.), by vrywillige
afstant, der Gereformeerde, de Parochiale Kerke, die anders indisputabel
den Gereformeerde aldaar toequam, gekregen hebben; ten
derden, om dat Anno 1636., wanneer de groote Kercke door ‘t aangaan van ‘t Naga@ geruineert synde, weder opgebouwt en gerepareert is, (zulh~ is geschied) uyt penningen uyt alle de seven Provintien
gecollecteert, waar van men de nette specificatie sal overgelren,
wanneer de Roomsch Catholique sullen gerestitueeri hebben het
Collect-boek, Anno 1672 den Gereformeerde met alle de Kerke
. rekeningen ontnomen ; ten vierden, uyt kragt van een liquide rekening ende pretensie o p d e g r o o t e Kerke t e r s o m m a v a n 2 5 3 8 9
guld. Hollants, waar van men de narigten op de Conferentie te
Nuys den 5. December 1704. vertoont heeft, waar van hier Copie
a n n e x i s C . W a t ’ d e n ,Munsterschen
Vrede de Anno 1648 belangt, dat alles herstelt sal wokden gelijk het geweest is Anno
1624 antwoort men, eerst ten aansiea van het Borgerlgke, dat
de Gereformeerde Anno 1624 Borgers en Magistraat+Personen
syn geweest. Ten tweeden, ten aansien van de Kerke, dat nutla
regula sine exceptione est, en dat het Contract de Anno 1667 na
den Munsterschen Vrede gemaekt is, ende by gevolg als een
neven-vergelick en de speciale exceptie a regula genera& te considereren is, gelik als het Religions vergelik de Anno 1673, den
20. July, insonderheyt Articulo 5., tusschen Keur Brandenburg
ende Pals N i e u b u r g . W a a r b y n o c h k o m t d a t h e t Munst,ersche
Vreden-Tractaat moet verstaan worden van sodanige plaatschen
a l s in der Duytechen gewelt ende m a g t geweest syn, maar Rijnberck i s d o e n d e r tit i n d e r S p a n j a a r d e n a l s eenes v r e e m d e n
Vorsten handen geweest, die met de Gereformeerde de facto en
niet de jure handelde, sulkx den Gereformeerde, die de jure met
consent, approbatie ende bewilligingh des Keurvorsten van Keulen
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gestabilieert syn, niet prejudicieren kan. Hebben de Keurvorsten
van Keulen in der tst de guldigheyt van ‘t voorsz Contract ook
na Anno 1672 genoegsaem erkent door een meer als dertig
jarige ende punctuele onderhoudinge van den 6. Art. des meergemelden Contracts r a k e n d e h e t R e l i g i o n s ende Kerke-wesen i n
‘t Dorp Issum l). Soo veel de de laetste Capitulatie belangt, uyt
deselve blikt regt het contrarie van ‘t geene den Agent des DomCapittels voor wend ; want men aan de syde der Francoisen als
des Rpks vyanden, o o k t e g e n s d e s Riks constitutien artic. 1 3 .
wel geëischt heeft, dat de Gereformeerde noch tot Burgers noch
tot Magistraats-Persoonen ofte eenige andere Stadts bedieningen
souden aangenomen werden ; edoch is haar uyt name en van wegen syne Konincklijke Majesteyt in Pruyssen ‘t selvige rond uyt
afgeslagen, ende in faveur der Gereformeerde daar op geantwoord:
Il e n s e r a s e l o n les sons2itutions d e l’&npire ; welke Rijks-constitutien mede brengen, dat de neven-recessen en contracten rakende
h e t R e l i g i o n s e n Kerken-wesen, en vervolgens ook het Contract
de A”. 1667 punctuelijk moeten onderhouden ende in het eene
ofte andere poinct gevioleerd synde, wederom hersteld wvrden,
ingevolg nyt k r a g t v a n d e n 1 3 . artic. voorsz h e t C o n t r a c t d e
Anno 1667 ende het regt der Gereformeerde daar uit spruitende,
weder is. levendig geworden ; te meer depyle de Gereformeerde,
als synde eene van de drie in ‘t Rijk toegelatene Religien, van
het Burger-regt cum unize.& als Magistrature, Gemeins Manschap &c.
( w a a r v a n s y s e l f s i n d e n Spaansen tgd v a l l e n d e o p h e t J a a r
1624 als uyt de Historien notoir is, in possessie syn geweest)
niet konnen uitgesloten worden.
C o p i e A . Ter instantie van den Hoogh en welgeborenen Heere,
Heere Georgh Georgh Frederick Grave van Nassau, Gubernatoreo,
ende den Ed: Kriegsraad der Guarnisoenen tot Rijnberck, bericht
synde dat de Doorleuchtigste Heere Churfurst tot Collen, door
syne Gedeputeerde syluyden over de.exequeringh der Hoog Mogenden Heeren Staten Generaal uytgelatene Mandementen, beriften
en beklagen laeten, ter cause dat sy des Heer Ambtmans Lynthenichs onbehoorlycke procedueren niet hebben willen gedogen, ende
.
‘) vgl. Z’f-at.‘. xXx1, 62, 127.
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daer mede baere Hooch Mogende daer tegens met oprechte informatie ende advijs onderdanichst mogen gedient worden, hebben
syluyden. H e e r Capiteyn Arnout Huniga ende Gap: Funck van
Linden autoriseert ende
committeert, Heer Johannes Grondtscheidt,
openbaren Notarium eude Secretarium der Stede van Moers, als
t’ mael onpartydich sjnde te beroepen, omme neffens twee geloofweerdige getuvgen over de saeke by den outsten Borgeren informatie te nemen, gelgck syluyden gedaen, ende my Notarium, Jacob
Petets ende Johan van Scheviockhoven als geloofweerdige getuigen
behoorlijck requireert, daerop compareert ons navolgende positionen,
omme P e t e r Hermsns g e n a e m d M e y b o o m , J o h a n Keusen ende
Gosen Welandt daeiover t e b e e i d e n ende n a behooren t e examineeren, het welke ick Notarius eedt ende plichts halven niet hebbe
willen weygeren, daer op de designeerte tuygen auctoritate Heeren
Gubernatoris ten huyse van Herman ter Linden doen verdagen,
o o k gehoorsamelgck c o m p a r e e r t ende n a e s t onderrechting des
meineedts ende straffe van dien. den solemneelen Eedt gedaen ende
op de positional Articulen deponeert als volgt.
1. Positional Articul. Hoe oudt de tuygen syn, wobe deselve gebooren ende
o f s y oock partydigh syn. Peter Hermans genoemt Neyboom s e y t synes
ouderdoms ongeveer sestig twee jaer, tot Rijnberck gebooren eude ertoagen,
ende seye onpartydigh. Johan Keusen seyt synes ouderdoms seventig jaer te
wesen, seye tot Rjjnberck geboren ende ertogon, sonsten onpartydigh. Gosen
Welant seyt synes ouderdoms ongeveer sestigh vijf jaer, tot Buer gebooren
ende hebbe in de Stad Rijnbergh veertigb jaer gewoont, sonst onpartydigb.
2. Pos. Art. Of tuygen niet kennelijck dat over menscben gedencken
t o t Rijnbergb eene oude usans, observantic ende gewoonbeyt gewesen ende
noch op desen tut .is, dat te elcken jacr op den eersten Sondagb na St. Paul
bekebrongb, wesende den 25. Januari& de gemeene Borgerschap, de in vier
quartieren gedeell te samen kommen ende over de kiesinge ende bedieninge
van dat jrer eenes Borgemeesters,
elck quartier baere denominatien
ende
stemmen colligeren, daer nae aen de Magistraet door elcka Quartiers Deputeerden de collectie overbrellgen,
ende op welckcn als dan de meeste inclinatie
van stemmen gevallen te syn bevonden wort, dat deselve sonder confirmatie
van syne Cbeurfurst. Door]. tot Keulen, tot Borgemeester
van de Magistrat.én
wert op en aengenomen. Peter Gerbrants gen. Meyboom afirmat, acidendo,
wan sulcx also passeert, dat als dan den Schout dengekoorenenBorgemeester
d e n eeclt a f n e e m t . J o h a n Keusen, affirmat silniliter cum a&%tiotie. Gosen

Wolandt

affirmut

sint&ite7.
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3. POS. Art. Van gelijcken wan een ,Schepen ofte Raetsverwanter komt af
te sterven, soo colligeren de vande Schepen ende Raede haere denominatien
ende stemmen over andere gequalificeerde persoonen in de plaetse van den,
afgestorvenen, ende wert de jenige Persoon, daar op de meeste inclina tievalt
sonder verdere confirmatie van syne Cheurfurst. Doorl., voor Schepen ofte
Raedt aengenomen. Peter Hermans gen. M. affirnzat. Johan Keusen seyt, dat
hy by de kiesinge van Schepen ofte Raet nyemahlen present gewesen ende
alsoo daer over niet deponeren konne. Gosen Welandt affirmat.
4. Pos. Art. Of tuygen niet kennelëck dat in sulcke conformiteyt
Reynier
Vogt, Peter Schopman, Johan IMinnensanck, Knippenbergh ende Timan Box,
alle vif Persoonen van de Reformeerde Religie synde tot diverse tyden soo
tot Raed als Schepen gekoren, sulcken haeren dienst trouwelick bedient,
hebben. Pieter Hermans gen. M. seyt ja, nddendo, dat Johan ter Stegen, ’
Hendriok Tuyner, ende Johan Rosenboom, mede van de Reformeerde Religie
wesende, gemeens-luyden gewesen. J o h a n Keusen af’rmat. Gosen Welandt
af@rmt; uytterhalf dat hy Reinier Vogt, Peter Schopman endeKnippenbergh
niet gekent hebbe.
5. Pos. Art. Of tuygen niet kenneluck dat de gemeene Burgers daer nae
door de meeste stemmen Reinier Vogt, Pieter Schopman ende Johan Minnensanck tot Borgemeester gekoren, ende dat syluyden ‘in t$ van hare bedieninge
den Borgeren grooten dienst gedaen, ende hy Minnensanck den Borgers, de
altyd prijs (op reis?) geweest, de neutraliteyt by den Ho:. Mogenden Heeren
Staten geobtineert ende verkregen. Peter Hermans gen. M. seyt ja. Johan Keusen
affirmat. Gosen Welandt affirmat, maer woeste van Reinier Vogt ende Peter
Schopman niet te seggen.,
6. Pos. Art. Of niet de gemeene Borgers hem Minnensanck op het anderde
jaer door de meeste stemmen tot Borgemeester continueert. Peter Hermans
gen. M. seyt ja. Johan Keusen similiter. Gosen Welandt affirmat.
7. Pos. Art. Of niet de Spaeneche Gouverneur Johan Dabel des adverteert
synde, verscheidene Schiltwachten voor de Kerk daer in de Borger vergadert
waren, gestelt, ende nyemanden uytlaten wilde, het waere dan dat syluyden
tegens haere Privilegien, oude usanceo ende Statuten tot defect van gemelte
Minnensanck
haere gegevene stemmen revoceerden en op een Catholljcke
Persoon de novo gegeven hadden. Peter Hermàns gen. M. seyt hier op ja,
addendo, dat de Borgera gedwongen synde Derëken Laers als eenen Stadthouder van den Burgemeester voor dat jaer aengenomen, ende dat Minnensanck
den naem van Borgemeester gehad, maer niet regieren moeten (mocht). Johan
Keusen affirmat,
addendo dat niet alleen de schildwachten maer oock de
gantse Company van Capiteyn Doorlandt daer voor gestanden. Gosen Welandt
afirmat addendo, dat het geduert van den morgen tot den avondt, ende dat
den Borgeren geen eeten ofte drincken door hare Vrouwen heeft moeten
(mogen) gelangt worden.
8. Pos. Art. ,Of tuygen niet kennelëck, dat de vande Magistraet soo
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CatholUck, van den tyt af dat de Sta& ten lestenmael aen de Hoog Mo:
Heeren Staten Generael ia overgegaen, sich met den t$l$ken Gubernatoren
wel accommodeert, met een anderen correspondeert, ende by eenes ofte
anderen afsterven, soo wel van de Reformeerde ale van de Cathol$cke Religie,
sonder eenige commotie te verwecken, andere bequame Persoonen aengestelt
hebben. Peter Hermans gen. M. seyt van geenen twist ofte commotien
dies
aengaende gehoort te hebben. Johan Keusen u@~mat. Gosen Welandt affirmat,
ende seyt geene questie gehoort te hebben.
9. Pos. Art. Of niet tuygen kenneleck, dat Gerhard de Vehr, Herman ter
Linden, Wilhelm Sewen ende Johan Ritser, als van de Reformeerde Religie,
alsoo aengestelt,, sich met hun in haere bedieninge wel gecomporteert
hebben.
Peter Hermans gen. M. o#rmat. Johati Keusen seyt ja, ende weet anders niet.
Gosen Welandt af&wat.

Hier op hebbe ick Notaris elckem tuygen, na dat hy over de
boven geschrevene Positional Articulen geexamineert, een behoorQjck stilsweigen imponeert, - Naer gedaene examinatie syn de
boven geschrevene Gecommitteerde van syn Gen: Grave van Nassau
Gubernatoren ende den Edelen Krygsraedt wederom gecompareert,
ende my Notaris versocht hunluyden van de tuygen depositie gelofweerdig Document tot haeren dienst, des noot synde, te gebruycken
te geven, het welcke niet verweegeren willen ende ihnnen tegenwordiges in modum simplicìs
Prothocolli
latiorì extensione. quatenm
opus sevnyer salva voor behoorl&k salaris, onder mynes Notarg
ende der hier toe gelofweerdige geforderte getuygen subscriptie
ende mynes Notarij gewoonlUken Notariat Segel onder op ‘1 spacium gedruckt, m e d e gedeelt. Sic A c t u m o p d e n elften dagh
. Meerts des loopenden een duysent ses hondert negen en veertigsten jaers.’
In horum fìdem scripsit 4 subscripsit
suo Notariatus
communìvit.

sigilloque

Ende was neffens een opgedruckt Zegel in groenen Wassche, met
een witte papiere Ster overdeckt, getekent.
J OHAN

GRONTSCREYT,

N o t : & Secr. Moersensis.
Copie B. Namen der Magistraete-Personen van Rgnbergh in den Jaare
1663 syn de navolgende. 1. Jan Weyer, Roomsgesind. 2. Jan Wijnkoop, R. 3. Hermen ter Linden, Gereformeerd. 4. Willem Seeuwen, G.
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5. Jan Retzer, G. 6. Rutger Brehorst, G. Jan Bossard de Samara, R.
8. Jacob Peters, G. 9. Arnold Bekker, G. 10. Mattgs Lavey, R.
ll. Philips Herkenbosch, bt. 12. Diederek Furden, R. Maken te
samen twaelf Magistraets-Persoonen, te weten, ses Gereformeerde
ende ses Roomsgesinde, ende i s d e voorsz Naamljjste g e t r o k k e n
ayt een oud Schrift, sub dato RhGnbergh den 27 Feb: 1663.
Copie C. Extract eeniger Posten nyt het Boexken van de Gecommitteerden van de Kercke tot Rijnbergh van ‘t geene deselve Eerke
is toegeleydt. Syn Exc. mjjn Heer de Prince van Orangie, heeft tot
wederopbouwinge van d e b r e u c k e v a n d e Eercke t o t Rjjnbergh,
door het aengaen van ‘t Magasjjn aldaer i), toegevoegd de summa
van drie hondert gulden. Actum Ha.ge desen 19 Aug. 1836. In
kennisse ondertekent D: Doenssen.
De Gedeputeerden des Quartiers
vau Veluwen item hondert Daelders. H: Coets, Clcsck. ‘t Quartier
van Zutpheu item houdert Caroli gulden, den 3 Sept. Paul Se&.
De Staten Generael hebben de Gecommitteerde van den Kerckenraad tot Riubergh toegeleyt ses hondert, gulden. In ‘s Gravenhage
7 Oct. EZewtigh Deob. (P), De Gecommitteerde Raeden van Staaten van
Westvrieslaudt ende Noorder-Qoartiet hebben van wegen de 7 Steden de Kercke tot Rjjnbergh toegeleyt ende vereert vijfhondert
g u l d e n . A c t u m 9 Oct. T e r o r d i n a n t i e v a n R a d e n v o o r n o e m t .
D. V. Poreest 2). De Gedeputeerden van de Staaten ‘s Landts van
Uytregt item hondert gulden. Gedaen tot Uytregt den 22 Oct.
Ant. van Hilten. Schepen en Raed der Stadt Deventer, item hundert Keysers gulden. 9ctum 1 Juny lG37. Kondewy, Secret. De
Diaconye- tot DYventer item vyf en twintigKeysers gulden. Actum
1 Juny. Abraham van SnihteEen 3), Diacon. Borgemeester, Schepenen
ende R a e d t d e r S t a d t Smalle i t e m ‘ t seventigh C a r o l i g u l d e n .
Actum 6 Juny. Thjmannus Vriesen, Secret. Die Diaconie van Zwolle
item dertigh Keysers gulden. Actum 6 Juny. Borgemeesters, Schepenen ende R,aedt der Stadt Campen item hondert Caroli gulden,
die Gemeente der Stadt Rgnberck. Actum‘7 Juny. Ter Ordonnantie
van de selve, Hoochstraaten, Secret. Borgemeesters, Schepen, R,aedt,
sambt den Kercken-Raedt der Stadt Hasselt item veertig gulden.
Actum 8 Juny. Ter Ordinantie van deselve in absentie van den
‘) Z i e Nuv. XXSI, 6 0 . “) v. Fowest.. 3, v. Suclitrlen.
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Secretaris, J. Kotjen. Die Heeren Gedeputeerden van Overyssel item
hondert daelders. Actum 14 Juny. In Campen.
gul: Hollanta. at. p.
Summa . . 2265 - 0 - 0
Nqch wegen haer Hoog Mog: . . . . . 7500 - 0 - 0
Summa

.

.

9765 - 0 - 0

De interesse van ‘t voorschreve Capitael
9765. de Anno 1672. G Juay tot 1704.
6 Juny bedragen fig. . . . . . . . . . 15624 - 0 - 0
Summa Summarum

. . 25389 - 0 - 0
Medegedeeld dooT MO.

Twentaohe predikanten tijdens de Reformatie. Overgenomen uit
de nagelaten papieren van Mr. Adolph Rendrik Putmau, + te
Deventer 1 Jan. 1753. - Dat men over-over-grootvader is genaemd geweest Rutgerus Putmannus, J. CT. Licentiatus, synde in
den Ham in Westphaelen gebooren en geweest Raed en Rentmeester van den Heer Graeve van der Lippe, hebbende ook eenigen
tgd in Lipsland gewoont en een vrouw ‘gehad die genaemt was
Agnieta Bosch. Hi stierf in den jaere 1575 in het 65 jaer synes
ouderdoms en zyn vrouw in het jaer 1588 naelaetende twee soonen
Joannes en Abralíamus beyde gestudeert hebbende de eene in de
Regten en de andere in de Theologie, die om de Religie hner
vaderland hebben moeten verlaeten. En ook daerom in het vlugten
van elkanderen gescheyden synde, is deese eerst te Marke1 aengekomen en aldaer eenigen tid bedektelyk de kinderen quasi
leerende, by het doorbreken der reformatie. tot pastoor te Goor
beroepen. Deesen Johannes Putmannus is getrouwt
geweest aen
Mechteld Meyer, een dogter van den Burgermeester en Hofmeyer
Jan M,, eygenaer van den hof te Goor, die drie dogters heeft
naegelaten, waer van Megteld is getrouwt
als vooren, Margrieta
aen den pred. Schrunder te Marke1 en de jongste àen den secretaris en kerkmeester Pothof te Haexbergen, daer haer waepen in
de kerk op de grafzarck staet. Deesen Joh. P. was een man van
seer goede studie en geleerdheyd, van groote vroomigheid en Godsvrugt, een kragtige teegenstander van. de Arminiaensche factie,
die hem ook daerom vergeefs door vuyle middelen tot haer factie
17

250

.

GESCHIEDENIS.

sogten over te haelen, als te sien is by Revius, Hist. Daventr.
pag. mihi 594 op het jaer 1618; hg is gestorven in het jaer 1658
in een hoogen ouderdom en begraven in de kerk te Goor, alwaer
sijn naem op de klok gegooten is ‘). H1J heeft naegelaeten twee
soonen Rutgerus en Abraham, welke laeste eerst tot Weerseloo
en daereae tot. Goor predicant geweest is, een wijs, neerstig en
wacker man, die veele stigtinge gedaen heeft. Ratgerus P., Joannis
fil., Rutgeri nepos, is 23 April 1643 door zijn broeder Abraham
in de kerk te Deldon getrouwt aen Johanna v. den Bergh, dogter
van Paulus (zoon van H a n s , g r o o t coopman o p Spanjen e n t e
Amsteldam woonagtig) en van Johanna Logier, dogter van den
befaemden capitein Jan L., die met den oversten Heraugier Breda
met het turfschip heeft ingenomen. Leest op het jaer 1590 voornaemelyk E. v. Meteren. Rutgerus P. is in den Hessischen oorlog
geweest veldprediker bg den Landgraef van Hessen-Cassel, daernae
door S~U Doorlugtigheid geplaetst tot pred. te Drosten en te
Dulmen, en van daer in 1634 te Delden beroepen, is een geleerd
man en gverig !eeraer geweest. He stierf 13 Maart in het 63ste jaer
zines ouderdoms, na 38 jaeren pred. te Delden te zlJn geweest,
in 1674 als ons land door de vijanden overheerd en het pastokiehuys met sijne meubilen in de Paepen handen geraekt en hi op
eene kaemer i n e e n b o r g e r h u y s geretireerd was, hebbende men
vader zaliger geen permissi bekomen kunnen om het lik in de
kerke te moogen begraven, maer genecessiteerd geweest hetselve
op het soogenaemde heiden kerkhof te laeten bgsetten, van waer
hetselve naederhand, bij de herwinninge van het land, weder weggenomen en onder den predicstoel te Delden plegtig begraven
sgnde op de zarck een epit,aphium door desselfs broeder Abrah a m P . g e m a e k t . Hi heeft naegelaeten Paulus en Sara, welke
laeste getrouwt is aen Joachimus Liens, pred. op het Friesenveen,
geboortig uit Zeeland. Paulus, geb. 5 Maart 1649, is 29 Dec
1674 in de kerk tot Diepenheim getrouwt aen juffrouw Aleyda
Borgerink, dogter van Joan en Christina v. Carnebeek van Deventer;
ze zin gecopuleerd door neef Herman v. Eybergen. Hg is sen
vader in den dienst te Delden in 1674 met algemeene toejuichinge
--~_
‘) In de kerkelijke registers te Goor kan men een en ander omtrent boven,
gcnoomden Johannes Putman vinden.
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gesuccedeert, hebbende de gemeente van D. 46 jaeren als een regt
getrouw herder met leer en leven soodanig gestigt dat zijn naem
gelik ook van zin loffelgke voorvaderen daer altijd in seegeninge
weesen sal. H1J is ten minen hugse met mijn moeder tot veranderinge gekomen en nae een uytterende siekte in den ouderdom
van 72 jaeren 2 Juni 1720 seer christelgk ontslaepen. Gelik ook
mlJn waerde Moeder Alegda Borgerink in 1722 met de woon hier
gekomen sinde, in den ouderdom van 78 jaeren aen een apoplexie
overleden is, einde beyde in rn@r grafkelder alhier begraeven,
naelaetende m& sijn eenige zoon, en drie dogtera, Johanna getrouwt
aen den rigter Dr. J. U. Carel Frederic Cramer te Delden, Megteld Aleyda en Anna Maria.
Onder de nagelaten papieren van Mr. A. H. Putman te Dev.
voornoemd, bevindt zich ook een gedrukt stuk van den advocaat
E. H. Putman, get.iteld: DDeductie voor den Hooggeboren Heere
&arel Georg Graave v. Wassenaer, als Heer van Twikkelo, DubBbeling, enz., Requirant op en tegens de Leeden des Kerkenraads
*van Delden, en Burgermeesteren van Delden, over het Regt van
Bpraesentatie van den oudsten of origineele Prnedikant van de
»Kerspels Kerke van D., zijn Hooggeb. iu de oeffening ‘deezer
P. c.
r>quasi possessie facto vel jure poogende te turbeeren”.
[Men vergelgke Berald. Bibl. 1882, bl. 226, waar Abrah. P.,
pred. te Weerselo, gezegd wordt 1638-58 te Diepenheim, en vervolgens te Goor het predikambt bekleed te hebben. Ibid., bl. 334,
vp;rneemt men dat de hier boven vermelde Herman v. Eybergen
pred. te Diepenheim is geweest.]
Begraafplaats van Oldenbarnevelt
(XxX111, 5U). Het uitvoerig
verslag, door bIr. D. Veegens met z$ne bekende nauwkeurigheid
gesteld, waarin de daartoe benoemde Commissie aan den Minister
van Binnenlandsche Zaken bericht doet omtrent grafplaatsen in
de afgebroken Hofkapel, leert ons niets aangaande den Advocaat.
Wtenbogaert, die van eene overbrenging naar buiten iets kon
geweten hebben, spreekt jaren na 13 Mei 1619 van de begrafenis,
en voegt daarbë dat zlJn oude Vriend in die toenmalige Fransche
kerk rustte *tot den dag der verrysenisse”. Op den dag der
terechtstelling van Groenevelt, 29 Maart 1623, schrijft Renricus
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Feith uit den Haag aan de regeering van Hattem, dat de zoon
van Oldenbarnevelt >in de france kerck op ‘t hof bg sijn vader
in een kelder sal geset worden”. Elk onderzoek of de Advocaat
in de kerck zijner heerlikbeid Berkel kon begraven zi,jn, is zonder
J. G. PRY~ERIKS.
gunstig gevoig geweest.
Castricum. In de duinen onder deze gemeente, welke opgegraven
worden ter bekoming van zand voor den spoorweg ZaandamHoorn, vindt men van tid tot tëd geraamten, waarvan men vermoedt, dat ie afkom&ig z$n van gesneuvelden in dn gevechten
langs de N.-Hollandsche kusten hg den intocht der Engelachen
en Russen a” 1799.

V R A G E N .
Lunenburg. Wie ‘kan mi opgeven de bewoners (met wapens)
dezer ridderhofstad o. Langbroek (prop. Utrecht) en wel die van
1600-1800.
V. B.
4

1Pijerbrugge.
H o e d e O v e r y s s e l s c h e e d e l e n d o o r Philips v a n
Bourgondie, bisechop
van Utrecht, te N1_Jerbruggelverschreven,
in
1521 door die van Zwolle en eenige Geldereche: ruiters overvallen
werden, is medegedeeld door v. Hattum in zijne »Gesch. d. stad
Zwolle”, bl. 199,200. Is dat NGerbrugge Nieuwesluis be Zwartsluis?

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
XXXIX.
Penningkundig Repertorium. Mededeelingen

door Mr.

J.

DIRKS.

1672. no. 1549-1575.
1549. 1672. Schi&bare rust van Nederland met FrankrUk. de Vries.
no. 1407, Onbeschreven. 2. W. 4.4.
1672. 25 Febr. Verhefllng van Prins Willem TH tot opper-admiraal en bevelhebber der zee- en landmacht, v. L. IIT, 51 (1-3).
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1549”. a) v. L. Ir151 (1) W. 111 te paard, links gewend, Kz. Wapen.
1550. u) 21. L. 51 (2) = uiaar rechts gewend en gedekt. Op den
achtergrond het stadh. kwartier en de vijver. Kz: Wapen. b) Bi
2’. D a m no. 2028. Vz. Bb. van Karel 11, koning van Engeland.
Vgl. de Vz. van v. L. 11, 481 (1). Kz. Prins Willem ITI te,paard
= Vz. van v. L. 111 51 (2) 2. voor f 40 verkocht. (Kub. Prinses
Marianne der ï%ederZande?z).
c) Vz Bb. van den Prins en face met
lang krulhaar. Omschr. :
Dit ‘s Prinsen Willem de derde, wiens oorlogs Zist en raad
Voor de eerste niet bezwijkt maar eer te boven gaat.
K. 46 Verz. P. H. w. Gelder. Kz. 51 (2). Vz. de Roye K. no. 1761/’ 1.25.
d) Bij v. nam no. 2025. Vz. Bb. van den Prins, en face met zëne
titels. Kz. zin wapen. Zie CheaalieT p. 47 (2) P. Sr&& v. Gelder
no. 2470. Vi. III, 159 (3) Kz. van 51 (2). Koper f2. Vgl. de Haan
no. 2480 K. Aanw. K.P.K. 1853, blz. 5 (17) de Roye no. 1762 Z.
f6, no. 1 7 6 3 TL f2.
1551. u) w. L. IIT, 51 (3). De prins te paard met gepluimden hoed.
Op den achtergrond gewapende manschappen. Vgl. v. L. 111,376 (2).
Kz De l!‘aam op twee trompetten blazende. Daarboven op een
wimpel lang leve de PRINS. Toegekend aan N&ler in de Revue
1853, p. 59 (drijver). Vgl. voor de kz. Chevalier,
Hist. de Guillaume III. Amst. 1692 f”. 52, de Haan no. 2482 f 17, bg v. Dam
no. 2029 f 164, bij ZL CZeef 1, no. 1849, gedreven f 168 : 51 (2). 6) Vz.
v. L. 111,51 (2). .K z. v. L. 11, 542 zonder het omschrift. c) Vz. v. L. 111,
51 (2). Kz. e. L. UT, 159 (3) als Chevalier p. 47. d) In twee losse platen
(die men gewoonlijk in een ring vereenigde). Vz. Wederom de prins
te paard, doch sierlgker van bewerking en op den achtergrond een
voortrukkend leger (= o. I,. 111, 5 1 (2)? Kz. d e f a a m o v e r e e n
bergacht,ig landschap vliegend en uitbazuinend Zeve de prins van
Oranje = ‘2). L. 11X, 51 (3). KR. A anw. 1853, blz. 6 (18).
1552. Vz. In zes lauwerkransen de borstbeelden der prinsen
Willem 1, Philips Willem, Maurits, Frederik Hendrik, Willem 1T
en Willem 111 omringend twee saamgevoegde en de zeven
palen vasthoudende handen. Kz. De faam = 21. L. 111,51 (3). Zie
d e V r i e s c . s . 1 1 , 2 1 0 , Cat. Arti 1850, uo. 1 3 1 7 Z . Bom 1 8 7 3 , ;
blz. 38, no. 821. ChevaZier p, 52 stelt dezen op 1678 (Vrede van
Qjmegen) hU d e z e n m e t d e n k r e e t l a n g leve d’P&zs van Orange.

.
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Bi v. CZee$ 1, 2008 Z. f 42, met den kreet Lang leven de Prince
van Orangie. Ook in dv Verz. P. H. van Gelder, Z.
1553. a) de Roye n O. 1764, K. f9. Vz. Bb. van Willem 111, gelauwerd door twee beelden:
Dit ‘s Prins Willem CE’ 111 wiens oorloghs raet en daet
D’ eerste niet beswyckt maer veel eer t boven gaet.
Kz. als Kr,. van 1). L. IlI, 51 (3). b) Kon. Kab. Aanw. 1853 Z. gedreven.
Dit ‘s Prins Willem de derde wìens oorlogslist en raad
Voor d’ eerste iet beswyvkt maar eer te boven gaat.
Kz. = Vz. v. L. Hl, 51 (2) ook bij Muntendam no. 179 (geschonden)
K,, met hetzelfde omschrift en Kz. = Vz. v. L. 111, 51 (2). De

heer J. J’. G. Meger zegt: * Welligt op het innemen van Grave”.
Zie v. L. 111, 159. c) Koper. Vz. = 2). L. III, 51 (3). Kz. = v. L.
111, 376 (1) zonder het opschrift in het compartiment. Dat hzj’
op de golven tr%umpheere.

l554. 1672. 1 Maart. Maalted door den Prins den Staten
aangeboden v. L. 111, 50. Gegr. zilv. p. met Vz. Bb. van prins
Willem 111, zonder randschrift. Kz. zin wapen, waarboven Den
1 Maart Anno 1672. (Kon. Kab. Aanw. 1879, blz. 19).
*1554*. 7 April 1672 verklaarde Lodewgk XIV den oorlog aan
Nederland. ‘In de Drentsche Voiksalm. vau 1842 in het uit goede
bronnen geput .stuk Het Jaar 1672 (zie ald. 1839-1842) blz. 44 (10)
leest men : ;P Wage#aar, XIV, blz. 6 zegt: *te Patijs werden penwningen ,gemunt met de spreuk Euexi sed discutiam (Ik heb ze
wopgetrokken maar zal ze verstrooien), voorstellende een zon,
wLodewijks geliefkoosd beeld, die dampen (Nederland) uit een
w moeras optrekt”. Hij spreekt tevens van een anderen penning met
ween maan boven de zee Mihi soli obtemperat aepuor (MLJ alleen
gehoorzaamt de zee)“. De bron van Wagenaar was Brandt, Leven
van de Ruyter, 3d~ druk, Amst. 1732, blz. 643. D. S. haalt ook
Bìlderdajk aan die zegt: w De koning deed eene oorlogsverklaring,
beide in medaljes en manifest. wOok Capefigue spreekt er volgens
hem van T. 1, 173 en onder een prentje leest men Devisepour Ze
Roy sur Zes preparatifs de la campagne de Pan 1672, waarin het
motto Evexi sed discutiam door eenen winderigen abbe bezongen
wordt. Zie ald. blz. 42-43.
1554**. 1672. v. L. 111,53. ‘t Verbreken van het Drievoudig Ver-
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bond, doch het omschrift van het Bb. Les six corps des Marehands, Z.
(P. Smidt v. Gelder, no. 2472).
1555. 1672. v. L. 111,54. Hollandsche krggstocht van Lod. XIV.
Bi Pat+, no. 223. Andere stempel. Brons. Verz. P. E. v. GeEder
met Vz. J. Mauger.
1556. 1672. v. L. 111, 55. Vier steden (Orzoy, Rinberk, Burik,
Wezel) veroverd. Ook in groot model geslagen. In Verz. P. H.
van GeZder met J. Mauger.
1557. v. L. III,. 58 (1). Als no. 1556 met J. Mauger.
1557*. 1672. v. L. 111, 58 (2). Den Rin overgetrokken en de
Betuwe veroverd. Bij Salm, n O. 1290 met geheel ander Bb. door
Ant. Beybusch l). #Met Lmdovicus magnus rex Christianissimus. Kz.
Geheel andere teekening van het overtrekken van den Rin, doch
met hetzelfde randschrift. De beelden en randschriften vergald.
Brons, Afgebeeld in de .Trdsor mdd. Fr. lTI, pl. 13 (6).
1558. 1672. v. L. 111, 60. De grenssterkten van Holland doorgebroken. Ook met Ludovicus Magnus Rex Christianissimus H, Roussel f. Kz. De twee beelden geheel anders. In de afsnede Terror eLfuga.
M DCLXXTI H. .&!o?rssel J. Brons. Grootmodel. Verz: P. H. v. Gelder.
1559. v. L. 111, 61, met J. Mauger f. (Verz. P. H. v. Gelder).
1559*. 1 6 7 2 v. L. IIT, 64. Noodmunt van Kampen uit het
stadszilverwerk geslagen. Zie over dat zilverwerk Bqdragen tot
de geschiedenis van Over+seE,
1876, 111, 144-145.
1560. 1672. v. L. 111, 65. Inneming van 12 steden. Kz. met de
grondteekeningen daarvan In Verz. mr. J. de Vries Jz., met .hJdovicus
magnus rex Ch&tianis&nus B(oeltier8) g e h e e l a l s i n Trésor nadd.
Fr. 111, pl. 14 (l), alwaar men leest: &n remarque que la !égende
du droit de cette médaille presente des U à la franpaise, tandisque
sur le revers il n’y a que des Vromains. Cela tient & ce que la tête
a été faite vers le milieu du règne de Louis XIV (1643-1715)
tandis que le revers est antérieur. (Ook op te merken bg andere
penningen).
l) Mcybusch schreef xich ook Meybus, Meibus en M&bs. Zijn lettermerk is ANA.M.F.-A M3 F en AMB F. In Duitschland geboren was hij, volgens Sddickeysen
S. 49, stempelsn$der
in Kopenhagen en Stokholm 1676-1701. EIij zal voigens
onzen penning n*. 155í* in 1672 in of voor PrankrBk gewerkt hebben, of althans
aan den Run. Keulen’s Aarts-Bisschop was in verbond met Lod. XIV.
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1561. 1; 1672 stierf Jan Warin, gravenr van een groot aantal
fransche penningen. Hg was geboren te Luik in 1603 en zooals
Alex. Pinchart in de Revue de la hum. Belge 1845, p. 47, uit
processtukken vau 1628 heeft aangetoond, destgds met een broeder, graveur van valsche munten. In 1631 is hg te Pa+ in
de Louvre gehuisvest, en wordt door Lodemik XIII belast met de
hervorming der munt; eene taak waarvan hi zich tot genoegen
van den koning en diens minister den hertog van Richelieu kweet.
Hg voltooide den óalancier of schroef door OZivier ‘) uitgevonden,
die het kostbare stempelen met den hamer verving. Hij sneedeene
geheele reeks penningen op merkwaardige voorvallen gedurende
de laatste regeringsjaren van Ladewik X111, het regentschap van
Anna van Oostenrgk en de minderjarigheid van Lodewijk XIV enz.
Pinchart Hist. p 54, aan wien wë dit ontleenen, beschrijft nog een
penningplaat door Warin zelven gesneden als een ziner beste werken. Het is zan afbeeldsel, een borstbeeld met lange haren of
allonge paruik en het omschrift Joannes Varinvs. (Afgeb. in den
Trésw n?tmìamat~que). Hij was ook een bekwaam beeldhouwer 3.
1562. 1672. v. L. 111, 66. Lodewëk XIV als Phoebus door R(oettiers) gegraveerd is bg Salm n O. 1294 en P. Xmidt v. Gelder no. 2486,
Z, 127 ‘fa W. met geheel ander borstbeeld en Ludovicua XIIII rex
Christianissimus (z. 128) door Mozart gesneden en
1563. Bb. in Romeins& gewaad. De figuren en omschriften fraai
verguld, ald. no. 1295. Brons.
1) Le Blanc, Traitd hist. cles monnayes de Frame (Ed. Amst. 1692, p. 302,
deelt mede hoe Nicolas Briot proeven met den balancier deed, hoe kabalen
hem tegenwerkten, zoodat hë, rTailleur général des monnoyes”, naar Engeland
overstak, waar men weldra een nuttig gebruik van zijne werktuigen maakte;
hoe de kanselier Seguier de partë van Briot opvatte en hoe in 1645 ‘t fabrikaat met den hamer verboden werd. Jaren lang verzetten de werklieden in
de munt eu la COW des naonnaies zich tegen de invoering, uit eigenbelang.
‘) Le Blanc 1. c. De kabelrad kwam toen om de munten. BElle sauva la
vie à quantité de sujets du Roy, en les mettant hors d’état de rogner ny falsifier les espèces; cap il et& impossible de pouvoir arriver à la beautk des coins
de Varia . et de fabripuw avee autant de justesse pzce luy. Pinckart 1. c. zegt
ook: 3 Warin parvint à donner à la physionomie de Louis X111 un caractère
de grandeur qui avait été négligé jusqu’alors”. HU was ‘dus een portretmédailleur.
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1564. 1672. v. L 111, 68. Lod. XTV heeft Nederland ver*wonnen.
Vz. door R(o&ers). Ez. door M(nuger) gesneden komt ook voor
met het B.b. iets anders gekleed (Sulna, n” 1297) en ook die @de
door Mauger gesneden. (Mauger ,f.) Cat. Arti 1880, n” 1355. Bi
’ P. Smidt v. Geldar, n” 2489 met Chrietianiss. Z. 183 W. - Jean Mauger was stempelsnijder te Parijs 1660-1722 zegt SchEickeysen S.
161. In Cat. Arti staat blz. 258 (1646-1700). In de Verz. P.
R. van Geldsr in brons met Vz. onderschrift M. Molart f.
1565. Als boven, doch het Bb. van de linkerzijde. Z. 68. Van
Cleef 11, n” 1122. f 24,50.
1566. v. I;., UI, 69. *Kornelis Bakker (1672), grootvader en
naamgenoot van den thans (1728) grootsten bezitter van ‘s lands
legpenningen”.
Deze ztin 11 Jan. 1773 te Amsterdam verkocht. Zie v. d. ChijJ,
Tijdschrift 1, blz. 122.
1567. 1672. v. L. 111, 69. Dr. Nic. Tldp vijftig jaren raad
vau Amsterdam. Ook bg KöhEer, Miitrzbeltist.
X111, 329. In goud
bij Jhr. Dr. J. P. Six (Cat. Tent. Amst. 1876, no 534) alwaar
onder n” 531- 538’ vele Tulpiuna. Zie ook Dr. H. C. Rogge, Nic. Tulp
in de Gids 1880 (Juli); 119-120. Dr. E. H. M. Thassen, Nic. Tulp
als geneeskundige geschetst, eene b$drage
tot de geschiede& der geneeskunde in de 17de eEuW. Amst. (Sept.) 1881 m. p. en facsimile.
1568. 1669. Y. L. 111, 71. Vz. Corn. Witsen, T 1669, en kx.
Cornelia Optia. Bi a a n .Dam, nO 2042 alleen als penningplaat de
vz. zonder omsch&$. K. f -5O- (Een proef voor de stempeling met
omschrift genomen). Beide penningen v. L. 111, 71 (1-2) zin
zeldz. (Verz. Mr. Jer. de Vries Jerz.).
1569. (1673) v. L. DI, 72. Deze belooningsp. is eerst in 1673
uitgereikt. Zie Gat. Kaan, n O 1186. Z. 26 w. met geslagen randschrift. Voor de schutters onder de Ed. Capitein Jan Six. (Is zeer
zeldzaam),
1570. Z. j. Cat. Mitnt endam. Vz. Bb. Gwilh. henr. d. g.princ. aur.
h(oZZandiae)
et w(estfrisiae) g(ubernator). Onder het borstb. L. G. L. R.
Kz. Gekroond wapen hony soit qui mal y pense. G. 17. K* f 39.
Dit is een R(echenpfennig)
van L(atarue G(ottZieb) L(aufer), muntmeester in Neurenberg 1670-1690.
1571% D. .Z. 111, 77. 1672 3 JulU. Prins Willem 111 tot atad-

’
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houder van Holland verheven. Deze zeldzame penning is door
Christo$el
A do lfzoon gesneden blikens de C. A. onder den arm
door Von Loon niet opgemerkt Revue 1854, p. 109, n” V. Bizet
p. 257 en Nz’c. Chevalie+, Hist., p. 18 hebben de C. A.
1572. v. L. 111, 80. 1673. Dukaton van Enkhuizen. Ook by.
Verkade, pl. 62,(3). IVesthof, no. 4786, f 6.25, Keer, n” 1053, f 34
v. Cleef, 2167, f ll. Zie ook D. Groebe, Bijdragen tot de kennis
der Muntzaken in de Vereenigde Nederlanden (Komt- en Letterbode

1832 (hiervan z;jn 300 overdrukken), blz. 19 (e), te splitsen in
Dukatons a) met b) zonder het kant- of, randschrift in verheven
letters Geeft ons creede, Heere, in onse daagen! Op blz. 21 komt
G. hierop terug en zegt: BV. Loon noemt die Ducatons als geslagen
van het opgebragt zilver (blz. í9). SOP welk gezag nogtans deze
sverklaring rust, deelt hg niet mede. Zoo lang nu dat gezag niet
Baangewezen wordt, kan ik ook miju zegel niet hechten aan zijne
*opheldering, en moet zelfs vragen, of, wanneer er bijzondere redeaneq, b. v. het blijvend bewaren van een gedenkstuk, wegens deze
~opbrengst bestaan hebben, om een veranderden stempel voor den
3 West-Frieschen dukaton in trein te brengen, zulks niet evenzeer
,000~ het gouden stuk (welk metaal toch ook geofferd is) vereischt
awerd. Gezwegen nog van het zeldzaam voorkomen dier zilveren
~munt. Welk alles bij mij het denkbeeld ingang heeft doen vin»den, haar als eene proeve van het werk van Dirk Bosch te doen
>beschouwen,
dew$ zi bovendien juist in het jaar geslagen is,
Btoen de uitvinding van dien man het eerst in ernstige overweging
werd genomen !”
1573. 1673. v. L. 111, 81 (1). Amsterdams& Dukuton, w. 30,
met het verheven kantschrift Ter Gedachtenisse van de munt van
Amsterdam Anno 1673. Zie ook Verkade, pl. 43 (3), bl. 109, n” 240,
en Groebe t. a. p. bl. 19 (d) en (e) zonder opschrift op den kant.
P. Smidt v. Gelder, n’J 2503. Z. 31% w. van 1672. Deze laatste
is dus 1% w. zwaarder.
1574. 1673. v. L. 111, 81 (2). Amsterdameche Dukaat met het
randschrift D : gedachtenis v : d: munt v. Amsterdam. Zie ook Verkade, pl. 40 (1) en blz. 107, no 223, over het verschil. Bi Keer,
n” 045, f 20. Enkele Dukaat. %e bestaan ook dubbel, druvoudig,
viervouaig e n $fvoudig. Alleen de laatste drie, zegt Rerkude,
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hebben het kantscbrift. Zie P. Smidt v. Beider, n” 2501, de
vijfdubbele (15 w. 3). Keer, n” 846 Triple Ducat (10.262 Gr.)
f 30-50.= n0 847. Quadruple Ducat (13,862 f 29.75 = n” 848.
Ducat & peu près de poids quintuple (16.65) f 30.
1575. 1672. v. L. 111, 81 (3). Amsterdamsche Dukuton met het
wapen dier stad bovenaan tusschen 16-72. Ook bij Verkade,
pl. 82 (3). Keer, n” 870 f 5. v. Da9n, n” 5138 f 4.75. Is dus niet
zoo zeldzaam als de asnteekening bg v. L. 111, 82 zou kunnen
doen vermoeden.
Budanvliet - Biervliet (XXV, 167). Mi dunkt, de eerste benaming wist op een persóonsnaam
Bude (of Bode), de tweede op
een persoonsnaam Bero.
Palaeontoloog (XxX11, 372). .De Palaeoutologie, de leer van
de versteeningen of petrefacten, zoodat zu ook wel petrefactenkunde genoemd wordt, is een zeer belangrgke tak der aardkunde
(geologie), daar de grootste afdeeling der gesteenten, namelik die
der laagsgewis gelegene, vermengd is met overblijfselen van bewerk-’
tuigde wezens, welke den naam van fossielen dragen. De palaeontologie beschouwt deze uit tweederlei oogpunt: vooreerst met
betrekking tot de geleidelijke opvolging der verschillende vormen
van planten en dieren, en tot de gelgktgdig voorkomende groepen, tot de flora en fauna der afzonderlijke lagen”.
Xoo vangt het Artikel over de. Palaeontologie aan in de Geillustreerde Encyclopaedie, onder hoofdredactie van 8. Winkler
Prins, dl. 11, bl 464.
Dr. J. A. SNELLEBRAND.

.

Palaeontoloog. De geologie, leer der aarde, behandelt de geschiedenis pnzer planeet, voorzoover men die uit den aard en de
ligging der gesteenten kan nasporen. De palaeontologie of de leer
der oude wezens is de beschrgving der planten en dieren, die de
aarde bewoond hebben en thans uitgestorven zin. Z;J is een
onderdeel der geologie. De archaeologie of oudheidkunde is een
tak der geschiedenis en maakt ons bekend met de beschaving van
het menschelgk geslacht sedert de oudste tijden. .Lei, steenkolen,
krijt, graniet, bazalt, grotten, vulkanen, warme bronnen behooren
tot het gebied der geologie Versteeningen en afdrukken, schelpen,
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tanden, beenderen zijn de bouwstoffen, waaruit de palaeontologie
de oude dieren- en plantenwereld weder opbouwt, Steenen bijlen
en pjjlen, hunnebedden, wapens, kleederen, huisraad, zegels, munten,
penningen, handschriften, beeldhouwwerken, ruïnen liggen binnen
het bereik der archaeologie.
J. E. TER GOUW.
[Ook in dezen trant L. A. P. en A. J. C: Kremer.]
Duivenbode (XXXII, 556). In A. Severinus, Oorspronkel. Beschr.
v. de Beleg. en ‘t Ontzet v. Leiden, 5de verm. dr., Leiden, wed.
Honkoop en Zn, vindt men het portret van Duivenbode, gegraveerd naar P. Saenredam, benevens het hun geschonken wapen.
H. G .
[Zijn (sprekend) wapen wordt ook vermeld in het Geneal.
Maandblad (‘s Gravenhage), n” 3, April ‘83. - Te Leiden trad
11 Mei 1883 J. J. C. v, Leeuwen v. Duivenbode, kommies d.
postertien te Rotterdam, met C. E. v. L. v. Dde in den echt.]

.

Wytse Fons thee Hesena. Hoewel zeer op prijs stellende de bizonderheden van Nav. XxX11: 419, meen ik enkele opmerkingen te
moeten maken naar aanleiding der persoousbeschrjjving van Jhr.
Wytse Fons. De heer W. toch schrijft dat Fons was <geheel
verboerd, en van den adeldom ziner voorouders ontaard, en dat
hjj geheel als een allerruwste boerenarbeider leefde”. In tegenstelling nu met dit niet zeer vleiend oordeel omtrent onzen edelman, en met, de meening dat hi Bals een curiositeit aan den stadhouder zou ztin vertoond, welke zaak den frieschen geschiedkundigen en schrijvers genoeg bekend zou zijn”, - laat ik hier
volgen wat Mr. Jacobus Scheltema, in zjjn Letterkundig Mengelwerk (Deel 111, 2e stuk, bl. 122 e. v.), uit den mond van Fons’
tidgenooten opteekende. DHet geslacht van Fons behoorde tot
den oudaten
adel in Friesland en had z@r stamhuis te Jorwerd.
Dit geslacht is uitgestorven in den jare 1767 te Franeker. llr heb
in mjjne jeugd veel aangaande de beide laatste leden ervan hooren
verhalen, van den zoon echter meer dan van den vader (Lieuwe
Fons); en nu doet het mi leed, dat ik er mjj ‘niet op toelegde,
om meer te weten en het aan te teekenen. - Beiden hadden bjj
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opvolging het stedelik ambtje, om een springstier te mogen houden, ten dienste der omwonende kleine boeren, en vonden hierin
een sober bestaan. In alles leefden zij met de zeldzaamste zucht
voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid, stout op hunne afkomst.
Toen de vader op sterven lag, verlangde de zoon, dat de zieke
aoude opstaan. >War dg heite”, zeide hi, Bfen u w s folck i s
nimmen op it bed stoorn” (Weer of rep u, vader! niemaud van
ons geslacht is op het bed gestorven). De zOon had tot een spreekwoord: BEr is nin swieter swiet as rejeer in beheer, mar nin swiet
dat sa gauw aon ‘t gestjen giet” (Daar is geen zoeter zoet dan
regeeren‘ en heerschen, maar ook geen zoet, hetwelk spoediger
aau het gisten gaat). Hg beperkte zijn abeheer” tot zin bul. Hg
nam nooit eenig geschenk aan, behalve jaarlgks een haas van de
jacht der familie Goslinga ; ook ging hG eens in ‘t jaar op het
huis te ,Dongjum
be deze te gast, wanneer hg een ieder, die aan
tafel kwam, de freules zoowel als de gasten, bg den doopnaam
noemde. Eens trok hg door zijn voorkomen de aandacht van prins
Willem IV, en toen deze hem vroeg, wie ha was, antwoordde hg :
~Wytse Fons, edelman van Friesland en bulleman van Franeker”.
Des prinsen moeder, de vorstin Maria Louisa, wenschte dien zonderlingen edelman in persoon te leeren kennen, en liet, ter gelegenheid dat ze eens in Franeker was, aan het huis van haren
lgfmedicus, den hoogleeraar Ouwens, Fons (Wytse-yem, Wytsom,
Wytse-oom geheeten)
verzoeken, om bg haar te komen, met betuiging, dat men Yvel de koets wilde zenden, indien hg ongesteld
mocht zijn. Het antwoord was: BAS jae my whette ta sissen het,
dan kan jae bg më komme” (als ze iets aan n@j te zeggen heeft,
kan ze bi m1J komen). Dit gebeurde des avonds. Toen de vorstinnaar Leeuwarden terugkeerde, hield zij met de’ koets stil voor het
naaste huis aan de Noorderpoort, waar .Fons woonde. H1J kwam
toen aan het portier en sprak aldaar met de vorstin zonder lomp
te zin, maar met bescheidenheid en waardigheid. De laatste bood
hem alles aan wat tot zijn genoegen kon strekken, doch hij bedankte voor alles en verklaarde genoeg te hebben. De heer Ouwens
en anderen zonden hem in ztin laatste ziekte alles, wat hem zou
hebben kunnen verkwikken, doch man vond het ongebruikt. Voor
de kosten der begrafenis waren dertig guldens sedert jaren weg-
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gelegd, en bovendien waren zijne bezittingen zeer gering. Men
had hem in zgne jonge jaren aangezocht tot den krijgsdienst; het
-antwoord was, dat hij bi zQn vader moest blijven, en dat de bul
hem een bestaan gaf. Toen men hem als edelman ten lnnddage
had willen beschrijveu, zou hi geantwoord hebben, dat hg in
geene vergadering zoude voegen, als de eerste niet, kunnende en
de laatste niet willende zijn, ook weleens met de gemelde spreuk.
Zijne zeden waren onberiapelgk. Hij was ougemeen bedreven in
de Friesche geschiedenis en zou om lief noch leed afgestaan hebben
van de gewoonte om het oud-Fliesch te spreken. Hi las veel iu
den bibel, nooit in theologische weyken; deze hadden, naar zijn
oordeel, de wereld bedorven. Zijn omgang te Franeker bepaalde
zich tot zëne vrienden Gisbert Altena en den vermaarden scheepsteekeaaar Pieter Tdserts Poortier, beiden insgelijks stëve Friesen,
en ook wel eens overw@ in het beoordeelen van maatschappelijke
en kerkelgke zaken. Welke de familie-betrekkingen waren tusschen
den kleedbaas en hengsteman te Achlnm (Olaas Ymptesin) en den
bulleman te Franeker, bleef mij onbekend ; beiden van edelen huize,
is het waarschijnlijk, dat zij door vroegere huwlijksverbindtenissen
aan elkander verwant (besipt,) waren. Wytse Fons stierf ongehuwd”. Tot zóóver Mr. Scheitema. Uit het bovenstaande blikt
dus, dat Jr. Wytse Fons thoe Hesens, in stede van ontaard te
zin geweest- van den adeldom ziner voorouders, veeleer verdient
de evenknie genaamd te worden o. a. van Gemme v. Burmania
en zijn medestanders, de beroemde bstandfriezen”, die, afgevaardigd
ter inhuldiging van koning Filips tnt heer dezer landen in 1555,
den eed van trouw niet dan staande wilden afleggen, zeggende:
TH. D.
,De Friezen knielen alleen voor God”.
Brilleman (XxX11, 419). In Westfriesland zijn nog dagelëks in
gebruik de woorden : Dbullooper”, verzorger en leider der stieren,
* bullestiek”, naam van geheel de inrichting, welke van de gemeente
uitgaat, - in vorige tiden, misschien nog wel hier en daar, behoorde ze aan de diaconie, - .hullemeesters”, van gemeentewege
benoemd om het beheer te voeren ; >bulleboet, bulleweid”, stal en
weiland, enz.
br. J. A. SNELLEBRAND.
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Advysbordeken (XXXIl, 372). Adviseeren beteekent niet alleen
Braadgeven,
aanmanen”, maar ook nbekend maken”. Vgl. adviesjacht bij de vloot = vaartuig, dat berichten of lastgevingen overbrengt (v. Lennep, Zeemanswoordenb., o. h. w.). Een advgsbordeken is dus een uithangbord.
L. A. P.
Advysbordeken. Ik geloof dat met de woorden Bwilt Bacchas
z a e t sayen”, enz. door den kleermaker er op gewezen wordt, dat
hi goed werk levert, dat hij goed naait, 266 sterk, dat de naden
niet lostornen of de boel stuk springt als ‘t lichaam van zijn kalant,
t e n gevolge v a n ‘t offeren aan Bacchus of ‘t verkeeren in diens
tuin, gaandeweg in omvang, in dikte toeneemt. Ook als de buik
zoo nu en dan eens erg gespannen is, zou van zulk stevig kleermakerswerk geen knoop afspringen.
A . AARSEN.

V R A G E N .
Arnhem. De Romeinsche naam Arenacum is bekend. Volgens
sommigen heette deze stad in de middeneeuwen BArnoldi villa”.
Waar wordt ze aldus genoemd? In de oorkonden bii Sloet en
N1Jhoff vindt men daarvan geen spoor.
]BLJ Alting, Germ. Inf., P. 1, p. 9.1
Biljoen. Hertog Karel deed het oude slot te Broekerhave (0. Velp
op Veluwenzoom) herbouwen en noemde het Bilioen. In een charter
van 15 Sept. 1530 is sprake van *Broickerhaue, nv genampt
Boullon”, d . i. Bouillon. Bad de Hertog eene bepaalde aanleiding
tot deze naamsverandering?
Hoofdredenaar (XXXII, 176). Ik vrage: staat er in de bron,
waaruit het ontleend is Bredenaar” of Bredener”? Ik weet dat er
een stuk bestaat getiteld: BHoofdredeninghe v a n Rijssel”, maar
kan mi niet juist herinneren, of het een omlooper (soort van
kadastralen legger) is, dan wel een register van leenen of iets wat
tot de rekenkamer behoort. .Landsadvokaat” is het echter niet, ook
al stond er Bredenaar”. Onze uitgang *naar” is dezelfde als de
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oudere aner”; ze worden nog wel beiden gebezigd, en als dialekt
komt de uitgang Bner” voor Bnaar”, in meer dan ééne streek der
beide Nederlanden voor.
0. P. ROOS.

Haankoorn. Mr. F. A. L. ridder v. Rappard te Utrecht bood
Juni ‘83 ten behoeve van ‘t depot der rìjksarchieven aldaar ten
geschenke aan een register van ‘t haankoorn onder Houten en
‘t Gooi over a” 1566-1731. Eene nadere omschrëving dezer
schatting wordt verlangend te gemoet gezien. Goert v. Reede, heer
van Amerongen en Zuilestein, erfde in 1559 zeker tiend, geheeten
‘t Haanekoorn, in den gerechte van het Gooi (Utrecht).
’

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
W . d e Roe. H. T. G. verwist naar Navorscher’s Bëblad 1854,
bl. CVII.
Qedicht van Em. Sweerts. Niet gans& onbelangrik v o o r d e g e schiedenis, maar wellicht nog belangrgker om den naam des schrgvers, acht ik de medecleeling van het volgende oude, in handschrift
bestaande, doch overigens onbekende gedicht van au. 1583, betrekking hebbende op den aanslag in dat jaar door den hertog v.
Anjou ondernomen op de stad Antwerpen. De historische inhoud
komt in hoofdzaak zeer nauwkeurig overeen met het verhaal diens
aanslags, zooals ons dat door v. Meeteren en Bor medegedeeld
werd, en zal ik zulks hier en daar aantoonen tot beter verstand van
het gedicht, hetwelk overigens sterke blijken draagt van den weerzin
en het wantrouwen der Gid-Nederlanders
tegen de pronkende en
hoofsche Franschen van het hof van Valois. Van af het derde
couplet is het gedicht als ‘t ware rechtstreeks tot den hertog zelven
gericht. Het ontcëferen had eenige moegelëkheid in, P;n d o o r d e
oudheid van het schrift, èn omdat het hier en daar op de vouwen
van het papier b+a en op enkele plaatsen geheel onleesbaar ge-
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worden is; het is schier geheel zonder eenig leesteeken en heeft
weinig hoofdletters. Letterlik overgeschreven luidt het aldos:
Anno 1583, dit geschiet
Janus 17 t antwerpen in der stee
maar go& heeft ons geholpen uit dat verdriet
Doen sy riepen tue tue la ville et gaiuge *)
0 ghy lang gelobde knietasteree Courtois 2,
.
ar& listich Volck francois ontrouw van gromde
slangen onder palingen gecroopen seer loos
vernoempt huegenois leugenachtich‘ van monde
haddy in de parysse bruiloft geen stonde
v cousens te binden om t doots ontvliene
t waer nochtans tydt dat men & eens opbonde
ende nïet en slodder couste tot over de knien 3,
‘) Zie v. Meeteren, Dor, Soriverius e. a., die alien verhalen hoe de Franschen
met luider stemme riepen: ,Tue, tue, tue, Ville rgaignée, Ville gaignée, ende
Vive la mesae”.
2, Tot recht of beter begrip van deze en uog eenige verder volgende sma.
lende uitdrukkingen, betrekking hebbende op de kleeding der uhoofsche Franschen (&ourtois”), is eenige mededeeling over de dracht of mode onder
koning Hendrik 111 v. Valois, misschien niet. geheel overbodig. In de bfraise”,
lobbe of kraag, waarvoor men zelfs bi het borstharnas tussohen de schouderstukken en onder den baard en rand vau den stormhoed plaats maakte, bracht
Hendrik DI door omvang, stgving, plooiing, ene., veel buitensporigs, zóó zelfs
dat de studenten te Parijs die mode belachelijk trachtten te maken door zich
met bespottehjke namaaksels in papier in ‘t openbaar te vertoonen, welke aar
digheid echter minder in den smaak des koning@ vallende, eenigen van deze
met gevangenisstraf moesten boeten. Toch vond men onder de volgende regeeringen noodig den grooten omvang der lobben of kragen te beperken. Dat
*lang gelobde” ziet waarschinbjk op de langwerpige of staande plooien. Ook
droeg men nog lobben om de polsen.
*) De lange kousen of hoezen vroeger tot aan den zeer korten en wgden
broek reikende en daaraan verbonden, reikten nog wel tot boven deknieën,
maar waren onder de knie met sierlijke kousebanden opgebonden, of onder de
knieën opgerold als in een wrong; bë veel beweging zal die rol niet altid
even vast gebleven zijn, want ik vind op eene oude afbeelding een officier der
musketiers bU wien ééne der kousen, - indien het geene mode geweest is! ?van de knie onopgerold, omgeslagen afhangt tot b$na asn den enkel; van hier
dan wellicht de gewoonte om dikwils naar de knie te tasten, teneinde de
kous wat vaster op te trekken, om geheel afzakken te voorkomen, aan welke,
hier te lande wellicht ongekende beweging de benaming van rknietasters”
18
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o valsch wt geven verraderlyke spien
des lants omroven Antwerpen de sta&
Parysse maorders mosten wy v oock hier sien
met groote buyaken op een gebrockillit gat ‘) 2,
was dit v knietasten naar kousbanden prat 3,
neemt maer oft slodder veltteecken waer verg4en
t . fy moorders booze van b!oede niet aat
moet men v ontrouw allen de wcrelt deur weten
v syn nu coussebanden met spiessen gemeten
Leert SB opbinden toont beter noblesse
ende en roept niet meer oft ghy wordt doot gesmeten
Ville gainge et viue la messe.
Ter misse Hebdy geweest t is claer gebleeeken
o n s wacht doorsteken die ghy blootshoofts vant staen *)
en deden v eere schaemt v moorders treecken
maer quamdy tèr weecken, noch eens monsteren voortaen5)
uwer souder weynich oaer vranckerryck gaen
ontleend zal zijn; en hierop doelen al de verdere smalende woorden in betrekking tot dat kous-opbinden.
‘) De rhaut de chausse”. of broek was niet meer zoo wëd als vroeger, en
vooral zeer nauwsluitend over het achterdeel, en met rik stik- of borduurwerk versierd. Bovenstaand woord sgehrockillit”, hetwelk ik niet versta, vermoed
ik dat op dit borduurwerk doelt, misschien afgeleid van rbrocart, brocatelle”,
of nbrocher”.
3 Eene bespottelgke mode was in den vorm der wambuizen ontstaan, die
van voren op den buik voorzien werden als met een bult of bochel met de
punt naar onderen, rpanse” genaamd, en gemaakt van een dubbel opvulsel
van katoen, waarvan het eene in het wambuis ,:elf, en het andere daaronder
genaaid was. Het borstharnas der soldaten zelven kreeg door zulk een buik
of upanse” daarin uit te slaan, eenc lachwekkende gedaante. Over het wambuis, behalve den mantel die buitengemeen kort werd, droeg men dikwerf nog
eenig ander loshangend kleed of losse mouwen, tiel met veel knoopsgaten en
zeer kleine knoopjes voorzien, die echter meer tot sieraad dienden dan om ze
vast te maken, en niet meer als vroeger, met veters van voren dichtgeregen.
Het volgende couplet srhgnt hierop in eenige smalende woorden te doelen.
3) Zie hier voren noot 3.
‘) Bor, 17e boek, fol. 38. De borgeren die in de poort stonden nmetten blooten hoofde”, om den hertog te zien deurrijden ende hem eere aan te doen’:,
overvallen en deursteeken, etc.
‘) Onder voorwendsel van die te monsteren en na de monstering den vëand
tegen te trekken, had dc hertoP v. Anjou al zijne soldaten, meest Franschen
en Zwitsers, omtrent. Antwerpen laten komen. Bor, v. Meeteren, etc.
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Vicktori roepen, dwelck wel beclagen mach
maer hadden wy v te parya sulckx gedaen
g h y s o u t one gemoort hebben tien dagen naer don dagh
wy vermochtend v oock te doen eau hert gelach
wg syn sulckx aerts niet, maer hebben v verschoont ‘)
meer ale dusent gevende stoot noch slach
maer gevanckelyck geset genade bethoont
getracteert naer dat elck was gepereoont
Danukt go& der goetheyt enda ons herte getrouwe
ghy die ontrouwelyck, by ons hebt gewoont
‘t scheen dat ons elck het hert deylen wouwe
aoo ging dy voor open maer knoopt v voor tauwe a)
ghy kreeght knoopgaten, rooy riemen, bindt vast v tesse
maer roept niet meer t Antwerpen soo bauwe
Ville Gainge et viue la messe.
Ville gainge Riept ghy mee ‘t sal ons gedencken s)
met. t sweert al blincken om t volck sen te voeren
die ons souden moorden, ons vrouwen vcrdrincken
sach men v volck wincken boos van natueren
siet riept ghy t Canaille springt over de mueren 4)
ville gainge, want met booae listen
hadt ghy er vier dueent in de stad ter dier uren *)
in embosschade daer geen borgers aft’ en wisten
t gheweer was in v hoff met tonnen en kisten 0)
‘) De borgers namen 14 of 1500 gevangen in de stad, waaronder veel edellieden van groot aanzien; - en hoewel de Franschen niemand zouden- gespáard hebben, zoo hebben de burgers nochtans na de victory niemand gekrenkt,
maar velen die nog levend onder de dooden lagen, opgeheven en het leven
gespaard. (Ibidem.)
‘) Zie de vorenstaande aanteekeningen over de kleeding.
6j Van dit couplet af richt de dichter zich verder als rechtstreeks tot den
.
hertog zelven.
.*) De hertog buiten de stad zijn aanrukkende troepen te gemoet, zag ziJn
eigen volk dat door de burgers teruggedreven werd en niet meer door de
poort die opgehoopt met ljjken en gevallenen lag, kon uitwijken, over de muren
in de grachten springen, en hij meenende dat het de burgers waren, eeide
tot de hem verzellende edelen die van den aanslag niets afwisten, dat destad
hem was, en dat reeds meer dan 4000 van zijn volk in de stad waren. (Bor, enz.).
6) De hertog heeft onder ‘t dexel van logeeren ende fourieren van vele diversche
heeren ende kapiteinen zooveel volks in der etad herwaerts en derwaerts gebracht als het hem beliefde, en bizonder heeft hU zeer veel volks gelogeert
in syn hof, (Bor) Dit was den 14e en 16e Januari geschied, toen hij z;jn
geheele leger omtrent Antwerpen had laten komen, dat hg heimelik des nachts
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voor bagagie broclst en om ons te vernielen
die kans liep verdraeyt daer ghy luttel op gisten
want de moorders spoüden meest hare sielen.
ende ghy bedenckende t misdaet liet sien v hielen ‘)
vreesende t gheschut, te sterck was v godts ha&
gby meenden ryck te maken v franssoische fielen
sy roofden te vroech te laet stichten sy brandt “)
dacht ghy een nieu vranckeryck te maken van t , landt
Ende v moeder daer inne te stellen als voochdesse 3,
Riept ghy daaromme u volck en ghy als tiran
Ville Gainge et viue la messe.
Ses dagen te voren heeft v volck t is blyckelyck
gesocht praktyklyck baggen koppen encle schalen
by alle juweliers Gesteeuten ryckelyck ‘)
die sy gelyck des maendaechs souden haleu
souden den godts penninck met moorden betalen
sulckx was de meeningh d exploot van den spele
t schreyen der vrouwen ‘t smeecken. onser qualen 9
en sou gehaet hebben int afsteken der kele
maar neen t is heter dat wy u . . le s)
op straet ontbloote al achte ghy ons onsterck
driehondert sloegen vyftienhondert t was niet te vele
sy mochten der meer gedoot hebben int perck

.

door de Dsecretelëk met wapenen voorziene mannen in de stad”, door de poort
by sijn hof geheel in de stad had willen brengen, doch was dit verideld door
den argwaan der burgers die de poorten bewaakten en ketenen in de straten
hadden laten spannen enz. (v. Meeteren).
l) De hertog hemerkt eiudelik dat het @Ceigen volk was dat over de muren
in de grachten sprong, en hi zorgde toen verder buiten schot te geraken,
want de burgerij de veste, reeds door de franscben bezet, weder in hun macht
hebbende, hebben terstond geschoten met het grof geschut, zoodat het leger,
reeds naar de stad optrekkende, weder terugkeerde, merkende dat de zaken
niet in hun voordeel waren.
2j Zi waren reeds begonnen te plunderen en haddeu omtrent de poort,
dadelik nadat ZU de wacht vermoord hadden en zich in de stad gingen
verspreiden onder het roepen van hunne leuze, een huis in brand gestoken ten
teeken, hoewel te vroeg, dat de stad gewbnnen was.
s) De beruchte, door de Protestanten gehate Catharina de Medicis.
‘) Eene hizonderheid die niet door de historiesohrgvers vermeld wordt.
6, Den zin van het woord Dqualen” begrip ik niet. [kaerlea? RED.].
“) Misschien staat hier ook Dkele”, doch de letter of het teeken vóór. de
lettergreep ale” kan ik niet ontcijferen.
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maer t wa8 genoch om graven iot bollewerck ‘)
als t v belieft moocht gyse soecken komen
maer niet op sulaken Wy oft ghy wordt de serck
kompt devotelyck om een misken met switsen trommen
heydenso wyse bidden de stommen
voor de siele naert Decretaele confessie
sonder meer te roepen met grooter sommen
Ville Gainge et viue la.messe.
Seer naer een jaer hebdy hier leggen vemotten 3,
het balleken doen opbotten, geen vyanden verkleent
als v quamen klagen goede patriotten
liet gyse gaen trotten met troost ongemeent
_
hebt pat,ientie ma grande troupe vient
‘t was waer ghy en spraekt noyt waerder woort
haer kompste wordt noch van weduwen beweent s,
’
want sy t antwerpen meenden te doen een leliken moort
was dit uwen eedt doen ghy ons quaeme aan boort
ende wy v ontfingen als een hertoge geeert
‘t en is-niet te verantwoorden, maer hoort
wildy dat uwen goeden name wederkeert
justicieert sulcke Raetslien v qualyck geleert ‘)
ende dat ghy als een jonck vorst syt bedrogen
bekent soo v faut,e op dat v loff vermeert
ghy wint weder de herten v afgetogen
maer hebdyt wt ws moeders borsten gesogen
800 is te vergeefs dese voorgaende lesse
want gy sout weder te roepen.. . . . . 5,
Ville Gainge et viue la messe.
1) De gedoode Fransehen waaGonder veel edellieden van rqualiteit”, die geteld en begravep zijn, bedroegen 1500 in getal, behalve nog velen die later gestorven zin; +j zijn nagenoeg allen in een put op het bolwerk of de veste begraven.
*) In Februári 1582 was de hert’og in Antwerpen gekomen. Dit woord nvemotten” begrijp ik weder niet, Jenz; dan in den zin van iets dat ougebruikt
’ stil liggende door de mot verteerd wordt.
3, Ruim tachtig burgers warenin het gevecht gesneuveld, behalve de gekwetsten.
4, De hertog was zeer verslagen over het mislukken van den aanslag, waarbi
rghebleecken is, hoe schadelyck voor een Prince is het advys van onervarene
Bende joughe Rasdtsheeren, ende hoe dienstigh de wyze voorsichtigheydt. van
aoude, die van contrarie opinie waren, en den aenalagh hadden ontraden? als
den Maerschalck Biron, enz.” (v. Meeteren, fol. 2004.
6, DPogen” zou hier missohien kunnen staan, maar het woord, dat Ik niet
ontciferen kan, schint te zin spresgan” of nplesgen”, en begrip ik niet. 1% 1s
denkeljjk nprcstcti” of aprcssen” = porsen, noodzaken.
R E D.].

.
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Wy hebben v als een princelyke vorst aenveert,
Ingehaelt Beer weert met veel Jolyten ‘)
maer wy haelden in dat Troyaens peert
want met vier end sweert wout ghy ons doryten
hebdy van Jsab ge!eert dus kussende byten “)
oft heeft v Jeroboams, jongen raet gepraempt 3)
oft socht ghy als schap singuliere proffyten
spreeckt wt v herte oft ghy blyft beschaempt
d een ure waert ghy hertoge d andre moordeneer gonsempt
t is klaechlyck ~y dg verleyt, meer hebdy schuit
800 macht v spyten daf ghy oyt te sntwerpen quaemt
want .den put dien gy on8 groef heeft v volck gevult
den gev”eynsden hinokaert bleef oock iu t gemult ‘)
daer en was int dootelaen aen edlen of graven geen faveur
Vive la mease kreegen vast slagen op den bult
dus weder de lose, en Monssr monssr ‘)
miserecorde ghy wsert int getreur
oock v volck met mennioh geveynd acceaae
die bidden mochten roepen achter de deur
Ville Cìainge et viue la me88e.

1) Zie over de feesten en solemoiteyt waarmede de hertog ten vorigen jare iuge haald, verkozen en beëedigd was tot hertog van Brabant enz., Bor, v. Meeteren c. a.
“) Vgl. 2 Sam. 20 vs. 9, 10; er zal dus EJoab” moeten staan, doch er staat Lab.
3) Zou dit nJeroboam” geene vergissing zin, en Rehabeam moeten heduiden,
die den raad der ouden verwerpende, naar jongelieden luisterde? [Betr. aachap”
zie 1 Kon. 21 ~8. 15; vgl. 2 Kon. 9 VB. 26.
RED.]
4) Toen de hertog, vergezeld van 200 edellieden, onder voorwendsel zin
volk te gaan mousteren de stad uitreed, en bij de tweede valbrug kwam:
rSoo geveynsde hem een edelman”, zegt v. Meeteren en Bor, Bsyn been gebroken te hebben, ‘t welck wag de loose (leus) of ‘t woord van den aenalagh”.
De burgers wilden den edelman helpen doch werden toen vermoord, waarop de
meeaten der 200 edellieden de stad weder inrenden, onmiddellëk gevolgd door
17 vendelen Franschen met vliegende vanen en vier cornetten paarden (omtrent 600 man) die kwansuis als om den hertog te eeren hem aan de poort te
gemoet gekomen waren. De hertog reed toen verder naar buiten om het overige
leger dat aaarakte aan te voeren. - Bor noch v. Meeteren noemen dien edelman, maar Petrus Scriverius zegt dat het rde graaf v. Rosaipot was. De graaf
v. Rochepot wa8 generaal van het Fransche voetvolk, en hij wordt dan waarsch&lëk boven bedoeld met dien Bgeveynsden hinckaert”, die met. dat hinken
d e Aooae” tot den aanval gaf, en een paar zeer voorname burger-officieren
vermoordde. Uit dit ver8 blijkt dan dat hë ook in het tumult gehleven is, en
due ztin loon gekregen heeft, niet onwaarschgnlgk wU1 de burgers wel woedend
op hem geweest zullen ziu.
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Den Comedie speddon die van Parys
dat wy hier onwys ende sonder hart waren
wy hebben v volck getoont seght, Grand marcys
leeft naer beter advys wildy wel varen
oft wy en sullen t s hertoges clect niet sparen
een ander om te hangen dat men v omhinck
maer wildy ons een goed heer syn al v jaren
voldoet den eedt dio ghy aworrt doe meu v ontfinck
laet varen t caetspel met het at.eken nacr den rinck
stecckt naer den vyant t hoofthaer remonstreert ‘)
Dit brenght den tydt mede spelen is kinderdinck
volght de romeynen o n s alsoo gouverneert
Door wysen raet ende cruyslyden wel gemonteert’
soeckt den vyant ende geen speelbanen
het sal worden vergeeten hebdy v geabuseert
staet weder op uwen fa1 sal niement vermanen
gelooft s laadts staten niet u courtisanen ‘)
sy kennen onsen aert niet maer wy haer . . . . esse a,
door troepen in Antwerpen met vliegende vanen
Ville Gaiuge et viuc la messe.

FINIS.

Met. eene andere hand en letter staat er onder geschreven:
Dit bovenstaande gedicht is gemaakt door Emanuel Sweerts,
grootvader van Hieronymns Sweerts 1583.
1) Deze uitdrukking doet vermoeden dat de hertog reeds gris of wellicht
kaal begon te worden, en dit hem wel mocht herinneren dat het, vooral in
de waardigheid waartoe hU geroepen was, eindelik eens tijd werd zich met
iets ernstigers te gaan bezig houden dan lïi deed; overigens is er reden voor
den minachtenden toon van dit laatste couplet, want de kinderachtige, verwijfde, niet8 beduidende
laatste afstammelingen van het boia van Valois konden
1
niet in achting en vertrouwen staan bij een volk. dat bezig was voor een
zelfstandig bestaan te strijden. Maar ook de koningin van Engeland gaf een
raad als bovenstaande aan den hertog: Dom van hem te weeren alle suspecte
Dienaars van het leste oxploit, 8~1 als raadsheeren te nemen wijze en oprechte,
en meestendeel van d’Jnkheborene; te voldoen zin contract en zich aan de
staten te houden”.
4) Jammer dat hier het papier op eene vouw geheel doorsleten is, zoodat
ik niet kan zien welk woord hier gestaan heeft., het begint met een S. of ‘l?..?
reeds de vorenstaande woorden ontcijferde ik met moeite. De zin is zeker: zi.i
kennen onzen aard niet, maar wU kenuen nu haar verraad, valschheid of bedoeling . . . finesse, frBnéeie, sagesse, succb3.
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De vervaardiger van dit gedicht, waaraan geen kernachtigheid
kau ontzegd worden, is dus de beroemde bloem- en plantkundige, de soh+er van het Florilegium, enz., E. Sw. Zijn kleinzoon Eieronymus, de. bekende boekhandelaar en dichter Jeroen
Jeroense, maakt bl. 245 van zijn dichtwerken, 80. 1697 door zijn
zoon, den dichter Cornelis Sw. in 4O. uitgegeven, slechts even en
geheel toevallig gewag van dezen ztin beroemden grootvader Emanuël en gedenkt zene verdiensten; dit geschiedde in 1693, toen
Hieronymus, in zin kwaliteit van drukker en uitgever het verzoek
richtte aan een zekeren advokaat te Groningen, Gijsbert Eding
genaamd, den schriver van een Hortus Floril1us, om met, het drukken
van dat werk, of een ander van dien aard van denzelfden schrijver,
begunstigd te worden. Hieronymus in zin kwaliteit van dichter
giet dit verzoek in den vorm van een, vers, waarin hij zegt, dat
deze gunst zijn grootvader Emanuel Sw., gdien pronk en groot bloemist”, hoewel reeds slang verrot”, nog zon Bdoen herleven in
zin kist”.
En zien dat noch al vloeit die bron en liefdensader
In zinen Naneef, die hem noemde Grootevadsr,
Ja, schoon zin doodshoofd in ‘t scharminkelhuisjen was,
Elk bloem, in zin saisoen, sproot uit zin hersenkas.

*

Toen deze woorden geschreven werden was Emanuel dw. al
sedert een 70tal jaren overleden, en welke zijne verdiensten ook
geweest waren, hg zal be het meerendeel zijner landgenooten, als
gewoonlijk, wel reeds schier vergeten zijn geweest; zin kleinzoon,
die omstr. vgftien jaren na den dood zins grootvaders geboren werd,
en van wien ik vermoed dat hij z;jne ouders, althans zijn vader
jong verloren heeft, kan hem dan ook al niet veel anders dan
iedereen, bij overlevering, en misschien ook uit. zin werk, toen
zieker meer bekend dan thans, gekend hebben; maar dan ook nog
genoeg om zich bU eene gelegenheid als deze op zëne afkomst vau
hem te beroemen.
(Wordt oerwolgd.)
JOH. HEND. ON.

-
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Gemert (XXXIII, 1 5 3 ) . V an dit slot vindt men in Cantillon,
BVermakelikheden
van Brabant .en deszelfs
onderhorige landen”,
een afbeelding en beschrijving 1770; in de Vaderlandsche Gezigten,
2e dl., geteekend door J. Bulthuis, gegraveerd door K. %. Bendorp in 1791 eene afb. om geplaatst te kunnen worden bi,j d e
beschr. op bl, 150 v. ‘t 2e dl van de Tegenwoordige Staat der
Nederl., zijnde de Beschr. der Genernliteitslanden. In de Aardbol en
daaruit .de Nederlanden”, bl. 620, le kolom, alleen beschr. 1841 ;
bij C. P.E. Robidé v. der .Aa, Oud-Nederland in de uit vroegeru dagen
overgebleven Burgen en Kasteelen”, afb. en beschr. 1846; J. Y.
Lennep en W. J. Hofdik. DKasteelen
in Nederland”, le druk,
1~ serie, 2e dl, bl. 35, dito 1854; volgens welke laatste afb. het
slot weinig of geene verandering onderging.
B. J. A. Y.
[H. T. G. verwist nog naar eene afbeelding in S. Hanewinckel,
»Reize door de Majotij van ‘s Hertogenbosch” (Amst. 1799), bl. 96.1
Qemert. De Tegenw. Staat v. N.-Br. bericht, dat het den ridders der Duitsche orde toebehoorde, die a” 1662 verschil hadden
met hunne Hoog Mogenden
over ‘t recht van oppermacht in deze
aanzienlijke heerlijkheid, welke oppermacht hun werd toegestaan,
onder beding dat zij G. ten aanzien van ‘t recht van ingebod der
stad ‘s Hertogenbosch onderworpen laten, den Gereformeerden godsdienst er vrijelijk toelaten en geene kloosters van geordende priesters of monniken er gedoogen
zouden. Welk een verschil derhalve
tnsschen dat verleden en dit heden! Waren ‘t echter wel de ridders van ‘t Duitsche Huis, en niet de St. Jansridders? Immers
Adriaan Willem Gerrit Y . Riemsdik, in 1815 rijksontvanger te
Tiel, daarna agent van ‘s Rijks kas te Maastricht, t 1835, kocht
een deel der bijhehoorende goederen der orde, nadat ze domein
verklaard waren, op, en onder deze behoorde de St. Jansberg bg
Gennep, door ‘t huwelijk ziner tweede (jongste) dochter (bi
Daniella Wesselman, + 3 Jan. 1860 te Maastricht) Anna Wilhelmina Carolina Frederica Catharina v. R. met Barthold Frans

,
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Johan Anne baron v. Verschuer, jongst gedecoreerden luit. d. art.
tDdens de Belgische revolutie (a” 1830), op dezen overgegaan en
door hem als adellik landgoed bewoond. Gezegde A. W. G. v. R.
(v. Gemert) bezat ook het kasteel te G., waar in 1821 een katoenspinner! werd uitgeoefend, en dat nog in 1856 in haveloozen toestand door arbeiders moet zin bewoond. In 1740 prikte ‘t nog
in vollen luister en was, blijkens de afbeelding in de Tegenw.
Staat, een groots& gebouw met verscheidene hangtorens, waarvóór eene groote poort met portierswoning, mede van vier hangtorentjes voorzien.
J. A.
&aftombe van prins Willem 1 (XXXIU, 170). De geharnaste
zittende man is, naar men mij in n@.re ‘jeugd steeds vertelde, een
zinnebeeld van ‘s Prinsen onsterfelgkheid, aldus: »Al is de Prins
A . J . 0. KREMER.
vgrmoord, toch blift hg voor ons leven”.
[Dit zal wel het laatste woord te dezer zake zijn. Aldus wordt
de anomalie op,geheven,
en is de eer van H. de Keyser gered.]

TAALKUNDE,

.

DIijn vader is geen bremer (IV, 252 ; XXIV, 464). B$a altijd
volgt daarop: sik geef geen werk uit m&r handen”. Deze laatste
toevoeging verklaart het eerste gedeelte, dat eigenlik luiden moet:
mijn vader is geen breertwer. Breeuwen is naden van een schip dicht
maken door er geplozen touw, 3. i. we& in te steken. Hg die
dezen arbeid verricht is een breeuwer. Het zoontje van een breeuwer
wordt in dit spreekwoord voorgesteld bezig zin vader te helpen.,
Yadel* is bezig met breeuwen, en zoontje geeft hem het werk aan,
dat hg daartoe noodig heeft. Nu maakte de volksgeestigheid een
calembourg, die spreekwoord werd, door aan het woord Bwerk”
(h ier, geplozen touw) de algemeene beteekenis van Barbeid” te
hechten. Steeds heb ik dezen calembourg in scherts hooren bezigen
door iemand, die met een of anderen arbeid bezig was, wanneer
een ander, ongeduldig wordende en meenende dat hU ‘t sneller
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kon verrichten, hem dien arbeid, dat werk, uit de hand .wilde
nemen, om te kennen te geven: blaat ma dat maar doen”.
A. J. C. KREYER.

[Men stemt deze uitlegging gereedelijk toe, ook omdat zLJ aan
het toevoegsel (sik” tegenover Bmíjn vader”) behoorlijk recht laat
wedervaren ; hetgeen de parenthese van Nav. XXIV, 464 verzuimde te doen. »Ik geef geen werk uit min handen” werd dan
in den volksmond later: Bik laat mi geen werk uit de hand
nemen”. Daarbg laat zich de verandering van *>breeuwer”
in
BBremer”, òf omdat men niet goed hoorde, òf omdat men den
scheepsterm > breeuwer” niet verstond, licht verklaren, en men hehoeft daarvoor niet den weerzin der Nederlanders in annexatie
met Duitschland van Naw. IV, 252 te hulp te roepen. Het levendig
handelsverkeer in de 17de eeuw tusschen ons land en Bremen, dat
reeds in den Spaanschen tgd zoo menigen Nederlander binnen
zijne wallen toevlucht schonk, mag tot die verandering het zene
hebben bijgedragen. Daarbg komt, dat er nog meer in de volkstaal leeft, dat aan die goede oude Hansestad herinnert, b v. ,100~
naar ‘t sch. thuis (of k. khuis) van Bremen”, dat wi in Over@sel
meermalen ondeugenden kinderen hoorden toevoegen door werklieden en dienstboden, als z& quasi-manhaftig, ‘t dezen te lastig maakten
door plagerij. Zou, - zoo vragen wij hier ter loops, - dit laatste in
dien ibenauwden” Spaanschen tgd ontstaan Z$I, als toegesnauwd
door Spaanscbgezinden aan oprechte vaderlanders, wanneer deze
zich bezorgd maakten over den loop der zaken? Of nog liever,
als toegeduwd door onverschrokken vaderlanders aan landgenooten,
van wie zö bespeurden, dat hun ‘t hart in de ‘schoenen zonk, en
die dus sbaqge sch . ters” waren in hun oog? ! - Bilderdijk koos, zie Nav. IV, 252, - bij zijne uiterst gezochte verklaring van bovenstaande spreekwijs, tot variant: pik ben geen Bremer”. Blgkbaar
verkeerd, want Winschoten, die in 1681 schreef, heeft : Bmijn
vader is geen Bremer”. Of misschien pleegde hg verwarring met
eene andere spreekwis, t. w.: *ik ben geen Bremer” (geen stgveklaas, geen menniste-saar). Immers te Bremen, dat in ‘t begin der
17de eeuw, zich .nauW aansluitende aan onze Republiek, zooveel
mogelijk van ons overnam in kerkbestuur, geloofsbegrippen en
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studiegang, was men, - zegt Dr. A. W. Bronsveld, &emmen
voor Waarheid en Vrede”, 1883, bl. 479), aan laatstgemeld gezegde
herinnerend, - abijzonder vormelijk en zóó st,emmig, dat een Engelschman zich verbaasde over de stipte Zondagsviering en over
‘t aZt6tirgerZich neesen der oude Hanse-stede”. Uit een en ander
ziet men hoe licht (een oorspronkel$k) #breeuwer” BBremer” worden kon,]
Vertrekken met de noorderzon (XXXII, 187). Daar -de zon nooit
in ‘t &. staat, en ook elders het Noorden voorhomt als de plaats
waar nog de duisternis heers&, zal de uitdrukking wel beteekenen : Din het duister, dus in ‘t geheim vertrekken”. Deze eenvoudige verklaring schgnt mi de juist,e.
Vertrekken met de noorderzon (XxX11, 289) - wordt in Z.-Vl.
voor Bin d e n n a c h t ” , Bheimelijk” gebezigd. Een ander gezegde
heldert dit volkotien o p : si is met den lautern an d e n disel
(disselboom), - dus des nachts, - verhuisf”, natuurlijk zonder
Q. P. ROOS.
z$e schulden te betalen.
Ooievaar-prikkedief (XxX11, 341). De ooievaar wordt
Holland in het bekende rimpje »stikke”- of Bstokkedief”
hoogstwuarsch!nlUk naar de stokken of takken, die hi
J.
nest wegkaapt.

in Zuidgeheeten,
voor zin
c. d: R

[Deze variant bevestigt dus de opvatting pprikkedief”
kedief”. En hiermede, basta!]

= asprik-

Horst en Dank. In de BStatistieke Beschrijving van Gelderland”
(Arnhem, 1826), leest men bi d e beschrtiving van ‘het Beerenof Wolfsveen bij Hengelo en Zelhem, bl. 387: BHier e n d a a r
bevinden zich in hetzelve veenachtige hoogten, die horsten genoemd
worden. In het Egd. is Horst een bosch; struikgewas; hooggelegen nest van groote vogels; hoogte ; steile Tots; burg; aangespoeld zand; zandheuvel. In het Engelsch is ,hurst” een boschje ‘1.
Ik meen dat Bhorst” in de eerste beteekenis zal gelijk zin a a n
‘) Neen, een groot bos&, een woud, a forest.

R ED.
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.rustplaats” ; een hort is een oogenblik. opocthoud of rust; vgl.
ons gezegde met #horten e n s t o o t e n ” ; i n h e t Meëer&xh (Peelland) is Been hortje” een oogonblik, een klein t,ijdsverloop
‘). Op
horst eindigen zeer vele plaatsnamen in Overyssel, Gelderland,
Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Horst komt
- ook op zich zelf als plaatsnaam voor, b.v. bë Sevenum 9. Wat
men in den Gelderschen Achterhoek een *horst” noemt, heet in
Peelland e e n d o n k , n.1. eene hooge plaats in eene lage streek.
In ‘t Hgd. heeft men Dunk, d. i. een onderaardsch verblif, een
kelder. In Graff’s Althochdeutscher Sprachschatz vindt men het
niet, wel het woord t~6/1 =:duiker en het werkwoord tuhan = duiken.
Dank, dat ook opzichzelf voorkomt (vgl. Beek-en-Donk bij Helmond) “), schgnt mlJ toe verwant t’e zijn aan die woorden en te
’ beteekenen iets wat uit het water of uit het moeras opgedoken
is, - hier, hooge plek in een moeras, gelik de Peellanders het
woord in primaire beteekenis bezigen. Staat het in verband met
het Fr. donjon (slottoren) en met het Eng. dungeon (kerker) ‘); met
het Hgd. I)ung ( mest, drek) “)? Het Lat. dunio (schans) is zeker
‘) Be *horten en stooten”; Dhortje” (waarvoor men in ‘t Overysseluch ostootje”
bezigt) denke men aan het Fransche !zu~t (heurter). D i t heult beduidt, volgens
sommigen (0. a. N. 5. Calisch, 1855), in secondaire beteekenis ook ahoogte”;
doch Olinger kent deze beteekenis niet. Het Hgd. Hort = schuilplaats, toevluchtsoord, is geëkt.
RED.
2) In het land van Kessel vond men in 1394 een !er of der Horst. Horst in
het arr. Roermond heette nog in 1286 Berkel. Oude varianten van Horst (1240)
zen Horest (1236), Hourst (1257), Humt (1258). In 1190 bestond de geslachtsRED.
naam de Hurste.
3) Dit Donk heette in 1219 Hovesdonk. Men vindt in deze gemeente een
gehucht Donkersvoort of Donkerfoirt, dat in 1359 als Donkersloet schijnt
voor te komen. In 0. Vlaanderen treft men twee gehuchten van den naam
Donck, insgel$ks twee van den naam ter Donck aan, en de Donk ligt in het
arr. Dordrecht. In Friesland ligt een Doukerbroek;
vgl. nog Donkershoek
RED.
Donkerney. Moet men hier ook niet rekening houden met Dunk?
4 Vreemde zin-speling in dit geval, omdat men bg dungeon liefst aan een
Donderaardschen”
kerker denkt, terwel een donjon altoos hoog verheven is.
Donjon is ook de naam van een Fransoh stedeke in het dep. Allier, arr. la
Palise. Men trekke hier vooral Donjum (in Franekeradeel)
niet bë, want dit
RED.
is, volgens onzen Winkler, oorspr. Doniaheim of Dodingeheim.
5) Vgl. Nuu. V, 44. - Zoo ja, dan komt Dungen, Dungen hier ook in aanmer-

’
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ireraant met ons sduin’j. Plaatsnamen, eindigende op donk, vindt
men tusschen Rijn en Mans in ‘t oude Kleef, Gelder en Gulik, als
Gaspendonk, Kervendonk, Milendonk, Wachtendonk ; bewesten de
Maas, voornamelik in Peelland, Diesdonk, Hazeldonk, Hooidonk,
Hoerdonk, Spoordonk, Stipdonk, Voordeldonk; in de vroegere
Duitsche en Brabantsche Kempen, als Arendonk, Korsendonk,
Kranendonk, Yoerendonk, Zoerendonk. Ik seet niet dat bezuiden
d e Demer donk in een plaatsnaam of als plaatsnaam voorkomt
dan in Tildonk (bi Leuven) en Donk (bg Halen). Dank in plaats
van horst in plaatsnamen schgnt derhalve slechts bi een volk in
gebruik geweest te zgn, ‘t welk gedeeltelik ttisschen Maas en Rin
en overigens in Peelland en de Kempen woonde. Ligt in donk
nog een spoor der landstreken, waar de Menapiërs gezeteld waren 3
A. J .

C .

KREMIR.

Laak (XXXIII, 55). In het Handboek der M. N. Geographie
door Mr. L. Ph. C. v. den Bergh wordt dit woord, bl. 301, als
pgrens” verklaard, ook als Bomtrek”, sgrondgebied”. Hoewel die
schrgver den naam Lagbeki (oltde naam der grensrivier tusschen
Friesland en Groningen) verklaart (bl. 44) als Bwoudbeek”, komt
het mi niet onwaarschgnl~k voor, dat die naam (Laak-beki) agrensrivier” beteekent.
A.
Laak, Lake. Het meest komt dit woord voor bg het aanduiden
der grenzen van marken. Men plaatste daar een laakpaal, wees
een laakboom aan of zette een laaksteen. Een merkwaardig voorbeeld van dit laatste vindt men in het markeboek van de Lutte
(Overijssel). Zie Overyss. Bidzagen, 1, 80.
BG-. J . 1 . V .

DOORNINCK.

[Inzonderheid : water-grens, vgl. de Lek met <leken, doorleken”.]
Lasonder (XxX111, 180). Te Aalten of Winterswik
hofstede liggen, shet Lasonder” geheeten.

moet eene

zwaag, - in de friesche taal aweac8, is een woord dat in Friesland herhaalde malen als plaatsnaam voorkomt. In dit ,gewest
king. Dat dank een verheven plaats aanduidt, blikt ook uit Lovendÿk of
Lovensdo& (gehucht in N.-Brabant,
distr. Prinsenhage, gem. Teteringen).
Men voege nog bë de straks te noemen Bdonken” den Barendonk (uoorm.
RED.
kasteeltje o. Kuik).
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liggen b. v. de dorpen Korte-Zwaag, Lange-Zwaag, Zwaag-Westeinde, Snikzwaag, Hornster-Zwaag, Kollamer-Zwaag
en BeetsterZwaag of Beetsterzwaag. Dit laatste dorp wordt in Friesland gewoonlik de Zwaag of de +Sweach, als by uitnemendheid en zonder
eenig byvoechsel, genoemd. En ook in andere gouen, die oorspronkelik een friesche bevolking hebben, treffen we dit woord
als plaatsnaam aan. In Noord-Holland b. v. het dorp Zwaag en
,
het gehucht Zwaagdgk ; in ‘t Oldamt, Groningerland, de gehuchten
&heemderzEaag en Eeksterzwaag, en in Oost-Friesland het gehucht Swoog (volgens de zware oostPfriesche
uitspraak der volkomene a bgna als volkomene o) of Sclswoog (in hoogduitsche spelling), by ‘t dorp Veenhusen. Ook leit er een plaats Swaegh in den
Dollart verdronken. De naam van ‘t gehucht Schwege, by ‘t dorp
Dinklage in Oldenburg, is hoochst waarschgnlik ook wel het zelfde
woord als ons zwaag. Of de plaatsnamen Zwake of Zwaak, een
gehucht by ‘t dorp Wemeldinge in Zeeland, Zweekhorst, een buurt
.
by Zevenaar in Gelderland, Zweeloo,. e e n d o r p in Drente, Swee
of Schwee, een gehucht by ‘t dorp Oost-Eel in Oost-Friesland,
Sweewert of Schweewarden, een gehucht by ‘t dorp Bleksen in
d’oadfriesche gou Stadland, in Oldenburg, ook samenhangen met
o n s w o o r d zwatig of sweach moet ik in ‘t midden laten, maar
komt my, minst genomen, wel waarschgnlik voor. Ook in geslachtsnamen treffen we dit woord aan, en wel in frieschen, frankischen
(hollandschen) en saksischen (drentschen en overijsselschen) form.
Namelik als Swaga en Zwaga, ook tot Swage en Zwage verloopen, in Friesland; als Van der Zwaag in Holland en ook in
Friesland; als Ter Zweege in Drente en Over&sel. Verder nog
Swaeghman, Zwaagman, Zweegman, Swegemans, enz. - Het dorp
Beetster-Zwaag heet zoo naar ‘t naby gelegene dorp Beets; Rollumer-Zwaag, Hornster-Zwaag, Scheemder-Zwaag e n Eekster-Zwaag
naar de naburige dorpen Kollum, (Oude en Nye-) Horne, Scheemda
en Eeksta. Hieruit blikt, dat deze zwaagdorpen van jonge&? dagteekening zlJn dan de hoofddorpen, waarvan ze hun naam dragen ;
dat men ze als uitbuurten, als aanhangsels daarvan beschouwen moet,
e n d a t zwaag oorspronkelik een gemeen zelfstandig naamwoord is. -Maar wat beteekent nu dit woord sweach met z’n byformen,
dialect,ische
varianten zwaag, .awoog, swege, swee? Lange heb ik

280

TAA LXUNDY.

naar de beduidenis van dit meest friesche woord gezocht, maar
vruchteloos. En nu vind ik het onverwacht, waar ik het zeker
nooit zoeken zoude, namelik in : Schneller, Die Romanisch6n Volksmundarten in Ziidtirol; Gera, 1870. Iu het idioticon van dat zeer
belangryke werk vind ik het volgende: BSchwaig, s, f. Víehhof,
Weideplatz, mittelhochdeutsch, sweige. Bomanische Abkunft desWorts ware insofern möglich als etwa sus sub und vicos (Fleckeu,
Dorf) ein snbvicium, :subvicea, gleich suburbium gebildet werden
konnte in der Bedeutung: Vordorf, d. i. Alpe, Weide zunachst
dem Dorfe. Bus romanischen auviga konnten Deutsche leicht suveige,
sueige, sweìge machen. Auch d i e Farm. s&uaigerei, Alpenwirthschaft, mittelhochdeutsch sweigerge spricht zu Gunsten dieses Ab16itungsversuches,
da wir im ltaliänischen, cTenn auch in ganz
anderer Bedeutung, ein Wort vicaris fìuden”. Het idioticon, waaruit
het bovenstaan& ontleend is, bevat die woorden uit de duitsche
gouspraken (dialecten) van Zuid-Tirol, welke zekerlik of vermoedelik van romaanschen oorsprong zijn. Al wil ik nu dien romaanschen oorsprong van het middel-hoogduit,sche
woord sw&ge = weide,
plaats voor het vee, van subvicea, laten voor hetgene ‘t is, zoo is
toch de samenhang van dat woord met het friesche 8we&, zwaag,
ook in de beteekenis van uitbuurt, - ictbtîren, zoo als men heden
ten dage in ‘t nederlandsche Friesland, twaiver, zoo als men in
Noord-Holland, förwark of hamrik, hammerk, zoo als menin OostFriesland zeit, - wel buiten kef, meen ik.
JOKAN WINKLEE.
[Geen romaansche oorsprong ! Vgl. b. v. Soubnrg (Walcheren)
a”. 1198 Sutburg, a O. 1247 Subburch; met winjan (pascere).]
veersbuyak (XXXII, 578). Een avette weersbuyck”
is de buik
van een vetten weêr oftewel van een gemesten ram of hamel.
We.&, oorspronkelik weder, wether is het friesche woord voor ram.
Het is nog heden in Friesland in volle gebruik, zoo mede in alle
gewesten van Nederland, die een zuiver of gemengd friesche bevolking hebben ; b. v. Groningerland, Drente, Noord-Holland, enz.
Zie b. v. Bouman, De Volkstaal in Noord-Holland (Purmerende,
1871). Oudtëds was dit woord ook in ‘t eigenlike Holland in gebruik ; in Flaanderen is het nog heden niet, vergeten. Zie ‘t prachtige Glossaire Flamand van Edward Gailliard (Brugge 1882):
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w Weder, weer; ~mouton.”
It. XVI s. van 1 weder. 1, 115. Wederbuik. Quartier. d e mouton. Plantin, Tbesaur., Weder, oft
Ram: Un .belier, aujourd’hui Weer. 11 tonnen biers, 11 wederbnken, 11 groote manden broeds”, v. 493. - Wederin, De mouton.
wVan wederinen ende bakinen vleesche.” 1. 113. - Ook Van
Dale% Woordenboek vermeldt dit woord nog zeer te recht, al is
het dan uit het hollandsch verdwenen. Het oud-dietsche weder,
we&, h e t friesche wether, web, h e t h o o g d u i t s c h e w&&?er, oudhoogduitsch widay, ‘t engelsche wether, het deensche vceder of v@dder,
het zweedsche uadm-, allen ram en wel hepaaldelik een gesneden
hamel beteekenende, ook het gotische woord vithrus, lam, die allen
Z@I oorspronkelik eeu en het zelfde woord.
JOHAN WINKLER.
[Dezelfde verklaring geven Jb Blaauw Azn., J. E. ter Gouw,
Dr, E. Laurillard, alsmede G. P. Roos, die aan het West- en
in denzelfdea
Zeeuwsch-Vlaamsche sweêr” (sm ge t r. uit Bweder”)
zin, herinnert.]

V

R

A
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N

.

Esden. In een charter v. 15 Nov. 1497 komt voor *Robrecht
v. der Merck (oomzegger van Willem .v. der Marck, heer van
Lumey, het Zw@ der Ardennen), here to Essden ind to Floerken”, en Nghoff (Verz. v. Oork., Vl, 1, bl. 167) vertolkt dit door
*heer v a n S e d a n e n Fleuranges”. In een charter van 20 Juni
1499 komt. dezelfde voor als Bhere zu Esden, zu Jamay ind zu
Fòrichingen”.
De geleerde schrgver gewaagt a. w., bl. 403, ~4,
wederom tweemaal van dien Robrecht als heer van Sedan, doch
zegt eenige regels later, dat Esden het tegenwoordige Hesdin bij
Mezièles) is. Esden of Essden is veel natuurliker (oude) variant van
Hesdin dan vau Sedan. Ik vraag, wat is hier >Esden”? - Jamay
zal wel Chimay zin, omdat deze fverige dienaar van Lodewyk XII
in huwelijk had Catharina, dr v. Filips v. Croy, graaf van Chimay.
‘Oude

Noord (XxX, 621). Beteekent dit- pouden

hoek”?

N.

J.

[Vgl. Nav. XXVIII, 463. De letter n verplaatste zich soms in
den volksmond, en ook wel in geschrifte. Oord, oort is Bhoek.”
19

.
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Oss. De naam van dit N.-brabnntsch dorp, weleer eene stad,
wordt ook Os& geschreven. Welke mag de oorsprong dezes plaatsnaams zin? Men vraagt dit vooral ook daarctm, wil eene Perzische
plaats in Turkestan AtiesA of Oe heet, alsook omdat de os, met zin
o e r - o s o p den achtergrond, b. v: van Geld. Volkealm 1870, bl.
&7, wel van dit terrein zal dienen weggedreven.
v. Dorne, v. Doorn. In oude stukken komt herhaaldelik de naam
v. Dorne, ook wel v. Doerae voor ; is dit hetzelfde als v. Doorn 3
Of als v. Deurne (Brabant)? En is zulks bewgsbaar 3 Dat de grav e n v . Hgrne ook v. Hoorn genaamd werden, is bekend; maar
bestaan er meerdere voorbeelden, waarbij de naam met e verlengd
werd, terwil in het midden een kliuker werd weggelaten? l31J VS
Oort, gevormd uit v. Oerten of Orten (vgl. Nav. XXXII, 572),
heeft dit niet geheel plaats, aangezien .de plaatsnaam Orten (bi
‘s Hertogenbosch) verkeerd gespeld wordt; dit toch moet zijn
Oorten of Oirteu, als afgeleid zijnde van BOortduinen”. Si d e
onlangs voorgestelde verbetering van den schrëftrant van Nederlandsche plaatsnamen, had ook deze plaatsnaam wel eenige herziening behoefd ; ‘t dorpje pronkt nu nog steeds met den Nederduitschen (P) naam Orthen.
v. 0 .
[Opzichtens ‘t eerste, vgl. Hagedorne, later Hagedoorn.]
Suzanna, Suzanne, Suzan. Hebben deze geslachtsnamen, alle drie
als zoodanig in Nederland voorkomende, eene bizondere hebreeuwsche beteekenis? Of moet er enkel de bgbelsche vrouwennaam
Suzanna onder verstaan worden ? Wat is dan de aanleiding geweest
tot het aannemen, dezes naams als geslachtsnaam? En zijn h e t
enkel israëlitische familiën, die deze namen voeren 2
[Suzan als familienaam wordt, naar wg meenen, alleen door Israëlieten gedragen. De Deventer, later Groninger lector Susan, die
een Hoogduitsch woordenboek in ‘t licht gaf, -was een Israëliet,
van Hoogduitschen oorsprong, gehuwd met eene de Haas, eene
dochter Israëls. De bekende Haagsche boekhaudelaars en uitgevers
Suzan zullen ook wel tot de Israëlieten behooren. Zon dit Susan
niet oorspronkelak een mannelijke voornaam wezen, waarbg d e
vrouwelijke Susanne (-na) behoort 2 Susan als plarttsnaam, Perziëns
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hoofdstad en burg, is uit het bijbelboek Esther overbekend als
het huidige vlek Sus, Perz. Soesa, Hebr. Schoeschan.
Dit laatste als
nom. appellat., welks meervoud is a&scAa&rn, Hoogl. 2 v. 1,16 ;
4 v. 5; 5 v. 13; 6 v. 2,3; 7 v. 3; - als kunstig sngwerk 1 Kon. 7
v. 19, 22, 26, -” als muziekinstrument in den vorm dier bloem
Ps. 45 v. 1; 69 v. 1; 80 v. 1 voorkómende, -’ beduidt lelie, en heefl
tot verlengvorm schôschanna
[Hos. 14 v. 6, Hoogl. 2 v. 1 de bloem, ’
2 Kron. 4 v. 5 lelie (-Sn!)-werk], Arab. soesanop,
sausanon,
Syr.
s c h o e s c h a u t h ò . D e vrouwennaam Susanna, bekend uit het vermoedelgk t o t verheerlyking vau den profeet Daniël opgesteld
legendarisch verhaal in Aanhangsel no. 2 op het boek Daniël,
opgenomen onder de Aprocriefe boeken des 0. T. (zie Nav. XxX111
97 O.),- komt in dat 0. T. zelf niet voor, doch wel Luk. 8 v. 3 (vgl.
Mattb, 27 v. 55), en was dus, blëkens dit tweetal voorbeelden, tijdens de Oude en Nieuwe Bedeeling een gebruikelik nomen, dat denkelgk ten aanzien van al de draagsters wel niet omen zal geweest
zin, gelik u i t - en inwendig ‘t geval was met de Blelie-blanke,
lelie-reine” Susanna van Nav. t.. a. pl., die nog voortleeft in de
uitdrukking neene kuiuche.Susanna”, of .vzoo kuisch als Susanna”.
Nog is die voornaam in het Oosten zeer in zwang, ,wordt gewis
door menige Israëlietinne nog heden bij voorkeur, met eere, gedragen, doch is ook onder de christenen in onderscheiden vorm gewoon,
bv. Eng. Susannah (afgeknot tot Susy, Suky, zelfs tot Su), Hgd,
afgeknot tot Suse, waarvan de verkleinvorm, Bìischen,
J?r. Susanne
(waarvan Suze, met de verkleinvormen Suson, Suzette). In het Italiaansch sch&t alleen de volle naam in gebruik te wezen, dewil òns
Suze in die taal ook door Susánna weergegeven wordt. Ten onzent is
het niet alleen Suzanna, met zijne nevenvormen Sanna, Santje, Sannetje (in de eenvoudiger levensstanden), maar meer nog Suze (met
zin Suusje).Van SusannaJuzanne als familienamen hoorden wi nooit.]
De dood en het sterven in de volkstaal (XxX1,579 ; 11, 244, enz.)
geblazen. Iedereen moet den kr. blazen.
Waarom juist *kraaien-marsch”? Omdat kraaien en raven zich
gaarne verzamelen rondom aas ?
Hij heeft den kTaaienrnarsch

Heim, hem. Moet men volgens Nav. XV, 335, onderscheid maken tusschen h&n en hm als uitgangen van plaatsnamen? Is al

.
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wat op hem, em, om, urn eindigt, niet oorspronkelëk e e n heem
(heim, hiem) = woning of erf geweest? Vgl. Nav. XXXH, 17. Is
dus dat heem ook niet op >Hemdëk” en Rauwerderhem (Rauwerdeshe&n van toepassing? Is in deze laatste twee plaatsnamen heim
niet ten gemakke van de uitspraak ingekort tot hem? Zoo heem en
hem oorspronkelck twee bizondere woorden geweest zgn, ‘t eerste in
den zin van nerf”, ‘t laatste in dien van ,weiland”, zal dit onderscheid bij de navorsching van den oorsprong, be de afleiding, toch
zeker geheel vervloeien. Of maakt Friesland hier eene uitzondering?
Is dit geschiedkundig en taalkundig bewijsbaar? Men kent toch
ook in Friesland nog wel de grieteng R,auwerdesheim. De ontwoekering van Rauwerderhem aan de Middelzee schjjnt derhalve niet
te nopen tot het vaststellen van een hem als weiland, in onderscheiding van een heem (erf). Vgl. ook nog de Hem als naam van
een klooster te Schoonhoven a” 1401 (flav.XXVII, 319).
Hoenderik. In de aan meikersen rijke Betuwe geeft men elkander,
als die edele vrucht rëp is, daarvan een hoenderik (= diep hengselmandje, dat van onderen ietwat spits uitloopt) ten geschenke.
Ba andere vruchten of gewassen, al gebruikt men daartoe nok
‘tzelfde mand.je, bezigt. men die benaming nooit, maar spreekt dan
v a n Bbenneke”. Vanwaar dat Bhoenderik (kersen)“? Is het woord
ook elders dan in de Betuwe in zwang? De WoordenlGst v a n
de Vries en te Winkel vermeldt het niet.
Winkoppen. Nav. XXVI, 295 is sprake van Bbruyloften,
winkoppen of gasterien”. Er wordt *wijnbrasseri” door verstaan. Maar
wat is wiskoppen 1 Is ‘t een werkwoord? Of een zelfstandig naamwoord, met het enkelvoud wien- of wz’jnkop?

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
v. Casteel (XXIV, 57, enz. Op den kwartierstaat van Abr.
Thierry v. Casteel, in de kwartierstaten van Ned. geslachten,
‘s Gravenhage, v. Doorn & Zoon, zag ik dat z’lju o v e r g r o o t vader Andries v. Casteel gehuwd was met Susanna Maria v. Vlissingen, die tot wapen voerde v. Vlissingen (volgens Smallegange).
Het volgende diene tot verbetering. In Hulst werd 21 Nov. 1654
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begr. Adriaan v. Vlisseghem, ten tweeden male geh. met Quintina
Leemans geb. te Middelburg. Uit dit huw. werd te Hulst ged.
28 Oct. 1654 Adriaan Maurits v. Vlisseghem, geh. met Lucretia
Cappron, dr v. Jacob, schoolmeester van Lamswaarde, bë Lucretia
Sobry ‘)a In de kerk te Hulst ligt nog hun grafsteen: BSepulture
van Adriaen Mauritus v. Vlissegem in sin leven schepen deser
stadt, ontfanger van kerk en armwezen, overl. 27 April 1769 ende
Lucretia Capproon sine huisvrouw overl. 21 April 1728” 2). Uit
dit huwelbk werden te Hulst 12 kinderen gedoopt; het 5e was
Susanna Maria v. Vl., ged. 11 Sept. 1682 (getuige Joh. Fabritius),
begr. te Filippine 3 Apr. 1759, te Hulst geh. 21 Oct. 1711 met
Andries v. Casteel, j. m., vaandrig in garnizoen 3) te Sas van Gent.
Hun zoon Jan v. Casteel, burgemr van Filippine, ald. begr. 13 Aug.
1788, was er geh. l”. 10 Febr. 1751 met Johanna Maria Slegh,
geb. te F. 17 Aug. 1732, ald. begr. 14 Mei 1763; 2O. met P. C. Cau*
De familie v. Vl. voerde geenszins het bi Smallegange voorkomende
wapen van v. Vlissingen, met welk geslacht z1J wel niets gemeens
- zal hebben, maar wel volgens den gemelden grafsteen en een
lak-afdruk Doorsneden: a in blauw antieke flesch vergez. in ‘t
schildhoofd van 2 zespuntige sterren; b in rood twee gekruiste pUlen
door een lint saamgebonden ‘), Helmt. de antieke flesch tusschen
‘1) Sepulture vau Jacob Cappron in aijn leven geweest schepen der stad Hulst
ende Hulsterambacht, over]. 24 Nov. 1678, en Lucretia Sobry sijn hu&svr.,
overl. 9 April 1682. Wapen, Gevierd.: 1. keper vergez. v. drie sporen, 2. paard,
6. twee honden, 4. keper vergez. v. drie sterren. Helmt. een uitk. wildeman houdende in zone rechterhand een spoor. Hij werd begr. 28 Nov. 1678.
2) HiJ, begr. te Hulst 4 Mei 1700, ze 21 April 1728. Den 15 Jan. 17’76 werd,
in het graf no. 75 der erven v. Vlisseghem bggezet, Heer Guyllaume Thierrij,
luit.-gen. en commandeur van Hulst en 1 Juni 1778 Z. Exc. Jleopold Cesimir
des H. Riks-graaf v. Rechteren, werkelijk kamerheer van haare Rooms keyeerl.
en konl. Majesteit, luit.-gen., kol. over een reg. inf., commandeur v. Hulst,
overl. dingsdag morgen half elf uiren 2 6 Mey en by avont bygezet op de Choor
in de famille kelder van de erven v. Vlisseghem . . . . . . . 57 $ 6 B 6 gr. Den
7 Juni 1778 getransporteert naer Almelo, volgens recepis (get.) Gustav Rrnest
Graf v. Erbach.
s) Ik cursiveer deze woorden, omdat de staat zegt, dat hg te Sas-van-Gent
geboren werd, en hier slechts vermeld wordt dat hU er in. gar&om lag. De
familiepapieren noemen ook Sas-van-Gent als zin geboorteplaats.
4) De lakafdruk mist het lint.
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de twee uitkomende pUlpunten. Zouden er meer zulke verzonnen
wapens in de kwartierstaten voorkomen ?
FRED. CALAND.
[Marie R. 5. v. Casteel, dr v. A. T. v. C., te Rotterdam, tr.
7 Juni ‘83 G. R. Udo Schrader, uit Bremen. Te Kollum is H.. G. v. C.
predikant. J
De Jeger (XxX1, 475). Betreffende dit geslacht vindt men in
het Trouwboek der R. K. kerk van Woeosel: 15 Dec. 1738 matrimonio conjuncti sunt praenobilis ds Franciscus Antonius de Yasuau
et praen. ds Juliaka Beatrix Ram v. Schalckwijck, coram praen.
do Joanne Carolo de Jeger, Toparcha de Eeckaert, et praen. da Hestera Guillelma Ram de Schalckwi,jck. 28 Jan. 1742 item praen.
ds Fredericus v. Laer, taparcha de Bleriok,‘ et praen. da Hendrietta Beatrix de Jeger. 10 Nov. 1748 item praen. ds J o s e p h u s
d e Back e t proen. da Joanna Clara de Jeger, mediantz dispensatione Benedicti P. P. YIV super secundo consangùinitatis gradu
aequali. - Uit het Doopboek der R. K. kerk van Woensel blikt :
1723 30 Jan. baptis. est Joannes Carolns Rester Antonius,filius
praen. di Joannis Caroli de Jeger, toparchae de Eeckaert, et praen.
dae Snsannae Mariae de Leeuw. 1725 27 Aug. item Joannes Carolus
Antonius, filius eorund. ; susceptores praen. ds Joaunes de Leeuw
et praen. de. Joanna Beatrix de Jeger loco praen. dae Estherae Antonettae v. Gestel. 1727 9 Febr. item Florentius Joannes Adolphus,
filins eoruad : susceptores -praenobilis ds Carolus Florentius Melchior de Back, toparcha de Waerenbergh, et praen. da Maria Elisabetha v. Brem, da de Mierlo, loco praen. dae Mariae Beatricis
de Jeger, dominae de Walbeeck. 1728 19 Aug. item Florentius
Claremundus Henricus, filius eorund. 1749 19 Apr. item Joanna
Beatrix, filia praen. di J o s e p h i d e Back et Joannae C?arae de
Jeger. - Het Doopboek der R. K. kerk van Oirschot. vermeldt: 1751
31 Mei. baptis. eet Catharina Maria Macgaretha Siia praen. dni Josephi Adriani baronis d e Back et praen. dae Johaunae Clarae de
Jeger ; susceptea
praen. ds Joannes Carolus de Jeger. nomine praen.
di Caroli Florentii baronis de Back, et Margaretha Maria de Jeger
nata Ram.
Ook in de registers der R. K. kerk van St. Oedenrode treft men
den naam de Jeger aan. .
A . V. SASSE V . YSSELT.
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Soudenbaloh (XxX111, 48 0).
?rederic 1278 l).

As 1343 t Mar areta
de Zoud., abb. B. Servat.

TGt
Damasche.
Gerard
met
Alueradis Uten
Goy.
----rvrTydeman met
Langerack.

A”. 1280 9 Hugo
Soudenbalch,
can. St. Marie
te u.

Giiit
Pallaea.

a” 1227
Petrus Soldenbalch,
schepen te
Utrecht noch
a” 1230, 31.

N. Soudenbalch
ir. een drv. Damasche, waarom
Je nakomelingen
veeltgds hebben
den naam van
Zoude+abalch eti
Damascheindifferenter gebruikt.

Frederick Soudenbalch an 1 3 0 0
schepen te U.
Zin huisvr. volgens de quartieren van St. Jacob
gestelt is geweest
een dr van GoUe.
Hij sterft a” 1308,
wiens huisvrouws
moeder was v.
Merwede.

Johan Zoud. (clercq)
vermeld 1330.
AO 1310 t Joncfr. ’
Hase Frederio Soud.,
dr.

Gerard v. Dam. tr.
1314 Alberade Woutere dr. vanLangherake, volgens huw.
voorw. ten overstaan A
van Daniël v. Merwede, ridder? Giselbrecht v. Goge, burgerm. v. U., Frederic
Zoude v. Dam. en Tydeman Grauwart.
A? 1312 sterft H. Gerrit Soudenb., proost
S. Marie en domdeken, canonik derzelver kerke ende 5. Peters fundateur vaÏi
Capelle van Soudenb.
S. Mar. en daer meest
allen die van ‘t aelve
geslacht ztin begraven.
Adam Soud. was
$1332 schepen te U.,
item 1339, 43, 46,
46, 48 schout p). Z”n
moeder wae v. L OOf horst.

wordt a” 1278
gevonden onder
$t;hepenen van
Jacobus
Soldenbalch
a” 1231.

Fr~deric Soldenitem
bal& ‘)
1279, 83, 84, 87,
89, 90, 93, 94.

Jacob die Soudenbalch de’ are..
(ita ap. claustra
praedicatoria
ao 1290.

Frederick Sond.
v. Damasche, a”
1310,4,6 schepen
te U., stond over
het huwelgk van
Gerard v. Damasche a” 1314.
Domla Gloria
Soud., mater
fs& Zouden-

T y d e m a n Vred.
Soud. soon v. Dam.
as 1346 borger t e
U. 1322. Jutte Heer
barens dr v. Foreest,
7$jn vrouw 3).
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Gerrit Soud. en Juffer
Anna zin huisvrouw.
Petrus Soud., pater Ag- H. Henrik Soud., can. 1Gerrit Soud. Hubertsz.
netis.
S. Marien kerke
Gerrit Soud. leefde ao
1480, wiens huisvr. was
In unnib. SaZ. (sic) a”
Joncfr.Geertru$,oudste
1381 t Peregrinus Soud.
Wilh Soud. a” 1372.
Johan Gerrit v. Dam. en Woltera dr v.
Hille zin vrouw 1344. Wouter v. de Kelder.HU
Jacob Gerrit8 broeder.

Evert Soud., burgem
U., vóór 1525 in gro<
irediet, maar alstoen u
le stad verbannen e
ijn huis gespolieert ; tc
ba 1529, wanneer hij wt
ler binnen is gekmei
<ijn vrouw was Maria 7
3rienen. Hi t 1530.

As. 1400 leefde Gerrit
Soud., wiens huisvr. was
Hadewich Floreusdr v. TydemanSoud. Gerritsx. Alijt Soud., huisvr. van
Pallaes,wier moeder was 1409, vit. S. Marie 1418. Yranco v. Ysselstein van
Maria Soud. tr. l” Joha
le (den?) Bosch.
Gerard t s. pr. 1462.
A Engele, dr van Hubert
v. Wulven. zi $ 1433.
Hadewioh Soud. 1453.
Beatrix Soud., vr. van 1 I. Rin v. Jutfaes a” 154!
Wittevrouwen, t 1 4 9 1 , : lHenrick Ingersmetter
Hadewicb, huisvr, va
A” 1348 Tydeman Soud. Gerrit Soud.Tydemsns1begr. in dat klooster,was
soon; Jufvr. Petronella ho 1483 gent. zuster v. d. 1 Roelof v. Baern v. Schc
Gerritsoon v. Dam.,schepen 1350, 68, 59, 70,74! zijn moeder doot 1413. 1proost van Maastricht. 1lauwen.
Gerrit Soud., can. te
Leefde 1439.
76, 78, 86.
Stephana v. Soud. Hu- 1Dom1524,thes.1518(28;
1>ertsdr,
abdisse,
j1484,
Gerrit v. Dam. TydeH. Henrick Soud.. can.
Henrick Soud., can. t
zuster van Gerrit Soud. 1 LJ.,
mans broeder.
IS.Marie a” 1410 .
j- 1536.
Henrick Soud. broeder Evert (Everard) Soud., Jutte Gerrit& v. Soui
vanGerrit Tydemanszn., f :an. in den Dom en the- t 1530, begr. te Witte
die heer van C o m p o s t e l l e I 3aurier te U., na 1470 vrouwen.
geeft het jus patronatus proost te Maastricht ;
eenre vicarius (vicarie?) 1timmerde eene schoons
Fred. Soud. v. Dam.
Jan Soud., verlijt me
Vred. Soud. as. 1351 in S.GeertKerck a” 1392. huizinge in de Donker- 3 maten lands in ‘t ge
55, 57, 58, 63, 6 4 sche- Wort a” 1391 gevonden straat 4) verkocht door 1richt van Wijck als I
Hem. Soud. v. nam., de crediteuren van jufvr. Evert Soud.,oan. en thet
PW.
r
\ schout te Linschoten. Walraveu Soud. uit het i ;en Dom daar is uitae
geslacht; hij fundeerde 1gaan, behoudens wedi
Jacob Soucl. 1 4 0 5 .
Willem Soud, leef&
H. Jac. Soud., pr. 1392. het weeshuis v. S. Catb. Vranck v. Ysselstein el
a” 1370.
Bartholomeus Soud., , en bracht de beerlikhe- h. Evert haar beider lg1
Joes Soud. et Helwigic 3 schepen
denurok, Emm eloort, en tocht, a” 1495.
a” 1 4 4 7 .
uxor a” 1 3 7 0 .
de Weerd buiten U. aan
Willem Soud. 1403.
zin ges]., + 27 Mrt 1503. M r . Hendrick Soud.
Gerrit v. Dam. Jansz.
Johan v. Dam. Oerrits.
zoon van den proost,can
schepen a” 1 3 7 8 .
zoon 1404.
li en deken v. S. Marie te U
Hillegond v. Aerdeen Gerrit v. Dam. Jonge
hare kinderen die zij had Gerrit s$ zoon Beernl
Gerrit Sou& ed Catr$
bij Gerard v. Dam.
1 zijn vrouw u).
v. Sonnevelt, rine moe,
Gerard en Henrick v. A” 1374 was Jacob ,
der.
Dam. zijn broeder, op- Soud. onder de instel,
dragende haar en harer lers van S. Barbarabroe
Tydeman v. Dam., zoon I
zuster zeker gedeeltev. derschap te U.
van Henr. D.; zijn vrouw
huis van Johans kindewas v. Haeften.
ren van Dam. aa. 1 3 7 0 .
Gerrit v. Dam., schepen Aa 1444. Henrick.Soud
Gerrit v. Dam. in de) 8”. 1406 Fae Gerrit&
aO1394, zegelde als Soud. v. Dam. schepen.
grafstede der Souden. v. Dam., Peter Maer
lants vrouw.
Item Gerrit v. Dam.
balchs begraven.
Gerritsz. a. 1404.
Frederik v. Damascbc
Jacob v. Dam. en Johan A” 1399 zegelde eer Gerrit v. Dam. Tydeau 1466.
Gerrit zin broeder 1393. Gjsbert Soud. een brie manssoon a” 1386.
Joncfr. Nelle Jan Wil- voor ‘t gericht van der
lemsdr Jan Gerritsvr., abt van Oostbroek.
Item *Gerrit v. Dam. als
Soud. zegelen e 1 3 9 0 .
a) Joffer Beernt jonge Gerritsvrouwv. Dam.1441. Joffcr Engele haer dr tr. Phs (Philippus) Cromlan
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Qerard Soud., can. t e
jong 1522.

J., -f

loode v a n E v e r t ziin
rader.
Elisabeth v. Zoud., tr.
Johan v. Abcoude v.
Meerten. Zij t w e d e .
s. pr. Jan. 1602.
Lijsbeth, tr. Reger v. Walraven,tr.JanRu@oh
Noemt, heer v. Doorn- v. P$sweert, die t achneert 3.
terlatende kinderen 7).
Evert Soud. dr tr. Ger*it Suggerodesoff... BLIScer8zoon.

Josina *), tr. l” Bitter
v. der Mast te Zwolle,
2O J o h a n Rochemans.
Heeft kinderen.
Rutgera, tr. Henrick
Holthe g).

V.

Henrick Soud. tr. Anna
Catharina Sou& tr. SteHubert Soud., tr. J.
7. Griseldere, daar hi
Vosch
v.
Avezaet
tot
.wee’ kinderen bg ver,
Hillegont Soud., tr.
Tiel I
wekte en t 1530.
Aarnt v. de Poll.
Peter Sou&, tr. l” Elisabeth v. den Steenhuis,
d a a r h i j verscbeidené
kinderen bij gewon ; 2O te
U. Johanne FreUs; t ald.,
begr. in het Reguliersklooster.

Henrick Soud. ‘O), dikrraaf van den Leckendik, tr. l” Margareta v.
Reede (t 1624, begr. te
Wittevr.), 2s Johanna
Aerutsdr v. den Berch.

Elisabeth Sou&, *Febr.
1609 te Amersfoort.

Jacomina,
Boijgon.

tr. Anton

Juffer Sou& ongeh. te Helena, tr. 1629 Harman v. de Poll in GelAmersfoort.
derland, t Apr. 1636.
Peter v. Soud. ten be- E uward v. Soud., tr,
hoeve van Hubert z$ j u Ber Rembolda v. Isenbroeder ver@ met hei d o o r n .
goed te Oerdewaert (de Hnberta Sond.
Weerd buiten Utr.?
Haze, krankzinnig.
a” 1606.
Anna.

10.
Gerrit.
Machteld.
20.

. Johanna.
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Dit geneal. fragment vertoont een handschrift uit de 170 eeuw, dat
Jhr. A. v. ASCII v. W@k (te Zeist) in het prov. archief te Utrecht aantrof en ons welwillend toezond. Dat men den naam Zoud. veelvuldig
aantreft in het Archief (inzond.) van Utr. door J. J. Dodt v. Flensburg,
met de Vervolgen door Jhr. Mr. A. M. C. v. Asch v. WQck, alsmede
in het Groot Utr. Placcaetboek (vooral in de schepenlgsten), spreekt
“ ) Denkelak de Fred. S., die tot ‘t bemachtigen der stad, met eenige andere
stichtsche edelen, den graaf van Holland 28 Aug. 1278 zëue hulp beloofde
(Mr. L. Pb. C. v. den Bergh, Oork. v. Holl. en Zeel., 11, no. 369).
2, He, burger (civis) der stad Utr., behoort onder de viri fide digni, die
staan over den brief a” 1346, waarbi de Bisschop uitbreiding geeft aan den
Zwolschen stadsbrief van den jare 1230; zie Bijdr. tot, de Gesch. v. Overyssel
door Mr. J. 1. v. Doorninck en Mr. J. Nanninge Uitterdëk, 11, 260.
3] ook vermeld NW. XXIX, 621, als nicht (as 1316) van Gisbrecht Ruysch
tot Linschoten, ridder.
‘) Vgl. NW. XXI, 237.
‘) Elisabeth Soud., dr v. Evert bij Maria v. Brienen, Ir. 1516 Reiner v. Voorst,
heerv. Doornenburg;
vgl. Geld. Volksalm. 1871, bl.lO1, met Herald. Bibl. 1876,b1.63.
‘) Is er meer omtrent de heeren van Urk en Emmeloord (d. i. Schokland)
uit het geslacht Soud. te vinden in de Registers op ‘t Archief v. ‘t voorm. Hof v.
Gelre door P. Nihoff 1856, bl. 361): kort na Gerrit’s overliden,
omstr. 1601 moet
er reeds sprake geweest zijn van verkoop dezer heerlikheden
door zine weduwe
Barbara v. M. v. E. In de acts der partik. Nholl. synode te Alkmaar Juni 1605
leest men rEr is hope dat dat eylandeken vercoft sal worden”. Men hoopte
zulks omdat het in Roomsche handen was. Die hoop werd toen nog niet, verwezenlikt, want a” 1611 wenschte *Ge schout van Urk in een brief aan gezegde
destids te ‘s Hertogenbosch woonachtige landvrouwe seen lanck leuen en salich
steruen”. Uit de in die Registers t. a. pl. vermelde stukken loopende over de
jaren 1623-1612, zou men denkelik belangrijke gegevens voor eene geschiedenis dezer eilanden kunneti opzamelen ; t&nzU dan dat Mr. 1. A. Nihoff in
het Xde deel der Bidragen voor Vaderl. Geschied. en Oudh.kunde dit reeds
gedaan mag hebben.
7) Zie hare kwartieren en kinderen Nav. XxX, 619, 21, 2.
R, Deze Josina v. Zoudenbalch staat in de *Bidr. tot de Gesch. v. Over.
yssel”, V, 259, vermeld als de overgrootmoeder vau Maria Judith Glauwe
(Simonsdr bg Judith Kockman, wede. v. R$swUck) en van Jhr. Everard-Kockman, welke volgens het trouwboek der Koeetraatskerk
te Zwolle, 17 Juni
1691 te zamen in den echt verbonden werden.
0) Hendrik v. Holthe had als wedr. van Cecilia Schaep, sedert 1685 Rutgera
v. Soud. ten huwelik en is vóór 10 Nov. 1598 overleden (Mr. J. v. Doorninck,
Geslachtk. Aanteek., Dev. 1871, bl.’ 433).
l”) Naar z& kwartierstaat in de kerk van St. Marie te Utr. verwijst NCW.
XXVII, 518.
.
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vanzelf. Zie ook Geld, Volksalm. 1880, bl. 37. Omtrent den
bovenvermelden Evert, proost v. St. Servaas te Maastricht (+ 1503),
zie ook de meer vermelde Overyss. Bëdr., V, 145 noot 1) in het
belangtik opstel van den Kamper archivaris *Het ‘Recht van Urk
en Emmeloord a”. 1415”, waaruit men tevens ziet, dat de Zoudenbalch’s aldaar tot voorgangers hadden de heeren van Kuinre. Over
dezen Evert, die het hoofd van ztin geslacht sch$lt geweest te zin,
raadplege men nog Nijhoff’9 Verzam. v. Oork., Vl, 2, bl. GXL der
Gedenkwaardigheden, welke schrgver oordeelt, dat hetgeen Jhr.
Mr. A. M. C. v. A. v. W. in xin Archief (III, 152, 72) van Gerrit
v. Souwenberch (sic) meldt, eeniglëk op Evert,Z.(Souwenbelgh) past;
vgl. ook v. A. v. W.., bl. 157, 213, 4. Maria Caths Zoud. (t 1676)
was de eerste vrouw van Bernt v. Welderen tot Valburg (vgl.
Geld. Volksalm. 1883, bl. 48 met ibid. 1878, bl. 59). Nog vonden wU
in het Doopboek der Hervormde gemeente te Maurik (Nederbetuwe) :
,De soon vau juffer N. v. Soudenbalch, genaemt Mattheus”, gedoopt 16 Aug. 1716, - met niemand anders tot getuige dan de
vrouw van Claes Jansen. Sic transit gloria mundi!
J. A.
lKetelerkamp (XxX11, 302). Anna Maria M. was dr v. Eisso
bg Gerhardina -Groenevelt, die 17 Jan. 1750 geboren werd, 14 Sept.
1779 huwde en 23 Mei 1831 te Groningen overleed als dr v. Rendrik Groenevelt, geb. 28 Qct. 1765, + te Jemgum 6 Juni 1780,bij
Ocke Gryse (spreek uit, Griese), geb. 1715, $ 5 Febr. 1786, dr v.
Hendrik Gryse be Geertje Harms Homsfelt.
v. 8.
[Te Amst. + 13 Mei ‘83, oud 79 jaren, A. N. Fabius, behuwd- ’
broeder der wede. G. Fabius, geb. J. M. M,etelerkatnp, te Borkeloo.
Zie de keurig bewerkte en uitgegevene *Gen. v. ‘t gesl. Met.” door
’ G. 8. Reehorst (te Am&.), bg J. J. Coers te Arnh. ‘83, bl. 40, 64.1
Ompteda (XxX111, 94). In de inleiding tot het werk BPolitischer
Nachlass des hannoverschen Staats- und Cabinets-Ministers Ludwig
von Ompteda sus den Jähren 1804 bis 1813” (Jena, 1869) wordt
vermeld: Ludwig Conrad Georg v. 0. war als der zweite von drei
Söhnen des Kurhannoverschen Drosten Johann Heinrich am 17 Nov.
1767 auf dem väterlichep Gute Wnlmstorf in der Grafschaft Hoya
geboren. Seine Vorfahren, dem frieeischen Adel angehörend, hatten
bis um die Mitte des 16 Jahrhunderts auf der Herrlichkeit Ompta

.
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in der Provinz Groniugen, dem Stamhause des Geschlechta, als
Häuptlinge gesessen. Bald nach dieser Zeit aber hatte einer derselben,
Heinrich von Ompteda, wie die eigenhandige Aufzeichnnug
seines Enkels besagt, sweil er der unverpänderlichen Augaurgischer
Confession zugethan, sein Vatterlandt undt Gühter, wegen
der scharffen Spanischen Tnquisition verlassen. Er hatte sich in die
braunschweigischc Lande geflüchtet und war zuerst bei Herzog Otto
von der apanagirter Harburger Linie gnädig aufgenommen worden.
Seine Nachkommen hatten in dem Amte Thedinghausen verschiedene Besitzungen erworben, nnd zn diesen gebörte auch das Gut
Wulmstorf, das v011 .des Drosten Vater, dem Landdrosten von
Ompteda zu Diephola;, erstem hannoverschen Regierungapräsidenten
zu Bentheim, erkauft war”. - Omtrent het veileenen van den vr&
J. H. R. 8.
heerlëken titel wordt aldaar niets bericht. ,
v. Tryst - v. Meurs (XxX111, 192). Men wenscht vóór alles te kennen de verwantschap tusschen Maria v. M. en Frans de Groot, geh.
m. Bernardine Ruglingh.
,
Doorn. Op daartoe gedaan verzoek is bij Koninkl. Besluit, - zie
Utr. Dagblad 11 Juli ‘83, - aan deze gemeente toegekend een’
nieuw wapen, zijnde een schild gevierendeeld, 1 en 4 van rood,
beladen met drie (2, 1) zesspakige raderen ;‘:2 en 3 van zilver
en rood in acht stukken. Het schild is omgeven door ‘t randschrift:
.Gemeentebestuur van Doorn.” Dit wapefi werd eertgds gevoerd
’ door ‘t voormalig kapittel van St. Maarten te Utrecht,, want D.
behoorde van ouds aan den domproost, gelik a” 1126 door bisschop Godebald erkend werd.
v. Malsen. Mr. Stavenisse de Brauw stelt mi in staat mede te
deelen, dat het Nav. XxX1, 417 gevraagde wapen is In zilver een
goud-gekroonde klimmende leeuw van zwart. De vraag betreffende
de wed. Mr. J. 3’. Gobius moet ontkennend beantwoord worden.
v. 0.
V R A G E N .
v. Qent. Tjard v. Aylva (+ 1705) tr. Margaretha v. Gent (+ 1741).
Haar vader was Johan baron v. Gent. Wie waren hare moeder en *

OEBLACHT-

EN WAPENKUNDE.

.

293

hare vier grootouders, zoo mogelik met bijvoeging van eenige jaartallen. Bestaat er eene genealogie v. Gent?
L. N.
[Was deze Margaretha niet eene dr v. Cornelis tot Loenen be
Judith v. Merode (dr. v. Floris bg Margriet v. Gent)? Zoo ja, dan
was haar grootvader Barthold v. G., heer v. Meinerswgk, raad en
rekenmeester van Geld., geh. m. Elisabeth v. Giessen, dr v. Joost
bU Anna v. Malburg. De zuster dezer Elisabeth, LMaria, vrouwe v,
den Clingelenburg te Nerinen, huwde Barthold’s broeder Godert,
heer van Loenen. Margriet v. Gent, de gade v. Floris v. M. (zoon
v. Bernard be Maria v. Transilvaniën) had tot, ouders Johan, geb.
omstr. 1530, heer v. Ogen en Dieden, jagermr. v. Gelre en Ztitfen,
+ 1618, begr. te Otien, en Wilhelmina v. Wachtendonck, dr v. Otto
’ be Margr. v. Merode, vrouwe v. Bisterfeld. Zie v. Gent ook Algem.
Reger. XXI-XxX. Van eene genealogie is sprake niav. XXVI,
96, waar meu Maastricht verandere in ‘~Gravenhage. Floris en
Margriet staan ook vermeld bij Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk.
Aant., bl. 142.1
‘t Hooft. Het Dordrechtsche regeeringsgeslacht ‘t Hooft, waartoe
ook behooren de admiralen Lodewak ‘t Hooft, Willem ‘t Hooft en
Fratiqois Xavier Richard ‘t Hooft, voert In blauw een natuurl~k
menschenhoofd met groenen lauwerkrans, helmt. het hoofd. Gaarne
v. 0 .
zou men eene geneal. zien medegedeeld.
[BDe Nieuwe Vorstenlanden” rverneemt (10 April 1883) dat de
heer ‘t Hooft, administrateur der onderneming Kimengan, die nauw* Igks gedurende drie maanden deze betrekking waarnam en bg z@e
opgezetenen zeer bemind is, t o e n hg ‘s nachts te paard var: d e
societeit te Bojolali huiswaarts keerde, bg h e t oprgden v a n z$n
erf door sluipmoordenaars aangevallen, aan hoofd en hals zwaar
gewond werd. Op zfn hulpgeschreeuw poogde men hem te onthalzen, doch als het wachtvolk kwam aanzetten, kozen de schurken
het hazenpad, verdwgnend in de duisternis. De gewonde is oogenblikkelijk naar een naastbg wonenden landhuurder, den heer G.,
getransporteerd, die het eerste verband legde en hem naar:Bojolali
deed overbrengen. - Een ‘t Hooft is lid van den gemeenteraad
te Haarlem. Een andere is pred. te Koudekerke in Zeeland. W. 8. ‘t Hooft te Dordrecht dankte 7 Juni ‘83 voor de deelne.

’
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ming ontvangen b$ het overlijden zijner moeder en behuwmoeder,
de wede. H. P. Visser, geb. Blus&.]
Swalmins (XxX11, 297 ; 111, 48) Daar bij gebreke van trouwregisters in de hiernavolgende woonplaatsen, de buwelgken der nagenoemde personen niet door authentieke stukken kunnen bewezen
worden, kan men echter misschien trouwregisters ontdekken in de
woonplaatsen der ouders hunner vrouwen. Wie kan en wil derhalve
het onderstaande toelichten 3 Cornelia v. der Schelling (of Terschel- .
ling) was geh. m. Arnoldus Swalmins, pred. te Westmaas, ald.
ber. -1593, en waarschijnlijk in hetzelfde jaar gehuwd. Hun zooc
Hendrik v. der Swalme tr. l” vermoedelik lG14 of 15 Catharina
de Excellente, 20 Elisabeth de Hser (waarschinlik ondertr. omstr.
1617 te Yzendike). Johannes Swalmius is in 1621 als pred. ber. naar
Valkenburg en waarsch. toen ook gehuwd met Margaretha v. ‘CIytenbrouck (of v. Uytenbroek), dr v. Adriaan bij Cornelia Storm.
Waar woonden deze vrouwen vóór haar huwelgk P Waar en wanneer huwden zi 3 Wie waren hare ouders, grootouders, overgrootouders, enz.? Moet hier van LMargaretha
of van Adriana v. Uyt.
en van Adriaan of van Johannes v. Uyt. sprake zin.
SWALMIUS V . D E R L I N D E N .

[Uit verschillende charters in Nijhoff’s Verzameling v. Geld. Oorkonden blikt nopens het oude riddergeslacht v. Swalmen het volgende. Seger v. Sw, (Sygerus Voskini de Snalmis), zoon derhalve
van den. Nuv. XXXIIl, 48 vermelden Poskin, had het hooge gericht en ‘t brouwambt te Swalme (bg Roermond, in ‘t voorm.
Overkwartier) in leen van Willem heer van Cranendonck, die dat laen
10 Jan. 1314 aan Reinald graaf van Gelre opdroeg. Willem v. Sw.
staat vermeld als bezegelaar des briefs van 3 Sept. 1318, krachtens
welken Willem graaf van Holland, bij rade van leen- en dienstmannen en van schepenen der steden van Gelre, uitspraak deed
in de geschillen tnsschen graaf Reinald en zin zoon. HQ, ridder,
bezegelt den brief v. 25 Ang. 1326, waarbij Reinald’s zoon en z$e
gemalin aan Arnold den kleinen, sridder, amptman en voogd van
Aken, de villa Teveren e n h e t h u i s Schinne verkoopen, gelik
Floris Berthout, heer van Mechelen, die vroeger bezat. Hij en
Steven v. Sw., ridder, staan over het verdrag v. Sept./Oct. 1331,
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waarbg graaf Reinald aau zlJne gemalin Alianora van Engeland
‘C vruchtgebruik verzekert eener jaarrente uit de inkomsten der
Velnwe, alsmede van. zijne goederen te Elst, Gent en Angeren.
Beer Seger v. Sw. bezegelt de huwliksvoorwaarden van 1 Maart
- 1333 tusschen Gerard, oudsten zoon van Willem graaf van Gulik,
en Margaretha, oudste dochter van R.einald graaf van Gelre, alsmede de uiterste wilsbeschikking van Reinald graaf v. Gelre i. d.
27 Maart 1335 ten behoeve van een aantal geestelijke gestichten.
BG blaft met andere ridders borg voor de nakoming der verzekering van Reinald hertog v. Gelre i. d. 28 Jan. 1344 omtrent de
voldoening van hetgeen de steden Arnhem en Wagenjngen hadden
voorgeschoten ter gémoetkoming in ‘s Hertogs schulden. Den 8 Mei
1363 belooft hij, door hertog Eduard met het huis Dilborne - ,op
de grenzen van Gelderland, aan ‘t stroompje de Swalme, dat zich,
een weinig’beneden de stad Roermond in de Maas stort, - beleeod z$de, dit als diens openhuis te zullen bewaren. - Werner
Voskyn (Voskini filius?) v. Sw., ridder, is in 1369 gezant van
hertog Eduard naar Eduard, Engelnnds koning, die met hem en
Jan v. Broeckhugsen heer van Wickrath 15000 nobele overzond,
welke som hertog Eduard 21 Sept. 1369 bekende uit handen van
Henrik v. Steenbergen, proost van Zutfen. ontvangen te hebben.
Bi, hertooglijk r a a d , bezegelt (in groen was) den brief, waarbg
hertog Eduerd ten aanzien van den muntslag en de waarde der
gangbare penningen 3 Febr. 1371 verordeningen maakt, en, komt
in verschillende charters tot 25 Sept. dezes jaars als zoodanig voor, Hertog Karel van Gelre vergaf 14 Maart 1501 aan de gebroeders
Robin en Thomas v. Zwalmen, burgers van Roermond, dat zU
gedurende de jongste onlusten hem niet, gelik anderen, gediend.
maar het land verlaten hadden.]
.
v. Jngteren, Juchteren. Op een staat van zestien kwartieren van
M. H. Graafland, in m1Jn bezit, komt voor als wapen van Hengst v.
Jugteren Sinople au cheval pass. d’argent, gelijk aan dat wat Rietstap beschrijft voor v. Jucbteren ; terwil op een’ anderen kwartierstaat medein rnlJn bezit, van omstr. a’. 1730 voor v. Jugteren voorkomt fascé d’or et de sable de 13 pièces. Is het eerste juist, welk
J . J . NOLTHENIUS JB.
geslacht voerde dan het tweede genoemde?
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de Wilde-v. Sanden. Den 19 Juni 1763 huwde Msrtina Frederika
de W. Daniel Nolthenius; zi was dr v. Martinus, 1763 regent van
het Huiszitten- en Aalmoezeniershuis l), bg Frederika Augusta
v. Sanden. In Rietstap’s Armorial vindt men vierderlei wapen
de Wilde. Welk dezer wapens voerde Martinus? Welk was het
wapen ziner vrouw? Wanneer is M Fr. de -W. geboren:?
J.

J.

NOLTRENIUS

J R.

Wolters (XxX, 631). W ie waren de ouders en grootouders van dezen Jan W. ? Was hi gehuwd? Met wie 2 Had hij kinderen 3 Wie
waren ze? Behoorde tot zijne familie Anna W., geh. geweest 111.
J. J. NOLTHENIUS.
Jan Clifford, burgemeester van Amsterdam?
Ypelaer-de areve ‘(XXXII, 203). Thomas Walraven v. Y. tot
Hees (Nuv. XXXII, 62) heeft in 1711 proces met, den graaf v. den
Berge, Landdagsreces van Gelderland i. d. 29 Sept. 1711. Cornélis Y.
de Jonge en Johanna Woestenhoven of Woestenhove, echtelieden,
passeeren 16 Febr. 1720 te ‘s Gravenhage vóór schepenen een hypotheekbrief. H$ sterft en zij komt 30 Dec. 1725 voor als huisvrouw
(+ 1728) van Hendrik de Greve, die hertrouwt. Met wie? Hendrik
de Greve is met Willem v. Klinckenbergh, afgetreden solliciteurmilitair te ‘s Gravenhage (dood 1743), executeur-testamentair
over haren boebel, en heeft in 17~i8 n o g e e n p r o c e s v o o r d e n
Hoogen Baad. Gaarne zou ik, liefst spoedig, iets naders veroemen
omtrent de familiebetrekkingen van dezen Hendrik de Greve, die
hoogstwaarsch&dgk tot de Arnhemsche familié van dien naam
behoorde, uit wieo o. a. Johan de Greve, in 1745 burgem. v. A.
en Mei 1758 wegens die stad afgevaardigd naar de Staten-Generaal. Ook was hij veruloedel$k verwant aan genoemden Willem
v. Kl. Tot de familie v. Kl., die te Borkeloo in de regeering zat
behoorde o. a. ook Anna Lucia (of Anna Louisa) v. Kl. van Echten,
geh. met Otto Ernst Gelder graaf v. Limburg-Stirum, petekind
der staten van Gelderland (zie Landdagsrec. v. Geld. i. d. 8 Juni
1685), van welk echtpaar de beide bestaande takken van het, geslacht van Limburg Stirum afstammen.
Behoort tot deze familie Y. ook Cornelis Y, 11 Oct. ‘82 te Harlingen geh. m. 8. J. Sickens ?
v. M.
‘) Te Amsterdam of Arnhem?

R ED.
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Leersum--2uileetein. Bij Koninkl. .Besluit v . 2 9 M e i ‘ 8 3 i s a a n
de gemeente L. verleend het wapen, zooale het wordt gevoerd door
de heerlijkbeid Zuilestein, zijnde In rood drie (2, 1) zuilen van goud,
met barensteel van goud, ‘t schild omgeven door het randschrift
BGemeentebestuur van Leeïsum” l). Het daartoe strekkend verzoek
van het bestuur dezer gemeente berust op de omstandigheid, dat .
de Staten van Utrecht het rechtsgebied van Leersum, benevens de
tienden en andere heerlijke rechten 24 Febr. 1632 in vollen eigendom aan prins Frederik Hendrik, uit aanmerking van zgne groote
verdiensten, geschonken h e b b e n d e , d e heerlgkheid s e d e r t d i e n
afstand vereenigd werd met de heerlikheid Z. De Tegenw. Staat
van Utrecht gewaagt dan ook van Bde hooge heerlijkheid van
Leersum of Zuilestein”. Van ‘s Prinsen en stadhouders bastairdzoon
Frederik v. Nassau, na diens dood (1647) heer van Zuilestein,
t 1672 (vgl. Nau. XXIV; 84 met ibid. XXVIII, 323,530), vermeent
men April 1876 ‘t stoffelik overschot in de kerk te Leersum ontdekt te hebben, zoowel als dat zijner gade. - Zuilestein nu bad
de Prins, die ‘t prachtig verbouwde en in den toestadd bracht
welke de Tegenw. St. a o 1772 beschrijft, in 1630 gekocht, zoowel
ten behoeve van dezen zin natuurlgken zoon, als om een eind
te maken aan de twisten tusschen Johan v. Renesse v. der Ba,
proost van St. Jan te Utrecht, en Frederik van R,eede tot Ame1) Leersum,. weleer Leershem, kan zijn de heem (woning) bg ‘t heiligdom.
En dan leert deze plaatsnaam, dat Zaar ook in eene engere beteekenis, niet
bloot in de algemeene van nhuia” (hus, plur. huson) gebezigd werd. Dan is
ook Leersum zeer oud, want een (R.) Katholiek heiligdom wordt, zoover men
weet, steeds door ‘t woord kiricti (kerk) aangeduid. Maar misschien is het
z. v. a. de heem van de laar of Zeer in den zin van Nau. XXXI, 50.
19
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rongen, wiens zuster Adelheìd, - sedert 2586 vrouwe van Z. als
dr v. Goert v. R. tot Am. bg Geertruid Ernstdr v. Nyenrode tot
Z., - het kasteel ìll 1609 aan den proost voor 10.000 gl. had
verkocht. Deze twìsteu liepen zóó hoog, dat de staten van Utrecht
e r zich in mengen moesten. Was in 1536 het slot door die staten
voor riddermatig erkend, en geraakte ‘t 14 Nov. 1549 in bezit
v a n straksgenoemden Ernst v . N . : van de stichting weet men totdusver niets, doch een v. Zuilen was natuurlijk de stichter en naamgever, daar als (oudst,e) bezitter omstr. 1350 voorkomt Johan v.
Zuilen (Wouterszoon). Was deze Stichtsche edelman ‘t ook zelf?
Zijn nazaat en naamgenoot (tot Natewìsch) l) trad in 1465 als
1) Iu de zoogenaamde Natewisch-kamer aan de zuidzëde van ‘t koor der
van dat koor aangebouwde
kerk te Amerongeu, - uiet de aan de noordzjde
gerfkamer, waarvan de bouwtrant veel ouder is, - bevindt zich in den
oost,eljjken muur een blauw zerksteentje, waarin ‘t wapen der drie (2,l) zuilen
is uitgehouwen, met ‘t inschrift er onder: H e e r J a n G e r r i t v. Zuylen cu.
Natewisclh, Ridde’r, heeft cleese mpel gesticht kt jner 1418. Binnen ‘t kerkgebouw, tegen den westelgken muur dier kapel of Natewisch-kamer, moet zich,
omtrent den ingang des grafkelders, onder de houten bevloering der kerk,
eene zerk bevinden, waarop men den nanm DGerrit v. Zuylen” aantreft.
Nopens oude Zuylen’s vermeldt ‘t Oorkondenboek v. Holland en Zeeland
door Mr. L. Ph. C. v. den Bergh: Stephanus de Sulen, die zijn zegel
hecht aan den brief, waarbij graaf Dirk VII van Holland Maart 1204
aan de kerk van Alne (in Henegouwen) tolvrijheid schonk; is getuige bij
‘t verdrag (van omstr. Juni 1204) tusschen Dirk bisschop van Utrecht en
Lodewijk graaf van Loon; item, als deze zich (a” 1204) verdragen ten aanzien der leenen en.andere rechten in Holland. - Har (IIeer) Diederic v. Zolen,
ridder, blift met andere edelen, van ‘8 Bisschopswege borg bij de verzoening
tusschen de drie gebroeders v. Amstel ter eener, en Jan bischop v. IJ. en
graaf l?loris V ter andere zgde i. d. 27 Oct. 1285; bekrachtigt met vele andere
edelen de verzoening i. d. 21 Maart 1288 van Herman van Woerden met
graaf Floris. HU zelf, mitsgaders Wouter v. Z., Zueder Y. Z. en Jan v. Z.
(Stephanuszoon) behooren onder de Stichtsche edelen die 24 Juni 1298 den brief
uitvaardigen van zoen met den graaf van Holland. - Gezegde Joh. Stephanusz.
en Wouter v. Z.‘, knapen, mitsgaders Zweder v. Z., ridder, verbinden zich met
andere Stichtsche edelen 25 Oct. 1294 om graaf FJ. v. H. op zekere voorwaarden te helpen en te dienen, terwil gezegde Zweder [Suedher) met anderen
graaf Fl. 28 Aug. 1278 hulp toezegt tor bemachtiging der stad TJtrecht,, wier
magistraat en burgerg 5 Sept. dezes jaars met den graaf een vriendschaps.
verbond aangaan, in welk verbond de graaf met name Steven, heer van Zuilen,
en heer Zweder V. Z. opneemt. Laatstgenoemde eindelijk staat over de vast-
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eigenaar op, wien in 1497 zjjn kleinzoon Wouter v. Z. tot Nat.
verving. Deze verkocht het in 1502 aan Dirk v. Bevervoorde, die
‘t wederom (in 1516) overdeed aan Frederik V. Seldeneclq erfkeukenmeester van ‘t Roomsche Rik. Op dezen volgde zën broeder Jan
(Hans) v. S., beleend 21 Juli 1542 door keizer Karel V. Het slot,
d o o r aanhuwliking m e t v . Nassau-Zailestein,
tot de v. Reede’s
teruggekeerd, is nog heden in ‘t bezit der laatstovergeblevene uit
den graaflijken tak van dit oud en aanzienl$k geslacht, Elisabeth
Mary gravinne v. Reede-Ginbel,
kinderlooze douair. van Lord Child
Villiers (zie Herald. Bibl. 1879, hl. 153, vrijvrouwe van Amerongen en Zuilesteiu, die ten aanzien van Amerongen (en Ek-enWiel) hare rechten en aanspraken in 1879 op haren aanverwant
Godard graaf v. Aldenburg-Bentiuck heeft overgedragen. Thans.
bewoond door Jhr. Mr. J. H. Hora Siccama en zune (tweede)
gade (Jonkvr. v. den Berch v. E-leemstede) verkeert Z. nog in
gewenschten staat. De massieve, diepe en hooge poort, die van
terzgde toegang geeft, maakt reeds een grootschen indruk, welke
stelliug der voorwaarden i. d. 3 Mei 1280, waarbU graaf Pl. verklaarde
dat heer Nicolaas van Cats de lijftocht afkocht, welke vrouwe Afkgn
weduwe van heer Hugo Botter op Schoonhoven bezat. - Zie ook een en
ander lid van dit oud riddermatig geslacht in Sloet’s Oork. v. Gelre en Zutfen
enin NUhoi?% Verzam. v. Oorkonden v. G. en Z., waarbg men echter v. Zuilen
niet verwarre met v. Soelen (Zuelen), gelik in ‘t register v. v. den Bergh’s
Oork. ten aanzien vaa Wouter v. Z. (i. d. 14 Oct. 1286) is geschied. Zoo
staat in ‘t Geld. Leenrg vermeld Wolter v. Zulen a” 1425 beleend met
‘t halve tiend te Ommeren, vermoedelUk
één persoon met Wolter v. Suilen
(sic), erfgenaam 1451 z$ns vaders Sweder v. Eek (geh. geweest met eene
Lysbeth--v. Suilen?), van welken Wolter in dit jaar weder z& zoon Gielis v.
Suylen erft de oude thiendep tot Ingen, terwil Lysbeth v. Wese, Wolter>
weduwe 1476 opzichten8 dit pand erfgename werd haars zoons’ Gielis v. Eek
(sic). Stijn, Sweder’s dr, heet echter St@ v. Eek. Deze Zulen’s, Suileds of
Suylen’s ztin hoogstwaarsch&.$jk v. Soelen’s geweest, en geen Zuilen’s. Daarbi
is de overeenkomst in den voormaligen schrgftrant der plaatsnamen ZuiZe+a
e n Zoeleq - zie Herald. Bibl. 1879, bl. 258, noot 1, op eene verwarring
opmerkzaam gemaakt ! - zóó opvallend, dat men, ondanks de zuilen in ‘t wapen
der aloude Zuglen’s, schier huiverig wordt om bg eerstgenoemdenplaatsnaam
aan eene 1kolom” te denken, en liever eene ZMZ, z$, 221 = sluis, - vgl. Nav.
xxxrr, 117, - in ‘t oog vat. Hierdoor wordt dan ook in deze plaatsnamen
de afleiding van den Germaansehen eerdienst. - goden onder de gedaante
van zuilen of op zuilen geplaatste afgodsbeelden - ten eenemaal uitgesloten.
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geenszins vermindert als men, het kasteel binnengetreden, de statige
vestibule ontwaart, en in een ruim bovenvertrek, waar voormaals
prins Frederik Hendrik en later king William 1) logeerde, eene
merkwaardige schoorsteenschildering op doek, voorstellende levensgroot eene gekroonde vorstin (de gemalin van Willem 1113) met
eenen moor in hare nabijheid, in oogenschouw neemt.
.Ek-en- Wiel.
J . ARSPACH.
Menagerieën in Nederland (XXV, lG8). Als zoodanig komt in
aanmerking het bij Velp gelegen kasteel Roozendaal, waar Gelder’s
tweede hertog, Reynald 111, 1361-66 d o o r zën b r o e d e r E d u a r d
werd gevangengehouden. In nog voorhanden brieven en rekeningen uit den tijd van Reynald 11, den Zwarten, zoo verhaalt
v. Hasselt, wordt gesproken van eene diergaarde, waarin zelfs
leeuwen.
A. AAKSEN.
Predikanten (XXXIII, 107). Balduïnus Cousmaker (zoo schreef
hi zelf zijn naam in het Class. acteh-boek van Tholen ca.) werd
in 1629 pred. te Scherpenisse ; verr. naar Sluis 31 Mei 1644,
2 Oct. ald. bev., t ald. 2 Cet. ‘47. Zijn gelijknamige zoon, geb.
te Scherpenisse, als prop. 13 Juni ‘55 tot eersten pred. te Schoondijke b e v . , waar hij 9 Juni ‘56 den eersten steen legde van het
nieuwe kerkgebouw, nam 15 Febr. ‘71 afscheid, als verr. naar
Oosterland, vertr. ‘79 naar Sas van Gend, -/- ald. 4 April ‘97,
als j. m. 23 Nov. ‘58 te Vlissingen ondertr. m. Susanna Biens,
j. d. van Nieuwvliet geboortig, wonende te Vl. - Ixaäk Schut,
te Houten ber. 21 Juli 1649, ald. emer. 11 Maart ‘96. -Johannes
Vos is, als pred. te Westbroek, rnfi niet bekend. - Wilhelmus
v. Asperen, prop. bij de Cl. Amsterdam (volgens opgaaf in de
Hoekzaal v.. F e b r . 1 7 2 5 , b l . 244), b e r . t e G r a f t 2 4 M e i 1 7 2 5 ,
stond aId. 12 Aug. ‘25 - 7 Maart ‘28, te Delfshaven 21 Maart
‘28 - 27 Maart ‘29, Middelburg 24 April ‘29 - 30 Sept. ‘31,
Haarlem 7 Oct. ‘31 y 16 dan. ‘69, -t oud 68 jaar 5 maand. en
7 d a g e n . - Wilhelmus v. Eenhoorn. geb. 1690 te Delft, als
prop. 1714 pred. te Aalsmeer, na in ‘ZG voor Wormer bedankt
1) Naar dezen vorst heet ook ‘t Nau. XXXIII, 144 0 bedoelde kabinet.
~1n de King William” is nog steeds de benaming van ‘t voormalig rechthuis,
thans voornaamste herberg ,- te Leersum.
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te hebben, 16 Mei ‘17 ber. te Arnhem, ‘50 emer., 7 2 Febr. 1759
te Maarsen.
Zin broeder Gualtherus Johannes v. E. a l s prop.
pred. te Aalsmeer, ber. 24 Aug., bev. 24 Oct. 1717, + ald.
26 Oct. ‘19. - Johannes Vos, eerst bev. te Nederhorst 11 Aug.
1709, Maastricht ‘11, Utrecht ber. 17 Mei, bev. 2 Aug. ‘22; + ald.
13 Aug. ‘41, omtr. 60 jaar oud, eene wed. met 6 kinderen nalatende. - Wilhelmus Klad, als prop. Nov. 1739 ber. te Wadenoien,
10 April ‘40 bev.; tr. Mei ‘4G ald. Lucie Louise v. Oort, dr v.
Wouter bij Aletta Maria Hotteveel, geb. te Utrecht, ged. ald.
25 Aug. ‘16. - Johan Wenceslaus v. Otting, als prop. te Yzendgke ber. 5 Maart, bev. 8 Juli 1731 door zin behuwdbroeder Johannes Stulen, pred. te Zoonemaire, nam 21 Auq. ‘35 afscheid, als
verr. naar Werkendam ; ‘39 naar Vlaardingen, ‘55 naar Breda,
‘ 8 8 e m e r . + ald. 6 D e c . ‘ 9 2 ; tr. Jacoba A g n i e t a v . O o r t , g e b .
ec ged. te Utrecht 4 Nov. ‘18, zuster van Lucie Louise. - Jacob
Antonie v. Asperen,
geb 1791, 12 Juni 1813 prop. te ‘sHage,
6 Nov. ‘14 bev. te Prinsenhage, 24 Nov. ‘16 te Beetsterzwaag,
6 Nov. ‘25 te Sprang, 15 Juni ‘28 te Hooge Zwaluwè, 9 Maart
‘34 op nieu+v te Prinsenhage, emer. ald. 15 Maart ‘66, overl. en
17 Juni ‘76 begr. ald., oud 85 jaar. - Petrus Sohols v. Asperen
6 Aug. 1753, prop. te Leiden, ber. te Abkoude 9 Oct. ‘53, bev.
3 Febr. ‘54 door’ (zijn vader P) Wilhs. v. Asperen, pred. te Haarlem; nam 9 Sept. ‘59 afscheid, als ber. 25 Juni, bev. 23 Sept.
‘59 ba de Gasthuiskerk te Delft, ald. emer. 27 Juni ‘90, + 1800. Diderik v. Bescheiden, als prop. te, Knollendam c. a. ber. 23 Oct.,
bev. 16 Dec. 1742 ; verr. naar Oosterhout, 18 Sept. ‘54 ald. bevestigd
door zin schoonvader Wilhs. v. Asperen, pred. te Haarlem, nam
8 Juli ‘59 afscheid, als ber. te Kuilenborg, bev. 22 Juli ‘59 door
zin schoonvader voornoemd, ‘69 emer., + 8 Jan. ‘81 in zgne geboortestad Haarlem, oud 61 iaar en ruim 7 maand., zene echtgenoote,
met wie 36 jaar gehuwd, als wed. nalatende.
J. VAN D E R B A A N .
Kaat Mossel. (XXVII, 324). Enkele bijzonderheden omtrent ‘t
gedrag en de daden van deze vrouw vond ik nog in ‘t werk van
Dr. J. Bartog, De Patriotten en Oranje, 1747-87, bl. 212, en
in de Mengelingen en Fragmenten, nagelaten door Mr. W. Bilderdgk,
bl. 13.
A . AARSEN.
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Jacobus Schuts (XxX11, 379). In de Kerkeraad+acts der Herv. ,
gemeente te’s Gravenhage, vond ik ‘t een en ander hem-betreffende
‘t welk ik chronolo,aisch
wens& mede te deelen, aanvangende met
1674, omdat het register over 1657-72 niet meer in het kerkehjk
archief aanwezig is.
6 July 1674. In omvrage
gebragt synde, hoedanig men handelen sal
met Jac. Schuts, siekentrooster, op alle die menigvuldige clagten, die
in dese kerkenraad tegens syn dienst by gesonden en krancken aeugewend, ingebragt syn: is goedgevonden hem in de aenstaende kerkenraed voor dese vergaderinge te ontbieden eïi syn misslagen hem sen
te seggen, eiï voorts pro re nat& met hem te handelen r).
3 Mey 1675. Is na behoorlycke citatie gecompareert J. S. alhier,
aan wien zyn voorgehouden de klachten van tyd tot tyd tegen hem
ingekomen, te weten dat l”. in ‘t besoecken van siecken gewoon was,
deselve als onwedergehorene end natuyrlycke menschen te veroordelen,
sonder eenige troost aen haer mede te deylen, schoon dat al de gronden van een behoorlike vernederingh,
geloof end bekeeringe in. haer
selven toonden ; 2O. gelyck als ook dat sonder reden end oorsaek tegen
de genegentheyt der luyden met welke te doen had, weygerde ten
eynde van syn gebeden ‘t gebed des Heeren te gebruycken, end dat
regelrecht tegen de ordre der E. Synoden end tegen de condit.iën op
welke hy aengenomen
was; 3O. dese ende geene afsonderlycke vergaderingen end conventiculen bywoonde. Maer op teerste heeft verklaert
noyt van een siecke van daen gegaen te syn, sonder hem de wegh
tot troost end’ saligheyt t.e openbaeren op sodanige wyse dat de kerckenraet daerin heeft geacquiesceert.,
mits dat maer op sulcken wyse
in der daed soude handelen als nu met woorden betuygde.
Op het
tweede en heeft hy in ‘t eerste geen satisfactie gegeven, end daer
om- gelast synde buyten te staen,.
soo heeft de vergaderinge noodigh
geoordeelt op een nader verklaring0 van syn gevoelen in desen t e
insteren, waer door soo verre gebracht is, dat verklaerde sulx om
geen andre reden te laeten, als om in dien dele syn christelycke
1) Vreemd mag het schgnen, dat het besluit van 6 Juli 1674, eerst ongeveer een jaar later tot uitvoering kwam. De schuld ligt aan deeijdevanonzen
Ja& Schuts, want telkenmale, zooals blijkt uit de acts, werd hjj geciteerd te
compareeren, maar even zoo vele malen bleef hjj in gebreke aan die oproeping
gevolg te geven.
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vryheyt te behouden, sonder te willen beloven, dat het dan voortaen
o m genoegen sen ledematen end andre siecken te geven, doorgaens
achter syn gebeden soude gebruycken. En wat aengaet
het derde, daer
van seyde ronduyt sigh d’ ordre der Synoden end des kerckenraets
vorder niet te kannen onderwerpen, als (tenz!?) hy sonde bevinden, dat die
met Gods woord overeenkomt ; twelck alsoo ‘t de kerckenraet geen
genoegen gaf, meynende
dat hem niet toequam t oordeel over de
resolutien van wettige kerckelycke vergaderingen, soo is hem aengeseyt, dat hem de resolutie des E. Synodi soude toegesonden worden,
met last om sigh daer nae te reguleren, of dat ter naester vergaderinge soude inbrengen, waerom sulx niet doen konde.
11 Oct. 1675. Broeder Tael, oudste sieokentrooster, heeft de vergaderinge voorgestelt de swakheden
eiï soberheden van haer siekentroosters tractement j met versouk; dat nogh nader middelen by den kerkenraed mogten werden aangewend, om vermeerdering desselfs te
obtineren, daer het mogelyk en doeniyk sy. Hierenboven heeft hy
ook bekend gemaekt de verswaring van syn ampt, ontstaende
door de
harde bejegeningen van den jongen siekentrooster omtrent de sieken en
krancken ; twelck dan andere krancken van hem affsohnwelyk maekte
en lot den dienst van hem voorsz. Tael haer toevlucht dede nemen.
Waerom
Tael dan versogt tot syn ontlasting, alleen syn eygen quartier
te mogen waarnemen, eñ Jac. S. het syne over te laten. Ende versogt
de voors. Teel verder van dese vergaderinge
advgs te mogen hebben
hoe sig in alle voorvallen omtrent syn mede-siekentrooster .te sullen
d r a g e n . D e vergaderinge,
dit alles insiende, heeft goedgevonden om
het gewigte der sake dit alles uyt te stellen tot de naaste vergaderinge eií Tael eñ J. S. tot dien eynde daer tegens te citeren, om
haer w e d e r s y d s t e hooren,
eiï J . S . nader o v e r h e t i n g e b r a g t e
van sommige leden deser vergaderinge
tegens hem te ondersouken;
als ook met eenen syn verolaringe over het houden eE bywonen van
de affgesonderde
vergederinge eñ het bidden van het Vader-ons afftevrsgen .
29 Nov. 1675. Syn binnengestaen beyde de sieckentroosters, van
dewelke eerst J. S. is voorgehouden of niet noch al voortgingh met
de siecke do.orgaens wat lichtveerdelyk te veroordelen, als of onwedergeboren en n&uyrlycke menschen waeren, end d’ andre, te weten Teel
gevraeght
synde, wat hy sen de vergaderinge
had voor te stellen, soo
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heeft die versahegden staeltjes voortgebracht van dat syn Confrater
waerlyck
soo troosteloos omtrent verscheyden
menschen handelde, sonder evenwel sulx als een beschuldiginge
te willen opgenomen hebben,
maer alleen versoeckende alsoo syn dienst daer door -merkelijk verswaert wiert, dat voor hun beyden vermeerderinge van tractement
soude mogen versocht worden, dat hem in ‘t byzonder een gedeelte
van den Haegh tot syn quartier soude mogen aengewezen
worden, end
dat dese vergaderinge geliefde te- verklaeren of hy ook by ‘t een of ‘t
ander lid ‘van dien syn confrater had soecken de voet te lichten, seggende dat daer van by een seecker Lidmaet beschuldigt wierde; waerop
gedelibereert synde is op de voorstellen vau Tael goedgevonden hun
beyden te gemoet te voeren, dat wegens de ongelegentheyt der tyden
noch niet dienstig soude syn de vermeerderingh van haer tractament
nader te tenteren ; dat de scheydinge van quartieren niet als tot nadeel
van de gemeyne stichtinge
soude strecken,
en dat er geen lit is, waerby
Tael iets tot nadeel van syn confrater soude ondernomen hebben;
willende de vergaderinge dies wegens dat sy voortaen in goede correspondentie met den anderen souden leven, end dat ten dien eynde
J. S. op ‘t alderernstighste sal vermaent worden om volgens die wyse
van doen, die hg in theorie noch redelgk wel schynt te begrypen,
met der daed te handelen omtrent de siecken, mits soo op denoodige
vernederinge
te dringen, dat ondertussohen de behoorlycke troost,
onder oonditie van oprechtigheyt in haer gelove end bekeringe, omtrent
deselve niet en vergete, om soo nochmaels te tenteren wat hierop van
syn dienst sa! worden, end daernae dan nae bevind van saecken met
hem te handelen. Waernae hem in ‘t bysonder wyders voorgestelt
synde of sigh nu geliefde te verklaren omtrent de resolutie van de
E. Synodus raekende de afsonderlyke vergaederingen,
soo heeft rontuyt
verklaert sigh die reglementen soo als se daer leggen ,niet te kannen
onderwerpen, ten waere hem aengewesen wierde, dat die met Gods
woord overeen komen ; waer over al soo de tid niet en lat tegenwoordigh breder te handelen, soo is hem gelast tegen de volgende
vergaderinge wederom te verschynen
om dan nader hierover na bevind
van saeken te resolveren.
3 Juli 1676. Wordt geklaegt dat J. S., s., de ledematen in het
Geesthoff door syn manieren van doen van hem seer afkeerig maekt.
Waerover in de naestkomende vergaderinge sal gesproken worden.

.
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11 Febrnary 1678. Zyn binnen gestaen
beyde de sieken-troosters
deser Gemeynte versoeckende
de hulpe des kerkenrts om enige vermeerderinge van tractement te mogen bekomen;
waar by ook gevoegt
syn eenige klagten van Br. Taal over de harde aanspraken
en ligtvaardige
veroordeeling
der Patienten door Br. Sobutz waar over die
beyde oek overvloedig
gehoort
syn. Verstaat de E. Vergaderinge op
het eerste, dat de versoekers
door den kerkenraet in haare sollicitatie
geseoundeert
sullen worden. Over het tweede, dat men de retro-acten
sal nasien en dan vorder daarover
delibereren l).
27 May 1678. Na aanroepinge
van des Heeren naam is van Saldenus
verhaalt, hoe op verleden
Maandag
acht dagen by hem is geweest
de Heer Griffier Kinschot, hem bekent makende
hoe de Heeren van
‘t Hof van Hollandt hadden goetgevonden
dat J. S., jongste krankbesoeker
alhier, niet meer by de Patienten op de Voor-poort sonde
worde geadmitteerd,
ter oorsaake
dat gemelte S. niet al te fatsoenlyk
met de laatste patient soude hebben gehandelt,
gelyk haar Ed. mo.
versoheyden
klagten dien aengaende
van gemelten patient waaren voorgekomen.
Het gerelateerde
van het Hoff neemt de vergaderinge
aan
voor notificatie,
en is voor de rest verstaande sake uyt te stellen
tot completer
vergaderinge,
en sullen ondertusschen
alle de persoonen, die by de handelinge
van S. met gemelten Petiont tegenwoordig
geweest zijn, als -ook mede Schutz selfs gehoort worden.
3 Marty 1679. Is binnen gestaan
J. S., s., vertoonende
hoe syn
request
tot verkryginge van een gratuiteyt ingelevert by de Heeren
w a s geseponeert,
daar nogt,ans op dat van syn confrater
Taal favorabelik was gedisponeert,
met voorgeven
dat zoo hi Sohutz een recommandatie van dese vergaderinge
konde verkrjgen, syn saak daardoor
by gemelte Heeren van de Societeyt
seer soude worden gefaciliteert,
waarom dan hi Schutz gemelte recommandatie ernstelgk
was versoekende. Is verstaan,
dat hem die recommandatie sal worden geconsenteert mits de gecommitteerde vooraf voorsigtelëk
sullen vernemen
of
gemelte recommandatie ook eenige ingreesie by voorsegde
heeren van
de Sooieteyt aal willen nem’en.
3 Jan. 1681. J. S. exhibeerende
seker vrage-boekje
om bë de ker‘) Uit een besluit van 7 Jan. 1678 blijkt, dat de Scriba% wel eens verzuimden notulen te schr&an. Hieraan zal ook toe te schrjven zijn, dat er aommige
geheel ontbrekcu.

kenraet gevisiteert te worden is geoordeelt dat hy gemelte S. daar
mede sigh aan de E. Classis heeft te adresseren, in conformite van
den 55 art. van de kerkenorde.
6 Nov. 1693. Ds. Amya heeft bekent gemseokt, dat hem by occasie
van het lesen van eenige tractaten, van en tegen Deurhof 1) geschreven, is voorgekomen dat onder andere den kranckbesoecker J. S. mede
twee tractaten tegen denselven heeft uytgegeven, waerin Ds. A. wel
* pryst syn genegentheyt om de verkeerde stellingen van D. tegens te
gaen, maer oock seyde bevonden te hebben, dat deselve tractaten sonder voorgaende visitatie tegens de resolutie van de Synodus en tegen
de kennisse, die hy daer van heeft, waeren uytgegeven, en dat het
syn eerw. toescheen in een van die tractaten gevonden te hebben vier
stellingen die met de aengenomene formulieren van eenigheyt niet al te
wel schenen overeen te komen, leggende dit op de tafel van dese
vergaderinge om er over te oordeelen, so als se sal bevinden te behooren;
waerop dese vergaderinge goet gevonden heeft dat den kranck- besoeker J. S. hier over aal werden aengesproken
door den predikant
van syn quartier, ende vermaent om in het toekomende hem te wa$hten van aenige traotaten in het licht te brengen sonder die alvorens
volgens de ordre’s van de Synodes door de Revisores librorum te hebben laeten examineeren.
8 Jan. 1694. J. S. ontboden, verschenen synde, is hem door ds.
Praeses voorgehouden dat hy een tractaetie tegens Deurhof sonder
gevisiteert te z y n hadde i n t l i c h t g e g e v e n e n d o o r d e n druck
gemeen gemaeokt, en dat daerinne eenige stellingen waeren, die niet
altewel
met de aengenomene formulieren van eenicheyt schenen overeen te komen; op het eerste heeft hy geantwoort, dit onwetende
gedaen te hebben, en op het andere heeft hy getracht deze vergaderinge door een nader vertoog I vttn redenen contentement te
geven j waerop dese vergaderinge heeft hem door den praeses laeten
dat hy in toekomende geene tractaten meer sal int licht
aenseggen
geven eronder die alvorens door de Revisores librorum volgens Synodale ordre te hebben laeten visiteren, en dat hy sig in het toekomende
sal hebben te wachten van sulcke subtile questiën te tracteren.
l) Over Willem Deurhoff en zën aanhang, de Deurhovianen, handelen de
kerkeraadsacta
i. d. 29 Maart 1714, art. 5; 5 April 1714, art, 3; 28 Juni 1714,
art. 2 ; euz.
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29 July 1695. Also men veretaet dat J. S. van intentie soude syn
eenige schriften uittegeven, is goet gevonden hem uit naem deser
vergederinge sen te seggen dat sig sal hebben te reguleren na de
10 artykelen van Noort Holland by de Christelycke Synodns van Suyd
Holland aengenomen in den jaere 1615. (de cifer van het tiental is
onduidelyk geschreven door het doorhal en).
9 Oct. 1696. Is ingelevert een brief van J. S. ende goetgevonden
dat de kranokbesoekers de eerw. kerkeraad sullen informatie geven
hoeveel tractement sy tegenwoordig (geniet.en) ende pan wat Collegie,
, ende dat Ds. Oosterland eñ (de) Scriba de retro-acts dienaengaende
sullen naesien.
5 Nov. 1696, Is binnengekomen J. S. ende heeft mondeling voorgedragen dat de eerw. kerkeraed angaende het tractement hem geliefde
de behulpzame hand te bieden, ende is geresolveert dat Tael r) en S.
beide tsamen aan de eerw. vergadering haer versoek sullen voordragen.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
(Slot volgt.)

V R A G E N .

.

Heem (XXXIli 304). Wanneer ik mij niet zeer vergis, was R. D.
baron van Tuyll die 18 Sept. 1784 te Heeze stierf, toen niet 38
maar 38 jaar oud. De kerk was vroeger eene kapel, - men noemt
ze te Heeze nog Bde kapel”, - gewijd aan St. Antonius, en is
waarsch$lëk zeer oud, maar door herstellingen veranderd. Nu
heeft ze een gewelfd -plafond, vroeger. een houten kap. Er z&r
twee portalen van het ruim afgeschoten, en het koor is veranderd

in een oksaal, ‘waarop een orgeltje, met consistorie-kamer er achter.
Onder het oksaal is eene bergplaats voor materialen. Deze kapel
ligt tegenover de laan van het kasteel, tusschen eeue herberg en
den openbaren weg. Omstreeks veertig jaren geleden vond men
brJ opgravingen tot het nazien der fondementeu aan hare noordzgde, drie geraamten, liggende op ééne r& onder den zoogensamden
aneuzendrop”; ze trokken de opmerkzaamheid door hunne zware
l) 2 Febr. 1703 astaat Fop Jansen van Barden binnen” en verzoekt (ien
kerkeraad, wU1 de ziekentrooster Taal Bheel ziekelik was, sonder tractement”
diens plaats waar te nemen. Een jaar later werd hg voor goed aangesteld,
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en lange beenderen. De beenderen van den kleinsten dezer drie
mannen toonden eene lengte van 7% voet, en die van den langsten
eene van meer dan 9 voet. Er was geen spoor van kisten of
kleederen. Die beenderen zijn daar weder begraven. Het volk zeide
dat ze afkomstig waren van Tempeliers, die vroeger op het kasteel
zouden gewoond hebben. Ik heb niet kunnen opsporen dat ooit
het huis te Heeze eene bezitting geweest is dier in 1312 verniet,igde
orde. Reeds vroeger bestond te Heeze de legende dat het kasteel
t e H e e z e , h e t w e l k i n d e n v r o e g s t e n tiJd h e t h u i s v a n o f t e
Eimerik zou geheeten hebben, eene bezitting was geweest der
Tempeliers, die in éénen nacht vermoord werden. Ik heb niets
kunnen opsporen waaruit zoo iets ‘kan worden opgemaakt. Ik vond,
dat in 1172 Herbert, van Heeze zijn allodium Sterksel aan de abdij
van Everbode schonk. H,J teekeut 1173. Hendrik de Hese teekent
1194. In 1203 luidt het in eene overeenkomst tusschen den graaf
van Gelre en den hertog van Brabant bij Sloet, Oork., n” 406: »et
unasquisgue s u u m j u s h a b e b i t d e domo H e s e ; t a m dux quam
comes suum jus habebit”. - Hoe Heeze in het geslacht van de
Hornes gekomen is heb ik niet kunnen opsporen. De mogelgkheid
bestaat alzoo dat Heeze tusschen 1194 en 1312 het eigendom geweest is der Tempeliers. Wie kan hierover licht verspreiden?
A. J. 0. KREMER.

V . Home, v. Hoorn. De BNieuwe i*laaml$at van Grietmannen”,
door Jhr. hfr. H. 5. v. Sminia, meldt bl. 81 als grietman van Oostdongeradeel, in de laatste helft der 16e eeuw : Jacob v. Horw.
Hoogstwaarsch~nl~jk was hij degene, die volgens het Stamboek
v. d. ,Frieschen Adel van de 5. Hettema en v. Halmaël, gehuwd
was met His Sieroksdr v. Bootsma, van Kollum, weduwe van
Pybe v. Haerda. Of hg inderdaad grietman van genoemde grieten5
is geweest, is zeer wel mogelijk, maar zeker is het, dat zijn naam
en wapen en dat zijner vrouw in de bekende Conscriptie Exulum
voorkomen onder Kollumerland. Evenwel zou het kunnen zin, dat
zi voorloopig een toevluchtsoord in hare geboorteplaats hebben
gezocht, en van daar de wijk genomen hebben naar Groningen,
waar hij in 1581 overleed. Zin wapen, aldaar voorkomende, be-
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staat uit drie hoorns (natuurl. kleur) in blauw. Volgens meergen0em.d Stamboek, bij Bootsma, aant. 6, hadden deze echtelieden
één zoon Pybe,- waarschijnlijk genoemd naar den eersten man van
His. Verder leest men dat Jacob een natuurlgken zoon sch@t
gehad te hebben, met name Frederik, denzelfde die ba v. Sminia
(hl. .304) als grietman vau Hemelumer-Oldephaert wordt aange wezen
op a” 1550. Deze grietman was volgens Winsemius, Historia,
p. 208, inderdaad een natuurlgke zoon van Jacob graaf van Hoorn;
Doch dat deze laatste dezelfde zou zijn als de bovenvermelde
Jacob, de echtgenoot van His v. Bootsma, dit gelooven we niet,
daar dit met de tgdrekening minder goed sluit. Waarsch~nl~ker
achten wij het, dat zekere Jacob graaf v. Boom, die in de eerste
helft der 1Ge eeuw zal hebben geleefd, tot natuurlik kind had
Frederik v. Hoorn, den grietman van Hem. Oldeph., van wien een
zoon zal zin geweest Jacob v. Hoorn, de man van His v. Bootsma.
A. J. A.
Wie kan ons h.ierin voorlichten?

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
Middelharnis (XXXIII, 1651. Niet x,Mijnheersen”, maar DMeneerse”
zeggen de inwoners. ‘t Is eene samentrekking van Middelhernisse.
Die zich deftig willen uitdrukken, zeggen DMiddelharnas”,
naar het
wapen, een gouden harnas in blauw, dat in den gevel van het
Raadhuis staat, en dat zfi alzoo dagelijks kunnen aanschouwen.
J.

E. TEIL

GOUW.

[De naam laat zich dus ontbinden in Middel-haar-nes. Wat is
de beteekenis van haar? Heeft ‘t nagenoeg dezelfde beteekenis ala
heese? - Terwil A. J. C. Kremer in DM1Jnheersen”
eene omzetting
ziet van Mijnsheeren”, d. i. >pvan den graaf”, met vergelgking van
,Mijnsheerenland”,
denkt A. Aarsen aan St. Michiel als heer,
vermits de heerljjkheid van M. eene prebende was der abdg van
St. M. te Antwerpen, en als zoodanig indert3d ook wel bekend
was onder den naam van ,St. M. v. Putten”.]
Saesvelt.

In eene verhandeling over de Plechelmi-kerk te Olden-
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zaal, door J. Weeling in den Overyselschen Alm. voor- oudh. en
letteren, 1841, komt eene aanteekening voor (t. a. p., blz. 215 vg.)
o v e r h e t g e s l a c h t v . Reede v . Maesvelt. De schrijver zegt daar
0. a., dat het Twentsche bij Borne gelegen slot Saersvelt of Saesvelt (voorheen Satersloo) gesticht werd in 1014 door Adriaen v.
R h e d e e n z&e v r o u w Julia v . Goor, blijkens het opschrift op
den eersten aan dit gebouw gelegden steen, die nog schint overgebleven te zijn, en welk opschrift luidt: .Int jaer van duysent
veerthijn ’ ia hier ghelegt den eersten steyn: door Adriaen van
Rheden en Julia van Choor syne huysvrouwe is dit geschiedt”.
Dat deze schraver, ook zonder inzage eener genealogie van het
gesl. v. Reede, die hem waarschgnlgk niet ten dienste stond, niet
gemerkt heeft, dat hij hier een anachronisme voor zich had, en
dat bìj naar aanleiding van genoemd opschrift de geschiedenis van
het slot S. en het geslacht v. R. dood kalm naar den duisteren
nacht der Middeneeuwen overbracht, is mij onbegrijpelijk. Het is
toch al te dwaas om zoo maar aan te nemen, dat men reeds in
den aanvang der llde eeuw bij het bouwen .van een kasteel een
eersten steen met opschrift deed plaatsen, evenals nog heden ten
dage algemeen gehruikelijk is. Het geheele opschrift van den steen
verraadt bovendien zuiver taal en stijl der 16~ eeuw en geenszins
d e r 110. Wanneer men sduysent v e e r t h y n ” i n ~1514” e n &lia
v. Choor” in uLucia v. Goer” verandert, komt men tot de waarheid. De genealogie der v. Reede’s verklaart het bovenstaande
volkomen. Het geslacht v. Reede is oorspronkelijk uit het dorp
Reed.e bij Boeckholt aan de Aa. Frederik v. R., ridder, was
a”. 1 2 2 5 g e t u i g e v a n Gelhard v . N a s s a u , g r a a f v . Gelre (Sliuhtenhorst, bl. 89) l); hij was zoon van heer Widdekin, gemeld
1170 -80, met wien het geslachtsregister een aanvang neemt (Geld.
Volksalm. 1873, blz. 79); vóór dien tijd treft men geeoe leden van
‘) He, heer vqn Reede (Fredericus de Reden) was ook 26 Jan. 1226 getuige b$ de uitspraak in den twist tusschen den Bisschop van Utrecht en den
graaf van Holland over ‘t stoppen van den Rijn bij Zwammerdam,
‘t bezit
van Friesland, enz. (v. den Bergh, Oork. v. Holl. en Zeel. 1, uo 291). Aruoldus,
Fredericus et Grardus fiatres de Reden, nobiles 0t:honis comitis Gelrensis et
Zutphaniensis, als deze Juli 1233 aan Arnhem stadsrechten gaf (Mr. G. v.
Hasselt, Geld. B$xond&h., 1808, n0 1, bl. 25).
RSD.
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dit gesl. aan. Bernt v. R., heer tot S., 50 zoon v. Bitter (in de
40 generatie in rechte lën van bovengenoemden
Frederik l) afstammend) en van N. Droste to Visscherinq, Bernts dr bij N. Luickhuisen (Teschenm., Ann. Cliv., p. 246), verwierf door zijn huwelgk
in 1385 met Soldelina v. Saeselo, Saters10 of Saesvelt, erfdr v.
Godert en ‘J. Klencke, de heerlgkheid of havezathe S. Hij was de
eerste van zijn gesl., die zich in Overysel vestigde, omdat hij, zoo vind ik aangeteekend, - door een onnoozel ongeluk vau zijne
goederen ontzet werd. Zie verder over hem Geld. V. Alm. 1875,
blz. 81. Hg was ook nog helper van Evert v. Elft tegen Deventer
1391 (Revius, Daventria Ill., etc., p. 86). Zijn zoon Hendrik, heer v.
S. en Brandlight, dat hij in 1453 kocht, huwde Johanna v. Thye
(G. V. Alm., 1875, blz. 82 noemt haar onjuist v. der Fie): dr v.
Goert, ridder, en Johanna v. Edelstecke. Hun kleinzoon was Adriaen v. R., heer van S.. en Brandlight, drost v. Diepenheim en
L a g e , 1 5 1 8 , buismaarsohalk
v a n h e r t o g H e n d r i k v . Beijeren ?-),
‘) Terwijl h’rederik’s

zoon Bitter heer v. R. 1?60-74

onder de Duitschc

ridders voorkomt, gaf Z$I kleinzoon Hendrik heer v. R., met Pilgrim v. Putten, Hendrik v. Keppel, Arnold en Albert v. Lynden en Rekensa wede v.
Evert v. Enghuysen (Geld. Volksalm 1880, bl. 7) toestemming bë de opdracht a” 1296 door Arnold v. Wesdorp (of Weúsdorp), kommandeur
van St. Janshuis te Nymegen, aan graaf Reinald van Gelre van den weerd
op Veluwe gelegen, genaemd Nyenbeek, tusschen den Psel en Voorst, met
RED.
het slot en verder toebehooren (v. Spaen, Inleid., IY, 165).
?) bisschop van Utrecht. Deze Adriaen v. R., erfmaarschalk van ‘t
Sticht, werd door de Zwollenaars, die op hem verbitterd waren, gevangen
genomen, en na twee jaren gevangenschap door hen overgeleverd aan hertog
Karel van Gelre, die hem wilde noodzaken òf een groot losgeld te betalen,
òf het huis te Lage, waarvan hiJ door den Bisschop tot drost was aangesteld,
hem (Karel) over te leveren. Daar hU tot geen keus kwam, bleef he nog
eenigen tid gevangen, terwUI zine gade het slot verdedigde .(& van Hattum,
Geschied. v. Zwolle, bl. 200-3, 31, 2, 93, 4. Over dien tegenstand wasKarel
zóó verstoord, dat hg 25 Sept. 1523 den drost Berend v. Hackfort beval de
goederen van Adriaan (hier 8. v. Rey, genoemd) aftebranden, en aan zëne
huisvrouw geen veilig verblëf te gunnen. Toen de hertog 6 Febr. 1527 aan
de ridderschap en stedegezanten van Overyael vrtigeleide gaf om zich naar
den Bisschop te begeven, bedong hij dat Adriaan daar niet onder begrepen
zou zin (zie Nihoff’s Oorkonden, VI, 2, bl. 781 en ns 1410) Van dezenwoelzieken ridder zou een beele biographie opgemaakt kunnen worden. Zie
ook ‘t Archief v. Dodt v. Fl., Veruolg, 11, 6, 39 (34), 260; 111, 99, 100, 31, 2,
330. - 1’ plRey” een wettige variant van DReede”?
R E D.

312

OUDHEID-,

MUNT-

EN

PENNINGKUNDE.

1506, enz. enz. (zie G* V. Alm; als boven). Hij liet, denkelijk in
1514, het huis S., dat tëdens zin overgrootvader Berend voorn.
verwoest geworden was, weder opbouwen, op welken herbouw de
bovengenoemde steen met opschrift doelt. Was getrouwd met Lucia
v . Goer, d r v . A l a r t h e e r t o t Caldenbroeck, bij A n n a v . Montfoort. Ook F. A. Ebbinge Wubben in z?jn Beschrijving der Havezaten
in Overysel. (Overys. Alm., 1846, blz. lal), neemt dit verhaal der
stichting van S, in 1014 door Adriaen v. Rhede en Julia v. Goor
zonder verderen commentaar over, ofschoon hij zelf schrijft, dat S.
eerst in 1385 door het huwelijk van Bernt in dat geslacht kwam.
Verder zegt hij (t. a. p.. blz 142), dat Goert v. R.. en Geertruid
v. Nyenrode S. nalieten aan hun zoon Frederik, geh. m. Anna v.
Duras, med. Eoatten. S. kwam echter na Goert’s overlijden aan
diens jongeren zoon Sdriaen, die Anne v. Drrras, wed. v.
Hendrik v. Eynatten, huwde (Annuaire- Généal., 1874, blz. 107),
terwil de oudere zoon Frederik v. R. heer v. Amerongen werd
en Cornelia v. Oostrum ten huwelijk had. (G. V. Alm. 1875, bl. 86).
H . M. WERNER.

Collaert v. Linden. Genoeg bekend en in hoog aanzien was in
Gelderland het geslacht Collart of Collert van Lienden, ook Linden ‘).
Daarom is volgend, door een zeer bekwame hand genomen afschrift,
zeker enkelen niet onwelkom. Hoewel het afschrift Collort heeft,
kan toch m. i. geen ander geslacht bedoeld zin.
PDénombrement fait par devant Franpois Bague et Gerard Roussel tabellions jurés au Pont-à-Mousson, sous le scel du tabellionnage du dit lieu, par damoiselle Marguérite Dainville veuve de feu
Aru’oult Collort de Linden, vivant eocuyer, sieur de Blenod près
!e Pont, tant en son nam que comme tutrice et ayant la garde
noble de Nicolas Collort de Linden enfant mineur dudit defunt et
d’elle, et de damoiselle Marie Serriere sa fille et de feu noble
homme Chardin Serriere vivant maistre eschevin dudit Pont “),
*) Arkstée, Nymegen enz. 175, 224; v. Hasselt, Bydr. voor d’oude Geld.
Maalt., 86, 178; dezelfde, Het oorsp. Sohildery van Karel v. Egmok, 9,
en Geldersch Maandw. 1, 8.
“) Misschien een der voorzaten van het thans hier te lande tot den adel
behoorende geslacht de Serière (vroeger ook Serriere), dat, hoewel uit Lan-
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laquelle a reconnu qne par les acquets cy-devant faits per ledit
feu maistre eschevin et elle, à Nicolas Flory escuyer lors demeurant à Pont-à-Mousson, elle tient tant en sen nom que desdits
enfans en fief, foy et hommage de monsieur le dut de Lorraine et
d e B a r , c o m m e chose mouvante d& s o n chastel e t c h a s t e l l e n i e
de Mousson, les maisons, terres et autres choses à el& appartenants
scitué au bourg de Mousson et ban dudit lieu, comme il est plus
amplement porté au dit dénombretuent daté du 16 novembre 1573.
Signé F. Bague et Rousselet avec paraphe au dös duquel est lacte
de reception d’iceluy du 25 novembre 1573. Signé Trusson; p.
Merlin et N. Le Marlorat.
(Arch. d e I’Empire: Inventaire d e s titres d e L o r r . e t d e Bar,
vol. 10, fol. 482. Lsyette cottée: Pont-à-Mousson fiefs 3, no. 93.)
MO.
Qrafzerk van Mechtelt v. Haren in de A-kerk te Oroningen.
Aan
het boveneinde twee gelikvormige, door één helm gedekte wapenschilden, het eerste met een omgewenden haan, het aansluitende
met het wapen van v. Haren; helmt. : een haan. in de hoeken
vier kwartierschilden: boven, een omgewende haan en twee kruiswijze geplaatste speren ; onder aHaren” en een molenëz& (Coenen)..
Randschrift: An. MDCIIIL den XXV Matj ist (in G)odt geristet da’e
edele dvchtsanae Jvfro Mechelt van Hare dìe hvisfrov va Capì(t)ain l).
Volgens de genealogie, bi Ferwerda 2, en in ‘t Stamboek van
guedoc herkomstig (Borel d’Hauterive, Ann. de la oobl. de France, 12me année
(1855), p. 278), ook daar gezeten en gegoed kan geweest zin.
‘) Daar de steen hier gescheurd eb beschadigd is, zijn alleen de letters
. . . . ER6 nog leesbaar.
*) schraal, vooral wat de eerste generatiën betreft, en stellig voor vermeerdering vatbaar; woordelak in ‘t Fransch wedergegeven in de Annales de
1’Acad. d’arch. de Belg., VI, 242-48. Hoeveel waarde men aan de door wapenherauten gelegaliseerde geslachtregisters kan hechten, blijkt voldoende (om
van andere bronnen, die voorhanden zijn, te zwggen) uit de Lange v. W’s
Beschr. van der Uoude, 1, 471-72. Hoe ze dienden opgemaakt te worden,
geeft v. Mieris aan de hand, in z$e door Witsen Geysbeek uitgegeven Verb.
over het zamenstellen der Gesch., bl. 142, vooraf zeggende, dat *de meesten
*wonder wel tevreden zijn, als ze maar eene in nette orde geschikte geslachtDtafel besohouwen, niet vragende naar hetgene waar het meest op aankomt
20
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den Frieschen Adel, was zij eene dochter van den bekenden Genzenhopman Daam, t 3 mei 1589, en van Margriet Coenen ‘) (vgl.
te Water, Verb., 11, 449.-52), en gehuwd met Pieter v. Lieverden ;
denkelijk die BPieter v. Leuuerden”, die in 1586 vendrich en in
1590 hopman -van ‘t vendel Duytsche knechten van Fredrich van
Vervov was, en 20 Oct. 1597 vóór Lingen bij een uitval der bezetting sneuvelde (Fred. v. Vervov, Eenige Gedenkw. Gesch., 35,
36, 48, 74).
MO.
De Kattenlinde (XXX, 335). V on Perger bedoelde gewis de Kattenlinde te Drie1 in Over-Betuwe. Volledig antwoord verstrekt Jobs.
Hk. Jonckers, aldus : »Zoo gemenscht de zegepraal des Christendoms over ‘t Heidendom heeten mocht, zoo bezwaarlijk zou het
toch gegaan zin, alleen door de bewijskracht der waarheid of
de aantrekkel$~heid der deugd die zegepraal teweeg te brengen;
neen, bjj dat oude ruwe ,geslacht moest het eene bijgeloof het
andere, zelfs gewelddadig, verdringen om tot een gezond geloot het
spoor te banen. In den afgodsdienst moesten toen niet, gelijk nu
door ons, verscholen spranken van waarheid worden opgemerkt,
dan buiten twifel had het trouwe hart onzer voorvaderen aan
hunne oude Goden blijven hangen; die afgodsdienst moest rechtstreeks als duiveldienst, als dienst van booae geesten worden gebrandmerkt, zou hij zijne voormalige aanhangers door huivering en afschuw
van zich doen terugschrikken. Zoo nam een enkele soms den sluier
des nachts te baat om de onttroonde machten van weleer te blijven
dienen : meest dan wel een gewezen priester of wichelares; de
zoodanige moest ten voorwerp van algeheele verfoeiing gesteld
worden door de verdenking van een verbond met den duivel gesloten en hem ztin ziel verkocht te hebben, om als boosaardig
, toovenaar of heks -- de eernaam Hexe of Wijze-vrouw werd nn
een schimpnaam ! - aan allerlei onheilstichting zich te mogen vermeiden. D US ging het dan nu ook in de Over-Betuwe; ook daar
»namel$c de bewijzen, zonder welke die rekeningen kracht- en zenuwloos
~z$I; want hoe zal iemand het ware van het valsche kunnen scheiden, of hoe
Bzal een billgk

regter van de zaken oordeelen, als er getuigen ontbreken?”

‘1 Zi l e e f d e n o g 1 3 NOV.
rens, b l . 2 3 3 .

1 5 9 1 ; v g l . H a l b e r t s m a , Fragm.

bet,r. d e v . H a .
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werden Wodans weerwolf en Freya’s kat tot spookdieren, onder
wier gedaante toovenaars en heksen te middernacht rondzwierven;
ook dB& werden de Elvendansen bij maanlirht op de weiden en
wateren, zooals op de kolk ‘) hij de hooge linde ‘) te Drie& tot
heksen- en kattendansen; ook dáár verkeerden dc achtbare Witte
of Wijze-Wijven, wier naam men niet eens meer verstond, in kwaadwillige Witgekleede Juffers” 3). Zie verder Geld. Volksalm. 1875,
bl. 143, 4; alsook deszelfden auteurs dichtstukje .De Elvendans
te Driel” (bë de hooge linde) in Geld. Volksalm. 1870, bl. 19-21,
waar hij zegt dat de elven en elvinuen (met hunne luchtdansen) in
‘t latere volksbUgeloof
dikwijls met de heksen of wijze-vrouwen
en hare feestdansen) dooreengeward zijn, zoodat de heksenverschijningea bij de Drielsche linde en de heksendansen in de wei-’
den, waarvan men in de Over-Betuwe, - en ook op de grenzen,
in Pu’eder-Betuwe,
zie NUU. XXVI, 54, - weet te vertellen, geheel
of ten deele van de elvinnen oorspronkelgk zin. Eene voormalige
oude linde op het kerkhof te Kootwijk op de Veluwe, - geen
tooverliude, trouwens, - wordt ibid., 1878, bl. 99, schilderachtig
beschreven.
Nog duidelijker drukt zich bovengenoemde schrijver
in Geld.‘Volksalm. 1872, bl. 21, uit.
Paardenkoppen. Nav. XXIX, 109, leest men van de gewoonte,
om een paard te slachten en den kop als voorbehoedmiddel tegen
ongevallen in veld of boomgaard te plaatsen. Neer gebruikelijk
was ‘t een paardenkop op ‘t dak van schuur of stal te bevestigen.
Zie Geld. Volksalm. 1872, bl. 23: ,De Alf 4, (luchtgeest) of misschien beter: Alvin (zijne vrouw), die zich ‘s nachts op de borst
der slapende menschen zette om hen te kwellen en te benauwen,
en die van dit berëden den naam van nachtmare, nachtmerrie
ontvangen heelt, ber&lt ook de paarden en verwikkelt hunne manen in onlosmaakbare knoopen, om daarna in den morgenstond
onder de gedaante eener Juffer in een zeef te verdwijnen. Tegen
haar -onwelkom bezoek werd ‘t geraamte van een paardenkop
‘)
2,
“)
4)

Men denke aan den bronnendienst onzer heidensche voorvaderen.
eene oudtijds als heilig geëerde hoomsoort. RED .
Zie hier onder bij Paardenkoppen.
Alf komt van a.%us, wit.

RED .
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boven den stal gespijkerd, waartoe wel onder ‘t Heidendom een
paard, ‘t zë dan aan de Alvin zelve, of aan de haar in macht
overtreffende goden, zal geofferd zijn”. Met die Alvinnen of Elvinnen werden de heksen, oarspronkelgk w$ze-vrouwen of priesteressen van Frouwa of Freya, de oogstgodin, zuster van Fro, den
Vrolijke(n zonnegod), allengskens in de volksoverlevering verward.
Immers de Germanen schreven zoo aan ‘t vrouwelijk geslacht
in ‘t algemeen als aan enkele buitengewone vrouwen in ‘t bizonder een nauwen omgang met de godheden en daaruit gesproten
inzicht in de toekomst toe, en bewezen haar deswege grooten
eerbied. Zulke heilige vrouwen noemden zë heksen, hagedissen of
witte-wiven, welke woorden, daar wit destëds
w& beduidde, - vgl.
wittelijk, wettelijk -- alle op ‘t zelfde neerkomen. Uit deze were
den de priesteressen der godinnen gekozen. Na haren dood eerde men
ze door de heiliging harer belten of grafheuvels, en zag ze dan in
de verbeelding dáár cog altoos rondwaren. Toen men nu bi veranderde taal ‘t woord wit alleen in den ‘zin van blanlc verstond,
stelde men zich van zelf de witte-wiven als spokende witte (witgekleede) juffers voor. En de denkbeelden van betoovering en onttoovering waren geboren.
Tabak-drinken (XxX1, 330). Lang vóórdat zoopje of oorlana bekend was, heette reeds, getuige onze oude reizigers, het rooken
tabak-drinken. Men noemde ‘t zoo, omdat ‘t zuigen uit het kleine
kopje door een betrekkelik dunne steel, wel iets van opslorpen,
zuigen of drinken heeft. Ik was helaas een hartstochtelik rooker,
doch sedert bgna drie jaren doe ik ‘t niet meer; Bik smoor m’n
piipe” (op zijn Vlaamsch). Cats heeft #smoken”, enz., evenals de
0. P. ROOS.
Engelschnian.
Tabak-drinken - beteekende oorspronkelgk niets meer of minder
dan het tegenwoordige tabak-rooken of eenvoudig »rooken”, wat
blijkt uit tal van verordeningen, die in vroeger tid tegen het
rooken g e m a a k t z i j n . H e t w o o r d i s e e r s t l a t e r i n z w a n g g e komen ; m e n v i n d t h e t i n g e e n e n k e l g e s c h r i f t u i t d e 17de
eeuw. Toen Columbus in !49!2 te Cuba aankwam, leerden de Spanj a a r d e n v a n d e I n d i a n e n ‘t rooken v a n s i g a r e n . F e r n a n d e z d e
Toledo bracht de plant over naar Spanje en Portugal, en uit laatst-
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genoemd land Joannes Nicot in 1559 of 1560 het zaad of de
plant naar Frank+ ‘). Men heeft door geschriften, belastingen
en zelfs 11Jfstraffen
in Europa pogingen aangewend om het rooken
te beperken of te doen ophouden ; desniettemin rookt men thans
de geheele wereld door. De oorsprong van tabak is niet voldoende
bewezen. Eenigen zeggen dat dit woord de naam is welken de Indisnen gaven aan de pep waaruit zë rookten; anderen denken aan
BTabago”, en weer anderen aan Tab&sco, eene stad in NieuwSpanje. Zie de BBeginselen der Materies Medio&” van Pereira (Amersfoort, W. J. v. Bommel v. Vloten).
A.

J. C . KREMER.

VRAGEN.
Spies. Van dit adellik geslacht, dat thans nog in Neurenberg
en Tirol gegoed is, en waarvan een tak als Spies v. Bullesheim in
de Rgnprovincie bloeit, dat ook indertgd aan onze v. Reede’s
en v. Rechteren% was vermaagschapt (zie Nav. XXVI, 623, waar
in plaats van Biillerheim te lezen is Biillesheim, vgl. het Armorial
v. Rietstap o. d; n. Spies ; alsmede Nau. XXVII, 472), - ziet
men in eene oorkonde v. 17 Febr. 1521 een lid als (Johan) Spyers
(van Bulesom) aaugeduid. Eenige regels verder is in diezelfde oorkonde sprake van (Johan) Spgss. Is dat BSpyers” een verschrgving,
dan wel een wettige variant van dien geslachtsnaam? Zou ‘t oorspronkelgk Spiers geweest zijn? De naam Spies komt ook veelvuldig in Neder-Betuwe voor, in hoogsteenvoudigen levenastsnd. De
vermoedelUke stamvader van ‘t Geld. gesl. Pieck, Arnold P. v. Beesd,
die omstr. 1339 uit Nassau kwam, stond in dit graafschap als Spies
bekend, en P. v. Sleburg (Over-Asselt) die toch hoogstwaarschynlik tot ‘tzelfde geslacht behoorde, voerde als wapen niet ‘t kruis,
maar (drie) pieken ; zie Herald. Bibl. 1882, bl. 130, 77. Bullesheim
(Groot-) komt ook iVov. XXXII, 495 voor. Waar lag of ligt het?
Huwlijkapenning 1742. In ‘t bezit van den heer C. A. v. Charante te Rotterdam, bevindt zich een zilveren penning ter grootte
van 4 dm, 7 str. middell&r. Vz.: een man (herald. rechts) en vrouw
‘) Dit verklaart den oorsprong van hcohe.

RED.
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(links) staande, elkander de hand reikende boven een altaar, waarop
(achter de uitgestoken handen) een brandend hart aangestoken
wordend door eene toorts, vastgehouden duor den Tgd (met sikkel)
zwevend achter den man; achter de vrouw, meer van terzade, bevindt zicll eene Egypt. piramide, alles op grasgrond. Boven het geheel, de helft eener zon, uit den rand komend, waarin een driehoek (het alziend oog?); beneden het geheel, een open vak, waarin :
N. V. SWINDERBN F.
Kz. : De Kunst beelt dus in Gilver af
Wat blik van gunst de hemel gaf
A e n e e n g a n s c h tmldt gezegent Paer,
Gehuwt vóór vijf en twintigh jaer.
Hoe streelt de vreugt hun kuisch gemoet
Vol hoops ook zelfs naer bet.er goet,
Bestendigh heil, dat, hier verbeit
Omhoog oneindigh is bereit.
daarboven in, een ornamentje XXV, en beneden, onder het vers
twee alliantie-schildjes, dat van den man In zilver tien (4, 3, 2, 1)
hermelijnstaartjes v. zwart (v. Charante); dat .der vrouw (ovaal)
In goud (Nuu. XXVII, 95 staat abusievelik: blauw) ring v. zwart
verzelcl van drie (2, 1) leliën v. zwart (niet, zilver, zooals t. a. pl.
vermeld wordt) (v. Westrhenen). Om den naar evenredigheid dikk e n , z i l v e r e n p e n n i n g d i t r a n d s c h r i f t : .G.(abriel) V : CHARANTE en A:(driana) V: WISTRIIENE Get: 27 OCTOB: 1717. Gev:(ierd)
27 OCTOB: 1742”. Deze Gabr. v. Cb., Adriaanszn bG Margaretha
v. Campen, geb. te Rotterdam? 26 Nov. 1684, -l- ald. 24 Apr. 1765,
geh. ald. 27 Oct. 1717 m. Adriana v. W. dr v. Jan, schepen te Lienden, bii Willemina cregel, geb. in de Marsch o. Lienden 20 Juni
1687, -l- te R. 29 Mrt 1770, had tot kinderen Adriaan, van wien
al de leden der tegenwoordige familie v. UI. afstammen; Willemina,
geh. m. Hendrik v. Oordt, en Adriana Catharina, geb. te R. 29 Oct.
1727, + ald. ongeh. 24 Febr. 1512. - Gaarne vernam men, of er
meerdere exemplaren van dezen penning bestaan.
v. 0.
Kerkzegel. In ‘t kerkzegel van Emden staat P S C V 4 (Ps. 105 ,vs. 4)
en E M (Emden). Maar er staan buitendien nog de letters Z 0 in.
Wat willen die zeggen 7
E. LAURILLARD.
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GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Verboden boeken. In afwachting dat de uitgave van ‘t Nav.
XXXII, 266, aangekondigde werk, waarvan nog slechts twee affevv.
‘t licht zagen, vroeger of later zal kunnen doorgaan, blgf ik aan
‘t verzamelen van gegevens. De volgende aanteekeningen ontleende ik aan de Baagsche kerkeraadsnotulen, Ik laat ze chronologisch volgen. Behalve de titels der daarin genoemde werken,
waaromtrent ik gaarne inlichtingen of aanwijzingen zou ontvangen,
acht ik ‘t van belang meer algemeen bekend te maken, dat de
kerkelijke censuur der 18de eeuw zelfs zoover ging, om boeken
die ten verkoop op aucties werden aangeboden, te censureeren niet
alleen, maar eenmaal verkocht zinde trachtte z$ ze op te sporen en
te onderdrukken. Veel steun had trouwens de kerkeraad, uitw&ens
de aanteekeningen, bij de overheden daarbij niet. .‘t Bleef bg beloften en toezeggingen en dit zal dan ook wel de reden zin
geweest, dat het besluit van 3 Dec. 1756 geen verdere gevolgen
had. Men heeft toen zeker de retro-act.a eens opgeslagen en gevonden, dat het »so veel mogelijk” van 6 Febr. 1750 al zeer weinig
afdoend was. Zin er, vraag ik ten slotte, meerdere staaltjes te
geven als waarop in deze regelen gedoeld wordt? - 214 Nov. 1749.
Sekere ergerlyke verkogte .Boeken. De Raadsheer Dierqaens geeft
der vergadering kennis, dat op de auctie ‘) van Galjart verkogt was
nevens verscheyde andere onregtsinnige boeken seker boek in 40,
manuscript, genoemt de Tribus lmpoatoribus volgens de catalogus
hier op de tafel vertoont. De verg. bedankte den Heer Raadsheer
voor z&e oplettendheyd en heeft den Praeses en Scriba gelast sig
te informeren aan wien dit en andere Boeken van dat soort mogten
verkogt sgn, om, ware het mogelijk, dese in handen te kr$gen en,
so dit op een sagte wis niet konde geschieden, sig dan des noods
1) Een vrj gelik geval deed zich in onze eeuw voor te Utrecht met eene
auctie der boeken van J. C. Kinclermsnn e. a., welke op 11 Febr. 1878 en
verdere dagen door J. L. Beijers zouden verkocht worden. Niet alleen werd
de verkoop der Erotica belet,, maar zelfs was op den verkoop-avond een
inspecteur van politie, vroeger bediende bij den verkooper, aanwezig om in
geval van overtreding proces-verbaal op te maken. Men duchtte zelfs eerat
inbeslagneming, doch de bulofte vau niet-verkoop verijdelde dezo.
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te adresseren aan Hogerhand. - .»20 Nóv. 1749. Naar aanroepinge van des Heren Heyligen naame maakte Ds. Praeses bekent
met opsigt tot dese saak, dat sijnEerw. en Ds. Scriba alle vlijt
hadden aangewend om de godloose pernicieuse boeken van Servetw 1) etc., die hier op een publyke auctie verkogt s$, magtig te
worden, maar dat enige reeds versonden waren na Duytsland, en
andere nog wel hier of daer by dese of geene souden te vinden
sin; de vergadering bedankt dese Heren voor de uytvoering van
de commissie, en versogt die boeken die te krigen waren, selfs
des avonds ten koste van de vergadering op te halen, en wenste
int vervolg te waken tegens het verkoopeu van verboode boeken
bisonder w e g e n s h e t v e r k o p e n v a n e e n f r a n s b o e k j e g e n a a m t
L’Zlomme Machine ‘), op een auctie, die voorhanden is. Sijn op nieuw
gecommi$teert Ds. Praeses, Ds. Muylman en Bi. van de Kasteele,
om hiertoe hun best te doen. - ~12 Dec. 1749. Rakende de ergerlgke boeken, de heren aan dewelke dese Commissie was toevertrouwt, hebben sig daarin getrouw gekweeten; en sin van den
Heer Fiscael Wgbo vriendelijk oatfangen hebbende sin RE, Gestr.
belooft alle moyte te sullen aanwenden om die ergerlyke boeken
i n ztin m n g t t e krggcn, ten eynde geene gemoederen daardoor
verder bedorven worde, gelik ook veel moyte en yver door s$
weledelgestr.
reeds is aangewent als uyt het raport der Heren
gecommitteerde aan de verg. gebleken is. - ~6 Febr. 1750. Is
door gecommitteerde gerapporteert dat Haar Eerw. sijn Edel-Mog.
den Heer Pres. van den Hoove begroet hebben, op dat sekere
verkogte verfoegelike en ergerlijke boeken op eene publyke auctie
mogten werden opgehaalt en in het vervolg sorge gedraegen dat
d e s e l v e o p geene a u c t i e w e d e r v e r k o g t Wierden; zin Ed Mog.
betuygde sin genoegen over de attentie der verg. en heeft vervolgens aan gecomm. te kennen gegeven, dat een Afschrift van
l) Michel Servetus, een Spanjaard, die 27 Oct. 1553 te Geneve op aandrijving
van Calvyn werd verbrand. Servetisten, leden der secte door hem gesticht. Zi
loochenden de Drieëenheid en beweerden dat de mensch zalig kan worden
zonder gedoopt te zijn.
2, METTRIE, 1’Homme Machine, par Julien Offray de la Mettrie. (Leyde), 1748
in 12mo. Zie verder Peignot, Dict. (Bucher Bibl. 311). aC!et ouvrage a été !ivré
aux flammea en Hollande”. Waweer, vraag ik.
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het bewuste boek op ordre van hun Ed. Mog. was opgehaalt en
uyt de wereld geholpen, en hun Ed. LMog. zorge draagen dat geene
diergeltike boeken op aucties (so veel mogelik) sullen verkogt worden. - ~3 Dec. 1756. Is de vergnedering voorgekoomen dat er
laetst een catalogus is uitgekoomen ter verkoopinge waerop verscheiden zeer ergerlgke boeken gevonden Wierden; over welk stuk
by nader gelegenheid zal gesproken worden”. Zen er, herhaal ik,
meerdere dergelijke staaltjes te leveren ?
h. J. SERVAAS V.

ROOIJEN.

Planeetlezers. Naar aanleiding van h/av. XXXIII, 145 0 sta hier
deze titel eener handleiding : .Astrologia, of sterren-voorzegkunde,
in alle deszelfs gronden nagespoort, en ontdekt door (hier volgen
eenige astrologische teekens) of El, Var, Oi Onder de Zinspreuk:
Studio Orescit Sapientia (als vignet: eene sfeer in houtsnede). Te
Rotterdam, bg J. Tiele en A. Bothall, Boekverkoopers 1762”. De
teekens zijn : Mars, Venus, Saturnus, Maan, Mercurius, Zon, Jupiter.
Het boek telt 200 blz., en bevat, na voorrede en inleiding, eene
geheele verklaring der nobele wetenschap (?), opgehelderd door
tafels, voorbeelden, eene lijst van de beteekenis der eigennamen,
van de aartsengelen, enz.
J . E . T E R COUW.
Scaligerana (XXlV, 379). Eigenlik vormen deze eene verzameliug gesprekken, uitgegeven na Scaliger’s dood, waarin een artikel
over de orde der Jezuïten, dat doet zien hoezeer Sc. hen als menschen en geleerden verachtte. -Een Duitscher, Jacob Bernays, was
het, die zóóveel jaren levende na den strid, waarvan Sc. in zlJne
vermeende afkomst uit ‘t Italiaansche geslacht der Scala’s, van de
prinsen van Verona, maar wezenlijk als ketter, als calvinist, ‘t middenpunt was, - begreep dat de merkwaardige plaats, welke die
geleerdste man zijner eeuw, in wien de geest van meer dan één
hoogleeraar stak, in zinen tgd had ingenomen, hem ‘t recht gaf om
daarop nog 211a eeuw later te wgzen. Daarom beschreef hi Scaliger’s leven (Berlin, 1355) en zamelde met bewonderenswaardige
vl$ en kennis in zin geschrift alles voor zGn doel bëéén; zoodat
al wie na hem over Sc. iets wil zeggen of schrgven, uit deze bron
zal moeten putten. In dezen trant drukt zich Dr. J. H. Wilmink,
leeraar aan ‘t, Deventer Gymnasium uit in de inleiding tot, z$e
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belangrike >Levensschets van Jozef Justus Scaliger”, 23 blz. in 4to,
geplaatst achter ‘t Bericht omtrent dat Gymnasium, cursus 188314
(DCV., J. de Lange, ‘83). 0 m Scaliger’s strijd met de Jezuiten,
of liever der Jezuiten, verpersoonlijkt eerst in den rector van ‘t Antwerpsche collegie Scribanius, daarna in den Duitscher Scioppius
(Schopp), tegen hem, -aanvankelijk een letterstrgd, vervolgens een
aanval op straksgenoemde vermeende afkomst, - behoorlijk te
Waardeeren, koos Dr. W. voor z@e schets Nisard in diens ;sLe
triumvirat littéraire” tot zlJn raadsman, daar Bernays uit ingenomenheid met zijn held geen zwakke zgdo in hem ziende hem louter
tot een slachtoffer maakt-vau Jezuitenhaat. Is het afbeeldsel van
Sc., - in zin vuurroode toga met eene pen in de hand, bezig een
Arabisch boek te schrijven, ztin geliefkoosd werk in zin laatsten
levenstijd (t 21 Jan. 1609 als Leidsch hoogleeraar, G8 jaar oud,
- ‘t oudste in de portretten-rij van beroemde professoren in de
Sena,atskamer der Akademiestad ; Dr. W. verwijst hier terecht naar
Dr. W. 3. du Rieu’s ,De portretten van J. J. Scaliger” in de
Handel. d. Leidsche M’ii. v. Letterk. 1881, bl. 123 vg.

V K A G E N .
Ignorantijnen. Zonderlinge benaming van den tak der Jezuitenorde, die in 1724 door den abt Baptiste de la Salle gesticht, zich
bizonder toelegde op het onderwis, als ~Broeders der Christelgke
S c h o l e n ” d e v o r m i n g v a n t o e k o m s t i g e onderwizers beoogend.
1Moet’ men dat »Frèrzs ignorantins” als een door tegenstanders hun
t o e g e v o e g d e n s p o t n a a m a a n m e r k e n ? O f g a v e n zi z i c h zelven,
- wat trouwens eene dwaze parodie zou geweest zin! - dien
titel uit nederigheid, in den trant van ‘t BServus servorum De?’
van een paus als Gregorius VII? Volgens la BSemaine Religieuse”
de la diocese de Sens (27 Oct. 1877) noch ‘t een noch ‘t ander,
maar is dat .ignorantins” eene volksverbastering van PYontains”,
daar in de dagen van de la Salle ‘t moeder-sticht gelegen was te
St. Yon (bij Rouaan). Er moeten, getuigt de Semaiue t. a. p., nog
archiefstukken voorhanden. zin, waarin die SBroeders” aangeduid
worden als Frères Yontains”, Misschien is het meer dan louter
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toeval, - en zoo ‘t dit is, bevestigt ‘t wellicht min of meer deze
afleiding, - dat o. a. Kar1 Hase in z&re >Kirchengeschichte”,
minstens in de editie van 1836, S. 540, hen Ignorantains *heet,
en niet, gel$k tegenwoordig algemeen gangbaar en ook gewoon
Fransch is, Ignorantins. Hoe staat ‘t hiermede?

KUNSTGtiSCHIEDENIS,
Gemert (XXXIII, 273) De beste en volledigste bescbriving van
het kasteel vindt men in Schutjes, Geschiedenis v. h. bisdom van
‘s Bosch. Eene uitvoerige beschriving vau ‘t kasteel en van den
brand van 20 April ‘83 met vele historische bazonderheden, kan
men lezen in de Amsterdammer, dagblad voor Nederland, no 108
van dit jaar. Het kasteel bestond uit verschillende afzonderlijk
staande gebouwen. Het grootste, doch minst merkwaardige gebouw, gesticht in ‘t begin der vorige eeuw, is door den brand
vernield. De overige gebouwen, van hoogen ouderdom en om hun
vorm, opschriften en versieringen zeer merkwaardig, bleven gespaard.
Helmond.
AUG. 8ASSEN.
De Park. Van de Nuw.
Conrad de vervaardiger.

XXXII,

395 bedoelde teekening was
v. Af.

Academie van Beeldende Kunsten te ‘s Gravenhage. Gesticht in 1682
door den Haagschen schilder Willem Doudyns, vierde deze academie,
die gedurende twee eeuwèn onafgebroken voortleefde, werkte en
onderwees, tegen allerlei bezwaren worstelde, door de vorsten van
Oranje beschermd, door aanzienlëken, kunstvrienden en artisten
gesteund werd, - Mei 1882 haar tweehonderdjarig bestaan.
Orgelisten te Vollenhove. A‘ 1698 Joh. Herman Frantzen, op
een traktement van f 127,lO halfjaarlgks. In 1705 opgevolgd
door Jan Willem. Frantzen (do f 107,lO) tot 1 Mei 1752. A” 1752-56 *
wordt het orgel waargenomen door Jan Herman Frantzen, die Mei
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1757 als orgelist voorkomt en in functie blgft minstens tot
1 Mei 1793.
Orgelmakers. J. Courtaine, orgelmaker te Almelo 1798.
Ml-. J. 1 . V . D O C R N I N C K .

Booze-Griet (XxX1, 452 ; XXXII, 558-60). ‘t Bekende kanon,
de Booze-Griet te ‘s Hertogenbosch was van achtkantigen vorm ;
volgens sommigen was ‘t in 1511 gegoten, volgens anderen geslagen. Men leest er in zeer oude, bijna onleesbare letters op:
*Groot gewelt hiet ick,
‘a Hartoghenbosoh bescherm ick”.
Nog doet de vertelling de ronde dat, toen na ‘t bouwen van den
St. Janstoren het gewicht van ‘t uurwerk te licht werd bevonden, een stuk uit de Booze-Griet gezaagd werd om de zwaarte
te vermeerderen. Als ‘t waar is, dan is de opening vri goed
. aangevuld.
A . AARSEN.
Geelgieter (XXXUI, 220) - in tegenstelling van loodgieter en
tinnegieter, is degene die het mengsel van koper en tin giet, waaruit allerlei huisraad vervaardigd werd. In Duitschlaud vindt men
den naam Gelbgiesser nog dikwijls op uithangborden, meestal verPASSIM.
bonden met BMessing-arbeiter”.
Zaden (XXXITI, 240 0.). Daar de Dahlia, zooals bekend
is, in Mexico t’huis hoort, trof mi de mededeeling, dat lord
Lindsay in de hand eener twee-duizend-jarige Egyptische mummie
een knol zou geionden hebben, die, door den vinder gepoot, na
kort tidsverloop een prachtige dahlia voortbracht. Was dit werkelik ‘t geval, dan moeten de Egyptenáren van dien voortgd reeds,
middellik of onmiddellgk, met Amerika bekend ztin geweest. De
zaak is het onderzoek wel waard, en heeft recht op eene behandeling in dit ons tidsohrift. ) .
J . R. V A N LENNEP.
%eiet.
[Eerder ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat 2000 jaren
geleden de dahlia ook in Egypte inheemsch was.]
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VRAGEN.
Waterdruk. Het volk, althans in ‘t land van Altena en op de
Veluwe, en derhalve ook wel elders, onderscheidt de zoogenaamde
gothische en de lat$sche letters in Bijbeldruk en Waterdruk. De
eerste uitdrukking is duidelik, daar de meeste bibels met wat
de Engelschman noemt sbleck-letter”, gedrukt waren. Maar van
waar die naam waterdruk?
PASSIM.

I

Druk van Elzevier a” 1508. In min bezit is een klein S” boekje,
getiteld: Poëmatum Hadriani Junii Homani Medici liber priLuus,
continens pia et nioralia carmina, quorum indicem post encomiast.ica carmina reperies. Jamprimum in lucem prolata ab authoris
nepote. Lugduni, ex officina Ludovici Elzeririi AO C13 13 XCVIII.
Op de keerzijde van den titel is een gedicht vm Janus Dousa
Nordovix 1) aan Albertus Verlanius, den kleinzoon van Junius, terwil
na de opdracht van Verlanius er nog een gedicht van Dousa aan
Juuius zelven voorkomt, nevens gedichten van Johannes Latomus
PASSIM.
en Paulus Melissus. Is dit een zeldzame editie ?

TAALKUNDE,
Namen van bloemen (XXXII, 246). In vele streken van Nederland heeten de bloemen van Syringa vulgaris nagels ; o. a. in
Friesland. De oorsprong van deze benaming is juist zóó als ter
aangehaalder plaatse vermeld is. In .‘t west-flaamsch en zeeuwschflaamsch heeten de siringen, ook krunagels ; vgl. iVav. XXIX, 508 ;
xxx, 43.
JOHAN WINKLPR.
[A. J. C. Kremer deelt mede dat men deze .hloem in den Gelderschen Achterhoek en in de Meëer$ akruidnagel” noemt. S. V.
herinnert aan skorneêlkes”, vermoedelik saamgetr. uit Bkroednegelkes = kruidnagels”, altoos in dezen verkleiningsuitgang in
het s W eersche kal”, d. i. het patois van Weert in Limburg,
gebezigd. Passim verwist naar ‘t Nagelchen” der R$proviucie,
1) uit NoordwGk.
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en gist, dat de letter k welluidendheidshalve vóór de n kan ger a a k t zin.

.

1Y[ei ( X X X I I I , 8 3 ) . Megel o f M e y l i n L i m b u r g w o r d t n i e t
s a a m g e t r o k k e n t o t Mill. Mi11 i s e e n e v e r k o r t i n g v a n IMejjel o f
misschien Megel ; dit kan mogelijk bliken uit oude oorkonden.
Mei vermoed ik in verband te staan met »maaien”, en alzoo in
dezen zin te beteekenen maaiveld. T. a. pl. worden namen genoemd die blikbaar niet denzelfden oorsprong hebben. Zoo staat
.Meiboom” in geen verband met wmaaien”, maar met de maand
Mei, enz.
A. J. C. KREMER.
Hei. M e n z o u bij

Meiboom, Maybaum ‘gewis, op den klank

afgaand, denken aan de Meiboomenplanting, zoo er geen fami-

lienaam Bosboom
bestond. Ook w’are men alzoo met Maybusch
verlegen. Bjj de t. a. pl. aangevoerde voorbeelden kan denkelijk
nog gevoegd: Megpoirt als benaming een’er p o o r t t e D o e s b u r g
iu 1527 (Nihoff, Oork., VI, 2, bl. 874) en te Nymegen in 1741
(Tegenw. Staat v. Geld., bl. 199, alsook BAmeyde”, aangezien
dit Z -Hall. dorp in de volksspraak Ter Amei, Termei of Termeyde
U.
heet.
Mei. Het dorp Made bj.j Geertruidenberg heeft in zjjn naam
den eenvoudigsten vorm bewaard van het oude woord, dat, gelijk
ieder weet, weide beteekent, ook al weet ieder zich niet dadeljjk te herinneren, dat de groote grasvlakte vat1 voorheen niet geheel hetzelfde
voorkomen had van onze rechthoekige lapjes
met lijurechte sloten
L
en nette hekken. Laat ons nu bij dit bekende blijven en geen
onnoodige vergelUkende opgaven bijeenbrengen uit andere talen,
en houden wij verder in de gedachte, welke uitspraak de opene a
kan hebben in de verschillende taaldistrictjes van ons land, en
hoeveel verscheidenheid een tijdsverloop van eeuwen heeft kunnen
opleveren. Nu heet het dorp in die grasachtige streek eenvoudig
de Mei, soms met een draai naar de a, maar dat is dan ba hen
die den klank van het geschreven woord tot zijn recht willen
doen komen. Zonder het beter te weten dan velen, op welke wjjze
dit geschiedt, hebben zij dus de d van Made gesyncopeerd, hebben

TAALKUNDE.

327

den hiaat hersteld door epenthesis eenerj, en elideerden de onduidelijken; m. a. w. ze zeiden Mei. Het komt er hier niet weinig op aan,
of de a in een Frieschen of Zeeuwschen, dan wel in een Vlaamschen,
Gelderschen, Brabantschen of Utrechtschen plattelands-moud
k o m t , e n h e t i s e e r d e r b i j d o r p s g e m e e n t e n d a n be g e w e s t e n
te bepalen, hoe de uitspraak der letters en klanken is ; veelal
hebben de meest verocrdeelden, bij instinkt en zonder etymologisch
bewustzijn, den oorspronkelgken klank volkomen goed bewaard. Van
Meede in Groningen tot Milmeijen (de Middelweiden) bij Ochten,
v a n T e r Meede o p W a l c h e r e n tot Mayenburg in Pruisen kan
deze verklaring doorgaan. Gelik Hengel de bekende en in gelgke
gevallen regelmatig voorkomende verkorting van Hengelo is, kan
h e t d o o r *mijl o p z e v e n ” bekende Mi11 ook verstaan worden,
hetzij als Meyel of Meyl, hetzg in dan datiefvorm Millen. Maar
verder moet men niet gaan. Navorschers zien altijd iets van hun
gading. De genealogen hebben nauwelgks hun geslachtsboom der
familie Jansen te Amsterdam voltooid, of ze worden ontsteld door
de tgding, dat een naamgenoot Jansen, van bedrijf wilddief, brandstichter of zoo iets, tusscheo Dollart en Schelde is opgepakt, en
de taallievende grëpt naar alle homonymen en paronymen, die
binnen zin bereik komen. Voor velen is het noodig de belangrgke
plaats van &Max Miiller te overpeinzen: .Sound has nothing to do
with sonnd etymology”. Wenschelijk ware het dat wij deze nitspraak, dat de klank niets heeft te maken met een verst,andige
afleiding, konden teruggeven met een woordspeling; dat zou meer indruk
maken. - De opgever dezer vraag werd aan het slot heel aieuwsgierig. Is Milford niet veeleer een doorwaadbare plaats te midden van een paar andere, of be een molen; Middleford of Millford dus ? - Lochmey komt aan de beurt, maar moet eerst eene
kleine kunstbewerking ondergaan, De naam is geen samenstelling,
maar bestaat uit deze twee woorden: Lach Moy, derhalve het meer
van Moy, het stamslot der familie Mackintosh, met een niet
onaardig gevonden soort van gevangenis, door opeenstapeling van
rotsblokken in het meer verkregen. Met dat alles weet ik nog niet
of het kasteel naar het meer is genoemd of omgekeerd, en ken
dat woord niet als Meg, nog minder als verwant met meadowAan eene vergelgking van Mayenne .met ons Mei kunnen wi ons
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niet wagen ; wie weet waar het keltische woord in het gelatiniseerde Meduanum ons al zou brengen. De aanhaling van Jan
Cornelis May is nog wel bruikbaar; de zwakke genitief van zen
n a a m , Mayen,
wordt dikwils uitgesproken alsof ‘t een Fransch
woord was. - Van het woord mei in de beteekenis van boomtak,
zooals Van Dale omschrijft, kunnen we thans niet spreken; familienamen hebben alweer de moeilëkheid, dat ze naast de taalkundige
verklaring dikwijls eene historische opheldering behoeven, omdat
wg niet altjjd zeker zijn van den landaard dergenen, die hun naam,
veranderd of onveranderd, droegen.
J . 0. FREDERIKS.
[ A l s ~Mei” in de genoemde plaatsnamen Pweide” beteekent,
dan loopen ze evenwadig met dié saamgesteld met wr@ (= weide
van ‘t oud-Duitsch winjan”, pascere); vgl. Groot- en Klein-Azewjjn
(bij Zeddam, oudtijds Asuin), Delwgnen, Herwijnen.]
Perizonins (XxX111, 8 4 ) . D e anecdote zal wel die zijn, welke
vermeld staat in de geschiedenis van ‘t graafschap Bentheim door
W. T. Visch. Bl. 131 leest men: PVolgens het verhaal van een
thans (1820) overleden Nederlandsch hoogleeraar, zijn de Perizoniuss?n uit een boerenhuis, tusschen Bentheim en Schuttorp,
Voorbroek genaamd, oorspronkelik.
De stamvader der geleerde
familie als student naar de hoogeschool
vertrokken zijnde en
zijn naam bij den professor ter inschrgving in de studentenrol
opgegeven hebbende’ was deze van meening, dat die naam voor
een man, die onder de geleerden een rang bekleeden wilde, veel
te nederig was en dat dezelve, volgens de gewoonte des toenmaligen
tijds, i n e e n G r i e k s e h e n o f Latijnachen b e h o o r d e v e r a n d e r d t e
worden. De professor, niet wetende, dat men in het graafschap
Benthaim door het woord Bbroek” eene gemeene weide verstaat,
gaf er de gewone Nederduitsche beteekenis aan en smeedde uit
de beide grieksche woorden peri (voor) en zonne (gordel) den naam
Perizonius. De hoogleeraar, uit wiens mond ik dit bericht heb,
wees de bron waaruit hij ‘t geput had, aan. De naam van dat werk
is mij intusschen ontgaan”.
MI-.
D. ENQELBERTS.
Weerts-Sweerte (XxX11, 1 2 2 ; XXVIII, 2 2 , 8 7 ) . H e t w o o r d
weert, in bovengenoemde geslachtsnamen, kan onmogelijk het woord
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weert, weerd, waard = eiland in een rivier, zin. De vrager ver-

wart hier den genitivus met den ablativus. De (rike?) nederlandEahe
taal is toch slechts één woordje van rijk, ofsohoon dat voorzetsel
twee zeer verschillende beteekenissen heeft, een voor den genitivus,
een voor den ablativus. Andere talen onderscheiden in deze zaak
nauwkeurig, en hebben er dan ook twee verschillende woorden
voor; b. v. het engelsch heeft of voor den genitivus, from voor
den ablativus. Zoo heeft het nederiandsch ook slechts één woordje
VOOP, in twee beteekenissen, waar andere talen nauwkeurig onderscheiden en twee woorden hebben ; b. v. het engelsche for en before,
het duitsche für en ver, het friesche for en foar. - Als van, in
een geslachtsnaam, vóór een plaatsnaam staat of voor een woord
dat als plaatsnaam dienst doet, in dit geval weert; dan is dit het
van van den ablativus; Van Tiel, Van Eek, Van Dik, Van Weert.
Maar als van, in een geslachtsnaam, vóór een persoonsnaam staat
of voor een woord dat als persoonsnaam dienst doet, dan is dit
het van van den genitivus; Van Jacob, Van Xaarten, Van den
Molenaar of Mulder, Van den Wagenmaker. Het van van den
genitivus heeft een bijvorm, in samenkoppeling met het lidwoord;
namelik des voor mannelgke, der voor vrouwel$?e woorden. Het
is volkomen hetzelfde of ik zeg: van den molenaar of des molenaars.
Ter onderscheiding met het van van den ablativus, met het van
dat vóór een plaatsnaam staat, gebruikt men, bgna zouder uitzondering, be geslachtsnamen, in plaats van het valt in den genitivus,
den bgvorm des; b. v. des wagenmakers(zoou),
samengetrokken tot
Swagemakers; des molenaars(zoou), samengetrokken tot Smolenaers
of tot Smulders; des papen sone in de oude taal, voor wat wij
nu den zoon van den geestelijke zouderl noemen, samengetrokken
tot Spapen. Zoo ook ‘s Jacob in plaats Lan des Jacob (des Jacobs
zoon, de zoon van Jacob); Schoevers in plaats van ‘s -Goevers,
‘s Goedverts, ‘s Godferts, ‘s Goverts, des Godfried’s(zoon), enz. Maar het van van den ablativus, het van vóór plaatsnamen staande,
het from der Engelschen, heeft dien bgvorm des niet, ea Jus kan
onmogelzjk de geslachtsnaam Sweerts beteekenen des Weerts = van
de weerd, iu de beteekenis van eilandje in of polder aau een rivier.
Des Weer@, in die beteekenis, zou reiner Onainn zgn. Buitendien
is het woord weert, weerd, waard = kastelein, van het mannelëke,
21
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en weert, wee&, waard = rivier-eilandje, van het vrouwelijke geslacht. In laatstgenoemde betcekenis zou de genitivus dus der weerd
moeten zin, en nooit des weerts kunnen wezen. Des weerts, samengetrokken tot Sweerls beteekent dus niets anders dan (de zoon) van
den weert, van den waard, van den herbergier, van den kastelein.
ARCADTUS.

[Doch hoe is het dan met de familienamen uvan den Weerqe” en a Wtcnweerde”
gesteld? Laatstgen. thans nog alhier in de Neder-Betuwe ruimschoots vertegenwoordigde aloude naam luidt in ‘t dagelijksch leven bestendig Uiterweerd, gelijk
die ook wel vroeger, nevens Wt den Weerde, als Uyttcrwecrd geschreven voorkomt. Uit deze twee vormen schijnt te blijken, dat waard (insula) als zoodanig
beide in mannelëk en vrouwelik geslacht placht gebezigd te worden. Want men
zal toch kwalik dezen naam, die in de 12de eeuw reeds voor ridde~matig
gold, kunnen verklaren als uuit den kastelein” (gesproten).\

Dirk-‘Eheodoor (XXXII, 527). Dirk, Diderik, Dietrich = Theodorik, b. v . d e Oost-Gothische k o n i n g , d i e t e R a v e n n a i n d e
5de eeuw regeerde en in de Algemeene Geschiedenis als Theodorik
de Groote bekend is, heet in de oude liederen Dietrich (Diderik)
van Bert]. Het is niet te verwonderen, dat de Franschman, die
Theodoric niet meer gebruikt, dien naam door Théodore vervangt.
De Nederlander diende dan echter dat Théodore door Dirk weêr
te geven. ’
PASSTM.
[Théodore = Dórus (d. i. Theo-dórus):

Thierri = Dirk (Diederik).]

Daar is de scharenslijper, dat is den derden dag regen (XxX11, 528).
In mijn Amsterdamschen jongenstijd bestond er zeker volksgeloof
omtrent gebochelde menschen. Misschien nóg wel. Bij mij althans
is ‘t er nog niet uit als ik zoo nu en dan van die menschen zie.
Als we bij mooi zomerweder zoo’n gebochelde langs ‘s heeren straten en dan nog wel op de kleine-steenen, d. i. aan den huizen-’
kant, zagen loopen,
zeiden we als jongens tot elkander: >we krëgen
morgen regen I daar gaat een bochel 1” En herhaalden zich die
verschijningen, clan werd ‘t een onweêrs- en hagelprofetie. ‘t Volk
scheen in mijn tijd aan wanschapen menschen geen mooi weêr te
gunnen, zooals ‘t nog in de Betuwe den scharenslgper dit misgunt.
A .

AARSlUi.

[Dat het volk aan gtibochelclen
(ey aan scharenslijpersj geen mooi
weêr gunt, blikt niet. Die toepassing is onjuist. Neen, maar even-
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als een bewolkte lucht gevoel van mogelgke teleurstelling opwekt
bij iemand, die voor genoegen of zaken eerlang zrJn huis wenscht
te verlaten, en dus in dit geval als een kwaad voorteeken wordt
beschouwd; evenzoo ziet men, blijkens de spreekwgze in kwestie,
waarin species staat pro gecere, - regen in plaat,s van Bonheil”
in ‘t algemeen 1 - in de ontmoeting van een gebochelde een kwaad
voorteeken. Waarom? Omdat het volksvooroordeel weleer in mismaakte of gebrekkige menschen, denkelijk met het oog op Ev. Joh.
9 v s . 2, 3 ( w i e h e e f t ,e; >gezondigd” !), v o o r w e r p e n vat] Gods
bizondere gramschap zag. Van hier ook de spreekwijs wacht u VOOT
de geteekenden, d. i. (volgens de populaire Schriftverklaring van
vroeger dag) voor degenen die God geteekend heeft (door een
lichaamsgebrek, enz.). Dit, met het oog op Gen. 4 vs. 15, welke
plaats alzoo schromelgk misbruikt wordt, vermits de Heer geen
teeken st,elde in den persoon van, maar ten behoeve van - Kaïn.
Intusschen heeft de heer 8. ons op een goed spoor gebracht, want
wi komen nu tot het besluit dat het scharenslgpersbaantje in de
dagen, dat eerstaangevoerde uitdrukking ontstond, meesttijds door
.gebochelde of gebrekkige lieden werd waargenomen.]
Oude-wijven (X.XT.V, 415). Ik wist niet, dat er een soort van
golven bestaat die zoo genoemd werden. - Evenwel geloof ik niet
d a t d i e aoude wlJven” iets te maken hebben met het spreekwoord.
Ik ben nog niet overtuigd, dat mgne afleiding niet goed zou Z&I.
Ik kende ook al niet de bijvoeging Boude wijven met hellebaarden”. Wel heb ik meermalen hooren zeggen Dal regende het oude
wijven”, - en terstond daarop door een ander: adat was nog niets
als er maar .knuppels bij ‘vielen om ze dood te slaan”, doch m. i.
is uit dergelik bivoegsel niets te bewjjzen tegen het Bwhole waves”,
want ‘t is klaarblgkelgk van later tid, een zoogenaamde geestigheid, voortzetting der aardigheid, en van het misverstand, dat door
geljjken woordenklank wordt veroorzaakt. - Het regenen van Bbak- .
steenen” i s w a t a n d e r s . r Het regent of ‘t met bakken van den
hemel gegoten wordt”, zegt men. Een ander heeft allicht daarbg
aan steenen waterbakken gedacht, en, om de uitdrukking te versterken, bi h e t w a t e r o o k n o g d e b a k k e n u i t d e l u c h t l a t e n
vallen.
8. J . C . KREMER.

-
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(XxX11, 4 3 7 ) -.. of bummelen (met hoogduitsche u uitgesproken) beteekent *met een bommeltrein (Bummelzug) reizen”.
Eet woord is in volle volksgebruik, althans in Holland. In overdrachtelgken’ zin ook ombommelen, ombummeleu, zooals ze doen,
die alle Bheilige huisjes”, welke ze op hun weg ontmoeten, bin-.
nengaan om iets te drinken. Vandaar ook bommelen, ombommelen
= zeuren, treuzelen, langzaam iets uitvoeren, langzaam voortmaken.
Bommelen

[A. J. Servaas v. R. vergelikt Bummler (lanterfanter, straatlooper), Bummlerzug (gewone trein, die ‘aan elk station stopt, en
dus langzaam vooruitkomt. A. Aarsen meldt, dat het woord als
term voor heimelgk schoolverzuim te Amsterdam in zwang is.]
Hannekemaaiér.

Geen Hans, Hanneken (Nav. XXXII, 185) schijnt
hier te voegen. Mij dunkt, ‘t woord is zuiver Nederduitsch (Nuv.
XxX1, 577). Als men ~Hannemansmathe” (benaming a” 1378 van
een goed to Heker, kerspel Doesburg, Herald. Bibl. 1882, bl. 43)
in zane gedachten samenkoppelt met »de Hengmeug” (bouwland
te Lienden ; weiland te Deest, dito te Kessel), Bde Hengmijn”
(bw. te Zoelen), Bde Hangwaard” (bw. te Geldermalsen); en bedenkt dnt wat b. v. in de Nedrx-Betuwe een sng (ang, anger, soms
met voorgevoegde n) is, in de Graafschap (vgl. Rayink, Wissink)
somwglen, in Overysel bestendig enlc, ink luidt: - zoo ziet men
in hanneke eenvoudig zulk een ang, eng, bank, herik, in een òf uit
misverstand òf door de volksuitspraak in verloop van tijd voortgebrachten verlengvorm. Of misschien beter, zal hanneke ontstaan
zin uit ‘t gansche woord, waarop bovenstaande landerijen-benaming wijst, zoodat de oudste vorm der uitdrukking is geweest
.hankmyn”- of ahankmen”-maaier, d. i. aveld-weide-maaier”. Want
men (meng) = ment of meent, myn (myng) = meynt schijnt, evenals
mat, met, made, mede, gemeet, uit meten geboren, en duidt, gelik
maat, eene zekere hoeveelheid gras- of hooi-land aan. Terecht vermeldt derhalve de Woordenl&t van de Vries en te Winkel dit
J. A.
woord.
Masteluin (XXXIII, 37). Eene broodsoort Kiliaen heeft: Masteluyn, Misteluyn, Farrago, dat verschillende soorten van koorn,
en ook mengelmoes beduidt. Inderdaad is masteluyc-brood saamgesteld voor de helft uit tarwe- en voor de wederhelft uit rogge,
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of voor twee-derde uit tarwe- en voor één-derde uit roggemeel.
Mistelain is misschien de oudste vorm, en Bmiste” leeft wellicht
0. P. ROOS.
voort in het woord ,vermischt”.
VRAGEN.
Brink. Hi woont op de Brink, hg heet van den Brink. Wat
1. LAURILbARD.
beteekent dit woord ?
[Zie Nuu. XxX1, 463, 4. In ‘t Middeneeuwsch-latjjn Bbrinco”.
‘t Woord, dat mannel~k is, gelik de familienaam v. den Brink
leert, laat zich vermoedelgk ontbinden òf iu Bree-enk = breed
veld, òf in Bero’s-enk = veld van Bero of Baro, oude mansnaam.]
Elsasz. De naam dezer (thans) Pruissische
provincie luidde in
1505 Elsaten, in Fransche charters van 1505,17 Elsate ; in ‘t Lat+
Alsacia, in ‘t huidige Fransch YAlsace. In een Dnitsch charter
van 1521 komt *der Edelsasz” voor. Verklaart deze laatste oude
variant den naamsoorsprong?
Kenwerwetech
Hollandech (XXXIII, 228). Men kan er bgvoegen,
dat er soms woorden worden gebezigd, die, zoo men ‘t verbaud
niet kende, zouden doen vragen: wat moet dat nu beteekenen 3
Bijv. als examens voor den rang van hoofd- of hulponderwgzer
zullen worden afgenomen, vermelden eenige dagbladen den loop
dier examens onder ‘t opschrift >Acte-examens”. Indien Bilderdik
en Siegenbeek eens opstonden en die uitdrukking lazen, zouden
zi ze begrijpen?
X.
[Zoo zg onze tidgenooten waren, gewis.]
‘t Is kermis in de hel, - zegt men in N.Brabant, indien bi
regen de zon schgnt. Wat beduidt dit gezegde? l) Sommigen
beweren, dat het moet zjjn #kermis in de hegge”, omdat bjj regen
met zonneschjjn het gevogelte zich in de heggen verschuilt en aldaar
listig zingt s),
‘) Er kan aan ten grondslag liggen ‘t denkbeeld van satanische vreugd OVBI
de teleurstelling der aardbewoners, die zich, alhoewel de zon schijnt, toch door
dien, regen belemmerd gevoelen in hun genot, bU uitgengsplannen,
enz. R ED.
1) &ermis in de hegge” kan beduiden BKermis in ‘t bosch, “omdat de
regen de eert@ uitsluitend in de open-lucht feestvierende kermisgangers naar
de bossohen dreef.
R ED.
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Xeraik. Kan het woord kerdik, als by- of toenaam voor een
Israëhtisch man in gebruik, uit, het Hebreenwsoh of uit het Arabisch
afgeleid ‘r’ En wat is dan de beteekenis daar van ?
[Men bespeurt geen hier passenden Hebr. of Arab. wortel. Dus,
denkelik Jodentaal.]
KaQ. In N.Brabant en ook elders heb ik herhaaldelijk gehoord,
indien iemand ten-zijnent ‘s avonds een partijtje gaf, de uitdrukking : Bhet is heden avond kady be. . .” Wie weet den oorsprong
van dit woord?
X.
[Geeft Nau. XXXII, 438, misschien eenig licht?]
Loet, enz. In oude charters, waarbg jaarmarkten worden ingesteld, is meermalen sprake van Bloet, gheleyde en merctrecht”;
bev. Bdie v a u h e n e g o u w e n s y n sculdig l o e t ende gheleide mer
gheen merctrecht in der stat van hertoghenbossche”. Wat beteekenen de aangehaalde woorden ?
[Loet-recht = buurt-schatting? Gheleide-recht = schatting wegens vr$geleíde? Vgl. iVav. X X V I , ~$6; V I I , 8 1 ; VIII, 2 8 5 ;
XxX111, 224.1
l e i b o o m , Meidrank, Bbeitak. ‘t Eerste leid ik, met ‘t oog op de
Meiboomenplauting van lVav. XXIX, 5 0 3 , 4 ; X , 8 7 , 2 9 2 ( n . )
liefst van de Germaansche, dus Heidensche Meifeesten af. Maar
waarom noemt men den tak, die op een in-aanbouw-zind huis,
zoodra ‘t onder de kap komt, geplant wordt, b, v. in Overbetuwe
een Meiboom ? ‘t Gebruik om zoodanigen tak te planten, kan zeer
goed uit gezegden natuurdienst z;jn ontstaan, maar waarom dien
Meitak of Meiboom geheeten? Moet men uit die benaming afieiden, dat oudtgds bepaaldelik of meestal in Mei, minstens iu den
vóórzomer gebouwd werd? wMei-dag,
verhuisdag”, heet het nog heden
onder den volke. - M e i i n M e i d r a n k , Meiwin z o u i k l i e f s t
met ‘t oog op Nav. XXX, 311, 542, 3, uit de R. Kath. Mariavereering afleiden. En danken hieraan ook niet de Mare&akken
op Kerstmis van ìVav. XXX, 64 hun oorsprong? - De Meitak,
welken men bg ‘t binnenhalen van den oogst op de laatste vracht
plaatst, zal, volgens Geld. Volksalm. 1872, bl, 37, even goed als
‘Meiboom, uit bovengenoemde Meifeesten spruiten. Doch in Bloeimaand is ‘t oogstgewas nog ver te zoeken, en ook in Juli, dus
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vóór ‘t rgpen van den oogst, plaatst men een tak op de laatste
hooivracht; daarom zie ik in dezen meitak liefst een maaitak. Heb
ik recht?
Parmantig - karkastig. Aldus heet ‘t in ilueder-Betuwe
van een
pedant, van iemand die veel drukte op zijn lif heeft. Ook wel
~parremantig” e n Bpromantig”. Wat is de grondvorm en herkomst
dezer woorden? ‘t Eerste hangt toch niet zamen met Dpweermentlick” of bpuermentlick” in oudere giftbrieven (in de formule Bpweermentliken om gode wil” (biv. a O 1465), in latere >puirlyck” (bijv.
a” 1591) d. i. puur, louter, zuiver, enkel om Godswil)? Of is ‘t
verbasterd uit >prompt” (in tevens, verbasterde beteekenis)?

5,
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Alting (XXXIU, 92). Uit de vraag blikt niet of den vrager bekend is Albertus Samnel 8. Joh. fil. Alb. nep., predikant te Kampen 1804, t 1823, op 16 Aug. 1796 te Leiden ondertr. m. Sara
Mr. J. 1. V. DOORNINOK.
Gerhardina Uhlenbruck f 1837.
Bosch (XxX11, 300). Mathias B., geb. 12 Juni 1744, t 24 Oct.
1767, was zoon van Joos Conrad, Johan Theodoorzn, geb. 17 Juli
1700, t 7 Oct. 1747, bij Anna Gertruda Schopman (t 24 Aug. 1786
na hertrouwd te z1Jn geweest met Jacob Spruit, geb. 1707 Oct.?
t 1 Jan. 1776). Hg huwde Maart 17G6 Anna Lucia Cramer
v. Veeren, geb. 1746, wier moeder heette Judith Elisabeth Loogen
(geb. 14 Dec. 1725, + 25 xei 1765). Uit dit huwelik werd geboren na den dood des vaders, 16 Dec. 1767 Anna Gertrnda
8. 0. BOSUH REIT!A.
Jacoba B
.
de Bye (XXXI, 298). In N.-Brabant bloeit nog een geslacht
de B., waarvan een tak zich naar Holland verplaatste (Thierry de B.).
In min jeugd ‘heb ik weleens hooren vertellen, dat de Bye, des
Abeilles en Benen, drie bekende geslachten, denzelfden oorsprong
hadden, als afstammende van Geuze Kls, die te ‘Y Hertogenbosch, toen

-
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de stad door de Staten was ingenomen, gereformeerd werd om hare
plaats in de St. Janskerk niet te verliezen en van wie ‘t r$mpje
getuigt :
;Geuze Elst,
Heeft de heele Meyer;j verfelst”, namelik door hare talrëke afstammelingen, die overal in de Meyerij
verspreid en als $jverige voorstanders der gereformeerde religie
bekend waren. - Voor de waarheid van een en ander kan ik niet
instaan; integendeel houd ik die drie geslachten, welke misschien
denzelfden oorsprong hebben, voor ouder dan de inneming van
‘s Hertogenbosch l).
A. J. C. KBEMER.
Cloeck, Kloeck (XxX11, 138, 340). Harkenroht maakt, in zine
Oostfr. Oorspronkelykhedep, 2de druk, 11, 854, gewag van Beenen
originaalen verzegelden brief van den jaare 1648 den 6 Maart,
daar in Eilert Eggeriks te Loppersum in de Ommelanden verprigt
eenen zeekeren akker Heemstede by den Moolenwerf, aan den
Wymerschen weg, allereerst gepagt van den Edelen Enno Cloek
van Barchuisen, te Tunum en Oldendorp (beide in Oostfriesland)
Erfgezeten, wiens egtgenoot was de Edele vrouw Clara de Mepsche
van Loppersum s). - CJit eene geschrevene verklaring betreffende
eene waterleiding dd. Appingadam 10 Juni 1745 blijkt, dat toen
aldaar woonachtig was: Dde heer F. J. v. Cloeck”. - Den 23 Maart
j761, zinde de dag van het christelgk Paschafeest, gecopuleerd
na drie achtereenvolgende zondagen, de Hoogwelgeb. heer Wigbold Gerhard Aldringa van Wirdum, heer op Rusthoven, met de
Hoogwelgeboren freule Abelina Kloek ‘t zum Berenklau “) te Delfz,Ul
(Trouwboek van Wirdum, bg Appingadam).
MO.
Cloeck, moeck, Cloegh (11, 375 ; 111, 363,364 ; IV, Bibl., bl. LSIV;
‘) Juist! Ook zou, zoo deze veronderstelling opging, hier te noemen z;jn het
reeds in den vroegen riddertijd riddermatige geslacht v. Beinhem, welks naam
in z$n ouden variant v. Beyenheim (-heem) misschien ook wel aan bijen berR ED.
innert.
a) De de Mepsche’s waren te Loppersum gegoed en bezitters van ‘thuis den
Ham’ aldaar.
3) Reeds ao 1391 ziet men eenen Ryckwyn Cloeck tot de Berenclau
Rk?D.
(0. Groessen) vermeld in Geld. Volksalm. 1883, bl. 11.
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VIII 0, Vr. K K ; en Alg. Reger). Mr. Jacob Cloeck, burgemeester
van Alkmaar, wtts gehuwd met Helena Coster, die, 11 of 17 October 1786 overlgdende, tot erfgename had hare nicht Maria Eeusing
of Hessingh, t 30 Januari 1804 te Alkmaar, gehuwd met Casparus Coaterus (VL& wien zë echter 2 April 1783 zich scheidde), zoon
van Isaac, notaris te Amsterdam, bi Debora Otto (hertr. met N. N.
v. der Noot de Gietere, gouverneur onzer bezittingen op de kust
van Guinea). Zie de oproeping van erfgenamen in de Staatscourant VB!I 8 Dec. 1855 en 30/31 Maart 1856. Hoe was Maria
Hessingh eene nicht van Helena Coster? Over leden van dit geslacht
zie men nog Herald. Bibl. 1873, bl. 212 ; 1874, bl. 22,102, noot 3,
bl. 333; en de Kwartierstaten v. Nederlandsche geslachten. v. M.
Cloeck. Zie dezen naam in Nihoff’s Oorkondenverzam. 0. a. prikt
Gadert Cloeck’ met Z&I uithangend zegel in groen was in dentrm&fixbrief v. 31 Mei 1441, behoorende bi den verbondsbrief
(i, d. 19 April 1436 voor ‘t kwartier van Zutfen) tusschen de RP .
en de steden ‘s lands van Gelre. Hij zal wel één persoon zlJn met
Gadert Cloegh, die voor ‘t kwartier v. Z. den verbondsbrief (van
gelike strekking) i. d. 3 Mei 1418 bezegelde. Zie hem en z$e
dr Margriet, 2ae vrtiuw van Willem Stevenszn v. Roderlo, vermeld
Geld. Volksalm. 1882, bl. 163. Zie Mr. Pieter Cloeck, raad van
Amst. ao 1659 met wapenschild, vermeld Nuv. XXIX, 391; XxX1,
381. Alsmede Mr. J. v. Doorninck’s Geslachtk. Aant., bl. 457;
Herald. Bibl. 1880, bl. 21; 1881, bl. 172; 1882, bl. 163, 5, 176,
85 ; 1883, bl. 57, 9 ; en inzonderheid in laatstgen. jaargang ‘t zaakrgk opstel van onzen H. M. Werner. Dat is genealogie behandelen!
Men raadplege ‘t register ‘) achter dat voortreffel$ stuk op den
naam Cloeck (Cloick), waar bl. 165 Knoeck zal moeten luiden
Kloeck %), en dus BKnoeck” uit dat register dient verwiderd. Zie
‘) Waarom ook geen register van plaatsnamen? ‘t Zu afzonderlgk, ‘t ZU
tusschen de familienamen door I Zoodanige registera geven aan zulke opstellen,
als er thans een vóór ons ligt, blëvende waarde.
‘) In die veelomvattende r@drage tot de geneal. v. ‘t ges). Mom”, met
prachtige, door den auteur zelven vervaardigde wapenafbeelding in kleurendruk,
komt op dezelfde bladz. eene verschriving voor, want Zweder v. Cuylenburg,
de sehoonvader van Jacob Mom ($ lö21), moge gegoed geweest zin te Maurik
(Nederbetuwe), waar men nog steeds Dde Ridderhofstad (sic) Kuilenburg” ont
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Geld. Volksalm. >1871, bl. 84. Joh. Clpecken (f 4 Febr. 1605)
schonk een kroes met een schaaltje er op, wegende 4 mark, 2 lood,
a a n d e s t a d K a m p e n (Bÿdr. Gesch. Overysel, 111, 148). Ilutger
moet, hij waq zonder twgfel nooit heer van Maurik. Hier heeft verwarring plaats
met de graven van Culemburg, gelik biv. uit Herald. Bibl. 1879, bl. 129, 31
(noot 1) blijken kan. Van die grw3n ging de heerl. Maurik in 1698 op v.
Delen over. - Een S. v. Cuylonburg was in 1718 geërfd te Drumpt, bU Tiel,
in welke stad ook leden dezer familie woonden. Ze stierf vermoedelik,
in den
aanvang deses jaars (1883) uit, in eenvoudigen levensstand te Ek-en-Wiel,op een
erf, nóg ‘t Huis Wiel geheeten, omdat ter plaatse nog in ‘t begin dezer eeuw het
kasteel ‘t Huis te Wiel stond. Overigens, indien de beginselen, welke de geachte
schrijver (blz. 240) den Maas-Waalsehen amptman Jacob Mom (t 1621) bij zijn
aanslag op Tiel, tot diens verheerlikin,m toekent, in diens, natuurlijk naar onze
omstandigheden, eischen en behoeften gewgzigden
trant, ten huidigen, op
dit punt misschien toch soms al vri hacholgken dage ingang mochten vinden,
dàn . . . . driewerf wee n, o min dierbaar vaderland! Waar zulke feiten spreken, is elke discussie overbodig. Wel komt het bU de beoordeeling ran @ten
terdege aan op billike, onbevooroordeelde waardeering der beginselen en
drijfveeren,
die tot ‘t verrichten of plegen er van hebben geleid; maar toch,
zelfs ‘t loffelgkst doel vermag de middelen nooit te heiligen ; hoeveel te minder dan, ingeval de loffelijkheid van dat doel door velen wordt betwijfeld,
door nog meerderen ontkend. Op die wis zou men de daden van Ernst Mom
(t 1596) ook wel kunnen bemantelen of vergoelëken;
toch heeft z$e door-endoor degelijke bekendheid met den boven allen twëfel verheven adel en
‘t aanzien van ‘t geslacht M., - welke be de kenschetsing van personen
eigenlik niets ter zake doen, - den geëerden schrijver billëkerwijs niet verhinderd dien Ernst voor te stellen als een schurk, een ellendeling. Engeenszins kan de heer W., met de Historie aan zijn zijde, gerekend worden bë die
voorstelling den naam Moni te hebben misbruikt. Dit met ‘t oog op de noot
van bl. 241 I -Volgens Fahne en Werner (t. a. pl., bl. 97) is ‘t Nau. XxX111,
239 vermelde charter in den Cod. Dipl. bg v. Spaen valach, ofschoon Gerardus
Mummo, de stamvader van ‘t wijdvertakte geslacht Mom, in 1177 leefde.
Mumendorp wordt opgesomd onder de bezittingen der abdë Epternach, waarin
paus Victor IV haar 9 Juni 1161 bevestigde (v. den Bergh’s Oork. v. Holl.
en Zeel., 1, n” 141). Staat ook deze plaats met Mom in verband? -. In antwoord op de vraag door den beer Werner, bl. 169, noot 1 vaniijn merkwaardig stuk gedaan, diene, dat, blijkens de kaart in de Tegenw. St. v. G. (tegenover bl. 345), de huizingen Lunhorst (bew. Didam) en Lijnhorst (bez.‘s Heerenberg) bepaald moeten worden onderscheiden. Ook de naamsbeduidenis wist
van
op belangrijk verschil. - Jammer, dat hU bl. 170, bU de beschriving
‘t wapen der Veluwsche familie Morleth, de zoo eigenaardig-Veluwsche wapenfiguur der takkebossen, gelijk ook Brantsen die voert, voor *hermelijn
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Klouoken, wedr te Doesburg, tír. 21 Oct. 1671 Aleida Wintgens,
wede v. Helmich v. Trvenhuysen
(ibid.. V, 352). G@bert Kloeck
te Maurik (Nederb.) liet ald. 13 Mei 1695 eene dr Hermken doostaarten” verruilde; vgl. Her. Bibl. 1882, bl. 298, m.et ibid., bl. 211. In Her.
Bibl. 1881, bl. 35 werd, gelooven wij, ‘t wapen M. juist opgegeven. - Marcne
v. Wees (bl. ISZ), domheer van Utrecht, proost van Elst, was heer van den Pluimenburg
te Dodewaard (Nederbetuwe); vgl. Geld. VolkssIm. 1878, bl. 135
(1880, bl. 23) met Her. Bibl. 1880, bl. 305. -- Wat de Roode i’oren o. Heteren
betreft (bl. 186): uit de geneal. v. Balveren in Her. Bibl. 1879, bl. 15, blikt
ook, dat Christoffel v. Balveren de eenige eigenaar uit zin geslacht van dat
pand geweest is. - De bl. 188, ooot, aangevoerde Kalender (met u&-gevoegd
of -gebonden Huwlijksregister)
van Nnv. XXIV, 145, kan zeer goed voor Doesburg gediend hebben, want daar waren niet minder dan vijf godshuizen, vermoedelijk allen door edelen gesticht; zie NUV XxX11, 369-71. - Misschien
geeft opzichten8 de bl. 191 aangevoerde verschraving van v. Spaen, ‘tin de vol@
afl. van Nuv. bij Suurmondt te vermeldene eenig licht. Zou de Mom van v. Sp. ook
eene Suurmont geweest kunnen zUn? - De bl. 198 noot 1 geuite twgfel nopens
verband tusschen ‘t Overys. geslacht Moerbeke (a” 1459 Morbeken) en ‘t
voorm. kasteel Moerbeek b& Bergen-op-Zoom, scbënt misschien in zóóverre
gewettigd, als moor-beek een meer algemeene benaming is; doch hieraan daoht
onze schrijver blijkbaar niet. Daarbij, de door hemzelven t. a. p. genoemde Herman
Moerbeeck \1’as een ridder, die als hartstochtelUk
voorvechter van hertog
Willem van Gulik en Gelre in diens verwikkelingen met de Brabanters over
de stad Grave, als vermeend Geldcrsch spion op ‘t slot te Heumen gevangen
zat toen de hertog dat op deszelfs eigenaar Arnold v. Heumen, die de Brabantsche zgde had gekozen, in den herfst van 1388 veroverde, en die door
den hertog tot bewaarder er van aangesteld, straks daarna Arnold’8 dr Ada huwde; - welk alles in dien Herman een echten Gelderschman
doet aanschouwen, en dat wel op Gelderlands zuidelgkste grens. Zoodat, al mogev
Moerbeeck’s Brabantschc herkomst misschien niet aangetoond kunnen worden,
het optreden van dezen Gelderschen ridder uit dit geslacht a” 1388 onzes
inziens ve,rhiedt dit geslacht beslist Overyselsch te noemen, omdat de ascendenten vau Christina v. M., die in 1643 huwde, tot hare bed-overgrobtouders toe
Overyselaars waren. ‘t Is waar, een Johan Moerbeeck was as 1459 ingezetene
van Oldenzaal of van Deventer; maar hoe vroeg komt Mom niet reeds in Overysel voor (a” 1310 te Deventer)! Toch zal onze schrijver wel dit laatste met
mw een Geldersch geslacht noemen. Nu nog de vraag, of men Christina’s
moeder v. Rarvelt (aldus ook Gesl. Aant., bl. 46) of v. Barreveld moet ngemen.
Was ‘t niet eigenlijk Berntfelt, v. Berutfelde? Vgl. Cat. d arch. v. ‘t Des. G-sth.,
n0 544. Trouwens, ook Nav. XxX11, 349, ziet men Berfelt staan. De naam
achtint zelden voor te komen. - Uit Mr. J. v. Doorninck’s UGealachtk.
Bant.” - welke de geachte schr$er, hoe volledig anders, thans niet sohint to
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pen ; z&l zoon Cornelis bood 9‘ Juli 1719 (getuige. Willemina
Cloeck) een zoon Ggsbert ten doop aan (Doopb. d. Herv. gem).
J. A. Kloeck, luit. t. zee le kl., verving 1 Juli ‘83 den luit. t.
hebben nageslagen; tenminsten de alliantie Isabella Josina Johanna Schele
v. Welevclt x eenen Mom (levende omstr. 1700) meen ik niet te hebben opgemerkt, -, bl. 409, vgl. met B$lr. tot de Gesch. v. Overysel, V, 259, laat zich
denkelUk zine gissing, op bl. 203, Glauwe x Morrhe (niet Mom) waar maken.
Op de Harderwiker grafzerk, waaronder vermoedelUk
Johan v. Wijnbergen, Johanszn ex Arnolda Mom, begraven ligt, heeft men indertid ook
wel Morn in pl. v. Mom gelezen ; zie Nav. XXVI, 347, waar men in pl. v.
UJohan (ex Arnolda Mo@“, leze: oJohan (Johanszoon ex Arnolda Mom)“. Staan de bl. 234 genoemde v. der Hoeven’s met die van Her. Bibl. 1879, bl.
321 in betrekking? - Dat v. Heerdt en v. Warme10 azciver Overyselsche geslachten zijn (bl. 246), kan ik onzen anteur niet toestemmen. Levert hg
zelf niet, wat ‘t eerstgenoemde betreft, den (onderen) variant v. Heerde? En
Nau. XVI, 20-2 levert ‘t betoog dat v. Heerdt = v. Heerde is, terecht in
Nav. VU, 2& tot den ouden Veluwschen adel gerekend. - Aangaande ‘t wapen
v. ,Wihe bij Fabne, - zie bl. 205, noot, - doze heeft recht als hi aan v. W.
een (ganschen) leeuw toekent, want Gerrit Mom’8 schoonzoon Evert Jan v.
Neukirchen had tot moeder Seina Marge v. W. uit den tak v. W. tot Echteld,
die den leeuw klimmend, dus geheel, in onderscheiding van den tak v. W.
v. Hernen, die den leeuw uitkomend, dus half, voerde; vgl. NUZT. XXVJ, 578,
met ibid., bl. 582. De tak v. W. v. Reuschenberg had wederom denganschen
leeuw, maar gebroken, en een van de beide andere takken geheel verschillend
helmteeken (ibid., bl. 566). - Behoudens allen eerbied voor de mogelUkeherkomst
van Mom uit de Romeinsohe volkstribunen Quintus en Lucius Mummius (bl.
220) van Fahne, deelen wë hier mede wat ons in ‘t hoofd ligt, dat, naar
sommiger meening, een moor in of boven een wapen op Spaansohe, meer bepaald Andalusische afkomst heenwijst. Misschien is ‘t een curiosum. Want ook
‘t helmtecken van ‘t wapen der in afkomst en naamsoorsprong zoo zuiver Veluwsche Delen% vertoont de buste eener vrouw (met loshangende ha&); maar, luidt eene familietraditie, - vermits die buste eene Moorin voorstelt en derhalve op Spaansche herkomst ziet, heeft de stamvader van ‘t geslacht, sedert
zëne overkomst herwaarts en beleening met een Veluwsch riddergoed (Deelen).
hiervan den naam aangenomen. Dit is zeker, dat ‘t oudst-bekende zegel v. D.,
een maegscheidszegel van a” 1415, die buste noch eenig ander helmteeken te
aanschouwen geeft. Dit een en ander lokt wellicht eene verklaring uit van een
deskundige omtrent de beteekenis der moorengedaanten in en boven (ook
neveqs 3) wapens. Herinneren ze aan de kruistochten? En werden ze niet, sedert
deze, vooral als helmteeken gebezigd, of toegevoegd aan de reeds bestaande
wapenfiguur? Zoo ja, dan sluiten ze geenszins oud-Nederlandsche
of Duitsche
afkomst uit, tenzij de naam zelf van ‘t geslacht hiertoe noopt. Wat beteekent
derhalve de naam Mom ?
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zee 2de kl. A. C. v. der Sande Lacoste als dienende aan boord van
Z. LM. wachtschip te Willemsoord. Te Deventer en Zwolle ontmoet
men nog den familienaam Kloeke, in eenvoudigen levensstand. Een weiland te Wamel heet de Kloekelanden, een dito te EnspGk
Klokkenbosch. Of wist dit laatste op iets soortgeliks als in de
,I(lokkenwaai” van ~luu. XXVI, 541 In eene oorkonde v. 16 Oct.
1 5 3 1 bi Nihoff ( V I , 3 , b l . 1604) i s s p r a k e v a n e e n BCloecken
weertken”, o. Aart -(bij Paonerden). Te Groessen is het Kloecketiend bekend, wat opgehelderd wordt door hier boven, bl. 336, noot 3.
M o e t m e n n o g n o e m e n v. Heker gesegt Cloecking (vgl. Herald.
Bibl. 1882, bl. 36 met bl. 42, 51,3).
J. h.

.

Sloet -v. Broeckhuysen (XxX11, 544). Ludolph Everard Willem
Sophronius bar. Sloet v. de Beele, geb. te Zutfen 19 Juli 1760,
geh. 7 Jan. 1783 m. Geertruida Anna Margaretha v. Broeckhuysen,
vrouwe van Oldhuis, geb. 1763; dr v. Wilt Hendrik, heer van
Oldhuis, beschr. in de ridderschap van de Veluwe, en van Scheltina A n n a Ida v . Aysma v . L a u t a (Nav. X X I X , 4 9 1 ) . U i t d i t
huwelëk J a n A d r i a a n J o o s t , g e b . t e Zutten 1 9 O c t . 1 7 8 3 , l i d
der ridderschap en prov. staten v. Gelderland, district-commissaris van Veluwe, $ op de Beele (nabfi Zutfen), gehuwd geweest
met Johanna Jacoba Sara Visscher uit Utrecht, bi wie Ludolf
Anne Jan Wilt, heer v. de Beele, oud-gouv. gen. v. Oost-Indiën,
woonachtig te Arnhem, en Bartholomeus Willem Anne Elisa, oudpres. der rechtbank te Zwolle, ald. nog woonachtig.
Mr. A. P. bn. SLOET Y. ZWANENBURG.
[H. M. Werner, die Wiit Hendrik v.’ Br. zoon noemt vau Johan
Otto bij Margriet Elisabeth Op den Berge, en S. A. J. v. Aysma
v. Lauta vermoedelijk Schelto’s dr bg Anna Ida Spruit, verwist.
naar Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aant., bl. 384, waar de gade
v. J. A. J. Sleet tot Oldhuis uiet Visscher, maar Visser heet.]
V R A G E N .
v. Adrichem (XXXT, 584). In de Haarl. Ct. v, 22 b’ebr. ‘83 dankt
de weduwe van Dr. 1’. N. Boom, geb. v. Adrichem, te Zierikzee, voor
de bluken vun deelneming ontvangen bg het overliden haam zoons
Cornelis. Behoort deze tot de Nav. XXXII, 530, 1, vermelde, van
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het adellijk geslacht bi de Beverwijk afstammende familie? Hoe
is haar wapen?
de Bye-lKom. In het werkje van v. Dam v. Brakel: De oorsprong van Loevestein en Monnikenland, leest men bl. 56: >De
wed. van Jonkh. Marcus de Bye (Margareta Mom) schonk een
geschilderd glas met wapen (bij den bouw van het huis ‘t Ooijev a a r s n e s t t e B r a k e 1 a” 1649), v e r t o o n e n d e 1 e n 4 i n g o u d
dwarsbalk v. zwart,, 2 en 3 in zilver drie ‘molenijzers v. rood.
D r . E I . C. Rogge in zijn » B e z o e k e n o p L o e v e s t e i n i n 1624”,
bl. 75, noemt de vrouw van Narcus (commandeur en kapitein
op Loevestein) daarentegen Margaretha Mons. In het geslacht
Mom is zij totncgtoe niet bekend of tehuis te brengen. Gaarne
zou ik weten: l”. wie de ouders waren van genoemden *Jhr. M .
de Bye? 2O. hoe zene vrouw heette, en zoo z1J eene Mom was,
wie hare ouders waren of waar zij in dit gesl. te huis behoort?
3O. van uie ‘t bovenbeschreven wapen is?
Amersfoort.

H. M. WERNER.

‘IUoeck (XXXII, 340). Komt in de bewuste genealogie ook voor
zekere Jacobus Kloeck, die leefde in de t’weede helft der 17de eeuw,
huwde Anna Maria Hubert, en voerde In goud een zwarten, zilvergehalsbanden hazewind, en tot helmteeken een uitkomenden zwarten adelaar? Zoo ja, wat staat omtrent die beide echtelieden, benevens hunne bloedverwanten’ in de opgaande .linie, aldaar opgeth. D.
teekend 3
Murray. Jhr. Johan (John 3) M. (ook Murrai, ili20ray en Morai),
kapitein en majoor (?), wedr van N. (3) May, tr. 15 Dec. 1651
Bauck v. Meynsma en -t 19 Nnv. 166G, begr. in de kerk te Beers
(Friesland). Zijn grafblazoen was versierd met 16 kwartieren :
1. Murray of Fnllonhill
5. v. der Meer
2. Douglas
6. Uit den Hoven (Utenhove?)
3. Murray of Blackbarony
7 . Eversmin
4. Hai of Atholl i)
8. Duge-Leens (2) l)
‘) Rietstap’s Armorial kent Hay of Erroll en Murray of Atholl, beide in
Schotland; noemt ook onderscheidene Murray’s, maar geen M. of Fallonhill en
of Philiphaugh. En vermeldt Duigou de Lehec (Bretagne). Is dit wellicht
‘t tw$felachtige
Duge-Leens?
RED.

GESLACHT-

EN

343

WAPENKUNDE.

welke acht ook weer volgen, doq kruisweegs over elkanderen
gestelt” (Vrie F r i e s , 1881, afl. 9 (P). Hoe is deze kwartierstaat
saamgesteld? 1) Het wapen van Johan Murray (door Ferwerda,
De Haan Hettema en v. Halmaël onjuist opgegeveu)
is To zilver
jachthoorn van zwart, gesnoerd en beslagen v. rood; met schildhoofd v. blauw, beladen met 3 @puntige sterren v. zilver naast
elkander. Helmt. een in zilver geharnaste arm en hand vao natuUrlijke kleur, houdende een morgenster van zilver (?). Devies (7)
Zgne kinderen heetten Horatius, James, Hector, Pat,rick, Johannes,
M a r i a %leonora, C h a r l o t t a C a t h a r i n a e n E n a . W e e t Il,en zijne
ouders te noemen? Stamde hij misschíen af van het Schotsche
0.
geslacht Murray of Philiphaugh P
v. (der) Noordt (XxX111, 47). De vrager gelieve omtrent het
door hem bedoeld geslacht meerdere aanteekeningen mede te deelen,
daar het anders niet mogelik is bi de vele verschillende onder dien
naam voorkomende wapen>, uit te maken welk het verlangde is ;
bovenal of bedoeld wordt v. Noort of v. der Noordt.
v. O .
\Komt hier in aanmerking iVuv. Xx111, 250, IV, lC8; V, 2Q?
Alsmede v. Noord te Hilversum, alwaar A. v. N. het overlëden i. d.
18 Febr. ‘83 berichtte ziner echtgenoote Geertrui Sterrenberg?]
Reogers.
Aletta EL, geb. 1645, t te Amsterdam, begr. ald. 27 Mrt
1687 waarschgnl$k iu de Noorderkérk; althans 15 Jan. 1693 is
in die kerk begr. haar man Jacob Geus, geb. 1637, commandeur
en equipagemeester-generaal van Ned.-Indië, met wien 31 Jan.
1675 te Batavia gehuwd. Op eene in mgn bezit zende, toenmaals eigenhandig geschreven list van huwelgken, geboorten en
overliden, vind ik als getuigen bij de geboorte harer kinderen
vermeld den gouv.-gen. van Ned.-Indië Johan Maatsuyker, Juffr.
Hester Ranst (wie was zij?), Dirk en Risje Geus, Pieter v. de
Woestine en Geertruyd Rengers. Behoorden deze dames Rengers
tot het Nav. XXXLII, 136-8 bedoelde geslacht?
J . J . NOLTHE~IUS.

Weiland. Gaarne ontving men gegevens nopens dit Ngmeegsche
1) Jammer, dat er geen nauwkeuriger opgaaf der kwartieren volgen kan.
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geslacht, en vernam men welk wapen het voerde of voert. IR het
opgegaan in Sperna, zich noemende Sperna Weiland? En is hat
v. 0.
é é n m e t Wieland?
Jonkheer - Baron. Waarom staat Baron in tegenstelling met Jonkheer, steeds vlak vóór den naam, b. v. Mr. Daniel baron van Alen,
Jhr. Mr. Frederik van Alen 3 Waarom worden soms Jonkheer en
Baron te gelijk gebazigd, b. v. Jhr. Mr. Diederik baron van Alen?Alleen in ons land kent men den titel van Jonkheer. Wie weet
daarvan den oorsprong?
X.
[De jonkheerstitel toont persoonliken adeldom aan ; van hier
dat men in Hoogduitsche woordenboeken Junker vertolkt ziet door
jonker of edelman. Elk edelman is per ae jonkheer. Deze titel
moet dus vóór den persoonsnaam staan.
Baron, daarentegen,
a l s b e d u i d e n d Bman” (bg u i t n e m e n d h e i d ) o f Bvrije m a n ” ,
van hier in oude genealogieën, en%. v e e l m a a l s Bliber baro”
vgl. ‘t hoogduitsche DFreiher r”, - staat in ‘t nauwst verband
met den geslachtsnaam, die vau ‘t stamhuis of de heerlgkheid
ontleend werd, w a a r v a n d e e d e l m a n d e m a n ( h e e r ) w a s b i j
uitnemendheid (vgl. NCCV. XxX111, 2 1 , 2 ) . D a a r o m m o e t d e z e
titel oumiddellijk vóór diens geslachtsnaam staan, en gedoogt hij
soms, - òf in geval van ouden adel, òf, misschien juister, in geval
de edelman in kwestie hetzg als heer of anderszins tot, de heerlijkheid, waaraan hij z1Jn naam ontleent, nog in betrekking staat, den jonkheerstitel als vóór zich uitgaand. In deze opvatting van
den baron-titel zal dan ook wel de reden liggen, waarom de zonen
eens barons, zoolang ZG _ bë hem in huis wonen en minderjarig
z@, niet met dezen titel, maar met dien van jonker worden toegesproken. Evenals òns Freule van Fraulein, zal òns Jonkheer van
‘t Hgd. Junker herkomen. - Ten a,lnzìen v a n J o n k v r o u w (Nav.
XxX111, 239) neme men nog in aanmerking, dat, volg. Herald.
Bìbl. 1882, bl. 21, noot 1, aan de echtgenooten van edellieden
alleen dan de titel van ~vrouw” toekwam als deze ridders waren ;
ZOO neen, dan werden ze zelfs als weduwen ,Jonkvrouw”
getite1d.j

’

GESCHIEDENIS,
--Nobel Treft men Nan. XxX11,394, Nobel aan in N. Brabant (’ tGinneken?) en ligt een N. te BijswlJk (Nederbetuwe) begraven (NW.
XXVI, 65, 416; en vooral Geld. Volksalm. 1878, bl. 61-3; 1879,
bl. 39 ‘): de oudst-bekende leden dezer familie behooren
in Zeeland tehuis; immers Pieter N. en zin broeder (s), kinderen van
heer Clais N., grondbezitters op Schouwen, gingen 14 Jan. 1286
met graaf Floris V van Holland een verdrag aan over ‘t stichten
van e e n h a v e n (BrouwersRoven)
met een dorp in de landstreek,
welke (vermoedelik naar henzelven) &eer Claiskinder Nieuweland”
heette. Van haven en dorp met erf, die zi stichten wilden, Z O U den zg de helft aan den graaf overgeven of opdragen, mits de
graaf met hen gezamenlijk van die stichting de kosten droeg en
huu geen moeite aendeed zoo zg voor dat nieuwe dorp iets avan
den houde (oude) lande” (Ouwelant) behoefden. Die van Breidorp
(bi BrouwersLaven) zouden de sluis 2) en de vliet bekostigen;
maar ook hiertoe verklaarden zë met hunoe vrienden gaarne te
willen bijdragen. Het r>verval” van dat nieuwe dorp wilden zë met
den graaf deelen,
elk de helft, doch de visch uit sluis en vliet
ten behoeve der graafldke keuken afstaan. Den open brief, behelzende deze overeenkomst, welken zi den graaf toezonden, bezegelden
l) wuar men bgvoege dat Joh. Nobeliue, pred te Koudekerk, 28 Aug. 1601
op de Z. Hol1 synode te Ciouda tegenwoordig was.
3 Van die sluis zegt de Tegenw. Staat v. Zeeland (X, 357) a” 1753: haan
‘t begin der Haven ligt een steenen Sluis, die ‘t laatst in 1730 hersteld is,
waarmede het opkomend zeewater in een Spuy of Verlaat, aau de zuidwestzide
der stad, met een haar graften gemeenschap *ebbende, ingelaaten, en tot
schuuring van de Haven opgehouden wordt”. Omstr. 1472 zal Br. tot eene Et8d
verheven zijn. Op de. kostelëke kaart van Schouwen in de Tegenw. St. staat
Klaaskinderkerk bg Brydorp vermeld, alsmede onder de jurisdictie v. Brouwnrahaven de polder Zuider Bieuwland.
22
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zi met hun eigen zegel. Brief en zegel ziju nog (in originali) in
‘t Ri ksarchief voorhanden ; zie Mr. L. Bh. C. v. den Bergh, Oork.
v. Holland en Zeeland, 11, bl. 256. Dit zegel heeft dus voor de
thans levende Nobel’s misschien groot gewicht. - Bij de a0 1877
(grootendeels op ‘s Rijkskosten) prachtig uitgevoerde restauratie
van ‘t ruime kerkgebouw te Brouwershaven toonde men mij een
massieven pilaar, aan welken men de herinnering van graaf Floris
verbond, maar hoe, is mjj ontgaan. De Tegenw. Staat, die dit
gebouw zeer uitvoerig beschrjjft, geeft als stichtingsjaar op a” 1293,
‘twelk op een stuk hout in die kerk in 1753 werd aangetroffen.
J. A .
Misschien is het dit wel geweest wat men mij vertelde.
Gemert (XXXIII, 273) - behoorde in de 13de eeuw voor de helft
aan de Duitsche orde, en voor de wederhelft aan het naar deze
heerlijkheid genoemde geslacht. Zoo werd deze helft in 1270 als
vrij land bezeten door een Dirk v. G. Een andere Dirk, één der
nazaten van den eerstgenoemde, ontving het in 1364 van hertog
Wencelaus ter leen, doch hij verkocht twee jaren later zijn aandeel aan de Duitsche orde, welke hierdoor in ‘t bezit van de
geheele heerlijkheid geraakte, waarin die bleef tot op den inval der
Franschen in 1794, als wanneer alles, wat tot de heerlijkheid behoorde, in beslag werd genomen. Door ‘t Fransche domeinbestuur
werd het kasteel in 1812 verkocht aan Mr. A. v. Riemsdijk (+ 1855),
die in 1832 van het Nederlandsch domeinbestuur eenige bouwhoeven en landerijen aankocht, welke vroeger aan de Duitsche orde
hadden behoord. De St. Jansberg was eigendom van de commander! van St. Jan te N1Jmegen l), die er een klooster had gebouwd,
de St. Janshof genaamd. Met de overige goederen der orde, werd
deze plaats door de stad genaast, terwijl in 1837 Mr. A. v. Riemsdik er eigenaar van werd. Zie Robidé v. der Aa. Oud-Nederland;
Craandijk, Wandelingen, VI, 212; B. ter Haar Bz., BBerg-en-Dal,
Gids in Nimegen’s omstreken”, 1880, bl. 44.
H. T. Q.
Lunenburg (XXXIII, 252). Freschot in zijne Connoissance ébauchée de la Noblesse de la ville et province d’Utrecht (1713), zegt:
‘)

Vgl. lAhz;.

XXXIII, 311, noot 1.

Rm.

.1

,Lunembourg fief relevant de la Catbédrale de St. Martin d’utrecht,
porte d’argent a trois roes de gueules; c’est le blason de la famille
de ce nom. Les familles qui l’ont possédé sont de Ridder, qui en
prit le surnom, Schipperius, Bolle, v. den Berg, et Boeuft le poseede aujourd’hui”.
!
Groot-Privilegie van lUaria (XxX1, 499). Na den dood van Karel
den Stoute, werden Febr. 1477 de Staten der Nederlanden te Gend
beschreven, om over ‘s lands zaken te raadplegen. De Staten van
EolIaud en Zeeland betoogden op die vergadering, dat er sedert
jaren inbreuken maren geschied op der landen en steden vrëheden
en voorrechten, welke zij gaarne hersteld zouden zien. Zij stonden hierop zóó sterk, dat Maria van Bourgondië hun eindeliJk
14 Maart het Groot-Privilegie verleende, welks inhoud o. a. gevonden wordt bij Wagenaar TV, bl. 167. bIr. J. Doornik heeft in
zitre dissertatie aangetoond, dat het door Maria’s zoon en opvolger
Filips bij zijne meerderjarigheid, met toestemming der Staten zelven, op de dagvaart te Geertruideuberg 12 Dec. 1494, herroepen en
tenietgedaan is. Eéne der voornaamste redenen, waarom Filips het
Groot-Privilegie niet heeft willen bevestigen. schijnt geweest te
zijn, dat den Staten daarbij vrijheid verleend werd, om naar welgevallen vergaderingen te houden, welke vrqheid Filips strgdig
achtte met zijne hoogheid.
H. T. 0.
GrootPrivilegie v a n laria. D i t p r i v i l e g i e , d o o r M a r i a v a n
Bourgondië aan Holland, Zeeland en Friesland bi hare inhuldiging als gravin van die landen te Gend 14 Maart 1476/77
verleend, werd destgds als het palladium hunner vrijheden beschouwd. En geen wonder, daarbij toch gaf Maria een groot deel
van hare macht in de handen van hare onderdanen en verleende
bun vele vrijheden en voorrechten, die deze onder de krachtige
regeeriug harer voorganger s zich te vergeefs hadden zoeken te verwerven. Met dat al werd de voortdurende geldigheid van dit belangrijke charter, welke Van de Wal1 met kracht handhaafde, van
vele zijden betwist. Zie Handv. v. Dordrecht, Deel 1, bl. 661.
Zoo beschouwden o. a. Kluit (Hist. der Holl. Staatsreg., Dl. IV,
bl. 250 en volgg.), Bilderdik (Gesch. des Vaderl. Dl. IV, bl. 219)
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als afgeschaft. Er werden’ slechts vier afschriften
waarvan er een in het archief van Dordrecht bedit privilegie in zrJn geheel in het Gr. Plak. boek
volgg. Van de Wal1 leverde er slechts een uitIU. P . V . D E N BBANDELEP.

[Ook 8. Aarsen

en J. C. de R. herinneren er aan.]

JsCobus Schuts. (Vervolg van Nar. XxX111, 302-7). D S . V . d e r
Lith van de eerw. Classis van ‘s Gr., daartoe verzocht zinde, maakte
aau deze eerw. verg. bekent, dat J. S. versch,eide
boekies heeft nitgegeven zonder de nodige en voorgaande approbatie van de eerw.
Classis en dus gepecceert tegens de placaten vau den sonverain,
de resolutien van de Christelijke Synodus en de gedane waarschuwingen
van de eerw. GLassis. Zineerw. zeide, dat hij krankbezoeker voorheen een boekie aan de eerw. Classis had gepresenteert om geapprobeert te worden, aangaande Jezus borgschap l); doch dat de eerw.
Classis, dat boekie gezien hebbende, hetzelve niet goetgevonden heeft
om redenen, te approberen; waar op de gemelde J. 8. andere boekies,
zonder die te laten approberen heeft uitgegeven: hebbende de eerw.
Classis een quaeritur gebragt op de t,afel van de Christelëke Synodus,
vragende in het gemeen, hoe te handelen met imant, die een lidtmaat
zijnde boekies uitgeeft zonder voorgaande approbatie enz. ; de eerw.
kerkeraadt behoorlgk
hier op lettende heeft eenparig geoordeelt, dat
de kr. S. op het spoedigste voor deze eerw. verg. zal ontboden worden en aan hem door den praeses zin misdaadt aangezegt door welke
h$ zich heeft aangekant tegens de placaten van de hoge overheden, ,
de resolutiën van de Christelijke Synodus en de zeer ernstige vermaningen van de eerw. Classis; ten tweden dat hij J. S. h,ierover zal
Ieetwezen
tonen en schuldbekentenisre doen en ten derden ernstig
beloven dat nadezen nooit boekies zal uitgeveu zonder voorgaande
approbatie, zullende de eerw. kerkenraadt Dingsdagh avont weder over
deze zaak bijeen vergaderen. Da. v. der Lith stelt ook voor aan de
eerw. vergaderinge
dat er onlangs een boekie uitgekomen is op den
naam van J. S., met een voorreden, die op ieder bladtzëde, ja bëna

i

‘) in de lijst der door hem uitgegeven geschriften bij v. d. Aa vind ik: *Uitnementheid van Jesus borgerschap. Amsterdam, 1715”. [Lees, borgschap. R ED .].
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op ieder regel, vol is van vuile lasteringen tegens de eerw. Classis en
tegens de eerw. predikanten van ‘s Gr. ; vragende, of de eerw. Kk.raat
geen oommissie behoorde te decerneren om dit boekie te doen ophalen,
aan de Magistratus Loei ; de eerw. verg. hier over handelende heeft
geoordeelt, dat men gecommitteerdens
behoort te maken, om enige
notabele poincten en uit het boekie en byzonder ook uit die vuile
voorreden aan te tekenen en die aanstaande dingsdagh aan de eerw. kerkeraadt te vertonen ; waarop de E. verg. naar bevind van zaken zal
voortgaan en, het nodig vindende, een ootmoedig verzoek doen by den
Mag. Loei. Nadat dit eenparig was vastgestelt, zyn tot gecommitteerdens genoemt d. d. v. der Lìth en de Bruine.
10 Nov. 1711. Volgens voorgaande Resol. is de kr. S. binnengestaan, wanneer hem door Ds. praeses de eenparige Resolutie is bekent
gemaakt; ‘tgeen J. S. hier op antwoorde, liep hier op uit, dat hg zich
onderwerpt aan de resolutiën van den Souverain en van de Christelëke
Synoden; maar zeide hier toe te zyn gekomen, omdat hy vernam dat
vele en verscheide boekjes gedurig uitquamen zonder voorgaande epprobatie, gelyk als vande Venter l) en den Heer Coccejus z) die nooit
gevisiteert zyn ; zeggende vervolgens, indien ik overtuigt was misdaan
te hebben, of iet geschreven dat niet naar de waarheit was, ik zonde
scbuldt bekennen, maar de Eerw. Kkr. zal mij niet willen vergen
dat ik zal zondigen tegen myn conscientie en zeggen ik heb misdaen,
daar ik niet van overtuigt ben. - J. S. buiten zynde gegaan, heeft
de eerw. vergaderiuge
eenparig geoordeelt, dat dit andtwoordt van S.
in genen deel satisfactie was en al zijn exceptien vau alle kracht en
gronden ontbloot; en dat hy bygevolg daartoe zal moeten worden gebragt, om in alles stiptelyk te voldoen aan de bovengemelde resolutie
van den Eerw. Kerkeraad. Nadat dit oordeel van den E. Kkr. aan
J. S. door Ds. praeses is aengezegt geworden op zyn antwoordt, zeide
de kr., weder binnengekomen zijnde, ik heb niet gezegt dat ik onkundig
was van de resolut,ien van den Souverain en van de Synoden, ook
niet van de eerw. Classis, maar ik heb het bekentmaken van di eerw.
Classis niet opgenomen en gehouden als eene wet, wijl hg zeide, dat
hem door den praeses indertydt alleen was afgevraagt of hg niet be-
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f) Wie wordt bedoeld?
z, waarzchUnlUk Johannes, hoewel reeds in 1669 overleden. Xin geschriften
werden in ‘>t begin der 18e eeuw ui@gcven.
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loofde na dezen geen boekies meer te zullen uitgeven zonder voorgaande approbatie; en dair tot reden gevende, wyl het ook niet altydt
gepractiseert en gemaintineert wierde. By zeide verders, dat hy wel wil
beloven nooit een boekie te zullen uitgeven zonder de nodige approbatie, want aan de twe vorige leden van de resolutie kan ik my niet
onderwerpen. - J. S. weder buiten gestaan, en binnen geroepen zynde,
heeft Ds. praeses, nadat men hier over weder gehandelt had, uit last
van de eerw. vergaderinge, hem aqngezegt, dat de Eerw. Kerker. deze
resolutie wettig en op deugdelijke gronden genomen hebbende, oordeelt
dat hi J. S. daaraan en aan alle de drie leden zal stiptelyk moeten
voldoen; dat de E. Kkr. hem ernstig en’ vriendlyk raadt, dat hy toch
zich beter wil beraden, om eene goede resolutie te nemen ; en dat hy
toch de E. Vergaderinge, die zich genegen en genoodtzaakt
vindt om
de resolutie van de christelyke Synodus effect te doen sorteren, niet
noodtzake om met hem verder t,e procederen naar de kerkenordeninge:
zynde hem tydt van beraadt gegeven tot aanstaande vrgdag avondt,
wanneer de Kkr. weder zal byeenkomen. - Hebben d. d. v. der Lith
en de Bruine aan de E. Verg. rapport gedaan ; hun E. lazen Op vele
notabele stukken en uit de voorreden en int boekie zelfs, die zeer vuil,
liefdeloos, ja lasterlëk waren, Bn tegens de E. Classis van ‘s Gr. in
tgemeen, en tegens de predikanten int byzonder. Beoordeelt over deze
zaak nader te handelen.
13 Nov. 1711. Volgens de vorige resolutie is in dese vergaderinge
den kr. S. binnen geroepen, wordende hem door Ds. praeses afgevraagt
of hy zig nu wel beraden hadde, volgens den gegeven raadt van de
verg., en nu zoude zyn misdaad belyden, voorheen aan hem bekent
gemaakt. De kr. S. dit vernemende heeft, in plaats van te antwoorden en zyn overtredinge te belyden een schriftie op de tafel geworpen, zeggende dat daar in zyn antwoordt bevat was, en dat den
e. verg. het daar uit zonde kunnen afnemen. De e. kkraat oordeelt
dat hy J. 8. hier niet ontboden was om een schriftie over te leveren,
maar een mondelinge confessie te doen, dat de E. verg. billgk vast-’
stelt van hem te moeten vorderen. - J. S. buiten gestaan hebbende,
en wederom binnengekomen zynde, is dit oordeel van den E. Kkr. door
Ds. praeses aan hem bekent gemaakt, hem zeggende, dat dit sohriftie
van hem niet is, noch wort gevordert, maar dat hy mondeling zou
moeten antwoorden. Waarop Ds. praeses hem wederom vroeg of het
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_ ham niet le& was dat hy boekies heeft uitgegeven tegens de resolntiën
van den souverain .enz. - De kr. zeide wederom dat de E. Kkr. dat
geschrifte
l) konde lezen daar in zyn antwoort stond geschreven. De
E. verg. verder hier over handelende vint zich ten uitersten bedroeft
en bevreemt over zyn antwoordt en wonderbare handalinge, en is
van gedachten op goede gronden dat dit in het minste niet voldoet,
en dat hy J. S. vervolgens zal moeten vo!doen aan de eenparig genomene resolutie van den E. Kerkenraadt die met zoveel omzichtigheidt,
besoheidenheidt en ryp overleg genomen is tot zulke goede eindens,
t e m e e r dewyl d e E . Verg. zich niet inlaten wil. noch inlaat, om
deze of gene waarheden te decideren noch hem te noodzaken van
stukken aan te nemen of toe te stemmen die tegen zyn conscientie zouden
mogen aanlopen ; maar alleen hem betuigt van de resolutien van den
Souverain en de Christelyke Synoden te moeten maintineren, en dus,
in geval van onverhoopte weigering en ongehoorzaamheidt,
naar de
aangenome kerkenordening met hem te zullen moeten handelen De
kr. antwoorde telkens, wat en hoe het hem gevraagt
wiert, het zelve,
dat hy voorheen meermalen gezegt hadde, nl. dat men het in dat
geschriftie lezen kon en dat hy daar niets af noch toedoen zoude, hoe
hartelyk en vriendlyk Ds. praeses ook aandrong om hem tot eene
noodige en billyke confessie te bewegen; zynde zyn antwoort geen
ander, ik zeg niet een woordt, enz. - Ds. praeses hem verder zeggende
dat het de Eerw. Verg. zeer smarte en bovenmaten gevoelig bedroefde
dat hy zich telkens aankantte tegens zulke goedertierene
handelingen
van den E. Kkr. en dat wy, ingeval hy zo wilde voortgaan, met hem
dan zouden moeten handelen naar kerkenordeninge. Hy antwoorde dat
hy dat zoude afwachten, en de verdere resolutie dan zien ZOU. J. S. weder buitengestaan hebbende en de Eerw. Vergaderinge, met
gevoelige droefheidt daarop gelet, zeide de praeses aan J. S., binnen
geroepen zynde, dat zyne handelingen de Vergaderinge hoe langer
hoe meer op het uitterste vremt voorquamen daar hy schrupel maakt
om zich aan de respective resolut&n van den Souverain te onderwerpen.
De praeses zegt hem ook aan uit naam van de E. Kkr., dat hy na
dezen zich met geen gesohrift zal komen te vervoegen aan deze E.
r) Een Uel, die met den geest van dit geschrift overeenkwam, dat in 1711
verscheen, heb ik bU v. d. Aa niet gevonden.
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Vergadering0 ; dat de Kkraat blyft persisteren
by de wettig genomene
resolutie ; dat om blyken te geven van de overvloedige
goedertierendheidt en zeer zachte handelingen,
de verg. hem noch ten overvloedt
tydt vergunt tot heden over acht dagen ; wanneer
Ds, praeses hem met
bewegingen
van veel vriendelëken ernst zyn misdaadt op het herte
zocht te leggen,
en weder zeide, dat men hem niet aansprak
over
zekere stukken en waarheden,
maar alleen over de onderwerping
aan
de meer hoogh gemelde resolutiën,
hem nochmaals radende
om zich
voorzichtig
en in de vreze des Heeren te beraden ; dat J. 5. heeft aangenomen.
20 Nov. 1711. Volgens de voorafgenoome
Resolutie des E. Kkr.
heeft Ds. praeses voorgestelt,
dat (dewil zigh een menigte van menschen op het choor lieten zien) de E. vergaderinge
om Jac. Schuts zo
dikwijls niet te laten buiten gaan, vooraf believen mogt, haar advis
te zeggen, hoe te handelen,
byaldien de krankbezoeker mogt wpigerigh
blyven om aan de resolutie des kerkenraads te voldoen. Waarop de
vergadering goedgevonden
heeft : l*. J. S., in cas van weigeringe, op
nieuws te betuigen,
dat de E. Kkr. persisteert by haar voorige resolutie; 2O. Hem op een ernstige wyze oensurabel
te verclaren. - Den
kr. binnen gestaan
en door Ds. praeses
voldoeninga
aan de voorige
resolutie des E. Kerkeraads afgeëyscht
zynde, heeft geantwoord,
dat
hy betuigde geen berouw te hebben over tgeene hy int uitgeven zyner
boekjes gedaan had; dat hy God dankte die hem bewaard had van
niet te liegen tegen zyn conscientie;
dat hg dit zeggen moest, vragende daarby of de E. verg. hem riep om te liegen etc.
4 Dec. 1711. Om de incompleetheid des kerkenraads wordt de
Eadere behandeling
der zaak S. uitgesteld.
7 Jan. 1712 worden de retroacta betreffende
de zaak S. gelezen
en de behandeling
uitgesteld tot eene volgende vergadering.
5 Febr. 1712. De e. kkr., willende treden tot finale afdoening,
ingevolge
haar genoome resolutie van 6 en 20 Nov. 1711 vind eenpaarig goed, dat geaeide J. 8. door Ds. praeses
en de Raadsheer
Binkershoek
ouderling
(als daartoe special
versogt) zn1 werden entboden:
welke heeren gecommitt. hem op de serieuste
wyze zult&
tragten te brengen tot voldoeninge
aan gemelde resolutien
; endehem
doen herhalen
zyne belofte van nooit boeken meer te zullen uitgeven
zonder behoorlyke
approbatie
; en voorts hem vertoonen,
dat hy in

‘.”

I.

”

_ liet uytgeven v a n zyne boekies tegen Staats en Synodale resolutie
heeft gepecoeert,
niettegenstaande de Classis of derzelver
visitatoree
hem (na zyn oordeel) geen behoorlyke satisfactie hadden gegeven
wegens het weigeren van versogte approbatie: en schoon hy oordeelde,
dat die wetten in onbruik waren geraakt, Ende hem gevolgelyk
afvrage oft hem uit die consideratie niet le& is en hy wel wenschte
dat hy die geseide boekies sonder approbatie niet had uitgegeven.
4 Maart 1712. De Heere Troye en Binkershoek hebben gerapporteert, dat zy hebben gesproken met J. 8. en denselven omstandig
voorgehouden, dat de resolutie van haar Ed. Gr. Mo. in dato 9 April
1675 (medebrengende, dat geen Theolog. boeken mogen werden uitgegeven ds na voorgaande approbatie van de Classis) door ongebruik
en non-observantie niet moest gehouden werden voor geabrogeert, dat
oock voor soveel de Classis van ‘s Hage niet bad goedgevonden te
approberen sekar Theologisch boekie door hem aan deselve Classis
gepresenteert, hg egter niet bevoegt was om eenige diergelyke boekjes
sonder voorgaande approbatie te laten uitgaan ; maar dat by, zig
beswaart vindende by het oordeel der voorm. Classis in conformit6
van dezelve resolutie van den 9 April 1675 verpligt was te appelleren
aan de Christelyke Synodus, dat de voorm. S. alle hetzelve niet alleen
niet tegengesproken maar ook in substantie gedeclareert heeft, dat hy
zigh voor het voorkomende zoude gedragen na den inhoud van de
voorm. resolutie van Eaar Ed. Gr. Mo. en dat hy niet geweten had
dat de voorm. resolut,ie aan de hand gaf het middel van appel, en‘
indien hU zulks had geweten, dat hiJ dien weg zoude hebhen ingeslagen
in plaats van zune boekjes uit te geven Sander voorgaande approbatie.
Waarop gedelibereert zynde is goetgevonden
en verstaan met het
voorn. deelaratoir vanden kr. S. te nemen contentement eñ de resolutie van de vergaderingh te zyuen reguarde genomen op den 6den en
2Osten Nov. 1711 te houden voor voldaan. - In murgine staat: De
zaak van J. S. afgedaan.”
5 May 1730. Ds. Muylman leverd in eene memory van de eenige
dogter als erfgenaam van wilen den krankbezoeker Jacobus Schuts,
versoekende door den raad of getuigenis van den E. Kerkeraad in sta&
gestelt te werden, om ‘t laeste vierendeel jams van verscheene
tractamente van haer overleden vader vant geestelgck comptoir te kunnen
ontvangen, waeromtrent zig eenige zwaarigheid opdoet.
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De behandeling dezer qaaestie doet ons een blik slaan in den
kerkelgken toest.and der 178 eeuw, en geeft met het oog op dien
der tegenwoordige dagen stof tot denken.
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Ciricus Mellens Hagius (XxX, 571). Andreas Cornelius Hagias
werd in 1572 pred. te Brielle en daarna te Sneek. Adriaan
Simonsz. Hagias werd in 1572 pred. te Heenvliet en in 1580 te
Sneek. Andreas Hagius werd in 1586 pred. je Rhijnsbarg, n o g
in datzelfde jaar te Hoorn, en overl. in 1589 aldaar; zen zoon
Izaäk Hagias werd als prop. in 1614 pred. te Wormer, in 1617
te Nieuwveen en in 1618 te Delft, waar hij 1624 overleed.
Een Ciricas Robijnsma werd als prop, 1679 pred. te Wijkel,
waar hij 17 Febr. 1685 ontslagen werd, als verroepen naar de
Lemmer ; aldaar bevestigd 1 Maart 1685, overleed hij er 10 Juli
1714. Ciricus Uellaci stond 1611 als pred. te Anna-parochie en
werd verroepen naar Soeek, Zou de standplaats Hiem ook kunnen
zin Hyam, gecombineerd met Foukam?
J. VAN DER BAAN.

I

Ciricus Melleus Hagins.
Een bevriende hand berichtte mij, dat
deze in 1604 te St.Anna-Parochie, in 1612 te Sneek het predikantsambt bekleedde, zinde vermoedelijk een zoon geweest van
Adrianus Simonszoon Hagias, 15í8-80 pred. te Heenvliet; zoodat
hg te laatstgemelder plaatse kan zijn geboren. Een en ander sluit
zijne mogeleke predikantsbediening te Hien (?) niet uit. Zoo
inderdaad Radolfus Cyricius (Cyrisias) zijn zoon geweest is, dag
ontmoet men hier weder een treffend voorbeeld, hoe men eertgds
met familienamen speelde. Zou in dit geval de reeds in z9nen dag
tot een familienaam Cyricius vervormde doopnaam Cyricas nog
voortleven in Ciriaci? Te Edam toch treft men de alliantie Versteegh-de Jager Ciriaci aan. - Eene Eve Ceriacy kwam in 1727
met attest. uit Doornik als lid der Wale gemeente te Brielle (Nav.
XXIX, 172). - Hagias vindt men in 1616 reeds afgewisseld met
J. A.
Hagens; zie Nav. XXVII, 5913.

Hertog van Brabant. Theod. Juste in zijn werk >Le soulèvement
de la Hollande en 1813 etc. (1870) zegt p. 233 in een noot: SLe
19 février 1817 naquit à Bruxelles le premier fils (aujourd’hui
Y. N. Guillaume 111) issu du mariage du Priuce d’orange avec la
s o e u r d u Czar; il reFut le titre de UUC de Brabant. Dr. Nuyens
in eiin DGeschiedenis van het Nederl. volk van 1815 tot op onze
dagen, lste deel (1883) zegt bl. 86: BDen 19 Februari 1818
(lees 1817) werd hem te Brussel een zoon geboren, welke den titel
van Asrtog can Brabant ontving; hij regeert thans ons land onder
den naam van Willem 111”.
Noch Juste n o c h Nuyens noemt de bron waaruit zij deze
bizonderheid hebben geput. In onze handboeken voor de Vaderl.
Geschiedenis komt ze niet, voor. In de officieele bladen van 1817
wordt onze tegenwoordige koning altgd aangeduid met den naam
van >De Erfprins” of BDe zoon van den Prins van Oranje”.
De Nederl. St. C. van 22 Febr. 1817, no. 46, bevat de mededeeling dat de Prinses v. 0. op 19 Febr. »‘s avonds half elf uren
gelukkig is verlost van een Prins”. Le Moríiteur Belge van 21 Febr.
1817, no. 52, zegt dat Bla Princesse d’orange est heureusement
accouchée, hier (19 Fevr.) à dix heures du soir, d’un Prince jouissant d’une tres-bonne santé. In de Nederl. St. C. van 10 ;XIaart
1817, no. 59, komt voor een mandameut van Mseigr. den bisschop
van Namen, gelastende een Te-Deum tot dankzegging voor cie
geboorte van seen zoon van den Prins van Oranje”. In de Ned. St. C.
vau 29 Maart 1817, no. 76, vindt men een verhaal van de doopplechtigheid, en p. a. dit,: SKort nadat de jonge Prins in de kerk
was aangekomen [de Augustijner kerk], had de bediening van den
heiligen doop plaats. De jonge prins ontving bg denzelven den
naam van Willem Alexander Paul Frederik Lodewgk. Alles is in
de beste orde afgeloopen, en deze dag, zoo gedenkwaardig in de
jaarboeken van Brussel, zal nog lang in de geheugeniq der menschen zg u ingedrukt”. In de Opregte saterdagsche Haarl. Ct.
van 19 April 1817, no. 47, wordt bericht, dat de Prins van 0.
zin zoon Pden Erfprins, heeft doen inënten”. Het bericht besluit
aldus :’ .De jonge vorst geniet eene volmaakte gezondheid en

I

schint een sterk gestel te hebben”. Wat toen scheen, blikt na
66 jaar volkomen juist gezien te zijn.
Vraag. Waa,r is te vinden de offficieele benoeming of benaming
van onzen Koning als PDUC de Brabant” of PHertog vau Brabant”.
L. 0.

(3.

‘,

de Villeneuve. Kan iemand mij uit authentieke bron mededeelen
den naam en zoo mogelik de herkomst en andere levensbijzonderheden des vaders van Josias de V., welke laatste 30 Dec. 1739
als pred. bij de fransche e;emeent,e te Bergen-op-Zoom is gestorven? Van dezen Josias is bekend, dat hë als kind is uitgeweken
bg gelegenheid der herroeping van het Edikt van Nantes, en na
te Lausanne te hebben gestudeerd, 13 Oct. 1710 pred. werd te
Béthur;e; hij was toen pred. bij het Zwitsersche regiment van
Sturler. Den 27 Mei 1716 werd hij geplaatst te Yperen, huwde
aldaar 23 Jan. 1718 J. G. Dreves, dr v. den kol. Johan Dr., commandant van het reg. des Prinsel van Holstein. Den 18 Juni 1723
werd ha pred. te Bergen-op-Zoom, waar hi eene »huysinge, hof
en Erve had, staande in de Lieve-vrouwe-straat en genaamd het
Swarte Kruys”. Zgne vrouw overleefde hem.
LODEWIJK

MULDER.

[Zie dezen naam Nuu. XXIX, 238; Herald. Bibl. 1881, 255-8,
60; 1882, bl. 87, 352; waarbij men voege, dat prins Roland Bonaparte (weduwnaar, 25 jaar oud, 2de luit. bi ‘t 36ste linieregiment
der Republiek in Frankrijk), in gezelschap zijner zuster, de markiezin
de Villeneuve, dezen zomer eenige onzer noordel. provinciën bezocht,
vervolgens een uitstap naar Zweden maakte, en in ‘t begin vanOogstmaand te Amsterdam vertoefde om de koloniale afd. der Internat. Tentoon% in ‘t belang zijner etbnografiaohe
en anthropologische
studiën
te bezichtigen.]

OUDHEID-, KUNT- EN PENNINGKUNDE,
XL.
Penningkundig Eepertorium. mat3aet3hgen

door Mi. J. DIBKS.

1672. NO. 1576-1606.
1576. 1672. V. L. 111, 83. Gedenkpenning door Burgemeesters
van Leiden aan de gewapende studenten van 1672 eerst in 1683
vereerd. VAN LOON zegt t. a. p. dat Burgemeesteren ~eyndelt$V’
de
bewezen trouw der studenten erkenden. Men zou anders in verzoeking komen om 1673 te lezen ‘).
Dikwijls komen deze penningen voor met den naam van een
dier gewapende studenten b. v . 1 (Cat. .Yumiesson-Fezlens
1870,
no. 1125. Z. 83 met dien van D. Conr. Ruyac~. Deze was de vaandrager en ten t$e dat Mr. Gerard van Loon, zin pennixgwerk
schreef Burgemeester van Leiden. Hij deelde mondeling aan dezen
schriver de berichten mede over het onder de wapenen zijn der
studenten gedurende meer dan eetz half’ jaar alsmede (zie blz. 34)
het Latijnsch getuigschrift.
11. Aldaar no. 1126, (z. 80) p heeft in de af*nede
gegraveerd.
1) Iu de Voorreden van het werkje van Adr. Severivms, Oorspronkelijke bevau d e v e r m a a r d e belegerìeg e n ‘t o n t z e t d e r s t a d L e i d e n e n z .
(Vijfde druk, Leiden z. j.) leest men dan ook dat Mr. Johan v. GroeuendUk,
secretaris van Leiden in den jare 1672 een Latijnsch vers voordroeg, toen van
stadswege aan de studenten een zilveren gedenkpenning werd u.tgedrukt. De
achriver van die voorrede en die van de aanteekening
(64) aldaar zin echter
met elkander in tegenspraak, want, blz. 150 (54), leest men dat de studenten een
rondjaar lang de wacht bij de Wittepoort hebben waargenomen, volgens aanteekeningen van twee ooggrtuigen prof. Fr. Fabricius, (Oratio 1673, p. 43) en Mr. Sz’mon
van Leeuwen (Rooms Hollands Regt, blz. 57). LJe penning kan dus niet in 1672
zin uitgedeeld. De diensttijd was immers nog niet in dat jaar afgeloopen.
Opmerkelijk ie ‘t dat in den Cat Jamiesson Feyens, 1870, vier merkwaardige Leidsche penningen voorkomen die hoogstwaarschijnlgk
allen vroeger geweest z& in de verzameling vnn J. KZey%enbergh (zie v. d. Ch@ 1, blz. 74,1838,
verkocht 14 Juli 1841 (0. d. Chijs 11, blz. 610, zijnde de reed3 vermelde
IJO. 1125 1126 = 2). L. 111, 83, no. 1166 = v. L. III, 112 ifi goud en vooral
no. 1167 dl- unieke penning op het sneuvelen van den student Corn. Xna
(2’. d C@s 1, bl. 75) .en dat één daarvan no. 1126 (0. L. 111, 83) het jaartal
1683 heeft.
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D. PET , v. Groenend+k, Secret. 1683 - van Loon deelt blz. 83
mede dat de Secretaris J O H A N v. Groenendgck in 1683 in het
Auditorium Theologicum een Carmen laudatorium voordroeg.
Waren er alzoo, in lG83, twee secretarissen van Groenendick te
Leiden? Of was de eerstgenoemde Petrus zulks in 1672 toen hg
als vrfiwilliger uittrok? Wij begrijpen zulks evenmin als hoe
no. 111 bD ‘t H o o f t o n d e r n O. 811 kan voorkomen met den naam
van D. Cornelis Mina (%-8O), dsar deze student den 3 September
1672 sneuvelde (zie den penning bg v. d. Chijs 1, blz. 75) 1V. Cat
‘t Hooft no. 812 heeft D. Joan v. d. Marck.V. Bij Bom (Cat. Juni
1876 no. 198 met D. Adolph v. Oosten. VL Bij Salm 11~. 1318 met
D. Joan Leesten. 1’11. Bij Stricker 1 no. 3829 en .Bom-Lucas no. 4544
met den naam van D. Cnrnelis Paeds Praetore 1683. VIII. Hij
Stricker 1X (Novb. 1860) no. 356 f 9.25 met D. Cor. Hovinga. 1s. Bi
F. de 11aan no. 254 f 9 met D. Jacob Yromans Thesnu Extra 1683.
X . Bi Michiels v . Verduynen no. 2438 met D. Fr. le GilZon.
1577. (1676). w. I, 111, 85 Gouden gesneden gedenkp., geschonken aan de hende vrijwillige ruiters die te Leiden op den Burgt
de wacht hadden. (Zeer zeldzaam).
1578. 1672. 11 Julij, 18 Julij. Gouden g e s n e d e n p e n n i n g g e schonken aan J. Lklesoon, Vendrigh onder Capit. Andr. v. Groenendijck, voor gagie (ikiikens het randschrift) bij het bezetten van
de Goudsche sluis. Vz.: De afbeelding van de Goudsche sluis.
Daarboven een bazninend engeltje dat de vereerjigde wapens van
Holland en Leiden vasthoudt. Daaronder in een cartouche T7T 1072 &
Gedurende dien t,gd was vaandrig J. Alensoon aldaar op wacht
geweest. Hz. In het veld boven een vaandel, kanon en morgenster.

,

loont Gouws&p met Gout I
Poer Buf-gertrouw en Wagten
Tot welstant en behout
Gevaers gewaek veel nagten.

SOO

Afgebpeld bij A. Severinus, t. a. pl. blz. 149.
1578* (1672 ? 16731) Gegr. gouden penning (zwaar 113 w.) door
de regering van Leiden vereerd aan Mr. Gerard de Munt, voor zijne
gverige bemoeijing hi het opruimen van alle beletselen rondom die
stad tot hare verdediging. Cat. van het kabinet van J, Kleynenbergh, 1835, no. 268.

r ’

*

Penningen op den moord van J o h a n e n ‘Cornelis d e Witt,
’ 20 Augustus 1672 gepleegd te ‘s Hage. (0. L. 111, blz.‘87-91,
no. I- UI.)
Eene kostbare verzameling daarvan, gesloten in een eikenhouten
doos met deksel, twintz’g ut&, werd door Mr. M. C. L. LOTSY te
Amsterdam aan het Kon. Penningk. in 1880 geschonken. Zie
Haard. Cour. 28 Sept. 1880, blz. 2, col. 2 en Aanwinsten 1880,
blz. 11-12, (Vroeger in het bezit van Mr. J. S. Lotsy.)
1579 1. 1672. 20 Ang, V a n L o o n 111 87(l). Vz. De bb. vis &
vis. Corn. de Uitt, geb. 1623, in harnas; Jan de Witt, geb. 1625,
in toga. Kz. Het veelhoofdig gedrocht. Gemerkt vz. (Avry
fec(it.) - G. v. Orden en A. D. S c h i n k e l i n h u n n e Bijdragen
voor de Penningkunde (‘s Gravenhage 1841, blz. 23), beschouwen
Awij als den naam van een stempelsngder, Bvan wien zij noch
Bde geboorte, noch de woonplaats kennen, doch die hier te lande
gewoond en gewerkt heeft” ‘). Volgens mr. J e r . d e Vries Jerz.
(Cut. Arti, 1880, no. 1305), ( a1 waar vermeld wordt dat op de kz.
ook voorkomt: Avy fi), is deze penning te Parijs vervaardigd.
Het A e r y zou een pseudoniem en de verkorting van Aur9fe.v
(goudsmid) zijn. Ook bij Schlickeysen is de naam niet bekend.
Wi gissen zelfs, om de vrijmoedige wize waarop de ,opschriften
voor de gebroeders de Witt partij trekken, dat een hollandsche
patriot dezen penning heeft gesneden. Cat. u. Dam. no. 2055 f 10.
B$ v. D u r e n , no. 1400, lddekinge IIO. .,76. Vz. en K z . Avq.
1579* 11. Dezelfde als no. 1579 maar gegraveerd (Cat. Bom 9 Juni
1879, no. 80. K.
1580 111. Dezelfde. Vz. eenigzins anders, zonder A n r y fecit.
Kon. Oudh. Gen. te Amsterdam. Uat. A&i no. 1307. Salm no. 1319,
iddekinge, no. 481.) Zal ‘t dezelfde zijn nis Aanw. K. P. K. 1858,
blz. 11, no. 2, met grooter borstbeelden. Goud.
1581. IV. Als n’. 1579, maar kleiner, door deuzelfden stempelsnijder.
1 5 8 2 . V. v. L. 111, 87(2) Vz. met Koning Sesostris op een
/
1) Alex. Pinchart Reuue lS5í, p. 4OS-409 zegt: ~nous avons suivi I’opinion
générale de Bolzenthal Skirzerz zur Ku~nstgeschichte der Modernen îKe&dlenArbeit S. 229. Immerzeel. De levens en werken der kunstschilders enz. qui classe
h?y psrmi les graveurs des Provinces-Unies. - Deze Aury kau dus verdw&wn met Olisipo no. 1602 Cat. Arti 1880.
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zegewagen getrokken door vier andere Koningen, waarvan een naar
het wentelend rad (als zinnebeeld van het wisselend fortuin) omziet.
Kz. Wie op ‘t Gheluck te veele steunt. (Zeer zeldz.) Kon. Kab.
1880. blz. ll(3) met 1. V(an) R.(2) onder de dichtregelen.
1583. VI. v. L. 87(2). Als n” 1582, doch iets kleiner. v. Dam,
no. 2057. mm. 35 f24 (Kab. Prinses Matiunne der Nederl.) De
wagen rgdt naar den anderen kant; insgelëks met 1. V. R. onder
de dichtregelen. Aanw. E. P. K. 1880, blz. ll(4). Afgeb. bij Bizot
met J. V, R. blz. 261, fig. 97(2). P. Smidt van Gelder, no. 2507. K.
Salm, no. 1321. Z. ôl. ‘t Hooft, no. 815. Z. 68.
1584. VIL. v. L. 111 87(3). M e t d e bustes accolk. Vz. Versje
van J dntonidzs van der Goes:
Twee Witten eensgezint,
Gevloeckt, gehaet, gemint e n z .
Deze. de meest algemeene, komt ook voor met verheven kants c h r i f t , (Aanw. K o n . Y. K . 1880, b l z . 1 1 , no. 6 ) Violentu morte
deleti hagae comitis 20 AlTg. A”. 1672 (Door een geweldigen dood
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in ‘s Gravenhage den 20 Aug. 1672 vernietigd of weggevaagd.)
Z i e d e Vries c . s . 11, b l z . 5 7 . Z e e u w s c h Geb. no. 6 1 6 . R d e
Haan, no. 257. Z. 40. f 4.25.
1585. VIIl. A l s b o v e n , v. L. IIL, 87(3), doch met het kautschrift: Navemqve virosqve sub aeqaore me&, hagrae 20 Avg. 1672.
(Schip e n bemanniog door de zee op 20 Aug. 1672 bedolven.)
Banzu. E. P., K 1 8 8 0 , b l . 1 1 , no. 8 . Z e e u w s c h G e n . n” 6 1 7 .
E. de Liaan no. 258. Z. 45. f 5.50.
158G. 1X. v. L., IJL, S7(3). Bom 19 Maart 1857, no. 92. Met
het kantschrift: Jan Uirkst v. der Swaen.
1587. X. v. L. 111 87(3). A mw. Kon. P. K. 1880, blz. ll(9)
gegraveerd, zilver, met omgezetten rand, waarin gegraveerd: Nie‘mant geluckig voor yn doet. Anno 1672 der1 20 Augustlcs. Zie ook
P. Smidt v. Gelder, no. 2 5 0 9 Z . 34% w. F’. de Haan, no. 259.
37 w. f 8.25.
1587* . X1. v. L., 111, 87(3). Andere stempel kenbaar aan de
haarlokken mede met kantschrift. Cat. A. D Schinkel, no. 442.40 w.
1588. X11. Y. L., 111, 87(4). Vz. als v. L., 111,87(3). Kz. Twee
groote schepen die tegen eeo rots verbrijzeld worden. Aanw.
K. P. K. 1880, blz. 11, no. 11, met het kantschrift. Nuvemqve etc.

A I)am, no. 2060, met opstaand kantschrift. f 6.75. De Vries c. n.,
X1, blz. 17 = 1588. Iddekinge, n O. 488 met nevernque. Z. 42.
1 5 8 9 . x111. v. L., 1 1 1 , 87(4) met kantschrift, P’ìolenta etc. in
danur. E. P. K. 1880, blz. 11, no. 12. Bdekinge, n”, 489. 2. 40 w
1590. XIV. v. L., III, 87(4) met kAschrift : Niemant geluckig ena
bg P. Smìdt van Gelder, 11 O. 2510. Z. 40 s w. Idddekinge no. 487. Z. 27.
1591. XV. v. L., 111, 90(l). ,Vz. J o h a n n e s d e Wit. Kz. Hoe
draait des werelds Zot enz. (Zeer zeldzaam.) Cat. de Vries, no. 1373. Z. 43,
1 5 9 2 . XVI. 21. L., 111, 90(2) Bustes acco& regts gewend met
Joh. et Cor-&. d e CVit. Kz. De twee liken aan de wippen op het
s c h a v o t . Aanzu. K. P. K: 1880, blz. 11, UO. 14.
1593. XVII, v. L., 90(2); Bij S c h i n k e l , no. 4 4 5 . Z . Vóór de
‘teippaal is een zilveren deurtje asngebragt, waarop een gezicht op
het Binnenhof waarboven twee sterren en abstuZìt qtna dies (Een
dag nam ze weg), Binnen het deurtje leest men:
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Twee broeders zyn door ‘t vier
Des deugt8 om hoog gevoert
Wiens luyster d’afgrond heeft
Eet dooze hert ontvoert, enz.
1594. XVIII. v . L . 111, 90(2). Bk v. D a m , no. 2 0 6 3 . Z . met
gegr. kantschrift. Kz. iets anders. Kz. = f 8.75.
1 5 9 5 . X1X. 0. L . , 111, 90(S). V z . a l s 2). L . , lII, 90(2), m a a r
zonder omschrift. Kz. Graf- of lyksteen met opschrift, doch Aanw.
Kon. P. Kab. 1880, blz. 11, no. 16 met kz. Twee PVitten eensgesint
e n z . = d e V r i e s c. s., II, bladz. 57 en d e F r i e s , Cat., no. 1 3 7 7
Z. 48. Bi v. Dum, no. 2065. Z. f 30.50., gegr. met dezelfde inscriptie
en bovendien met opstaand kantschrit’t.
1596, XX. v. h m , no. 2066. Het opschrift als kz. w. L., III,
90(3), doch in drukletters op bgzoudere wize op een zilveren
plaatje .in het 0 vak ingelaten. K. f 2.50.
1597. XXI. Verslag der M. v. Ned. Letterk. te Leiden, 1860,
blz. 57 (Med. van Br. 2’. 0 . v a n d e r ChijR. Vz, v. L . , 111 90(3).
Kz.: in het gegraveerde vierkant de stad Woerden, waarheen een
gekroond persoon met een koppel jagthonden snelt en tvelke plaats
door een ander persoon van twee dergelike dieren vergezeld
verlaten wordt, die zich ilings naar eene andere niet met name
aangeduide stad heen begeven.
23
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1598. XXII. de v&es en d e J o n g e pl. VIII, D. 11, blz. 54-57.
Vz. Buste.9 accolb: Ian de Widt en Cornelis de Widt. Kz. Liksteen met dezelfde omgeving of list als bg v. L., 111, 90(3) I(z.
doch met het opschrift
Op en
ONDERGANCK
Der
GROOTEN
Vertoont den
20 Augusti .
1672
door
Daar binnen twee zilveren plaatjes met vier gegrqveerde voorstelingen van den Aanval, de Mishandelingen, de Vermoording der
beide broeders en de Onteering hunner lijken. Kon. Kah. Aanw. 1880
blz. 12, no. 17.
1599. Xx111. Bij van Balen te Rotterdam (1862, nc. 2765), volgens
Nuvorscher XII, 3 0 3 . VZ. B.b. K z. eeu vierkant waarop gegraveerd
Spiegel onses t$S. Aan de twee heeren Jan en Cornelis de Wit, den
20 Augusti Anno 1672. Het vierkant vormt een deurtje, dat toegang geeft tot een verborgen kastje en opengedaan aan de hinnenzide het voorval te Chattam (gegraveerd) vertoont. Verder 2 kleine
plaatjes met 4 tafereelen = b$ n O. 1598. Het geheel wordt besloten
door een gegraveerd portret van Jan de Witt tegen den achtergrond of het beschot van het kastje. Vgl. Swellengrebel no. 78.9.
1600. XXIV. De bustes accolés en links gewend. De eenige de
de Witt’s penningen die dit heeft. Omschrift: D. HEER CORN'X'JOAS
DE
WIT. Kz. Een hevige wind die een riet buigt en een tweetakkigen boom breekt. In de afsnede
1672. Medegedeeld door Graaf
M. Nahuys in de R e v u e 1873, pl. k. no. 42 en beschreven ald. ~
p . 6 9 - 7 0 , 15.
1601. XXV. (Aanw.
Kon. P K. 1880, blz. 12, no. 18). Gegoten
koperen penning met de beide bb. als v. L. 111, 87(l), doch kleiner,
het wapen boven den bundel en op de kz. Oldenbarnevelds
borstbeeld. Zie ook de Vries c. s., 11, blz. 57 = w. L. 111 (87(l), doch zonder
het randschrift en met het wapen van de familie de Witt boven den
bundel, waarin de namen gedreven zin. Kz. Het b.b. van Ulden-

barneweld iets kleiner dan dat bU v. L., II, 109 (1-2) Vz. en iets
grooter d a n b$ v. L., 111, 1 0 9 (3), (lat. d e V r i e s , no. 1 3 7 8 K . )
Vgl. v. Dam, n O. 2067, Mm. 38, W. 33, z. f 21.
1602. XXVI. (Bom, 1873, blz. 39, no. 841), 1672. Uitmuntend
gegraveerde portretten van de Gebrs. Joan de Wit, Ruadpensioaaria
van Holland, en Cornelis
de Wit, Ruwaard van Putten, op twee
ovale penningplaten in koper. - In zilver (Aanw. K. P. K. 1880.
blz. 12, no. 19-20). Waarschijnlijk door K. Lauting vervaardigd.
(Cat. d e vries no. 1 3 7 9 ) .
1603. XXVII. Nog bg ‘t Hooft, no. 823. Vz. v. L., 111, 90(3).
Kz. het wapen van de Witt, zonder opschrift, overigens = v. L.,
111, 90(3). X. 6 3 .
1604. XXVIíl. Jan de Witt, door Pingret, (‘t Hooft no. 824. Brons),
1605. XXIX. Jan de Witt. (Aarrza. Kon. P. Kab. 1871). Zilveren nog
nergens b e s c h r e v e n eenzgdige, gestempelde penning, met VOOTwaarts ziende b.b. van Joan de Witt, pensionaris v. Holl. en Westfr.
(Te plaatsen op het jaar van zijne aanstelling.) Volgens E. v .
der Roeven, Leven en dood der gebroeders de Witt. Amst. 1703.
4to., blz. 16, was dit 1633, doch dit ambt bekleedde hi tot 1672.
1606. 1672. Groote gouden ovale penning aan gouden keten,
als DEen Teken geschonken sen den hoog Gebooren Cloecgmoedigen
Coninck van Palacca”. DPatiero mario bonthep Lamotro e n
UMI
hem naar Macassar gezonden ter gedachtenisse
van zijne Manhafte
heldendaaden in de oorloghen op Macassar en joogst tegen die van
Tondio en Mandaar 0. gepraesteert. V Anno 1672 (TZjdschriftenz.
Batavia 1866, XV, blz. 210(88). Toen in aftekening bi J. 8. v.
Coevorden aldaar.
Baronie van Breda (XxX1, 6,
van Prins Frederik (overleden 8
eigenaar van het Valkenberg te
nieuwe stad in tweeën scheidt,
komst aan, onder bepaling, dat
den dood des Prinsen aan haar

536). Eenige jaren voor den dood
Sept. 1881) ging onze Staat, als
Breda, hetwelk thans de oude en
met deze gemeente eene overeende Staat zin eigendomsrecht bij
zou overdragen.

Broederschap der Kalenden (XXXII, 372). Kalendae seu Festum
Kalendarum, ita appellant scriptores publicas illas ac superstitiosas
laetitias, quas Kalendis Januarii, quibus annus aperitur, exhibuere
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primum Genfiles, usurpaverunt postmodum Christiani et qua8 utrique
indecoris choreis, mulierumque aut ferarnm assumptis formis ac
v e s t i h u s f o e d a b a n t ” (Ducange). De broederschap der Ralenden
wa8 dus eene vereeuiging, welke zich widde aan de feesten, die
men onder allerlei naam (Decembervrijheid, Saturnalia, Driekoningenfeest, enz.) overal tusschen
Kerstmis en Driekoningen aantreft.
Een vrij goed overzicht van die gekken-feesten en gekken-gezelschappen gaf W. A. vau Spaan in zine Proeven van Historie en
Oudheidkunde (Cleve, 1806).
Mr. J, 1. V. DOORNINCK.

.
.-

Kalendebroeders. Talrijk en velerlei waren in de Middeleeuwen
de godsdienstige gilden, waarin de vromen van allen rang en stand
zich vereenigden tot gemeenschappelike offeranden en gebeden,
en tot gemeenschappelijke maaltijden, die, om hun gewijd karakter,
in de kerk of in een zijkapel of op ‘t kerkhof gehouden werden.
In verschillende steden droegen deze godsdienstige gilden verschillende namen. Te Kampen en ook elders werden ze Memoriën
genoemd. Elders weêr noemde men zulke broederschappen Ealendebroederschappen, naar den eersten dag der maand (Calendae),
waarop ze hunne bijeenkomsten hielden. Zie J. ter Gouw, De
Gilden, bidrage t o t d e g e s c h i e d e n i s v a n h e t volksleven. A m s t .
1866, bl. 17, 18.
H. T. Cl.

/*
<+

[Zie vooral Nav. X, 81, 141. Maar kunnen (godsdienstige) gilden
ooit Dmemorien”
zun genaamd geweest ?]
Kalendebroeders.
Onder het opschrift : s De Broederschap der
Kalendeu te Groningen”, deelt mr. T. P. Tresling, in den Bron.
Volks-Alm. voor 1838, bl. 154 vv., het volgende mede: *Even
als in Duitschland en elders, zoo bestonden ook hier en daar in
on8 Vaderland vóór eeuwen Broederschappen der Kalenden l), welker leden gewooulgk op den eersten dag vau iedere maaud bgeen
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‘) softchoon de vereeniging ook broeders van den Heiligen geest werd genoemd, was de naam van Kaland of Kalende-broederschap de algemeene”.
Van Rappard, t. o. a. t. h. p , die schijnt te meenen, dat Leuckfeld’s Antiquitates Gröningcnses op Groningen, betrekking hebben; ‘tgeen echter niet
het geval is, daar zi Gröningen in ‘t Halberstadtsche betreffen.
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kwamen, om gezamenlgk gebeden en zielmissen voor afgestorvenen
te doen, en deze plegtigheid met eenen maaltijd te besluiten: Daar
de eerste dag der maand in het Latijn kalendae genoemd werd,
ontleenden de broederschappen daarvan hare namen. In dit gewest
bestond oudtijds eene dergelijke broederschap te Bajo 1), waarvan
de sporen nog overig zijn in de gewoonte van sommige predikanten, ‘die de inkomsten van deze broederschap in latere tijden zijn
deelachtig geworden, en nog op gezette tijden te zamen komen,
tot het houden van een’ vriendschappelijken maaltijd. - SIlinnen
Groningen werd ook al zeer vroeg eene Broederschap der Kalenden
daargesteld, welke, hoezeer dezelve geene bijeenkomsten op den
eersten van iedere maand hield, echter den naam van diergelijke
genootschappen in andere landen aangenomen heeft. In den jare
1318 werden de statuten van deze broederschap opgemaakt en
zijn als een gedenkstuk der oudheid voor het nageslacht bewaard.
Ze zijn nog al vrij uitvoerig ge&ld, en bevatten vele bizonderheden. Men kan ze vinden bij w$en onzen verdienstelijken oudheidkenner mr. R,. K. Driessen, Monument’a
Groningana vet. aevi
ined., UI, p. 600.
>De broederschap bestond uit niet meer dan 32 personen, geesteljjken en leeken, mannen en vrouwen, die in hunne zamenkomsten voor de zielen der afgestorvenen baden en voorts hunne
verrigtingen, naar oud-vaderlandsch gebruik, met eenen gemeen- 1
schappeljjken maaltrijd besloten. Er werden twee bieenkomsten in
het jaar gehouden, t. w. op den eersten dingsdag na Oct,avo des
heiligen Sacramentsdag, d. i. den zeven-en-twintigsten dag na
Paaschen, en den eersten dingsdag na St. Michiel (29 September),
Des, enz.”
In de provincie Grouingen bestond, behalve in de stad en te
Baflo, ook nog eene dergelgke broederschap te Dskwerd,
als blikt
uit dl. 1. van het Register op het Archief van Groningen, waar op
bl. 193, no. 11, de DKalendebrief van Uequart, 3 feria Pentecostes
1477 (in afschrift)“, vermeld wordt, en verder, bl. 374, op het
jaar 1528, no. 16: Verzegeling, waarbg a a n d e oldermaas d e r
kalende te Usquart, ten behoeve dier kalende, wordt opgedragen
‘) Zie Regist. o p h e t Gron. Arch.,
Kalendebroeders.

alphabet,. gedeelte, op Kalenden
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0 arens gul& r e n t e u i t vyfhonderd l a n d , g e l e g e n t e Oldenzgl. 8
St. Gregorius avond (in afschrift), - Dat de aanzienlgksten der
stad daarin werden opgenomen, getuigt de naamliJst bi Driessen,
t. 8. p., en dat dit ook te Baflo het geval was, eene verzegeling
van 7 Jan. 1550 (in afschrift), waarbij de >oldermans der calendehroeders te Bafflo” hunnen medebroeder Johan de Mepsche van
Meijma magtigen tot het verpachten van Meimaheerd in Baffelder
karspell l), voor 3 Rider gulden, in plaats van 2 Emder gulden.
(Register v. h. Gron. Arch, 11, 57, no. 22). - A n t M a t t h a e u s
zegt op hl. 251 van zijn werk »Fundat. Eccles. Ultrajecti”, dat er
te Utrecht eene broederschap van de groote en kleine kalende was,
en dat de kalende-broederschappen gedeeltelik tot vrome einden,
maar ook gedeeltelik om te eten en te drinken 3 ingesteld zin.
Vgl. F. A. van Rappard, de fundatie der Zielebroeders te Utrecht
a’J 1436 (in Tijdschr. voor gesch., oudh. en statist. van Utrecht,
5e dl., bl. 221 vv.), volgens wien het den geleerden onderzoeker
niet moeijelijk zoude vallen, daarover eene uitgebreide verhandeling te leveren. - Dat ook te NCjmeyen eene Broederschap
van den H. Geest geweest is, kan be Smetius worden nagezien,
en voorzeker bestonden ze, behalve nog in Twenthe (Over@s.
A l m . 1 8 4 8 , 277), ook elders in ous land; misschien ook wel in
Friesland, en ik meen niet onbescheiden te wezen met de aandacht
van Friesche schrijvers en navorschers hierop te vestigen. Trok
de Fries ten allen tijde moedig voor de vriheid, ten strgde, het
is ook overbekend dat ha geen wetenschappelik onderzoek schroomt,
en alles wat zijn land en stam betreft, tot klaarheid tracht te
brengen. --Twee werkjes over Ideze instelling liggen vóór mi, het
eene getiteld: D. Christian Gotth. Blumbergs, P. und Superint. zu
Zwickau, Kurtze Abbildung des Kalandes, oder der so genannten
Kaland-Brüderschafften, welche vor der Reformation an vielen Orten
in- und ausserhalb Sachsen und Meissner-Landes, sonderlich auch
‘) Deze heerd was aan de Kalendebroeders te Baflo geschonken door C$jert
(de Mepsche?), salige Otten ter Hansouwen weduwe”, luidens eene verzegeling,
OP het Grom Arch., van 1481, maandag na SLEgidius.
Register dl. V, 86, en
eerste vervolg, 38.
‘) Gingen zë zich hierbg weleens te buiten, zoodat aan deze omstandigheid
ontleend kan zën de beteekenis vz11 kinnt als stout persoon ?!
RE;.

zu Zwiokau hekannt gewesen, darinnen von ihren Nahmen, Ursprung,
Gliedern, Ordnungen, Aushreituug, Siegel, Statuten und
Ende gehandelt wird, nebst beygefügten Uhrkunden, au& nöthigen
Kupffern; Chemnit’z, bey Conrad Stösseln, 1721 (328 blz. in kl. 8”.,
met uitvoerig register); - het andere: Diplomatische Nacbrichten
von der Kalands-Brüderschaft zu Miinden an der Werra. Aus Originalien und Copialbüchern gesamlet und entworfen von Johann
Ludolf Quentin, der Stadt-Schule Rektor. Göttingen, gedruckt bei
Friedrich Andreas Rosenbusch, 1779 (83 blz. in-&, met Urkunden
und Beilagen, Register und Siegel). Op nog andere bronnen wijst
Kliiber in zune Aanmerkingen op Sainte-Palaye’s Bitterwesen des
Mittelalters, 11, 91: Unter die zahlreichsten geistlichen Brüderschaften, wovon Hr. D. Schröter in seinen vermischten jurist.
Abhandl. B. 11. (1786) S. 9 2 - 1 0 3 , nebst den daselbst angeführten
Schriftstellern, und Hr. v. Pistorius in s. Amoenit. flist. Jurid. in
der Vorrede zu dem dritten, und vorzüglich in der zum sechsten
Bande S. 33-60 ansführlich handeln.
MO.
G)rafschriften te Sluis (XXXIII, 213). Sainevelde, elders Saintevelde en Sainevelt. - Goosins Wilde kan ook zin Goosens
Scoenevelt of Swenevelt. De overige namen zin juist overgenomen
van de onder mi berustende kopie.
D.
Kalverstraat (XXXIII, 212). De amsterdamsche Kalverstraat
draagt haren naam naar de kalvers, wijl die buurt in de Middeneeuwen als veemarkt gebruikt werd. De Osjessluis, midden in de
Kalverstraat, verleden jaar door demping van het Spui onnoodig
geworden en afgebroken, bewaarde in haren naam eveneens nog
de gedachtenis aan die oude veemarkt. Men mag er de BAmsteIodamia” van J. Ter Gouw over nalezen.
ALBCADIUS.

VKAGEN.
Belfroot. aIn 1446 werkte Pieter de Romk aan den toren te
Bergen-op-Zoom, waarop een belfroot gezet werd”, luidt het
Geneal. lvaandblad, Apr. ‘83, no. 3, bl. 15. Wat is een ,belfroot”?
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Nav. XXXlV, 432, is sprake van ‘t Belfort te Gend, en ibid. XXV,
380 van den Belforttoren te Sluis.
Ter Hunnep.
Daar men de juiste plaats waar dit voormalig
adellijk nonn enklooster onder Diepenveen (bij Deventer) stond,
niet meer weet te bepalen, kan misschien die bepaling benaderd
worden uit no. 36 van den Codex Diplomaticus achter dl 11
van v. Spaen’s Inleid. tot de Hist. v. Geld. (ald., p 78), behelzende een verdrag i. d. 11 Aug. 1280 tusschen dat convent en
Eendrik van Syderoves (Syderscbaap), - aldus bë v. Spaen, - over
eene waterleiding, welke liep langs den molen van Somersvoort,
en rquae aqua de Oves vulgariter appellaretur”. Tegen betaling
van 15 pond door het kloost,er aan de gebroeders v. Syderoves
kwam men overeen, dat deze wat den Bagger” Bananck betreft,
zouden toelaten, dat die waterleiding (aquaeductus) in voor- en
najaar een vrijen afloop naar den molen kon hebben naast het
oude Hof (juxta ant,iquam curiam); ita tamen ut antiqua Hunepa,
quae fluit inter terram de Syderoves et terram de Somersvorth, quae
terram dividit ut,riusque,
intacta permaneat ab utrisque”, enz. Nu
ziet men in den Bladwijzer tot het Tidrekenkundig
Register op
het oud prov. ‘archief v. Overysel, waar ook erve en molen Somervord vermeld worden, dat de benaming &onvent ter H.” wel werd
afgewisseld met die vau &onvent v. Somersvord. Wordt alzoo
in het charter bg Baron van Spaen door die Bantiqua curia”
de kloosterstins zelve aangeduid ? - Eene andere vraag is: staat
de in dat charter voorkomende naam Syderoves, welke gewis aan
een erf kleefde, - immers de waterleiding heette volgens dit stuk
de Oves, en het erf lag er, als de benaming juist is, bemiden; dus
dat erf was in dat geval *Syderoves”
‘), - in verband met Suideras,
de bekende heerlijkheid der v. Heeckerens (vgl. Nav. XXIV, 581,2)?
Terwil wij toch òns BSyderoves”
in hetj Zuderaues” eener Deventercameraarsrekening van 1348 gelooven terug te vinden, herinneren
NihofF’s Verzam. V. Oorkonden ons aan een riddermatig geslacht
van Zuderaefs a”. 1377 (111, bl. 30) of van Z u y d e r a e s a”. 1497
(VI, 1, 156), de Catal. d. arcb. v. ‘t Gr. Gasth. te Deventer aan
een do v. Suderaues, Zuderaes, en het Tidrek. Reg. op ‘t prop.
‘) A!dus bij v. Spaen.

I

aroh. v, Overysel aan een do v. Suderhaves. Ziedaar een gelcidelgke overgang tot BSuideras”. Herald. Bibl. 1882, bl. 90, 1 leert
ons, dat van Frans Jan baron v. Heeckeren, o. a. ook heer van
Suideras, de oudste dochter (t 1783) abdis, eene jongere dochter
(j- 1814) chanoinesse vau ter Hunnep geweest is. Welke overlevering bestaat er onder de barons v. H. aangaande den naamsoorsprong
van Suideras? ‘t Doet- denken aan Bbezuiden
Aafs” (of iets dergeleks). De benaming in het stuk be v. Spaen bekomt hoe langer zoo
meer een zonderling aanzien. Doch is ook v. Spaen’s vertaling >Syderschaap” wel juistWat vreemde benaming alzoo voor eene waterleiding,
shet schaap “1’
. . Leert het Latinsch verband niet, dat dit Bde Oves” een
Nederduitsche naam is? Zoo ja, wat beduidt dan hier ~ovts, aefs”?
Baronie. Bij eene oorkonde v. 10 Aug. 1530, waarin sprake is
van de Bbarouye van Wyssche” (Wisch, graafschap Zutfen), teekent
Mr. 1. 8. Nghoff a a n : Bl3it woord komt hier voor ‘t eerst voor”.
Ziet deze aanteekening bepaaldelijk op Wisch, of beduidt ze, dat de
betiteling sbaronie” omstreeks dezen trJd eerst in zwang kwam?
Zoo sprak men ook van de Bbaronie van Gent” (Overbetuwe). Waren
de baronieën bannerheerlgkheden ? Gaven ze eigenaardige rechten
aan hare bezitters?
Keurbroeders.
Nuv. XXXIII, 16: is sprake van Corn. de hleerschman, kuerbroeder van Hulster-ambacht. Wat waren keurbroeders?
Zin ze (t. a. p.) z. v. a. candidaten voor een gilde? Of kiesgerechtigden 2
t3emeentewapena.
‘t Wapen van Laren is In blauw een S van
g o u d ; d a t v a n Houwaart (Z.-Brabant) In blauw de letters E&
van goud. Wat beduiden al die letters?
E . LAURILLbBD.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Een gedicht van Emannel Sweerts. (Vervolg van bl. 264-72).
Reeds vroeger heb ik melding gemaakt van Joost Sw., burgemr van
Beringen in het bisdom Luik, alwaar hij geboren werd en overleed; hU was de grootvader van den bloemkundige Emanuel.
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de vragen omtrent hem terneergesteld (zie Nav. XXXI, 606)
zou ik nog deze kunnen voegen: Ferwerda in zijn geslachtslijst
sw., waar in andere opzichten nog veel aan verbeterd en toegevoegd kon worden, scheidt met de twee zoons van een Jan Sweerts
dit geslacht in twee takken; hU zet het geslacht des oudsten zoons
Emanuel alleen voort in een jonger zoon van dezen, na eenige
generaties naar het schënt in Spanje uitgestorven; van den oudsten
zoon van dien Emanuel, Joris (Joost of Jodocus ?) genaamd, zegt
hij alleen : Btrouwde. . . .” zonder vermelding van den naam der
vrouw of ook van nakomelingen, zeker ba mangel aan berichten
als vanzelf rist hier nu de vraag of deze Joris 1)
hieromtrent;
zijn geslacht ook kan voortgezet hebben in het bisdom Luik en
wellicht de grootvader geweest is van genoemden Joost, burgemr
van Berinyen? De namen Joost, Jan en Emanuel wettigen wel
deze vraag, vooral wQ1 de eerste en laatste niet zoo algemeen
voorkomen. Mr. Jan Sw., secretaris van Zevenbergen, den zoon
des Beringen burgemeesters Joost en den vader van Emanuël, besprak ik tegelijk met zbn vader in Nav. XXXI, 606. Zooals
ik aldaar mededeelde, schgnt hg zich op het laatst zijns levens
naar Middelburg in Zeeland metterwoon begeven te hebben, a l t h a n s hi overleed aldaar 14 Sept. 1578, des avonds om
tien uur, zooals zijin zoon Leonard meldt, en werd 18 Sept. in
de St. Pieterskerk te IUiddelburg begraven *omtrend d e S u y d e r
deur”. Zou zijn grafsteen misschien daar nog aanwezig zin?
Nav. 1X, 268 enz. nu maakt melding van een Willem of Guilliam Sw. te Middelburg, vader van Balthazar en anderen, die
zich later te Amsterdam vestigden en bezitters waren van een graf
in d e koorkerk te Middelburg, hun aangekomen van Balthazar
v. Vlierden, schoonvader van Guilliam 2). De vrouw van Guilliam
werd 1582 geboren, zooals daar vermeld wordt, en zal hijzelf
1) Later vind ik nog melding gemaakt van een Joris Sweerts, heer van
Mierbeek (?), ook niet bë Ferwerda vermeld; deze Joris huwde Anna Suys,
omstreeks 1550 geboren, dochter des presidents van den Hove in Holland
Cornelis Suys, en van diene tweede vrouw Anna de Bye, met wie h$j 1545 te
Mechelen in den echt was getreden.
2) Is Ds. Wilhelmus Johannis Sweerts, die 13 Sept. 1750 (zie Boekzaal 1751)
$jn predikdienst te Batavia aanvaardde, ook een afstammeling uit dezen tak
Sweerts ?

., , I, ~h’L~~,~,~,i.<:.l.
gp,@~!$
: 3 ‘,:e*q,.:s j .:, W!‘*. ‘:’ :“r&$*~“*f,
q$pk?y
,‘,.
*
,:‘,*‘ . _ .; . ‘, __ . 1 ”
J;(’ _ .,
\
*“. -,.i
(%rNmmuBNI~

‘y y j

2%
f ::y: :i :“,‘-“‘,“’ ’ ., ‘i ‘is

x
‘.,
DliB t+ivrmLtiNCBi

i, ,‘,#
_ _ ., 1-I ‘“: *,-.-‘, ., . ;b,“,“
,,‘i:
1 ,‘,.$ cz.G
, ‘V,
iaw
““< .:;AJ
,~+,i,

dns ook wel omstreeks dien tëd geboren zin ; volgens’ dit jazlrtal
zon hg dus wellicht een kleinzoon van Mr. Jan Sw., den gewezen
secretaris van Zevenbergen kunnen geweest zijn, en zijn vader een
zoon van Mr. Jan, die zich dan het eerst wellicht uit deze familie
te Middelburg gevestigd had, waardoor ook later Mr. Jan Sw. zich
naar die stad begeven heeft en aldax overleed, zelfs niet onmogelik
ten huize diens zoons; zijn vrouw toch overleed later 27 Juli 1594
ten huize van een anderen zoon te ‘s Gravenhage, en zijn kindereu
schgnen zich nog al op verschillende plaatsen gevestigd te hebben,
als uit, het volgende te zien is; - de kerkelike veranderingen en .
woelingen dier dagen, waardoor zoovele gezinnen uiteengingen
en zich verplaatsten, kounen ook hier de oorzaak daarvan geweest zin. HS schgnt verscheidene kinderen gehad te hebben,
onder wie Jodocus of Joost Sw., zin oudste zoon, in aOistland”
(Noord-Dnitschland) overleden; of deze gehuwd ia geweest en kinderen gehad heeft, weet ik niet, doch waarschijnlijk is hi dan,
als zooveleo in die dagen, om des godsdienstwil derwaarts nitgeweken. Mr. Jeronimns Sweerts, organist te Aalborg (Denemarken),
die 1582 vermeld wordt (NUU. XXI, 406), acht ik ook een zoon
van hem geweest te zin, want Emannel had een broer Jeronimns,
die, waarschgnlgk ongehuwd, 22 Jan. 1599 te Amsterdam overleed
en in het graf ziner zuster Christine bigezet werd; een andere
zoon heette Leonard, die 1572 voor de eerste maal te Amsterdam
huwde, en ten wiens huize later te ‘s Gravenhage in 1594 zijne
moeder Maria N., de weduwe van Mr. Jan Sw., overleed. Uit de aanteekeningen van dezen Leonard putte ik veel van het medegedeelde, en
ik hoop later op hem en zijn gezin terug te komen. Een vierde zoon
van Mr. Jan heette als ha zelf, Johannes; van hem weet ik verder
niets, maar zou deze zich ook te Middelburg hebben kunnen vestigen en de vader van Guilliam geweest, zin? Elke mededeeling
omtrent de afkomst van dezen Guilliam of Willem zon allicht
meer licht kunnen verspreiden over deze!1 tak Sweerts.
Christine Sw., die ik reeds noemde, was eene der dochters van
Mr. Jan; zi overleed 1588 te Amsterdam en werd in de Oude kerk
in een eigen gekocht graf begraven, waarschgnlik ongehuwd, even
als haar broeder Jeronimns, die 1599 in datzelfde graf werd bigezet ;
eene andere dochter was Maria, + 1586 te Vianen, over wie straks,
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De vijfde zoon dan, voorzoover rnlJ bekend, was Emanael, de
beroemde bloemkundige, te Zevenbergen in 1552 geboren, gelik
ik overal van hem gemeld vind en nu uit de betrekking @ns
vaders aldaar verklaard wordt, zie NW. XXXI, 606. He vervaardigde vorenstaand gedicht en was dus toen 30 jaar oud, als het
jaartal ziner geboorte juist is, wat wel is aan te nemen ‘). Uit dit
gedicht verneemt men nn tevens, dat hi in 1583, dus ruim vier
jaar na den dood zins vaders, zoo al geen burger, dan toch
inwoner van Antwerpen geweest is, en toen reeds de nieuwe
kerkleer toegedaan, als, dunkt tnLJ, niet onduidelijk uit het stuk
blijkt, hoewel roomsch en onroomsch in dat jaar te Antwerpen
tegelijk zich verzet hebben tegen den verraderliken aanslag des
h e r t o g s v . Anjou en zìjn troepen hebben helpen uitdrgven. In
datzelfde jaar 1583 heeft Emannel Sweerts echter Antwerpen verlaten, misschien reeds gehuwd, of in datzelfde jaar huwende, en
dan wellicht te ‘s Hertogenbosch, met Grietjen of Margaretha v.
der Stegen, dochter van een president-schepen, - in den Bosch
bestond de titel van aburgemeester” niet, - afstammelinge van
het al-oude Bosscher regeeringsgeslacht van dien naam “). He was
8 Oct. 1583 te Amsterdam met ziJne huisvrouw Grietjen v . d .
Stegen tegenwoordig bë het overlgden ziner zuster, bovengemelde
Christina. Men mag yernibeden d a t hi zich dan ook datzelfde
jaar te Amsterdam gevestigd zal hebben. Volgens Nav. VIII, 120,
dreef hij te Amsterdam op de Bloemmarkt een handel van Oost-Ind.
rariteiten en bloemen, terwil hg Nav. XXI, 241, onder de Amsterdamsche drukkers en uitgevers wordt geteld; - dit laatste is
zonderling genoeg, in aanmerking genomen dat zan eigen ~Florileginm” h e t eerst in 1612, - n o g tffdens zin leven, zooals
vermeld staat, - te Frankfort a. d. Main, dus in Duitschland, in
‘t licht is gekomen; dit jaar 1612 meen ik dat ook genoemd
wordt als het vermoedelijk jaar van zijn overlgden. Zou die uitgave dan misschien na zin dood zin geschied 3 - Margaretha
*

1) Zijn ‘geboorteplaats en ouderdom (in 1612) staan vermeld op ztin portret
in zijn rFlorilegium”,
zooals ik later gezien heb; en zijn dus deze berichten juist.
a, Zie Balen o. a. bl. 1236, alwaar eene Geertruid v. der Stegen uit dat
geslacht genoemd wordt. Zg huwde in den aanvang der 16e eeuw Hieronymus
v. Somereo en werd de stammoeder van den Holl. tak dezer familie.

QESCWIIBbENIS
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(

v. der Stegen, Emannels huisvrouw, had, behalve eene zuster Martha,
nog o. a. een broeder Nicolaas, secretaris der weduwe van den
paltsgraaf, keurvorst Frederik 111, bggenaamd den godvruchtige,
die 1560 hervormd geworden en 1576 overleden was ; zjj was eerder
weduwe van den in onze geschiedenis zoo vertnaarden graaf Hendrik
v. Brederode (+ 1568 kinderloos), en zi resideerde sedert 1578
met vergunning der Staten van Holland, in het toen nog souverein
gebied der Brederode’s, Vianen c. a., waar Nicolaas v. d. Stegen
ook secretaris van was en aldaar 19 Mei 1586 overleed, 3 maanden na
het overlijden ziner vrouw, de straksgenoemde Maria of Maayken
Sweerts, Emanuel’s zuster, en was hij dus dubbel vermaagschapt
geweest aan Emanuel, die met zijne vrouw en andere familieleden
bjj zijn overljjden te Vianen tegenwoordig was. Eene andere
zuster van Margaretha was zeer waarschijnlijk Hesther v. d. Stegen,
gehuwd met Aert Claesz. de Quade v. Ravestein, vermoedelik ook
uit ‘s Hertogenbosch afkomstig, want hij had twee zusters: Catelgutje en Margaretha v. Ravestein, t beiden ongehnwd te ‘s Hertogen bosch ; zijn broeders waren Nicolaas, Hendrik, Jan en Dirk
de Quade v. Ravestein, van wie Nicolaas en Jan te Lalt-Bommel
gevestigd en gehuwd waren, zelven schilders en vaders der beroemde Bommelsche schilders v. Ravestein; de jongste broeder,
die ongehuwd overleed, Dirk v. It., - wiens vóór-naam noch bU
Kramm, noch elders voorkomt, naar ik meen, - was de beroemde
hofschilder van Keizer Rudolf 11, en men mag vermoeden dat
Emanuel Sw. wellicht aan hem te danken had, dat ook hi e e n
beschermer vond in dienzelfden Keizer Rudolf, die hem opdroeg
zjjne lusthovea van zeldzame en fraaie bloemsoorten te voorzien,
en hem aanspoorde zlJu beroemd DFlorilegium” met olm koper
gegraveerde afbeeldingen der bloemen te voorzien, en dan ook
misschien wel op de uitgave daarvan in Daitschland, zal aangedrongen hebben. Aert v. R. ‘) had, behalve eene dochter Elisabeth
(t 1648 te Walle kinderloos, geh. met Sweer of Assuerus v. Wjjnbergen), en een zoon 2, Johannes (geh, m. Maria v. der Mpik),
1) Hieronymus Sweerts iu z&~e gedichten zegt dat #de Quade”, de overoude
.reohts stam of familienaam is der Ravestein’s, vermaagschapt aan het geslacht
de Kemp.
2) Kunnen deze en.z$~ zoon en kleinzoon Jan en Arnold de beroemde Haagzohe
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nog een zoon Paulus Aertszoon de Quade v. R., den beroemden
bbbeldrukker te Amsterdam, die 1608 in den echt trad met Elisabeth Sweerts, geb. 14 Juni 1584, de oudste dochter van Emanuel,
dus waarschijnlijk zijne volle nicht. Dat èn Margaretha èn Hester
v. der Stegen beiden eene dochter hadden Elisabeth genaamd, misschien naar hare moeder genoemd, wettigt te meer het vermoeden
dat zij zusters zullen geweest zijn. - Paulus v. R. en Elisabeth SW.
*
hadden te zamen 15 kinderen, en zi achgnt eene flinke vrouw
geweest te zin, aangezien zë op reeds gevorderden leeftijd, na
den dood van haren echtgenoot l), nog aan het hoofd der uitgebreide zaak staande Q. a. in 1657 op 73-jarigen- leeftijd nog heb
groote werk van een eersten nieuwen verbeterden druk des Bijbels
ondernam, dat volgens een verjaarvers van haren neef Hieronymus
Sw. in 1660 toen zti 77 jaar werd, afgedrukt schgnt g e w e e s t t e
zijn; zij t lti68 zeer betreurd door hare betrekkingen, vrienden,
bedienden en de armen op b$na SOjarigen leeftijd. Eene harer
dochters, Maria (t 1670) huwde Ds. Samuël Coop à, Groen (t 1686)
eerst pred. te Westzaan en daarna 34 jaar te Amsterdam, bi wien
verscheidene kinderen.
Een andere dochter van EmanuU Sw. en Grietjen v. der Stegen,
was Maayken of Maria Sw., die dus zeker naar Emannël’s eigene
moeder zal genoemd zgn. Zu huwde Caesar Winnincx, wiens
zoon Leonard (Nav. XV, 249) opperkoopman in dienst der 0. 1.
Comp., Jan. 1647 te Batavia huwde Helena Wonderaar, waarschijnl~k dochter vau Sebald W. (zie aldaar). Leonard hertrouwde
Helena v. den Heuvel en had bij beide vrouwen kinderen, o. a.
uit zijn eersten echt Eva Margaretha, gehuwd met den commandeur Roothaas, die lG64-65 gouverneur van Ceilon geweest
is, alstoen opgevolgd door den admiraal R1Jklof v. Goens (reeds vóór
hem aldaar gouverneur geweest, zie Berichten Utr. genootsch.
7e deel, 2e stuk, bl. 410). Volgens een gedicht van Hieronymus
Sm. nsn zijn neef Caesar Roothaas, was diens vader een zeeheld,
met de gouden keten der 0. 1. Comp. begiftigd.
De zoon van Emanuël was Hieronymus Sw.; aan hem en vooral
schilder? geweest

&, of stamden die ook van de Bommelsche schilders? In

de aant. die ik raadpleegde

vond ik daarover geen licht.

1) Zie Naw. XxX11, 5 3 0 . 3 HU leefde uog 1653.

a a n tijn vronws-familie Bosschaert, wensch ik een afzonderlik
artikel te wuden; hi was bloemschilder, en de vader van den reeds
meermalen door ma aangehaalden drukker, boekhandelaar en dichter Hieronymus, zin eenig kind, naar het schijnt, waaraan &j,
naar ik vermoed, vroeg door den dood ontviel. Jeroen Jeraense,
(zoonls ik den dichter ter onderscheiding van zin vader zal bl&
ven noemen), maakt nergens in zijne gedichten melding van z$e
ouders, maar schgnt zijne opvoeding grootendeels te danken gehad
te hebben aan zijne tante Elisabeth v. Bavestein, geb. Sweerts, en
aan hare dochter Hesther, die 30 Maart 1621 of 22 geboren, zeer
betreurd ba verschillende liefdadige instellingen, + ongehuwd 1692.
Jeroen noemt ergens deze zijne nicht, die slechts vgf of zes jaar
ouder was dan hij, zijne Bgenaamde moeder” en vermeldt dan hoe
hij veel gunst van haar en hare ouders geuoten had. Hij noemt
zich ook een szoon bij adoptie” van Otto Barentsz Smient (en
diens vrouw), eenen der eerste courant-drukkers en uitgevers te
Amsterdam; dit gevoegd bij het vorenstaande leidt tot het vermoeden, dat de bloemschilder Jeronimus of Hieronymus Sw., de
zoon van Emanuel, jong en misschien kort nadat hi in het huwelijk was getreden overleden zal zijn.
Geheel onjuist acht ik het dat, zonder vermelding van hun verwantschap, Emanuël, de bloemkundige, zijn kleinzoon de dichter
Hieronymus, en zijn achterkleinzoou de dichter Oornelis Sw., alle
drie bij Kramm, BLeven der schilders, enz.” onder *le Nederlandsche kunstenaars w<,rden opgeteld, waar zij geen van drieën t’huis ’
hooren ; misschien is die vergissing ontstaan doordien het boekverkoopers-, boekdrukkers- en boekbiuders-gilde. te Amsterdam met
het St. Lucas- of schilders-gilde vereenigd geweest is tot 1662, toen
het daarvan gescheiden werd. De bloemschilder Hleronymus Eme.
nuëlszoon,
de eenige die van dezen tak der familie Sw. in gezegd
werk had mogen genoemd worden, staat daar niet vermeld; hg
schgnt dus geen spoor hoegenaamd ais schilder achtergelaten te
hebben; - weet ienlaud iets naders omtrent zijn leven of werken
medetedeelen, dan houd ik 11115 daarvoor aanbevolen, evenals voor
alle berichten betrekkelijk Joost en zijn zoon Mr. Jan Sw. In betrekking tot het overlijden van dezen laatste te Middelburg, - wat
doet vermoeden dat hy zelf of een zijner kinderen zich iu die stad
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gevestigd had, - valt nog op te merken een gedicht van den
dichter Hieronymus, door dezen op 24 of 25jarigen leeftëd in 1652
vervaardigd op eetle reis naar Zeeland, aan boord vau het vaartuig
dat door tegenwind belet werd de haven binneoteloopen, en wat
doet vermoeden dat hij in gemeld jaar oog betrekkingen te Middelburg kan gehad hebben die hi ging bezoeken.
Hieronymus de dichter was, zooals dit met de meesten zijner
tidgenooten het geval was, al even slordig en willekeurig: in de
spelling zijns familienaams, en schreef even goed Sweerts als Zweerts
en Sweerds als Zweerds; maar zijn zoon, de dichter Cornelis ging
dien naam doorgaans met een Z schrijven, waarin zene nazaten
hem gevolgd zijn. Dezelfde Cornelis koos zich in het begin der
18de eeuw, waarschgnlijk geheel willekeurig als zoovelen, een
wapenschild; hg deed dit zonder daarbiJ in aanmerking te nemen
in hoeverre hij aan de andere takken van het Zuid-nederlandsche
geslacht Sw. vermaagschapt kou zijn, of met deze uit éénzelfden
stam gesproten was; hij zal daar ook wellicht weinig van geweten
hebben of heeft er weinig waarde aan gehecht; althans hi stelde.
op zijn wapenschild adrie gekruiste zilveren zwaarden in een blauw
veld”, en maakte daarmede dus eene toespeling op zijn naam,
weshalve hij die voortaan ook met een Z schreef, en wilde dus dien
naam van eeu Bzwaard of zweerd”, afleiden alhoewel die naar mijn gevoelen, met een Bzwaard” al even weinig heeft uit te staan als met een
zwaard” (NW. XXVlI, 573)l). - Verscheidene vroegere en latere
leden, (deze laatsten niet allen bg Ferwerda gemeld), van het oude
geslacht Sm. hebben zich ook Sweerts de Weert genoemd, en dat
kan dan naar het dorpje of de heerlgkheid Weert, in de Meijerë
van den Bosch geweest zin; en de geheele naam kan wel van een
aweerd” zijn afgeleid, dóch het meest waarschijnlëk misschien is
het dat hg eenvoudig af komt van den ouden mansnaam Sweêr d.i.
Sweder a), een naam die bg het oude geslacht v. Boesichem en de
daaraan verwante geslachten v. Abcoude, v.Vianen enz. in vroeger tgd
veelvuldig voorkwam. Volgens Ferwerda’s geslschtl&t zijn de alleroudste leden der familie Sw. ook aan v. Boesichem verwant, terwiJ
de naam vroeger ook dikwijls zonder t of d daarin alleen als Sweers
1) Vgl. ook NW.

XxX111,

330. RED.

“) Zie Nau. XXVII, 126.

RED.

b;!; -,
.j geschreven voorkomt, en later, zoowel als vroeger, met een Mijn.:,
schen uitgang Suerius of Swerius, Zuerius en Zwerius”. De roomsc?he
Antwerpsche schriver Frangois Sw. schreef &veertius”; deze was
weinige jaren later geboren dan Emanuël, en is dus tid- e n
(te Antwerpen) stadgenoot geweest van den beroemden bloemkundige, maar behoorde tot de Spaauschgezinde partg in den lande,
yant hU was in 1584 een der onderteekenaars van het te 8. door
eenige burgers aangeboden rekwest, als zU vrede met den hertog
van Parma wilden maken; hierom raakte hij met anderen gevangen
en werd evenals deze tegen betaling van boete weder vrigeiaten.
Het is opmerkelijk hoe het dichtertalent van Emanuël Sweerta,
waarvan vorenstaand onbekend en lang vergeten gedicht de eenig
overgebleven proeve schent te z1Jr1, terwil men gissen kan dat he
er meer zal gekaakt hebben, - o p zgn zoon Hieronyums overgegaan, bi dexen eene uiting vond in de schilderkunst, doch van
zgn kleinzoon Jeroen Jeroense af, eerst op Cornelis en daarna op
. Philips Corneliszoon, van vader op zoon is overgeërfd. Van deze
drie, zooals ‘bekend is, zin de dichtwerken in druk verschenen.
Jeroen Jeroense werd 2 Febr. 1627 geboren, en overleed te Amsterdam 23 Jan. 169G, begraven ‘in de Westerkerk. Zen portret is geschilderd door B. Vaillant en gegraveerd door P. v.
Gunst, met een dichterlik ouderschrift vau Lambert Bidloo. XUne
dichtwerken werden verzameld en in één deel 40 uitgegeven na
zin dood in 1697 door ZWO zoon; - het is dus licht mogelik dat
verscheidene gedichten van hem, op zene ouders en verdere,familie
betrekking hebbende, reeds verloren waren of hierin niet opgenomen
zin. In lb79 mede een van de dichters die dragers der likbaar van
Vondel waren. Hë was driemaal gehuwd, 10. met Anna Danckerts,
t te Amsterdam 17 Sept. 1672, dochter van den beroemden kaartuitgever, drukker en graveur Cornelis D., die in 1643 nog in de
&lverstraat in de BDenkbaarheid” (misschien een naam aan zijn
familienaam ontleend !) woonde, alwaarooklater Jeroen Jeroense verhlif h i e l d , - verwant aan de beroemde bouwmeesters, stads-ruetsel a a r s D a n c k e r t s d e IC.& e n a a n d e n Amstardamschen p r e d . Cornelis D.; haar broeder was Eduard LI., doctor in de theologie en
in de medicinen. Jeroen Jeroense hertrouwde Engeltje v. Veen en
daarna Maria Constant, en had bij alle drie kinderen. Z;jn zoon
aa
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D E R LIW’IRKUNOE.

uit het eerste huwelijk Cornelia Sw., naar z;Sn moederliken
grootvader vernoemd, werd geboren te Amsterdam 20 Febr. 1669,
+ ald. 23 Maart 1742, begr. in de Nieuwe kerk, Lett. B. no. 34.
Zijn portret, - zie NGV. XXXL, 456, - is geschilderd door A. Foolin l)
in 1701 en gegraveerd door Jac. Houbraken; met een dichterlik
onderschrift van zijn zoon Philips. Hij schijnt de vruchtbaarste op
het gebied der dichtkunst geweest te zijn ; in Boekzaal 1736,
bl. 694-700, staat eene gebeele reeks zijner werken opgegeven,
die meest van stichtelijken aard waren en in verschillende jaren
het licht zagen; hij schreef ook een treurspel getiteld Jacoba van
Beijaren”, en beoefende de muziek en schilderkunst. Tweemaal gehuwd, eerst met Helena v. Waarden, daarna te Maarsen 3 Juni 1701
met Joanna Elisabeth de la Fontaine, dcchter van dep pred. Philips de
la F. Philip Lweerts, Corneliazoon uit diens tweeden echt, evenals zijn
vader naar zijn moederlijken grootvader vernoemd, werd te Amsterdam geb. 6 Maart 1704 + ald. 5 Nov. 1774, begr. in de Nieuwekerk bij zlJn vader. Zin portret is geschilderd door Corneliti Troost
en gegraveerd door J. Houbraken, met een dichterlijkonderschrift
van F. v. Steenwik. HLJ was notaris en woonde 1757opde Oudeschans te Amsterdam. Lijn dichtwerken zijn in één deel 4O. in het
licht gekomen a”. 1759. Den 21 Mei 1739 was hij gehuwd met
J o h a n n a Alaria de Putter, geb. 1720, + 1799 te Amsterdam, dr
v. Brnno Johansz. (aanzienlijke kooplieden te A ) bij Catharins
Petronella v. Rentzen, wier vader Hendrik Frederik v. R., burgemr
van Eeusdeu in 1699, een zoon was van den kolonel in statendienst Jan Coenraad v. B., en wier moeder Maria C’rollius eene
dr van den pred. Crollius was. - Al de bovengenoemde portretten
zijn verloren geïaakt, hetzij vernietigd, hetzij onbekend hier of daar
nog aanwezig. De genoemde gravures echter bestaan nog.
J O H . H E N D R . V.
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Shakespeare’s

grafschrift. Op den steen, die ‘s dichters groeve te

l) Betrekkelik A. Foolio kan ik nog mededeelen dat hë mede het portret
schilderde der tweede echtgenoote van Cornelis Sw.; de portretten, die beide
verloren raakten, zijn in hetzelfde jaar geschilderd dat Cornelis huwde, toen
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LÉlTE~KtiDi.

gtratford-onAvon dekt, leest men dit versje, dat algemeen aan hemzelven wordt toegeschreven:
zGood friend, for Jesas’ zake forbear
STO dig tbe dust enclosed here.
zBlest be tbe man tbat spares these stones,
zAnd curst be he, tbat moves my bones.

V R A G E N .
Brieven van Mr. W. Bilderdijk aan D. François. In dato 7 Nov.
1837 verontschuldigde zich D. Franpois te Loosduiuen hij W. Mesacbert, uitgever der bekende vijf deelen YBrieven van Mr. W. Bilderdijk”, dat hG geen zgner brieveu had gezonden. Hg zegt in dat
vertrouwl$k schrijven o. a.: *Ik was zijn (B’s) vertrouweling in de
neteligste omstandigheden, en bij kon mijne tegenspraak zonder
zweem van ongenoegen verdragen; nimmer is het mij mislukt hem
neêr te zetten, als bij vlagen had van ontevredenheid op zichzelven
of op anderen”. . . BJa, een bundel van mijne Brieven (van zrJne
Brieven aan mi) zou hem nader doen kennen en in een nieuw
licht stellen, vooral met een voorafspraak; - (van) ma voorstander der Maatschappi Tot Nut van ‘t Algemeen, Frère Oratenr
bg de Vrijmetselaren, Kantiaan (zoo het heette) en wat al meer,
die de vaccine voor heilzaam en pligtmatig hield.. . Hij wist dat
allen en wenschte, bad, dat zijne kinderen mi mogten geliken
(zie Najaarsbladen). Zoo was Bi 1 der d g k !”
In den aanvang zgns briefs had D. Er. medegedeeld, dat hetgeen hij van B. bad geweoscbt te publiceeren, met wat hg daarbg
g e v o e g d b a d , Breeds gereed lag”. En hij eindigt: »Kom ik eenmaal tot eene uitgave van eenige Brieven van B., dan zal, - ik
vertrouw ‘t in gemoede, - menigeen, die hem miskende, met hem
verzoend geraken en z$jne nagedachtenis liefderijk vereeren”. B&a 46 jaren zin verloopen, sedert de *Algemeene Konst- en
Letterbode” van 24 Nov. 1837, no. 53, bovenbedoeld scbrgven
wereldkundig maakte, zonder dat blijkt van eene volvoering door
Fraaçois of door wien ook na hem, van dit voornemen. In het ex.
der Letterbode, in mijn bezit, vind ik met de pen o n d e r d e n
naam Fraqois aangeteekend: mi 1 Julij 1840”. Wieweet iets aan-
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gaande het lot der brieven, wa&rvan hier sprake is? Niettegenstaande al hetgeen sedert dat tijdstip over B. is geschreven, zou
hunne uitgave nr. i. nog volstrekt geene overtolligheid zin. Wie
kan ze opsporen?
Utrecht.
H . PRANQE.

KUNSTGESCHIEDENIS,
Hoorndraagster. Is van hoorndragers gesproken (XXXIII, 73,
126, 316), ik wil ‘t eens van =hoorndraagsters” doen, en dan verwis ik ieder die er eene zien wil naar de eerste de beste afbeelding
van eene vrouw in Middeneeuwsch kostuum. En die er wat over
lezen w,il, kan zijn gading vinden in Dl. I van de Brabantsche Yeesten
en in ‘t 2e Boek van Der Lekenspieghel. Als bekend is, maakten
in de Middeneeuwen de vrouwen bijzonder veel werk van hem haar,
van haar hoofd of eigenlijk van beiden. Ze droegen het haar in
een net, en ‘t was aan de slapen van ‘t hoofd in wrongen of kassens gebonden. Deze kussens heetten atemplettes”, en de net,ten
werden awebben” genoemd Vrouwen vau aanzien hadden versierde
haarnetten, en in de rechts en links van ‘t hoofd uitstekende templettes waren nog gouden of juweelen voorwerpen als sieraden gestoken, bij wize van spelden met de koppen naar boven. Die sierlijke punten heetten Bhoornen”, en eene vrouw met zoo’n paar
kussens en zoo’n paar hoornen mocht dan ook met recht B hoorndraagster” heeten, want ze was ‘t. Nog moet gezegd, dat van
achteren aan de zoogenaamde hoornen of aan ‘t haarnet, bfi wijze
van vleugels of waaiers groote slippen of strooken uitstaken en
heen en weer fladderden. Le droegen den naam van Bsloyen”,
en
verhoogden waarlijk de bevalligheid niet. Voor een overblijfsel van
de oude hoornen of tenminsten voor een navolging er van, houd
ik nog de gouden krullen aan de oor- of liever hoofdgzers onzer,
ook Veluwsche, boerinnen. De hoorndraagster is in dit geval geen
antiquiteit meer. Men zou er ook het dienstmeisje toe kunnen rekenen of de baakster, met, de skornet” of de Bhoornmuts” gedekt.
A.

AAREEN.

’

: .‘* VBlooipbdea (X1X, 492; XX, 10). Abt. XXV, 481, is sprake van
Ben vélocil4de a 0. 1732. Volgens de BIllu+tration” zal mgn echter
reeds op eene Egyptische sarcophsag de teekening eener vél. hebben
aapgetroffen.
En een onlangs gevonden document toont het besteen eener vél, te Paris iu ‘t laatst der 17ae eeuw. Natuurlik
geldt ‘t hier eene met de voeten bewogen vél., daar die, welke met
de handen in beweging worden gebracht, reeds veel vroeger bekend
waren. Dat document get.uigt : sl’hans (a”. 1690) ziet men een
karos, veel overeenkomst hebben met een draagstoel, die rëdt op
vier wielen, twee groote en twee kleine, welke een achter op ‘t
voertuig zittend bediende voortbeweegt, door de voeten beurtelings
te zetten op twee vlakken, welke als voetstukken dienst doen. Dit
voertuig beweegt zich met de snelheid als die van een persoon, die
voortgaat,; het keert, wendt zich in alle richtingen en wekt de
bewondering van ‘t gansche Pargsche publiek”. ‘t Mechanisme van
dat rëtuig bestond uit een katrol, waarover een koord rolde, dat
aan de beide voetstukken verbonden was; de katrol draaide dus
telkens in tegenovergestelde richting; maar door een raderwerk, dat
op twee getande wielen wel kte, werd de beweging in éénzelfde
richting overgebracht op de as. ‘t Verschil tusschen dit zware en
Baarngestelde systeem en de tegenwoordige lichte en snelle tweewielers is groot, doch de meeste uitvindingen worden volmaakt
door vereenvoudiging.
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Oorlogstuig (XXXIII, 222). &!elottert” en ,ongelottert” houd ik
voor Bgelonterd” en Bongelouterd”, verkeerd uitgesproken en ge- ‘
schreven. Daar men oudtgds met haeckbuusen en met knipbussea
schoot, zal haicken craytz kruit aanduiden, voor de haeckbusse,
en knipkruytz kruit, voor de knipbusae bestemd. E. LAURILLARD.
Ghyeselsaien (XXXIII, 33). >Ut cuilibet commouachorum nostri
monssterii singulis annis in festo obitus 8. Martini sex ulnae de
panne que ghiselsai vnlgariter appellatur ad tunicam, qnamlibet
nlnam ad estimacionem duorum soiidorum Hollandensium aut duodeaim solidos pro tunica ministremus”, enz. Aldus in een charter
v. .2 Jan. 1267, waarbi Nicolaas, abt van Egmond de prebenden
der monniken verbetert (v. d. Bergh, Oorkond. v. Holl. en Zeel.,
II, no. 154).
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Kielspit (XXXlII, 173) - is een werktuig om het anker op tewinden. Men had vroeger en misschien nog op de schepen een Bgaugspit”, 3 braadspit” of p kielspit”. Spit in deze woorden heeft niets
te maken met zspitten”, vanwaar sspade”, evenmin als sbraad’)
in Bbraadspil” met sbraden” (b. v. van vlees&). Wat het onderscheid was tusschen deze drie soorten van spitten of spillen, weet
ik niet te zeggen, maar ieder oud koopvaard+kapitein kan ‘t uitleggen.

[Men leze Nuu~ XXVIII, 61 nog eens over.]
Rabat (XxX111, 171) - beteekent zonder twijfel somslag” of
szoom”. Rabat in een tuint is een bed tusschen twee paden, die
lager liggen en van welke men aarde gebruikt heeft om dat bed
o p t e hoogen.
A . J . C . XRENER.
[Als dit zoo is, dan is elk tuinbed een rabat. De definitie sub nQ. 3
in Nau. t. a. p. schijnt veel aanneme&iker.]
Valbed (XXXIIL, 222). Ik geloof dat een Bvallbed” een bed was
om te vallen of eigenlik om er op te vallen, en als ‘k me den
practischen zin onzer voorvaderen tebinnenbreng en hun wgze
voorzorg tegen eventueele ongevallen (de graveelkan en de goudsbloemen-azgn, XxX11, 428 spreken er o. a. van), dan geloof ik ‘t
nog meer. Ik stel me dan zoo’n svallbed” voor als een afgedankt
bed, hier of daar in een huis in een kist of kast bewaard, soms
met een op non-activiteit gestelde deken er bs. Als dan ergens
brand ontstond of brandgevaar was of eenig onheil dreigde, voldeed, bi ‘t primitieve der redmiddelen in dien tijd, het Dvalbed”
aan zijn bestemming. Men legde ‘t op de straat neer bij of vóór
de plaatse des gevaars,
en de in-nood-verkeerenden, geen anderen
nitweg ziende of den kortsten kiezende, lieten er zich op neervallen of waagden daarop hun sprong. En daar men in den ouden
tid meestal naakt te bedde lag en er dus veel kans was om bë
zulk ongeval in paradiskostuum op de straat te komen, was de
Jegen b$ ‘t avalbed” gevoegd, om die onmiddellgk om te slaan.
A

.

AARSIN.

---Pransoh-Nederduitzoh (XxX11, 51, 289). Sedert ik vre dicht l$j
de ,Fransch-Vlaamsche grenzen woon, ben ik minder haastig in
m&e oordeelvellingen ; daarom doe ik soms vragen. Ik ben in mine
,woordenl+t (Z. Vlaamsch) tot de T. gevorderd, en behandel trape
en tva@Yeren.
Menigeen denkt nu allicht : dit komt eenvoudig van
het l?ransche attraper ; en men voegt ons toe het grafschrift op
een dronkaard :
BHier ligt N. N. Van der Stappen,
.Die levend doodviel van de trappen,
~ZOO gi u, dronkaards, niet bekeerd
>Dan wordt ook gij geiittrapeerd!”
Doch attrapper heeft in de verste verte niets met trappen te maken,
tenz& zeer gezocht, atrappen” voor streden” genomen worden ;
want als iemand op een wolfsklem trapt of treedt, kan men, j,,
zeggen, dat hg geattrapeerd is, maar ‘t is m. i. met dat zeggen
dan toch niet heel zuiver gesteld. In Z. Vlaanderen is trape een
val van vier klinkers of moppen, gedekt door een vëfde die echter
niet op het vierkant rust maar er schuins op staat en door een dun
houtje in die richting gesteund wordt. Komt nu een vogeltje op
het aas af waarmede hzt vierkant voorzien is en springt het op
het st,bkje, dan valt de steen neer en het diertje in de trape, is
gevangen. Men maakt ze ook van hout: een vierkant bakje met
deksel dat als de steen opgezet wordt. Trappeeren heeft in Z. Vl.
vele beteekenissen, b. v. hg is met zij getrappeerd (hop overspel”
wordt verzwegen) De wildstrooper ging zien of hg niets kon trap, peeren, maar hij werd zelf getrappeerd (door den opziener van
jaclht en visacherg). De kommiezen trappeerden een sluiker, de veldwachter trappeerde ‘n jongen die bezig was met hogeren (appels
uit eeu boomgaard te stelen)‘). Dus komt 8 trappeeren” van attraper ?
3%~ oogenblik ! Spieghel dichtte reeds in zlJn Hertsspieghel 111, 49
(uitgave van PI Vlaming):
&Y u heilgericheid en weetzucht niet vast slaapt,
SBetovert en verrokt, door errefzond betraapt”.
V. teekent er op aan: Bbetraapt” = betrapt; aldus bij Vondel
9, Ook in Nederbetuwe in al deze voorbeelden,
Btrappeerep”.
\..
L.

. RED,
I

(Josef in Dothaa): ,Za mochten ons’ hetrapen”. De Vlaamsche
grensbewoners zeqgen nog : ‘k ga zien of ik niet een of auder kan
betrepen, zooals een Hollander zegt: of ik niet ‘n duitje, ‘n stuivertje kan verdienen. Attraper kan dus zeer wel van ons abetrapen” af komen.
0. P. ROOS.
Loosj-ne-kandisch
(XxX11, 2 2 9 ) . Z óó, en niet loosjenkautisch noch
ook anders, heb ik dit woord steeds in Nederland hooren nitspreken. Het is natuurlik eene verbastering van ‘t hebreeasche loscharnha.kaudesch l). In de opstellen Koeterwaalsch (XXV, 184) en Mokum
(XXV, 186) van onzen medewerker John Churl, en iu h e t a a n hangsel van het tweede deel van mijn Alg. nederd. en friesch Dialecticon kan men meer over d i t onderwerp lezen. Vergelik o o k
mijn opstel Koeterwaalsch, XXVI, 37. - Het voorbeeld van Eooqjne-kaudisch, XXXII, 230 vermeld, is niet zeer gelukkig gekozen.
Deze joodsche brabbeltaal immers bestaat uit een mengsel van
oden-duitsch, van den joodech-duitschen, vooral joodsch-frankforter
tongval,zeer rykelik vermengd metzuivere en verbasterde hebreeusche
voorden, vooral zelfstandige en byvoegelike naamwoorden en werkwoorden. Maar in dat geheele voorbeeld komen, behalve de woorden gojim en lusnekoutisch, geene andere dan oorspronkelik-duitsche
woorden voor, al zin ze dan naar de joodsche uitspraak verbasterd. Maar echt Zoschaun-ha-k.zudesch wemelt van hehreeusche woorden, ‘t zy dan zuivere, ‘t zy verbasterde. In het zesde deel, jaargang
1 8 7 1 - 7 3 v a n Max Moltke’s tidschrift D e u t e c h e r S p r a c h w a r t
(Leipzig), komt een hoogst belangryk opstel voor over dit onderwerp, gevolgd van een uitgebreid Koordenboek
dezer joodsche taal.
Het is getiteld : Die Vokabeln und Redensarten der Gaunersprache,
en geschreven door W. Frentzel, te Treuen-Brietzen by Berlyn. De
titel is zeker voor Israëliten aanstootelik; de duitschers zen in dat
opzicht dikwijls onredelik en weinig fijn-gevoelend noch kiesch.
Andere dnitsch-jnodscbe benamingen voor het loschaun-ha ekardesch l)
chochemep loschen, fenische SpTaehe,
zin n o g kocheme waldiwerei,
kochemer Sprache. In bovengenoemd opstel vindt men ook eene uitvoerige opgave van alle duitsche boeken en geschriften, oude en
niene, die over dit onderwerp handelen.
JOHAN WINKLER.
1) lees; deschón

hakkódesch”,

d. i. taal dee heiligdoman

R ED.

‘&raan, voornaam of ,geslaohtsnaam
(XXXII, 481). Pierson is g&n
voornaam ; en als Pizrson inderdaad eens als voornaam (Pierson
des Muiiers) voorkomt, dan behoort dit geval tot de rubriek ,Geslachtsnsmen als voornamen” . Pierson is juist een echte, een typische
geslachtsnaam, een zuiver patronymikon, en beteekent eenvoudig:
zoon van Petrus. Pierson, Piers son, Piers zoon, Pieters zoon, Petrus’
zoon. Geslachtsnamen op don, zoon, eindigende, komen by alle
volken van qermasnscben bLede voor; zeer veelvuldig in Skandinavië (Axelson, Björnson, Gulbrandson, Gustavson) en Engeland
(Dickson, Johnson, Tbomson, Fli ilson); minder algemeen in Duitechland, en hier hoofdznkelik in ‘t noorden ,lanqs de zeekusten; nog
minder in Nederland. Voorbeelden uit Nederland: Florison, Gerbensen, Hansson, Harmenzon, Janson, Xeeteaon, Pieterson, enz. Volkomen gelik in beteekellie als Pierson en Piersson, zin nog de volgende allen nederlandsche geslachtsnamen : Piers, Piersma, Pieter@ma, Petersma, Pietema, Pieterna, Pietringn, allen in Friesland; Peers,
in Brabant; Pierseune, in Vlaanderen ; Pieters, Pietersen, P$t,ersen,
Petersen, Peters, Pieterse, Petri, enz. Dan nog de verkleinformen
Pietjens, Peerkens, Pierken, Perkin, enz.
JOHìU
WINKLER.
Horst en Donk (XXXIII, 276). Hort is in het Nevelingen-lied
ook schat. Donk heette een slotje te Someren, waarvan mia gootvader de laatste eigenaar is geweest; het land waar ‘t stond heet
n u ,de Kremer”; waarscbenlgk behoorden daar te buis in 1173
Gosewinus de Donk en in 1360 Jan v. de Donk en Moede1 v.
de Donk. Bij dat slotje behoorde een bosch het Donkerbosch. Dat
Donk in verband Htaat met het Hgd. Dung, vermoed ik op grond
van ‘t volgende. lu ‘t Celtiwch beteekent ven drek, Mlt. fanqos,
Goth fani, oudh. fenni, fenna. De wortel moet volgens Diefenbach
zin T a m o f Pam; en nu heeft men in ‘t Nederlandsch veen =
moergrond, ben uitdroogbaar meertje, den dorschvloer. In t friesch
ferme d.i. erf, en in ‘t latiu fanum, tempel of heilig erf, zeker op
een hooggelegen plaats, zoodat men hier ook in verloop van tid
beteekenissen heeft verkregen, die tegenover elkander staan.
Toen ik min vorig opstel schreef, heb ik wel gedacht aan Donkerbroek in Ooststellingwerf, maar daar ik in de buurt geen Donk
kon vinden, geef ik ifi bedenking of men bU dien naam niet te
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denken heeft aan een persoon die Donker heette, of aan kleur,
zooala bg Finsterwolde i). Er ztin een paar foutjes in het vorige
stukje ingeslopen. Roerdonk moet zijn Boerdonk (gem. Erp). Duitsche Kempen moet zin Luiksche Kempen; Duitsche Eempen bestonden niet, wel Geldersche Kempen. Dat in 0. Vlaanderen ook
Donken voorkomen is verklaarbaar, want derwaarts verhuisden immers de Menapiërs? Met den Donk (gem. Brandwik) in den Alblasserwaard, weet ik geen weg. Mogelijk is het gesticht door een
Brabantsch heer, die heer van Brandwik was. Misschien kan de
geschiedenis hier licht geven.
A . J . 0. KREMEB.
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Moor In mlJn beknopt Geschied- en Aardrijksk. Wdbk van
Z. Vlaanderen’s Westelijk Gedeelte (Oostburg, 1874) handelde ik op
meer dan ééoe plaats over dit woord. Moor is hetzelfde als moer,
het voorste deel van moeras, doch in Z. Vl. beteekent het steeds
lage, aan binnenlandsche overstroomingen onderworpen gronden.
Bi Oostduinkerke en Veurne van de Franseh-Belgische grens doorsneden, vinden we de Moeren, een meer of beter gezegd twee
samenhangende, weinig water bevattende meeren (lagunen), die in
den jongsten tijd zijn drooggemaakt. Vlaanderen bestond grootendeels uit heuvelachtige zandgronden en uitgestrekte moeren. Moor,
moere, mor, muir, mure, zijn vormen, die in Z. Vl. en elders menigmalen in de plaatsname:] en niet miuder in adellijke on niet-adellijke geslachtsnamen voorkomen. Gerard de Moor of le Mor is een
geschiedkundig bekend persoon. Daaraan herinneren nog de van
de Moere’s, van der Moer&, van Moerbeke, enz., en de plaatsnamen
Moerkerke (West. Vl.), Moorskerk of Al-moer-kerk (thans Groede
in West. X. Vl ). Moerbeke (land van Waas), Moerhuyse
en Moershoofde in 0. Vl., Moordreeht (overtocht, trecht of tricht over de
moerassen of venen) en Moorskerk (beide in Z. Hall.); enz. enz.
Moor is in Noord-Duitschland bekend in gelgke beteekenis als ons
8moer”. Moor of moer leeft ook in Meirelbeke a, (Oost Vl.) de
1) Qua tali zelfs kunnen Donkerbroek en Finsterwolde dan toch nimmer homogeen zijn; want ‘t donker in Donkerbroek ziet in casu op de zwarte kleur van
den grond, en’ ‘t donker in Finsterwolde op de door dicht plantsoen van
R E D.
(overigens groene) boomen teweeggebrachte Fineterniss.
RED.
7 Meirelbeke liever = Meer-lo-beke? Vgl. Mierlo.

.

Wair te Antweqmn, ‘t Eempiescbe Merx-plas, enz. - Nu hoor ik bier
‘te Boesselaere het slik moor (met, den eigenaardigen klank bëns
als ou) noemen, doch steeds in den zin van bijzonder vochtig. s’t Is al moor en s l i k ” . Ook de Morinen of Moneniers en
Maresaten herinneren aan bewoners van lage gronden. Q. P. ROOS.
Holland ia in nood (XxX11, 203) - beteekent ongeveer hetzelfde
als Leiden is in last. ~Dan is Eolland in nood” zegt men waars.chuw end, in den zin : neem maatregelen vóórenaleer het te laat
is, want gij zult zien, ‘t zal zua of zdó loopen, e n dan is Holland
in nood. Misschien ontstond dit, spreekwoord ten gevolge van de
voortdurende zorgen die de dijken vereischen, of wellicht uit het
bekende feit dat de Nederlanduche staten altgd karig waren op
het stuk van defensie. Hoe dit spreekwoord naar Duitscbland overwaaide, zB1 wel nooit uit te maken zin.
A. S. C. KREYER.
q weet wel waar Abram den mosterd haalt (XxX, 472). Ter
verklaritig van deze spreekwyze, die ook in dit tidscbrift zoo herbaalde malen behandeld werd, heeft prof. M. J. De Goeje een
opstel geschreven in het Tijdschrift voor nederl. taal- en letterkunde (Leiden, 1882), Jaarg. 2, bl. 71. De hoogl. leidt deze spreekwyze uit het joden-duitscb af. van Bmoos” geld, en ;ebarzel”, Uzer,
werktuig. Wat vroeger in dit tijdschrift aangaande deze spreekwyze vermeld werd, wordt door dien geleerde zorgvuldig aangehaald en in aanmerking genomen.
Een goede leer, maar de sporten deugen niet (XXVII, 621). In
Zeeuwsch Vlaanderen beeft *leer” hier de beteekenis van a dogma”,
enz., en bevat het spreekwoord dus eeue woordspeling, zooalcr onze
ouden er meer hadden. Een Middelburger oproe[Jer schudde bi den
verkoop van een, partijtje werkbout ‘t hoofd, zeggende dat dit het
rechte hout niet was, en de man sprak waarheid, ‘t was krom hout,
maar toch overigens zeer goed. De man kocht het zelf, als deskundige, voor een prisje en antwoordde den verwonderden toeschouwers eenvoudig : .gi hebt mij niet begrepen !” Evenals leer
(kerkleer) goed kan zin, doch soms verkeerd begrepen of toegepast
wordt, evenzoo kan men een overigens goede leer (ladder), hebben,
op de sporten na, en dus voorshands niet, bruikbaar. Q. P. BOW+.
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Op’zïjn qui-vive wezen - is Nav. XXXII, 486 goed verklaard ; men
kan’ ‘t in Aardenburg ea zeker wel elders nog dagelijks hooren,
vooral in de beteekenis van wakker, waakzaam zijn. BH! stond op
zin qui-vive om te zien waar de vroua heenging; de sluiker is
op zlJn qui-vive voor de kolumiezen”. Toen ‘t woord in zwang kwam
(Oct./Nov. 1830), zei men Bkieviet”; ‘t was de schildwacht-roep
der Franco- Belgen, Walen en verfrar?schte Vlamingen, die Aardenburg toen tëdelgk bezetteden en wier schildwachten het onophoudelgk bg wachtpost of barricade uitgnlmden. Eenige weken later
kwamen onze Ntiderlandscbe krijgslieden, en brachten ons het
swerda 1 korporaal heraus, avanceert, met contresigne, en dergelijke
uitheemsche schoonheden. De eerzame Jaccib v. Wagenberg, lid der
burgerwach!, riep de Hollandsche patrouille met Bkieviet”, ‘t bedorven aqui-vit” aan, en ontving tot antwocrd een (gelukkig misQ. J?. ROOS.
send) geweerschot.
Sleyecat ( X X X I , 3 9 4 ; XXVI, 3 0 0 e n z . ) . I n E d w . Gailliard’s
Glossaire flatuand, Brugge, 1882, vind ik het volgende : Sleyscatte.
D’après Schiller et Liibben, Mttn. Whb., Slege, Sleiscat, est le
>Schlagschatz” (qni correspond au flamand Slag.scbatting) et désigne
la Taxe due au dépositaire du droit de monayage pour la frappe
de la monuaie, ou bien pour l’autorisation d’émettre de la monnaie
ancienne ou étrangère, ou l’échange de telle-ci contre de la monnuie
nouvelle et indigène ; ce droit, continuent cer) auteurs, pesait d’autant plus, que, dans certains pays, les seigneurs frappaient régnlièrement chaque année de la monnaie nouvelle, q u e s e u l e o n
pouvait mettre en circclation. En gdnéral, disent-ils enfin, Revena
du monnayeur, - Haltaus, Gloss. geim., mentionne les diverses
formes Schldge-schatz, Schlege-schatx, Schleschatx e t Sleischatz, e t
expllque ainsi le terme: Sensu antiquissimo et proprio reditus Imperatoris et deinde eius beneficie, Principum alioru tnque Stabuum
I m p e r i i , ex percussura monetae seu ex inre monetandi, lucrum
et trihutum monetarium, - Mais quel est le sens formel du terme
dans notre texte: BOmme t e netene tvernlaers v a n d e n slepcatte
van onsen gheduchten heere ende van der braesage van den mnntmeester . . . . V. 25. - Variante (?) Sleitac : Beelemans, Gesch.
Eecloo, p. 194,. charte dn comte de Flmndre Louis de Male (1353):
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Alat EL Symoen van Bale.. . . hief mde oatfinc als hi Rwaert

van Vlaenderen was, ghelyc sleytac ~811 onsen munten ende vele
van onsen renten.. . .” - In het ~Supplément” van bovengenoemd
werk vind ik nog het volgende : Sleyscatte. Nous dem andions h. v.
Mais quel esf donc le sens formel du terme dans notre texte:
*Omme te wetene tverclaers van den sleyscatte van onsen gheduch-’
ten heere ende van der brassage van den muntmeester”. 11 sembie
que Sleyscatte répond parfaitement ici au BDroit de seigneuriage”
du texte qui auit: Mandement en cause des monnayeurs 1478:
les ouvriers monnayeura exigent qu’on paye leur salaire 98 tel prix
que les deniers qae lon forpe” sont saprecier ès ordorinances, c’est
absauoir le florin de.. . pour . . . ,, le double part pour . . . .“, ce
qui est le npris des marchans tant pour le droit de seigneuriage
que pour 18 salaire des ouuriers et brassaiges des maistres.” VL 108.
JOHAN

WINKLER.

Splik-splitter-nieuw.
Ik erken mLjne dwaling. SpZdter beteekent
in het Zweedsch grAsel en nü nieuw. DSplitter nü” is derhalve een
Zweedsch woord dat eenigszins verbasterd in onze taal is overgenomen, gelik mi werd medegedeeld. Hieruit schënt te volgen d8t
splik uit alliteratie ontstaan moet zin. ’
A. J. C. KBEMER.
[NUV. t. a. p, is sprake van een variant, welken de volkstaal

levert. Spiksplinternieuw (2. Holland), waaraan J. C. d. R. herinnerf, en spikepeldernieuw zin overigens geikte vormen. Zie b. v.
de WoordenlUst van de Vries en te Winkel.]

VRAGEN.
Hij is van Lotje getikt. Vanwaar deze uitdrukkicg?

X.

[Zie Nav. 111, 240; XXI, 152, 622; XXIE, 198, 258.1
Blauwkous, Bas-bleu. Wie weet den oorsprong?

X.

[Deze gitdrukking heeft een Engelschen oorsprong, als z$nde
de letterlijke vertaling van rblue-stocking”. Vgl. Nav. XV, 22,
waar wi indachtig gemaakt worden, aan de litterarische cl8b van
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lady Montague l), - d. i. miss Elisabeth Montague, niet te ver-’
warren -met de lady Mary Wortleo M. van Nuv. XXIL, 3, - in
wier salon zich de beroemdste geleerden uit hare tidgenooten verzamelden, onder wie zekere Stilling Pleet, die de gewoonte had
blauwe kousen t,e d r a g e n . Uit dat artikel blikt niet bepaald, of
de inzender Stilling Neet voor een heer of voor eene dame aanzag. De blue-stockings van St. worden, volgens Dr. Doran in zlJn
geschrift BIJna Signora del secolo scorso”, enz. (Londen, 1873) ‘t
eerst vermeld in een brief van Miss Montague uit’ den jare 1757.
Deze auteur, aangehaald in ‘t SGiornale degli Eraditi e CIlriosi”
(11, 618), noemt Stilling Fleet (of Stillingfleet) een mannelUk persoon, en alzoo doet onk James Boswell (in zijn .Life of Dr. Samnel
Johnuon”), die de benaming Bblne-stockìng” eerst omstr. 1780 laat
opkomen, als wanneer de EngelJche gentlemen de gewoonte hadden, hunne letterkundige beschermelingen vroeg in den morgen ten
hunnent te ontvangeo; kwijnde dan ‘t onderhoud bij afwezigheid
van Sir (sic) Stilling Pleet, die goed redeneeren kon, dan zeide
men: Bwithout t h a t hlue-stocking we are quite for nothing”. Van
heeren zal de uitdrukking op dames zijn overgebracht, nadat Miss
Rannah More in 1786 een gedichtje had vervaardigd: The ~BasBleu or the Conversation” “) ; h oewel ook deze schrijfster daarin
nog uitdrukkelijk van mannelijke Bblue-stocking-clubs” g e w a a g t ,
verhalende, dat een vreemdeling van rang de uitdrukking, wel in
scherts, maar toch in gunstigen zin, ‘t eer& zou hebben toegepast
op letterkundige clubs in hare dagen. Die vreemdeling van rang,
welken miss Hannah niet schijnt genoemd te hebben, zal een Hollandsch admiraal geweest zijn, met name Boscawen. Kent men
hem van elders? Men raadplege nog Btichmann, Geflügelte Worte,
8ste Ausg., S. 97. In ‘t Converaations-Lexicon van Brockhaus, en,
- misschien in navolging daarvan, - in de Encgclopaedie van
G. L. Eepper, staat echter Stillingfleet als eene Bblauw-kous-draagstev vermeld, en wel eveneens a”. 1780. - Leest men n u Nav.
1) Mevr. Vesey en Mevr. Orii worden ook genoemd onder de stichteressen
dezer litterarische club. Kaartspelen werd er niet vergund. Dus andere dan
in ‘t DDoctrina” onzer hoofdstad.
2) vermoedelijk te vinden in hamre geniale rThoughts
t,he mannere of the great to genera1 society” (1766).

on the importante
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XVl 22, bep verklaring +xer uitdrukking niets anders dan de
letterkundige werken zich
een naam verwierven, blue-stockings gebeeten werden; zoo is dit
te onbepaald uitgedrukt. ‘t Moge asnvankelgk dus geweest zin, al
spoedig nochtans werd sblue-stocking” een soort schimpnaam, ter
aanduiding van pedante vrouwen, die ei& geleerdheid of letterkundige bekwaamheden inbeeldden; en in dezen zin bezigen ook
de Franscheu hun * bas-bleu”, de Duitschers hun BBlaustrumpf” l),
de Italianen hun acalza turchina” of aazurra” 2)r de Nederlarders
hou *blauwkous”. Ter aanduiding van die soort vrouwen, waarop
ook Nav. XXX, 609 misschien oogt, smeedde ‘t buigzame italiaansch
nog de uitdrukking Pletterateses”2). In ‘t hedendeagsch spraakgebruik der genoemde landen is derhalve de benaming geecszins
synoniem met wat men eene Dsavante”
noemt. Dit laatste is een
eernaam “), aan welken echter in de taal der samenleving, minstens
in Nederland, weleens, - en in sommige gevallen terecht, ‘t denkbeeld wordt verbonden van ongeschiktheid voor huishoudelgke, die zoo echt vrouwelijke bezigheden, van onverschilligheid
omtrent anderer, v a n achteloosheid in eigen-toilet. Vanhier dat
er, behalve ‘t opgemerkte, nog twee andere lezingen betrekkelijk
den oorsprong der benaming Bblue-stockiug” in omloop zgn. Volgena de eene zou Elisabeth Montague a a n eenen door haar tot
de club uitgenoodigdeu buitenlander, die zich wegens z;jn toilet
veron&chuldigde, ten antwoord geschreven hebben, dat voor men-

opmerking, dat alle vrouwen, die door

‘) ‘t Straks aangeh. Convers. Lexikon, - dat s;reekt IVOD einem urn 1780
in London bestehenden Vereine” v o n Schöngelstern,
welcher nicht nur Männer,
l sondern auch Frauen umfaszte”, - omschrtift rBlaust,rumpf”
terecht als
&ezeichnung
solcher gelehrter und schriftstellernder Frauen, welche ihre
Bildung in eitler und pedantischer Weise zur Schau tragen, während sie die
eigenthümlich weiblichen Reize und Tugenden dabei verlieren, und selbat
fhre Pfhchten als Mütter und Gattinnen auszer Acht lassen.
s) Italiaansche achr&?rs bezigden totdusvek òf ‘t Fransche #bas-bleu” àf
‘t woord sletteratessa”,
ter aanduiding eener *donna che si picca di letteratura, che fa la saccente”. ‘t Spraakgebruik evenwel gedoogt l calza ty+chine”
(azurra) in deze beteekenia.
s) Eene DFrançaise vraiment savante” zou zich met reden erg gekrenkt
gevoelen, zoo men haar eene pbas-bleu” noemde. En verbeeld u, onze BosboomToussaint, Elise v. Caloar, Louise Stratenus.. . n bluo-stockings”!??
Ah dear me!

schen van genie de toegang tot haar huis altoos openstond, al hádd e n zij ook als de boeren van Cornwallis lompe schoenen en
*blauwe kousen” aan, De andere lezing luidt, dat onder de geleerde bezoekers van haar salon, - Burke, Goldsmith, Johnson,
Lyttleton, Pulteney (later, lord Bath), enz. enz. - Alexander Pope ,
haar ‘t meest ‘t hof maakte, en den afgemeten trant, waarop zi
hem eens ontving, zou hebben beantwoord met ‘t voor de vuist
geuite distichon :
Mon adorée a l’art de charmer les humains;
Mais elle n’a pas celui de se luver Zes main8.
M e t bgvoeqing, dat ,tbe adored miss” hare (witte) kousen niet
aflegde vóórdat ze door ‘t langdurig dragen hemel&aclu, waren
getint.
Ook Jules Jaoin, ter kenschetsing van geletterde dam&, beweert
dat ze niet van kousen verwisselen alvorens
i n e e n e Bhoutade”,
deze van kleur verwisseld zin.]
Eit-Ket.

Is er onderscheid tusschen deze woorden? Welk dan?
1. LAURILTdRD.

Meikela, \?olgens
kersen’ gewooulgk
1s dit ioo 3
[pver Meikersen,
inderdaad tiei-kersen

sommigen moet het zin maai-kers; omdat de
eerst rgp zlJu tëdens men begint te maagen.#
,
volgens sommigen maai-kersen, volgens anderen
(b. v weleer te Blitterswgk), zie A’av. 11,78,.9].

Pas. Is pas, Fasch, meerv. passen of passchen, van ‘t vrouwelgk
geslacht, in den zin van Bmet hakhout beslagen grond” of ook
,‘t hakhout zelf”, geen goed Nederduitsch woord? De Woordenl&t
van de Vries en te Winkel verzwggt het. Kiliaen kent alleen pasmes of pas-houwer (harpe, acinaces). ‘t Is alom in Gelderland,
misschien ook elders, in volle gebruik. Men spreekt van elzenpas,
peppelenpas, riswaardenpaa, wilgenpas of dito pasch; ook van
pas(ch)h
11 oe moet ‘t zijn : pas of pascb? ‘t Woord is oud, en
behoorde denkelik mannelik gebezigd te worden, vgl. den Ulenpas
(0. Doesbq).

v. H(lvell van Andelst. De vraag betreffende dit geslacht deed
ik niet te vergeefs ; vgl. Naa. XXVII, 428, met ibidem, bl. 634;
XXVIII, 105-7. Van verschillende zuden werd die welwillend
beantwoord, zoodat ik de gegevens bekwam om dezen stamboom
op te maken:
1. v. Rövell, geh. met Ulger, hadden tot zoon:
Ií. Hans Wiohert v. H., geh. met Catharina Homburg, wier zoon:
111. Hendrik Jacob v, H., heer van Hienderoort, huwde l” Geertruida Maria v. Goltstein, 2” te Ommeren Sept. 1692 Anna
Geertruid v. Eek, woonachtig te Ingen. Z$e kinderen, die waarschgnlgk allen uit zin le huwelijk geboren werden, waren:
IV. a. Otto Willem v. H., geh. met Florentina Eva Schaap, $
op Hienderoort 25 April 1754. Als hij kinderen had, dan was
misschien wel de v. El., die in 1741 te ‘s Heerenberg woonde,
ztin zoon.
b. Maria Agnes v. EI., + 8 Jan. 1742, huwt 24 Oct. 1708
op Hienderoort Otto Carel v. Heerema tot Holwinden, kapitein
in het Reg. Veltman, t te Groningen 6 Febr. 1745.
c. Johan Barthold v. H., heer van Andelst, kapitein in statendienst, huwt te dndelst 10 Dec. 1713 Maria Isabella Antonia de
Ridder van Groenestein, geb. op Rinesteën 21 Mei 1683, dr van
Theodorus, heer van Rijnestegn en Andelst, en Johanna Maria de
Ruiter. Hg + 23 Mei 1731. Hunne nakomelingen ztin door mi,i
in dit tgdschrift reeds vermeld,
Van waar dit geslacht afkomstig is, is mi evenwel nog niet
kenbaar geworden. De voornamen van den v. H., hierboven sub 11
voorkomende, doen denken aan eene Duitsche afkomst.
Blgkens haar wapen behoorde deze familie niet tot het thans
nog bestaande geslacht v. Hoëvell tot Nijenhuis. Opmerkelik is
het echter, dat Agatha v. Hoëvell, (behoorende tot laatstgemeld
geslacht), gade van Johan v. Hertefeld 1) Hzn. en dochter van
Berend v. Hoevell, geh. met Antje v. Ewjjck (wier moeder eene
2) v. Harteveld?
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v. Lawick was), in 1556 te Wiel l), dus niet ver van Hiea, begraven werd. - In het werk van Fahne is over de v. Hövell’s
v. Andelst niets te vinden ; hun wapen komt daarin zelfs niet voor.
A. VAN SASSE

VAN YSSELT.

[Lithmaat Hovel van Ottenstein (vgl. Nau. XXVIII, 472), tr. Dec.
1644 Jacobus Kuchlinns, predikant, sedert 1643 te Over@selsch
Hengelo, sedert 1648 te Os. In het Stamboek v. den Frieschen
Adel, voce v. Brenge& heet Kuchlinus professor, en sterft Litmaat
barones van Hoeve1 in1.679. Het Generale Register der Prov. Lofrenten (Overgsel) laat Ledemsthe v. El. echter 1 Febr. 1691 sterven.
Hunne dochter Maria K. trad 1667 in den echt met Mr. Hendrik
v. Breugel, schepen, griffier en pensionaris ven ‘s Hertogenbosch,
geb. 1637, j- 1703. - Kunnen de Roomscbgezinde barons v. Eoevell
tot Westerflier, onder Twello en Gorsel woonachtig, geen uitsluitsel
geven nopens het verband tusschen v. Hövell (R. Kath.) en v. Hoeve11 3
Want ook Protestantsche barons v. Hoëvell zin te Deventer en
in den omtrek nog in ‘t begin en in den loop dezer eeuw gezeteld geweest, gelik er thans een burgemeester van Zwartsluis is van
dezen naam.]
de Raadt (XxX11, 494, 588). Willem de Raet Andrieszn tapissier te Gouda 1550. - Jan de Raedt tr. te Zalt-Bommel 1604
a.. v. Bavelghem (zuster v. Jan v. B.), bi wie Maria geb. ald.
1606, (tr. H. v. Oort) en Belichen gedpt ald. 4 Aug. 1609. Geertruida d. R. tr. Gerrit de Vliegh? of de Vioges? waaruit te Z.Bom1) De bedoelde buurschap o. Hien heette WeZie, de bakermat van het Nederen Overbetuwsche riddermatig geslacht v. Wely, o. a. vermeld in d’Ablsing
v. G., Ridderschap v. Veluwe. De reden der uitvaart van Agatha V. Hoeve11
te Welie kan ook gelegen hebben in de gegoedheid ter plaatse van v. Ewyck
en v. Lawick. Een Jan v. Ewyck, Nederbetuwsch ridder, was in 1482 (niet,
1492 ; zie Geld. Volksalm., 1880, bl. 22) ooggetuige der verraderlike oplichting van Otto v. WUhe tot Echteld door Berend v. Wees tot den PIuymenburg (te Dodewaard, bi Hien), waarover zie Geld. Volksalm. 1878, bl. 121-36;
en de moeder van Albert v. der Lawick,~ die als ritmeester namens hertog
Maximiliaan van Bourgondie, in het 1480 door dezen veroverde Wageningen
bevel voerde, was o. a. geërfd aan den hof te Gesperden (0. Hien). Zie ook
NUW. XXVI, 635, 6. RXD.

me1 gedpt Eendrik 7 Oct. 1680, Elisabeth 28 Nov. 1682. - Jan
d. R. tr. Sebilla Ever& bg wie Sara ged. Z.-Bomm. 26 Juli 1706.
Hier behoort ook Cornelis d. R. fr. Geertrnida v. Drie1 (wier
stiefvader Hoogwerff heette), bg wie:
a. Cornelia d. R. tr. 10. Jacob Sonmans, raad te Rotterdam,
2O, ald. 23 Sept. 1664 Aegidins Groeninx Marinnsz. bi Maria
Vastard.
6. Geertruida d. R.
c. eene dochter tr. Timmers, bg wie Maria T. woont 1700 te
Rotterdam en Geertrnida T.
d. Maria d. R.
Adriana Margaretha de Raadt, wier nalat. 20 Apr. 1763 is opge.
bracht ter weeskamer ‘s Gravenhage, was geh. m. Cornelis de Wind,
bij wie Jacoba d. W. - C. de Raadt, geb. te Rhoon, ondertr. te
Rossum 4 Febr. 1816 L. 8. v. Dookum. - Ter aanvnlling van
Nav. XxX11, 588 strekke: Mr. Dirk de Raedt, geb. 1650, achtereenvolgens schepen, raad in de vroedschap, bewindhebber der
0. 1. Comp. en burgemeester te Rotterdam, t ald. 18 Jan. 1705
toen zin wapen (44 voet) in de Groote? kerk ald. werd opgehangen, tr. te ‘s Gravenhage 2 Aug. 1682 Françoise Fagel, geb.
1658, + te Rotterdam 18 Sept. 1733, wier wapen in dat jaar, eveneens in de Groote kerk ald. werd opgehangen. - Mr. Gualtheros
d. R. t ald. 1740. - De wed. van zekeren Jan de Raedt woonde
1643 te Rotterdam.
v. 0.
[Joh, Theod de Raadt (anx patins), zoon van Théodore te
Dusseldorf, tr. 21 Juni 1883 te Alost (0. Vlaanderen) Angeline de
Brandt (wier moeder eene le Tellier.]
v. Raesfelt (XxX1, 111,112,307; 11.295). Eene familie von Raesfeld
komt herhaaldelijk te Bremen voor, o. a. in 1693 Georg v. R. ale
ooderman in 1693 en als raadsheer in 1694. Hij stierf 6 Jan. 1696.
(Roller, Stadt-Bremische Geschichte, 111, 413.) Johannes v. R. als
ouderman in 1674, t 20 Mei 1692 [ibid., S. 434). Daniel v. R.,
pastor extraord. aan St. Maartenskerk 8 Jan. 1716, ber. aan St. Michaelis 13 Oct. 1724, t 23 Juli 1749 (ibid., S. 447,457). Zie ook
Brema literata (Brem. 1726), i. v., waaruit nog blikt, dat Johannes,
j. u. d., geb. 11 Juni 1682, en Daniel, geb. Nov. 1685, broeders
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waren en zonen van Georg, eerstgenoemd, die, volgens H. Post,
Fasti consulares et senatorii Bremensis, Brem; 1726, p. 531, den
28 Sept. 1650 geboren werd. Of deze familie tot het bekende adellijke geslacht van dien naam behoorde, is mi niet onbekend, doch
geenszins onwaarsch$lgk, daar men te Bremen vele familiën aantreft, wier namen voor eene Westfaalsche afkomst pleiten. Ook
zegt Werner Rolevinck, Bdass die Westfalinger von mehr als tausend Jahren her ihre gewöhnliche Wallfahrten durch die Welt
verrichtet, und dass alao schwerlich in ejner grossen Stadt jemand
von Ansehen zn finden, der nicht Etwas von Westphalischen Blute
sollte* a u sich haben”. Vgl. Fabne, Die Westphalen in Lübeck,
MO.
S. 23.
v. Baesfelf (XxX111, 47). George Johan baron v. Weode, heer
v. Walenborg, kocht met zene tweede gade Balgooi en Keent voor
27,700 gl. 28 Jan. 1685, als luit.-gen. in Statendienst 1) en gouverneur v. Grave 7 27 Mei 1697; tr. l”. Johanna v. Lennep, dr
v. Werner en Cunera v. Lennep: 2”. te Grave 23 Nov. 1674 Agnes
Margaretha v. Raesfelt $ 1712, dr v. Reinier en Margriet v. Leefdael. Hi had b$ 1”. Johan Warnar baron v. Weede (t 1693);
be 2O. Henriette Agnes Jacoba (ook wel Jacom.ina Margnretha
genaamd, maakt testament te Grave 29 Sept. en t 17 Nov. 1702),
Everdina Jaooba Wilhelmina (geb. Aug. 1685, tr. Lebrecht prins
v. Anhalt-Bernburg, bij mien 2 zoons en 2 dochters) en Frederik
Casimir (tot Balgooi, heer v. Walenborg, cornet be de kav., zal
na dode ziner moeder de heerlgkheden Balgoy en Keenth bekomen
volgens haar testament van 26 Mrt 1704, doch sterft vóór haar).
H . M. WEENER.
Amersfoort.
v. Baesfelt. Agnes Margaretha v. R. tot Middachten tr. G. J.
van W., geb. te Utrecht 27 Sept. 1627, + te Grave Sept. 1696,
zoon van Johan, eersten burgemeester v. Utr., bij Catha. de Cupere,
Georgesdr bi Maria v. Blommesteyn. Was weduwnaar van Joha.
l) v. Spaen, Inleid. op de Gesch. v. Geld., IV, 102, noemt wel dezelfde koopsom, doch betitelt dezen v. Wede als aclmiraal en stelt den t$ van den J
verkoop op 1687. RXD.

’

P, I;. tot Biljoen, met wie in 1657 gehuwd, en bU wie Johan
Warnar, gesneuveld in 1693 in den slag bg Neerwinden, ongehuwd.
E.

W.

V.

W.

pr. J. 1. v. Doorninck noemt haar Anna Mag&. v. R.]
v. Rouwenoort en de Qrnyter. De heer v. d. Borch zegt (Nuer.
XXIV, 531), dat uit andera papieren bekend is, dat de vrouw van
Goosen (Goesen) v. Rouwenoort Helwig Grutter of Gruyter heette.
Ik geloof dat dit eene vergissing is. Hij toch had tot vrouw
Aleida Giging, wier moeder v. Oldenbarnevelt was genaamd. Heilwioh
Grutter of de Gruyter was daarentegen de vrouw van Hendrik v.
Rouwenoort tot den Ulenpas, Goosen’s broeder ; wat duidelik blikt
uit eene beleening met 20 morgen, ‘t Veen genaamd, b$ Wageningen, in het Geld. Leenregister. Dit neemt niet weg,.dat Goosen
v. R. toch zeer terecht Jan Grutter of de Gruyter (Heilwich’s
broeder) zin zwager noemde, want deze Jan was gehuwd met
Goosen’s zuster Geertruid v. R.
Amemfoorf.

H. BL WERNEE.

Potier (XxX111, 239). Beyaert habe ich ein falaches Wappen
beigelegt. Es muss sein In Sohwarz 3 goldene Körbe, aus denen
Flammen hervorkommen. Die hier in Frage kommenden Baquel
fiihren In Roth 2 silb. Querbalken, begleitet v. 3, 2, 3 silb. Merletten. v. Amegde scheint die rothe BHamei” nicht geffihrt zu
haben. In einetu der Gr. F” Manuscripte von Hellin (Collection
Goethals) in Brussel wird der Frau v. Gaspar v. der Sterren geb.
v. Ameyde als Wappen beigelegt In Schw. 2 silb. Pfahle. Nach
d’Ablaing v. G. ftihrt der Ort Ameide (Sücl-Holland) In Blau 3 goldene Pfahle. Marie Anne Potier sol1 (nach einer Ms. Gen. Gerardi)
in Bl. 3 silb. Krüge mit Henkel geführt haben u. Tochter v. Fraugois u. Marie Anne Mastelin (in Blau goldene Sichel, begl. v. 3 g.
Sternen) gewesen sein. - Weiteres über ihre Abstammung nicht
bekannt.
JOH. THEOD. DE RAADT.

Sti8
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Bake (XxX11, 56). De ouders van Herman Beke waren Vasmer
B., geb. 20 Dec. 1714, + 1800, getr. 1752 m. Magdalena Sake,
wede. Temminck, geb. 1723, $ Mei 1792. Kan men nauwkeuriger
opgaven omtrent hen geven en mededeelen, wie Magdaleaa’s ouders
waren? Dit blikt noch uit de in 1880 voor de familie gedrukte
stamtafel, noch uit de mededeelingen van Vorsterman v. Oijen.
v. ra.
Radaens. Wat is bekend van dit geslacht waartoe behooren
Johan R., griffier der grafelgkheidsmunte in Zeeland 1700 en zin
zoon Johan, commies-generaal en griffier ter admiraliteit in Zeeland, alsmede kiesheer der stad Middelburg. Mededeeling vooral
betr. de Zeeuwsche leden, zal zeer welkom zijn.
‘v. 0.
[Adrianus Radaeus (de Raad), zoon van Levinus, als prop. te Oosterhout 1613, Fijnaard 1620, Jutfaas 16 Jan. 1622, te Tiel bev.
24 Dec. 1625, in 1633 als pred. vertr. n. Arnhem, waar hi i 1637.
Behooren de Nav. XXXIII, 109 voorkomende Nathaniel en zijn zoon
Fraqois tot het schaatsenvoerende geslacht de R. (zie Algem.
Register, bl. cxvr)? Zoo neen, welk wapen voerden zë? Nath. was
met eene . ..?... Boons gehuwd. Wie waren zijne ouders 7 En
over ‘t algemeen, wat valt te Sluis en in den omtrek op te diepen
nopens de Raadt? Zin deze Zeeuwsch-Vlasmsche de Raadts één
of minstens stamverwant met bovenstaanden Radaeus. Ook te Gouda
vindt men A. de Raadt.]
de With (XxX1, 371; 11, 141). De gissing is juist, dat Maria
de With, gehuwd met Johan (of Hans) Willem Dugven, en
Adriana de W. geh. m. Julius V. Aitzema, beiden dochters waren
van den vice-admiraal Witte Cornelisz. de With uit diens 20 huwelik met Hillegonda v. Goch (+ 22 Mei 1649). Met deze toch hnwda
hg 25 Mei 1631, waarna Maria geboren werd (te Brielle) 22 Sept.
1636 en Adriana 30 Jan. 1648. De getuige Maria de W., vrouw

tpch trouwde 14 Junë 1661 te Rotterdam Johan Willem Duiven,
en na diens overlgden, in 2e hnwelgk 22 Oct. 1670 te Hulst
Samuel Beeckman. Za was dus de moederszuster van haar petekind.
Johan (of Hans) Willem D. was 8 Aug. 1621 geboren te ‘s Heerenberg (Gelderland) uit Johan D., ontvanger der contributiën, en
Sophia v. Dorts. Samuel B. werd 30 Dec. 1625 te Rott. geboren
uit Jacobus B., rector te R. (+ ald. Aug. 1629) en Johanna 8.
Rgkegem (gehuwd 20 Febr. 1619), derhalve niet Geertje Boudewijns, gelik gevraagd wordt. Deze Samuel (-f te M. 3 Ang. 1689)
huwde Juni 1647 Anna Bleekerts of Bleeckers, 22 Oct. 1670
Maria, de With, uit welk tweede huwelijk 22 Juli 1671 te M. werd
geboren Maria, die 7 Jnni lG92 huwde Daniël Radermscher.
Ml’. E. P. SCBORIR.

de With. Samuël B., kiesheer der stad M., bewindh. der 0. 1.
Compagnie, zoon van Mr. Jacob, rector der Lat. school te R., bij
Johanna v. Rijkegem, t 1637, had tot dr Maria, t te M. 21 Juli
1719, tr. ald. Daniel Rad., wedr van Johanna v. den Brahde, zoon
van Mr. Johan, baljuw van M., bewindh. der 0. 1. C., bg Maria
v. der Stringe, geb. te M. 19 Sept. 1664, t ald. 5 Nov. 1708.
rdr. P. A. s. v. DEN BRANDELER.
v. der Weti. Adriaan v. der Werff, geb. 21 Jan, 1659, + 12 NOP.
1722 (Kralinger-ambacht 1659-1722), 1703 geadeld tot ridder
door Johan Willem keurvorst van de Paltz, tr. 19 ,Aug. 1687 Margaretha Rees, geb. 15 Juni 16G9, + 1 Juni 1732. Had een broeder
Pieter v. der W., en van beiden vindt men schilderstukken op het
Riksmuseum (Trippenhuis) te Amrrterdasn. Wie waren de ouders
van dit broederpaar, en hoe hun wapen? Wie waren de ouders van
Msrgsretha Rees? - Stonden deze beide broeders in familiebetrekking, - en zoo j-, hoe dan P - tot Adriaan ‘) v. der W., baljuw
‘) Cornelis ? Zie Nav. XXXII, 250.
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van Bommenede geb.? (Nuv. XXVIII, 467), geh. 1647 m. Cornelia Nolthenius. (ibid., bl. 630)?
N.
[Zie v. der Werff nog vermeld Nuv. XXII, 370 ; 1X, 276*, 588;
x , 107.1
v. Ysseldijk. Wie geeft inlichting nopens deze familie, vermaagschapt met Albers, v. Aldenburg, v. Alderwerelt, Altwicker,
v. Beaumont, Beeckman, Bethmer (Bedmer), Boerma, Calkoen,
v. Campen (Kampen), v. den Doorslag, Duytz (Duyts te Amerongen), Cornelie (Ngmegen, waar er één schepen .was), v. Eerden, v. Eynde, Graat, de Goeie, ten Hoope, v. Leend, Mulder,
de Munnik, Moltzer, v. der Renne v. Rën (R,hijn), Tymes (te
Ressen), Vroeg, Wapperom (‘s Gravenhage), Zeelt (Amsterdam),
Wolsink (Nijmegen), Zwart; voorts met de Bruin (Zutphen), Callensee (Amsterdam), Duym (in Gelderland), Coetermans (item), v. Herwaarden (item), v. Hagen (item), Koenen (Nijmegen), ter Hoeven
(Arnhem), v. Dik, Verhagen, Verknijl (Gelderland), v. der Schuer,
v. Someren van Vreenes (tot den Eshof), e. a.? Ineene fragmentarische genealogie vind ik opgegeven Maria v. Ysseldik, wed. van
den pred. Boerema ; deze zal wezen Andriesia Antonia v. Y., later
geh. m. Alexander Diderik v. Omphal, zoon van Antony Frederik
bg Maria v. Aldenburg(h) (cl r van Jan Floris bi Johanna v. Ysseld&jk). In welken graad van verwantschap stonden tot elkander
Egbert van Y., geh. m. Aletta Duytz, waarschijnlgk na 1680, ert
Gerrit v. Y., rentmeester der domeingoederen van het Sticht v.
Utr., $ 15 Dec. 1736, oud omtr. 81 j., geh. m. Margaretha(Grietje)
v. Hagen, + 15 Dec. 1737, oud ruim 86 j.? Hoe waren aan deze
beiden verwant, Adrianus v. Y., pred. te Nederhemert, geh. m.
Anna Elsabé v. Beaumont, wier dochter huwde met Boerema;
Arnold& v. Y., pred. te Grave en Gorinchem, geh. m. eene
Verhagen, + 1735; Jobannes v. Y., laatst pred. te Utrecht, geb.
1708, + 1772 te U. (met wie gehuwd?)? Zijn zoon Wouter Hendrik
is geweest commissaris-generaal van Ned. 0. Indië, met wie gehuwd? Heeft twaalf kinderen gehad, waarvan eenigen vermeld zin
in eene genealogie, die niet volledig is.

GESCHIEDENIS,
Brief uit den 30-jarigen oorlog.
>Lof godt boven al
IV@II beminde oom de Vogel ende moeij Ick laet Ul. weten als
dat hk noch kloeck ende gesondt ben soo Ick boope dattet met
Ul. oock soo is waer het anders het waer mijn van harten leet,
ende het is min leet van harten dat Ick alsoo wt den baech sijn
gegaen met min oom sin mantel, t welck min scbnldt niet en
is anderen die mlJn op roeide om met U mantel dnier te gaen
ende als Ick sij gecomen ten bos (‘s Hertogenbosch), aZdaer heb
Ickse vercocht want, Ick en cent niet geraken la mijn garnisoen
te roermont, ende als Ick te Roermont sij gecomen bebbefi [aldaer
een weeck of drie geweest ende mi+ Capn] ‘) mijn belooft hadde
doen hij mijn aennam Inden bach gefriders (2) plaes als Ick het versoeck t welck hij mij niet geven en wilde maer gaf het de Commissaris s$ knecht wel ende hg en wilde het mijn niet geven
t welck Ick doen si gegaen van die companij want hij mi oock
verlof badde gegeven om Inden Haech te gaen ende als Ick wederom
gecomen sij in mijn garnisoen want Ick doen gelt goets badde ende
bi en wilde het mi oock niet geven soo is dit de oorsaeck dat
Ick van die compani SB gegaen ende Ick sij gegaen naer Covelem
(CobEenz), doe van daer die we& op naer Franckfort ende aldaer
sij Ick gevangen geworden van het Keijsers volck ende het was
s o o coudt w a n t sij trocken o n s n a e c k t w t ende sij v o o e r e n m i j
ende mij cameraet soo diep in het landt totdat. wi quamen te.
Kassel ende aldaer si+ wij gesloten In het gevangen huijs daer
heb Ick geseten seven maenden te water ende te broot want badde
wij het noch maer genoech gekregen want w1JI kregen een pondt
broot daecb en onder ons twee water daertoe ende daer werde
‘) Hierb; is in margine met andere inkt geschreven: Bis nyet waer”;
de onderstreping der voorafgaande regels is met andere inkt geschied.
26
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gevangen een deel boeren van wegen die contrebusion (contributie)
wt het sticht van oasen bruchge (Osnabriick) ende die boeren quamen bij ons te sitten want dese boeren en conde haer contrebusgon
niet betalen ende sa en wgsten gheen raed soo s$ wU met de die
boeren wt het gevangenhu@ gebroken ende sijn alsoo gecomen In
het Vries landt In ende van daer alhier te Amsterdam t welck
Ick nu alhier dienst genomen hebben om te varen naer Westinse
want Ick -hier naeckt ende hloot ben gelick ghc wel dencken cunt
ende Ick sal maer hebben 8 guldens maens een kleijne gaeje (gage)
ende daer en can Ick niet veel om coopen gelick ghij wel denken kan
soo bidt Ick Ul. oft u beliefe mi een we&& geldts te sende ‘),
ende Ick sou miju vrinden alhier wel aen spreken maer Ick ben
al te naeckt ende te bloot so en weet Ick niemant op dezer weerelt
aen te spreecken als UI. oom eñ moeë want Ick weet wel dat ghc
quaedt op min bent om dat Ick alsoo van m$n companti si geg a e n w a n t G o d t d a e r b o v e n w e e t h e t a l w a t ongelijck sij mi
g e d a e n h e b b e n ende soo veer als Ick doot blijf soo kundt ghg
altemet eens aeu ie het Westinsese huijs daer kundt ghg het gelt
beuren want t is Godt bzkendt of Ick wederoom of niet van desen
lange Re& h i e r m e d e w e e t Ick Ul. n i e t m e e r t e schrgven d a n
sijt den Heere bevolen die ons al te samen wil geven dat ons
salich (is) groet mij mijn neef adam de Vogel ende Hendrick de
Vogel ende mijn nichtie geschreven met ter haest
Ul. dienstwilligen neef
(get.) Hendrick van Kierbergen
en schrijft mij doch eens ten eersten hoe het met Ul. al is ende
a l s Ul. s c h r i f t s o o schrift Inde Gousblomsteeg Inde Prins
seijn w a p e n t o t elssen J a n s ” . H e t a d r e s l u i d t : »Eersamen s e e r
discreten Arnoult de Vogel woonende op de Nieuwe Veercaei
naast het vergulde marckschip van Delft
in den Hage
loont den boa”..
1) Oompje liet neef niet lang wachten, want in een brief van 21 Nov. 1634
bedankt Hendrick van Kierbergen voor racht gulden drie stuijvers”. Hg is
zoo dankbaar, dat hij belooft *dat soo wanneer hU niet weer en comt”, dat
hij oom al hetgeene maakt, dat op de Weeskamer staat, terwël x$ stiefvader
ahem daer niet op gereet te maken” heeft.
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Ter zëde van ‘t adres is met de bleeke::inkt (zie bl.y401, noot)
geschreven : BOntfangen den XVen Novemb. 1634 betaelt voor port
twee blancken”.
Ik meende dezen brief uit de Haagsche papieren van de weesen momboirkamer den navorschers niet te mogen onthouden. Doen
de namen al niet veel ter zake af; de vorm van den brief, de bizonderheden over de gevangenis, het feit dat met den briefschrtiver
ook boeren gevangen zat’en, die hunne CorztriOusy~ (oorlogsschatting
wellicht) niet betaalden, en de ontvluchting zlJn o. i. wel belangrijk.
8. J. SERVAAS VAN ROOIJEN.

Oordeel over Paramaribo ao. 1775. - Geëerde en teerbeminde
ouders, in hoope dat den alleen Saligmakenden Godt u bijde in
een volmaakte welstant en zegen zal behouden hebben, zoo z1J
desen alleen dienende om UEd. te berigten dat naar een rlJs van
netto 9 weeken gesont en fris te Paramaribo ben gekomen, dog
naar dat (van voor Douvres waarvan aan den Heer advocaat Valkenaar nog in couvert tot Amsterdam hebbe geschreven en welke
brieff zoo ik meen aan Zijn Ed. zal zijn ter hant gekomen) ben
ik zeer ellendig zeeziek geweest. . . . . Van het lant, manieren en
levensw& k a n i k n o g n i e t s m e l d e n , alzoo e e r s t d e n 2 6 N o v .
savonds om 6 uuren voor dese p!aats ben gekomen en den 27
smorgens om tien uuren eerst aan Lant ben gearriveert, alleen
segge dat ik geheel geen spekulatie in de Zwarte kan krggen die
alle meest naakt loopen.. . . . Het laast van de andere week ofte
wel de helft deser maant gaan wij naar plantage, dus zal ik ook
eens zien hoe die gouttresoren er @zien. Sooveel ik tot dusverre
kan bespeuren kan men hier de kost wel krijgen en als men eens
aan de gang is wel wat ruimer als in Hollant. Dog daar naar
is het ook weer zooveel duurder, want men weet hier niet anders
dan van schellingen want zulk is het klijnste gelt, het kaarte ofte
papiere gelt ziet er altemet zoo verhavent en geoutramponeert
u$, dat zoo het in Hollant op de straat lag men in geheel niet
eens in bedenken zoude st’aan van het zelve op te raapen. . . . .
Desen brieff hebbe ick in geslooten in die van den Heere Schas,
die weder dezgnen op een Engelsche bark heeft gedaan omdat van
hier naar Hollant geen eerder scheepen
dan in Februari 1776 ver-

trekken . . . . . Om die uwe brieven te bezorgen geeft mense aan
een amsterdamsche schipper om in de brievenzak van een gereetl e g g e n d s c h i p t e steeken.
Ik hebbe nog een twede met eensluidende brieff geschreven, die met een slaaffvaarder over Eustatiens
gaat. . . . .”
De brief is geteekend Joh. Anth. Basset en gedateerd 3 December 1775.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
Qend (XXXIII, 201). De lijst dier schepenen komt voor in het
Memorieboek van Gend, 3 dln. in go., uitgegeven door de Maatschappij der Vl. Bibliophilen. Eene geschiedenis dezer stad,
u i t g e g e v e n d o o r D e Potter, e n w a a r v a n é é n o f t w e e deelen
tot hiertoe verschenen zijn, behelst waarschijnlijk ook eene lijst
der wethouders.

Antwerpen.

8.

Ja.

Fijerbrugge (XXXIII, 252). Niebrugge of Nieuwebrug ligt twintig minuten bezuiden Ommen, zijnde een brug over de rivier de
Regge, met enkele huizen er b$ Of de buurt Nieuwesluis bG
‘Zwartsluis ao 1521 al bestond, betwijfe1
ik zeer.
Mr. R. J. W. F. VAN EOEVELL.

St. Brandaris (XxX111, 200). Naw. XXXI, 135 brengt op den
goeden weg, om de beteekenis van St. Brandaris te vinden, met
wien Sint-Brandaan niets uitstaande heeft. E,u brandaris is een
brander, een vuurtoren, en Sint-Brandar&
is de verdichte beschermheilige der kustlichten. Dergelfike spreekwoordelgke heiligen
leefden er meer in den mond des volks ; zie Nav. XXV, 456, 7,
waarb$ men in aanmerking neme, dat voor Sint-Lors een kaars
o n t s t e k e n ” b e t e e k e n d e pborgen”, Blorsen”; d a t Si&Reinuit d e
patroon der drinkebroers en platzakken was, wiens naam zinspeelde op Siut-Renoud of den H. Reinoldus, den dapperste der
vier Heemskinderen, en eindelijk Si&Juin de uienboer of grappenmaker, Si&Earingus de gecanoniseerde pekelharing was. Wat
later Jan werd was vroeger Sint; en noemen wi den Amsterdamschen Westertoren Latige-Jan,
zoo betitelde men voorheen
een nieuwgebouwden vuurtoren als Si&Brandaris.
J. E. TER GOUW.
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13t. Lieven (XxX111, 201). St. Lieven moet van St. Lebninus
onderscheiden worden. Lieven, Lievinus, in het Fransch Liévin,
was een Schot, werd apostel van het Christendom in Vlaanderen
en stierf den marteldood in 660. Z1Jn nagedachtenis wordt vooral
te Gend in eere gehouden. Lebuinus of Libuinus (Liafwin) was
een Angelsaks, die het Christendom aan de boorden van den
Ysel kwam prediken (Wilp, Deventer). Hg stierf vermoedelik in
777. De Groote-kerk te Deventer was hem gewijd. Zijn nagedachtenis wordt 12 Nov, gevierd. In een oud Leven der Heyligheu
heb ik ook het feest van St. Lieven op dien dag gevonden. Geen
dier beide namen trof ik op 25 Juni aan.
VICTOR DE STUEBS.

St. Lieven. Lieven is rl& de hollandsche naam voor het latgnsche Levinus of Lebuinus. ‘t Is juist andersom. Lebuinus of Levinus
is de kerkelik-latynsche overzetting van den algemeen nederlandschen, niet bizonder hollandschen mansnaam Lieven. En dit Lieven,
als mansnaam nog in Nederland in gebruik, ofschoon zelden, is
weer een verbastering, een verkorting van den vollen form Liefwijn, Liefwin, Liafwin, ‘t welk zuiver oud-duitsch is, en beteekent
Lieve vriend, Als Liwijn komt deze zelfde naam ook nog als
geslachtsnaam in Nederland voor. Dit zelfde oude woord win,
vriend, komt nog in vele andere nederlandsche mansnamen voor:
, Alewgn, Adelwin, Athalwin = edele vriend ; Gosewijn, verkort tot
Goossen, verlatynscht tot Gosuinus, voluit Godswin = Gods vriend ;
verder Ortw&~, Gerwgn, HarwGn, enz.
JOHAN WINKLER.

[Dus blgft de winbouw van Nccw. XXIV, 328, hier dan geheel
buiten rekening. Prosit! Doch hoe staat het met het hier vermelde
OrtwlJn? Ort, oort is toch hoek. Ik heb weleens van winjan =
pasoere hooren spreken ; vgl. Azewyn, Delwynen, Herwynen. En
als dat ~winjan” inderdaad op Ortwgn toepasselik is, dan denkelik niet minder op Gerwijn, want. geer is een spitse hoek; men
denke aan Geervliet (a”. 1195 Gervliet, terwil men in een charter
v. 14 Oct. 1206 leest: BIn winagio apud Ghervliet habet dominus
Willelmus”, enz., in een ander van 30 Dec. 1248 van particulae
terre, que geren vulgariter nuncupantnr et superius concurrunt.
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Valt ‘t soms niet moeilik persoons- en plaatsnamen, bG ‘t opsporen van hunne beteekenis, zuiver te schiften P]
Predikanten van de Kruisschans
en het fort Frederik-Hendrik
(eertijds eene Kerkel. Gereform. gemeente in Staats-Brabant, ressorteerende onder de class. van Tholen en Bergen-op-Zoom). Voor
de bezetting dezer beide sterkten, in 1632 door graaf Willem van
,hassan den Spanjaarden ontweldigd, werd in 1633 tot eersten
pred. beroepen :
1. Carolus Schuier, destijds pred. te Kerkwerve, sinds 1630.
Hij werd in 1635 van hier verroepen naar Prinseland, in 1647
naar Steenbergen en 23 Dec. 1651 van daar naar Amsterdam,
waar hg 7 Juli 1652 bevestigd werd en 17 April 1670 overl. is,
oud 62 jaar.
2. Henricus Zuérins Boxhorn, kwam als prop. in 1635 hier in
dienst en werd 29 Maart 1639 naar Ter Neuzen verroepen, waar
hg 22 Mei 1639 bevestigd werd, doch reeds in 1640 over]. is.
Hij was een zoon van Jacobus Zuérius (pred. te B. o. Zoom, van
1605 tot aan zgn overl. op 2 Juli 1617) en van Anna Boxhorn;
werd te B. op Zoom geboren en 25 Sept. 1612 aldaar gedoopt,
te gelijk met ziju tweeling-broeder Marcus,
later beroemd hoogleeraar te Leiden. Zij voegden beiden bij hunnen naam dien van
B o x h o r n , o p b e g e e r t e v a n hun moederlijken grootvader Hendrik Boxhorn te Leiden, die hunne opvoeding volt,ooide, als hebbende geen mannelijk oir. Hij werd 12 Aug. 1626 te Leiden als
student ingeschreven. Tijdens hij hier pred. was, trouwde hij als
jongm. Febr. 1637 te Vlissingen Catharina v. de Putte, j. d.
van Vlissingen, uit welk huwelgk twee kinderen, Jacobus (achtervolgens pred. op ‘eLands vloot, te KrabbendUke, Wolfaartsdijk en
Arnemuiden, waar hi 7 April 1710 em. werd) en Catharina, gehuwd met Hendricus Berdenis, laatst pred. te Sluis, waar hi
10 April 1695 overleed. Catharina v. de Putte hertrouwde, als wed.
van Henricus Zuérius Boxhorn, met Johannes Bosschaert, destijds
pred. te Lillo, ondertr. te Goes 12 Juni 1643, getr. te Vlissiugen 28 dito.
3. Hermannus Mevius werd 17 Mei 1639 prop. bij de cl. van
Tholen. Als zoodanig 5 Juli 1639 hier tot pred. benoemd, werd
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hij in Sept. door Johs. Bosschaert, pred. te Lillo, bevest.igd. Dec.
1640 verroepen naar St. Maartensdijk, vertrok hg in ‘t begin
van lG41 derwaarts. In 1687 em. verklaard, overleed hij te dier
plaats 9 Juli 1688, oud 73 jaar.
4. Marinus Huighens werd 16 Oct. 1640 prop. bg de cl. van
Tholen. Als zoodanig 3 Jan. 1641 hier tot pred. benoemd, werd
hg door zijn voorganger Mevius bevestigd. Verroepen naar Liefkenshoek, tot eersten afzonderli_Jken
pred. aldaar, als zinde tot
dusverre door de predd. van Lil10 bediend, vertrok hij op het einde
van 1646 derwaarts. In 1653 wees hij daar een beroep naar Colgnsplaat af. Verroepen naar Veere 6 Dec. 1658, werd hij 10 Juli 1659
ald. bevestigd, doch over]. nog in datzelfde jaar t,e dier plaats.
5. Franciscus Manteau Jr., zoon van Franciscus, achtervolgens
pred. te Nisse en te Oud-Vossemeer, werd 4 Oct. 1644 prop. bg de
cl. van Tholen. Als zoodanig Dec. 1646 hier beroepen, trad hU
1647 in dienst. Na langdurige ziekte is hij Mei 1651 hier overl.
6. Rochus Bruynvisch, was de derde zoon van Martinus Br., pred.
te Zierikzee, waar hij dan ook geboren werd. Prop. geworden bij
de Cl. van Tholen 6 Sept. 1650, heeft hij tijdelijk den dienst hier
waargenomen voor den ziekelijken pred. Manteau, na wiens overl.
hij Juni 1651 hier tot pred. beroepen en Aug. bevestigd werd. Verroepen naar Elkerzee, als opvolger aldaar van zijn broeder Adriaan,
die een beroep naar Zierikzee had aangenomen, vert,rok hg 1653
derwaarts. .Hi werd van Elkerzee 1601 mede naar Zierikzee beroepen, waar hij Febr. 1664 overl. is.
7. Jacobus Regius (de Coninck), als prop. bij de Cl. van Z.-Beveland, Sept. 1653 hier tot pred. ber. en 2 Nov. door zijn voorganger Bruynvisch bevestigd, zag 1668 eene poging aanwenden,
om te Kruisschans een eigen predikant te hebben, afgescheiden
van Frederik-Hendriksfort. De plannen, hiertoe beraamd, werden
evenwel reeds in het volgende jaar verijdeld. Bij de Cl. diende
men 4 Juli 1684 het bericht in, dat ds. Regius alhier overl. was
en 31 Oct. daaraanvolgende, dat H. H. Mog. deze gecombineerde
kerken hadden opgeheven. Jacobus was een der drie zonen van
Tobias de Coninck, achtervolgens pred. te Ellewoutsdijk en te ‘sGravenpolder 1612-1653, en is dan ook te ‘s Gravenpolder geboren. Te Utrecht werd hg in 1647 als student ingeschreven. Z&I
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zoon Johannes, 15 Nov. 1656 op het fort Frederik-Hendrik geboren, studeerde te Utrecht, werd in 1676 Philos. doctor, pred.
te Ratenburg 1679, te Stavenisse 1681 en hoogl. in de Wijsbegeerte t,e Franeker 1685, waar hg 9 Sept. 1738, oud bgna 82 jaar,
over]. is. Zijne echtgenoote, Cornelia Stamper, was hem in 1718,
op 52jarigen leeftijd en na een 33jarig huwelijk, ontvallen, terwil
vier zgner negen kinderen hem overleefden.
Nadat de kerkeraads-actenboeken van Kruisschans c. a., mitsgaders twee zilveren bekers en evenzooveel Avondmaalschotels,
alsmede eene obligatie, ten behoeve der Diaconie aldaar, groot
f 207.45, waren ingeleverd, besloot de Classis 3 Juli 1685, zulks
te stellen onder het opzicht van den kerkeraad te Lillo, met last,
de boeken in goede bewaring te houden, de Avondmaalsbenoodigdheden bij verkoop te gelde te maken, en den opbrengst er van
met de diaconiefondsen in ontvangst te nemen, om daaruit de
armen der ontbondene gemeenten, die er toen waren of later
komen mochten, te bedeelen, onder voorwaarde van een en ander
o m d e t w e e j a r e n r e k e n i n g a a n de classis te doen, van welk
beslait kennis werd gegeven aan H. H. M. Raden van State.
J. VAN DEB BAAN.

v. Poreest. Berichtten de nieuwsbladen de geboorte i. d. 18 Juli
1883 te Heiloo van een zoon aan Jhr. Mr. P. v. Foreest (geh. m.
C. L. Momma) 1): dit geslacht is vermoedelijk wel ‘t pudste uit N.Holland, want in een charter van 27 Juli 1250 is reeds sprake
van eene edelvrouwe Machtildis de Foresto, als geërfd ten westen
van het land Reesveld, waaromtrent graaf Willem 11 30 Dec. 1248
aan Willem v. Brederode de vrije beschikking vergunde als over
zijn eigen goed. In dat stuk wordt zij getiteld als Bnobilis mulier”,
dus behoorende tot den hoogen adel des lands. Zie Mr. L. Ph. C.
v. den Bergh’s Oork. v. Holland en Zeeland, 1, no. 525, in welk
werk (11, no. 28, 138, sprake is van dominus Arnoldus de Foresta,
cauonicus Sancti Johannis Trajectensis, met Gisbrecht v. Amstel
‘) Op zijn landgoed Nijenburg werden, onder leiding der Yereeniging tot
ontwikkeling des Landbouws in Hollands Noorderkwartier, 25 Juli de werktuigen voor hooibouw beproefd, in te zenden op de internationale landbouwtentoonstelling te Amsterdam a”. 1883.
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en andere edelen helper van Floris, voogd van Holland, tusschen
wie ter eeaer, en tusschen den bisschop en de stad Utrecht ter
auderer zijde de graven Guido van Vlaanderen en Otto van Gelre
12 Juni 1257 een vredesverdrag sloten. Aan dezen kanunnik van
St. Jan (dom. Arnoldus de Forest) en Engelbert, deken van St. Marie
te Utrecht, droegen het kapittel van St. Marie en Dirk heer van
Aerlaer 6 Aug. 1266 de uitspraak op over hunne geschillen rakende goederen en tienden tusschen Ameide en Meerkerk. Deze
familie telt derhalve reeds als edelgeslacht meer dan zes eeuwen,
en dat wel steeds nagenoeg terzelfder plaatse. ‘t Bloeie nog lang, en
telle onder z&e aanverwanten menigen Hildebraud (Dr. Nic. Beets)l).
Mr. Philip8 Doublet (XXXIII, 57). Deze, secretaris van ‘s Gravenhage,
is niet vermeld op bl. 2G3 der Herald. Bibl. 1880, maar op bl. 257.
H1J was de zoon van Nicolaas, secretaris der Staten van Holland,
en behoorde dus tot eeu tak, die vroeger uit Mechelen overkwam,
terwil de afstammelingen van zijn oom de rike heeren van SintAnnaland w a r e n . D e Riemer, DBeschr. v . ‘s Grav.“, 1 . 1 , 1 8 4 , 6 ,
raadplegende, zien w$ dat hij met zijn Remonstrant.sch-gezinden
substituut insolvent werd, juist ter zake van di& zooveelste penningen, die ztin ontslag kostte als secretaris en stads-advocaat en dat
vau Z&I collega Zuydervliet als substituut, terwijl dit de benoeming
van tMr. Gerrit Graswinkel tot secretaris, van Mr. Cornelis v. Soutelende tot advocaat met den titel van pensionaris, en van Nqggers
tot subst.-secret. ten gevolge had.
J. G. FREDERIKS.
Frans Bals (XXXIII, 153). Volgens de doopboeken der kerkel.
gemeente te Molkwerum (Friesland), w a s een Sjoerd Eebes
aldaar gehuwd m e t S a r a F r a n s H a l s , b i j w i e E e b e S j o e r d s ,
ged. 14 Sept 1645 en genaamd naar zlJn grootvader van vaderszijde; Jaooba, 8;ed. 3 Juni 1649, en Frans, ged. 21 Juli 1650.
Uit de van-oudsheerschende gewoonte om de kinderen, in de
eerste plaats, naar de grootouders te noemen, in verband met den
naam Frans, die tusschen den voor- en den geslachtsnaam der
moeder is gevoegd, en, gelijk zulks tegenwoordig in Friesland nog
1) Van den voorraad en ‘t kopërecht zijner gezamenlike
dichtwerken werd
op de fondsveiling van W. H. Kirberger (Am&.) 20 Nov. ‘83 A. W. S$hoff
(Leiden) voor f 13,378 kooper.
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plaats heeft, eene verkorting zal zijn van Fram-dochter, - sch$nt
het wel niet twijfelachtig, of de vader van Sara zal hebben geheeten Frans Hals. Weet men te zeggen of, en zoo ja, welke betrekking er tusscben dezen en den schilder van dien naam heeft
bestaan? Evenmin als de namen harer moeder, is de naam van
Jacoba friesch; zij zal hem dus waarsch$nlijk hebben ontleend
aan de familie harer moeder, wier geslachtsnaam overigens ook
in íle registers niet voorkomt.
s . EI.
Helmers (XXXIII, 58). De lofredenen op dezen vaderlandslievenden
dichter zijn niet heel geschikt om veel omtrent hem te
leeren: de hoogdravende nitboezemingen in den stijl van die dagen
geven weinig, en de aanteekeniugeu vergoeden die soberheid niet
der volkomen snbjectieve proeven vau toenmalige welsprekendheid.
Als wij nog iets van hem willen bijeenbrengen, dat hem in z$.re
af komst en omgeving doet kennen, om zijne ontwikkeling na te
gaan, of eenige bijzonderheid vernemen, die zijn edel karakter
scherper afteekenen, dan moeten we tot opwekking een bericht
hebben, als uit New-York werd overgebracht, en, voorzooveel den
dichter als aanverwant betreft, tegengesproken. Tetterode had in
zijn Museum Willem II een leege kalkton, met het merk van
Helmers en Loots, en wist een boom achter in ‘t Haagsche Bosch
aan te wijzen met de ingesneden letters, die den naam van den
zanger vormden. Die naam wordt in de voorrede van het eerste
deel der Bataafsche Maatschappij geschreven met weglating der
voorletter van zijn eersten naam. - Dat er nog meer Helmers’ zin
geweest, zelfs in de vijftiende eeuw, is niet te verwonderen, daar
rle naam een patronymicum is, niet veel beter dan den mijnen
en van de heele familie Jansen. Helmer is een doopnaam; ook
heette het bekende geslacht Bicker oorspronkeltik Helmer. Ik zal
dien naam in ‘t oog honden en vooral naga.an,
of de volgende
Cornelis daartoe behoort; is dat zoo, dan is hij de eerste van het
niet zeer talrijke ~msterdamsche geslacht. Den 17 April 1733
werden in het kerkelijk register, dus als hervormden, te Amsterdam, als ondertrouwd ingeschreven Cornelis Helmers, van Randwik,
,oud 29 jaar, wonende op de Keizersgracht, met Hendrik Westreenen,
en Sophia Tilly, van Oldenburg, oud 28 jaar, in de Kerkstraat.
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In de meening, dat ik overbekende zaken las, heb ik het gevondene
niet opgeteekend, doch hoop dit met menig dergelijk verzuim te
herstellen.
J. G. FREDERIKS.
Helmers. Mg werd, - kort na ‘t bericht in de Haar]. Ct. van
17 Febr. jl. betreffende het overIgden van een kleinzoon van deu
dichter Helmere in Amerika, - medegedeeld, dat te New-York onder
den naam HeImers g e l e e f d h e e f t z e k e r e H . Willemst$, u i t
Gorinchem, die indertijd ons land verliet. en in Amerika den naam
Helmers aannam en zich (hoogstwaarschqnlgk) uoor een kleinzoon
van den dichter uitgaf, om hier of daar,Psympathie te wekken.
Helmers behoorde in de 15~ eeuw tot de aanzienlgkste familiën
van Amsterdam. Pieter, zoon van Gerard Helmers en Mathilde
Bicker, liet in de eerste helft der 16e eeuw den naam Helmers
varen en nam dien van Bicker aan.
Zie Anuuaire Génkalogique
des P.-B. 1874, p. 45, vg.
A. J. C. KREMER.
[Zou hier passen een erf Gnmphers-Helmersmate (0. Doesburg,
a”. 1418), a”. 1 4 5 6 G o m p h e r s o f H e k e r s m a a t geheeten ? ,Zie
Herald. Bibl. 1882, bl. 43.1
R. A. v. Kinckel (XXVI, 439). In bijlage no. 17 tot de missive des
Prinsen van Oranje en Nassau (Willem V) aau H.H. M.M. 7 Oct. 1782
overgezonden,
houdende eene gedetailleerde opening van zijn gevoerd bestuur. als Adm.-Gen. der Unie, welke b$agt! bevat eene
lijst der schepen, fregatten en andere vaartuigen van de scheepsmacht der Republiek (te zamen 120 stuks), met de namen der
commandanten, waar zij zich destijds bevonden, voorzooveel zij
buiten ‘s lands waren, - wordt de kapitein v. Kinckel vermeld als
commandant van het schip Zuid-Beveland van 60 stukken, destgds
t . e Drontheim. In 1814 den rang van Vice-Admiraal bekleedend
werd hij in of omstr. Aug. 1814 benoemd tot buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister van ons Hof bij dat van Wurtemberg.
Bosscha (Neerlands Heldendaden ter zee), Jorissen
(Omwenteling
van 1813) noch de Jonge (Nederlandsch Zeewezen) vermelden iets
omtrent zijne lotgevallen of daden. Deze mededeeliug ontving ik
eerst onlangs uit de hand van een thans overleden vriend.
B. J. A. MI.
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V R A G E N .
Nunnikreede. W a a r k a n i k i e t s v i n d e n a a n g a a n d e d e o u d e ,
thans geheel verdwenen stad Munnikreecle, die in de Middeleeuwen
in Vlaanderen lag, tussohen de steden Sluis en Damme? Ik meen
d a t D r . H . Q. J a n s s e n v a n Sint-Annaiter-Muiden e r i e t s o v e r
geschreven heeft in een onzer tgdschriften. In welk?
Joris Vennekoorn. Memor$ van de goederen die ick Joris Vennekoorn (Trompetter v a n Haere H o o c h Mag.) bi min vyau h e b
gevonden doen ick haer troude den tweden Kerstdach 1644. Eerst
e e n hu@ g e n a e m t h e t S o t t i e ; h e t welcke b e l a s t w a s m e t drg
du&ent guldens, een kast gestoffeert met linde tafelakens servetten
en ander linde, noch eenijge oude stucken gout en eenich tileurwerk; eer ìck haer troude heeft se een huijs gekocht int, Joffrouwijnstraetje (Joffrouw I$jnstraatje,
later Juffrouw Idastraat, kort en
l a n g ) v o o r a c h t dugsent g u l d e n s ; dr$ dugsent g u l d e n s gereet
gegeven daer ick eenich gelt toe heb gegeven ; daer na ben ick
m e t s$ H o o g h e i j t ( P r e d e r i k H e n d r i k ) t e v e l t getrocken; min
vrouw verlegen van gelt wesende heeft min een brief geschreven
of ick geen gelt voor haer en hadcle soo heb ick haer een brief
gesonden van Sint Jellis in vlaenclereu met eenijge franse kroonen
om dat se verlegen was ; die drij duijsent guldens daer se het hu$
int Sottie mede belast hadde heeftse in datjaar gekonsemeert soo
met timmeren als goud Zeer te kopen en klederen te maken soo
datter geen geit is geweest doen ick haer troude; de bru$oft en
andere onkosten heb iok van mijn gelt moeten betalen, ende ick
heb de drij du&ent guldens daer si het hugs mede belast hadde
heb ick van min gelt in twe of drij jaren afgedaen gelieve de
heeren de brieven te ?ien die heeft Sheven Verhorst die het hu@
g e k o c h t h e e f t w a n t w1J i n drij J a r e n g e e n n e r i n g h g e d a e n e n
h e b b e n h e t Jaer d a e r a e n h e b i c k e e n reis gedaen naer d e n
Koninck van Vrankrijck voor sgn hooghegt; doen vereerde de
Koninck mijn een goude kettingh met een goude medali daer
aeu, den hertich van Xeuwburch heeft mlJn vereert een goude
medalg, ende noch eenijge andere schenckasge
gekregen, die ick
al aeu min vrou heb gegeven, soo heb ick mengghe re@ gedaen
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nae Polen als anders dat ick haer heb tui& gelaten veertien
of vgftien hondert guldens als iok weer tu@ quam soo wasser
geen gelt maer het was alles wegh ja tot mijn kleren toe die ick
tu@ g e l a t e n hadde wegh gegeven het eene haer s o o n d a e r d i t
weeskint van is het ander haer broeder die te Graef (Grave) woont
haer suster t e B e r g e n o p S o o m haer suster hier in den Haegh
aen heer moeder ten Bos (s’ Hertogenbosch) aen haer neef hier
in den Haegh ende noch audere hmj’cke take ‘) die haer wisten
nae de mont te praten diese genoegsaem allegaer heeft onderhouden maer wat mijn aengaet ick wil wel verklaren dat ick indertijt
van veertien jaren dat ick met haer ben getrout geweest aen gelt
heb ingebracht’ wel omtrent de twintich duijsent guldens was aen
m1Jn nicht, dat si een jaer geleden noch dertich rocken tot haer
lif gehadt hadde maer ick hebber een deel wegh gegeven seijde
sg gelgek als blijckt want daer sijnder niet meer als negen bevonden doen sij doot was de goudt kettingh met de goude modalij
d a e r a e n ende d e a n d e r e g o u d e m o d a l i j m e t d e o u d e stucken
gout S$I verkocht hier in den Haegh sen een goutsmit genaemt
Van der Schilde soo de Heeren gelieven kunnen daerna vernemen
de suster hier in den Haegh die heeftse onderhouden met haer
man soo van kleederen als anders. Ja meer als ick mlJn leven
sal kunnen weten maer nae haer dooit is het men nu wel gesegt
van megsgens die bg min hebben gewoont hebben, dat sij haer
suster wel tot verscheijde reìjsen gelt hebbeu gebracht maer als
het soo bewaert geworden hadde als ick het wel heb ingebracht
daer soude nu wat meer gevonden worden hetwelcke mijn leet is
daer iok soo seur de heele werelt door gereist hebbe om te winnen en veel armoede voor heb uijtgestaen, en dickwils mijn leven
voor gewaeght hebbe dat ick daer nu soo weinich van te ‘bet
hebbe ick soude noch veel meer kunnen schrijven maer soude t e
l a n c k v a l l e n v o o r d e Heeren o m t e l e s e u maer i c k sal m e t d e
mont de Heeren noch wel meer seggen met gelegentheit als het
de Heeren te pas komt”.
Bi dit stuk, dat we ontleenen aan de papieren der Raagsche weesen momboirkamer hebben we te vragen: is er iets van Joris Vennekoorn bekend ; in welke hoedanigheid deed hG een reis als afgesoo

,

‘) Wat beteekent dit? Is het een scheldwoord? Heb ik slecht gelezen ?

414

GESCBIEDENIS.

zant van prins Frederik Hendrik naar den Koning van Frankrik;
kwam dit vroeger meer voor, dat een eenvoudig trompetter tot zulke
zendingen werd gebezigd en dat aan zoo’n man dergelëke kostbare geschenken werden vereerd; wie is de Hertogivan Nieuhurch; op welken
krijgstocht kon hij St. Jellis in Vlaanderen bezoeken ? enz. enz. enz.
A. J. SERVAAS VAN ROOIJEN.

OUDHEID-, MUNT- EN PENNINGKUNDE,
Brief van Pieter Olofszoon, organist te Alkmaar, aan den commissaris Cornelis van Ryswyck te Hoorn. Kwam ons Ncsv. XXVI,
187-0 een brief te voren in ‘t belang van een hulpbehoevendeu
organist geschreven, in onderstaanden brief zien wij een organist
optreden, die voor eed ander hulp vraagt.
Edele Heere mijn heer de Commissaris Cornelis van Ryswyck.
lek ondergeschreuen gebiede my van harten tot UEds. dienst
eñ alzoo dese vrouw Anna Willemsdr genaempt een man heeft
gehadt genaempt beste Kindt l) van Wijck, die welcke in dienste is
geweest van die tyt aff dat Jan Otsen binnen Hoorn zy cnechten
aff danckte eñ onder Jaqaes Hennebaert 2) gelegen heeft tot iut
belegh van Alckmaer al1 wair hy gebleven eñ van den Viant In
den Storm geschoten is, achterlatefi dese tegenwoordighe Weduw
met vier Kinderen, twe van haire zyde eE twe van hairs maus
zyde die noch onmoëdich zy eñ niet dair toe hebbeñ ter werelt
dä dat zji met hair handen mach winnen efi goëluyden hair geveu
efi alzoo zy hair . . . . . 3, en weet te behelpen te comen tot eeñ
goü ende der betaling hairs gesturven mans verleden dienste, is
hair eñ myns vruntlycke bede aen U E indient enichsins gelegen
is de manstersele te willen openen eti acte te willen verlenen vañ
voorsz. gesturuens tyt zynder dienste ofte andersins hair tot het
alderbeste te raden als U E best oirbairlickxste gedaen beuinden zal1
*) weeskind?
2) Er is wel aanwezig een monsterrol van Hennebaert, doch deze is opgemaakt den 3 Decr. 1573. Een Alph. reg. van Mr. Corn. van Hennebaert 1572 heeft
veel van water geleden, zoodat het niet wel te lezen is.
9 . . . . . onduidelUk.
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ten einde zy tot eeü goede middel hairder betalinge machte geraken gemerct zy In geender maniers tegens enighe costeu mach.
Dit doeti zult Gode eë aengenacmen dienst doen eñ wille wederö
ten allen tyde tot U Ets dienste bereyt weten met haiste desen
Vj,n Nouemb 1577.
By my uwer Ets goetwillighe dinaer eïï vruat bereit
Pieter Olofszoon
Organist
(was get.)
tot Alckmair.
opschift.
Ben den Edelen Vrome
e ñ
voorsichtigen Jonckheer
My6 heer de Commissaris
Cornelis van Ityswyck
Tot
Hoorn.
Hamelenburg (XXXHI, 122). Kok bericht iu zijn Vaderl. Woordenboek, XXXIV, 252, dat, ‘t oud-adellik kasteel Hamelenburg
reeds vóór 1370 gebouwd was, en bewoond werd door een geslacht van dien naam, uit Amersfoort herkomstig ; ‘t behoorde
tot de parochie van Soest.
A. AABSEN.
Grafzerk van Elisabeth v. Roon (in de dorpskerk van Roon). Onder
een gehelmd en gekroond wapenschild, waarvan de figuren afgesleten zLj’n, en alleen het helmteeken [een uit de kroon bij de heupen
opkomend, zoo het schgnt, naakt man (moor?), rechtsziende en het
hoofd omwondenJ nog zichtbaar is, omgeven van vier kwartierschilden (de wapens afgesleten), staat een latjjnsch opschrift, waaruit
blijkt, dat dit gedenkteeken voor haar is opgericht door haren
eenigen zoon en erfgenaam, Martinus de Nytszem. Randschrift:
Hier leet begraven Vrovwe EZisabeth van Roon Wedvwe wilen
Hereti Charles van den Nytsxem ira xyu leven Ridder eñ President
van Vriesll e% sterf op den 4deN dach ivly anno ïlMLXXXII ‘).
1) Daar er in het afschrift achter het laatste ogfer geen punt staat, is het
onzeker, of er niet meer gestaan heeft, maar, daar de zerk zeker nog in de
kerk aanwezig ia, kan een nader onderzoek dit ophelderen. Op ‘thuis te Roon
waren omstr. 20 jaren geleden ook nog geschilderde glazen met wapens en
opschriften, zoo ik meen, van de oudste bezitters.
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Gouthoeven geeft de volgende afstamming: Pieter van ROOI,
schepen te Dordrecht 1445 r), tr. Adriana Sayt, alias van Rosendeel, heeren Dirks dr 2): Pieter, heer van Roon, tr. Margriet v.
Wena: Pieter, heer van Roon, hadde te wyve jouff. Anna van
Grave, uyt een van de outste edele geslachten int quartier van
Leuven in Brabant s), sy leefde weduwe a” 1535, ende hadden
9 kinders, die alle ghehout zijn gheweest “), o. a. : Fransoys, bailliou van Rotterdam, sterf a” 1550 5); Raso, also genoemt na sgns

1) 1445-52. Balen, 290,91. Denkelijk dezelfde Pieter v. Rooden, die 3 Mei
1437 met een erve in het ambacht van Rooden in den Rierwaard werd beleend. Vgl. Cbron. reg. op het verv. van Mieris Charterb., 3.
2) Dirk v. Wassenaer, burggraaf van Leiden, bad bij Machteld Oem van
Barendrecht o. a. Pbilips, @jn opvolger; j)by hadde noch een b. dochter, die
te ‘man badde Heer Dierck Saeyt, alias Wterleede, wiens dochter jou&. Adriane
Saeyt, te man badde Pieter van Roden, scbiltknape, waer a.f ghecomen zgn
d’beeren van Roon, tot beden toe”. Goutboeven, 136, die meer leden van dit
geslacht Saeyt of Sayt, voerende 3 zilveren rosen op sabel, vermeldt, 76,120,
51, 54, 68, 71. ‘t Was vermoedelijk het ridderlijk geslacht v. R., uit Heusden
stammende en ‘t wielken van sabel in ‘t silver velt voerende, dat te Dordrecht
in de regering zat, aan ‘t Beierscbe huis en de heeren vau Putten verwant
was, door Gouth., 11, 20, 45, 70, 89, en in tal van stukken bij Mieris, v. d.
Wall, Nibbelink, enz., genoemd wordt.
3) Het geslacht van of de Grave of de Grez was te Leuven in aanzien en
berhaaldehjk
in de regering. Zie P. Divaeus, Rer. bovan. lib 11, 45 ; Dumont,
Fragm. généal. ; en de hg Huyttens, PArt de vérifier les généal. etc, aangebaalde werken.
*) Pieter van R., veertig en daarna schepen, 1511, 12, 14-17, te Delft,
dijkgraaf van Delfland 1514, ob. 19 Febr. 1533. Boitet, Delft, bl. 81, 119,
Oudb. en gest. v. Delfl., in!. xc. Op buyden den xrx in Nov. an, xvc en
sestien, heeft Pieter van Roen, Dyckgrave van Delfland, gedaen den behoorlicken eedt, achtervolgende de ordinantie van den Coninck, onlancx gepubliceert, in banden van myn Heere die President en Raiden ,in Holland. Boey,
Bedenk. ov. de oudb. v. d. Hove van Holl. enz., Byl. no. 46, geëxtrabeert
uit
het eerste Mem. van Sandelyn, fol. 84 vs.
4 Bi acte van ‘t hof van Holland, van 25 Febr. 1549 stil. Cur., werd Joost
Fyck Dircxzoon van der Houve bë provisie tot baljnw van Rotterdam aangesteld, welk officie vaceerende was door ‘t overlijden van Frans van Roen. Boey,
Bedenk. OV. de oudh. v. d. Have voorz., Byl. no. 67, geëxtrabeert uit het tweede
Mem. van v. Dam, fol. 130 vs.

OUDEBID-,

MUNT-

EN

PENNINGKUNDE.

41j

moeders vader; Elizabeth van Roon, hadde te man heer Carel van
der Nitsem, President van den Hove van Vrieslant : sy overleefde
a l l e haer b r o e d e r s e n s u s t e r s , ende s t e r f a”. 1 5 8 4 ; Boudewin,
kanselier van Gelderland 1).
,,De Naamrol der raden ‘s Hoffs van Friesland (Leeuw. 1742)
heeft dit kort levensberigt, blzz. 9 en 17: ,,Meester Carolus,
Carel, Caerle, of Kaar1 van der Nitzen, en Nytsen, Nitsem, of
Neitsen, gelyk zommige schryven,
licentiaat in de rechten, ridder,
en president, in plaats van Hippolyt van Persyn, die na Utrecht
verroepen was, om aldaar in deselfde qualiteit te fungeren. Dese
Nitzen voor Carel de Vde in ‘t jaar 27 tot procureur generaal en
raad van desen bove 2), waar na raadsheer van ‘t Hoff van Holland 3), en laatstelyk (1557) raads-hoofdman des hoffs van Friesland,
welke honorable post tot zyn sterfdag, gevallen op den 23. Xber
1569, waargenomen heeft. Hy was geboren te Mastricht, had gestudeert te Leuven, en overleed te Minnertga, een dorp in de
Grietenie Barradeel, Quartier van Westergo, daar zyn zoon Maarten
woonde op Fernia State *): Hy troude eerst Ath Offenhuisen, daar
na Elizsbeth van Roon, gestorven 1584. Gabbema, Verhaal van
Leeuw, 1521; Winsemius, Hist. lib. 1, 34, 42,43,50 en 51; Goutb.,
chron., 105; 200, S. v. Leeuwen, Bat. illust., 1073, 1476, Schotanus, Friesche Hist., 739, 59”. - ,,Martinus & Nytsen”, schreef
1627 eene latijnsche spreuk in het Album van Hiskia v. Harinxma
thoe Slooten, en was getrouwd, eerst met Ydt v. Gratinga, en
vervolgens met Tryn Roorda, met de baar (in ‘t wapen). Bij de
eerste vrouw had hij twee kinderen. Baerdt v. Sminia, Overzigt
v a n d e A l b e A m i c o r u m u i t d e 168 e n 17e e e u w . , i n d e V r i j e
‘) Scheltema, Staatk. Nederl., 11, 258, gist, dat de kanselier omstreeks 1581
gestorven ia, dewijl in dat jaar, volgens de wapenkaart van ten Haag, Elbertus Leoninus als zijn opvolger voorkomt. Maar moet tusschen Boudewin V .
Roon en Leoninus nog niet een andere kanselier geplaatst worden: Joost v.
Cranevelt, die als zoodanig reeds 2 Sept. 1579 fungeerde; vgl. v. Hasselt,
Stukken, IV, 156; Gouth., 108. Is B. v. R. t$dens ‘t bestuur van graaf Jan van
Nassau geschorst, of van zin ambt ontzet geworden?
“) Vgl. Naamregister der procur gen. enz. van Friesl., Amst. 1748, blz. 7
3) Gouth., 105.
4) rMen kuylden hem, zegt Gabberna, t. a. t. h. p., naa twee daagen staans
in ‘t hoog koor van Zant Uyt, tot Oldenhoove (lo Leeuwarden)“.
27

418

OUDBEID-, MJNT- EN PENNiNLJKUNDE.

Fries VIII, 1858, 134, Dat Martinus of Maarten (zoon van Carel,
den president, voornoemd), ,, wegens zijne vrgheidsliefde beroemd” ‘),
gehuwd was met Pdt of Ida Gratinga, en bij haar een zoon verwekte : Carel, vader (bij Ath of Att van Offenhusen, dr van
Feddrich, Grietman van Franekeradeel, 1580 -1601, en Rieme
Waltinga of Waltijngha) van Rieme, eerste vrouw (1645) van den
Franeker hoog]. Nicolaus Arnoldi, blijkt uit a a n te Water (Verb.
111, 196), door E. M. en U. v. Burmauia, medegedeelde berichten.
Minder zeker is het, dat, hg, en niet zijn kleinzoon Martinus, in
voorz. Album schreef, en dit wordt m. i. vrij duidelijk na lezing
van het iu de Vrije Fries, VI, 81-83, aangevoerde en hier volgende : ,,Dit graf (‘t familiegraf van v. d. Nitzen), in het koor
der kerk te Minnertsga, is gedekt met eene zerk. Op dezelve zijn
uitgebeiteld twee levensgroote beelden, een ridder (sic) en eene
vrouw, omringd door draperieën, wapenen en andere versierselen,
en voorzien aan het boveneinde van het geslachtwapen. Aan het
voeteneinde der beelden bevinden zich acht wapenschilden, waarvan de figuren, evenals van het geslachtwapen en een gedeelte
van het randschrift, zijn afgekapt. Onder deze schilden leest men
de namen: Nitsem. Weyer. Kaesters. Goetbloets. Roon. Grex.
Wena. St. Guericx, - en daaronder het volgende:
Martinus jacet hîc & Carolus alt,er et alter.
Gnatus, A vus, Genitor, Nitzenii generis.
Remigia, Catharina soror, jacet Attia Mater,
Offenhnysanae gemina cornsca domus.
Suavissimae Conjugi Remigia â Nitzen posuit Maritus Nicolaus
Arnoldus, S.S. Th. D. & Prof. 1652.
Het randschrift, in drie zijden van dit grafgesteente geplaatst,
luidt :
A”. 1569 dê 21 Septembris sterf dê eedel; eerêtvestê ên gestrenge
heer Caerl VL Nitzê ridder raed kon ma, president in den hove
van Vrieslant.
In eene sententie van het Hof van Friesland, van 2 maart
1641, uitgesproken in een twistgeding over scheiding van goede') Schotanus spreekt van hem,

bl. 766, 87-69,

810, 11, 40, 60.
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ren enz., tusschen Juff. Rieme van Nitzen, requirante, en de
audere erfgenamen van Juff. Attsze v. Offenhusen, worden .als
vader van Riem genoemd Carel v. Nitzen, en als moeder Ath v.
Offenhusen, en is wijders vermeld, dat Carel v. Nitzen (+ 1608)
had uagelaten een zoon, genaamd Martinus, en twee dochters,
Riem en Trintje, aan welke Martinus en z$ne beide zusters,, ten
gevolge
eener s c h e i d i n g i n 1610, was toegelegd eene state en
zathe tot Cubaard, en aan Ath v. Offenhusen Pharnia-state t e
Minnertsga, welke beide staten door Carel v. Nitzen en Ath v.
Offenhusen staande echt waren aangekocht”.
Volgens bovenstaande kwartieren en gegevens, is m. i. de afstamming deze :
Nitzen
‘1
Kaesters.
Weyer
l)
Goetbloets’).
Pieter
v. Roon
Marg. v.
Wena.
Raso v a n
Grave of
Grez t 1501
Elisab. v.
St. Gueriex,
t 1489.

Nitzen

I

Weyer.

I

Pieter v.
Roon t 19
Febr. 1533
:
Anna v.
Grave.

Sept. 150g

Martinus of

Martinus of
Maarten.
Remigia of
Riem, le vr.,
1645, v. prof.
Nicolaus
Arnoldi, e n
“r 1652.
1 Trëntje o f
Catharina.

Mocht ik gedwaald hebben, z a l terechtwgzing mi aangenaam
zin. Staat nog te onderzoeken, of C. v. d. N., de president, twee
vrouwen gehad heeft, en men den grootvader niet met den kleinbl”.
zoon heeft verward.
Qrafschriften in de St.-Jacobskerk te Utrecht. Bi gelegenheid
eener restauratie a” 1883, werden de hier volgende inscripties
zichtbaar, welke anders door vaste bevloering aan ‘t oog onttrokken zijn.
NO. 26. Ingang W: V: D: Linden. (Met wapen.)
No. 5.3. Eduwart. Van. Deventer. Elendriua. Van. Den. Bergh.
Johannis. Van. Der. h3luys. Maria. J: van Deventer A” 1750.
No. 256. Ingang der kelder no. 264 van J. C. de Graaf.
NO. 275. A” 1790. N. W. Buddingh.
No. 302. Adryaen van Arxhouck (Met 1 wapen en 4 kwartieren.)
1) Deze drie namen komen by de Herckeurode, collect. de tombes etc., voor.
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No. 364, 365, 366. Vrouwe Christina Albertina Hillegonda VOSsenberg huisvrouw van Bernardus Sluyterman ouddrossaard van
Zeist 0: 15 September 1799. Vrouwe Catharina Justina V: Ewyck
Zan Tweede Echtgenoote 0: 19 April. 1806. Zi was de Beminnelykste aller Vrouwen.
N”. 48. Den inganck vande kelder van Cornelis van Botteyken
ende Anna Pauw. 1664.
N”. 75. Dese grafstede is den Inganck van dese kelder va Michiel
Sem. 1614.
NQ. 20. A”. XVc LXXX de XIXon Juuy sterft Gertruyt Jans
dr van Bylfersem (P) Ryck Gitz. wede.
No. 29. M: Henric v: Zyl Raid Ord: (Met een wapen.) Daarboven met oude letters: ,dfis mr. Johannes Cloecink” (lees: Cloetinck). Abraham. v. Dulken en Willemina. Mak 1720. (Met een
schild, waarin het monogram: BAD”).
N”. 509. Pumenmul.
N”. 293. Een wapen en 4 kwartieren, van : Wael, Amstel,
Amstel, en V . . st.
N”. 528. (P)ieter Kelfken 1667. (Met een wapen.)
No. 510. Hendrick van Driel. (Met twee wapens.)
No. 277. Den Inganck van Cor van . . nckersloot sen kelder 7.
No. S4. Begraafplaats van den oudkaptn ter zee J. van Nes.
Den ingang van de kelder van David van Mollem.
N”. 508. Die edelen van Wynbergen Lynden Montfort eñ Amstel
etc. Daaromheen staat met oudere letter: >Int-jaer-ons-h M-Vc.
XXIH. V. dach. ï Januari-sterff Steven-va-Rutenberch-8.
va. Cabbau. Int-jaer M Vc eñ 1X. de; XXVI. dach. in Noveb. ster%. Joffrou.
Hadewich. vä lascroen.
Stevës. huysf”. (Met 1 wapen en 4 kwartieren.)
No. 319. Willem Jacobsz. va Renen de. . . . (Met 1 wapen.)
N”. 3 3 8 . Jacop Lam Jaz. ( M e t e e n w a p e n . ) D a a r o n d e r m e t
oudere letters : >Dit js de ingan.”
No. 51. Octavian dal ponte. (Met een wapen.)
No. 28. Int iaer ons herc 1573 den 8 Februarii sterf Christiaen
va der Vliet Willemz. brovwer tot Delft was ende leit hier begraven. bidt voer die ziele. (Met een wapen.)
Dese grafstede is den inganck va dese kelder vä Octavian dal
Ponte 1601.
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No. 316. Dit is den Ingang Van De kelder van de famili van
De Keer Borgemeester J. Ubingh en de Heer Vroetscap Vanden.
Enden A0 1739.
Jacob van Mollem. Maria Sydervelt. (Met 2 wapens.)
No. 299. Ostium Monumenti D: de Zuydtwyck.
N’. 264. Binnen een cirkel de letters C (G P) en R, waartusschen
een huismerk.
NO. 507. Joan van Romond Muntmr van haer Ed: Mog: Mnnte
s’lants van Utrecht. @Met een wapen.)
NO. 35. Tobias Kopeyn 1740.
Int- jair. M. cccc XCVI op te xxv. dach. in. meert sterf. heer.
Vredriok Stael. hier - begven bit-v-de-z. - Op het midden der zerk eene
miskelk met ouwel. Een later wapen boven in den steen gehouwen.
Wie deelt nu volledigheidshalve hier de overige inscripties mede
van grafzerken in dit kerkgebouw?
Domp (Xx11, 508; XXXIII, 84.) Ik vermoed, dat de opgever
het woord anders schrijft dan hg het kan gehoord hebben. Van
bejaarde mensohen ken ik het meer dan veertig jaar. Als er gesproken werd van een grafkelder, die in de kerk te Domburg of
te Oostkapelle was, heette dit altijd dompe, want de uitspraak in
één lettergreep is daar ondenkbaar. Dat het tombe is, behoeft geen
aan wizing, en dat de omwisseling van d in t ook zich uitstrekte
tot het geschreven woord, blijkt uit enkele opgaven van min
taalkundige en ietwat aouderwetsche”
menschen. Dit laatste is misschien de moeilakheid der verklaring ; reeds toen ik die uitspraak
opmerkte, zouden wlJ ze niet meer overgenomen hebben, en wie
weet, hoeveel woorden in den tijd van ééne generatie weggeraakt
zijn. Aan deze oorzaak meen ik ook te moeten toesohrUven, dat
gevraagd is naar de beteekenis van den Drieweegschen Ommegang,
terwijl de medewerker, door z$e locale kennis geleid, het huisbezoek vóór het Avondmaal in de genoemde gemeente dadelijk
zou gezocht hebben in het woord, dat nu eenigzins op processie
zou geliken, als het nog gebruikt werd. Domp, beter : dompe, is dus
tombe, in eene kapel aan den zuidkant der Baarlandsche kerk,
sedert 1774 afgebroken.
J, 6. FR&UERIKS.
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[Men moet dus veronderstellen, dat ‘t zuidelijk deel boven den
beganen grond genoemd werd naar den zich daaronder bevindenden
in kleinere keldertjes verdeelden grafkelder of domp.]
Tienden (XXXIII, 122). De raat- of ratetiend zal een belasting
geweest zijn, die van de ijtnkers, de Bbiimannen”, geheven werd,
of eigenlijk van hun korven, of beter nog van den honig er in.
Door geloofwaardige lui, die ‘t weêr van hun vader of bestevaêr
hadden, is mi meer dan eens verteld, dat ook de »immen” tiendplichtig waren. ,Als men nu nog weet, dat een Bim” een bevolkte,
een met honig gevulde korf is, en dat de honig in tafels, in raten
zit - ‘t wârk, ‘t reut, zegt men hier, - dan verklaart de benaming rant-tied zich van zelf. Waarom niet honig-tiend? De benaming raat-tiertd is werkelijk met voordacht gekozen, en ze pleit
in alle opzichten voor den goeden smaak onzer vaderen. In ‘t
eerste geval had zich de tiendheffer moeten vergenoegen met alles
w a t d e >immen” bevatten, en dit is bij veel goeds ook veel onreins en onsmakelgks; nu kreeg hij er ‘t kostelijkste van.
A. AARSEN.

[Als dit zoo ware, zou Bradetiend” altoos onjuist zijn en ‘t
steeds rate- (raat-) tiend moeten zijn. Of zou dan hier raten
= reeden, gereedmaken, van Il’ccv. XxX, 522, in aanmerking komen? Wat thans volgt schgnt ons derhalve veel aannemelgker toe.]
Tienden.
>Roetijende” is tiend van nieuw ontgonnen landen,
anders novale tiend genoemd. Elders vindt men nratiend, raattiend,
raaitiend, roedentiend”, allen hetzelfde beteekeaend en afgeleid van
Braden”, bg Kiliaen vertolkt door exstirpare, eradicare, waarvan
n o g o n s Puitroeijen”. Zoo vindt men in een verdrag tusschen de
graven van Kleef en van Gelre, aO. 1266, in Bondam’s Charterboek, 111, no. 141, dat beiden het Rijkswald evellere nee eradicare
quod vulgariter roden dicitur, seu colere et ad novalia redigere de
jure non debent. Zie Nijhoff% Oorkonden, 1, no. 197, bl. 299. In
no. 251 aldaar (1, bl. 261) geschiedt gewag van Bdes ekeren valles”,
d. i. de afgevallen eikels, die tot voeder voor de varkens dienden.
Vermoedelijk zijn dus ekertienden tienden, die geheven worden
uit bosschen van eikenhout.
B. T. G.
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[Zie ook v. Spaen, Inleid. t. d. Hist. v. Geld, IV, 261, waar
deze geleerde handelt over de Veluwsche ruimgelden, d. i. de
schatting (exactio) genaamd Ruminga, geheven wordend van personen, die in den wildban woonden, en welke penningen opgebracht werden voor ‘t weiden van ‘t vee in de straten, stegen en
uitgernide plekken in den wildban en in de bosschen, mogelik
ook wel voor de mast, of het drgven der varkens op de eikels.
In onderscheidene Duitsche Forst-reglementen (b, v. die van HessenKassel, op den titel »rodten”, Brandenburg, enz. enz.) wordt dan
ook het praumen, rodten en ausfegen der Walden” verboden, omdat
men alom rneue reuthen” maakte, waarvoor geen tgns werd betaald. Deze auteur vermoedt dat dit Brodten” (ruiten, evellere,
eruere) ook speelt in de benaming .rookhoenders”, als verbasterd
uit =rodthoenders”, d. i. dan hoenders, die men opbrengen moest
tot vergoeding van het uitruien eener plek gronds in de bosschen.
Hjj voegt er echter bij, dat die benaming even goed spruiten kan
uit de gewoonte, om aan den vorst des lands een hoen te geven,
waartoe elk gezeten inwoner, die zijn eigen rook- of haardstede
had, verpliaht was, ten bewijze dat hi onder den heirban behoorde.
En dit laatste zal wel ‘t rechte z@n,]
V R A G E N .
Mameluycken.
In een charter i. d. 14 Sept. 1505, -zie N1Jhoff’s
Verzam. v. Oork., VI, 1, no. 507, - waarbij Henrik Salsborch en
Peter v. den Bosch aan hertog Karel v. Gelre schrgven over de
onderhandelingen in Brabant en zine reis naar Diest, komt voor:
&oe, lieff ghen. here, en willen uwe ff. g. gheynvertreck (uitstel)
suecken, want uwer ff. g. vijanden seggen hyer, ind insonderheyt
dye mameiuycken,
dat s1J weten, dat enen verbont is tusschen den
ko. van Francrijck ind uwer gnaden, ind dat uwe gnaden nyet en
s u l l e n koemen, myt voel1 deser gelicken woirden”. De geleerde
schrgver teeken t aan : aNaar ‘t schjjnt, is dat >mameluycken” een
partjjnaam”, er bgvoegend
: .de oorsprong bleef m?j duister”. Is
er ook thans iemand, wien oorsprong en beteekenis dezer benaming
niet duister zijn? ‘t Is toch geen schimpnaam: hfamelukken, z.
v. a. Turken of Wandalen, d. i. lieden, die den weg tot ‘t plegen
van wandalisme zich geopend wenschen?
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Stedemaagd.
Wie weet er mi te zeggen waar ‘t een of ‘t ander
is te vinden nopens de steden, welke gewoon waren eene Maagd
te nemen tot zinnebeeld. Men zegde o.a.: .de Enkhuizer Maagd,
de Dordtsche Maagd”. Deden alle steden dit? Of welke? En
sedert welk tgdstip?

Antwerpen.

A. JS.

Bosch-zonder-Qenade (XXXII, 371). Van Spaen, Inleid. tot de
Hist. van Geld., IV, 133, brengt deze benaming in verband met
de wreede zeden der oudste bewoners van de Veluwe, terwijl he
zich niet af keerig betoont van de afleiding des naams Veluwe (in
de oudste charters ao. 793, enz. Feleowa, Felua geheeten) van fel,
atrox, crudelis, immisericors. Ditzelfde zou dan ook op ‘t OnzaligeBosch bij Arnhem toegepast kunnen worden. Maar - relata
refero. De BGeogr. Beschr. van Geld”. a’. 1794 (Amst., Corn. Groenewoud) verwast voor ‘t Onzalige-Bosch naar H. Cannegieter’s
Verhandeling over ‘t Gedenkteeken te Dodewaard, bl. 259. Wat
zegt die geleerde er van?
Broekhuizen. Men treft een (Groot- en Klein-) Br. aan onder
Leersum (prov. Utrecht), dat reeds a”. 1440 een vrij aanzienlijk
(Gaasbeeksch) leen was, waarvan destids Gerrit v. Culemborg eigen a a r w e r d (Tegenw. Staat v. Utr., bl. 308). Van een goed o.
Wapenvelde (bg Heerde, op de Veluwe), in Geld. Volksalm. 1881,
bl. 60, Broeckhuys geheeten, werd in 1518 Henrick v. Broeckhuysen,
stalmeester van hertog Karel van Gelre, bezitter. Br. o. Wehl
(Graafschap Zutfen) zien wij a“. 1535 in ‘t bezit van eenen Gisbert
v. Br. uit hetzelfde oud-adellik Geldersch geslacht (Her. Bibl.
1883, bl. 57). Op de kaart in de Tegenw. St. v. Geld. a”. 1741,
tegenover bl. 345, ziet men bez. ‘s Heerenberg eene kasteelmatige
huizinge BBroekhuis” staan. Dan heeft men nog een dorp Broekhuizen, met zin Broekhuizen-vorst (= boscb), in Limburg, bez.
Blitterswgk, aan de Maas. Alhoewel nu Sibmacher (Wapenb., dl. 11)
dit Geldersch geslacht, dat hij Marwickr) - Broeckhuysen noemt
(Geld. Volksalm. 1881, bl. 57), uit ‘t Huis Bretagne in Frankrijk laat
spruiten, vermoedt men toch dat gezegde edelfamilie aan de ridder‘) Marwyk staat a” 1741 als kasteel bij Groesbeek aangeduid op de kaart
in Tegenw? Staat v. Geld.
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hofsteden te Wapenvelde en Wehl, denkelik ook aan die in de oude
bannerij van ‘s Heerenberg, den naam gegeven l), en aan ‘t Limburgsche dorp z&~ naam ontleend zal hebben; te meer omdat in
een charter van 25 Sept. 1532 bij Nijhoff sprake is van eene
sactie i n d a i n s p r a i c k v a n v$ftich malder e r f f r o g g e n VenZoscher
maten op die heerEichez(t
van Broickhuysen”. Is dit vermoeden juist 2
Meurssentoren
onder Didam. Naar dezen toren en z?jn geraamte
vroeg A&. XXV, 498 totdusver te vergeefs. T. a. p. ziet men
dien toren gekwalificeerd als Dde Berg-oord”. In de Tegenw. Staat
v. Geld, bl. 408, leest men echter: BMeurssen
Toren of Berg-Vrede,
in de Landkaarten onder den naam van Meurs bekend”.Vergelijkt
men
hiermede Nav. XXXI, 465, noot, dan mag men, dunkt ons, in dien
ouden toren een voormaligen grensburcht aan den Ysel erkennen,
hoogstwaarsch@lijk door eenen graaf van Meurs (en Sarwerden)
gesticht, of naar eene gravin van Meurs door haren gemaal vernoemd. Wie weet iets naders?
Soest. Dit dorp, dat zich op eene hooge oudheid beroemen kan, immers in een brief van keizer Koenraad a” 1028 ziet men ‘t
reeds vermeld als volkrik en vol nering, - was al vroeg vermaard
door de bedrevenheid der bewoners in ‘t boogschieten, zoodat men
er zelfs een schuttersgild van St. Aagten vond, van zeer oude instelling. Zie Tegenw. Staat (van Utrecht) (80 177R), X11, 264, waar
.Matthaeus,de Jure Gladii’p. 332, wordt aangehaald. Nu is 14/21 Oct.
1883 wederom ter plaatse ‘t driedangsche feest gehouden van ‘t
>Gaasbeeker gilde”, waartoe ongeveer 300 feestgenooten uit de
gemeente waren saamgekomen, d i e elken n a m i d d a g n a a r d e n
sGildebo?m” gingen, waaromheen men, bij w&ze van eerbetoon,
danste en sprong. Dit feest, waartoe ook dagelijksche gezamenlake
maaltgden behooren, wordt nu gedurende ruim twee eeuwen om
de 3 of 4 jaren in deze gemeente gevierd (aldus in Haar]. Ct. v.
23 Oct.). Is dat schuttersgild van St. Aagten in ‘t Gaasbeker
gilde opgegaan?
l) Deze panden, ZOO ze nog aanwezig zin, houden dus dit ultgestorvec,
met Gelderland% historie zóó innig saamgeweven geslacht in aandenken,
evenals de Broekhuizer-Fundatie te Doesburg (Nav. XxX11, ‘$50). Zie ‘t, laatste
mansoir Her. Bibl. 1882, bl. 92, en de oudste leden Geld. Volksalm. 1881,
bl. 58, vermeld.
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Blanwesack. Sicke Beninga noemt in zijn Chronijk van OostFriesland Rolof Hugink, - die zóózeer in de gunst van hertog Karel
van Gelre deelde, dat deze hem in 1519 door zijn landrentmeester
ter bruiloft 3 dukaten zond, - onder degenen,
die te Groningen
,,bg den blauwen sack” waren, jaargeld van den hertog trokken.
Van waar deze uitdrukking Bbij den blauwen sack zijn” = vorstelijk jaargeld trekken? Is ‘t iets soortgelijks als ons huidig
Bgroene-tafel”?
Hard-dak. Hertog Karel v. Gelre ontsloeg 27 Juni 1529 de
ingezetenen van Harderwijk, die hunne bij den brand van 1528
vernielde huizen met Bhard dak” wilden opbouwen, van de betaliug
van den derden penning der door hen verschuldigde renten. Wat
is hier_hard dak ? Is het leiendak ? Of is het pannendak ? Zoo ja,
dan verschfint,
; bij de beantwoording dezer vraag, de adellijke
familie v. Panhuys, - vgl. v. den Steenhuysl - wellicht nog ten
tooneele.
In 1530 werden op ‘s Hertogs last de huizen te Bredevoort met harde daken gedekt; en 14 Sept. 1531 verzocht hij den
Keurvorst van Trier tolvrijheid voor duizend rist leien, welke hij
aan den Moezel had laten koopen. Domus pannorum komen reeds
in eene Deventer-cameraarsrekening a”. 1349 voor.
Spraakgeld. Onder de opgaaf van brandschatting te ‘s Gravenhage, in Gooiland en in het Nedersticht van Utrecht uitgeschreven
en van ‘t geen daarop ontvangen werd Maart-Sept. 1528, - zie
NijhofYs Oorkonden, VI, 2, bl. 891, - komt o. a. voor : >Pour
spraeckgelt %70 florins d’or”, enz. Wat wordt daarmee bedoeld?
Ceylon. Noch in Verkade, noch bg Netscher en v. der Chgs
vindt men iets aangaande de numismatieke geschiedenis van deze
bezitting der Oost-Indische Compagnie. Waar kan men eene
opgave vinden van de munten door de 0. 1. C. geslagen voor dat
eiland en voor de bezittingen op de kust van Voor.Indië; of wie
is bereid hiervan een kort overzicht met besohriving, in dit maandwerk te geven ?
J. E. T. G.
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Schryckenberger-munt. Waarom noemde men in 1537 een geldstukje van vier brabantsche stuivers een Schrickenberger? Was dit
omdat die munt te Schreckenberg geslagen werd? Bi Schreckenberg wordt men verwezen naar Annaberg. Er zijn echter vif of
zes A. in DaitschlBnd en Oostenrijk. Men vindt zelfs een A. (als
gehucht) onder Rosmalen in N. Brabant. Welk A. komt dan
h i e r i n aaumerking?
Het Oostenr~ksch dorp onder het Weener
Woud, aan de Turnitz, waar men: voormaals zilvermgnen had?
In die kreitz toch, onder den Mannhartsberg, ligt een dorp, dat
Schrick heet. Wel toevallig is het,, dat men ook in de provincie
Antwerpen, arr. Mechelen, een dorp Schrick (en Groot Loo)aantreft.

GESCHIEDENIS DER LETTERKUNDE.
Tholen. Sedert 1 Juni 1883 verheugt dit, eiland zich in ‘t bezit
van een eigen orgaan, aanvankelijk een weekblad, dat Bin de oude
veste aan de Eendragt” gedrukt wordt. Deze drukker& in ‘t
laatst van 1882 opgericht, is de derde op T. en ruim 3 eeuwen
jonger dan hare oudste zuster. Ten jare 1478 woonde binnen
de poorten van St. Maartensdijk zekere Pieter Werrecoren, de eigen a a r eener aprintery”. Op deze inrichting werd dat merkwaardig
boek ader Syelen troest” gedrukt, waarvan het eenig bekend
exemplaar berust in de bibliotheek der abdB Averbode bjj Diest.
In kl. P. formaat, bevat l
der Syelen Troest” 88 blz., elk met 2
kol. v. 39 regels. De letter is de Semi-Gothische, deels zwart, deels
rood gedrukt. Oorspronkeljjk w a s ‘t exemplaar in ‘t bezit der
Premonstratenser priorij van Keizersbosch bG Roermond, maar deze
priorij stond het af aan den kanunnik Coenen, bibliothemris der
abdij Averbode. De geheele titel is: ader Syelen troest dy is ghep r i n t t e r eeren e n t e r w e e r d i c h e y t d e r g h e b o d e Gods. Bi mij
Pyeter Werrecoren, wonende t’ sente Mertensdgck in Zeeland”.
‘t Boek verdient uit tweeërlei oogpunt de aandacht, om de taal en
om de nette bewerking. .Het is Edward v. Even”, - zegt Dr.
A. M. Ledeboer, Boekdrukkers, enz., in Noord-Nederland” (1872)

428

GEYCEIEDENIS

DER LETTERKUNDE.

bl. 289, - die ons in het Buil. du Bibl. Belge, Tom. VIIT, p. 113, met
dezen totdusver onbekenden drukker (Pierre of Pyeter Werrecoren),
epne ae:e voor Zeeland, bekend maakt. Zie mede Tom. 1X, p. 248.
1*og kan men, volgens L., over hem raadplegen: J. W. Holtrop,
Monnm. Typogr. 1868, p. 88, pl. 116, et Sommaire de la 20me
Livr., p. 2; Repertorium der Verh. en Bijdr. betreffende de Geschiedenis des Vaderlands, Leiden, 1863, No. 152. H. M. C. v.
Oosterzee berichtte ook over hem, zie Cat. Bibl. MQ Nederl. Lett.,
Leiden, 1864, 111, bl. 478. Brunet, Manuel, Tom. V, c. 968, noemt
hem Werrecorem.
Hendrik Consoience (XxX11, 76). Had Antwerpen% Raad 24
Sept. ‘81 besloten, op stadskosten zlJn standbeeld te doen oprichten; dat door den beeldhouwer Frans Joris vervaardigde beeld
werd 13 Aug. ‘83 onthuld. Eene ontzaglgke menigte was op de
been. 1)e beroemde schr$ver kon zelf wegens ongesteldheid niet
tegenwoordig wezen ; zine dr Maria, geh. m. G. Antheuuis, en
deze zijn schoonzoon met den naar hem genoemden kleinzoon
vertegenwoordigden hem. De dichter Jan van Beers was feestredenaar. Nadat een groot orkest eene BHulde aan Conscience”,
door den toonkunstenaar Jan Blockx gecomponeerd, uitgevoerd bad
eu een koorzang, gedicht door den heer Hansen, gecomponeerd
door den heer Benoît,, was gezongen, viel onder daverende toejuichingen het doek, dat het bronzen beeld totnutoe verborgen
h a d , e n J a n v a n B e e r s s p r a k z i j n e f e e s t r e d e u i t . BHier z i t
gij”, zoo sprak hij o. a. aan het slot ziner rede, *als de goede
Genius uws volks, en roept het, vriendelgk wenkend, toe: Zonen
van Antwerpen, in alle wijken uwer st’ad deed een vaderlgk bestuur ruime en prachtige scholen verrijzen, waar u de weg tot
verstandsontwikke!ing en gemoedsveredeling kosteloos werd ontsloten; ik strooide mede de vruchtbare zaden van schoonheidszin
en deugd en vaderlandsliefde in uwe ziel: komt, treedt hier binnen
en voltooit door eigene inspanning het werk, door ons ZOO gelukkig aangelegd; geniet hier in zijne gansche volheid den zon. neschgn van kennis en kunst; volmaakt u zelven hier tot mensch.
Zonen van Antwerpen, t r e e d t binnen1 I k , d e schrgver, d i e n gi
boveu allen liefhebt, noodig er u toe uit, - En daar zult ga
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tevens zitten, Conscience, als de verheerliking van dat heilig
streven, waarvoor ge uwe beste levenskrachten veil hadt : de her,
stelling van de taal uws volks in haar volle nationaal en natuurlik
recht. Daar zult gij zitten, hoofdleider der Vlaamsche Beweging,
door uwe erkentelgke vaderstad in brons gegoten; en, terwil de
laatste golven der miskenning en verbastering machteloos op uwe
bronzen voeten verspatten komen, zult gg den lande verkonden:
*Het Vlaamsch herleeft, het Vlaamsch herbloeit, het Vlaamsch
zegepraalt in Vlaanderen ! . . . ”
Den lldeu September ontsliep Consience, de populaire schrijver van
de Leezcw van Vlaanderera, lid der Kon. Akademie van Belgje,
eerelid der Maatschappi van Nederl. Letterkunde, doctor der
Hoogeschool
te Leuven, enz., versierd met het grootkruis der
Leopoldsorde, - als geloovig Katholiek, te Brussel, waar h.i in den
laatsten tijd Conservator was van het Wiertz-Museum. I&j was
reeds geruimen tijd - Bjarenlang” schreef hgzelf in een brief
van 2 Aug. 11. - ongesteld. Volgens mededeeling van ztin schoonzoon Antheunis aan een berigtgever der Indépendance, leed hi
weinig in zijne laatste uren en behield tot het laatst ztin volle
bewustzijn. Zgne vrouw’), zine dochter mevr. Antheunis 2)r haar oudste
zoon Henri en ztin vriend Jules Hoste stonden aan het sterfbed.
De overledene was v$tien maanden ziek geweest aan maagkanker, Men had den bedenkelijken aard ziner ziekte voor hem
verborgen gehouden. Toen hfi dien toevallig te weten kwam, had
hij geen oogenblik rust meer; hg kocht allerlei medische boekeu,
nam proeven op z1Jn eigen lichaam, welke dikwerf meer kwaad
dan goed deden, enz. Er is een dagboek gevonden, waarin hi dag
voor dag de verergering van zi_Jn toestand opteekende. Intusechen
behield hij ztin onverstoorbare goede luim, en hield zich trouw
met zlJne bloemen bezig, ja, arbeidde zelf aan eene nieuwe serre.
C. was een tedgenoot van Dickens, als deze in 1812 geboren.
Zijn jeugd moet armoedig geweest zin, en verre van zacht,
daar hij als moederlooze knaap door een stiefmoeder werd grootgebracht. In 1830 nam hij deel aan den Opstand 3), en na
1) Maria Peinen.
-) Zëne dr Maria heeft drie kinderen, Hendrik, Sertha en Karel Antheunis.
a, In plaats van zich echter alq soldaat in de k@gakunat te oefenen, oefende
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den vrede werd hij ambtenaar bg ‘t prov; Gouvernement. Reeds
van zijn kindsheid af toonde hg grooten aanleg voor de letterkunde. Z$e zeer talrijke romantische verhalen, bgzonder uitmuutend door de schildering van het vlaamsche volksleven en de natuur der vlaamsche BKempen”, hebben hem een, europeeschen naam
v e r s c h a f t . I n 1 8 3 7 t r a d h i j m e t z@ .In h e t w o n d e r j a e r ” a l s
schrijver en tevens als kampvechter der Vlaamsche Beweging op.
Indien aan iemand, dan is aan hem de herleving der vlaamsche
taal en letteren te danken.
Krachtens raadsbesluit op den sterfdag zelven te Antwerpen
genomen, vertegenwoordigde men deze stad te Brussel op 13 Sept.,
bij de voorloopige likplechtigheid
; liet tot dien dag al de klokken
der stad tweemaal daags luiden, deed op kosten der stad een
familiegraf aanleggen, opende eene nationale inschrijving voor een
gedenkteeken op het graf en deed zondag 16 Sept. het lik naar
A. overbrengen, hetwelk in optocht van ‘t station werd afgehaald.
Tot op dien dag werd 13 Sept. ‘t gebalsemde lijk op de begraafplaats van Ixelles (bij Br.) bigezet. In den ochtend van zondag
16 Sept. werd ztin stoffelik overschot naar Antwerpen overgebracht.
In de kist waren het portret van den overledene, een penning,
waarop het te Antwerpen opgerichte standbeeld afgebeeld stond,
een exemplaar d e r g e d r u k t e k e n n i s g e v i n g van h e t overlgden,
en een perkament de identiteit van het lik constateerend, neergelegd ‘)< Een aantal Vereenigingen waren aan den trein van Ixelles
bieengekomen. Achter den likwagen gingen zestien personen, die
84 kransen droegen. Te A., waar sedert den sterfdag alle openbare
gebouwen halverstok gevlagd hadden enz., zag men langs den weg,
dien de stoet volgde, ook aan de particuliere huizen vele vlaggen.
‘hi zich in de letterkunde, en las geregeld z$e pennevruchten voor aanzëne
wapenmakkers, die er zich mede vermaakten.
‘) Dit perkament behelst het volgende:
Hier rust het stoffelik overschot van H. C., Vlaanderen’s
grooten dichter,
geboren te A. 3 Dec. 1812, j- te Elsene-Brussel 10 Sept. 18E3. - Als edel
mens& wist h# rein te Ieven en rein te sterven. Zine verhevene gedachten,
z$e edele gevoelens, zijne glinsterende waarheden, zine liefdevolle scheppingen
volgen overal zinen schoonen naam, goddelik en onsterfelëk.
Waren aanwezig bU de likkisting de ondergeteekende
getuigen:
Julius Hoste, Emanuel
Hiel, Xavier Havermans,
Smaelen.
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Het nieuwe standbeeld was omfloerst eu aan den voet was een
omfloerste met de nederlandsche kleuren versierde kraus gelegd
door eene deputatie van de xHollendsche Club”. Op ‘t oogeub l i k d a t d i t g e s c h i e d d e g i n g d e k e r k u i t e n d e kerkgaugers
namen aan de manifestatie’ deel door voor het beeld ‘t hoofd
te ontblooten. De uitvaart te A. (op de begraafplaats Kiel) is door
tienduizenden, waaronder ook opzettelijk daartoe overgekomen
Nederlanders, bijgewoond. Onder de talrijk opgekomen kunstenaars merkte men Eduard Dujardin op, Consoience’s
ouden vriend,
die zijne werken illustreerde. Tegen half drie kwam het lik aan.
De schoonzoon des overledenen was met zijn zoontje medegekomen,
en werd door den Gouverneur der provincie en den burgemeester
begroet. De Antwerpsche weezen droegen tal van kransen aan
lange zwarte stokken, en toortsen. Een geheele reeks van Vereenigìngen met schilden en banieren maakte deel uit van den stoet.
Achter de familieleden trad de gemeenteraad. De KunstenaarsVereeniging v Wees-u-zelf” droeg twee reusachtige kransen van
heidekruid uit C.‘s geliefde Kempen. De minister van binnenlandsche
zaken, de heer Rolin Jacquemyns, die eerst de plechtigheid had
willen bgwonen, heeft zich er van onthouden, teneinde niets af te
doen aan ,haar gemeentelik karakter. Gansch Vlaanderen bedreef
rouw over hem.
Twee facsimilé’s en twee portretten treft men aan in ‘t bij
W. Gosler te Haarlem sedert verschenen werkje BHendr. Gonscience,
zijn leven en zijne werken”, door Pol de Mont.
Dr. Johannes v. Vloten. Deze veelzgdige en grondige litterator
en historicus, van ‘t begin af (1850) tot heden een getrouw medewerker aan dit maandwerk, overleed 21 Sept. ‘83 te Haarlem, oud
65 jaar, eene weduwe E. v. Gennep (uit Rotterdam) nalatend. Zie
zijne ouders Herald. Ribl. 1882, bl. 355 vermeld. De door hem in
Nav. XxX, 6 3 6 - 4 0 g e l e v e r d e b i o g r a p h i e v a n o n z e n v o r i g e n
redacteur, den onvergetelgken Leendertz, zlJn hooggeschatten vriend,
biedt eenige gegevens voor eene levensschets van hemzelven. De
uitvaart had 24 Sept. plaats op de begraafplaats der gemeente H,
onder Schooten. Dr. v. Vl. behoorde eerst sedert eenige jaren tot
de ingezetenen van Haarlem. In 1818 te Kampen geboren, waar
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zin vader predikant was, werd ook hg voor het predikambt opgeleid, doch toen hg in 1843 z$e studiën in de letteren en in
de theologie ten einde had gebracht, toonde hij niet den minsten lust als kerkleeraar op te treden, en wgdde zich aan het
onderwijs. Nadat hij 1842-46 leeraar aan het Gymnasium te
Rotterdam was geweest en vervolgens te Leiden zëne studiën in
onze historie en letteren verder had voortgezet, werd hi in 1854
tot, hoogleeraar in die vakken aan het Athenaeum te Deventer
aangesteld, welke betrekking hg tot 1867 vervulde. Inmiddels had
hg ettelgke hoog te waarderen werken over de nederlandsche geschiedenis uitgegeven, bepaaldelik over het tijdvak, dat onzen
opstand tegen Spanje onmiddelgk voorafging en over de eerste
jaren van dien strid. Nevens die werken over de nederlandsche
historie gaf hij verscheidene geschriften uit over de nederlandsche
letteren, en hem komt de eer toe, onder de eersten te zijn geweest,
die op den rëkdom onzer verwaarloosde 16de- en 17de-eeuwsche
letterkunde de aandacht hebben gevestigd. Na 1867 leidde Dr. v.
Vl. eerst te Bloemendaal, daarna te Haarlem, een ambteloos leven,
maar hë hield zich steeds ijverig bezig met letterkundigen arbeid en
philosophie. Ook tal van staatkundige vlugschriften vloeiden uit zijne
vruchtbare pen, en het tgdschrift De Levensbode, later de Humanist,
grootendeels door hem geschreven, strekte hem tot voertuig ziner
wijsgeerige en politieke beginselen. - Van Vloten’s bemoeiingen
in het belang der gemeente Haarlem liggen nog versch in het
geheugen. Het Oct. ‘83 verschenen nummer van BEigen Haard”
behelsde zen portret, met bijschrift des redacteurs H. de Veer;
terwgl men in de Nov.-aflev. v. ‘t Leeskabinet een opstel over hem
(met portret) aantreft van de hand van A. W. Stellwagen.
Christ. Columbus (XxX1, 603; 11, 475). In 1857 werd beweerd,
dat zijn stoffelëk overschot den loden September in de gewelven
der hoofdkerk te San Domingo gevonden was, en zijnerzëds beweert Spanje, dat het lijk zich sedert 1796 te Havapa bevindt.
Maart ‘83 koos echter Columbus’ biograaf, graaf Roselly de Lorgues,
door de Koninkl. Akademie voor Geschied, te Madrid in het geschil
gemengd, voor San-Domingo part& In een onlangs verschenen
geschrift: ,De twee doodkisten”, toont hi aan, dat de Spaansche
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beambten, in 1796 wanend C’s. lgk naar Havana over te brengen, zich inderdaad hebben vergist,. - De archieven van Sevilla
werden Septr ‘83 gecatalogiseerd. De schat van documenten
omtrent Indië, Oost- zoowel als West-Indië, moet bikans niet te
overzien zin. Men heeft reeds veel gevonden dat over de ontdekking van Amerika een nieuw licht verspreidt, o. a. eene li_Jst
van al de personen, uitgenomen twee, die Columbus op ziJne eerste
reis vergezelden, alsmede menig stuk over de betrekking tusschen
C. en de gebroeders Pinzou.
P e t e r d e (froote ( X X V I , 116, 6 0 6 ; V I I , 1 0 9 ) . D e nagelaten
papieren en brieven van dezen ook te Zaandam zoo welbekendeu
czaar, zien voor rekening van ‘t Russisch gouvernement ‘t licht.
Tot welke uitgaaf eene som van meer dan zesduizend roebels vereischt wordt.
Onuitgegeven verzen van lKr. Willem Bilderdijk.
By de toezending van den .&&s- en Kikvorschkrijg.
Den Hooggeleerden Heere J. M. K em pe r - SS. t t .
Verslont zich ‘t Hoofd der Invaliden
Van Phebus’
afgedankten stoet
Dit piep- en kwakrig krijgsgetoet
Ten welgemeenden welkomstgroet
In Pallas haardstee
aan te bieden,
En smeekt zijn deernis af voor d’ouden stremmen bloed.

Rilderdtj’k.

1s; 21.
Aan M. Tydeman.
Zoo ‘t oog, in heilige ernst ten Hemel opgeslagen,
Op schuldloos jok kan nederzien,
Durft Bilderdik vergunning vragen,
Z@I achtbren harlevriend d i t spotwerk a a n t e bien.
1821.
Op Van Hemert.

‘t Gedrochtlijk wangeloof in Duitschland
uitgebroeid,
Naar t neevlig Holland afgevloeid,
Zag naar een lichaam om, in d’eigen graad wanschapen ;
28
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‘t Zocht lang en vruchtloos rond by vledermnis en apen,
Maar nergens was natuur tot zulk een maat misgroeid;
In ‘t einde hield het stand by ‘t maaksel van Van Gemert.
Hier (sprak het) hoor ik t’huis in dit afschuwlëk
lgf;
Daar waar de Duivel zelf gezicht en leest doorschemerL,
Daar vind ik, als ‘t my voegt, of nergens ooit, verblef.
Op de Aanstelling van V au de Spie ge 1. (Aan zgne Hoogheid).
Wat zit gy toch van zins
Min Prins !
Waar hebt gy toe besloten 2
o Neem den Spiegelridder niet,
Hoe deftig en pedant hy ziet,
Maar laat hem by zin koten l).
Daar komt gewis een Don Quichot,
Die hem - en ach1 (verhoede ‘t God!)
U mooglijk nog daarba in “t voetzand ne6r zal storten.
Medaljon in zilver gedreven, geïnventeerd. en geteekencl door
TT\T. B i l d e r d i j k . 1 7 7 8 .
De Ouderliefde, kenbaar door haar merkteeken, den ooievaar,
zwaait het wierookvat, neergeknield voor het outer, ‘t welk met
offerhanden omringd en met bloemfestoenen omslingerd, te branden
staat, en aan welks vlam een Genius de feesttoorts ontsteekt. Achter
hetzelve is een Ionische gedenkzuil opgericht,, die twee zamenverbonden wapenschildtjens voert, met het, opschrift XXV, in een
‘eikenkraus besloten. Ter zijde bloeit een Palmboom, en een hemelsch
licht, van tusschen de wolken doorschietende, bestraalt dat alles.
Aan de tegenzijde zweeft een Genius, met een schalmei en een
palmtak in de hand, over een gedenkstuk, welks opschrift de andere
zëde des pennings verklaart. Het is versierd met twee harten,
door een keten saamverknocht, door een brandenden huwelijksfakkel, in bloemen gevat, en door ter wederzijden opgesnoeid
1) De Staatscommissie der Quoten, gelijk men zeide, waarin Van despiegel
Holland zeer tegen was. - ‘t Gemeen noemde ze spottenderwgs de Kotencommissie en de Kotere of Kootlieden.
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eikenloof a a n ‘t gedenkstuk verbondeu. Op den rand leest men:
.TerzilverenBruiloftvanDoctor
Izaäk BilderdiJk e n Sehilld
Duizenddaalders”.
Opschrift op het Gedenkstuk.
Godvruohtige
Oudermin, gebogen voor ‘t Altaar,
Widt d’Opperhuw&jkszegenaar
Keur dankbre wierook van gebeden
Voor ‘t heil van ‘t teergeliefde Paar,
Op ‘t jubelfeest van ‘t heuchlëk
heden,
Ten v$fde maal het vifde jaar.
Den 1X van Hooimaand filDCCLXXVI11.
Later Vervolg op het Gedicht aan Prof. H. B os s c h a, in andwoord
op z~nLatynsch Dichtstuk, aan my gericht. (Zie Najaarsblad. Dl. 11.)
Maar gy, aan Naroos hand den Pindus opgestegen,
Door Hyblaas bgenzwerm
met hemeldaauw gevoed,
Gy straalt min zwakke kunst met gunstige oogen tegen,
En koestert door uw vuur m$n uitgedoofden gloed.
Wat zoude ik, door uw stem bemoedigd, niet vermogen,
Versnelde een vonk der jeugd dit loome levensvocht!
Doch de Almacht stelde een perk aan al ons menschlijk pogen;
Voor my : ik ben geweest en heb rn@ taak volwrooht.
1 like the waether (in England)
when it is not rainy ;
That is, 1 like two months of every year.
Byron, Beppo, St. 48.
Ik hou van ‘t weder hier te land,
wen ‘t helder is en klaar;
Dat is gezegd: Ik hou er van
Twee maanden in het jaar.
Weet gJr wat my ‘t Nachtegaaltjen
in het morgenuurtjea vroeg ?
Wat zljt gy toch voor een wezen,
wien geen hart van Liefde sloeg 2
(Vertaald.)
Xedege~eeld aOOr H. DE JAGER.
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Lamettrie (XxX111, 3 2 0 , n o o t 2 ) . Z i j n l’Homme-Machine is
in 1748 te Leiden verbrand. Zie ‘t levensbericht van Elie Luzac
door prof. Cras in de BAlgemeene Konst- en Letterbode voor 1813”.
J. H. H. S.

>dóg poc noü CTCG - d . i . geef mij een hecht standpunt, een
stevigen grondslag of basis, een alleszins betrouwbaar uitgangspunt
voor m@e gedachten, bespiegelingen, beschouwingen”. Is een
gezegde, vooral in de theologische wereld gangbaar, als gebezigd
wordend door twijfelaars en twijfelzuchtigen, of door de zoodanigen, die in geloofszaken door anderer redeneeringen zich niet
alzoo kuunen laten overtuigen, dat zi zich genoopt zien hunne
totdusver gevolgde richting of denkwis voor die der anderen te
laten varen. Van dit gezegde nu is Archimedes de auteur. In
het werk iPappi Alexandrini collectionis quae supersunt”, uitgegeven door Dr. Friedr. Hultsch (Berlgn, Weidmann, 1878, in &o),
S. 1 0 6 1 , l i n . 1 - 4 ; S . 1 0 6 1 , l i n . 1 - 4 , v i n d t m e n : ,T+ c&q~
& &txv tkweías zÒ do&v @QOS zfj 608sic~t~ &W&LEL xsv~bcca. Todzo y6e
IAe~qmjSovs

pBv

d@pa

(;18ysmxc)

p~~cwxòv,

iy‘ 95

~Eyma~

&ppxEva~.

dóti poc (cpp~) rrov” uzw xai XLVW z+v yqv. - A d e a n d e m demonstrandi rationem (contemplationem) pertinet problema, ut datum
pondus data potentia moveatur ; hoc enim Archimedis est inventum
mechanicum (quadragesimum), quo exsultans dixisse fertur : >da
mihi ubi consistam, et terram movebo”. Aldus het Giornale Degli
Eruditi e dei Curiosi, 11, 182, 3.

KUNSTGESCHIEDENIS,
Jan Steen. In 1856 verscheen bij M. Nghoff te ‘s Hage BJan
Steen, Etude sur I’art en Hollaude” door T. v. Westrheene W.Z.
Dit werk beschrijft Jan Steen met andere trekken, dan die wij
tot heden aau het, werk van Arnold Houbraken >Schouwburg der
Nederlandsche Kunstschilders”, en allen, die dezen later hebben
nagepraat, te danken hadden, en herstelt zooveel mogelijk des
kunstschilders goeden naam, door de waardij der verhalen omtrent
J. St. in twijfel te trekken. De bronnen, welke hem daarbij pasten,
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raadpleegde hij en voegde een met zorg bewerkte lijst der schilderwerken van J. St. daaraan toe, voorzoover hij die werken in
alle oorden der wereld heeft kunnen opsporen. Wij zien daaruit,
dat hg kennis bekwam van 202 schildergen, waarvan hg de standplaatsen noemen kan, en 280, die hi beschrijft, maar waarvan hg
de bewaarplaatsen niet weet, alzoo te zamen 482; voorts 48 teekeningen door hem vervaardigd, of die aan hem worden toegekend,
28 teekeningen, door anderen naar schildergen van hem geteekend,
en eindelijk 57 gravures naar J. St. Reeds het aantal van 482
schildergen wekt onze verbazing, vooral zoo wij daarbg in aanmerking nemen, dat de meeste van uitmuntende behandeling en van
groote uit,voerigheid zijn. In onzen tGd, die ons bij herhaling voorbeelden van zenuw- en hersen-ziekten ten gevolge van overspanning in de beoefening van eenig vak van kunst en wetenschap
voor oogen stelt, roepen wij bij het lezen van zulk een groot cijfer
onwillekeurig uit : Hoe is het mogelijk, wat moet die man voortdurend een helderheid van geest, een juistheid van blik gehad
hebben, om zulke rëke scheppingen in zoo groote hoeveelheid te
kunnen leveren? Ws z@ T. van Westhreene dank schuldig, dat
hg die gedachte kenbaar maakte. Hij berekende gewis met ons,
dat, wanneer J. St. (gelik een nauwkeurig onderzoek heeft uitgemaakt) omtr. 1626 moet geboren zin en tot kort vóór zijn dood
(3 Febr. 1679) is blgven schilderen, hg (zgn leerjaren er af gerekend) nagenoeg 25 & 30 jaren heeft kunnen gebruiken, Houdt
men in ‘t oog, dst er tgd moet wezen voor ‘t maken van studiën,
dat ongesteldheden en voor de kunst ongunstige invloeden zich
ook bij J. St. zullen hebben voorgedaan, - want een kunstenaar ia
geen werkmachine, - dan krimpen die 25 $30 jaren wel wat in, en
wë blgven verbaasd staan over de hoeveelheid van werken en over
de goed onderhouden krachten van den geest, die zóóveel zóó
hebben kunnen te voorschgn
brengen.
Maar dat wij het vraagstuk der kwantiteit verder laten rusten en tot
een ander onderzoek overgaan, tot de behandeling tredend der vraag
naar de waard! der berichten, die omtrent het levensgedrag van J. St.
door Arn. Houbr. tot ons gekomen zin. W&hebben daarover meer in
‘t midden te brengen dan T. v. W. ons levert, en achten ‘t een gebrek
in zin overigens verdienstelik werk, dat hg zich niet van alle houw-
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stoffen heeft voorzien, die hem daarbë konden dienen. A. H. (geb.
1660 i 14 October 1719) heeft Z$I werk in 2 dl.: DSchoawburg”
enz., bevattende berichten van schilders geboreu tot 1635, kort
v ó ó r zLJn d o o d t o t zoover h e r z i e n , g e r e e d g e m a a k t e n u i t g e geven. De tekst van een derde deel bevatte reeds veel, maar
liet hë onvoltooid achter. Hooren w i j w a t Johau v . Go01 i n $1
B Nieuwe Schouwburg” daarover mededeelt (bl. 4-6): *Jammer is
Bhet, dat hij (A. El.) dit fraaie werk niet, geheel en al voltooid,
D’t licht heeft mogen doen zien, maar de dood overviel hem kort
Bnadat hij het tweede deel had uitgegeven. Uit de menigvuldige
Bsporen van wanorde van het derde of laatste deel, door deszelfs
aweduwe in 1721 afgeleverd, is gemakkelijk op te maken, wat nadeel
B’S mans ontijdige dood aan de volvoering er van heeft toegebracht,
Ben wat schade de onsterfelike gedachtenis van een aanzienlik
Bgetal kunstenaars hierbij geleden heeft. Want zoo men het opmerkBaaam doorbladert, bespeurt men licht, dat vele brave meesters, die
*toen nog in leven of reeds overleden waren, en bigevolg er in
phadden
kunnen en behooren geplaatst te worden, deels door gebrek
Baan nauwkeurig onderzoek voorbggegaan, deels met voordacbt verBzwegen zijn, en van andere de levensberichten door. onachtzaamBheid onvolledig en verward zijn opgesteld. Onverschoonlgke mis*slagen,
welkers o n a a n g e n a m e v e r t o o n i n g B o u b r a k e n ’ s deftigen
BSchilder-Schouwburg nooit ontluisterd zou hebben, had de dood
Bhem niet verhinderd zin werk zelf te voleindigen en tgd gegund
Bom zijn boek, terwijl er voor hem nog stof genoeg voorhanden
Bwas, met een vervolg te vermeerderen, beginnend waar Karel v.
BMander eindigt, en eindigend waar, na verloop van tid, een ander
sop een gemakkelgke wgze wederom had kunnen beginnen”. De
wanordelikheid en onvolledigheid van het derde deel springt bg
eenig onderzoek iu ‘t oog. Goede schilders zin daarin vergeten en
velen slechts ter loops, als bij name vermeld, zoodat het beter ware
geweest ze in ‘t geheel niet te noemen. Hier en daar komt een
goede beschrgving, vooral van Amsterdamsche en ook van enkele,
die zich buitenslands bevouden, onder de oogen van den lezer;
maar ‘t blikt duidelik, dat H. het 3de deel, zooals ‘t daar l i g t ,
nog niet voor de pers had bestemd. Van de Leidsche schilders
O . a, wist hU nog weinig. H. zegt, dat Arie de Toiis, Isaak Paling,
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Michiel v. Musscher en Karel de Moor bi Abraham v. den Tempel
in de leer zijn geweest, maar deze A. v. d. T. zelf was, gelik v.
GOOI (bl. 37) terecht opmerkt, nog niet in ztin handschrift opgenomen. Be langer leven ware ‘t te wachten geweest, dat H. aan
dezen schilder, evenals aan Frans v. Mieris, onzen Jan Steen en
andere Leidsche schilders een goed levensbericht zou hebben gewijd. ‘t Gevolg dier leemte is, dat wi nu niet goed op de hoogte
zijn vau den Leidschen kunstenaarskring uit die dagen en ons
maar tevreden moeten stellen met enkele praatjes omtrent de
snaaksche streken van Frans v. Mieris en van J. Steen, die den
naam van deugdelijke beschrgving niet verdienen. H. bekladt v.
Mieris (III, 7) door eene onvoegzame vertelling, en spaart hem
evenmin als J. Steen, met wiec hi zegt, dat Frans bijzonder bevriend is geweest. J a , v e r h a a l t hfj ( b l . 7), *hi b e m i n d e J a n
rSteen’s boerterijen zoodanig, dat hij ‘op zijn gezelschap verzot
nwas en dikmaals bij hem kwam”. H. kon de vertellingen, die
o v e r v . Mieris i n ztin 3e d e e l s t a a n , slechts v a n hooren zeggen
hebben, en zeker was er, toen ze in zi$re aauteekeningen gevonden werden, reeds een tgdruimte van vele jaren verloopen, sinds
iemand ze hem had medegedeeld. Want H. was op het tijdstip
van J. St.‘s dood een 19jarig jongeling, destids te Dordrecht in
zijn eerste leerjaren, en ‘t is niet waarschgnlgk, dat hg toen reeds
aanteekeningen zal gemaakt hebben over het leven der kunstschilders. J. v. Go01 vertelt (bl. 138), dat H. eerst in 1717 zia BSchouburg”
a a n v i n g t e schrgven.
Al nemen wg nu aan, dat hg reeds vooraf
eeuige bouwstoffen daarvoor verzamelde, dringt zich niettemin de
vraag aan ons op, wie van de Leidsche confraters lang genoeg
leefde om berichten over Frans v. Mieris en Jan Reen uit dien
vroegeren tid te geven. Met den besten wil om een aanzienlik
kunstenaar van dien tgd er buiten te laten, staan wi dan stil
be Karel de Moor, en hebben daarvoor goede reden. H. toch zegt
bl. 25, na (bl. 12 eu volg.) eene reeks van onvoegzame vertellingen
ten nadeele van J. St. te hebben meegedeeld, Bdat zlJn berichtgever geweest is Karel de Moor, die in dien tgd veel aan het huis
van J. St. kwam, die heel openhartig en gereed was om jonge
schilders door bericht dienst te doen”. Dit kan niet anders beteekenen, dan *dat J. St. door berichten te geven jdienst deed aan
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jonge schilders, en dat de jonge Karel de Moor dien dienst, ontving”.
Wie was Karel de Moor? Als op den 25 Febr. 1656 geboren zoon eens
kunstkoopers, wordt hij, nog zeer jong, buiten zijn woonplaats bij
8. Dou i n d e l e e r g e d a a n , en komt daarna een korten tijd bij
v. den Tempel, die hem reeds in 1672 ontviel, gaat toen naar
Fraus v. Mieris, en komt eindelijk in de leer bij Schalken te
Dordrecht. Losse vertellingen uit de Moor’s vroegsten 1eertGd
moeten dus den schrijver dienen voor zijn tafereelen betreffende
Fr. v. M. en J. St.; kindergesnap, uit een tgd, toen J. St. al
ruim 46 jaren oud moet geweest zijn eu een roemrijke loopbaan
achter zich had, waarvan de lôjarige de lMoor, die sedert kort te
Leiden was gekomen, niets weten kon. - Er is meer. Jacob Campo
Weyerman in zijne Levensbeschrijving der Nederl. Kunstschilders,
die J. St. in ‘t geheel niet gekend heeft, geeft op dat hij -t 1689
en 53 jaren oud geworden is, hetgeen overeenkomt met 1636 als
geboortejaar. H. daarentegen, die J. St. wel gekend heeft, zegt, dat
hij t 1678 l) en door zine kunstbroeders werd begraven. Later
is men tot het aannemen van den datum 3 Febr. 1679 gekomen,
een klein verschil, waarover wi Houbraken niet hard behoeven te
vallen, omdat het uit onduidelijkheid in de opgave van ‘t SintLuoasgild voortspruit. Indien dus de opgave van Weijerman, dat
hij 53 jaren oud geworden is, waarheid behelst, dan zou J. St. in
den loop van 1625 of in ‘t begin van 1626 moeten geboren zijn,
hetwelk met de jongste onderzoekingen overeenstemt: het onderzoek namelijk, waarbij aan ‘t licht is gekomen, dat de ouders
Havick Jans Steen en Swaantje Cornelisdr in 1625 gehuwd zin,
en dat hun eerste kind, onze schilder, eenige maanden daarna uit
dat huwelijk geboren is”. Maar J. C. W. verhaalt ook, dat toen
hij den ridder de Moor op zijne buitenplaats te Warmond bezocht,
deze hem ‘t portret van J. St. ten geschenke gaf, door hem geschilderd, toen J. St. 45 jaren en eenige maauden’oud ‘was, hetgeen uitkomt met het jaar 1671, toen Karel de Moor een jongen
van 15 jaren was. Daar dan de datums niet liegen kunnen, mogen
wi als bewezen aannemen, dat de kennis, die Karel de Moor aan
J. St. gehad heeft, van 1671 dagteekent, en dat hij op 15- of
-~-. .~
1) H. zelf telde toen 19 jaren.
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lôjarigen leeftijd berichten van dezen ontving. Kort daarop vertrok
de Moor uit Leiden, om zijn leertijd te vervolgen. - Dat H., indien
hij langer geleefd had en ziJn werk had kunneu voltooien, met die
jongenspraatjes niet tevreden zou zijn geweest, bekend als hij was met
de overgroote menigte stukken van Jan Steen en de hooge waarde
waarop men die toen al meer schatte, kan wel als zeker worden
aangenomen. Waarschjjnlgk is het ook, dat de ridder de Moor de
openbaarmaking dier oude vert’ellingen door H. euvel zou opgenomen
hebben. Er valt hier nog iets te vermelden, dat mij een zekere kleur aan
de zaak geeft. Bij v. Gool, bl. 424, leest men, dat H. aan deMoor
schriftelijk op ‘t allervriendelijkst verzocht had hem ‘t verhaal van
zin levens- en kunstbedrijf, benevens zijn afbeeldsel toe te zenden,
maar dat de LM. hem norsch antwoordde, Ddat hij er niet meê op
had, om bij zlJn leven in een boek geprent te staan”, Sloeg dit
alleen op ziju portret, of zit er meer achter dien tegenzin? Was
zijn geweten wel zuiver opzichtens ‘tgeen hij zich herinnerde als
knaap over oude kunstbroeders te hebben gebabbeld? Duchtte hij
de mogelijkheid, dat daarvan soms iets in de portefeuille van H.
was blijven liggen wat hem nu huiverig maakte zichzelven met
zijne levensbijzouderheden zoo geheel in de hauden van H. over te
geven ? Men werpt mij wellicht tegen, dat ik alzoo te veel op veronderstellingen doordraaf en de M. zonder reden bezwaar, want die
berichten betreffende J. S. kunuen ook langs andere wegen tot H.
gekomen zin; doch opmerkelijk blijft het in elk geval, dat ‘t juist
de M. is, die (gelijk hierna bliken zal) betere dingen van J. S.
weet te vertellen. »De man, die op hoogeren leeftgd Jan Steen
B weet te waardeeren en hem de kroon op ‘t hoofd zet, kan niet
sgewild hebben, dat oude vertellingen nopens een vroegeren leeftgd
Bhem zullen bekladden”.
M r . W . M . J . v . D i e l e n h i e l d i n 1860 bij d e pr+uitdeeliug
der teekenschool te Utrecht een uitmuntende rede, waarin h$ op
grond der nieuwe denkbeelden omtrent J. S. en naar aanleiding
van het werk van T. v. Westrheeue, aantoonend, dat J. S., toen
hjj in 1653 het stuk schilderde, dat later onder den uaam van
BHet H u i s h o u d e n v a n J a n S t e e n ” v e r m a a r d w e r d l), daarmede
1) Men vindt het in de verzameling Six te Amsterdam.
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onmogelijk als met een ueersteling” zin eigen huishouden heeft
willen af beelden; veeleer blijkt het zóó voortreffelijk te ziju, dat
veel arbeids en jarenlange oefening daaraan moeten zijn voorafgegaan. Met de list vóór ons kunnen wg er bgvoegen,
dat daaraan
ook een aantal stukken moet z$n voorafgegaan, waarin J. S. zijne
eigenaardige vree voorstellingen heeft. geleverd, en dat nog vele
gelijksoortige er op gevolgd zijn, zoodat men niet mag aannemen,
dat al die tafereelen zijn eigen levenswijs afschilderen. Bovendien
blikt het bG eene nauwkeurige beschouwing, dat hij reeds vroeg
van personen als vaste modellen gebruik maakte, die hB kleedde
en aan wie hg eene houding gaf naarmate hij ze voor Z@I werk
noodig had, en dat diezelfde modellen in ‘t oog vallen, zoowel in
gezegd istuk van 1653, als in vele andere van vroeger en later tijd.
Er bestaat een peuteekening, een studie, waarop in de arceering,
onderaan, de 1etterPr J. St. zichtbaar zijn. Ze stelt twee personen
voor: eene vrouw met een glas water in de hand, de andere hand
aan den rand van ‘t glas houdend; naast haar een man met de
bekende spuit in de haud. Boven aan de teekening staat geschreven:
Bvr. Bergh”. Zoowel dit schrift, als de letters J. St. komen overeen met het schrift van den schilder, gelijk het ons door de monogrammen in reproductiën en catalogussen van museums bekend
is geworden. Deze modellen, die ik hier duidelikheidshalve BVrouw
Bergh en haar helper” zal noemen, treft men op vele stukken van
J. St. aan. Dikwëls vindt men daarbij ook den bekenden jongen
van J. St., die op de schilderijen dadelijk in het oog valt. Nergens
komen Bvrouw Bergh eu haar helper” zoo duidelijk en sprekend
op de genoemde penteekening gelijkend, voor, als op de teekening
d o o r Delfos i n 1 8 0 4 n a a r J . S t . g e m a a k t , d i e o p d e list v a n
Westrheene t.e vinden is bl. 174, no. 49, en wel in een ziexekamer,
vermoedelik belast met dezelfde functiën, welke op de penteekening aan hen worden toegekend. Treft men in de werken der
schilders vaste modellen aan, die men overal terugvindt, zoo wordt
de veronderstelling uiterst gewaagd, ja bijna onmogelgk, dat de
schilder zijn eigen leven in verschillende omstandigheden heeft
willen afbeelden, en behoeft gevolglik ‘t bekende stuk van 1653
niet als een afbeelding van des schilders eigen huishouding beschouwd te worden. Jawb Campo Weijerman, wiens naam ongunstig
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staat aangeschreven, de man, die ‘t werk van A. H. hier en daar
op gewetenlooxe manier afschreef en als alJn eigen werk opdischte,
die z$r boek ook met’ de grappige verhalen betreffende J. S., welke
bij be H. vond, nog wat vermeerderd, opsmukte, schijnt toch eerlijk
genoeg geweest te ztin, om er ba te voegen, dat bij den lezer moest
waarschuwen, niet alles wat over J. St. geschreven was als waarbeid aau te nemen. Hg geeft zelfs aangaande eenige opgediscbte
g r a p p e n zin twgfel t e k e n n e n . Nu p l e i t d i t w e l n i e t g e h e e l
voor z+e eerlikheid, maar meer voor zijne zucht, om het werk van
H. in een uIin gunstig daglicht te stellen ; en bij bad misschien
beter gedaan met niet eerst al die praatjes over te nemen ;
maar deze ééne verdienste kan aan zijn werk toch niet ontzegd
worden, dat b?j ons J. St. in zijne waarde veel beter doet kennen,
dan H. Hij zegt, adat er geen schilder ooit is opgestaan, die de
akarakters in de gelaatstrekken zóó natuurlyk heeft weten af te
abeelden,
dat hg zeer zelden misteekende; hetgeen Karel de Moor
Bbem verteld bad; iets wat een zeldzaamheid was in een schilder,
*die zóó vaardig schilderde, dat bij even ervaren was in de theorie,
Bals in de praktijk der schilderkunst; terwijl bij, volgens de gertuigenis van Karel de Moor, zóó juist over de eigenschappen der
Bkunst redeneerde, dat het een lust was, om zijne vertoogen te
>booren, dat bi soms ook ongemeene en verhevene gedaobten bad,
gom zijne historiën op eene verwonderlike wijze uit te drukken”.
Tot voorbeeld noemt bi eene schilderij ,Cbristus en de Emmausgangeis”, waarbg bij deze opmerking maakte : >Waarlgk, men
Bkan en mag zeggen, dat hg dat kunstig stuk beeft gemaakt met
Binspanninp van alle zielskrachten”. Scbooner lofspraak laat zich
niet denken. Als Karel de M. op rijper leeftgd zoo over J. St.
gedacht heeft, is dat met vroegere onvoegzame vertellingen moeilgk
overeen te brengen, Ik herhaal wat ik straks gezegd heb : de
man, die op riperen leeftgd Jan Steen weet te waardeeren en hem
de kroon op ‘t hoofd zet! kan niet hebben gewild, dat oude voorstellingen van een vroegeren leeftijd hem zullen bekladden. - In de
Xederlandsche Konstbode, 30 jaarg. 1881 (bl. 225, 49, 73; vgl. ook
bl. 93, 100) komt een met talent geschreven
opstel voor :. »Jan
Havicks Steen, door Leonidas”. Indien die schrijver zich met het
gebeele verband bad kunnen bezighouden, dat tusschen de be-

.
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richten der geschiedschrijvers bestaat, zou zin oordeel daarbg gewonnen hebben. Zgne poging om den kunstenaar in zlJn waarde
te doen kennen, verdient niettemin onze erkentenis en waardeering.
En nu zie ik mij ten laatste genoopt een groot deel van ‘tgeen
men J. St. ten laste heeft gelegd op de schouders te werpen miner
voormalige landgenooten. In de 17e eeuw ondervond onze Bepubliek de gevolgen van den strijd, welken zij tot 1648 tegen de
onderdrukking had gestreden, en van den herhaalden strgd, dien
zij tegen ijverzuchtige naburen te voeren had. De ruwheid van het
volk, vaak tot woestheid en ongebondenheid overslaande, was een
kenmerk dier gansche eeuw, Al wie gelegenheid had kennis te
nemen van de menigte kluchtspelen uit dien tijd, weet, wat toen
aan het volk daarin opgedischt en met genoegen ontvangen werd.
Die den inboud van de meeste dier klucht,eu naspoort, moet erkennen, dat, indien J. St. het volk in zijn karakter en levenswijze
getrouw wenschte te schilderen, hij voor iedere voorstelling een
klucht kon vinden; maar dan ook veel losser, veel ruwer tafereelen
had kunnen schilderen, dan hij gedaan heeft; dat hi beneden de
waarheid bleef, en blijkbaar in zijne voorstellingen somtgds verzachtte hetgeen de wereld, in wier midden hij leefde, te zien gaf
en de pers hem aanbracht. Behalve de toenmalige zeden, welke
zijn onnavolgbaar penseel tentoonstelde, was er nog een gebied,
waarvan zijne schildergen ons eene karikatuur leveren; t. w. de
kwakzalverij en de geneesmeesters van die dagen. De geneeskunst
werd in de 17e eeuw door een aantal mannen uitgeoefend, die
den naam van medicijnmeesters droegen, maar knoeiers waren in
de kunst. Sommigen hadden eenige vaste recepten, maar verstonden niets van hun vak, en maakten den meesten indruk door zekere
uiterlgke deftigheid ; z;-J deden dwaze operatiën en bezigden middelen, waarbg zekere helpers l) altgd noodig waren. Dat onze
k u n s t e n a a r d i e wgze heeren i n h u n belachlijken w a a n t e voorschgn riep en afschilderde zooals ze werkelik waren, wie zal hem
dit euvel duiden ? Mogelik zal een nauwgezet onderzoek zijner
door de geheele wereld verspreide stukken nog meer licht over
J. St. doen opgaan, maar vooralsnog kunnen w;j hem beschou11 namelijk Vr. Bergh en haar helper.
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wen als een man van groote beteekenis. De uitkomsten VE~I men
onderzoek plaatsen Jan Steen voor mij in een ander licht, dan
dat, wat voor den schrijver Leonidas is opgegaan. Voor mij blijft
van de vroeger algemeen aangenomen beschouwing omtrent J. St.
weinig m e e r o v e r d a n d e e r k e n t e n i s , d a t h i j w a s e e n 17deeeuwsch man, in moreele beschaving niet hooger
en ook niet
lager staande dan zijne tijdgenooten, in vorm niet fijner, clan vele
schrgvers en dichters van dien tgd; maar ik vereenig mi geheel
met de woorden, eenmaal door Mr. W. M. J. v. Dielen gesproken: <Zijne stukken leeren hem kennen als een der geniaalste
,knnstenaars, welke de Hollaudsche schilderschool heeft opgeleverd,
,818 een echten humorist, die op het gelaat en in het hart van
vden mensch wist te lezen, en de kunst verstond met een onovervtroffen peuseel menschelijke aandoeningen af te malen, - als een
Bfijn opmerker, die met, een hem geheel eigen scherts de grootere
Ben kleinere menschelyke zwakheden op meesterltike w1Jze wist op
B. Q.
phet doek te brengen”.
[Men zal dus de spreekwoordelijke uitdrukking Been stukjen van
Jan Steen” voortaan nooit langer objectief, met ‘t oog op ‘s mans
zoogenaamde wanordelgkheid, maar steeds subjectief van de door
hem afgemaalde gebreken en abuizen zijner leefeenw dienen te
bezigen. Indien hg zelf met die gebreken en abuizen behebt
geweest ware, zou hi_J niet op ‘t denkbeeld zan gekomen ze aan
de kaak te stellen met ztin satiriek penseel, integendeel ze liever
hebben trachten te dekken met den mantel der vergetelheid. De
keus, en vooral de behandelingstrant ziner onderwerpen kan alzoo
als een bew@ niet tege%, gelik totdusver maar al te vaak geschiedde, doch VOOY den ernst en de nauwgezetheid van Jan Steen%
karakter worden aangevoerd. Denkelik droeg de naar de letter
ware, maar voor tweeërlei opvatting vatbare en dus dubbelzinnige
uitdrukking Been stukjen van Jan Steen” ruimschoots het hare b&
om een donkere schaduw op ‘s kunstenaars eigen leven te werpen. Hoe
oordeelt Christiaan Kramm hemaangaande ? Gnnstig. - Overigens,
d e n a a m W . b e s t a a t n o g : P. J. Weierman, echtgenoot van E.
Lodeesen, i- 14 Aug. ‘83 te Amsterdam, b1Jna 44 jaren oud, jongBte
zoon v. eenen W., geh. met eene Jarman, op den huize Hnapenburg, te Heemstede.]
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V R A ‘G E N.
A-la-Danmont.
Vorsten en vorstinnen rijden bij plechtige gel egenheden tegenwoordig in à-la-Daumont bespannen (gala-)koetsen. Wat is dat voor een bespanning of span?
Calverhock. Be de vraag wat dit woord uitdrukt, geef ik tevens
tot toelichting wat ik a a n Inventarissen ontleende 1647. Binde
keucken een wageschotte taeffel genaemt ‘t Calverhock met een
blauw en geel taefelcleetgq daertoe dienende. - 1664. Een vuyre
kalverhockte tafel. - 1670. Een kalver hoek tafeltje bracht óp
1 - 5 . - Zonder jaar (waarsch@lijk begin der 17e eeuw, in welk
tijdvak ik de benaming meermalen aantrof). Een vierkant vuyre
kalverhock taeffel en in ‘t zaeltje een wageschot kalverhock met
een vuyre bladt”.
A. J. SERVAAS V. ROOIJEN.
Molens. De korenmolen te Harskamp (buurschap Eede, op
Neder-Veluwe) was vroeger een dwangmolen (zie Nav. XXVI, 363,
476, 517). H1J bestond in 1618 reeds als standaardmolen. Wat
is dit?

TAALKUNDE,
Van Haren - De Ne&. In ‘t kader van letteromzetting van
geslachtsnamen, zooals d i e i n I n d i ë v e e l v u l d i g v o o r k o m t (Naw.
XxX, 537, 70, 615, 16; XxX11, 482), past ook de naam HarenNerah, en dan zien we dien letterkeer in Europa gebruikt, en wel
door eene Friesche jonkvrouw. Toen de dochter van Willem van
Haren, broeder van den bekenden dichter Onno Zwier, de maitresse
was van den evenzeer bekenden volksleider en redenaar Mirabeau,
droeg ze in die kwaliteit in Frankrijk den naam van Madame De
Nerah. Of de omzetting geschied was om den naam te verfranschen, dan wel om andere redenen. Wie zal ‘t zeggen?
A.

AARSEN.

[Met ‘t oog op Nav. XXX, 570: deelt v. 0. mede, dat .W. J.
d’$rtillact Brill, geb. K&lsmeir, te Am&., 2 Dec. 1882 aau eene
dr ‘t leven schonk.]
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Jan in samenstellingen (XXIV, 610; V, 123, 345; X, 361;
XXXII, 111). In Jaarg. 1857 van de Volks-letterkunde, uitgegeven
door den Vriend van Armen en Rijken, komt een opstel voor, getiteld: >Jan uit de Spreekwoorden”. Behalve de bekende Jannen,
vindt men in dat stukje nog Jan-ga-achter, Jan-achter-‘t lam,
Jan-mooiprater, Jan-treed-zacht, Jantje-secuur, Jan-durfniet, Jantjevan-alle-kanten, Jau-pronken, Jan-glas, Jan-pelser, Jantje-contrarie,
Jan-splinters, Jan-kalabas, Jan-vlegel, Jan-oom, Jan-albedil, Janrechtuit, Jan-den-snijder, en Jan-draag-an.
A. AARSEN.
Lampe (XXXII, 51, 435). Ook ik houd den hazennaam Lampe
voor een oud-germaanschen mansnaam, even als Bruno, Tibert,
Grimbert en andere namen van dieren in ons dieren-epos van den
vos Reinaerde. Dat Lampe echter een verkorting of een verkleinform
zou wezen van Lambrecht, acht ik minder waarsohijnlik, omdat
Lampo, op zich zelven, reeds een volle oudduitsche mansnaam is.
Men zie Pörstemann’s Altdeutsches Namenbuch, in voce Lamp. Daar
wordt aangaande de beteekenis van dezen naam het volgende vermeld : ,Da an lamb, agnus, schwerlich zu denken ist, so müssen
wir wol auf altn. lempa, moderari, ags. limpan, ahd. limfan,
evenire, convenire als das stammwort (dieses namens) kommen.”
Nog heden komt Lampo, Lampe, als mansnaam voorin Friesland,
zy ‘t dan ook zelden. Brons (Friesische Namen) en Wassenbergh
(Verh. o. d. eigennamen der Friesen) hebben beiden dezen naam
in hunne listen van friesche personeunamen opgenomen. De geslachtsnameo Lampsma en Lambsma in Friesland, Lampen in OostFriesland, Lamping, Lampe, Lampsins, elders iti Nederland, even
als Lampson in Engeland, zin van den mansnaam Lampo afgeleid. - Van een geheel ander gevoelen is de bekende Keltomaan
Riecke. Deze zeit in ztin werk Die Schichtnng der Viòlker nnd
Sirachen in Duitschland (Gera, 1872): >Den Hasen nennen die
Jager Lampe, ohne zu wissen warum. Est ist das eine Tradition
aus der kelt. Zeit. Kelt. lam, der Sprung, Hupf, daher auch die
Quelle, Spring ; b& pe, be ist klein, Lamipe also kleiner Springer,
oder Springerle, wie die Sü.ddentsohen den Basen haute noch
Dennen ; denn der Hase kaun wegen seiner Fiisse von verschiedene
Lange nur springen; deshalb erhielt er diesen Namen, Daher heist
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er im Sanskrit sasa, d. b. Springer ; die Schweden naunen ihn
bezeichnet auch noch das Springen. Das
Hoppe ; nnser Hoppsasa
>Sasa geschmauset
” der Studeate deutet auch noch das Springen
und Irustigsein an. Sasaa heist au& e i n e Q e r n s e n a r t in Afrika, die
ein Klippspringer ist.” - Inderdaad noemen de jagers in Dui tschland nog heden den haas lampe. En dat deze naam niet uit ‘t
dierenepos van Reinart den vos ontleend is, beweert Riacke in zgu
werk Der Volksmund in Deutscbland (Nordhausen, l865), w a a r
wy lezen: BDiea Lampe finden wir in dem bekannten Gedicht:
Reinke de Fes, welches eine Bearbeitung durch Hinrick fan Alkmer aus der französisch-wälschen Urschrift ist. Daraus erklärt sich
das Vorkommen der Thiernamen mit kelt. Wurzel in diesem Gedicht. Uebrigens kommt der Name Lampe ftir Hase schon 1470
vor, während der erste Druck des Reinke 1485 datirt ; ein Beweis,
dass das Wort im Munde
des Volks lebte und nicht etwa eine
Erfindung des Dichters war”.
JOHAN WINKLER.
Ergens
geen schot in schieten.
Bi Nav. XXXIII, 86, denk ik
aan de veelgebruikte Veluwsche uitdrukking, welke beduidt ergens
geen geloof aan slaan, geen belang in stellen, geen oog, oor of
hart voor hebben,
niet aan lgden, niet meê te doen hebben,
enz.
S c h o t en schieteti, in den zin van een geweer aftrekken, vuren,
staan hier werkelak in een nauw verband; het eerste is de voortgebrachte daad, het tweede de verrichting. ‘t Woordeke geen maakt
echter van dat schieten
een loos alarm, een loos schot, een schot
met los kruit, een schieten in de lucht, zonder
oogmerk om te
treffen, ,eo&er kant of wal te rakeq zonder iemand t,e deren, te
kwetsen. Daar is analogie tusschen
de Veluwsche uitdrukking en
die ,andere waarin van ‘t neer,zakken ia?ags de koude ldeeren sprake is.
A. AARSEN.

Ernsthaftig (XXXII, 527). BHaftig, van ‘t oude werkwoord haveja,
in ‘t Hoogduitsch Izaben, bid ons thans IteMen, duidt het hebben
of bezitten van iets aan, gelik blijkt uit em'K&AFTIQ, kr$igsHAFTIB, ??%a~HbFrIG”. Lulofs, Nederl. Spraakkunst, bl. 140.
8. AARSEN.

449

TAALKU NDE.

Heerschap (XxX11, 435; XXXIII, 79). Op de Veluwe draagt de
eigenaar en verhuurder eener boerenplaats den naam van lanter,
landter; ‘t is een verbastering van landheer. Men spreekt er niet
van hzczcr en FY#z&er, maar vm pacht en pachter. De jaarlëksche
betaaltijd der pacht heeft met BSinte Peter” plaats. Op denzelfden
datum, 22 Februari, is ‘t er mede verhuisdag.
8. AARSEK.
[z.Lanter” is ook in Overysel gebruikelik, en alhier in de Betuwe
is bjjv. .pachtbouwing” evenzeer in zwang als .huurbouwing”.]
galant, klant. Meer en meer ziet men in advertenties door
kooplieden en winkeliers het woord clientèle gebruiken om daarmede het hen begunstigend publiek aan te duiden. Zi kunnen
zich daarbg op Kiliaen beroepen, bg wien men vindt: BKallant,
qui alterius opere fruitur, q. d. cliens ; vervolgens, kallant, permutator, commercium exercens cum aliquo, et advena ; Gall. ohaland, .
en vervolgens kallanterge, kallandgse, clientela et commercium ;
Gall. chalandise. Ik heb allen eerbied voor Kiliaen, maar geloof
toch dat hi hier den bal misslaat.
Ik weet niet of bg eenig goed Nederlandsch auteur het woord
kallant gebruikt wordt om het latgnsche client d. i. beschermeling aan te duiden, maar al ware dit zoo, dan betwpfel ik nog,
of die man daarvoor wel andere gronden had dan eenige overeenkomst in klank, want de beteekenis van ons woord kalant als
begunstiger staat ongeveer lijnrecht tegenover die van client;
kellanterie en kalandisie door clientela te vertalen, gaat derhalve
niet aan. Merkwaardig dunkt het mlJ dat ‘t woord kalant of
klant niet in ‘t Hoogduitsch en Engelsch voorkomt; wel in ‘t
Fransch, chalant in de beteekenis van kooper, en in die van een
schip tot vervoer van handelswaren. Gachet zegt in zen Glossaire, dat de naam voor den persoon in verband staat met
dien voor het schip, en leidt hem af van het grieksche chelandion d. i. zeeschildpad ‘). Het woord kaland is in de oude Duitsche
taal bekend. Pontanus, Bes Danicae, p. 799, verklaart het door
Saliarum coena d. i. kostelijke maaltid. ‘t Was in Duitsch-

1) De zesuchildpad (testudo aquatica) heet daar ~.Qv+o~. En hiermede zou
men dan nog liever desnoods ‘t Frawche calandrer (glanzen) in verband
brengen. R E D .
29
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land de gewoonte om bi gelegenheid van feestelgke vergaderingen
tot het behandelen van geestelijke of kerkelijke zaken Ealand
te houden, Goldastus. Res Alem., pars 2, heeft het woord kafalantes, ‘t welk hij bladz. 120 aldus verklaart: *Bij de monniken
heerschte vroeger ‘t gebruik, dat de kleinere kloostervereenigiogen
zich aansloten bij meer aanzienlijke. Wanneer iemand van een tot
den bond behoorend kloost’er stierf, werd zulks aan ‘t genootschap
bekeudgemaakt, opdat de gewone kerkelijke lgkplechtigheden konden
plaats hebben. De eisch daarbij was, dat de nieuw in een klooster
tredende personen niet als vreemdelingen beschouwd, maar als huisgeuooten in de tot de broederschap behoorende gestichten behandeld
werden. Ook leeken konden in zoodanige broederschap treden, tegen
betaling van een intreegeld”. - De vraag is nu of kafalant hetzelfde woord is als kalant. Ret woord cafard komt in het Pransch
v o o r e n b e t e e k e n t i e m a n d d i e d e n schgn v a n g o d s d i e n s t i g h e i d
aanneemt, hoewel hij niet godsdienstig is. Cafard staat ongetwgf e l d i n v e r b a n d m e t cappa, e n kafalant z a l h e t z e l f d e zin als
kappalant , i n d e n z i n v a n Buitgestrekt g e b i e d d e r k a p , d e r
monnikskap”.
Cafard zal derhalve in den beginne beteekend
hebben een persoon die zich in eene geestelijke broederschap had
doen opnemen. Nu acht ik het niet onwaarschijnlijk, dat kafalant is eene minachtende vervorming van het woord kalant,, zooals
wij dat bij Pontanus leerden kennen. Hen, die, hoewel leeken,
leden waren van geestelijke broederschappen, mede aanzaten als
Galant gehouden werd, die zich van den godsdienst bedienden of
verdacht werdeu te bedienen, tot het bevorderen hunner bGzondere b e l a n g e n e n d a a r o m d e geestelgken n a a r d e oogen z a g e n ,
zal men kafalautesj cafards,
papenknechten genoemd hebben.
Maar vanwaar nu het woord kalant? Zou het in verband staan
.met het Sohotsche clan, stam, geslacht, bondgenootschap? Het
Engelsche werkw. to clan beduidt verbonden ziju, samenrotten.
Een clan is eene kunstmatige familie, een broederschap. Ik ‘ZOU
hiertegen geen bezwaar hebben, indien ons HOL woord klant
luidde; doch daar in ‘t Pransch voorkomt chaland, schënt de oPrtle
vorm kalant te zin. Is clan het wortelwoord, dan zou klant olageveer hetzelfde kunnen beteekenen als het Hoogd. Stammgast, d.i.
getrouw bezoeker.
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Eene andere afleiding kan ik ook nog aanvoeren, nl. uit ‘t
Italiaans&. Calare beteekent vermiuderen, allengskens afnemen.
Van dit woord heeft men in de .muziek het woord oalsndo. Komt
ons kalant van calare, dan zou het beantwoorden aan het Hoogd.
Abnehmer. Wusschen acht ik het meer waarsch~nl~k,
dat ons
kalant in verband staat met het oude Duitsche gelijkluidende
woord, maar durf niet beslissen of dit al of niet afstamt van
het Schotsche clan; misschien komt het wel van denzelfden wortel.
Zooveel meen ik echter te kunnen vaststellen, dat ons kalant of
klant niets te maken beeft met het Latgnsche cliens, evenmin als
met het Grieksche XC&&, roepen.
A. J. C. KREMER.
[Vgl. Nuv. XxX, 416.1
lis-ei (XxX, 611 ; XXXI, 92). DEen nes& ei, d. i. een versch
ei. De verklaring nest-ei en andere dergelijke zin onzinnig. Het
Got. hnasqus, zacht, geeft echter voldoende opheldering. I&zqu(s)
moest aes3ce worden, en dit treft men inderdaad aan bg Brederode
in den vorm rzeske-802, d. i. weekhoofd, zachthoofd, zwakhoofd,
dwaaskop. Zoo zeggen wë nog van iemand die dwaze handeliugen
doet: >hi is week van hersenen”. Noord en Zuid, Dl. 5, bl, 276.
A. AARSEN.

Onnntschspe (XxX11, 276,371). Ook in Noord-Brabant is Bonnut”
als zelfst. naamw.
gelijk aan Bvuilik”, d. i. smeerpoets, onrein
persoon.
Men gebruikt voor het bgv. naamw. Bonnut”, en niet
aonnutbig” in den zin van vies, vuil; alzoo: sonmtte handen.”
Vies wordt dáár in den zin van lustig, geestig, gebezigd. Een
svies man” is een vrolgke kwant, een lustig gezel. - Nutten is
be Melis Stoke, 1, 22, genieten, gebruiken.
A. J. C. KREMER.
Snaphaan (XxX, 523) - is, meen ik, een geweer (vuurwapen)
met haan voorzien, en was onderscheiden varl iontroer en van flint,
een Fontroer werd met een lont afgestoken, een snaphaan ook ;
maar de lont werd be het eerste soort geweer, met de hand aan
het zunt- of zinkgat, met het buskruit in aanraking gebracht, bc
de snaphaan was de brandende lont aan een haan bevestigd die
met een trekker werd afgetrokken. De flint was een geweer
met ketsstaal en vuursteen. Overdrachtehjk was een asnaphaan” een
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met een geweer gewapend soldaat in onderscheiding van een
»lansknecht”. - Van s wonderlgke snaphaan” heb. ik nooit gehoord,
wel van wonderlijke Bsnoeshaan”.
Snoeshaan = opsnider, bluffer,
komt waarsoh+d~k van .snoeven”.
A. J. C. KREMER.

[Een rare snaphaan.

-

Wg vermoeden nu dat deze uitdrukking
afkomstig is van het kluchtspel BDuyvie en Snaphaan”, dat in
den aanvang der vorige eeuw op een liefhebber$ooneel buiten de
Raampoort te Amsterdam meermalen vertoond werd ; zie Lvav,
XXIII, 190,l. ‘t Waren toch ook Amsterdammers, die wi het gezegde een veertigtal jaren geleden hoorden bezigen. Van den Nuv.
XXIV, 459, vermelden kunstschilder Abr. Sn. zal toch wel geen
sprake zgn.1
__~~~
VRAGEN.
Bant, Bedum, Tamfanna. Wat beteekent de uitgang Da& in plaatsnamen? Kan het ook zin een geheiligd gebied? Tacitus meldt, dat
Germanicus in het land der Marsen den tempel van Tamfanae v e r woestte. Wanneer men dit woord doorsngdt,
verkrigt men Tam en
fana. Wat Tam is doet hier voor ‘t oogenblik niets ter zake; slechts
@j opgemerkt dat wg zouden zeggen Y’efra of Dem Fana kan zlJu fenne
henne, heim. In onze taal zou Tamfama derhalve klinken PUetieheim”.
Denekamp in Overijssel
heette vroeger Denecheim ‘), en men vindt
een Dernekamp in Westphalen nabg Halteren, ongeveer
waar de
door Germanicus vernielde tempel moet gestaan hebben.
Nu rijst
de vraag: is ons Denekamp ook niet een Tamfana 2 Nadat Germanicus in het land der Marsen moorddadig was te werk gegaan,
wilden de Bructeren, Usipeten en Tubanten hemi op zlJn terugtocht
zoo mogelik een nederlaag toebrengen. De Bructeren woonden toen
in het latere bisdom Paderborn, de Marsen in het bisdom van Munster ;
westelijk grensden zij aan de Usipeten, die o. a. ook in den
‘) De oude varianten Z&I Degeningen, Degen$chem
(T$Ir. Regr. op ‘t
Prov. arch. v. Ov., Bladwëzer);
aO. 1457 komt ‘t als Degeninchem of Denichem, as. 1591 als Denecum, Dennickamp voor. Tgdens Moonen en de Jongh
(a”. WhO), blikene hunne Predikantenlijsten, was Denichem naast Denekamp
nog gebruikelijk. Degen@chem
= de-heg-ink-heem, d. i. de bosch-veldwoning 7
RED.
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Gelderschen Achterhoek huisden, en deze hadden tot noordelgke
huren’de Tubanten of (zooals wi thans zouden zeggen) Twenten.
Mogelgk was Tam eene door deze vier volken gemeenschappelfik
vereerde godheid, en nu vraag ik: was het bovengraafschap van
Bentheim niet soms een aan die godheid gew&i terrein? Opmerkelik is het, dat in dat bovengraafschap geene oude begraafplaatsen
ooit gevonden, en alle daarin gelegen plaatsen van betrekkelik
jongen datum zin. Men verklaart Bentheim als 3Tubantheim”;
natuurlijk heel verkeerd, want ‘t zou Twentheim moeten zin, als dit
juist ware. Ik vermoed clan ook, dat dit landje vroeger (in den
heiclenschen tijd) bekend was als de Tamband of Denebant, en
dat toen het slot van Bentheim gebouwd werd het Denebantheim,
later bg verkorting Bantheim nog later Bentheinr genoemd werd ‘).
Waren de Teisterbant, de Brabant en de andere- banten soms
heilige wouden? Bant herinnert aan ban, bannen, afzonckring,
afzonderen 8). Tacitus vermeldt een Badubenna in ons land. Ik
zal hier maar niet ophalen waar men ondersteld heeft dat het lag; ik
meen in of bg Bedum in Groningerland. Dat Bedum heette vroeger
Bedeheim, juist zooals wa Baduhenna zouden uitspreken. Dit laatste
nu wordt door sommigen verklaard als x,bedehuis”,en ik neem dat aan “).
Daarbij lag eene villa Cryptorigis, waarin Romeinen, die elkander om‘) B. komt voor als a”. 1182 B+theim, aO. 1195 Binethem; a”. 1196, 1217
Benteheim, a”. 1226 Bentheim ; a”. 1234,6 Benetheym, a”. 1235, Bentheym;
a”. 1253, 67, 77 Benthem; a”. 1435, 64, 64, 93, 4, 1514 Benthem, a”. 1613
Bentheym.
RED.
2, Teisterbant wordt door sommigen geduid òf als Dde grens van Taxandrie” (Bbant” = kring, omheining), òf als ‘t Westerbandum (spannum, districtum, territorium) = ‘t westerland. Liever o. i. theister-bant, ade struibnbeemd” ,vgl. de villa Thesla (a”.962), thans Destelberge (in 0. Vlaanderen), in ‘t
Oorkondenboek v. Holl. en Zeel., 1, 26. - Brabant laat zich als a”. 988, 90,7
Brutuspmtium (v. Spaen, In1 ,III,l62) o. i. volkomen overbrengen in Brede+&e&
(Pruissisch stedeke, a”. 1399 Bredeabeenzl (NUh., Oork. JIJ, 218). a”. 1419 Breydenbeent (ibid., 111, 371), ao. 1445 Breydenbe$%t (ibid., IV, 215), dus z. v. a. de breede
beemd. Dat in plaatnamen bra = Bbree” (brei), breed is, blike bëv. uit Braaschaat (prov. Antwerpen) = breede schoot (omtuinde plaats), Bramete (o.Oxe)
= Bree-mate (Riswik) of Bredemaat. ‘t Welk ook schint aan te toonen, dat
ba& = beemd is. R E D .
3, Kan ‘t niet evengoed Bade (Bato) ‘s huis, of wellicht pbodgoed” be-
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brachten nadat de Friezen het Castellum Flevum hadden vernield.
Groningerland is rijk aan overblijfsels uit den Romeinschen tgd,
veel meer dan Friesland. De overlevering zegt, dat Groningen door
Corbulo is gesticht. Is mijne conjectuur juist, dan moet de villa
Cryptorigis niet ver van daar gezocht worden, en was het Gooirecht waarschgnlijk in dien tijd een heilig woud, een bant ‘); want
het spreekt wel vanzelf, dat men bij het toepassen van oude namen
op hedendaagsche zich niet in te beperkten kring moet bewegen.
Men denke slechts aan het hertogdom Limburg van voorheen en
thls. - Het art. over Bedum bi v. der Aa is zeer merkwaardig,
en het verwondert mij, dat hij niet reeds tot het besluit gekomen
is, dat Bedum, althans wat naam en plaatsel$ke gesteldheid betreft,
overeenkomt met Baduhenna, ‘t welk verklaard wordt door huis
des gebeds of offerhuis. Bij Magnin (Drent.e) vind ik het beredeneerd vermoeden, dat het zoogen. Gooirecht - de’ landstreek ten
zuiden vau Groningen, die vroeger Drentsch was - een heilig
woud of een geheiligde landstreek geweest is, Was Badubenna
Bedum en het Gooirecht een ban-land, dan lag ‘t bedehuis raiet in
dat land, maar er buiten, niet eens in Drente, gelijk dat banland,
maar in Hunsingo, en heeft men hier een gelik versch@sel als in
Denekamp. Denekamp ligt in Twente, Bentheim behoorde nooit
tot Twente; wel het Nedergraafschap, dat vroeger Northuanti of
Noord-Twente heette. - Merkwaardig is bier, dat bij Taoitus gesproken wordt van een bosch Caesia, door ‘t welk de Romeinen
een weg hakten. Dit bosch moet gelegen hebben binnen de landweer; dus niet in ‘t land der Marsen, maar zeker niet ver van
Tamfana; en nu treft, men in het Oppergraafschap van Bentheim
een Kaesevenne oostelgk van Bentheim aan. - Ik heb von Ledebur’s
BLand und Volk der Bructerer” niet kunnen te zien krigen, maar
‘t schënt, dat hij bg Bentheim of in die buurt Tamfana gezocht
heeft. Toch ten onrechte, want Germanicus deed zin inval niet
van uit het land der Chauken, maar van den R@I, van CastiaVetera uit. - V. d. Bergh (Mgth. Woordenboek) meent dat Tamfana de naam is eener godin, op grond dat men bij Tacitus, Ann. 1,s
leest: stemplum ‘quod Tanfanae vocabant” ; maar men heeft hier
‘) Zie de vorige bl., noot 2.

R ED.
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maars&ënlijk met een bedorven lezing te doen, en moet ‘t zin:
Tanfana vooabant. Tan zou zijn Bzeef” = teems, - men gebruikte
zegt, ik meen, Grimm, een zeef bij ‘t orakel; - volgens anderen
adamp”. Zou Tam ook ons Derne of Deerne kunnen zijn ? Indien
dit woord dien ouderdom hebben kan, zou men misschien een
paar plaatsen gevonden hebben waar Dheilige maagden”, i$ la
Velleda, woonden. - Graff laat me in den steek wat Tanfana
betreft. Hij houdt dat woord voor den naam eener godin, maar
geef% geen verklaring. Deren, Deerne, Dirne vindt men niet bij
hem, wel bij ten Kate met voorbeelden uit oudere schrgvers, in
goede beteekenis.
A. J. C..KREBfER.
Qein. Wat beteekent dit woord als plaatsnaam en in plaats-

namen ?
Leven, leben.
namen ?

P.
Wat beduidt deze uitgang van sommige plaatsP.

Terra mirice. In Geld. Volksalm. 1876, bl. 21, leest men: ,AO.
1337140. Vicini de Herscampe, de terra mirice (ttnsrol, decem
vicini de Ede). Wat is dat Bterra mirice 3” Luidt ‘t werkelijk
aldus in dien tgnsrol? ‘t Gold de buurschap Harskamp,, onder
Eede, op Neder-Veluwe.
Spaansch. Naw. Xx111, 133, levert een antwoord op de vraag,
waarom een stukje gronds bij Hattem den naam draagt van het
BSpaansche kerkhof”. Doch vanwaar de benaming Spaansche Baas
(weiland te Buurmalsen) ? De Spaanache kamp (bouwland te> Dreumel) is wederom vrg duidelik.
Tengnagel. Evenals bij v. Zandwick(-wyok), - vgl. Nav. XxX111,
42, - kwam ook weleer bg v. Merwiok, Tengnagel als een soort
doopnaam, of (omdat men destijds slechts één doopnaam had, loffelike gewoonte!) misschien beter, als een voorvoegsel tot den
geslachtsnaam voor, in den persoon van Johan Tengnagel (‘s zoon?)
v. Merwick, die met zin broeder Gerrit v. M. 17 Apr. 1436 voor
het kwartier van Nymegen den verbondbrief tusschen de ridderschap en de steden ‘s lands van Gelre mede bezegelde. Wat is
de oorsprong en beteekenis van dezen mans- en ouden familienaam,
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dien men ook wel Tenghaagel, Tegnagel, Teggenagel, Tengenagel, Thenghenagell, ja zelfs Tijnghnagel, Tgghnagel, Tynghenaeghel gesohreven vindt. De variant Dynghenaeghel a”. 1286
( v . d e n B e r g h , O o r k . v . Hcll. en Zeel., 11, 261) wijst op ding
= wettelijke verordening, rechtsgebied. Vgl. dedingsman, dedinxlude
= wettelijke getuigen, inzonderheid bij een huwelijk: hetwelk die
personen kwamen B bededinghen”.
Alfert (Alphert, Alphaert). Wat is de etymologie dezes zeer
ouden persoonsnaams? Nauw verwant met Albert (Aelbert, Aillbert,
Alebert) ?
[Alverhart (Al verardus), d. i. obstinatus, pertinax. Aldus L. de
Potter (achter v. Hasselt’s Kiliaen).]
Andries.
Wat is de beteekenis van dezen persoonsnaam? Bi
verkorting Dries, 8”. 1372 ook Drees (Herald. Bibl. 1882, bl. 50)
Geslachtsnamen : Andriessen, Driessen.
[‘t N. Testamentische Andreas (van &v&,
grondslag liggen.]
u

&Y&) zal wel ten

Een Damster-reis maken. Bljjkens een charter v. 23 Sept. 1523
verzocht de burgeru van ‘t stedeke Slooten in Friesland den Graaf
van Meurs hun onverwijld ontzet te doen toekomen, opdat zij
agheyn Damster reyse mochten gaen”, d i. een gelijk lot ondervinden als die van Dam of Appingadam, dat in 1514 door de
Saksers veroverd, was uitgemoord. Bestaat in Friesland en Groningen deze uitdrukking nóg, i n d e n z i n v a n Bjammerlak omkomen” ?
lKet hout en met ijzer beslagen. In Nghoffs Verz. v. Oork., VI,
no. 27, leest men: BBerthold Hack en Arend v. der Lawik beloven,
wanneer Dirk Hack in gebreke bleef binnen veertien dagen te
Arnhem te komen, hem levend of dood, Bmyt holt ind myt ijser
beslagen”, op den burg te Rozendaal te leveren, of den hertog
vervallen te zin in de boete van 1000 Rijnsche gl., en daarvoor
zelven Dmyt holt ind myt @er beslagen” op dien burg te gaan
zitten (7 Juli 1492). Wat beduidt de uitdrukking aan ‘t hoofd
dezes vermeld? Wil ze zeggen: De voeten in het blok of in den
stok, de boeien aan de handen P
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Berg. In de Woorden&& van de Vries en te Winkel vindt men
dit woord in den zin van hooiberg, koreEberg,
bergschuur [in
Nederbetuwe, eene schuur met een vier- of vijtroedigen *) korenberg,
(gelegenheid om koren te bergen) l) er boven. op] niet vermeld. D‘it
berg, -- gewis nauw verwant met ‘t werkw. *bergen”, - is toch
ongetwijfeld van berg (hoogte) etymologisch scherp te onderscheiden?
Fyerre. .Oiok en wil1 dieselue onse gen. lieue here (hertog
Karel van Gelre) geyr?en hoeffiman toelaten, meer dan eynen
fyerre”, -luidt het in een artikelbrief voor ‘t krijgsvolk in dienst
des hertogs (Juli 1506) in Nghoff’s Verz. v. Oorkonden (VI, 1,
bl. 365). De geleerde schriver teekent aan: .Van dit woord weet
ik geene verklaring te geven”. Wie weet het?
Koddebeier. Wat is de af komst van dit woord? Een kodde is
een knots. Maar wat is, in dit, verband, beier?
E.

LAURILLARD.

P eier = bey-aerd ? Die gelik de klokluider de klok regelmatig
trekt (in numeros pulsat campanas), evenzo0 geregeld met z$n
knots werkt ?]

Wees. In oude charters, b. v. een i. d. 31 Dec. 1434, - zie
NijhofT’s Verz. v., Oork. IV, bl. 114, - is wel sprake van Bweesen”
(d. i. weilanden, Hoogd. Wiesen), nevens Bbeemden, kempe, landt
ende sandt>‘. Is er etymologisch verband tusschen dit wees, wees
(= priëel) èn wees (= weeskind)?

GESLACHT- EN WAPENKUNDE,
Badelogbe (XXXI, 591). De onderstelde stamvrouwe Badeloghe
Ghisebrecht Bothens dr, gade van Egbert v. Aemstel, is vooralsnog
slechts eene legendarische persoon. Van Leeuwen noemt haar
weliswaar in zgne Bat. Ill., doch deze schrijver heeft, in de oudere
generatiën ziner geslachtslisten zó6veel onhoudbaars neergeschre1) Ook dit bgv. nmw. mist men in die Woordenl&t.
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ven, dat zin werk geen gezag heeft tegenaver v. Spaen en ter
Gouw, die door onvermoeide archief-studie gesteund, beiden speciaal
het geslacht v. Aemstel hebben behandeld, en in hunne werken
moesten verklaren ‘t te betreuren dat het niet bekend is uit
welke geslachten de oudere heeren v. Aemstel hunne vrouwen
hebben genomen. De oudste Badelogbe, die ik in oorkonden ontmoette, was Badaloga castellana de Discamuda die 1165 land schonk
aan de abdij ter Duinen (Oorkb., 1, 92). In 1’Abbé v. de Putten’s
Histoire de Dixmude komt zS niet in de l&t der kasteleins voor,
doch aldaar blikt dat die betrekking omstreeks dien tijd werd
bekleed door h. gesl. v. l3eaeren, waartoe Badeloghe dus waars+nlgk zal behoord hebben; en nu is het wel opmerkel$k dat
de t,raditie ons hier weer naar de v. Aemstels voert, uit wie de
v. Beverens zouden Z@I gesproten, hoewel die verwantschap
voorzoover ik weet niet kan bewezen worden en misschien alleen
maar is aangenomen op grond van wapen-overeenkomst. In 1292
was Hendrik, ver Badeloghenzoon, de basterd, schepen te Brielle.
Badeloghe was ook de naam der vrouw van Willem v. Leëden
(broeder van Dirck v. Cuyck burggraaf van Leiden) (v. Mieris,
11, 385), dien ik tot mijne verwondering niet aantrof in het bekende anders nog al uitvoerige werk van Dr. Wap. Jan v. Scoenreloo, zoon van Claes de Vriese, was geh. m. Badeloghe (Bokel ?)
(Rott. Hist.bl., 208) en Gillis v. Cralingen 1353 met Badeloghe
v. Hodenpijl (ibidem, bl. 574). Ook bg geringere personen echter
kwam de naam voor; in Hamaker’s Rekeningen v. Holland vindt
men er vele van dien naam onder de huurders van hofsteden
in Zuid-Holland ; en zelfs onder de vrouwen die in 1344 met
6 d. per dag werden betaald voor het dragen van schelpen
naar de kalkovens, bevond zich eene Badeloghe Dierix-dochter
( 8. w., 11, 445). Wat nu betreft de tabellen van Nav. XxX1,
533,6, opgemaakt naar Balen en v. Leeuwen, er komen mitsdien
vele onjuistheden in voor. De filiatie der v. Aemstels is geheel
anders, reeds ter loops, bl. 585, noot 2, door de redactie opgemerkt; ook atamt Minden, zijnde een oudere tak l), niet uit
l) Amstel v. Mijnden stamde in rechte I1Jn af van den overgrootvader van
Gësbrecht IV, Gisbrecht 1, uit diens jongsten zooa Egidius. Aldus Geld.
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Yselsteyu, een jongeren tak, gelik zulks uitvoerig is uiteengezet
in het le deel van ter Gouw’s BGesch. en opkomst v. Ameterdam”.
De vrouwen v. Yselsteyn zlJn verkeerd geplaatst. Gerard v.
Egmond was niet gehuwd met Mabelia, dan wellicht in eerste
kinderloos huwelgk, want de moeder van Gerard’e kinderen heette
Beat+ v. Haerlem, zuster van Symon, Wouter en Willem, gebroeders v. H. (Corkb., 11, 50). Wolfert v. Borsele, die Sybilla
huwde, wae geen zoon van Frank, maar van Hendrik, gelgk Nuv.
XxX1, 548, leert l). Wolfert’e zoon Frank komt ‘t laatst voor
in 1316, is stellig vóór 1328 kinderloos overleden en kan dushiet
de vader zin geweest van Floris v. B. v. Zuylen. De Frank, die
Eleonora v. Zaylen huwde, was heer van St. Maartensdgk na doode
zins broeders Floris, en beiden schijnen kinderen te z1Ju geweest
van Claes. Geene genealogie is bg oudere schrivers meer verward
dan die van v, Borsele. Zou eindelgk Belia wel iin eenig verband staan tot Badeloghe, en niet veeleer eene verkorting zgn
van Sybelia of Mabelia? - Ook Beeldje of Imago was in zwang;
zoo heette, naar ik ergens las, de vronw van een vorstelik persoon
omstreeks 800 of 900. .
G. 8. J. C. ESCHAUZIER.
De Coninck (XXXIII, 480).: Dit oud-adellijk geslaoht komt vslgens V. der Monde be Utrecht reede voor in 1391. In het Schepenarchief ter stede van af 1514 wordt het herhaaldelijk genoemd,
zoodat een ingesteld onderzoek belangrijke bijzonderheden aau ‘t
licht zou brengen. In de St. Pieterskerk te U. werd in 1517
begr. Godefridus e), in 1566 Johannes $ in 1597 Alphardus de C. 4).
Uit notariëele acten tusschen 1619 en 1634 blikt dat jhr. Saris
de C.. oud-burgem. van IJ., gehuwd was met joffer Anna Occo “).
Volksalm. 1871, bl. 107, waarmede men vgl. ibid. 1880, bl. 41 (ald. r. 7 v.oe.
in plaats van *afstammelingen” te lezen Dnazaten”). RW.
‘) Aldaar wordt be vergissing Hendrik een zoon van Frank X genoemd
Zin vader heette Nicolaes (Oorkb. 1, 99, 126), an deze N. is de eerste v. B.
die uit de totnogtoe in ‘t licht gegevene oorkonden bewijsbaar is.
2, Nav. XXIV, 186 Godevart v. Voirde de C. geheeten. RED.
a, Zie ald. 6*te generatie. R E D .
‘) Zie ald. sub. R. R E D .
s, Zie ald. We g e n . R E D .
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Hun zoon Goort of Govert was kapitein, raad ter admiraliteit
van Z.-Holland en Zeeland, en had een zoon 1), Pompejus geheeten (t 1619, volg. den inventaris van zijn boedel, in ‘s lands dienst).
De andere 2, kinderen van jhr. Goort waren: 1 Alexander + vóór
1633, kap. en commandeur over de schepen van oorlog, wacht
h e b b e n d e o p d e Neder-Maze e n M e r w e d e ; 2 M a r i a , g e h . m e t
Jhr. Hugo v. Nyhoff, -i- beiden vóór of in 1630; 3 Elizabeth,
geh. m. Mr. Adriaan v. Hellewijs 3) v . Welle, r a a d i n d e n have
prov. H1J $ vóór, zë in 1636; 4 Johan, kap. over eene comp.
inf., geh. m. Maria v. Zuylen v. Nyvelt. Alexander had tot kinderen :
1 Anna; 2 Godert, leenvolger zijns vaders; 3 Bartholomeus; 4 Catharina ‘). Tot voogden over deze kinderen waren door den vader
benoemd Steven de Wael v. Moersbergen, zijn zwager, en Godard
v. Reede, heer van Amerongen, zin oom. -- Deze vermogende
familie had Bsepulturen en grafsteden in de kercke van de ConBvente van de Regulieren en de Capelle dien annex”. Ook vond
men grafzerken en kwartierstaten in de St. Pieter- en in de St.
Nicolaï-Kerk te U. In de St.. Joris-kerk te Amersfoort had zë
eertids eene vicarie gesticht ,op St. Jan Baptisten-altaer en in
Bhet St. Jacobsgasthuys te U. eene op St. Martinsaltaer”. Of de
vóór eenige jaren te U. nog bestaande Koning-steeg den naam van
haar ontleend heeft, is niet met zekerheid te zeggen, daar ze in
officiëele stukken meermalen Koninginne-steeg genoemd wordt.
C. 8. DE KRUYFF.

[Goyert die Coninck (vgl. flav. XXIV, 186, sub M) behoorde
onder de leden der ridderschap van ‘t Sticht, die 16 Apr. 1528
de akte zegelden, krachtens welke de drie staten van dat Sticht
verklaarden Frederik graaf ,van Beichlingen als ruwaard en beschermer te begeeren. Beatrix de Coninck (overluid 18 Oct. 1618)
d r v . A l e x a n d e r , b n r g e m r v. Utrecht, bë Anna Occo, tr. 1564
Walraven Pieck, Gijsbertsz., -t 1611, vgl. Herald. Bibl. 1882, bl.
148,9. Zie voorts Algem. Reg. Nuv.; dl. XXI-XxX, en Nav. XXXI
1) lees: wiens broeder (zie ibid. enb Q).
a, andere ? Vgl. ibid., bl. 188. RED.
J) Helmis

?
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4) Zie deze kinderen ibid. bl. 189, sub T, uitvoeriger vermeld.
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(Bladw.). Zie ook DCatalogns d. arch. v. ‘t Deventer Gasthuis”
door Mr. J. 1. v. Doorninck (Zwolle), Til, 1880), alsmede ‘t
.Tidr. Regr op ‘t prov. archief v. Overysel” (ibid. 1875.1
De. Reyger (XXIX, 53, 474; XXX, 477 ; XXXI, 451). Naar aanleiding der vraäg of leden van ‘t geslacht de Reyger als burgmannen van Almelo voorkomen, ontleen ik ‘t navolgende aan de
bekende Eronyk van Arent toe Boecop, bl. 386. Op het jaar 1578
zegt ba: BDyt synnen dye houeluden in Twente gheseten : In
Delden, Euerswgn
Reyger en Steven dye Reyger. In Almeloe,
Toenis Reyger”. - Wat nu de benaming houeluden aangaat,
daarover zegt hg : ~Nu synneu hyer noch in den laude ettelicken
dye sich voer houeluden uytgheuen, ende synuen nyet soe ghe- *
ioedet dat men sye voer rydermaten versorifft, ende men mach
sye mytten daegelicxen richter bespreken, und behorren oik nget
in scattiuge toe vryen na den landreohte ; nochtans vryen sye oik
al1 ettelicken guedt, dat sy uyet als burren geschattet worden”.
J. D. WAONER.

Sondeebalch. Ook in ‘t Tijdrekenk. Register op ‘t oud prov. archief
v. Overgsel, F, 406, komt deze geslachtsnaam voor, en wel als
rZudenbalch” geschreven. Wat doet vermoeden, -- door vergelgking van .de Blaasbalg” (uiterwaard te Maurik), Blaasbalk
(dito te Dreumel, weiland te Ochten en hofstede te Valburg) met
den Blaasblok (weiland te Beest), - dat deze oude familienaam
beduidt BV. Zuiderblok”. - Eerst later viel ‘toog meer bepaald
op den Nav. XVII, 83 voorkomenden kwartierstaat in de kerk te
Valburg der Nau. XXXIII, 291 vermelde Maria Catharina (-l- 1676),
die, volgens dezen, tot ouders moet gehad hebben (Eduard) S. en
(Rembolda) v. de Poll, tot grootouders (Peter) S. en (Elisabeth) v. den
Steenhuis, tot overgrootouders (Evert) S. en (Maria) v. Brienen.
Of ‘t echter met dien kwartierstaat wel zuiver gesteld is, is de
groote vraag. Vooreerst heeft men daar aan v. de Poll een tweeslachtig wapen toegekend, saamgesteld uit dat van v. Isendoorn
(gevaireerde palen) en v. de Poll (adelaar). Op den (Tielschen)
kwartierstaat van Maria Catharina’s zoon, den brigadier Steven v.
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Welderen l), heet hare moeder Poll v. Isendoorn, en ‘t geneal.
fragment van Nav. XxX111, .289 noemt deze enkel v. Isendoorn.
Men heeft. derhalve op ‘t Valburgsche wapenbord in v. de Poll’s
wapen, bij de Tielsche tombe in v. de Poll% kwartier eene versiering gepleegd, welke evenzeer bemerkbaar is in ons fragment,
alwaar men Rembolda v. Isendoorn aantreft in plaats van Rembolda
v. de Poll. Die versiering kan, dunkt ons, in niets anders haren
grond vinden dan in de omstandigheid, dat de weduwe (Barbara
Pieck) van eenen v. de Poll (t. w. Gerhard + 1632), eenige jaren na
haar mans dood, en wel in 1636 met de heerlqkheid Yzendoorn verleid is geworden (zie Herald. Bibl. 1882, bl. 166). - Tetz andere heet
op dien Valburgschen staat Maria Catharina’s overgrootmoeder
(Maria) v. Brienen. Let rnen evenwel op deu levenstijd der generatiën, dan valt men ons fragment bij, en wordt van meening, dat
(Maria) v. Brienen hare bed-overgrootmoeder zal geweest zin. - En
dan e&ndelzj’k Maria Catbarina’s kwartieren van moeder&ant. Vgl.
Nav. XVI, 156; XVlI, 83; XXVI, 66, 418, 93 met ibid., bl. 537,
69; XXX, 493; Herald. Bibl. 1882, bl. 176; 1883, bl. 152, 3.
Wie beproeft daaraan zin kracht?
Verneemt men Nav. XVIZ, 83, dat Maria Catharina’s kwartierstaat
in Valburg’s kerkgebouw ook omgekeerd te zien was, t. w. van
de Poll aan aders-, Soudenbalch aan moederszgde : die aldus gestelde staat varmde dan de kwartieren van ‘t kind of de kinderen
van Herman V. de Poll en zijne gade Helena Soudenbalch ; en volgt
hier alzoo uit, dat Eduard en Helena S., zoowel als Rembolda en
Herman v. de Poll, broeder en zuster, zuster en broeder geweest zgn.
Wie deelt, tot toelichting van ons fragment, Hendrik Soudenbalch’s kwartierstaat mede, naar welken Nav. XXVII, 518 verwist 2
Uit dezen kan t,evens blijken, of ‘t kwartier v. Brienen in den Valburgschen staat wel juist is gestekd. Op die wijs komt er ook
meer verband in dat fragment, waarin wij alleen die filìatiën aan‘) De bij de, achter Mr. ti; D. Rink‘s Beschr. v. Tiel (bl. 29) beschreven,
graftombe des brigadiers in de Qroote kerk te Tiel voorkomende kwartierstaat is:
Weldere
Eek
Souaenbalck:
Brienen
Nulant
Braeckel
Poll v. Isendoorn Pieck
Braeckel
Spaen
Steenhuys
Bueren
Folkmhciym
ifertiis (P) dpaeti
Beyhem.
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wezen, welke ons toeschenen met zekerheid daaruit te kunnen
worden afgeleid. Wë hadden de filiatielinen meerendeels wel verder
kunnen doortrekken, maar lieten dit voorzichtigheidshalve achterwege. - Overigens wekt ‘t bevreemding, dat Willem v. Soud.
die optrad als getuige bë de beleening door den abt van St. Paulns
te Utrecht i. d, 18 Nov. 1266 van Dirk van Lynden met de heer-,
lijkheid Lienden, in dat fragment onvermeld bleef; te meer omdat
wij daarin een later (a” 1370) levenden Wm. S. ontmoeten. Misschien is hij de N. Soud., die eene dr v. Damasche huwde.
J. A.
Suermoudt (XXXII, 448). Barthold S. had bg C. Q. Kolff deze
acht kinderen (wier geboorte- en sterf-data mi meerendeels niet
bleken) : Evert (geh. m. Helena Suermondt), Helena en Jacob
(t beiden ongehuwd), Gualtheris (geh. m. eens Cantzelaar), Cornelis
(geh. m. eene Snellen), Willem (geb. 21 Mei 1775, -j- 23 Apr. 1855,
geh. rn* Mary Twiss, geb. 31 Dec. 1794, + 18 Dec. 1874), Geertruide (t 1868, geh. m. l”. eenen Tabingh, 2”. luit. E. Voss) en Ymau
Dirk Christiaau (geh. m. Elisabeth Twiss).
Rotterdam.
w. 8%
[Voert de Rotterd. familie S. ‘t Nau. XXXII, 448, ook in
Rietstap’s Armorial vermelde wapen, van de hier onderstaanden
voerden sommige Gelderschen zonder twgfel een leeuw, Wp vonden :
Wesselinus Willemszoon gezegd Zurmont staat, met Rutger, zoon
van Gobelinus Uten Werde, als gerichtsman over den verkoop i. d.
29 Mei 1322 door Johan v. Dornick, ridder, Jatta, zëne vrouw,
en Walter zijn zoon, aan Johan v. Zeelmont, ten behoeve van ‘t
bisdom van Utrecht, van 90 morgen lands in den Haern te Valburg in de Betuwe (v. Spaen, Inleid. IV, Cod. Dip]., p, 47, 8).
Zuermont Alert soen behoorde tot de ridderschap van (Overbetuwe,
Nederbetuwe, Tieler- en Bommelerwaard en) de Veluwe, (nevens de
steden Hueseen, Tiel, Bommel, Wageningen, Harderwik, Elburg
en Hattem), met wie Jan graaf van Blois en z@e gemalin Mechteld hertogin van Gelre 6 Jan. 1377 den Landvrede sloten. Door
tusschenkomst (te Dordrecht) van heer Frederik Zuermont, priester
en kanunik van Oudmunster te Utrecht, enz. liet de Hertog van
Gelre aan den grootmeester (hofmeester) van Praissen en van
,het huis van Marienborch
de 6000 mark uit,keeren, welke he
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wegens geleend geld, aan de Duitsche orde was schuldig gebleven.
Ook keerde heer Frederik den huisbezorger (schaffer) des grootmeesters van ‘B Hertogs-wege de verteringskosten (1962 mark)
uit, door dien hofmeester en de leden der D. orde in de stad
Falkenburg (kreits Neumarkt, prov. Silezie) gemaakt (zie de daarop
betr. charters van 3 en 16 Febr. 1390 in de Oorkonden-verzam.
v. Mr. 1. A. Nijhoff, dl. 111, no. 31, 147-50). Hegnrick Zurmont,
denkelijk lid van den magistraat der stad Culemborg ; tenminsten
met Hubert en Sweder v. Culemborg, bast., Johan v. Kuyck,
Arnt v. Bolck, Arnt v. Dichteren staat hg vermeld achter Bburgermeystere, scepenen
ende rait.” dier stad, in de oorkonde vau
28 Juli 1472, welke de overeenkomst en het bestand behelst tusschen Gerard heer v. C., Everwgn, broeder tot C., en de hunnen, ter eener, en de drie vierendeelen van Nymegen, Zutfen
en Arnhem ter anderer zide (ibid., dl. IV, no. 523, bl. 463. Onder de bezitters van Topsweerd, havezate te Zoelen, in Nederb e t u w e , 2 0 m o r g e n l a n d s , st.aan v e r m e l d : D i r k S u y r m o n t bg
transport van Hendrik v. der Meulen, zijn oom, a”. 1500 ; tuchtigt z$ne moeder Mechteld v. d. M. aan de kleinere helft. J a n
S. erfgenaam van zin zoon Dirk 14 Maart 1519. Mechteld v. d.
M., huisvr. van Jan S. wordt lö Maart 1580 beleend, met Willem
v. d. LM. als hulder, bij weigering haam mans, terwil zti bij haren
dood geen naderen of anderen erfgenaam tot dit leen bekent dari
dezen W. v. d. M. Willem 8. erfgen. zins vaders Jan 12 Dec.
1 5 2 7 . D i r k S . erfgen. zins vaders W. 15 Sept. 1533. Gerrit
S. bg t r a n s p o r t zins b r o e d e r s D i r k , d i e b e g e e r t geestelëke t e
worden, en voor Hendrik l), Johan, Willem, zsne broeders, en Niel e),
‘) NW. XXVII, 313, - lees ald. in ‘t Alg. Regr.: XXVI, 369 ; XXVII, 47,
318, -vindt men hem terug als Henrick Suyrmont Willmszn van Zoelen, die
14Aug. 1614 te Tiel Gergken v. Cattenburch huwde.
2) Denkelek Cornelia Suyrmonts, die 10 Dec. 1556 door haren man Jacob
v. Drie1 getocht wordt aan Bdat aiinge sandt gelegen tusschen den alden en
nyendam en de visscherë in ‘t gerichte van Sandwyck” (onder Tiel), genaamd
Vrijenstein (1610) of Friesenstein (1630): Dan is Willem Peters2 haar tweede
man geweest. Ook later is sprake van eene Cornelia Suyrmont, die 21 Mei
lö10 door haren man Johan v. Estvelt (t 1629) en he wederkeerig door haar
aan gezegd perceel wordt getocht. Zie eene dr Geertruid (zuster van Maria
en Thomas) d-zer e&telieden
Nav. XXVII, 47 vermeld. Zë tr. 11 Juni 1625

.
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zine zuster voor eens elk 100 goud. philipsgl. bedingt, welke
niet weder op Dirk, maar van den een op den ander vererven
moeten; ook hunne moeder Stgn Bollix bewilligt, dat dit leen
niet op haar, maar van ‘t eene kind op ‘t andere erven zal,
en, bij gebreke van broeders, op de zuster. Gerrit S. vernieuwt
den leeneed 17 Sept. 1538. Wm. v. der Meulen bg transport van
Mechteld, weduwe, voornoemd 8 Juli 1544. Dirk S., priester,
erfgen. zijns broeders Gerrits 12 Juli 1544. Hendrik S., erfgen.
zins br. Dirks 20 Apr. 1548, vernieuwt eed 21 Juui 1556, tocht
z+e vrouw Gerritjeu Dirk Jansdr (G. Jansz. Dirksdr). Gerrit
S, erfgen. zins vaders Hendriks 13 Juni 1576. Zgne zuster
Naelken ‘) en Willem Peterszoon) krigen confirmatie hunner huwlijksvoorwaarden 12 Juli 1576. Gerrit S., bi vertigh (afstand)
-zins broeders Willems en zijner zuster Nalken, wed. v. W. Peters,
wordt (ter voldoening van hun magescheid v. 6 Jan. 1587) 10 Juli
1590 beleend en tocht zijne vrouw Jenneken Cornelis Verkuyl’s
dochter. Maria S. erfgen. haam vaders Gerrits 28 Sept. 1598 beleend
door haren oom Willem S. als hulder, die als erfgen. van deze z&e
nicht 29 Dec. 1598 beleend wordt en zijne vrouw Geertruid v.
Estveld tocht, Hunne dochter Grietjen S. erft 21 Maart 1629
(Marten v. Ewgk hulder), vernieuwt de waarschap van 20 Oct.
1627 aau kapitein Gerrit v. Eest en tocht haren mau Herman
Uyterweert 13 Juli 1631, Hare dochter Maria U, erft (haar vader
Herman hulder) 5 Maart 1638. Johan S. cum suis wordt 9 Mei
1645 beleend met ‘t aandeel Bdat hun krachtens de testamentaire
beschikking i. d. 29 Dec. 1598 van Willem S. toekomt. Deze
laatste (j- 20 .Apr. 1628 als ouderling te Zoelen) bezegelt als geërfde getuige 8 Juni 1591 de schenking door Jhr. Dirk Vjjgh
i. d. aan de diaconie te Zoelen van eenig land gedaan (Herald.
Wm v. Oijen tot Figonhof (Herald. Bibl. 1879, bl. 248, 330) en is misschien
ecne andere dan G. v. E., ten behoeve van wie als wede. v. kapit. Johan
v. Walderen, Hendrik de Jongh, 18 Maart 1650 bë opdracht van Cornelia
Foyert beleend Dmet hofstad te Kerk Avesaet met heuren timmer ende tobehoren”, dit pand 2 Juli 1652 met 4000 gl. tegen 5l/a % bezwaarde,-omdat
2 Jan. 1669 jn ‘t Leenregieter weder sprake is van Geertruidl v. Esvelt, wede
@jen, ten profijte van wie Johan de Roever gezegd pand mes 9OOgl. heladtc.
Of stuit men hier in ‘t Leenregister op eene verschriving?
5
l) Zie noot 2 der vorige bladz.
30

Bibl. 1879; bl. 259, 308).

z Westwardt WilhemjSuermondt”
luidt
‘t in den giftbrief zelven. Aan de hiervan nog aanwezige oorkonde
h a n g t .z1Jn zegel; o n g e s c h o n d e n , v e r t o o n e n d m e t z;jn naam als
randschrift, een klimmenden gekroonden leeuw, waarboven een
annz; helm met kroon en uitk. leeuw als helmteeken. Dit is
dus ‘t wapen van al de hier genoemde te Z. geërfde leden S.
geweest. Een Johan Suermont, ouderling te Ek-en-Wiel, verscheen
als zoodeuig 7-8 Mei 1677 op de Tielsche classis-vergad. te Tiel.
M&I mag vermoeden dat de stamvader dezer Geldersche S., .waarvan ook zeer vroeg leden voorkomen in de bekende Beschr&ing
van Tiel” door Mr. E. 1). Rink, met de twee Bglagcn van 1836
en ‘47, - een Willem Zeurmont (v. Merten), b. v., was 1432 schepen
ia Tyell; tegelik met Deriok Peterseoen, - een der oudst-bekende
heeren van Ravenswaai is geweest, in den persoon van Surmandus
de Revenswade; zie ?t charter v. 3 Juni 1273 in Sloet’s Oorkondenboek van Geke en Zutfen, no. 947. Zijne nakomelingen, voorzoover zij nièt rechtstreeks met Rav. in betrelrking stonden, lieten
dan den toenaam v. Rsv. varen en noemden ziah enkel Suurmoat;
denkelëk met verandering van den gekanteelden dwarsbalk (Buren),
k
z i e v . Spaen, I n l e i d . , 111, 389, - in een gekroonden leeuw. Zie
over de Raswijksohe S., en ‘t wapen der Ravenswaaische (Smallegaoge vergel. m. Rietstap), Herald. Bibl. 1880, bl. 286, 334, 5.
De naam Suermont kan beduiden Bzuider-ment” (weidestreek); dit
liever dan zuider-sterkte (mundium).]
-FMpalmins (XxX111, 2941. G o s u i n Swalm a”. 1 1 0 0 (Twphées d e
Braband, vol. 1, pag. 117, sub titulo Prinoes, Barons, Seigneurs et
nobles que l’on trouve sous les regnes des ducs Godefroi 1 et 11).
Godefroi I ratifia et conPrma au& a u monastère d’ Afflighem
toutes les biens, terres et revenues que lui, son frère le comte
Henri,. ou autres avaient donné & 1; dite église; & quoi aussi ses
fils Godefroi et Benri @rent leur cansentement ; et de ce donne
ses ‘lettres e n l’en 1188 sous le témoignage de Gosuin Swalme
(ibidem, p. 10’6). i
“0 pen rle
b’f van graaf Diederik v. Sayn, heer van Heintzberg en
Blankenberg, over de, ,huwlUksvoorwaardeu van zlJn zoon ” Gsderf;
e n ;Vagtheld, dochter van prins Reinoud, hertog van -6Maw e n
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Zutfen, welke oorkonde in tegenwoordigheid zgner ridderen4 manmen en vrienden onderteekend en door eenigen hunner gezegeld
is. Onder hen: Johan v. Valkenburg, heer van Borne en Zittert;
Lodewig, heer van Randerode ; Jacob, heer van Meyerlaar, en
Zegher van. Swalme a O. 1342 (stedelik archief van Keulen).
Open brief van Gerard, heer to der Dicke, en vele andere ridderen,
mannen en krijgsgenooten, onder wie Gerard van Swalmen; in
welken brief zi verklaren den landvrede tusschen Maas en R1Jn
te willen houden, en zich aan Frederik aartsbisschop van Keulen,
Willem hertog van Gulik en Gelre, enz. te onderwerpen, enz.
a”. 1383 (ibidem).
Seger van Swalmen, Henrick van Vnrde genaamd Estas en
Gerard van der Ardenburg genaamd Preek, beklagen zich’ gemeenschappelijk bg het bestuur te Keulen over Co&& van @senkirchen, graat te Arsbnrgh *), ‘en Willem van Dgcke, a”. ,1397
(ibidem).
Le douxieme echevin du deuxieme bancq dit Parchons & Gand)
estait Jean van der Zv&men a”. 1442. (Recherches c+antiquités
et noblesses de Flandres, par Philippe Leapignoy a Douai 1632,
f”. 662).
Le douxieme echevin dy premier bancq dit la K,eure (& (land), .
estait Gilles van der Zwalmep a”. 1447 (ibid., f”* 674).
Den 1 Juli 1450 verdeelt de wed. van Arend van der Zwalmen,’
geb. Cathalina Pieters; de nalatenschap van haren overleden man,
onder hare drie kinderen, Jeanne, Gilles en Margaretha v, der Zw.,
en laat de hun toebehoorende hofstede aan ‘t riviertje de Zwalm
(bB Strgpe, in O.-Vlaanderen), genaamd <ter Zwal.me,“, onverdeeld
(Archives de Gand).
Swalmiua.
Jonker Hëndrik v. der Swalme, die tijdens de
Kerkhervorming de nieuwe leer omhelsd .hebbende
hierdoor genoodzaakt werd zijn woonoord Sotteghem in Vlaanderen te
ontvluchten, zgnde alstoen naar Engeland overgestoken alwaar
tien jaren tot Lyme verbleven, totdat vernemende hoe groote
vorderingen die leer in de Noordelgke Nederlanden ,gemaakt
1) Arnsberg?

RED.
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had, in 1578 met de paketboot in Rotterdam is aangekomen en
vervolgens een der eerste gereformeerde predikanten is geworden,
zijn naam naar de gewoonte der geleerden van dien ted in het
latijn vervormende en alzoo later bekend geworden onder den
naam van Henricus Swalmius, - werd in 1580 pred. te Rhoon,
1602-08 pred. te Bleiswgk, en in 1619 leenpred. te Utrecht ‘).
Ook wordt nog vermeld dat hi sedert het begin der Reformatie
in Schieland gepredikt had. Z$ zoon Eleazar Sw., in 1582 geboren, werd als prop. pred. te Poortngaal en Hoogvliet (cl. Rotterdam) in 1605, vanwaar hij in 1612 te Schiedam werd beroepen.
H1J was in 1017 eenigen tgd bg leening predikant te ‘s Gravenhage.
In 1619 bediende hg bi leeniag eenigen tgd de Utrechtsche kerk
en werd 7 Jan. 1620 te Amsterdam beroepen. Men weigerde
hem in Schiedam :te ontslaan en ging daartoe genoodzaakt eerst
in 1622 over. Hij werd in dat jaar 30 Sept. te Amsterdam bevestigd, t als pred. ald. 4 Juni 1652. Van hem en z$ne nakomelingen zal wel iets vermeld wezen bi H. Croese Gz. PKerkelgk
Register der Predikanten die sedert de Kerkhervorming de Gereformeerde Gemeenten te Amsterdam bedient hebben”.
In een M. S. *Register der Classis van Dordrecht, anders genaamd
van Zuyd-Holland” 21, vind ik vermeld: Hem. Swalmius (Swalme)
0. en N. Beyerland 1604 van Alblas. - Oud Beyerland, Henr.
‘) ‘t Is onzeker, of dit laatste hem wel betreft. ‘t Betreft hem denkelik
niet ; zie ‘t volg. art.
RF,D.
2) Dit MS. register is niet volledig; er ontbreken twee [ringen, die van
Alblasserweerd en Swijndregtseweerd, en bij den derden ring ‘t dorp Westmaas. De cl. V. D. was verdeeld in vgf ringen: 1 Dordrecht, 2 Overwater,
3 Strienreweerd, 4 Alblasserweerd, 5 Swyndregtseweerd. De plaatsen in
dese ringen zin: 1 Dordrecht, waarin de Duytse en Engelse kerken. 2 Overwater. Steden: Geertruydenberg, Nieuvaart of Clundert, Sevenbergen, Willemstad. Dorpen : Besoyen, Capel, Drummelen, Dussen, Fgnaart, ‘s Gravenmoer,
De Made, Raamsdonk, Sprang, Swaluwe, Waspik. 3 Strienreweerd ; de dorpen
z$n : Anthonypolder, Beyerland oud en nieuw, Cillershoek, Claaswaal, ‘s Gravendeel, Byenoord, Hitzert, Maasdam, Mynsheerenland, Numansdorp,
Puttershoek,
Strien, Westmaas. 4 Alblasserweerd : Alblas, Alblasserdam, Bleskonsgraaf,
Brandwik, Giesendam, Giesen-Nieukerk, Giesen-Oudekerk, Goudriaan, Molenaarsgraaf, Nieuwlekkerland, Ottoland, Papendregt, Sliedregt, Wingaarden.
5. Swgndregtseweerd : Barendregt, Dubbeldam, Heerjansdam, Hendrik Iden
ambagt, De Linde, Ridderkerk, Rijsoord, Swgndregt.
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Sw. 1605 blijft, (vertrekt ntiar Delft 1611.) Hearicus BrandSwalmius 1663 van Nieuwenhoorn, vertrekt naar Maaslandslugs
1670. - Groot Waspik en ‘s Gravelduyn, Johannes Brants 1699.
De afstammelingen van een der zoons van Henr. Sw. behielden
den Vlaamschen naam v. der Swalme, en die ziner overige kin.
deren volgden de lat@sche benaming ; een dezer genaamd Catharina
Swalmius tr. Pieter Brants, schout van Penakker en Nooddorp ;
een ziner zonen genaamd Hendrious had in huwelijk de dochter
van den Brielschen burgemeester Sem, en heeft zGn moeders
naam zijnde die van Swalmius bg den zijnen aangenomen. - Van
Eleazar Sw. bestaat een portret, gegraveerd door J. Suyderhoef
naar eene schilderg van Rembrandt.
Anasterdam.,
J. B. YAN YSSELDIJB.
Swalmius. Aan de Bgvoegselen op ‘t Vderl. Woordenb. van
Kok ontleen ik nog ‘t volgende: ,>Eleazar Swalmius, afkomstig uit een- oud en aanzienlik Hollandach geslacht, aan de
voornaamste Delfsche en andere familiën vermaagschapt, was
een der vier zonen van Henricus, den eersten pred. van Rhoon,
a”. 1580, alwaar h& na te Bleiswik gestaan te hebben en overleden
te zin, op zijn verzoek in de consistorie begraven is. Eleazar heeft
als pred. te Schiedam in 1616 de kerk van Utrecht eenigen t@l bi
leeninge bediend; in 1621 naar Amst. ber. gaven die van Sch. hem
niet over, vóórdat zulks door de Z.-Holl. Synode wierd gelast. Hg
werd 8 Juni 1652 in de Oude Kerk begraven. Het is aanmerkelik dat deze Eleazar en z$e twee broeders Arnoldus en Henricus,
waarvan de eerste te Westmaas en te ‘s Gravenzandeen de andere te
Alblas, Beierland, den Briel, Delft en Haarlem predikanten geweest
zin, tot zulken hoogen ouderdom kwamen, dat de eerste 47, de
andere 42 en de derde 49 jaren het leeraarambt waargenomen
hebben ; en zin van Arnoldus insgeliks drie zonen geweest die
ook ieder ten minsten 40 jaren op één standplaats den predikdienst
bekleed hebben. - Uit dit geslacht ‘t geen nog in wezen is door
de twee nagelaten zoons van wilen Dr. Johannes Sw. te Delft,
zoon van Mr. Adriaan, in 1747 pensionaris der stad Schiedam en
bewindhebber der W. 1. Compagnie, zijn vele predikanten, bg de
Reformatie in Nederland, voortgevloeid ; waarvan in portret uitgaat
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Eleazar, alzmede Henrious door Frans Hals geschilderd”. - De
2de druk van ‘t eerste dl der Gedichten van H. Kz. Poot (uitg. v.
Reinier Boitet, Delft, 1726) is opgedragen ~Aen den Heere Mr.
Adriaen Swalmius, Advooaet voor den Hove van Hollant, enz. enz.
In ‘t zelrde deel, en ook in ‘t 2de, komt nog een lofdicht op
dien heer voor. Bovendien bevat het le dl twee bisohriften: ‘t
eene bg de afbeelding van Swalmius, en ‘t andere bg dat van zgne
»gemaelinne Mejoffrouw Elisabeth v. Haring”. Ik gis, dat die heer
Swvlmias onzen dichter zeer aanmoedigde in zin liefhebber& ‘t
Blikt uit de verzen, en Poot zelf noemt hem daarin z$n *Maecenas”.
A.

AARSEN.

Trigland (XXXH, 220). In d e naamlist der Pred. van ‘s Gravenhage staat onder nr. XX: C. Triglandius SS. theol. doctor, ber.
voor X (H. Rosaenz) van Hoorn 10 Febr., bev. 11 April 1638,
+ 20 Aug. I672, ondertr. te ‘s Gr. 25 Maart 1640 Anna Hallingh, en 22 Dea 1643 Beatrix Snels, bë wie eene dr Geertruida, ged.
‘s Gr. 8 April 1646 (get. Geertrnida v. Srj’pestein wed. Mr. dom.
Snels en Geertruida Halling, wed. Jacob v. Wouw, rentmr van
Rgnland). Mr. Theodorus Triglandius heeft bU Cornelia Stalpaert
eene dr Christina, ged. te ‘s Gr. 21 Maart 2657 [get. Musanna
Elizabeth Triglandus (sic), denkelgk de latere gade van Willem
toe Water], en een zoon Pieter, ged. te ‘s Gr. 28 Jan. 1659.
‘s GmvenAcbge.
FRED. CALAND.
VRAGEN.
Eyma. Deze om des godsdiensts-wille indertid uit Frankrgk naar
Nederland ge weken familie voert, bkgkens lakafdruk, een klimmenden leeuw (?), met een ietwat schuinsloopend
kruisje rechts
en links van den kop; en een schildhoofd, beladen met drie dito
krui$es, naast elkander. Men vraagt eene joiste besohrgving als
ook vooral de kleuren dezez wapens.
Da %gnoox. Cette famille fut obligée de qoitter la France &
Ia suite de JO rhuation de I’édih de Naotes.. Une de ae~ branches
s’établit ea Hollandq OU elle compk plnsieurz officiera Mr. de
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Gignoux épousa Mlle Cornet et eut entre autres enfants: 1. Louis,
épouaa Susanns de Vriese et eut 1 fils ‘qui épouse une Eallungius
2. Th&&, éponsa le cap. de .oav. v. Cattemburch et cut des enfznts. 3. Benriette, éponsa un Onderwater et eut des enfants. Cette
fami& s&-elle enoore des représentants en Hollende 3 Quelles armes
portent-ils? Qaelles étaient les armee des v. Cattemburoh, et on+-&
encore des répresentants?
[Consulter sur v. Cattenburch : Nav. XXI, 313,4*; VI, 245,60, l*,
340 (Pa.)*, 74, 413, 5, 82; VII, 96, 317, 476, 520; X, 608. Les
astérisques indiquent la ddscription des armes.]
Roeten-Budde. Floris R., fils d’Ernst et de Geertruyd v. Markel,
épousa Geertruyd H. Qoels furent Ieurs descendantc+?
v. Stxyen-v. Bambeek. @erin v. Str., hourgusmestre d’dmsterdam en 1709, ép. Cornelia v. B,, fille de Nicolas et Cowelia Gerard,
Ont-ils eu des descendants ?
de Vroede-v. Willigen. Quel lien de parenté ex&t&+?l entre
Elizabeth de Vr., Qpouw de Mr. Jan de Witt, conseiller d’Amsterdam, et fìlle de kir. Francois, bourguemestre #Amsterdam; et de
Clara Roetem, - et Anna v. Willigen, épouse de Aegìdius v. der
Marck, cctnseiller de Leide 3
VaE-Bieber.
PIERRE DE WIlY ‘9.
v. Qrinsven, enz. Hester Y. Gr. te ‘s Hertogenbosch riep bij testament van 12 Juni 1651 de naar haar genoemde stichting in ‘t
aanzLJn, uit welke jaarl$s vgf prebenden aan vajf studenten uit
haar geslacht moesten ten goede komen, waarvoor een som van
duizend gl, aan renten werd bestemd. !&ue MSgen. biedt: Willem Geubela tr. Josina, dr v. Franken (Frank?) Jansen, brJ wie Josinr
@-Willem v. Wels bU wien Josina v. W. tr. Hermau v. Castereo)
en Jenneke [tr. Arent Jan v. Amelroye (wapen v. Châtillon met een
loopenden rooden vos), bg wien Josina v. A. tr. Mr. Rogier v.
Grinsven]. Rogier en Josina hadden tot dr straksgenoemde Hester,
die (volg. Le Roy, Théatre Sacré de Brabant) in de St. Jarnskerk
te ‘s Hertogenbosch begraven ‘werd met deze kwartieren:
IJ Vgl. Nau XxX1, 531, 633; XxX11,

299, 444. RED.
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Kivits
Grinsven
Son
Amerzoden ‘)
Kelst.
Merendonck Grnithuysen
Heese
Deze kwartieren zijn met ‘t bovenstaande strijdig. Wat moet
‘t zijn 1 En hoe is haar wapen P Men had te ‘s. Hertogenbosch twee
onderscheidene familiën v. Gr. - Elias Nuyts tr. te Amsterdam 17 Febr.
1653 Catharina Grebert geb. 18 Sept. 1634 uit eene Fransche familie.
Wat weet men van hem en ztin geslacht? - Isaac v. Uyterwëck
tot Heemse geb. lG47, + 6 April 1703, tr. Ermgard v. Kandwik,
dochter v. . ._. . . v. R. en . . . , . . .? Hoe is het wapen harer moeder?-Christiaan v. Lennep tot Putten, lid der rp v. Veluwe, Gecomm.
der W. Ind. Comp., t 1713, tr. Mechtelt Agnes (of Mecht. Anna)
Schaap, wede v. Joh. v. Haeften tot Putten, dr v. Wolter Sch. en
Johanna Voorne (Mr. J. v. Doorninck, Geslachtk. Aant.). d’Ab1. V.
G. noemt hare ouders Hendrik v. Schaap en Elis. Cnneg. v. Haeften
v. Verwolde. Wat moet het zin? Als de eerste donné juist is,
hoe is dan ‘t wapen v. Johanna Voorne?
G.
Swalmius (XXXIII, 204). Zeger v. Swalm, ridder, was geh. m.
Arnolda v. Beinhem, wier dr Friedecola, vrouwe van Lanrent’zberg, tr. Johan v. Pall.ant, heer tot Nolsberg en Kintzweiler, ’
bg wien Johan v. P., heer van Wildenburg en Berg, tr. Catha- rina v. Rotzelaer uit Vlaanderen, bi wie Maria v. P. (t15.51,
jeugdig, kort na haar huwelijk, naar ‘t schint) tr. Frederik
Schellart v. Obbendorff, heer van Gintzemich 2). - Waar woonde
gezegde Zeger v. Sw., die, naar gissing, omstr. 1440 geboren werd
en omstr. 1470 huwde. In ‘t belang der totdusver vruchteloos in
Vlaanderen gedane nasporingen opzichtens de ouders van Henricns
1580-1602 pred. te Rhoon (Nav. XXXIIT, 48,4G8, cl), vraag ik naar
de afstammelingen van Zeger, zoowel als van zijne broeders, zoo hij
die had. Weet men ook nog andere bronnen te noemen dan de
Nav. t. a. pl. bennttigde en de archieven van Gend en Keulen?
Frunkfurt
ald ïllaira.
SWALMIUS V. DER LINDEN.
‘) Amerzoyde of Amelroye, vgl. Nau. XxX111, 175, 334
3 Glimnich?

RED.
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Zrasmians.
De Volksstem meldt uit Middelburg (Transvaal) id.
20 Dec. ‘82, belangende de expeditie der Kaapsche Boeren (Boers)
tegen Mapoeh en Mampoer, o. a. het volgende: BMampoer is nog op
vrge voeten. Toen het Kopje, waar men hem dacht te vinden, genomen was, was de vogel gevlogen. HU bevindt zich nu met vrouw
en kinderen in Mapoch’s stad. De nederlaag, door Erasmus geleden, is aan hemzelven te witen. Het schijnt, dat hg met commandant Winterbach was overeengekomen, om gezamenlgk den
aanval te doen; de laatste zou den generaal met het plan bekend
maken en dezen verzoeken eene patrouille uit te zenden tot assistentie. In plaats nu van te wachten totdat Winterbach met z$e
80 burgers opdaagde, viel Erasmus den vijand alleen aan en werd
verslagen. Sommigen beweren, dat Erasmus zoo voortvarend was,
om den geheelen buit voor zich alleen te verzekeren. Anderen
weer verzekeren, dat hij vreesde dat de viand groote versterkingen
zou krggen alvorens Winterbach zich bg hem kon voegen. Één
troost is er, en deze is, dat er tnsschen de 40 en 50 Kaffers in
het zand beten vóórdat Erasmus zlJn weg door den vgandgebaand
had. Hij maakte ook 20 beesten buit. Zeven opperhoofden hebben
hunne onderwerping aan Joubert aangeboden. Zi behooren niet tot
Mapoch’s volk, doch z&r Makatezen, die b$ Lulubergen wonen.
Zi zullen in hunne oude woonplaatsen blijveo, te meer daar zIJ
als spionnen groote diensten kunnen doen. Den 18 Dec. hebben de
commandanten Cronjé en Erasmus, aan het hoofd van 300 Boeren
en 200 Kaffers, een Kopje aangetast tusschen het fort Potchefstroom en dat van Henning Pretorìus. De plaats was vol spelonken, en de Kaffers betrokken de burgers daaruit, zoodat het noodzakelijk was hen daaruit te verdrijven. De burgers slaagden evenwel
niet, en dynamiet had geen effect, voornamelUk omdat de spelonken
te groot waren daartoe. De Kaffers openden een geducht geweer31
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vuur en wondden drie Boeren. Drie spelonken liet men in de lucht
vliegen, en daarin vond men eene groot’e hoeveeIheid koren, Ook
nam men 60 bokken buit. Hoevele Kaffers er vielen is onbekend”.
In HZ. Ct. van 16 Apr. ‘83 is sprake van Abel Erasmus, bij
wiens contingent in den oorlog tegen de Kaí?‘ers in de Transvaal
zich in Maart 500 Swazies hadden aangesloten. Den 5 April deden
1500 Secocoeners, onder Erasmus, eu 500 Kaffers van Botsebelo
en Magato met gunstig gevolg een aanval op Makwane’s sterkte,
ten noordoosten van Mapoch’s stad.
Komt er op de vraag vau Nar. XXXII, 219 (vgP XXXI, 556)
geen antwoord in? Het zou denkelik niet van belang ontbloot ziju l).
Lutherana (XxX11, 421-3). Er bestaan nog twee rechtstreeksche
afstammelingen van Luther, die men te Kloster-Allendorf, in Thüringen, ontdekt heeft. Het zin een 32-jarig timmerman, Heiurich IJ.
en diens broeder Karel, die aan de hoogeschool te Jena in de
godgeleerdheid studeert. Deze tak der familie L. heeft genot van
een fonds, dat elk harer leden eene som van 50 th. verzekert bi
hunne bevestiging, hun intrede van de leerjaren en hun huwelgk.
Karel wordt b$ zijne studiën uit dit fonds ondersteund. De
vader dezer beide jonge mannen was metselaar te Berl$, waar
de dochter eens raadsheers, voornamelfjk uit vereering voor de
nagedachtenis des grooten Hervormers, met hem in den echt trad.
Zi werd om dezen stap door hare familie verstooten, onterfd, en
stierf in armoede.
Te Erfurt vierde men 5112 Aug. ‘83, met ‘t oog op 10 Nov.,
als wanneer ‘t 400 jaren geleden was, dat de Kerkhervormer ‘t
levenslicht zag, - een Luther-feest, onder medewerking van een
groot aantal studenten, omstreeks 800, uit verschillende Universiteiten. Een historische optocht, voorstellende de komst van den
Hervormer als kerkelgk gevangene te Erfurt, toen ha reisde van
Wittenberg naar den rijksdag te Warms, was het merkwaardigste
gedeelte van dit feest, waaraan de gebruikelgke redevoeringen niet
*) Erasmus treft men reeds in 1628, - dus nog tijdens het, leven van den
grooten Desiderius, - als voornaam aan ; immers Erasmus v. Eek was d e s t i j d s
dingmeester te Nymegen. Zou hij een v. Eek v. Pantaleon geweest zin?
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ontbraken, o. a. in de Augustgnerkerk te E., waar L. op zin doorreis predik-, en thans de Lic.-theol. Rietschel, condirector des
theol. seminars, Oberpfarrer en Superintendent te Wittenberg, eene
voortreffelijke rede hield, naar aanleiding van denzelfden tekst, door
L. toen behandeld, t. w. Ev. Joh. 20 vs. 19. Luide was b$ dien
optocht ‘t gejubel, waarmee de studenten des Kerkhervormers beeltenis begroetten, welke men bg die kerk had geplaatst, doch eerbiedig zweeg het, toen in de groep de wagen naderde, waarin L.
gezeten was. Zijn rol vervulde een burger van E., wiens gelgkeuis
met den Hervormer inderdaad treffend was. Hg vertoonde een
echten Luther-kop. Die zestiende-eeuwsche lage huifwagen, waarin
Amsdorf naast, Pezensteiner en Suaven tegenover - den Hervormer, werd begeleid door een 25-tal studenten en gevolgd door
Crotus Rubianus, 40 professoren, raadsheeren en magisters te paard,
onder wie Justus Jonas, Sturz, e. a. Vóór de kerkdeur stond hij
stil, en ‘t koor hief aan:
Wie weihevoll eind diese tiallen
Hier ging der als Gebundner ein,
Der nach des Höcheten Rath nns allen
En Hort der Freiheit sollto sein.

Toen beleefden de duizende feestvierders met hunne ontbloote
hoofden een zeldzaam aangr$pend oogenblik, men vond zich gansch
verplaatst in Luther% t$d en gevoelde levendiger dan ooit de grootheid, smart en beteekenis van zlJn strijden en werken. Te E. kon
men zien, hoe nauw nog altoos de band is tusschen ‘t Duitsche
volk en den Hervormer. He is een echte Duitscher geweest, de
schepper van ‘t Duitsche proza, de vader van ‘t kerkelgk volksgezang, de vertegenwoordiger van Duitsche trouw en humor, de
verdediger ‘van Duitsche vrgheid tegenover Paus en Keizer. Niet
enkel als Reformator, als zoon van Duitschland leeft Maarten
Luther voort.
De studenten-optocht richtte zich 9 Aug. naar den Wartburg,
waar het feest met het zingen van Luther% lied .Ein feste Burg
ist unser Gott”, gevolgd door ‘t volkslied, eindigde met dank aan
‘t Opperwezen, dat dezen grootsten zoon van Saksen geboren worden deed.
Eene #Levensschets van Dr. M. Luther” en >Gods werk in en
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door Dr. M. Luther?’ - van de hand van J. P. Schaberg, zagen als
feestgaven voor den gewichtigen berinneriagsdag, Oct. ‘83, b$
J. H. v. Peursem te Utrecht ‘t licht. Hieraan gingen ia Duitschland, waar men 1883 het Lutherjaar heet, vooraf Rogge% BLutherbüchlein”, Disselhoff’s BLuther”, en audere uitgaven, van Baum,
Baur, Völter, Köstlin 1). Aan tegenschriften ontbrak ‘t ook niet.
Opmerkelik was dat van een gewezen Lutherschen pastor Ebers,
die zóó vinnig in Z&.I schrijven moet geweest zijn, dat R. Kath.
bladen zelfs er hunne afkeuring over te kennen gaven. - Gansch
anders daarentegen de beroemde R. Kath. geleerde Dr. Döllinger
te Munchen,
die op de vraag, of ook de Duit,schers,
die niet tot
de Evangelische kerk behoorden, met een goed geweten aan de
viering der Lutherfeesten konden deelnemen, dit classiek antwoord
gaf : DZelfs al laat men in Luther den godsdiensthervormer ter
zijde, dan zijn nog z$e verdiensten opzichtens taal, letterkunde,
gezang l), schoolwezen, enz. groot en duurzaam genoeg, om alle
Duitschers tot onsterfelijken dank jegens hem te verplichten”. De oud-hoogl. Dr. 3. H. Scholten (Leiden), schreef in de Nov. aflev.
van Bde Tijdspiegel”, BMaarten Luther 1483-1546”, en hg Tj. v.
Holkema te Amst. verscheen eene &uther-feestplaat”,
waarop de
Hervormer is afgebeeld, met de hand op den Bijbel, de bekende
woorden sprekend : >Hier sta ik ; ik kan niet anders”. Daaromheen
kleine tafereelen uit zlJn leven, zin geboorte - en zen sterfhuis.
BLuther’s Bijbelvertaling”, door Dr. J. G. D. Martens te Amst.,
vormde ‘t hoofdopstel in ‘t November-nummer der SStemmen voor
Waarh. en Vrede”, in de Oct. aflv. van welk tgdschrift de redacteur Dr. A. W. Bronsveld, pred. te Utrecht, ‘t door hem te Erfurt
medegevierde Lutherfeest van Aug. 11. in zin naïf-religieusen trant
beschreef. Dr. Martens gaf ook in ‘t licht ,De hoofdtrekken van
L.‘s Theologie” (als theologie der gewetensvriheid; Amst., H.W.
Mooij, ‘83), en Prof. Dr. J. J. v. Toorenenbergen sprak 12 NOV. ‘83
1) Prof. Köstlin te Halle, beter dan iemand met Luther% schriften bekend,
heeft thans aangetoond, dat ‘t bekende distichon:
oWer nicht liebt Weib, Wein und Gesang,
DDer bleibt ein Narr sein Leben lang”;
nergens bij L. voorkomen, en eerst honderd iaren geleden in een gedicht van
Julius von Voss te vinden zijn.
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in eene openbare les aan de Universiteit te Amst. eene rede uit
BLuther aan de Hoogeschool” (Am&, Höveker, ‘83).
In verschillende plaatsen in Nederland, vooral te Haarlem (zie
Hl. Ct. v. 13 Nov.), had de gedachtenisviering een feestelgk aanzien, en in de Groote-, de statige St. Lebuinuskerk te Deventer 1)
was een 3000tal belangstellenden vereenigd. De zanguitvoering,
die ter gelegenheid van het 11 Nov. jl. bij de Luthersche gemeente
te Zwolle gevierde Lutherfeest plaats had, gaf aanleiding tot ‘t oprichten eener koraalvereeniging ter stede, uit leden dier gemeente,
waartoe reeds ruim een veertigtal zich verbond.
In Engeland had zich, onder voorzitterschap van Lord Shaftesbury, eene commissie gevormd van invloedrgke personen, ter viering
van dit gewichtig feest, waartoe door haar al de protest. kerken
waren uitgenoodigd. Op den geboortedag zelven, 10 Nov., worden
in de Exeter-Hall te Londen voorlezingen en redevoeringen over
Luther’8 leven gehouden. Des Zondags had de kerkelijke viering
plaats, en des Maandags, 12 Nov., werd in de Exeter-Hall andermaal eene groote conferentie aan die herdenking gewijd. Men zond
een telegram aan keizer Wilheltn, met den wensch dat Duitschland en Groot-Brittannië beiden in staat mochten zijn bestendig
den zegen te genieten en te handhaven, door de Kerkhervorming
ontvangen. Aan lord Shaftesbury bood men een voor het doel geslagen gedenkpenning aan, en er werd een met lauweren gekroond
portret des Hervormer8 onthuld.
In Frankrijk trok ze de aandacht weinig. Alleen hielden te
Pa@ sommige Lnthersohe predikanten lezingen over L., en 11 Nov.
een bgzonderen avond-dienst, waaraan de predikanten der Calvinistisch-Hervormde en der Vrije Kerk deelnamen. 0. a. beschouwde
Edmond de Pressen& L. als den idealen vertegenwoordiger der
beste zijde van ‘t Germaansche ras en den grooten zielenbevrijder.
In ‘t Jonrnal des Débats legde hij deze merkwaardige getuigenis neder :
PIndien uit deze in enthusiasme alle voorstelling tebovengaande
feestviering iets gebleken is, dan is het bovenal de macht, welke
het godsdienstig gevoel nog hedentendage uitoefent over hetzelfde
1) Zie die kerk met haar krypt of krocht door den opzichter-teekenaar der
voorm. Riks-adviseurs bouwkundig beschreven in Bidragen tot de Geschied.
v. Overysel (Zwolle, Tgl, 1879) V, 179-82.
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Europa; waarover met zooveel kracht de adem der critiek en der
vrie wijsbegeerte is heengegaan, W;j beoordeeleu het niet, wij
constateeren slechts. Men zeide ons, dat na de godsdienstige en
na de metapbgsische maatschappi wi aan eene derde kwamen, de
positieve maatschappa, waar alles wat buiten de verschijnselen ligt
naar het gebied van het onkenbare verwezen wordt, om daar in
eene ondoordringbare wolk te sluimeren. En zie, juist uit deze
wolk is die vlam voortgeschoten, welke de ziel niet slechts van
één volk, maar van millioenen menschen in gloed heeft gezet bi
de herinnering van een godsdienstheld; want wat men ook zegge,
wat men ook doen moge, dat is het geweest wat de menigte ontroerd en in vuur gebracht heeft. Niet enkel den man der vrgheid
heeft men op dien grooten dag in alle toonen verheerlgkt, maar den
man des gcloofs. Indien het gedachtenisfeest aan Erasmus in plaats
van aan Luther ware gewijd geweest, zou het buiten de Universiteiten nauwelgks weerklank gevonden hebben, ‘) Mocht men beweren, dat het ten slotte bg deze groote beweging niet om godsdienst te doen was, maar om eene soort van opwinding van den
germaanschen geest, dan zouden w;j antwoorden, dat niets minder
juist is. Wat alles beheerschte, was de godsdienstige idee, de heugenis der Hervorming, in haar verreweg zuiverst en roemrgkst,
in haar scheppend tijdvak”.
Plechtstatig was de dienst te Berl@ in de Domkerk, in tegenwoordigheid van den Keizer en zin gansche IIof, allen in groot
uniform en gala-oostuum. -- Opmerking verdient vooral, dat op
het Kapitool te Rome in de kapel der Duitsche ambassade eene
godsdienstoefening ter gedachtenisviering gehouden is, b$gewoond
door Prins Alexander van Pruissen en den Duitschen gezant von
Keudell met zijne secretarissen en attachés. - In de VereenigdeStaten hield men allerwege openbare samenkomsten, godsdienstoefeningen, muziekuitvoeringen, waarbij natuurlik de Duitschers
voorgingen, doch aan de meeste namen personen van allerlei
landaard deel, en te Washington onthulde men een naar ‘t onlangs
te Worms opgerichte nagebootst standbeeld des grooten mans.
De vierhonderdste geboortedag van Luther werd te Paramaribo
l) Vgl. ‘t spreekwoord: DErasmus legde ‘t ei, en Luther broedde ‘t uit”.
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met veel opgewektheid en groote deelneming in de protestantsche
kerken gevierd. L>e kerk, die naar Luther heet, was met groene
guirlandes geheel en al versierd, een balcon had men gebouwd
voor het koorgezelschap, en Luther’s beeltenis, door groen omgeven,
aan den predikstoel bevestigd. In die feestelgk versierde kerk werd
op den avond van Luther’s geboortedag, den loden Nov., godsdienstoefening gehouden, zoomede op den volgenden morgen en
avond, telkens onder leiding van Dr. Zaalberg, die boeiend sprak
over Luthers beeld, werken en handelingen en de daaruit voortgevloeide gevolgen ; terwil het zangkoor onder leiding van B. Heyde
het zine bidroeg om de menigt,e recht feestelik te stemmen. In de Hervormde kerk werd godsdienstoefening op zondag-morgen
gehouden en was er tot opluistering van het herdenkingsfeest eveneens eene koorvereeniging onder directie van J. N. Helstone aanwezig. Het daarvoor gebouwde balcon was liefelijk versierd, terwijl
groene guirlandes, in wier midden het portret van Dr. M. L. prikte,
het voetstuk van het orgel omgaven. Ds. Hoogvliet, die de gemeente voorging, gaf eene korte, maar volledige en boeiende schets
van Luthers leven en werkzaamheid en sprak daarna over de
onwaardeerbare zegeningen der Hervorming. Het koor liet zich nu
en dan hooren, en Helstone’s fraai orgelspel met begeleiding van
de clarinet door den heer de Vries, zetten meerdere plechtigheid
aan het feest b& - Zondag 25 Nov. had in de vereenigde protestantsche kerk te C~u~cco de viering plaats. Ds. J. A. Tydeman
hield eene feestrede naar aanleiding van Matth. 11 vs. 9. Ook in de Moravische Broederkerken werd Luthers geboortedag
op plechtige w&e herdacht, - Vele Protestanten hebben door
het uitsteken van vlaggen op zaterdag en zondag, 10 en 11 Nov.,
getoond het Lutherfeest te gedenken.
Ter Universiteits-bibliotheek te Groningen bevindt zich een N.
Testament van Erasmus, dat door Luther gebruikt ea van vele
aanteekeningen voorzien is.’ Het draagt op het eerste blad Luther’s
handteekening, en verder een aantal handteekeningen van de ver.
schillende bezitters van 1550 tot het begin der vorige eeuw, toen
het door den Leidschen predikant Alberthoma aan z@e vaderstad
Gr. geschonken werd. Onder de vele aanteekeningen van den Hervormer zin sommige van uitlegkundigen, andere van polemischen

480

GESCHIEDENIS.

aard; deze laatsten zijn gericht tegen de verklaring van verschillende plaatsen, door Erasmus gegeven.
De Vereeniging voor Hervormings-geschiedenis (Verein fìr Reformationsgesch.), die bi gelegenheid van het Luther-eeuwfeest gesticht is, ziet haar ledental reeds tot boven de 4500 geklommen.
Zi stelt zich voor op degelike geschiedvorsching steunende bijdragen te leveren tot den Hervormingstijd. Het tweede nummer,
door haar thans in het licht gegeven, bevat eeue levensbeschrijving
van Heinz VBII Wolfenbuttel. Deze is niet alleen merkwaardig om
de zorgvuldige bewerking van het leven van dezen tegenstander
der Reformatie, maar ook omdat ze eene eerherstelling van hem
mag heeten, daar ze hem, vrij van de bitterheid vau den geloofshaat, waarvoor hij in de 16de eeuw bezweek, teekent zooals bij is
geweest : een man, die ter goeder trouw streed voor de Kerk, waarin
hi was opgegroeid. Het derde deel zal eene nieuwe uitgave bevatten van Luther’s geschrift .Aan den Duitschen Adel”, met de in
onze dagen onmisbare ophelderende aanteekeningen van prof. Benrath.

,

Qodshuizen t e D o e s b u r g . D e Nav. XxX11, 3 7 1 , g e u i t e v r a a g ,
dat het Hospitaal der Dnitsche ridders ter stede omstr. 1460 in ‘t
thans nog bestaande gasthuis veranderde, zal wel bevestigend dienen
beantwoord. Een .hospitaal” toch (hospitale) was wel oorspronkelijk
een verblgf (hospitium) voor vreemdelingen, maar werd later identisch met Bgasthuis”
(nosocomium). Daarom leest men bijv. bij
‘t bericht, dat een uurwerk in den toren van ‘t Tielsche gasthuis
a”. 1562 geplaatst werd, in ‘t Chron. Tielense, p. 570: pin turri
Hospitalis nostri ac Nosocomaei”, enz.; - dus één en ‘tzelfde gebouw.
Tusschen
Doesburg en Dieren bezat ‘t Duitsche Huis, balye
van Utrecht, aanzienlijke goederen: zie Nav. XXIII, 61, 2; VII,
2 2 9 , 3 7 3 ; VIII, 4 7 8 , e n v g l . Tegenw. S t . v . G e l d . , b l . 5 1 4 .
Zie de gift eener jaarrente, door Heese Gruiters (de Gruyter)
als weduwe van Roelof Momm, uit het huis van Goossen v. Rouwenoort en zijne gade Aleid Sigincks (lees: Giginck) te Doesburg
16 Mei 1568 aan ‘t gasthuis t,er tede v.e rmaakt, mitsgaders den
giftbrief zelven (oork. op perk. m. zegel, in ‘t stads-archief), medegedeeld in de prachtige DBijdrage tot de Gen. v. ‘t Gesl. M.” door
H. M. Werner (Venlo), in Herald. Bibl. 1883, bl. 151, 237, 8. Is
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in dat rgke opstel (bl. 127) ook ao. 1433 sprake van ‘t Beg$enklooster ter stede; ibid. bl. 128 en noot 3, vindt men gewaagd van
verkoop eens perceels, een veld-slag in Angerloobroek, i. d. 3 Juli
1451 en 5 Jan. 1456 door Joh. Momme van Keil en Henric v.
Heeckereu aan ‘t Fraterhuis te D. - Geeft Mr. J. A. Nijhoff
(Verzam. v. Oork., VI, 2, bl. 871) bericht van eene kroniek, ,De
Orta Domus Fratrum in Doesborch a”. 1425-1559”, afkomstig
van dat Fraterhuis zelf, en thans in ‘t bezit van den heer Tengbergen aldaar; wegens de zeldzaamheid van dat document is waarschijnlijk mededeeling des hoofdinhouds, zoo die totdusver nog niet
elders geschiedde, in dit maandwerk wenscbelijk te achten. ,4an
dat Fraterhuis behoorde o. a. de Fraterwaard, in Tegenw. St.,
bl. 514, beschreven als een Bvoornaam Landgoed” bij Dieren, waarover vanwege den Prins van Oranje, stadhouder van Gelderland,
als eigenaar, destgds (a 9 1740) een rentmeester en een griffier (der
leenen) waren aangesteld.
Snouckaert. In 1687 verkocht Jhr. Jacob Sn., gehuwd met
Machteld Adriana v. Rhenoy, zijne heerlijkheid Berkel, Rodenrijs
en den Tempel aan Judocus Kruger, pred. te Berkel c.a. ‘t Is
naar alle waarschgnl~kheid deze verkoop dien Halma bedoelt, als
hë van een Roomschgezind heer spreekt, van wien Ds. Kruger
dit goed kocht en met wien hg en zoomede de gemeente op gespannen voet achi$en verkeerd te hebben.
8. AARSEN.
Eymeren (XXXIII, 104, 200). Eimeren is eene buurschap onder
Elst. Het geslacht v. Eimeren was in de Middeleeuwen een der
aanzienlijksten te Arnhem. De namen Eimeren en Emmerik zgn
volstrekt niet één l), en ‘t is ook niet waarschfinlijk dat het adellijk
stift te Eimeren iets te maken had met Emmerik ‘of een stift
aldaar; noch met het Duitsche huis. Dat men toch eens voor goed
breke met de gewoonte om uit klankverwantschap van namen iets
te willen bewëzen. Een naam opaicbzelf bewijst niets 2).

A. J. c. KREMER.

1) Dit is ook geenszins beweerd, maar wel dat er nauwe verwantschap
tusschen beide namen bestaat, gelik de varianten leeren.
R ED.
“) Dit moge ten aanzien van geslachten soms gelden, ten aanzien van plaatsen gewis niet, al ware ‘t alleen maar.om taalverwantschap te constateeren,
met den aankleve van dien.
R ED.
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[BOnder ‘t rech tsgebied van Elst verrees een nonnenklooster en gasthuis op onzer Vrouwenberge te E., nu in eene landhoeve veranderd,
welke, met den naam van ‘t klooster, ook nog de oude breede kloostergracht behield. Het aan ‘t klooster verbonden gasthuis doet ons
vanzelf gissen, dat de nonnen van E. tot de Franciscaner Tertiarissen zullen behoord hebben, van welke orde de krankenverpleging
in gasthuizen en hospitalen een hoofdbezigheid uitmaakte. Met
volkomen zekerheid kunnen we dit zeggen van ‘t Zusterhuis te
Huissen, dat vermoedelijk in de 15de eeuw ingesteld, zich tot ‘t
begin dezer eeuw staande hield”. Aldus Johs. Hk. Jonckers in een
belankrijk opstel >De Middeleenwsche Christ. Kerk in de Overbetuwe”
(in Geld. Volksalm. 1875, bl. 141), die aldus voortgaat: BDat de
nonnen te E. onder Elst, zoolang zij er waren, de Hervorming niet
hebben bevorderd, laat zich genoegzaam afleiden uit de volksoverlevering volgens welke haar klooster door de Hervormden met
geweld geëigend en ten deele verbrand is, ‘t zij door inheemsche
geuzen, ‘t zij door vreemd geuzen-krijgsvolk, ter@$ zi zelve naar
het Cleefsche Hnisseu, - vgl. Nuv. XXVII, 428; 1X, 90, - de
wik namen en ‘t getal der kloosterzusters aldaar vermeerderden.
De kloostergoederen van E. legden, evenals die der oud-Geldersche
ahdg van ‘s Gravendaal of ‘t, N1Je klooster, na hun secularisatie den
grondslag tot het nog bestaand geestelgk rentambt van Overbetuwe,
maar zin in den loop dezer eeuw verkocht”. Zie t. a. p., bl. 156, 7.1
Elisabeths-klooster te Huissen (XXIX, 90). Dit klooster was een
adellijk jufferstift, want een lid der adellike Betuwsche familie v.
Hövell, t. w. Johanna Maria Gertrudis v. H., geb. te Andelst
18 Febr. 1715, nam als geestelijke zuster daar haren intrek, alvorens in het Ursulinenklooster te Elten te gaan; zie NW. XXVH, 428.
Ook namen de geestehjke zusters van het adellik jufferstift te
Eymeren in den Hervormingstgd de wijk naar dit klooster; zie
Nou. XXXIII, 482. Namens den Pauselgken nuntius Joh. Angelus
Arcimboldus ontving 6 April 151G Bartholdus v. Dusseldorp te H.
een aflaatbrief, welke langen tgd in het archief der kerk te Drie1 is
bewaard geworden. Tot 23 tilei 1802 bleef Huissen Kleefsch, en is nog
sterk Roomschgezind, - van welke Roomschgezindheid z&re processie
of omdracht op Sacramentsdag, zlJn schuttersfeest op St. Jan, enz.
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nog een levendig denkbeeld geven; evenwel is de bedevaart, die
naar de buurschap Malburgen aldaar, - o. a. in 1396 door Catharina,
dochter van Albrecht graaf van Holland en gemalin van Willem
hertog van Gelre, -- placht gedaan te worden, zóólang reeds in
onbruik geraakt, dat men niet eenmaal meer weet van welken
heilig er graf of reliquieën vertoond werden. Vermoedelik hebben
eenige achterblivers uit de krijgslieden van Hendrik van Brederode,
als deze uit Amsterdam naar Duitschland week, den grond gelegd
tot de eerste Hervormde gemeente te H., welke daarna door b$
gekomenen uit Wesel een weinig vermeerderde, en zinspeelt hierop
het kerkelik zegel dier gemeente, dat het gewone monogram van den
naam Christus vertoont, met het omschrift .In hoc (signo) vince”,
als wilden die eerste Hervormden hunne hoop daarmede uitdrukken,
dat zij onder dit nieuwe geestelijk vaandel de overwinning zouden
behalen, welke hen begeven had ouder hnnne vroegere vaandels,
door Brederode’s krijgslieden, bg hunne verstrooiing, verscheurd. Men zegt, dat ‘t gemeentebestuur van Maastricht in onderhandeling
is met de Eruisheeren te Huissen, om hun de gebouwen af te
st,aan, welke vroeger aan die Orde toebehoorden en thans tot
lyceum en bergplaats worden gebezigd. Dit zou dan ‘t tiende
klooster te M. worden,
Vitte. De vraag van Nau. XXXII, 121, bekomt uit Nijhoff’s
Oorkonden, I, bl. 354, een duidelijk en volledig antwoord. De burgers van Zutfen en Harderwijk hadden in 1316, 26 van Erik en
’ Waldemar, koningen van Denemarken, aanmerkelijke voorrechten
en handelsvriheden verworven. Zie de deswege uitgevaardigde, door
Sligtenhorst (Geld. Gesch., bl. 588 vg.) uitgegeven brieven. Te
Skanor, eene st,ad in Skania (Schoonen), zrj’nde thans de zuidelgkste uithoek van Zweden, alleen door de Sond van het Deensche
eiland Zeland afgescheiden, laadden en losten zij hunne goederen,
hadden zg hunne magazijnen, pakhuizen en winkels. Doch Denemarken was toen een tooneel van partijschappen’en bloedige burgertwisten, van welke sommige grooten zich bedienden, om de
schoonste bezittingen der kroon onderling te verdeelen. De zwakke
koning Christoffel 11, vroeger door zijn eigen onderdanen van den
troon gestooten, herwon dien in 1331, o. a. door Skania aan den
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graaf van Holstein te verpanden. Maar de inwoners van dat gewest, weldra zijne overheersching moede, schudden reeds een jaar
later zijn juk af, en stelden zich onder de bescherming des konings
van Zweden Magnus 11. In Nijhoff’s verzameling bevindt zich
(sub; no. 308) een charter van dezen i. d. 7 Nov. 1335, waarbi
hij verklaarde ter wille zijner gemalin Blanche (ar v. Jan markgraaf van Namen) aan de burgers der stad Zutfen te vergeven
wat zg een jaar te voren op de jaarmarkt te Skanor tegen hem
hadden misdreven. Ook de Hollandsche en Frieache steden, inzonderheid Amsterdam, verwierven in 1368 van den Zweedschen
koning Albrecht uitnemende handelsgunsten, tengevolge waarvan
ze op Schoonen
hunne kantoren (vitten) vestigden. Zie Wagenaar,
Besch. v. Amst. 8~0, 11, 155. De vitte (vitte) van Nav. XXXII, 121,
was dus een handelskantoor, dat ten behoeve der stad Z., onder
directie van Evert v. Diepenbroek, in 1451 te Skanor geopend werd.
J. A.

V R A G E N .
Urafatede
der Gravin van Solms te Utrecht. In de ,Gids voor reizigers door Nederland” van P. H. Witkamp, uitgave van J. H.
Laarman, Amst. 1847, komt bl. 302 bg de beschrgving der Domof St. Maartenskerk te Utrecht voor : > Ook de beminnelijke gravin
DAmalia van Solms (geb. 1602 $ 1675) de echtgenoote van prins
BFrederik Bendrik, ligt in deze kerk, in eene afzonderlijke kapel,
»begraven. Hare grafplaats praalt met beeld- en lofwerk”. Uit’
een boekje, gedrukt te Delft bij Caspar v. Graauwenhaan, zonder
jaartal, doch zeker uitgegeven t$ens of kort na de begrafenis
der Gouvernante prinses Anna, en ten titel voerende: .AfbeeldinBgen der Heerlijke Graftombe en van de Oude en Nieuwe Grafakelaer der Printen van Oranje met alle de kisten zooals die in
Baat Graf geplaatst zin, etc.“, - blikt dat het lak van Amalia
van Solms, wede. vau Frederik Hendrik, het laatste lik was dat
in den Ouden-kelder te Delft geplaatst is geworden. De Hedendaagsche Historie of Tegenw. Staat van alle Volken, dl. XXI, bij
Isaac Tirion 1758, zegt bl. 371: SVoorts staat, in eene afzoncler,l$ce kapel (der Utr. Domkerk), de grafstede der graavinne van

.

485

~ESCBIEDENIS.

PSolms, die, met alle de hedendaagsche fraaiheden van beeld- en
Blofwerk keurlijk versierd is”. En iets lager: Het (Bisschopshof)
awerdt, ten tgde van Prinse Willem 111, door de Staaten aan de
agraavinne van Solms ter bewooninge gegeven”. Onder de 5-7
Nov. ‘83 verkochte boek- en plaatwerken, etc., nagelaten door den
hr. J. de Kru$T te Utrecht, kwam onder de Historie-prenten op bl.
35,’ no. 582, voor : DAfbeclding van den moedwil aan het stoffelijk
Boverschot en de Graftombe van de gravinne van Solms in de
,Domkerk te Utrecht”.
Dat Amalia van Solms in den graf kelder te Delft ligt, en Witkamp misgetast heeft, is, dunkt rn& buiten kijf; maar wie was dan
de Gravin van Solms, aan wier graf en lijk de patriotten deden
blgken hoe groot hun vaderlandsliefde was.
E. PEL

ERFMANN.

De Molenaer, enz. Wie zlJn de afstammelingen, hetzij rechtstreeks, hetzij in een z$ak, van Jan de Molenaer, 1345 beleend
door Willem IV, graaf van Holland enz., met het ambacht van
Graeflant, later Ammers-Graveland of Groot-Ammers geheeten, gelegen in den Alblasserwaard? - Wanneer is de heerlgkheid
Graveland onder de baronie van Liesveld gekomenP Het behoorde
reeds daartoe in 1541. - Is ‘t bekend of de heerlijkheid Graveland,
indertijd aan den een of ander door koop is overgegaan of waar
de desbetreffende stukken te vinden zin?
v. s.

OUDHEID=, NUNT- EN PENNINGKUNDE,
Grafschriften te Sluis (XXXIH, 367). Bi een onderzoek ter
plaatse waar eenmaal de St. Janskerk alhier stond, ontdekte ik
nog een paar steenen. dHeer Franpois Engels, in zin leven Griffier en Ontfanger slands van den Vrgen overleden binnen deser
stede S1uy.s 20 Sept. 1650 en jonkvr. Snsanna du Rieu s$r
huisvr. sterf 31 Dec. 1676 oud 65 jaren, mitsgaders hare kiuderen Franpois sterf den 28 Oct. 1647, Susanna sterf 14 Sept.
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1648 en jufvr. Maria Engels huisvr. van Sr iMailliart van de Bussche 1) overleet den 24 augnsty lti57”.
Hierboven : mannel. wapen, veerenpen ; vrouwel. wapen, drie (2,l)
eenden, boven twee golvende dwarsbalken. Halfaanziende helm,
met gebladerden boom tot teeken.
<<Hier ligt begraven Anthonia Balkenende, huisvr. van den Heer
V. F. Bogaard, stierv den 25 Aug. 1782, oud G9 j. en de heer
Vincent Ferdinand Bogaard raad pensionaris slands van den Vr$e
die stierv den 3 Maart 1790 oud 80 jaren”.
Hierboven: In blauw keper van rood, vereeld van drie vruchten
(ongebolsterde doorgesneden noten, met gouden pit?)
Een derde steen droeg den naam >Ja’n Sarragon”.
Voorts nog een zerk, van welke alleen de wapens boven den
grond uitsteken, t. w. mannel.: gevierendeeld, 1 en 4 keper verzeld
van drie 8p. sterren; 2 en 3 gelik-armig groot kruis, in elken
der vier hoeken verzeld van een dito klein kruisje; - vrouwel.:
schuine balk beladen met loopenden leeuw (of hond).
In de Lettervruchten van ‘t Depart. Sluis, der Maatsohij tot Nut
v. ‘t Algemeen, jaargg. 1824 en ‘26, staan nog vermeld: op een
wapenbord boven den ingang der burgemeestersbank,
1). 0. M.
Nobili Majorum prosapia rara virtute multaque ernditione atque
insigni morum lepore spectatiss. juveni D. Daniel Schelkens qui
in primo aetatis flore Slusae in Flandria in Ministerio Cbristi pie
obdormivit Ao. aetatis XXV sospitatoris MDCXXXIIX Mense
Septembri die quarto.
Vita venit “ ) trutinanda actu non tempore tanquam 5);
Pretiosa vernm 4, haud mole sed pretio vigent.
Bla brevis spatie, longa actu, fine beata
Tibi, beate, vita, Schelkens, obtigit.
Patria te flemus, te Ecclesia, nam sibi civem
Quem Coelites scripsere plorari nefas.
1, L.

Sepulture van Pieter de Backere, fs. Pieter, die overleet -in ‘t
jaer XVC XXXXVI in Nov.
1) Van ‘~Hertogenbosch.

RED. “) est?

RED.

3, tantum? RED. 3 enim? RED.
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Sepulture van Anthonine, dr v. Anthonius Bouwinesch, voorz.
Pieter geselnede, starf 5 Dec. XVo XXXX. En van Iacquemine dr
v. Adriaan de Clerx voorz. Pieter tweede wëf overleden . . , .
Op de witte zerk kwamen behalve de levensgroote afbeeldingen
dezer drie personen nog de volgende regelen voor:
Doet deugt van dat hu God geeft,
Terwgle dat et es dat ghij leeft;
Want als ghi zult wezen doot
Ghg en hebt er niet aen cleen nog groot.
Die ghene diet ghij ‘t laeten zelt
In goet in ,huusen ofte in gelt,
Die zulder messchien me in zonden leven
En lette1 om hu arme ziele gheven
. . . . . . . . . ..a . 0
De keerse ligt wel die voren gaet:
Niemant op een ander verlaet.
Op een kleine witmarmeren zerk stond:
BHier leght begraven zuster Cathelegntje. Aa 1578 den 9 in
Maerte. Bidt over de ziele”. ‘t Overige was uitgesleten. Het oude
volksverhaal zegt dat ‘t geheele opschrift luidde:
Hier ligt zuster Cathelyntje :
ZlJ heeft geleefd gelik een zwijntje,
Zij is gestorven als een verkje;
Daarom ligt zi onder dit zerkje.
Een blauwe zerk waarop in Gothische letters :
*Hier leghet begraven Boudio Damaert, die staerf ~ccoxxxvi~ den
I
xii2ten dach va Nov. Bid God over de ziele.
In den muur gemetseld een witte zandsteen, waarop:
.Hier onder lect Wille van Cadsant die sterf MCCCV.
.Hier leght Marie Wil& wiif vä Cadsant die sterf MCCCX.
-k t 4.
Een zeer oude tombe met mannen- en vrouwenbeeld. Opschrift
in Gothische letters :
Hier leghet Thomaes vä Scoenevelt fs Willems van Scoenevelt
die welke va deser werelt verleet in ‘t jaer MCCCCX.VII den 7
dach van Laumaent (of Hoogmaent).
Hier leghet Jonckvrouwe (verder uitgesleten).
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Een prachtig wapenbord met acht kwartieren, alsmede trophee
van wapenen, waaronder een blauwe zerk met dit opschrift:
Hier legt begraven Franpois Nicolaes Baron van Fagel, in zin
leven Generael over de Inf. van den Staet der Ver. Ned. Mestre
de tamp, Generael van den Koning van Portugal, VeltmaarschalkLuit. ten dienste Sgner Keiserlgke Majesteit, Col. over een Reg.
te voet, Chatelain en Gouverneur van Sluis en de andere steden
en forten in Staats-Vlaanderen. Obiit 23 febr. 1718.
Een fraaie tombe waarop:
Icy gist Noble homme Messire Franqois Roussel Seigneur de
Horvette, Lavel, etc. Grand Bailly de la ville de l’Ecluse, Receveur
Général des contributions en Flandres, Burgemaistre du pais du
Francq, etc. Mourut le XXI Sept. l’an MVCLij.
Et Noble dame, Dame Constante de Black (of Blocq) sa femme qui
trépassa le VIIJ Janvier de l’an MVCLlIJ Laissant leur fille héritière
Dame Marguérite Marie Roussel Dame de Susdits lieus, Eponse de
noble homme Messire Franpois de Halewgu, Seigneur de Rodelgem
Werve etc. Comitté en la chambre des Comptes deB Provinces
unies etc. Quy ont fait ériger cette tombe & leur éternelle mémoire.
Aan den pilaar bij de schoone zerk van Jhr. VegeliL v. Claarbergen (zie Nav, XXXIII, 108) bevond zich z1Jn wapen, benevens
eene trophee van wapens en vaandels, alsmede een schild met
pijlen doorschoten, met het devies: DNec vulnera terrent”.
Medegedeeld dOOV J. A. DORRENBOOM.
ShiS.
Langewolt, enz. (XxX111, 211). Deze namen bestaan nog heden
ten dage, en’zijn bij ‘t volk nog bekend en in gebruik. Het zlJn
de namen van landstreken, oude grietenyen, in ‘t Westerkwartier
van Groningerland. In de vorige eeu werden ze ook wel Ltingewoldsteradeel, Vredewoldsteradeel (Laugewold- en Vredewoldoosterdeel en -westerdeel), Humsteradeel of Homstradeel en Middachsteradeel genoemd. Humstradeel, veelal Homsterland genoemd, komt ook als Hummers, Hommers voor - in 1521 als
Hummerze - en staat in middeleeusch-oudfriesche oorkonden vermeld als Humerchi, Humarcha, Hugmerchi, d. i. Hugemerken
of Hugemarken. Dit zelfde woord merken of marken, oorspronkelik grenzen, dan ook een afgegrensde landstreek beteekenend,
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komt nog voor in de namen der landen Denemarken, Finmarken,
Stiermarken. Evenals Denemarken en Finmarken naar de volksnamen Denen en Finnen heeten, zoo Hugemarken naar de Hugen,
een oudfriesche volksstam, de zelfde die door Tacitus Chauci, Chauken, genoemd wordt. Hugen, Chugen, Chaugen, Chauken, is een
en ‘t zelfde woord. - Laugewolt, Fredewolt, Homsterlaud en Middacht, het hedendaagsche Westerkwartier, bestaat uit de hedendaagsche gemeenten Zuidhorn, Adnard, Hoogkerk, De Leek, Marum,
Oldehove, Grootegast, Gripskerk en Ezinge.
JOHN CHURL.

Biljoen (XXXIII, 263). Reeds in 1076 vindt men van dit;
kasteel en de daartoe behoorende landerijen gewag gemaakt onder
den naam van de curtia Bruoohe. Het was toen reeds eene aanzienlijke bezitting van den Roomsch-koning (naderhand keizer)
Hendrik IV, en werd door hem aan het kapittel van St. Pieter te
Utrecht geschonken. Niet lang bleef dat kapittel in het rustig
bezit, want bisschop Herman gebruikte de tijke inkomsten tot
andere einden ; he zag zich echter in 1155 genoodzaakt tot het aangaan eener plechtige verbintenis, waarhg hi die weder aan het kapittel afstond, In den door hem hiervan afgegeven brief (bij Sloet,
Oork. v. Gelre, enz., 1, no. 303, bl. 296) ontmoet men de uitdrukking :
sne quis contra hoc quicquid impie moliatur, anathematis vinculo
confirmavi”.
De reden dat hertog Karel, nadat hi,i Broickerhave
in 1530 van Hendrik de Groiff, erfvoogd van Erkelents, gekocht had,
dat goed met den naam Bilioen doopte, zal, zoo men gispen mag, zegt
Mr. T. A. Nghoff, >Geldersch Arcadia, of Wandeling over Bilioen
en Beekhuizen 1820” (bl. 4), misschien gezocht moeten worden in
het gemelde bisschoppelik anathema, waardoor deze plaats als ‘t
ware werd geëximeerd e commercie, en dus evenals niet langer
gangbare muntspecie, bilioen verklaard.
H. T. 0.

[Als men de Nav. XXII, 636, van svoor billoen verklaren” gegevene definitie op dit landgoed toepast, dan pleit zulks niet voor
zijn toenmalig gehalte. Speelt dat metaalmengsel ook in de benaming des hertogdoms Bouillon, dat a”. 1477 als Buillion, a”. 1521
32
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als Bullion voorkomt‘? Of is dit z. v. a. ,bolvormig

haq

drooggelo’open

Duurstede
(XXXIIT, 122). Misschien z@r de opgravingen bedoeld, welke S. H. v. der Noorda in het T&lsohrift voor algem.
Munt- en Penningkunde van Prof. P. 0. v. der Chijs, dl. T. st. 7,
bl. 763, beschreef. Naar dit stuk verwist althans Dr. L. J. F.
Janssen in Oudheidkundige Mededeelingen, TI, 165. In dit laatste
geschrift vindt men een uitvoerig verslag van de opgravingen te
Wik in. 1842.
PASSIM.
[Met. het afbreken en vernieuwen der trap van den grooten toren
van dit kasteel maakte men 5 Juli ‘83 een begin. Het balcon is
vervallen en daarvoor treedt,, zooals het vroeger is geweest, een klein
spits torentje in de plaats. Het valt zeer te betreuren, zoo hiermede tevens de gelegenheid, om het zeldzaam schooue panorama
over de stad, de omstreken en de rivier evenals vroeger te genieten, verclwgnt.
Door eene kleine wijziging in het bestek kon
dit schoone
vergezicht, door een ieder terecht bewonderd, behouden
blijve&]
Belfroot (XXXIII, 367) - is waaruch&llgk een verbastering van
bellefort, belfort. Belfort hoorde ik te Heeze bG Eindhoven door
een timmerman noemen den van balken gemaakten toestel waarin
de bel hangt in het torentje op de kapel aldaar; den houten toestel
waarin het uurwerk bevestigd is, noemde hi een >klokkenstoel”.
Heeft nu een toren, die uitsluitend dient om er ééne of meerdere
klokken in op te hangen, z@t naam ontleend aan den houten toestel,
die meer bgzonderlgk de bel draagt, of is ‘t omgekeerd?
A. J. C. KREMER.

Kalendebroeders (XXXIII, 366). Ook in Friesland kwamen z5
voor, althans te Kollum; want volgens eene aanteekening uit de
boeken van het voormalig Nedergeregt van Kollumerland c. a., had
er in 1598 eene ruiling plaats tusschen Bde administrators van de
beneficiale goederen van den dorpe Collum” en den grietman Scipio
Y. Meckama, waarbi eerstgenoemde een stuk land bezuiden Kollum,
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in ruil bekwam, tegen een perceel, gelegen benoorden Meckama’s
hoff, Bd’calende van Collum toebehoord hebbende”.
Mr. A. J. ANDREAE.

XOllUnZ.

Haanhoorn (XXXIII, 264). Eertrj’ds bestond ten platten lande
de hanenpacht. Telken jare, omstreeks St. Maarten (11 Nov.),
bracht de boer of de boerin aan landheer of landvrouw, bi w&e
van pacht of als servituut, een witten haan of witte hanen, al
naar ‘t accoord luidde. Op de kleur werd soms zoo nauw niet
gekeken, als de heeren maar zoo nu en dan een vetten haan op
hun tafel hadden. Landeigenaren die veel boerenplaatsen hadden,
kregen op die wijze een aardige verzameling. Om die hanen in
‘t leven te houden en vervolgens te mesten, was koorn noodig, en
om daaraan nu op min kostbare manier te komen,‘werd een tiend
uit het koorn der pachters geheven, het Baan- of Hanekoorn
genoemd. De hanenpacht is vervallen, maar het Haankoorn is als
8. AARSEN.
belasting en winstgevend artikel bIgven bestaan.

VRAGEN.
Camerlingh. Wat beteekent mstads camerlingh”? Ik vind deze
waardigheid vermeld b$ een persoon geboren omstr. 1575.
[Camerling = cameraar. Accu. X, 210, geeft bericht van hun
werkkring; Nccv. XXXIII, 71-3 van de uitgave van cameraarsrekeningen.]
Koetsbedde. In zeker testament van 27 Nov. 1652, waarin, eene
state met toebehooren wordt gelegateerd, vond ik o. a. vermeld:
smet nog de koetsbedde op de sale van dien” (nl. van de state)
staande. Wat moet men daaronder verstaan? Wellicht een fraai
rustbed, iets wat men thans eene canapé of Bchaise longue” zou
noemen?
ANDREAE.
[Zie Naw. X111, 345 (XxX, 557) ; XXIV, 560 ; V, 117,8, 345.1
Wagenweg. ‘IJe Haarlem vindt men zulk een weg. Wat is de
naamsreden ?
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Eazdschriften. Het Britsch Museum kocht Nov. ‘81 eene aauzienlgke verzameling Oostersche handschriften aan, die voor de
vaststelling van den tekst en de verklaring des Ouden Testaments
van groot belang gerekend worden. Ze zijn afkomstig uit ZuidArabie, ongeveer 40 in aantal, waaronder 15 Hebreeuwsche. Twee
van deze zijn ws.arschgnlijk de oudst-bekende handschriften van het
Oude Testament. - Volgens eene opgave in de Modern Review
(Jan. 1882), zan er tegenwoordig bekend en gecatalogiseerd 1763
verschillende handschriften der boeken des N.T., hetz! in hun
geheel, hetzg van enkele gedeelten er van. Van deze komen er
op de vier Evangeliën 56 met staande letters (unciaalschrift), 623
met loopend schrift; op de Handelingen en de Algemeene Zendbrieven 14 unciaal, 232 cursiefschrift; op de Brieven van Paulus
15 unciaal, 283 cursief; op de Openbaring van Johannes 5 unciaal,
105 cursief. Dit vormt een bedrag van 1333 handschriften, van
welke enkele moeten worden uitgezonderd, die zoowel de Evangeliën als de Brieven, of ook het gansche N. T. bevatten. De overigen,
ongeveer 500 handschriften, zijn evangeliaria of lectioaaria, behelzend enkele stukken uit de Evangeliën of Brieven, welke bg den
eerdienst werden voorgelezen, Onder deze Z$I er ruim 60 met
unciaalschrift. De in Ioopend
schrift gestelde handschriften zin
j o n g e r d a n d e 9de e e u w , en bezitten over ‘t geheel zeer weinig
gezag. - Men heeft de handschriften teruggevonden der lessen in
de classieke letteren door Bossuet, Huet en Montausier gegeven
a a n d e n z o o n v a n Lodewik XIV. D e z e , a a n g e v u l d u i t r e e d s
bekende handschriften, zullen uitgegeven worden. Bij Firmin-Didot
te Paris verschint een Juvenalis, met vertaling en aanmerkingen
van Bossuet, uit z@ mond opgeteekend door amanuenses. Bossuet’s lessen moeten een ongemeen vrgzinnigen geest ademen. Te Salonika ontdekte men eenige handschriften van Galenus (+ 200
jaren II. C.), den lgfarts van keizer Commodus, o. a. één over de
krachten der natuur. Ze moeten in de 15e eeuw geschreven zin ;
144 blz. zlJn goed geconserveerd, 24 door de wormen stukgeknaagd,
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80 ontbrekeu geheel. - In een klooster van den Griekschcn Archipel, op het eiland Andros, vond men (Mei ‘83) een handschrift,
hetwelk den brief van Polycarpus aan de Philippiërs bevat. Van
dezen brief bestond slechts een gedeelte, over welks echtheid sedert
lang een soms vrij scherpe strgd is gevoerd. Als het fragment
en ook de nu gevonden geheele brief echt is, moet hij van a?.
117-20 dagteekenen, en is alsdan van veel belang voor de kennis van ‘t oudste Christendom.
Hebreeuwach en Frieseh Nieuw-Testament. De om z$ne grondige
kennis der Semitische talen vermaarde hoogl. P. Delitzsch te Leipzig, hield zich geruimen tijd .bezig met de ver van qemakkelgke
taak der vertolking van het N. T. in het Hebreeuwsch;
toch
moest die taak hem lichter vallen dan menig anderen, daar hg
van Israëlietische afkomst is. Veel voldoening geniet hë van zfn
werk. Immers in 1877 verscheen de eerste uitgave, en vier jaren
later bleek reeds een vierde druk noodzakelik te zijn. De telkens
met groote zorg herziene overzetting is nu voorgoed vastgesteld,
en wordt door het Britsche Bgbelgenootschap voor een halven
shilling verspreid. In het Britsch Museum moet een exemplaar
eener Friesche vertolking van enkele Bijbelboeken voorhanden zin.
Want er is indertlj’d, op aansporing van prins Louis Lucien Bonaparte eene zoodanige overzetting van het Mattheus-evangelie door
Dr. J. H. Halbertsma, Doopsgezind pred. te Deventer, vervaardigd,
en op ‘s Prinsen kosten in 1858 te Londen uitgegeven. Dit blikt uit
de voorrede des geleerden vertolkers van 12 Jan. van gezegd jaar,
terwil de uitgever G. Burclay, op het achterste schutblad berichtte,
dat er niet meer dan 250 exemplaren van gedrukt zin, genummerd 1-248, daar in de beide overigen de eerste letter en het
cijfer van ieder hoofdstuk in rooden inkt gedrukt zin. Er bestaat
thans ook eene zoodanige vertolking van het Lucas-evangelie, als
eerste gedeelte eener eerlang publiek te maken verfriesching van
het gansche Nieuwe Testament. Deze verdienstelëke vertaling is
van de hand van Friesland% schrift- en boekwaarder (archivarisbibliothecaris) G. Colmjon te Leeuwarden, in den vorm van een
handig boekdeeltje in 1879 uitgekomen bij de firma W. Eekhoff
en Zoon aldaar, Bovendien moeten al de 150 Psalmen, met nog

.
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eenige andere bgbelsche liederen, als de Lofzangen van Maria,
Simeon en Zacharias, niet slechts in het Friesch vertaald, maar
ook uitmuntend in dichtmaat overgebracht zlJn geworden door den
Frieschen dichter Gisbert Japicx en door Simon en Jan Althuysen.
Deze bundel zag her‘haaldelgk het licht.
Elzevier ao. 1688 (XXXIII, 325). Heynsius, Poemata etc. 1598, in de opgave staat verkeerdelik Honzaui voor Honzani en Jamprimum voor Jampriclem, - is niet zeldzaam, en wordt dan ook door
alle Elzevirophilen genoemd. Zie o. a. Pieters, Annales, p. 64,
no. 218, en Willems, les Elzevier, 28 partie; Annales, p. 16, no. 36.
Deze laatste zegt in een noot : *Recueil posthume, publié par les
soins d’Albert Verlanius, petit-fils de l’auteur et dont il n’a paru
que le premier livre. Junius appartenait & la communion romaine;
voilà sans doute pourquoi le titre porte Lugduni, au lieu de Lugduni-Batavorum”. In BLivres anciens et modernes en vente aux
prix marqués chez M. Nijhoff, la Haye, no. 144, Sept. 1874 (Editions des Elzevier)” staat, -het boekje onder no. 77 genoteerd
voor f 1.50.
EMILE ANGEBAIRAIN (Bibliophile).

VRAGEN.
Brief van P. Lentulus. Velen zullen waarschgnlik, evenals ik,
het stuk gelezen hebben van Prof. Alb. Thëm, voorkomend in
Hand&blad 22 Juli 1883: *De Christus van Muukacsy”, waarin
.o. a. de brief aangehaald wordt vau Publius Lentulus, stedehouder
in Judaea ten t$e van Christus, die eene nauwkeurige beachrgviug
behelst van het uiterlijk van dezen godsdienststichter.Nu zou ‘t
mi bizonder aangenaam wezen t,e weten te komen of het bestaan
hebben ‘van bedoelden brief boven allen twgfel verheven is, en
welke schrëvers daarvan melding maken, behalve de Kerkvaders.
>Konstautiu”, - zoo las men in gezegd stuk, - Bbedieude zich
van de beschrgviog voor de beeltenis die hG deed vervaardigen”.
Mr. R. J. W.

ti. VAN BOfiVELL.

[In ‘t jongste nummer van ‘t tweemaandel. t$dschrift *Geloof
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en Vrijbeid” (Rotterdam, D. J. P. Storm Lotz) komt iets voor
over dit punt; zie ald. bl. 601 vg.]
Jan v. Cfesperden. Sligtenborst maakt in zin STooneel des
Lands van Gelde?‘, bl. 45, gewag van ,zgn ouden kamerraed en
spitsbroeder” Jan v. Gesperden, die, Bbebalven eeuigbe Treur- en
Blyspeeleu, noch meer in ‘t licht zoude hebben gegeeven, indien
hg het licht wat langber bad mogben genieten”. HLJ was dus
a”. 1654 dood, en wordt nog door hem aangeduid als oomzegger
(van moederszgde) van Cornelis Antouis Uden&, secretaris (1626,
32-50), pred. (1650-68) te Tiel (+ 1668), den verdienstelgken
vertolker van ‘t oorspronkelgk handschrift van ‘t Chronicon Tielense
(zie Mr. .E. D. Rink, Bescbr. v. Tiel, bl. 7, noot). Wat weet men
naders van dezen ouden tooneelscbrgver Jan v. Gesperden?
1. J. Schmidt. In ‘t Conversations-lexicon van Brockbaus lees ik
dat Isaak Jacob S., de beroemde geleerde en voorganger (baanbreker?) op ‘t gebied der Mongoolsche en Tibetaansche talen, in
1779 in Duitscbland geboren en in 1847 als Rnssisch staatsraad
en lid der akademie te Petersburg overleden is. Nu heb ik ‘smans
broeder zeer goed gekend. Die was een echte HoIlander, te Amsterdam geboren. Elti beeft ma dikwils van Z@ broeder verteld,
wiens werken hg mij, zoodra hi er weer eens een gekregen had,
placht te laten zien ; en dan vernam ik meer dan eens van hem,
dat die broeder in z$n jeugd naar Riga op een kantoor gezonden,
daar kennis gemaakt had met Aziaten, op wier talen Ki zich was
gaan toeleggen. En hg bad dit met zóóveel ijver gedaan, dat hi
weldra ztin koopmans-werkkring had verlaten en geëindigd was
met in de wetenschap, die hij lief had, de hoogste lauweren te verwerven. Die broeder was hoofdonderwizer op de kostschool te
Zeist, waar hg in 1846, meen ik, overleden en ook begraven is. ‘t Schgnt mi streelend voor onze nationaliteit, dien geleerde als
eenen onzer te kunnen handhaven. De opgaaf b6 Brockhaus, dat
hij Bin Duitschland” geboren is, bewëst genoegzaam dat de schrijver van zin levensbericht althans de plaats ziner geboorte niet
geweten heeft. Mij dunkt, dit, en misschien meer van ‘s mans
leven is wel uit te vorsohen, De mogelgkbeid bestaat dat de familie
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Schmidt eene Eoogduitsche waq maar dat die broeder een Amsterdammer eu dat ‘t Hollands& zin moedertaal was, maakt ‘t wel
waarsch&$k dat de andere broeder geen Duitscher zal geweest zin.
PX.

KUNSTGESCHIEDENIS,
Vondeliana. Prof. J. A. Alberdingk Thim, te Amsterdam, bood
onlangs namens Mevr. Alb. Th., geb. Kerst, aan ‘t Rëk ten geschenke aan een groot borstbeeld van Vondel, door L. Rover vervaardigd bij gelegenheid der feestviering van 1868. Dit kunstwerk
wordt bewaard in eene der zalen van het slot te Muiden.
ffraaf Jan van Nassau. In ‘t Octobernr. van PEigen Haard” aanschouwt men de afbeelding van zijn standbeeld te TJtrecht, de bizonderheden van welks onthulling i. d. 15 Oct. ‘83, - in tegenwoordigheid van Koning en Koningin, - mitsgaders de feestrede
van Dr. A. R. Ruitenschild, pred. te Utr., ‘t door J. N. W. C. A.
Ruygrok op muziek gebrachte feestlied van Dr. A. W. Bronsveld,
pred. ibid., enz. enz., men o. a. aantreft in Haarl. Ct. v. 16 Oct.;
terwijl die van 17 Oct. van de door onzen medewerker A. J. Servaas
v. Rooijen vervaardigde, door den verdienstelijken componist Richard Hol op muziek gebrachte Unie-cantate gewaagt.
C. Schrijver. Bij de voorwerpen, ingezonden op de tentoonstelling
van oude kuust te Amsterdam, bevindt zich een gouden beker,
door de Admiraliteit ter stede vereerd aan den kapitein Cornelis Schrijver. Dr. M. C. Verloren van Themaat, te Hoogland (bg
Amersfoort), stond (Nov. ‘83) dit kunstvoorwerp in bruikleen af aan
het Ned. Museum te A.
Booze-Qriet (XXXIII, 324). 1 n mëne Jeugd
’
vertelde men mi
weleens van dit kanon, en zeide dat er op stond:
Als ik geladen ben uit een vollen horen,
Dan schiet ik te Bommel door den toren ;
En ben ik geladen tot aan ‘t gat,
Dan schiet ik te Uitert in de stad. A. J. c. KREMER.
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Klok te ‘sC+ravenzande (XXXIII, 220). Arent v. der Put. was
klokgieter te Deventer, gelijk uit het opschrift der klok te Meppel
blikt. Me + F + C + R 0 + 1620 beteekent Me fecit Comitum
Regno. Comitum Regnum is de latijnsche naam van ‘a Gravenzande
Vroeger was dit eene ommuurde residentie voor de Graven van
Holland. Zie J. Kramers, Geogr. $Voordb. o. h. w. Het opschrift
der klok te Sexbierum in Friesland leert, dat men den naam
der plaats wel meer op klokken in het lat+ noemde. Sexbierum
wordt daar anngesproken als .Sexte in Bierum”. Het opschrift
te ‘s Gr. beteekent dus: BA. v. der Put heeft mi gemaakt voor
‘s Gravenzande. 1620”.
G. H. VAN BORSSUM

WAALKES.

Hoorndraagster
(XXXIII, 380). De spiralen of krullen aan de
oor$zers onzer Overveluwsche, Over@selsche,
Overmaassche
en
Zeeuwsche boerinnen hebben niets te maken met de templetten,
hoorns en anderen hoofdtooi der Middeleeuwsche vrouwen. Hun
oorsprong is wel minstens twee duizend jaar ouder. Men kan dit
bewezen vinden in de volgende geschriften : Dr. J. H. Halbertsma,
,De Ring van Epe” en B Ringmunten en oorijzers”, voorkomende
in de jaargangen 1849 en ‘53 van den Overijsselschen Almanak;
en in Johan Winkler, .Het oorlJzer” in het tidschrift sDe oude
Ted”, jaargang 1871.
gielspit (XXXIII, 173, 382). Bi den aanleg vau wegen, slooten
enz. wordt vooraf de richting aangegeven door een gespannen Iën,
waarlangs men ter weerszijden met eene spade ter diepte van een
paar centimeters in schuine richting (kiel- of wig-vorm) in den
grond steekt en den grond uitwerpt om ,de richting zichtbaar te
maken. Deze bewerking heet kielspitte~. Nu zou ik eohter weleens willen weten welk werktuig daarvoor bedoeld wordt in Nou.
XXXIII, 173. i.
Twiclcel.
W. J. BITTER.
Luoifere, Men noemt als uitvinders Bartholomeus Irynyl of Irinyis,
Johanu Friedrich Kammerer en Walksr. Irinyis, een Hongaar, deed
zijne ontdekking in 1836, tëdens z& verblëf aIs student aau de
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polytechnische school te Weenen. He nam er geen octrooi voor,
en had van ztin uitvinding, zeker de meest verspreide dezer eeuw,
hoegenaa&d geen stoffelik voordeel. Kammorer, uit Zwaben, kwam
in 1833, terwijl hg als staatsgevangene in de vesting Asperg was
opgesloten, tot de ontdekking der ;gReibzündhölzchen”.
De Duitsche regeering wilde hem echter, toen zën straftijd verstreken was,
geen octrooi geven, omdat ze deze stokjes als zeer gevaarlik in
het gebrnik beschouwde. Een Engelschman, die intusschen van de
nieuwe vinding had gehoord, de apotheker Walker te Stockton,
maakte daarvan gebruik, richtte een groote fabriek op en gaf zich
uit voor den uitvinder. Walker werd schatrijk en Kammerer stierf
in 1857 in het krankzinnigengesticht te Ludwigsburg.
A. AARSEN.

[De student J. F. Kammerer uit Ludwigsburg, die in de chemie
studeerde, werd na ‘t Hambacherfeest in 1832 gevangengenomen,
en kreeg, na geruimen tgd in verzekerde bewaring te zin geweest,
een half jaar gevangenisstraf op BHonhenasperg”. Een oude officier,
die zinen meestal jongen gevangenen hun lot zocht teverzachten,
tenminsten voorzoover zijne betrekking het toeliet, werd nu zin
bewaarder. De oude overste leerde zin landgenoot nader kennen,
en vernam, dat hg aan de chemie deed. Daarop stond hg gaarne
toe, dat K. in ztin cel een klein laboratorium oprichtte. K. had
op de universiteit reeds beproefd verbetering aan te brengen in
de toenmaals in gebruik zinde zwavelstokjes, die in een chemische
vloeistof moesten gedoopt worden, om te ontvlammen. Was de
vloeistof versch, dan gelukte ‘t; was ze oud, dan ontvlamde ‘t
zwavel niet. ‘t Gevolg hiervan was, dat vele menschen nog de
tSondeldoos gebruikten. Na veel mislukte proeven begon JK. met
phosphorus te werken. X$ne gevangenisstraf was bëna geëindigde
toen he ‘t rechte mengsel gevonden had.]
Eabat (XXXIII, 382). Niet ieder tuinbed is een rabat, want
eenige tuinbedden worden door paden gescheiden, die men gemaakt
heeft door den grond vast te trappen. Iedere kunst heeft z@e
technische termen, ook de tuinbouw. Voor sommige groenten geeft
de tninman de voorkeur aan een rabat, voor andere aan een bed.
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Zoo stam biv. doperwten op bedden en heete wortelen (peenen)

op rabatten.
8. J. C, KREMER.

VRAGEN.
Schavot (voorwerp van huiselijk gebruik). Veelvuldig komt dit
De omschrijvingen, welke
ik er bë vond, geven echter m. i. niet de juiste beteekenis aan.
Ziet hier enkele uiteenloopende gegevens: 1662. Een cleyn ovael
christallen schavotjen met een goude geamaliëerde voet ‘). - 1669.
3. schavotge van zilver wegende 13 oncen 7 engels ; 1 silvereu gemeen schavotjen ; noch een groot silveren schavot met ses silvere
armen tot drye soutvaten en 3 kandelaars. - 1670. twee silveren
schavotjes daer men schotels op set, wegende 13 onsen 5 engels;
een schavotjen met v$3? potjens ende een lepeltjen, alles daertoe
gehoorende, waervan de potjes van binnen vergult sgn. - 1685.
Een silvere schavot. - 1697. (Onder tinwerk) een schavot off
geridon. - Wat wordt met dit voorwerp bedoeld?
voor in Inventarissen der 17e eeuw.

8. J. SERVAAS VAN ROOIJEN.

- [Een standaardje, drager, knaap, Ook, stomme knechi? Schavot
is alle soort van stellage, zelfs tooneel,]

TAALKUNDE,
NederLandaoh te CaI& (XXXH, 183, 289). Een bizonder soort
van vaartnich, in de haven van Calais als lichter in gebruik, heet
aldaar belandre. Dit is het nederlandsche woord bylander, de
naam van een plat-bodemd vaartuich, een praam, op de Schelde in
gebruik, en waarmede men ‘t gemakkelikst aan een.vlakken oever
1) vermeld in den ,,Inventaris van tgeen gevonden is op de slaepcamer
van wylen haere Con. Hoocht de princesse van Groot-Brittannien op 26 Jan.
1662, ten overstaen van den griffier Buysero en de Ed. Heeren van den Raede
ende Reeckeningen van S@te Hoocht”.
Zeer belangrUk om in z$n geheel uit
te geven.
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kan landen, om te laden of te lossen. Het schgnt dat men zulke
pramen, onder dezen naam, oudtids ook te Brugge kende en gebruikte. Ik lees althans in de DTegenwoordige
Staat van alle volnkeren, Xde deel, behelzende eene beschryving der Oostenryksche,
sFransche
en Pruissische Nederlanden” (Amsterdam, 1738), op
bladz. 347 : >De Schuiten, die men te Brugge Bylanders heet,
DkOnUen
er onder door vaaren” (te weten : onder de lakenhal door,
te Brugge), Den dus uit de Ostender in de Gendsche Vaart komen”.
In De Bo’s West-Vlaamsch Idioticon vind ik het woord byZ~ti&~
niet meer vermeld. Het scb$rt dus te Brngge niet meer bekend
te zijn, terwijl het te Calais nog in leven is. In Van Dale’s woordenboek zoekt men het niet te vergeefs.
JOHAN WINKLER.
Nederlandsch te Calais. Aeeft onze wakkere taalvorscber W. ‘t
wel juist, dat de Vlamingen Boulogne .Bulloenen” noemen? Een
miner vlaa,msche kennissen, een groot vriend van taalstudie, zegt
mij dat zij die plaats BBoonen” beeten. De Z. Vlamingen spreken
van .Boeloenje”, en vader Cats heeft .Boloniën”.
fl. P. ROOS.

De beer R. heeft gelijk; ik heb m;J vergist. De oud-nederlandsche, thans nog in Flaandoren gebruikelike naam van de fransche
stad Boulogne is Boonen. Ik verwarde de fransche plaatsnamen
Boulogne en Bouillon. Den naam van Godfried van Bouillon zag
ik in een oud-vlaamsch geschrift als Govaert van Bulloenen.
J. w.
Nederlandsch
te Weael. De stad Wesel, in de hedendaagsch
Pruissische R$-provincie, aan den Rgn tusschen Keulen en de
nederlandsche grenzen gelegen, heeft van ouds her, in menig opzicht, in bizondere betrekking tot Nederland gestaan, zooals de
geschiedenis leert. Ook is de gouspraak (volksdialect) dezer stad
en omstreken nog heden ten dage veel meer nederlandsch dan
hoogduitscb. Men kan den kleinen burger te Wesel op straat
gerust in ‘t nederlandsch aanspreken, zonder gevaar te loopen dat
bij dit niet verstaan zal. Integendeel ! En als by dan in zijn eigen
nederrijnsche
gouspraak, die met onzen Gelderschen tongval de
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grootste overeenkomst heeft, antwoordt, zal ook ieder Nederlander
hem volkomen verstaan. Ik ondervond dit nog in den zomer van
1881 op de markt te Wesel.
Sommige oude huizen aldaar vertoonen ook nog, op de gevelsteenen, nederlandsche opschriften ; b.v. BIn den gekroonden Haring”.
Ja, zelfs nog in deze eeuw schijnt het stedelik bestuur van Wesel
wel van de nederlandsche taal te hebben gebrnik gemaakt, om het
een of ander aan d’ ingezetenen, vooral aan de geringe burgery
bekend te maken. Althans de groninger onderwyzer B. Brugsma
vond in 1834 nog aan een openbaren put te Wesel dit rimke:
>Die uit dezen put water komt halen,
SMoet ook tot Z&I onderhoud betalen”.
(Zie B. Brugsma, Brieveu over eene reis naar Oldenburg, Bremen,
enz. - Groningen 1836.)
JOHAN WINKLER.
Elsaez (XXXIII, 333). Robert Koenig geeft in zijne Deutache
Literaturgeschichte (8e druk 1880) als afleiding op : DAlsatia-Alesasz,
Alamannensitz”. J. Kramers Jz. leidt het in zijn BGeogr. Wdbk.”
af van den naam der rivier de 111 of Ell, waaraan Straatsburg ligt.
3. E. TER GOUW.

Elsasz. De oorsprong dezer naam is bekend, en aan geen tw&
fel meer onderhevig. Eene samentrekking vau »Edelsasz” is het
niet. Komt dit woord werkelik aldus voor in eene oorkonde van
1521, dan zal men dezen form moeten beschouen als eene vermakelike proeve van volks-etymologie. De schryver dier oorkonde
was dan waarschgnlik wel een liefhebber-woordafleider, die deze
afleiding bedacht had, en daarom dien, naar hg meende, vollen
oorspronkelyken farm ook eens wilde schryven. Vernuftig gevonden
is deze afleiding zeker; ook verkracht zy - edel = el - de regels
der germaansche
taalkunde niet. De gewone form, waarin de naam
Elsasz in middeleeusche oorkonden meestal voorkomt, is Ellensasz
in stukken die in ‘t nederduitsch zin opgesteld. De oude duitsche
taalvorechers, uit de vorige eeu, meenden dat Elsasz was Ellensasz, Illensasz, de psasz” of »sate” aan de 111. De 111 is de naam
van eene rivier die een groot deel van den Elsasz doorvloeit;’ ook
de hoofdstad Straatsburg ligt aan de 111. De sasz of sate, de land-
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streek waar eenig volk >gesessen, gezeten” is, aan de Bl, - deze
afleiding had in Booge mate de waarsch&d~kheid
in zin voordeel.
Toch hebben latere onderzoekingen aangetoond dat deze afleiding
niet de ware is. De oudste form waarin de naam Elsasz voorkomt,,
is Alisas. - Ten tide als de Romeinen den geheelen linker-R1Jnoever bezet hadden, en daar hunne versterkte steden Argentoraturn, Mogontiacum, Colonia Agrippina (Straatsburg, Jdainz, Keulen)
hadden gebpud, woonde op den rechter Rijnoever, tegenover den
Elsasz, de nog van de Romeineu niet bedwongen germaansche
volksstam der Alemannen. De hedendaagsche inwoners van den
Elsasz, en de aangrenzende landstreken van Zwitserland (Basel) en
Baden z$n nog linrechte afstammelingen dezer Alemannen; en
hun taal, een hoogduitsche taaltak, waarin de dichter Hebel zyne
schoone verzen schreef, heet nog het alemannisch.
Ook geheel
Duitschland heeft by de Franschen, naar de Alemannen, den naam
van Allemagne gekregen. Die Alemannen van den rechter Rijnoever, voortgestnwd door de uit het oosten oprukkende Swaven,
en begeerig naar den buit die het rike en door de Romeinen
tot hoogen bloei gebrachte land aan den linker oever hun beloofde, trokken den R$r over en leverden den Homeiuen slag. Een
groot deel der Alemannen vestigde zich nu- voor goed in het land
aan den linker oever, terwil de hoofdstam van dat volk op den
rechter oever bleef. ZlJ noemden het nieuw door hen bezette land
in hun oud-duitsche taal Alisas, d. i. de andere xsas”, de andere
asate”, de wandere” tegenover hun oude sasz of sate. Van dit alemannische woord Alisas is de tegenwoordige naam Elsasz afkomstig. - Het woord s&, oorspronkelik één met ons woord zetel,
en met het friesche woord sate = boereplaats, woon- of sitplaats
van eenen vryen Fries, komt ook voor in de onde namen Holtsatee (die in ‘t holt, hout, woud, bosch zitten), later Hokten,
tegenwoordig HoZsteiti ; Wwthsatm (die op worthen, woerden zitten), later Worsaba, tegenwoordig Wursten, eene friesche gou;
Naresateti (die aan ‘t meer zitten) een oud-nederlandsche volksstam; en in de oude woorden KotsateN, hoogduitsch kth-of imthsasseN en 6ri&sa&a of brinkzitters, boerenarbeiders, keuterboeren,
die in .kotteu” wonen op den bodem der vrye boeren, of die aan
den brink, in de dorpsbuurt, zitten of wonen. Elsasz is een hoog-
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duitsche form. In zuiver nederdultsch moest het Elsate zen. WrJ
verdietschen immers hét hoogduitsche Strassburg ook wel tot een
nederduitech
Straatsburg. - De Elsasz is niet eene prnissische
provincie, maar, met Lotharingen, een duitsch riksland, onder
BOberhoheit” van den duitscheu keizer, niet van deu pruissischen
koning. Te zeggen dat de Elsasz eene pruissische provincie is
omdat de koning tevens keizer van Duitschland is, staat gelgk
met te zeggen. dat Luxemburg eene nederlandsche provincie is,
omdat de koning der Nederlanden tevens groot-hertog van
Luxemburg is.
JOHAN WINKLER.

[Hoe vernuftig en op zaakkennis gegrond bovenstaande redeneering ook zrJ, gelooven wi toch Elsasz als Bzetel der hoogte” of
Bhooga plaats” te moeten verklaren. De oude spelvormen van
Elden, Elten (a” 970, 96 Heltnon, a” 996 Alltena, a” 1055 Heltena), Houten (a” 960 Haltna, a” 933 Haltnon), en niet ‘t minst
‘t straks aangevoerde Holstein (a” 1280 Holtsacia, - geslachtsnaam
v. Houlsteyn a 0 1501; z. v. a. heuvel-Stein) schgnen daartoe te
nopen. B?j Holt aan hout (bosch) te denken, verbiedt o. i. de
combinatie Holthoen (Overysel) omdat hoen (= hain) reeds (kreupel)bosch is. En, - hoe paradox ‘t klinke, - zoo schint dan ook
Holland, alschoon a’ 1150 Holtland, geen hout-laud te wezen; vgl.
Helland, Heeland, Helium, Heldenizee. 111 is hoogstwaarschgnlëk
= hill (heuvel). Er zijn meer riviernamen, die niets waterachtigs hebben ia hunne beteekenis. Vgl. biv. Hommes (of Zwarte
Water) in de prov. Luik.]
Weerts-Sweerte (XxX111, 328). Man sehe den 2ten Band von
Henne und Wauters BGeschichte v. Brussel”, nach.
J OH. TEEOD. DE RAADT.
[Ten aanzien van ‘t gesladht van ‘t zelfst. nw. weerd (=weiland)
vgl. nog Bten Weerde”, buurschap o. Terwolde ; aldus a”. 1399
(Cats]. d. arch. v. ‘t Dev. gasthuis no. 131)J.
Als cfod in Frankrijk (XxX111, 36). In Z. Vlaanderen duidt
men er soms iemand mede aan die ongegeneerd (op zen zachtst
gesproken) leeft, meestal echter iemand die ruw, onverschillig,
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ongodsdienstig leeft. Zoodat het eigenlijk zou moeten zin: hi leeft
gelik men met God leeft in Frankrgk, waar, bi het brengen van
het sacrament aan de zieken, het publiek zich daartegenover soms
hoogst oneerbiedig en onverschillig gedraagt. In Vlaanderen is
dat anders; ieder goed Katholiek knielt er voor neder.
G. P. ROOS.

Als Qod in Frankrijk, Dwaze verbastering voor: sals eeq Xcht
i n FrankrlJk”. De Schotten leidden reeds van de vroegste
tijden af een zoogenaamd brz&a leventje in Frankrëk men leze
slechts W. Scott’s Quentin Durward; ‘t geen vooral niet verminderde onder de kortstondige regeering van Frans 11 en Maria
Stuart. De nationale veete tusschen Schotten en Engelschen, welke
laatsten wederom steeds de Pranschen inniglik haatten, droeg
hiertoe natuurlijk het hare b$
c. L.
[Als deze de oorsprong is, is dan het gezegde in zëne beduidenis van dien oorsprong niet geducht ontaard 3 Zie b. v. Nav.
XXIV, 207, 65, 323. En heeft dan de variant Bals de Sultan
in Turkge” wel zin?]
Malefìts, lKalefijts recht (XXXIII, 135). Deze nitdrukkiug komt
ook voor in de Ephemerides Leovardienses van Ant. Jootsz., notaris
te Leeuwarden, gedrukt in de Vrge Fries, 1X, 430 (aldaar tweemaal), waar sprake is van militaire rechtspleging.
8.

Spel (XxX111, 85). NCU. XXVIII, 197, worden de uitgangen
Bspel” en spil”, in »kerspel” en Bdingspil” verklaard gelik meu
dat vinden kan bi Graff in zin Althochdeutscher Sprachschatz
i n voce aspil”. Graff geeft aan Bspelen” als eerste beteekenis die
v a n Bspreken”, en wil Bkerspel” en »dingspel” verklaard hebben
als beteekenend : zoover de taal, het bevel, het woord gaat van
*kerk” of van Bding”, (ding = judicium aliquod nobis competens,
seu legitime competens jus).. De voornaamste reden voor dergelike
verklaring ligt wel in het Engelsche ;Bgospel”, dat evangelie. en
ook kerspel beteekent 1). Brinckmeier kent in zlJn Glossarium
1) Beduidt gospel ook kerspel? RED.
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Diplomaticum a a n DSpielen”, en ook aan »Spieler”, als eerste
beteekenis toe die van sprechen, ausspreohen, reden. ‘t Verwonderde mij bij Graff niet te vinden ons woord Bspellen”, in ‘t
Hgd. gelgk aan Bspalten”, spliten, maar dat bij ons veelmeer de
beteekenis heeft van Bspreken”. Ons pspelen” is in de eerste plaats
thans ludere, zich vermaken door oefening van lichaam of geest;
en zoo komt in het Lodewiks-lied Bspelen” voor in de beteekenis
van strgden, of misschien juister, van arbeiden, werken. BDe wangen der in den strgd werkende Franken gloeiden”. Ik weet niet
of spelen nog vroeger voorkomt, maar mij dunkt, dat dit werkwoord, hier te lande in duizend jaar tamelijk xin beteekenis heeft
bewaard. Daarom zou ik genegen z&r spel in )>n$spel” te verklaren door Buitwerksel
van den nid, volvoering van datgene
waartoe de ngd aanspoort. Maar dan kan .spel” in samenstellingen
ook beteekenen Bgewrocht, beeld”, Het Hgd. BBeispiel” zou dan
ztin snevenbeeld, naastgeplaatst beeld, òns >voorbeeld”. In Bkostspielig” zal men mogelik bg Bspielig” aan Bbeelden, vormen”,
wat kosten veroorzaakt, moeten denken, zooals ons gkostbaar”,
d. i. wat kosten draagt, wat kosten aanbrengt. In Deedspel” staat
2spel” mogelëk in verband met »spiegel” in &3aksenspiegel”.
Spiegel, - zoo zal men mi tegenwerpen, - is ontleend aan het
Latënsche woord speculum, en spiegel in Saksenspiegel, evenals
in leekenspiegel, wordt gebruikt in figuurlgken zin, - die woorden
beteekenen iets waaraan Saksen en leeken zich spiegelen kunnen.
Is die verklaring niet een weinig gezocht, en Saksenspiegel,
leekenspiegel eenvoudig te verklaren als >voorstelling van het herkomen der Saksen” (Sa ksenwet) en svoorbeeld voor de leeken”
(leekenwet)? Dan is Beedspel” z. v. a. ,eedsvoorschrift”.
Juist het
Lat& brengt mij tot deze verklaring. Speculum is bepaald afgeleid
van het oude werkwoord specie of spicio (spexi, spectum, spicere,
zien), en van denzelfden wortel komen Bspectrum, species, specimen”. Alzoo xverschaning, gestalte, proefstuk”, - ik bepaal
mi slechts tot de eerste beteekenis dier woorden. Er sch$t derhalve verband te bestaan tusschen Bspicere” en #spelen”, en beide
woorden kunnen spruiten uit denzelfden wortel, mogelik spa,
spe of spi. Dat Bspel” in zich sluit de beteekenis van ,gewrocht”,
ben ik te meer genegen aan te nemen, als ik denk aan ‘t Hgd.
33
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BWeichbild”, oud-Saksisch BWikbild”, i n ‘t F r a n s c h b a n - l i e u
d. i. het tot een dingbank behoorend gebied, want weich, verbasterd van wik, is duidelijk vicus, wik, buurt, maalschap, marke,
schependom. Als plaatsnaam komt Bilt in ons land een paar
malen voor, en zal alsdan kunnen beteekenen Bgebied”,
hetzij van
een kerk, een slot of iets anders 2). - Of het Engelsche ,gospel”
i e t s m e t Dspel” te maken heeft, weet ik niet, Gospel in den zin
van Evangelie zou ,voorstelling van het Ieven van God” (Christus), in den zin van kerspel Bgebied van God” (kerkgebied) kunnen beteekenen. Het denkbeeld x.blgde tijding” zal er wel nooit
uit op te diepen ztin, anders dan door omslachtige redeueering.
8. J. C. KREMER.

Spel. De opgever spreekt over de woorden: nytspele, oorloghespele, eetspel, gewaagt van kerspel in Nav. XXVIII, 197, 464,
e n v r a a g t o f s p e l i n d e Nav. X X X I I I , 8 5 bigebrachte e n i n
soortgelgke voorbeelden, louter een bloot toevoegsel is, zon der
eenige beduidenis of zin. Met de verzekering, dat zoo iets niet
kan bestaan, is de zaak afgehandeld, maar om te verduidelikeu,
w a t d a n d e .beduidenis” m a g z i j n , z a l i k n o g e e n i g e soortge11Jke woorden opgeven : kinderspel, jongensspel, katjesspel, kaesembrootspel en dingspel. De beide eerste z@ kennelik niets meer
1) Bilt of ‘t Bil&, - ontstaan sedert de aanspoeling der nieuwe Friesche
landen, eene grietenij in het oude kwartier Weetergo, thane kw. Leeuwarden,
verdeeld in het oude er! het nieuwe Bildt, waarin de zoogen. Bildtdorpen
(Vrouwenbuurt of Vrouwenparochie, St. Anna- en St. Jacobiparochie), komt in 1516 voor als xle Bilde”, terwel men in 1522 ook sprak van DOP
ten Bilt”. ‘t Was dus destëds geen naamwoord van ‘t onzijdige geslacht
gelik thans, evenmin als nog tegenwoordig de naam van het, Utrechtuche dorp,
ook de ronde Bilt geheeten, onzijdig wordt gebezigd. In den schriftrant van
den naam dezer laatste plaats schënt geen spoor eener letter d meer te
ontdekken te wezen. Het in de Friesche grieteng gelegen tweetal buurten
Oude en Nieuwe Biltz$ daarentegen luidt ook wel Bildzgl, en is dit niet
juister? Maar Johan Winkler in zin DQeschiedk. onderzoek der Neder].
Aardr. namen”, bl. 5 (des overdruks) wil niet8 van de d weten, als zinde
volkomen overtollig, daar, volgens dezen geleerde, het oorspr. woord is biZt
= bsZ(biZ)vormig drooggeloopen land. Doch hoe staat het dan met dien
variant van a”. 15163 En geldt deze duiding dan ook den naam van het
RED.
Stichtsche dorp ?
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dan samenstellingen met spel, waarbg de tweemaal voorkomende
s door het meervoud van het omschrgvende
woord ontstaat,
dat bg kinder reeds door er (thans met regelmatige aanvulling
tot ers en ezen) geschiedt. Wat katjesspel is, weten we maar
al te goed, doch hebben daaraan het recht verstaa,n van nytspele te danken. Wie het woord spul heeft hooren gebruiken in den zin van iets verwards en hardbandigs, iets dat
zoo aan den gang gaat, ziet wat eeu oorloghespel is en vat,
waarom de beroerten te Alkmaar en Haarlem, tot zelfs in de
domeinrekeningen van Noord-Holland een spel heetten, en hoe
lichtvaardig zulk een barbaerschheid dan ook genoemd z& wë
zouden er tegenwoordig nog wel zegswijzen voor hebben, .waarin
we ons spul konden te pas brengen. - Anders is ‘t met eetspel,
kerspel, dingspel. Als ik min voorbeeld tusschen kinderspel en
jongensspel nog met volksspel had vermeerderd, kon ik gewezan
hebben op den genitivus s van volk. Diezelfde: s staat in eetspel,
kerspel en dingspel; deze woorden bestaan dus uit eet + s
+ pel, ker(k) + s + pel, en ding + s + pel.
Paal, - hetLatgnsche palus in vrede gelaten, - is in den meervoudsvorm
niet alleen gebruikt voor grenzen, maar palen beteekent even
goed, wat daarbinnen ligt, als tuin of muur. Dat de klank in
paal niet als tegenwoordig uitgesproken werd, vordert geen verklaring, wel, dat de onvolkomen letter minder gehoord en dat
daardoor deure- of dorepael spoedig »dorrepel, dorpel” werd, Het
gebied, rechtsgebied van hetgeen het voorgeplaatste woord aanwees, werd op deze wize eeue toonlooze lettergreep; des, die tot
het eerste woord behoorde, als teeken van den bezittenden tweeden
naamval, werd later als eerste letter van de eindlettergreep beschouwd, en zoo komt men er toe om te vragen wat &t spel dan
toch hier beteekent.
VermoedeQjk rekenen de opgevers van dergelgke vragen in
den Navorscher zich niet tot de taalkundigen van beroep; ware
dit zoo, dan zouden de antwoorden heel anders kunnen gesteld worden; men kan toch wel duidelik zin, zonder al te eenvoudig te
schr&en. Daarom vergan ik mi de opmerking, dat de uitspraak
der gewone menschen ons niet weinig voorlicht. Als een Middelburger der niet al te zeer onderwezen klasse spreekt van het Kerspel,
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of hier en daar een landbouwer den naam uit,spreekt van een der
samengestelde dorpsnamen of karspel, zal hi u niet aan een spel
doen denken.
Een nuttig, hoewel kiesch en teer voorbeeld is het woord bestekamer, dat wi voorheen nooit als een samenst,elling schreven,
nooit begrepen, doch er een grap van maakten en er ironicé
een salon in zagen, totdat men op de gedachte kwam, dat het niet
als andere samenstellingen met kamer, den klemtoon op het laatste
woord had. Het woord gehoorzaamde dus niet aan de Nederlandsche uitspraak, die in slaapkamer+ zitkamer of ieder andere dan
de hier met schroom besproken bestekamer wordt gehoord: die
uitzondering was de Fransche manier, en de bassevchambre
was
gevonden, die in hare kindsheid zeker lager bg den weg getimmerd werd, dan tegenwoordig op een Amsterdamsche bovensteJ. 0. FREDERIK%
bovenwoning.

GESLACHT- EN WAPENKUNDE.
AnnocquB (Anoqué) (XXXII, 88, noot 2). Pieter Anoqué, poorter van Dordrecht, raad van hertog Philips van Bourg., 1448, ‘51,
‘56, ‘64,5 rentmr. gen. en 1456 baljuw - van Z.-Holland (Balen
Beschrijving van Dordrecht, bl. 8, 10; v. Leeuwen, Bat. Ill., bl.
1407,8). Johan Annocqué, begraven in 1661 iu de zoogenaamde
kruiskapel der Groote of St. Jacobskerk te ‘s Gravenhage, op wiens
grafzerk met wapens het volgende voorkomt: Hier legt begr. Johan
Annocque, in syn leven Commyi van de Ontf. Gen. Philips Doublet,
t V Aug. 1661, eqde Jofvrou Anna v. Gorkom, syne Huysvrouw,
t 15 Xbris 1683. Alsmede Swane haerl. dr., + 15 Jan. 1669.
ende Johan, haerl. soon, -i- 1 Juny 1669 (Timoreten, Gedenkstukken, 11, 85). In ‘t bezit van een der navolg. personen is nog een
op oud-Delfsch aardewerk geschilderd , wapen van Anockée a*.
1763: gedeeld van zilver en blauw, 1. rood mannetje zonder d
armen of beenen, met twee vleugels voortkomend uit zijn hals;
2. twee gekruiste zwaarden met de punten omhoog. ‘t Eerste gedeelte van dit wapen doet mi aan ouden adel van Bourgondie
denken. - Te ‘s Gravenhage zin, luidens het adresboek 1881-82,
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woonachtig D. Annokkee, timmerman, D. Annokkee Jkz., klerk,
en verder een onderhavenmeester, een metselaar, een koopvaardgkapitein, twee handelaren in brandstoffen en twee weduwen van
dien naam.
M. 8. VAN R. VAN D. K.
[Het Armorial geeft In rood drie (2,l) vleugels van goud, de
twee bovenste afgewend.]
.Annoaque. Dezen naam ontmoet ik telkens. Van ouder tot
ouder schijnt’ dit eene echt Haagsche familie te zgn. Meerendeels
tref ik dien aan bij den kleinen burgerstand. Zoo vind ik onder
de papieren. der wees- en momboir’kamer eene akte van 24 Mei 1687,
waarin Sophia Annocqué, huysvrouwe van Pieter Wiet, terw@ eene
akte van 15 Mey 1687 spreekt van Lussia A. wed. van Pieter de
Wiede. Indien men pris op dezen naam stelt, wil ik er in ‘t
vervolg wel acht op geven.
8, J, SERVAAS VAN ROOIJEN.
Boudewijn8 (XXIX, 484; XXXII, 194). Siebmacher bringt folgendes Wappen : Quergetheilt, oben in Silb. ein schw. Löwe, untea
in Roth ein verkiirztes silbernes Andreaskreuz. Helmkleinod: ein
ganzer schw. Löwe. Welehes er dem rheinländischen Geschlecht
Bdie Poudewijn” beilegt. Ich kann noch hinzufügen, dass Emerentia Boudew$ns Tochter von Wouter B. von Berlioum bei N.
N. (?) war und 27 Cet. 1539 geboren wnrde; sie + zu ‘sBosch 27
Dec. 1574 u. war vermählt (1558 od. 1559) mit Arend de Raet
geb. 2 Febr. 1536, + 25 April 1567 zu ‘s Bosch, woselbst er
Confrater Unserer L. Frauen-Brüderschaft gewesen sein ~011. Hoffentlich dienen diese Nachrichten zu weiteren Angaben iiber die
Fam. B.
DE RAADT.
[Past hier A. C. A. Jacobse. Boudewënse, geb. te Middelburg,
R4 April 1883 te Utrecht gepromoveerd in de rechtswetenschap?]
Le Breton (XxX1, 109, 297). Een Jean Breton, uit Bourgondië,
werd Juni 1501 op zijn verzoek geadeld, *moyennant finance
taxée à cent francs ou 80 livr. par Jean Wouters, maistre des
comptes a Lille”, en verklaart zelf ~qu’il n’estoit noble ni issu de
noble ,extraction. 11 n’est fait mention d’armoiries”. Zie Le Roux,
Recueil de la nobl. de Bourg., Limb., etc., édit. de 1715, p, 27. Le, Breton, ministre de l’église réformée a Tonné-Boutonne
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(Saintonge), 1590. Bulletin de la sec. de 1’Hist. du Prot. franç.,
IV, 322. - Hector le Breton, seigneur de la Doineterie, commissaire extraordinaire des Guerres en 1597 au siége d’Amiens, où il
perdit u n ooil, ensuite roi d’armes de France, et Maître d’Hôte1
ordinaire de la Maison de Louis X111, qni en 1638 lui accorda
la permission d’ajouter à ses armes une Fleur de Lys d’or, pour
monument des honneurs dûs à ses travaux héraldiques et milifaires.
Armorial gén. de France, Reg. 2e, Part. lre, préf. p. X1X. Franç. le Breton, avocat au Parlement de Paris, . . . .) pendu. de
Thon, Hist. univ. VI, 693, 94. - Le chevalier Breton accompagna le dut d’dnjou en Angleterre, où il aborda le l.Nov. 1581.
Ibid. 113. - Adam Jacobsz. v. Halfwassenaer tr. 1695 (8 Apr. 1696?)
Sophia v. d. Linden. Hg + te ‘s Gr., als solliciteur milit., 9 Febr.
1732; zij 21 Oct. 1741. Beiden begr. in St. Jacobskerk. Zoon:
Adam, geb. 6 Febr. 1708, getr. Jan. 1745 met Joanna le Breton
van Doeswerff. Hij $ 1747 z. k.; begr. in St. Pieterakerk te
Leiden. Herald. Bibl. 1879, blz. 47, 48. - Godefridns W. de
Bretone was schepen te Venlo 1722, 30, 34, 40, stadhouder 1739.
Zin zegel is gevierendeeld: 1 en 4, drie (2,l) vogels, 2 en 3 een
leeuw; helmt. een vogel (arend?) met opwaartsche vlucht. Raudschrift: S Goedefridus W. H. De Breton. Zie de Maasgouw,
nOss 166 en 171, blz. 651, 72. -- Mr. Alexander le Breton Y.
Doeswerf legateerde in 1775 f 3000 aan het H. Geest- of Arme
Wees- en Kinderhuis te Leiden. v. Mieris en v Alphen, Beschr.
v. Leyden, DI, nabericht, 103”. Zie ook 1, 307, 340, waar hë
voorkomt als regent van St. Salvators- en St. Jacobshof. - L. Breton, cabaretier, rue des Choux, 12, à Bruxelles, 1862. - Emile Adelard Breton, artiste-peintre à Paris, 1863. - Lebreton, maire de
Pleyben, 1864 - secrét. du cons. gén. du dép. du Finistère. - Le
général Lebreton, député au Corps Iégislatif, 1864 prés. du Cons.
gén. du dép. d’Eure et Loir. - Breton, général, tné devant Sebastopol. Ses restes enterrés au cimetière fr. devant Sebast., qui
a été inauguré le 28 Oct. 1864 et où il y a le monnment. - Germain-Joseph-Ghislain Breton, né le 3 Nov. 1808 à Ghislenghien
(Hainaut); 28 juin 1853 cap. 3e rég. de lanc. Service, Pays-Bas,
du 14 mars 1827-15 act. 1830, service, Belgique, do 18 act.
1830-25 déo. 1863, pens. 25 déo. 1863. - Onder& Amst. 19
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aug. 1869 Bernh. Hesselink, van Amst., en Virginie Leontine Breton, van Paris, wed. van J. F. Hesselink ; getr. ald. 2 Sept. - Te
Groningen verdronk in den nacht van 29 juni 1879 de stucadoor
Johan Heinrich Meier Breton.
MO.
[Den heer Breton te Alfortville (Frankrgk) werd 8/9 Mei ‘83 door
diefstal met braak 150,000 fr. aan effecten ontvreemd.]
v. der Does. Naw. XxX11, 495, vraagt naar de acht kwartieren
van Geertruid v. Reede. Ik laat volgen wat ik hiervan vond in
eenige door mijn grootvader geschreven manuscript-genealogiën :

..-L
hr v Saesfe!d,
j-l58~;0;~j~,jaar
.

-

Geertruid
v. Nyenrode,
geb. 1525,
t 1605.

Gerard v. R.
van Nederhorst, t 1611;
tr. 1583

Johan

v. Diest

von Vehlen.

Mf bteld
Pcunis (of 1 mis) v. Diest,
1 615.

Geertruid v. R.
t 4 Febr. 1684,
tr. 1612 Diederick v. der Does,
heer van Bergestein, t 1663.

Onder de kinderen dezer twee laatsten heb ik echter niet vermeld gevonden Maria v. der Does.
B1J de moeder van Mechteld v. Diest staat: awordt gesteld eene
von Vehlen geweest te z1Jn”.
In de genealogie van von Vehlen vond ik slechts ééne gehuwd
met v. Diest; het wapen hierbg aangegeven is d’argent 8, 2 fasces
de sable ; - bij Brandenburg staat een schild: de . . . . a l’écusson de . . . . (zie Rietstap, Armorial op Brandenbourg (Lux.); en
bij Solms een schild coupé de . . . . sur . . . . (Münzenberg). (Zie
insgelrJks Rietstap.) Andere genealogiën gaven rng geen licht
Wellicht kan het bovenstaande tot leiddraad strekken.
8. C. SNOUCKAERT V. S.
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de la Paille (XXXII, 591). Pieter Reinier (ook Reinard) de la
F., geb. 22 Sept. 1706, + J an. 1738 (tr. 1735 Maria Henriëtte
ter Borch, -j= Oct. 1753, kinderloos), zoon van Jan Bernard, j- Dec.
1729, schildknaap, geb. 7 Apr. 1672, griffier en auditeur van de
Rekenkamer van Holland, bg Anna Catharina v. Heemskerk, met
wie gehuwd 7 Juli 1701; kleinzoon van Jan, raadsheer en hoofdschout voor zin leven van Delft, bi Margaretha Delft i), dr v.
8. AARSEN.
Jacob, raad ibid.
de la Faille. Pieter Reinier de la F., zoon van den Hoog Welgeb. Heer Johan Bernhard, auditeur-ordinaris der Rekeningen van
de Domeinen van Holland en West-Friesland, en Anna Catharina
v. Heemskerk, tr. 13 Apr. 1735 Maria Hendrina ter Borch, geb.
21 Jan. 1703, + 26 Apr. 1753, dr van Bernard Heydentrijk t.
B., monster-commissaris v. Over@sel, rentmeester des convents
v. Diepenveen en gemeensman te Deventer, bij Hendrica v. Suchtelen (getr. 15 Jan. 1695). Aangaande zijn dood schrif ik uit
familiepapieren het volgende af: DDeeze had een Proces in den
Haag, alwaar twee snsters van hem woonden. In het laatst van
Januari des Jaars 1738 reist hy met zyn Vrouw en de Camenier
Willemina Barghuijs derwaarts; eenige dagen aldaar geweest zynde
komt zyn schoonvader de Rentmeester Bernard Heydentrgck Ter
Borch te .st#erven, waarop de Familie den zadelmaker David Kempe
als voerman naar den Haag zendt, om hem deze tijding te brengen en te gelyk af te halen; hierop vertrokken dezelve des anderen
daags in de morgenstond ten 4 ure van daar, dog kregen door de
duisternis, welke belette dat de voerman spoor konde houden, een
ongeluk bg de Blaauwe Kamer, zoodat het r$uig omsloeg, dog
door hulp van eenige menschen welke op het gekerm afquamen
Wierden ze allen nog levendig uit het water geredt, maar de Heer
de la Faille had zig in het vallen van binnen bezeert en spoog
bloed aan het Boerenhu@ daar zy gebragt Wierden; van daar
Wierden zy met een toets naar den Haag getransporteert, dog de
toestand van La Paille verergerde onderwegens hand over hand,
zoodat Syn Edele in de toets overleden is”.
Mr. P. F. BESIER.
1)

Y.

nelft 3

RED.
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v. Qent (XxX111, 292). Volgens m@e gen. v. G. komt alles
overeen met de gegevens onder de vraag gesteld.
J. D. WAGNER.
Arnhem.
Leers. Nav. XXXII, 538, is een en ander onjuist aangegeven.
De ambachtsvrouw van Ameyde en Herlaer, die daar in 1793 als
bewoonster van het huis Herlaer wordt vermeld, heette Ignatia
Maria Bichon, mijne grootmoeder 1). Zij was weduwe van min
grootvader Mr. Jan Wijnand Ram, -f 1789. Mijn overgrootvader
Mr. Jan Bichon v. Ysselmonde was niet getrouwd in tweede huwelgk met Maria Vis, maar met Barta Theodora Visch (Jakob Jrsd
bij Geertruida Schepers). Bovengemelde Mr. Jan Wgnand had tot
ouders Mr. Jan Jakob Ram en Catharina Maria de Ruever. Omtrent
de lotgevallen der heerlgkheden Ameyde, Herlaer en Tienhoven zou
nog veel kunnen medegedeeld worden 2). Van eenige verwantschap
van Ram en Bichon met Leers is geen de minste sprake.
Mr. J. I. D. NEPVEU.
[V. 0. voert uit eene MS.gen. Gobius aan : BHeden (5 Aug. 1798)
des zondags middags is gedoopt (te Utrecht) door, enz. en genaamd Ignatius Daniel Gerard (Gobius). Peter en meter zin geweest Mr. Daniel Gerard v. der Burgh en Ignatia Maria Bichon,
heer en vrouw van Ameide en Herlaer enz. die daar als getuigen
nevens mi (burgemeester J. F. Gobius) over hebben gestaan, zijnde
door de vrouwe van Ameide zelve ten doop aangeboden”, enz.]
1) Hare zuster heette Maria Johanna, t ongehuwd. De Boekzaal 1810, 11,
213, noemde haar dus heel juist Ignatia Maria, hertrouwd met Mr. Daniel
Gerard v. der Burgh, heer van Loenen en Kronenburg.
“) De geachte inzender schenke ona die mededeelingen. Rsu.,

HUckema V. UUia (r&a& XJl). J

U

W

(JUIIUSJ lVlOCKt3IRLL

V

.

UIIM -r LUW, M. IUb

Beiden begraven te Jelsum.
-

/

-

Tweelingen

IVuu-

.

I
Douwe Carel v. U. J,
Carel
geb. te Jelsum 1649,
v. U.
+ 5 Dec. 1708,
t jong.
tr. Lute (Lucia) v. Aylva,
geb. 1653, t 11 Mei 1730,
wed.v.J&e v.Eysinga t 1674.
/-Maria barones A
Lucia
Douwe (later
Lucia
Lucia
a Goray Jelte (of Ju- Sippe~.U.~)
Frans
v. U. 6) tr. Cornelia Cy”rne$a H;ley Willem Emilius)
G o r a i s k a . lius) V.U., geb.
ged. te
. .
v. U. ‘), ged.
te Oenkerk
Leeuwar- Elisabeth v. U.
5 Nov. 1675,t den28 Nov. Rees, $ ge& te geb. te geb. te te Leeuwarden
lOJan.1731*),
1679, t on- 24 Nov. Leeuwar- Bergum Bergum 26 Juni 16%
9 Dec. t 6 Nov. 1754,
tr. 27Jan.1707
geh. te
1752, als den 2
23 Nov.
1684. tr. l”. te Holwerd
Helena Maria Hulst
weduwe. Jan. 1681 1682,
29 om. 1713
v. Aylva,
25 Jan.
t jong.
t jongLucia Juliana
t 30 Oct. 1712,
1704.
barones v. Schratenoud 23 jaar.
bacht 3Aug. 17300ud
Hobbe Esaïas Helena Eme35 jaar. 2O. 1 Jan. 1732
Ulbo V. US) geb. rentiana Lucia
Lucia Helena v. Camte Kampen 2 v. U., ged. te
stra t 26 Dec. 1751.
Juni 1708, t te Leeudrarden 14
Bi de le vrouw :.
Metslawier 20 Oct. 1712, t )yA
Julian&Do- Theotarda Wilhelmina Lucia
Jan. 1738, tr. te 21 Apr.1743,tr.
Douwe
Rinsumageest Hobbo v. Bur- Gare1 v. U., rotheav.U., Suffrida v. Frederica Barbarav.
23 Juni 1737 mania, t 1765. ged. te Hol- t te Peyae IJ., geb. 12 v. U., geb. U., ged. te
Juliana Dorowerd5Sept. 150ct.1782, Dec. 1718, 6 Jan. 1724, Holwerd
thea v. Unia.
1714,tjong. oud om- + te Peyse 9 tr. te Rin- 23 Sept.
trent 67 jr., Aug. 1795, sumageest yti:W,,t
Hobbina! Emilia
als wed., - tr.l748Jus17 Sept.
Juliana v. IJ., geb. te
tr.lO.Hobbe
tus Bartho- 1752 Alber- den 27
Rinsumageest Aug.
EsaïasUlbo lomeus de tus Emilius Febr.
1738, t 26 Febr.1775,
v. U n i a , 2O. Coninck,
Lamoraal
1735
tr. te Holwerd 27 J.
10 April heer thoe Rengers,
ongeh.
1756 Ernst Frans v.
1740 Laaa Peyse en g;\ l&i:t
Alyva, tomstr. 1787.
v. Burma- Mensinga,
1763. *
nis, t 1751.
t 1771.
tr. 6 Febr.1670 t jong.

Marius
v. Sissingha
t 2 Sept. 1672.

(LUUJ V.nylra ,

v. U.

t hg.
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AANTEEKENINQEN.
1) ritmr. ; erfde van +jn vader de voorouderlUke state Unia te Wirdum.
3 tot de Ehze (bi Almen); zie Geld. Volksalm. 1883, bl. 113. RED.
3) kapitein en daarna grietman van Tietjerkateradeel; was erfgenaam van
@jus vaders state Camstra, alias Dekema, te Jelsum.
4) als oud-luit.-kol. op Holdinga-state te Anjum.
s) kap. inf., in den Successie-oorlog gesneuveld.
“) majoor in Nederlandsehen
dienst.
1) eerst kapitein en sergeant-majoor, later grietman van Kollumerland, t
1754. Zin geslaoht stierf in de mannelijke lgn met hem uit.
s) kapitein inf.
TH. D.

De Raadt. Het Nuu. XXXIII, 394 medegedeelde kan uit het Algem.
Ned. Fam.blad no. 57, bl. 4 worden aangevuld. Zie ook over dezen naam
Schutjes, Kerkel. Gesch. v. h. Bisd. ‘s Hertogenbosch, o. a. dl. V,
bl. 276 (noot 2), 282, 419, 34, 629; die ook vermeldt Nicoleus
Raedt, vicerius sedert 8 jaar en kanunn. te Z.-Bommel 15’71, en
Noe de Raedt alias Neido oud 35 jr en sedert 10 jr kanunnik
Willem de Raet
te Z.-Bommel 1571, t. a. pl., bl. 983, 8.
Hendriksen, uit Brunswik te ‘s Hert. gekomen, heeft de rivieren
dier stad in 1577 uitgediept, terwil hij aanbood de Dieze af te
sluiten ; hierover werd eene commissie benoemd, waarin o. a. Dirk
de Raet zitting had. Een Elias de R. was 1633 koopman te
Amsterdam, misschien familie van Rendrik d. R. uit Rotterdam,
kapit. t. zee, die geassisteerd door ztin neef Hendrik d. R. te
Amsterdam tr. 28 Nov. 1653 Lijsbeth Cornelisdr Croonenburgh
wed. Willem de Raet uit Am& - 8. de Raadt 1817 ontv. d.
reg. te Grave. - Zal wel ooit eene goede genealogie van dit
geslacht het licht zien ? De heerschende verwarring doet het ons
betwgfelen.
Y. 0.
aadaens (XXXIII, 398). Uit eene MS.geneal. de Cliever blikt,
dat Meynaert v. Visvliet, schepen en raad en prof. der medio. te
Middelburg, tr. 1”. Angenetta Magdalena Baseman, 2O. in 1740
Johanna Margreta Radaeus, wede Petrus Macare, dr v. Johan bg
Anna Rethaan. Meynaert v. V. en J. M. Rad. hadden Bene dr,
Retha. Jacobus de Cliever tr. 4 Jan. 1704 Anna Maria Radaeus
(dr v. Jan bg Anna Wilhelmy), bg wie zes kinderen.
Wagetiiragera.
W. W. L. VAN GOUDOEVER.
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Nathaniel (gehuwd met Françoise Roons) was
Radaeus.
1614127 schepen der stad Sluis. 26 Maart 1653 tr. Johannes
de Pau Sara de Raet, beiden .van Sluis. 2 Nov. 1653 tr. Pieter de
Raet Tanneken v. Hammen, beiden van Sluis. 6 April 1654 tr.
Nicolaes de Raet Euphemia v. der Hart, ondertr. te Utrecht
25 Febr. 1654. Franpois de Raedt schepen van Sluis 1663167
(Nccv. XXXIII, 109). 2 Febr. 1690 Catrina de Raad, wede v. d’
Heer Burgemeester Ferdinand de Bacquer, getuige bg den doop
van een kind van Franpois Palm en Apollonia Lips. 8 Aug. 1697
ged. Johannes, kind van Jan Brant en Lisebeth de Raad, get.
Steven v. den Bargen en Sara de Raad. 2 Aug. 1720 tr. Pieter
Frank, wedr v. Anneken Ruiterman, Joh. de Raadt, wede v. Aalbert van Ogen,
J. A. DORRENBOOM.

Badaeus. Omt’rent de Zeeuwsche leden van dit gesla.cht kan ik
enkele bijzonderheden mededeelen, die, zooals bliken zal, niet op
volledigheid kunnen bogen. De oudste, mi in Zeeland bekend, is
zekere Johannes Radaeus, griffier der Graafl. munten van Zeeland,
geh. m. Anna Wilhelmi of Wilhelmy, bij wie deze twee kindereu:
Q. Anna Maria, t 22 Aug. 1711, tr. 4 Jan. 1704 te Middelburg
Jacobus de Cluver.
b. Johannes, geb. 9 Oct. 1671, + te M. 21 Sept 1718, griffier
ter admiraliteit in Z., commissaris ter adm. van Amst. en ‘t Noorderkwartier, kiezer der stad M., griffier der Graafl. munten v. Z., tr.
27 Aug. 1706 Anna Rethaan, bg wie deze 9 kinderen, allen geboren te M.:
1. Johan Pieter, geb. 8 Sept. 1707, -/- 18 Febr. 1708.
2. Johanna Margaretha, geb. 4 Nov. 1708, + 1 Febr. 1709.
3. Johanna Margaretha, geb. 6 Nov. 1709, -/- 23 Mei 1764,
trouwt 3 Aug. 1728 Pieter of Petrus Macaré, en in 2e huwelijk
31 Maart 1744 Meinard v. Visvliet.
4. Johau Pieter, geb. 8 Juli 1711, t 5 Sept. 1711.
5. Johan Anthong, geb. 2 Aug. 1712, t 15 Aug. 1752, tr. 16
en in 2e huwelgk 11 Sept. 1743
Juni Johanna Maria Boudewans,
Johanna Bernardina Boursse, bU wie Johannes, geb. 1 Aug. 1746,
tj ong.

GESLACHT-

EN

517

WAPENKUNDE.

6. Maria Elisabeth, geb. 12 Oct. 1713, + 27 Juni 1714.
7. David, geb. 17 Jan. 1715, + 3 Mei 1715.
8. David, geb. 28 Jau. 1716, f 12 Maart 1722.
9. Maria Elisabeth, geb. 28 Jan. 1716, -/- 2 Aug. 1723.
Zijn deze aanteekeningen juist, dan is hiermede deze mannel~ke
lijn in Zeeland uitgestorven. Niettemin vind ik gedurende de jaren
1730-1740 eenen David Radaeus als raad en schepen der stad
*Middelburg ; in welken graad van bloedverwantschap deze stond
tot bovengenoemden, heb ik niet kunnen ontdekken.
Het wapen van Radaeus wordt in Rietstap’s Armorial beschreven
als In goud een keper van rood, beladen met 3 zilveren rozen;
wharuit, in verband met andere omstandigheden, ik de gevolgtrekking maak, dat dit geslacht een ander was dan het ook in
Zeeland voorkom&nde geslacht de Raet, dat in rood drie (2, lj
. schaatsen van goud voerde.
Mr. E. P. SCRORER.

v. Raesveldt (XXXIT, 1, 395). Zie ‘t Stamboek v. d. Frieschen
Adel, op v. Haersolte en v. Sytzama.
ANDREAE.

Rnijsch (XxX, 617). Ghiselbertus dictus Ruesche et Giselbertus
dictus Ruesche de Linscoten, miles? kanunn. v. St. Pieter te
Utrecht 1312. Mechteld Ruasch, Petrusdr bij Mechteld Heermans,
abdis van Mariendaal, t 6 Maart 14. . . Anthonia Ruijsch te Amersfoort was 1470 wed. van Reinier P$l, Jansz. bi Aleida Foeit.
v. 0.
v. Santen (XXIX, 225 0.; XxX, 161 O., 385 0.; XxX1, 48,
352). Tielman v. S., 14 April 1455 kanunnik van St. Joris te
Amersfoort. Hendrik Janszn. v. S., jm. uit Utrecht, tr. 1591
Hillechen v. Kempen; Reinier Janszn. v. S., wedr uit Utrecht,
tr. te Z.-Bommel 25 Jan. 1629 Susanna de Ruiter. Cecilia, v. 8.
tr. te U. 1 Aug. 1615 Gerrit v. Meerlant. Catharina le Febre
v. S., jdr uit U., tr. 1623 David v. Machwitz. Beliohen v. Heck-
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huijsen, wonende te Rees, tr. 1635 op attest. van Z.-Bommel, als
wede. van Willem v. S., Jenneke v. S., zie Nav. XxX1, 174.
Nog werden te U. overluid :
1 Juni 1624 Johanna v. Diest, wede. Petrus v. S., alsmede
hare kinderen Regina 21 Apr. 1619; Joanna 17 Dec. 1624;
Daniël 7 Oct. lG35. - 6 Mrt 1631 Maria v. S. geh. m. Henr.
ter Beeck & Coesfelt. - 3 Mei 1631 Elisabeth v. Cu$, wede.
Herman v . S . - 17 Mrt 1645 Anna Gerritsdr v. S., geh. m.
Johan v. Everdingen. - 7 Juli 1646 Johannes zoon van Mr. François Y. S., adv. 'S hoofs V. U.
Indien dezen niet behooren tot de t. 1. a. pl. genoemden, welk
v. 0.
wapen voerde dan dit geslacht?
Strijker (XXVIII, 109). Dit geslacht, waartoe ook Herman
Modet behoorde, schgnt uit Overissel afkomstig te zgn. Modet
werd te Zw.olie geboren. Bgele Strgckers die 1452-1487 voorkomt en in laatstgenoemd jaar een testament maakte ten gunste
van allerlei gods- en gasthuizen te Deventer (zie Cat. Groote-gasthuis) was burgeres aldaar (zie n” 719). St$ue Strickers wordt daar
a” 1620 vermeld (n” 1428). Engelbertus Strgcker was vicarius van
den H. Geest te Ommen en (voor?) zoon van Aleid, de vrouw van
Henrik de Jegher a0 1459 (Overiss. archief, IV, 96). Derk Str&
ker was vrije man te Ommen a” 1491 (ald. IV, 525) en 1492
(ald. bl. 583).
MR.

I

J.

1.

VAN

DOORNINCK.

Jonkheer - Freule. Terecht wordt Nav. XXXIII, 344, aaugemerkt : Bde jonkheerstitel” - juister gezegd, ‘t praedicaat ‘van
Jonkheer - Btoont persoonliken adeldom aan”, en : Belk edelman
is per se jonkheer”. Met de daarop volgende veronderstelling dat
het nederlandsche jonkheer van het duitsche *Junker” komt, kan
ik mi echter minder goed vereenigen. Integendeel houd ik Jonkheer voor eene bg uitnemendheid inheemsche uitdrukking voor
edelman, terwil in Duitschland *Junker”, evenals òns Jonker,
alleen gebruikt wordt om jongelieden van adellUken huize aan te
duiden; als individueel praedicaat komt ‘t althans in Duitschland
nimmer voor, ook al wordt het soms gebruikt om in ‘t algemeen
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den adellijken stand aanteduiden, bv. in de bekende samenstelling
n Junker-Partei”. Daarentegen heetten oudt&ls de aclell~ken hier
te laude ‘oreer”, zonder anderen titel; de zoons en jongere broeders, voorzoover zi niet zelven heeren waren van een adellik
goed, heetten Jonkheeren, en van daar heeft de uitdrukking zich
uitgebreid tot de algemeene beteekenis van edellieden.
Iets anders is het met BFreule”, eene bepaald duitsche uitdrukking. De dochters der edelen heetten ouclt&ls juffrouw. De dochters van Willem 1 werden .de JutTrouwen van Oraengien” genoemd.
Nog een eeuw later, heetten in het Journaal van Const. Huygens
de dochters van nederlaudsche edellieden juffrouw; bv. de juffrouwen van ‘s Gravemoer (v. der Duyn), juffrouw v. Goltstein
en juffrouw Vegh, hofdames der Prinses, enz. Maar die van
duitsche afkomst waren, zooals de freules v. Dohns en v. Styrum, heeten blJ Huygens Bfrelle” of >vrewlin”. Reeds vëftig jaren
vroeger gedacht Alexander v. der Capellen in zijue Gedenkschriften het huwelgk van prins Frederik Hendrik met ahet VrewllJn”
van Solms. In de vorige eeuw schiut »Freule” meer gebruikelik
te zijn geworden. In de vóór eenige jaren uitgegeven briefwisseling
van J. D. v. der Capellen tot den Poll herinner ik mij respectbetuigingen te hebben aangetroffen aan BMadame et la Freule”.
J. H. H. S.

Degerman. Herald. Bib. 1874, bl. 93, 134, besohrgft het wapen
van D. als In zilver op grasgrond een ridder, natuurlgk geharnast
met goud omboord, hondende in de rechterhand een degen en in
de linkerhand een gouden schild beladen met rooden linkerschuinbalk, waaruit een goud-gekroond natuurlik hert opkomt. Daar
sedert niemand deze beschrijving tegensprak, zou zich de meening
vestigen, dat ze juist is; en hiertegen moet opgekomen inzoover
dat het hert niet goud-gekroond, maar natuurlik gehoornd, het
schild met een gouden kroon beladen is, en de ridder (3) geen
degen (die nog in de schede zit), maar een veldheersstaf in de
rechterhand houdt. Deze verbetering grondt zich op drie verschillende zegels, door die familie gebruikt op het eind der vorige en
‘t begiu dezer eeuw ; terwijl nog moet gevraagd of die krijgsman niet
eigenlik de schildhouder is, terwil bovenstaande beschriving hem
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als figuur in het wapen voorstelt. Weliswaar doet de naam
>Degerman”
vermoeden, dat het, een sprekend wapen is, en de
krëgsman de hoofdfiguur vormt ira het schild, maar die kroon op
het schildje is dan zoo onnatuurlik; welk streder bezwaarde toch,
bij het dragen (niet, houden), zijn schild met een kroon? Hovendien op een (m. li. het oudste) dier zegels is het schildje zeer breed,
hoog tot ‘s mans elleboog, en is hijzelf nog door lofwerk omgeven,
zoodat alsdan in het wapenschild de arabesken zouden verzeild
wezen. Aangezien dit geslacht afkomstig is uit het dorp Dogerbijn
in de Zmeedsche prov. Norrbottens Län, sta hier de vraag of D.
een Zweedsche naam, dan wel of dit geslacht oorspronkelgk is uit
Nederland? Ohlof D. Nicolaaszn werd te Dogerb@ geb. in 1698,
en daar nog geene oudere gegevens bekend zin, is ‘t mogelik, dat
zijn grootvader of overgrootvader om de Spaansche beroerten
hier te lande, of om andere redenen naar noordelijker streken verhuisde ; gelik Ohlaf’s zoon Ohlof Nicolaas D. weder jn Nederland
adjudant geweest is van den Prins van Oranje.
v. .o.
de Haes (XXXIII, 46). In een Wapenboek van Nederlandsche
geslachten, eigenhandig aangelegd door J. v. Wieringen (1638 -1720),
komt tweeërlei wapen de H. voor: l” in blauw, wereldbol van
goud, omgord en gekruist ‘), waaronder: Bde Haes tot Rotterdam” ; 2O in zilver drie hazen van natuurlijke kleur onder elkander
op grasgrond, waaronder : *de Haes moeder van d’ Adm. Cornelis
Tromp”. Er waren derhalve destids te R. twee verschillende
familiën de H. en ‘t is dus nog niet zeker of de N~v. XXXII,
533 genoemde Frans de Haes behoorde tot het geslacht der moeder
van Cornelis Tromp.
Mr. Er. C.
d e Haes. In den kwartierstaat van Mr. Harpert Maartensz.
Tromp, geb. 27 Maart 1627, $ 3 Mei 1691, vindt men als wapen
van Cornelis . de Haes In zilver doorsneden in drieën, elk deel
beladen met een springenden haas van zwart rechtsgewend op
grasgrond.
v. K.
‘) Dit is, met breking der kleuren, ook ‘t wapen eener Geldersche familie
Verschoor; vgl. NW. XxX111, 144. RED .
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de Haes. de H. te R. voerde In zilver zes roode rozen, drie
boven en drie beneden, naast elkander, waartusschen een loopende
haas van rood. In 1681 was Mr. Cornelis de Haes secretaris van
J. C. BACKX.
Rot,terdam.
VRAGEN.
v. Heurn - v. Qalen. Herald. Bibl. 1873, bl. 61, bericht dat eene
dochter van Mr. Johan v. Heurn te ‘s Hertogenbosch, staatsraad,
ridder der orde van de Unie en lid der prov. staten, geh. met
Geertruida v. Genderen, in 1804 (v. der Aa) in het huwel. trad
met eenen v. Galen. Stamt hieruit wellicht Heurnius v. Galen?
Bijv. Mr. Johan Heurnius v. G. 1839 in de rechten gepromoveerd
op eene dissertatie ,De expropriatione utilitatis publicae causa”; vele
jaren lid van den raad en wethouder te Riswijk, + ald. 16 Apr.
1881, M. J. Visser als wed. achterlatende. Gaarne ontving men
nadere inlichtingen omtrent die afstamming en de verwantschap
met de nog bestaande leden van het oude geslacht, der v. Galen’s.
v. 0.
v. Oort. Wat is er bekend van Johan v. Oort in 1568 momber
van het vorstendom Gelre ; wie waren zine ouders en afkomelingen ; is hi misschien dezelfde als Jan v. Oor& wien 1560 de windkorenmolen te Herwaarden toebehoorde?
v. 0.
v. Schlippenbaoh. Wie waren de ouders van:
a. Christoffel graaf von Schl., heer van Almalen en gen. d.
cav., tr. lg. den ? Anna Sophia von Alten Boekum, geb. ?, + 9,
dr v. Dietrich bij Anna v. Schl.; 2”. den 25 Nov. 1706 Ernestine
Geertruida v. Ittersum, geb. 20 Dec. 1668, t i, dr v. Ernst tot
den Oosterhof be Ida v. 1. tot Ngenhuis.
b. Casimir Abraham graaf v. Schl., geb. ?, +- 1755, lt.-gen. d.
cav. in Hollandschen dienst, tr. den ? Johanna Elisabeth v. Essen,
geb. P, t P, dr v. Pieter bë Barbara de Jonge?
c. Theodora Johanna gravin v. Schl., geb. ?, 3 ?, tr. 21 Oct. 1706
Ernst Godfried von Manteuffel, geb. P, t 1734.
d. N. gravin v. Schl., geb. P, t ?, tr. N. graaf v. Nassau-la-Lecq.
Mr. D. ENGELBERTS.
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v. de Water. Geneal. gegevens worden verzocht betrekkelik v. de
Water. Her. Bibl. 1876, bl. 286, zegt : Dde familie v. de Water
bezat iu de 15de eeuw het slotje ten Hulst te St. Oedenrode, on men
vindt hen onder de schepenen van ‘8 Hertogenbosch in de 15de en
16ae eeuw alsook onder de leden van de Doorl. Broed. aldaar
vermeld”. Johannes v. de Water geh. met Adriana Lobé was
grootvader van Adriana v. d. W. geh. met prof. P. v. Musschenbroek. Te Rotterdam woonde 1750 Johannes v. de Water, geh.
v. 0.
met N. Biesheuvel.
[Zie v. de Water (Waeter) vermeld ATau. XXI, 132, 345, 6;
VII, 6 3 1 ; V I I I , 2 0 0 , 5 4 , 6 2 6 ; 1X, 5 8 2 . Z i e h e t w a p e n Nau.
XXVII, 572, 631, ook in het Armorial, doch telkens zonder helmteeken.]
Mij zijn bekend een drietal wapens door verschilWijnm&n.
lende leden dezer familie gevoerd. Zijn er meerdere? Eén dier drie
is erg onduidelijk. ‘t Vertoont een door aanzienden helm, - wat
is ‘t helmteekeu ? - gedekt, met rgk lofwerk omgeven schild,
beladen m e t een soort van monument, waarop iets geplaatst is,
dat naar eene vaas gelikt. Uit hetgeen die vaas vult, rist een
stok of steel, welke wordt vastgehouden door een arm (naar ‘t
sch@rt),
voortkomend uit den (herald.) rechterbovenhoek van ‘t
schild.
Wat is van dit wapen de juiste beschrijving?
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---_0 . = Catalogus ; G. = Genealogie ; H. = Handschrift ; K. = Kaart ; n. =
Noot ; Nm = Naam ; 0. =I Omslag ; P. = Portret; Pn = Penning ; Sc&. =
Schilderij; 2. = Zegel. De sterretjes w#en op wapens.
*
Aalborg, orgelist, 371.
Aalsmeer,
Aalst,
naam,
pred., 203,
108, 300,
4 1.(n.)

I

---, pred., 5.
Atllsum, terp, 5220.
Aam, Aeme, heerl., 239 1).
----, naam, 176, 224.

Aanstoot (Den), 222.

Aap in de volkstaal, 81..
Actrdenburg a”. 1672, - 34.
- - - - - - --, geestel. goederen, 109.

------i--, haven, 80.

-------, plakkaten, 77. ’
-------, smalstad, 116-8.
Aardr$jkskunde, genootschap, 104 (92.)
- - --------, geschriften, 490.,

56.
Aarle, heerl., 42.
Aartswoud, heerl., 23, 4.
Abbekerk, stedeke. 7.
Abbenbroek, heerl., 7.
Abdijon, zie Kloosters.

Abkoude, a9 1650, - 90, 1.
-----, pred., 301.

Achlum, 262.

1) Volgens Herald. Bibl. 1883, bl. 97, is de
ald. aangehaalde oorlronde bij v. Spaen (Inleid.,
11, Cod. Dipl., p. 59) onecht.

Ackoy, naam, 175, 224.
Actaeon, 217.
Adelaar (Herald.), 10.
Adelaïde, koude pool, 4730.
Adriaan VI, paus, 182.
Aduard, heerl., 138.
.
Advokaten, hooge declaratiën in de 18de
eeuw, 127.
Advys-bordekens,
263.
Aerschot, hertogdom, 64.
Afkappingsteeken,
;{3.
Afkeuring+teekens,
77.
Agnietenberg (den), zie Zwolle.
Aken, nijverheid, 23.
---, voogd ae 1326, - 294. .
- - -, vrede, 61, 2 (Pn), 158.
.
hlba Amicorum, 417.
Alberdingk Thim’ (Prof. J. A.), geschriften, 39, 87, 123, 5, 494.
Blbertsberg,
naam, 114.
ollbltcs, pred., 468, 9.
Ublasserwaard, ring, 468 (n. 2).
Plblasserdam,
heerl., 188.
Ilbrecht den Beer, 161.
Llcimus, 164.
Uemannen, 502
Uexandrie, synagoge, 165.
Plfortville, diefstal, 511.
Pliso, 205.
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Alkmaar, ae. 1573, - 135.
-_-- > orgelist, 414.

-- ---, predikanten, 6, 168.
- - - - - synode a”. 1605, - 290.

Allemagne, 502 (Nm).
Almalen, heerl., 521.

Almanak van v. Zwaanen, 76.

Almelo, a”. 1778, - 285 (% 2).
----, burgmannen, 46 1.
----, orgelmaker, 324.
Alne, kerk, 298.

Amsterdam, handel op Zweden, 484.
------, de Heilige Stede, 125.
------, huidenkoopers, 8.
------, Kalverstraat en Osjessluis,
212, 367.
- - - - - - , *kermis, 120.
P m - _ - - , keur a”. 1497, - 163.
------, Kunst (Oude), 496.
--_ - -_ , Lange-Jan, 404.
-----, Leguit, 8 (Sch.).

------, munt a”. 1673, - 258.
Aloet, 480, 203 (NW&), 395.
------, naam, 224 (n. 2).
Alphen, 82 (XVL).
- - ----, Nieuwe-kerk, i25, 83.
- - - - - - , NieuweLuth.-kerk,62(Pn).
Altforst, 223 (NW).
Althuysen (Jan en Simon), 494.
------, Nieuwezijds-kapel, 125.
Alting (Menso), 93.
------> Odeon en Trippenhuis, 123,
Alva (Hertog v.), 9, 90.
4.
- - - - - - , Patriciaat, 237 (n. 2).
Amasius (-sia), 223 (VL).
Ameide, heerl., 513.
------, predikanten, 374, 7, 406
----, naam, 326.
68, 9.
----, wapen, 397.
------3 Pred. register, 468.
J-----, St. alaria-kerk, 125.
Amerika, Lutherfeest, 478.
-----, Zie Columbus, Negerslaven - - - - - - - , St. Nicolaas-kerk, 58.
Amerongen,
heeren, 264, 97, 8, 312 - - - - - - , tentoonstellingen: a”. 1869,
460.
- 155, - a’. 1883, - 1440 (zie
------, kasteel, 1440, 300 (n.).
Krakatau, de noot).
- - - - - -, kerk, 298.
_----- , zie Zweden (Christina).
------,naam, ?28, 77, 223.
Amsterdammer (De), 323.
----- - p Natewisch-kamer, 298 (n) Andassala, 204 (TL).
Amersfoort, kei, 19.
Andelst, heerl., 393.
- - - - , naam, 203.
------, naam, 128, 76, 223.
------, pred., 166.
Anderlecht, collegiale kerk, 65.
------, rederijkers- kamer, 9 1.
Andros, 493.
------, St. Joriskerk, 460, 517.
Anecdotes, 84.
-----_ spoorbaan, 3440.
Angelo (Michel), 214.
Amerzode,’ naam, 128, 75, 224..
Angerande, heerl., 211.
Amiens, beleg, a”. 1597, - 510.
Angeren, graan. goed, 294.
Amisia, 223.
- - - - - , naam, 204, 11.
Ammers-Graveland,
ambacht, 485. Angerloo, veldslag, 481.
Ammerswurth, 128 (NW).
Anholt, heerl., 186.
Amstelodamia, 367.
Animals (Attitudes of) in motion, 1930.
Amsterdam, 16de en 17de eeuw, 25 Anjou, Frans, 264-71, 510.
-ww-- - aanslag a”. 1650, - 91 ----, Karel, 221.
----_- : armenhuis, 162.
Anjum, 515.
- - - - - - bagbnhof, arohief, 125.
Anloo, Annen, 93.
- - - - . - _ : brandwezen, 20.
Ansfried, bisschop, 223.
- - - - - - - , dukaton, 259.
Antoninus, Reiswgzer, 204, 5.
------, geestelijke tgneen, 162.
Antwerpen, Beschrdving, 89
- - - - - - , 14de en 15de eeuw, 25.
------> gestiohten, 125, 51, 2.

Antwerpen, Furie, bezongen, 264,372.j Avesh, 282 (Nm).
-_---- en Consoiense, 428.
1Avezaat, hofstad, 465 (n.).

------, Jezuiten-oollegie, 322.
- - - - - - ? redergkers-kamer, 8.
- - - - - - reizigers, 202, 97 0.
Apeldoorn: naam, 225 (n. 3).
Apokryfe boeken, 82.
Appelbloesem (Kleur), 75.
Appelsoorten, 351
Appingadam,
a”. 1514, - 456.
-------, waterleiding, 336.
Aquinas (Thomas), 73.
Archaeologie, 259, 60.
Archimedes, 436.
Ardennen (Het zwjn der), 281.

Arenacum, 204, 5.
Ariosto, 216.

Arkestein, kasteel, 212.
Armeni& 3440.
Arminianen,

zie Remonstranten.

Arnemuiden, pred., 406.

- ------, smal-stad, 115.
Arnhem, Bentinck-steeg, 90.
--- - --, Bethanië, 89.
- - - - - , Duivelshuis, 171.
-----,Enmus, 91.
- - - - - markt-publicatie,

33.
---- -; Mommenhof, 91.
-----, naam, 204 (n. 2), 63.
-----, predikanten, 21,108,19,301,
98.
------ regeeringa-leden, 88-90.
----: St. Eusebiuskerk, 89.
- - ----, St.Nicolaasgild, 89.
ww--_ stadsrechten, 310 (n ).
Arnsberg, 467 (n.).
Arsburgh, graafschap, 467.
Ashburnam (Lord), 169.
+ Asperen, heerlijkheid, 190, 289.
----_ , naam, 205.
Asperg, vesting, 498.
Asprenas (Lucius) 205.

Asselt

(Over-),

Astrologie,

317.

321.

Atchin, 225 (WTE).
Augustus

(Keizer),

Aunay, abt, 169.

205.

Austin (William j, 107.

Averbode, abdij, 427.

a". 1362, - 215.

Awi, 224.
Axel, markt, 32.

---, smal-stad, 116.

Azewijn,

328 (Nnz).

Baard (Vrouwen-), 201.
Baarland, kerk, 84, 422.
Bachevorth, 223.
Bad, baden, 219.
Badeloghe, 457.
Baden, Frederik, 233 (n, 1).
Bsduhenna, 453.
3aecker (Louis de), 130.
Baflo, kalende-broeders, 365, 6.
3alanoier, 256.
Balgooi, heerl., 396.
Balk, pred., 5.
3allingen a’. 1787, Naamregr, 10.
Bantam, zie Krakatau, noot.
Bar, hertogdom, 313. ,
3srante (A. G. P. Br. baron de), 119.
Barchuisen, heerl., 336.
Barmen, nijverheid, 23.
3arneveld, beek, 223.
------, kwartier, 223.
jaren, 344.
baronieën, 369, 485.
Istaille, zis Citoyen.
3atsvia, aa. 1654, .- 153.
----, genootschap v. Kunst. en Wet.,
168.

-- ---, gymnasium, 42.
--- --, Portugeesoh kerkhof, 191,
------, pred., 370 (n.).
atavieren, 205.
Batenburg, pred., 408.
lath (Lord), 392.
laudartius (Wilh.), 90.
jebelius, 217.
lecker (Balth.), 138.

3edum, 453 (MI).
3eeck, 42.
3eek-en-Dank,
277.
ieekhuizen,
Wandeling, 489.
teekvoorde,
223.
eeldhouwers,

10, 168, 214, 56, 428,
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Beele (De), heerl., 344.
Beer (den) en Sohomminkel spelen, 76.
Beerendans, -leiders, 77.
Beers (Jan v.), 428.
Deesd, heerl., 317.
Beetsterzwaag, pred., 301.
Begrafenisgewoonte (Rom.), 230.
Beijeren, Albrecht, 66.
- - - - - , Hendrik, 311.
_---- , Jacoba, 174.
_---- , Max. Hendrik, 157.
Beüerland, (0. en N.) pred., 468,9.
Bekers, 496.
- - - , wichelar& 172.
Beldomandi (Prosd. de), 213 (Pn).
België, 355.
Bellingeweer (‘t Huis te), 136-9.
Bellingwolde, heerl., 141.
Benedictus XIV, - 286.
Bengalen, 156.
Bennekom, pred., 5.
Bentheim, 108, 292.
------, graaf Bernard, 66 in. 2).
--_---, naam, 453.
Berenklauw (De), heerl., 336.
Berg, heerl., 472.
Bergen-op-Zoom, belfroot, 367.
----------, pred., 406.
-----------, ‘t Swarte Kruys,
356.
---- - -----, Wale gemeente, ,
356.
Bergestein, heerl., 511.
Berg-Oord (-Vrede), 425.
Beringen, 369, 70.
Berkel, heerl., 252, 481.
- - - - , pred., 4 8 1 .
----) (in Limburg), 277 (12, 2).
Berlicum, heer]., 509.
Berhcre (La), baronie, 63.
BerlU n, 193.
----, Juristen- Verein, 125.
----, Luther-feest, 478.
----, naam, 161.
Bern, muntslag, 2960.
Bethlehem, klooster, 202.
Béthune, pred., 356.
Betuwe, 206.
----, a” 1672, - 255 (Pn).

.

Bielef eld, 49 0.
Biervliet, naam, 259.
_---- , smalstad, 116,
Bijbeldruk, 325.
Bdgeloof, 200, 410 314- 6, 30, 1.
Bilderdgk (Mr. W.), 177, 347.
- - - n
brieven aan D.
Franpois, 379.
- - - -9
»
Mengelingen, 301.
--_D
onuitgegeven verzen, 433.
---v ,
)
rébus, 74, 165.
- - - D
zilv. bruiloft-medaljon,’ 434.
Bilderdijkiana, 165.
Biljoen, heerl., 397, 489.
----9 naam, 263, 489.
- - - Wandeling, 489.
&t, Bildt, de Bilt, 506 (Nm).
Birmingham, nijverheid, 23.
Bisterfeld, heerl., 293.
;Blaauwkapel, pred., 44.
1 Blackheath, villa, 107.
Blankenberg, heerl., 466.
Blankenberghe, duinstad, I 17.
; Blauwkousen, 389.
Blauwverwers, 43.
Bleiswij k, pred., 468, 9.
*
Blenod, heerl., 312.
Blerick, heerl., 86.
Blijham, heerl., 141. l
Blitterswijk, kasteel, 392.
Bloemen, 324, 5.
Bloemendaal, 114.
.
Bloemkundigen, 272, 369.
Blue- stockings, 389.
Bodboeken, 131.
Boddeken, klooster, 490.
‘>
Boekdrukkers,
427.
Boeken, Naamlgst, 10.
--- (Verboden), 319.
Boerdonk 1), 386.
Boertange (De), 55.
Boëthius, 73.
Bojolali, 293.
Bokkenrijders, 58.
Bonaparte, Louis Luaien, 493.
l] Niet Roerdonk.
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Bonaparte, Roland, 356.
Boonen, 500.
Booee-Griet, 324, 496.
Borgia, (St. Franc. de), 160 (Pn).
Born, heerl., 467.
Borne (Overysel), kasteel, 310.
Borneo, 70.
Bosch-zonder-Genade, 424.

v

--- -, hanse-stad, enz., 275, 6.
--_- , paedagogium, 186.
Bremen (Adam v.), 55.
Brielle, Besohrjjving, 49.
- ---, kloveniers, 134.
. -- --, oneenigheden au 1651, - 49,
97, 145, 94.
---_ , predikanten, 354, 469.
--- (‘t Onzalige), 424.
----, Wale gemeente, 354.
Boschkatten, 221.
Brimeu (Karel v.), 90, 186.
Brion (Louis), 56.
Bossuet, 492.
Bouillon, 489, 500 (%t).
Broeckhuys, Broekhuizen, 424.
Boulogne, 500 (NW).
Broekerhave, kasteel, 263, 489.
Bourgondië, David, 192, 232, 3.
Brongersma, (Titia). 137.
-------, Filips 1, 11, - II, 2,118 Bronsveld (Dr. 8. W.), 168, 218, 496.
232, 3, 347, 508.
Brouwershaven, kerk, 346.
-------, Jan 1, 116-8.
----.-- - - - , stichting, 345.
--------, Karel, 11, 236.
Bructeren, 454.
-------, Maria, 99, 347.
Brugge, 14e en 158 eeuw, 25.
- - - - - - - - Maximiliaan, 394 (n.). ----, a” 1413, - 117.
Bouwkundigen’55, 107, 214.
----, Archief, 23.
- ---, lakenhal, 500.
Boxmeer, apotheker& 76.
Brabant, hertogdom, gesohriften, 3,18 . .- - - - 9 »Penningen”, 62.
- - - - , schuiten, 500.
-----, hertogen, 355, 466.
-----, Letterkunde, 3450.
----, schuts-patroon, 200.
------, naam, 453.
------, V$e, archief, 126, 7.
- - - - - ))Vermakelgkheden”,
273.
Brunswijk, Otto, 292.
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verheffing in den nederl. adel.
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------, klooster, 200, 482.
-----, kruisheeren, 483.
- - ---, zegel der kerkgem., 483.
Huizum, Feitsma-terp, 5220.

Hulst, 16 (n. 2), 285.

---, oameraars-rekeningen, 71.
- - - , smal-stad, 116.
Hulst (Ten), kasteeltje, 522.

Hummede, 226.
Hummers, 438 ( A%s).
Hunnep (ter), klooster, 368.
Huyghens (Cor&.),

‘Hyum, pred., 354.

Journaal, 519.

Ierland, klooster, 200.
Igaorant&ien, 322.

1 Jsland, 83.
IJsselmonde, heer]., 513.
111, 503 (Nm).
Impostoribua (De tribus), 319.
Ingen, tienden, 299,
Ingenieurs, 110, 1, 73.
Insekten, 126.

Jaoht tuig, 221.
Jager (Dr. A. de), gesohriften, 165, 6.
Jakoetsk, Koude pool, 4730.
Jamag, graafsohap, 2810.

Jan-kIrtyen-eil.,

83.

Jan, Jannen, 447.
Jannes, 10.
Japansohe zeestroom, 4730.
Japioks (Ggsbert), 494.
Japara, residentie, zie beneden, Krakatau, de noot. Java, ramp 8% 1883, - 3450.
---, Westerlënen, 42.

Jelsum, 5 15.
Jeruzalem, tempel, 164.

Jeruzalem-vaarders, 11.
Jezuiten, 153, 70, 321, 2.
Joannes, 10.
Joden in Egypte, 164.
Jodentaal, 334.
Johnson (Dr. Sam.), 390, 2.
Jonkheer, 344, 518.
Jonkvrouwe, 96, 239, 344, 518.
Jooris (Jas.), zie beneden, Krakatau, de
noot.

Jorwerd,

260.

Joubert (Franç.), MQmoires, 2400.
Jouswier, pred., 206.
Jozef’s beker, 172.
Jozefus (Flavius), 164.
Junia, 230.
Junius (Hadr.), 325, 494,

Jutfaas, uo, 1456, - 231.
- - - - , heerl., 288.

----, pred., 166, 398.
Juvenalis (van Bossuet), 492.

Xperen, 14de en 15de eeuw, 25.

K. (W.), geestel. gezangen, 218.
- - - - . ao, 1 4 0 8 , - 116.
Kaapland, 473.
--- -, pred., 356.
Kaarsen of lampen, 217.
----, wapen,. 62
-- op een wiel, 200.
Isohia, zie Paris,
Kaas-processie,
208.
Isothermen, 4730.
Kaat Mossel, 301.
Iesem, Issum, heerl., 70.
Cabauw, heerl., 420.
- - - - ---, kerkel. toestand, 243,4. Cabeljaauwsgszinden, 232, 3.
Ifali@, biornale, 214, 5.
Cadzand, eiland, 110.
---) reizen, 10. 480,
Caen, 169.
--- -, zie Sohilders.
Kaffers, 473.

Ixelles,

430.

Calais, Nederduitsoh, 499, 500.

XXVIII

Caldenbroeck,
heerl., 312.
Kalende-broedersohappen, 363-7, 490.

Kate, (ten), J. J. L., Lambert, 131.
CatheIeijntje (Zuster), 487.
Calepende, 37 (Nm).
Cats (Jacob), raadpens., 5,l.
Calmeyers-eiland, zie Krakatau, de Catsianum (Museum), 35.
noot.
Kattenlinde (De), 314.
Kalverbosschen, 211, 2.
Eedichem, prod., 40.
Calvinisten, 321.
Keen& heerl., 396.
Cal@ (Joh.) l), 320 (n. 1).
Keezen, zie Patriotten.
Cambridge, bibliotheek, 27.
Keisteenen, 19.
Kamelot, 75.
Keizersbosch, prior& 427.
Cameraars, Camerlinghen, 71, 232 (n. 3), Keken, heerl., 239.
491.
Kelfkensbosch, 211.
-----,-rekeningen, 71, 238.
Kell, heerl,, 85, 186, 481.
Cammingha-state, 1440.
Keller (Ferd.), 522.
Kampen, ao. 1647, - 248.
Kempen (Geld. en Luiksohe), 386.
-----, cameraars-rokeningen, 71,2 Kempen (Lod. v.), 215.
Kennemerlend,
115.
(n.>.
- - - - - , geestel. gestiohten, 44.
Kennemers, 184.
---_- , memoriën: 364.
Kerkhervormings-gesohied.,
Hoogd. Ver_----- , noodmunt en zilverwerk, 255,
een., 480.
Kerkwerve,
pred., 406.
338.
- ----, pred., 335.
Kesteren, oudheden, 3440.
Ketelmuziek, 77.
Kampen (Dr. N. G. v.), 214.
Keulen, aartsbissohop ao. 1672, - 255
Campferbeek, heerl., 192.
Campinia (Lud. di), 215.
W.
-_--- , bisschop 80. 1470, - 186.
Camstra, state, 515.
--_- , keurvorsten ao. 1648, 9, - 72,
Cannenburg
(De), kasteel, 1440.
243, 4.
Kanonnen, 324, 496.
- - - - , moordbrander& 33.
Kapelle, dpmeingoed, 70.
Capellen (v. der), Alexander, Gedenk- ----, Romeinsohe volkplanting, 502.
schriften, 519.
Keurbroeders,
369.
- - - - )l
J. D. tot den Poll, K.eye (Ridder), 78.
Briefwiss&ng, 519.
Keyser (Mr. H. de) l), 30, 170, 274.
Capryke, ao. 4413, - 117.
Eiefkempes, 70.
Karel Martel, 205, 6.
Kielspitten, 173, 382, 497.
- - v, - 299
Kimengan (Onderneming), 293.
Carmagnole (Een nieuwe), 215.
Kinckel (H. A. v.), 411.
Carmen Sylva, zie beneden, Roumanië, Kintzweiler, heerl., 472.
de noot.
Claarbergen, heerl., 488.
C;asalingbe (Le Ure), 219.
Klaaskinderkerke, 345.
Cassius, 230.
Claassen (Reinier), 12.
Kasteelen, zie Burohten.
Kleedbaas, 262.
Castelrodrigo, markgr., 62.
Kleederdraohten,
219.
Castricum, gesneuvelden ao. 4799, - Clemens 1X, paus, 64 (Pn).
252.
Clercxhove, heerl., 239.
Kate (ten), J. J. L., 1440.
Kleuren in de volkstaal, 86.
Clingelenburg, huis, 293.
1) Te Orleans heeft men in de Gros.Anneau.
Klinkenborg, heerl., 136.
straat het als student door CalwGn bewoonde
huis Dec. 1883 afgebroken.

1) Vgl. NW. XXII,

36.

Klokken, 220, 497.
----, gieters, 220, 497.
----, stoelen, 490.

Koude polen der aarde (De), 4730.

Kluohtspelen, 452.
KnaPenburg,
huis, 445.
Xnollendam,
pred., 301.
Cocoejus (Joh.), 63 (Pn), 349.
Code Pénal, 21.
Koeterwaalsch,
384.
Koetsbedden, koetsen, 491.
Collegianten, zie Rhgnsburg.
Colligny (Louise de), 161.
Kollum, kalendebroeders, 490.
- - - - , pred., 2 8 6 .
Kollumerland, Consoriptio Exulum,

resident der Lampongsche districten i. d. 6 en
15 Oct. 1833, kan ‘t aantal der bij de ramp van
26127
Aug. omgekomen menschen thaU8 met eenige
zekerheid worden opgegeven, als te zijn totaal
12539 inlanders en daarmede gelijkgestelden en
5 Europeanen (Haarl. Ct. v. 27 Nov.). Uit de
door den resident van Bantam ingediende staten
blijkt, dat in zijn gewest zin omgekomen en vermist 21538 personen, terwijl de door de bevolking geleden materiëele schade op ruim 6 milboen gulden wordt geschat:(dito, 11 Dec.).
De heer Jos. Jooris, een bekend Belgisch diplomaat, gaf onder den titel: ,Aperçu politique
e t é c o n o m i q u e sur l e s colonies Neerlandaises
aux Indes Orientales” ten bate van de slachtoffers
der rampen in Ned.-Indië onlangs een geschrift
uit, waarin hij een overzicht levert van de geschiedenis der Nederlandsche koloniën, met grooten lof van Nederland als koloniale mogendheid
gewaagt, en eindigt met een hartelijk woord
betreffende Koning Willem 111, ,,waardig
mededinger der Stadhouders”, en het huis van Oranje.
Deed het Koloniaal Museum op het Paviljoen
te Haarlem, Dec. ‘83, eene belangrijke aanwinst,
in de ontvangst eener reeks van inlandsche gebouwtjes, - op de helft der ware grootte vervaardigd uit djatihout en bamboes, en meerendeels met houten dakpannen (sirappen) gedekt,uit de residentie Japara, welke te Amst. op ‘t tentoonstellingsterrein gestaan hadden (zie Haarl.
Ct. v. 7 Jan. ‘84) : in dat Museum bevindt zich
thans ook een bijzonder groot stuk puimsteen
van Krakatau, aangeboden door den gezagvoerder der Maatschappij .Nederland”, Bruyns.
Volgens eene planimetrische berekening in Petermann’e $ittheilnngen” zijn van het eilandlirakatau, dat 32.5 vierk. KM. groot was, 23.25
vierk. KM. verdwenen. Maar 1.42 vierk. KM.
kwam boven water, zoodat de oppervlakte thans
10.66 vierk. KM. bedraagt. Van de nieuw-gevormde eilanden heeft Calmeyer’s-eiland eene
grootte van 2.96 vierk. KM., Steers-eiland van
4.26 vierk. KM.; er zijn dus in het geheel 8.64
vierk. KM. nieuw land gevormd en 23.25 vierk.
KM. land verdwenen. De Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië zijn derhalve 14.61 vierk.
KM, kleiner geworden. De veranderingen aan de
kusten van Java en Sumatra zijn hierbij buiten
rekening gebleven.

Klokkenbosch, -waai, 341.
Kloosterburen, heer]., 137 (n. 4).

Coulmont, heer]., 108.
Kraakkoppen, 75.

Krabbendijke, pred., 406.
Kraijestein, heerl., 9, 203.
Kloosters, 38, 490, 89, 103, 20, 200, 2, Erakatau l), vulcan. ontploffing, 3450.
23, 38, 88, 284, 308, 38, 46, 68, 81,
1) Volgens bericht van den waarnemenden
427, 58, 63, 82, 93, 512, 7, 81-3.

308.
Colmschate, 226 (Nnz).

Columbus (Christ.), 316, 432.
Kometen, 138.
Commandeurs, 120.
Commodus, keizer, 492.
Compagnie (0. Ind.), munten, 426.
- - - - - van Verre, 56.

Compagnons-Feenen,
238.
Compostelle,
heerl., 288.
CondB (Prins van), 161.
Conscience (Hendrik), 428 -31.

Konstantinopel, 2970.

Constant&r de Groote, 494.
Constant, tornooi, 2960,
Kootwijk, oude linde, 315.
Kopenhagen, stempelsnijder, 255 (n.).
Kopjes, 473.
Körner, 74.
Cornwallis, boeren, 392.
Correr (Museum), 213.
Kortrijk, 44de en 15de eeuw, 25.
- - . ..-- , aD. ,1440, - 118.
-----, penning, 61, 158.
Cost Jordens (vr. W. H.), 71.
Koster (Laur. J.) ‘s eer gehandhaafd,

27.

434 (n.).
Koudekerke, pred., 293, 345.

Koten-00mmisaie

j

,

?

.

xxx
Kranendonk, kasteel, 55, 294,
Crefeld, nijverheid, 23.
Kremer (De), peroeel land, 385.

Lavel ‘), heerl.. 488.

Krijgstuig, 222, 381.

Leerlooierij, 8, 9.

Kroohten, 132.

Leersum, hooge heer]., 297*.

Cryptorigis, 453.
Kuhreihen (Der), 134.
Kuilenburg, graven, 337 (n. 2).
- - -----, heeren, 464.
-------, pred.; 301.
Kuinre, heeren, 291.
Kulikomantie,
172.
Kunst (Oude), 496.
Kunstkoopers, 1440.
Curaçao, Luther-feest, 479.
-----, pred., 479.
Kyf hoek, Kyvershoek, enz., 69.

Leiboorden, 80.
Leioester, 177.
Leiden, Besohrgving, 540.
----, 16de en ‘17de eeuw, 25.
---, beleg, Besohr., 260.
- - - - ,burggraven, 446, 5 8 .
----, Doopegezinden, 166 (n.).
----) gedenkpenningen, 358.
’
----, gewapende studenten, 357.
----, Handvesten, 236.
- ---, H.-Geest-huis, 510.
---) hoogeschool , Geschied., 156,

Lachen (Sterk), 86.
Laelius, 215.
Laerwold, heerl., 236.
Lagbeki, grensrivier, 278.
LagC3 (Huis te), 341(ti. 2.).
Lake (De), te Heeze, 55.
Lamettrie (De), 320, 436.
Lampe (F. A.), 218.
Lamp-hoorns, 217.
Lampong, zie Krakatau, de noot,

---- oriëntalisten-oongres,
168.
3
c- -- , portretten der Senaat&kamer,

Landbouw, 408 (n.).
Landhuishoudkunde,
219.
Landmeters-aanstelling a”. 1566, - 16
Landschrgvers, 96.
Langerak, heerl., 191, 289.

----, kerk, 138 (1%.

Krim (De), 56.

Lectionaria, 492.

UiSfdaele, heerl., 18.
Leermens (-mez), 137.

Kronenburg, heerl., 513.
Leeuwarden, Ephemerides, 504.
Kruisschans (De), predikanten, 406. -------j gobelins, 1440.
Krypten, 132.
------, Oldenhove, 417 (n. 4).

Lamswaarde,

285.

Langewold, 211, 488 (NUZ).
Lantaarns, 217.
Lapschuere, naam, 33.
--w--_-

paroohie, 113.

Laren, 369*.’
Lasonder (Het), 278.
Latona, 218.
Laura, 215.
Laurentzberg, heerl., 472.
Lausanne, hoogeschool, 356.
Lauwe-ki-curt, 33.

3450.
322.

----, pred., 406, 79.
----, Ruïne-plein, 22.
-- -- , St. Jacob& en St.
hof, 510.

Sahators-

----> Zijlhof, 183.

Leiderdorp, pred., 6.
Leien, 426.

Lellens,

heerl., 136, 9 (n. 11).
10).

Lembeke ae. 1413, - 117.
Lemmer (De), pred., 354.
Lennep (Mr. Jaaob v.), geschriften, 263

73.

Lentulus (P.), brief, 494.

Leontopolis,

tempel, 165.

Leprozen, 208-10

Leusden, huizing, 3440.
Leuven, 14de en 15de eeuw, 25.
---

-,
St.

Geertr.-kerk,

239.

’

Leuvenheim, Leuvenum, 227 (n.,
ik).

Levant, reizen, 10.
1) Laval?

XXXI
Libri (Graaf), 169.

Lichtenvoorde, landsohr., 96.
Liederen (Stichte].), 59, 166, 218, 494.
Liefdedrank, 960.

Liefkenshoek, pred., 407.
Lienden, heerl., 463.
----, de Marsch, 318.
Lieshout, heer& 68.
Liesveld, baronie, 485.
Lievendaal, riddermatigheid,

Lotharingen, hertog ao. 3573, - 313.
Lovendijk, 278 (n.).
Ltibeck, Westphaliërs, 396.
Lucera, dierentemmers, 221.
Lucern, 2960.
Lucifers, uitgevonden, 497.

Ludems-

stete, 136-8.

Ludeman (Dr. Joh. Chr.), 1450, 920.

18.

Ligne (Claud., prins de), 156 (Pn).
Ligne (De), kanaal, 80.

Lille, 80. 1454, 1501, - 118, 509.
Lillo, pred., 406, 7.

Ludwigsburg, 498.
Luik, citadel, 239.

---, Mariadienst, 157.
---, nijverheid, 23.

Lulubergen, 473.
tumey, heerl., 281.
Limburg, Geschied., Taal en Lett. Lunenburg, ridderhofstad, 252, 346,3*.
Lunhorst, kasteel, 338 (n.).
3450.
Lunteren,
beek, 223.
Lindeboomen,
315.
Luterveld,
224 (NW).
Lindsay (Lord), 2400.
Lingen, 80. 1597, - 314.
----, heerl., 42.
Linsclioten, heer]., 290, 517.
----- -, schout ao. 1390, - 288.
Lipsland, 249.
Lithographieën, 2410.
Lotcckhuieen,
heerl., 90.

Luther-jubilé, 474-80.
Juthersohen, 166.
-v--- Gezangen, 166.
Lutte (Db), 44.
- - B
markeboek, 278.
Auzao YElie), ‘436.
Lijnhorst, kasteel, 338 (n.).

Lodewëks-lied,

6. (lets van), 7.
daan (Gehoornde), 218.
laand-namen, 213.

Lochmey, 83, 327.
505.

Loenen, naam, 227 (n.).
- - - (Overbet.), h e e r l . , 2 9 3 .
--- (prov. Utr.), heerl., 513 (n.).
Loevestein, nBezoeken en Oorsprong”
342.
Lofzangen (De), verfriesoht, 494.

Lollum, 37.
Lombes, 215.
Londen, 1440.

--..- -, handel, 23.
----, museum, 169.
Lont-roeren, 451.
Loo (Geroot-), 427.
Loo (Het), paleis, 193.
Loon (Mr. G. v.), Nederl. Hist.-penn.,

59, 357.
Loosduinen, pred., 5.
Loosjnekaudisoh,

384.

Loppersum, heemstede, 336.
Losdorp, heerl., 67.
Lote, Loterveld, 224 (NW).
Loterijen, 18, 9.

.

Jbaarsbergen,
heerl., 139, 40.
M aasdem, heerl., 47.
Maaseyk, geraamten, 58.
Naasgouw (De), 3450, 510.
Msaslttndsluis,
prod., 469.
Haastricht, kloosters? 483.
- - - - - - , pred., 108, 301.
------, St. Servaas, 287, 8, 91.
Vlaatsuiker (Joan), 151, 343.
baacassar, 363,
SIade, 326 (Nm).

Iaitdura, veldoverste, 62.

daerlant (Jao. v.), 23, 4.
Bagnin, gesohriften, 120, 6.
lainz, aartsbiss. ao. 1462, - 3440.
---, Bom. volkplanting, 502.
Iakateren, 473.
lakwane’s sterkte aangevallen, 474.
belabar, veldoverste, 62.

dalburgen,

bedevaart, 483.

+
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XXXII
Malefitz-reoht, 135, 504.
Melanohthon, 84.
Mameluycken, 423.
Melissant, 35 (Nrrt).
Manchester, ngverheid, 23.
Menagerieën, 300.
IUndear, 363.
Menaldum, terp, 5220.
Mansart, heerl., 163.
Menapiërs, 278.
Manslacht, 231.
Menkema, huis, 138.
Mapoch’s stad, 473. .
Mensinge, heerl., 514.
Mapoeh, Mampoer, 4 7 3 .
Meppel, klok, 497.
. Marohe (Olivier de la), 128.
Mérez (Salomon
Memoires,
de),
2400.
Marcoing i), legerplaats 8’. 1411, - Metzlawier,
grafzerken, 207*
117.
Meurs, stad, 245.
Marezaten, 502.
Meurssen-toren, 425.
Meyl, 4000 (Errata). +
Marianne (Prinses) %), 193.
---- Marienborch kabinet, 253, 360.
Meyma, heerl., 366.
(&is van), 464.
Middacht, 489.
Bliddelburg, 16de en 17de eeuw, 25.
Mariendaal, abdë, 517.
Marithaime, 205, 6.
-------, Illustre School, 515.
Markelo, pred., 249
----_-- pred., 108, 86, 300.
Markerken, heerl., 42.
Middelburg; (Transvaal), 473.
Marquette, heerl., 12.
Middelharnis, naam, 165, 309*.
Mars, 217.
Middelzee (De), 284.
Marsurn, heerl., 68.
Mierbeek, heerl., 370 (11.).
Martialis (Engelsche), 217.
Mieris (Frans v.), geschriften, 59, 313
(n. 2).
Msrum, bp o. EI&, 206.
MarwU k, kasteel, 424.
Mierlo, heerl., 286.
Maurik, doopboek, 291.
Milford, naam, 83, 327.
----, heer]., 337 (n.), 8 (n.).
Mill, Millen, naam, 83, 326, 7.
Maurits (Prins), 14.
Minnertsga,
417-9.
I
May (Jan Jacobsz.), 83, 328.
Mode, literatuur, 127, 218, 9.
Nlayenne, 328 (Net“.
Modet (Herman), 518.
Moerbeek, kasteel, 339 (n.),70(n.l.)(?).
Mechelen, 14de en 15de eeuw, 25.
/ Moeren (de), 386.
- ---_- , heer]., 294.
------, kerk en kapel, 121.
Moerkerko, heerl., 42.
Mecklenburg-Schwerin, Wilhelm,
Mokumy 384*
194.
Molenaarsgraaf, pred., 40.
Molens, 446.
Médicis (de), Catharina, 268 (n. 3.)
Meduanum, 328.
Mombers, 9, 10.
Meeden (De), 138(n. 8).
Mongolië, 297 0.
Meetkundigen, 213.
-----) taal, 495.
Monjoye, Dirk en Machteld, l49.
Megen, zie Brimeu.
Meiboomen, planting, 326.
Monnikendam, pred., 5.
------, takken, 334.
Monnikenland, »Oorsprong”, 342.
Meikersen, 284.
Monnikereede a”. 1413, - 117.
Meikevers met letters op de vlerken, 490. Montague (Lady)j 3g0-2*
Meinerswij k, heerl., 293.
Montausier, 492.
Montfoort, huis en kerk, 87.
1) niet Marcoung. 2) Zie over H. K. H. en Moody, 3440.
descendenten, alsook hare 64 kwartieren, in Moordbranders,
33.
Geneal. Maandbla$ J.uni 1883, no. 5.
AVooronflguren (Herald.), 340 (n.).
*‘

. ,

XXXIIT
*

1:

:

,r

lhorslede,

80.

Oaoravi& Broederkerken, 479.
dI
More (Miss Hannah), 390.
Morgenster (De), 225 (n. 2).
Mori, Morri, 36, 173.
,
Moskou, Uspanski-kathedraal, 194.
Mousson, burcht, 313.
Mozes, gehoornd, 126.
I
2 . Mude, duinstad, 117.
Muiden, buskruit-ontploffing, 22,
---- penning,
,
18.
----, slot, 496.
Muiderberg, pred., 40,
Mumendorp, 338 (TL).
Mummies, 2400.
Munchen, kunst, 23.
Munkacsy (De Christus van), 494.
Hunnikreede, 412.
Munsaing, heer]., 14.
Munster, au. 1519, - 89, 186.
---_- , Vrede a”. 1648,
- 243.
----, vredehandelaars, 68, 9,137
Munten, kabelrand en schroef, 256.
----, 15de eeuw, 162.
----, (0. Indisohe), 426.
- - - - z i e, R i n g m u n t e n , Sohricken.
berger.
Munten : dertientje, 228. - engelsch6
nobel, 235,6 (n.). -gouden gl., goudgl.,
422.- halfje, kwartje, 228.- oud sohild
231. - paardje, 132. - Parijsoh pond
117. - rijder, 132. - vaantje, 132.
Muntkunde, geschriften, zie Peuningk.
Muntmeesters, 60, 257, 421.
Muntzaken, Bgdragen, 2 5 8 .
Murcia, zie Paris.
Musurus-bassa,
214.
Muziek, beoefenaars, 28, 190, 203, 378,
679, 96.
-- Geschiedenis,
-,
28.
---, schrijvers, 1440, 213, 496.
Mijnheersen, naam, 165, 309.
Mijnsheerenland, 309 (NUZ).
Nakomelingschap (Talrijke), 144 0.
Namen, Jan, markgraaf, 484.
Namen, Histor. Beschouwing, 84.
--, verbasterd, 159 (n).
- -- (Familie-j als voornamen, 228,385.

Namen, (Familie-), eindigend op bon, 385.
- - ->
n > met vóórgevoegde 8,329.
- - -7
H
(Engelsche;, 129.
- - -I
n
(Indische), 446.
- - n
afgeleid van : Hundo,
Uond, 129 . - Lampo, 447. - Nitter,
enz., 78. - Petrus (Pieter, Pier), 385.
- - n
> afgeleid van zwaag,
(swe&ch), 279.
- - , met voorzetsels, 21,
2, lb, 32;.
- - - (Plaats-), als familienamen, 181,
- - - - > )’
3 Engelsche, 129, 30.
- - z
afgeleid van : Amer,
ErneE, 128, i5, 6. - Hundo, Hond,
129, 30. - Nitter, enz., 78.
- - »
saamgesteld met Voorzetseis, 21, 2,‘181, 329.
- - »
saamgesteld met : ccnz,
amb: 176. -’ mei, 83, 328. - moor,
moer, 386. - zwaag, 279.
--_ ->
)
3 uitgaand op : -do&,
‘278. - -oy, -oye, 175, 224. - -ter,
-teer, 225. - -wijn, 328.

---, (schimp- en spot-), 38, 82, 131,
5, 2960, 322, 91, 423 (1).
-- -, (Voor-), saamgesteld met Hundo,
Hond, 129.
- - uitgaand op ina, 228.
-.--’ (Voir-) I Alewyn, 405. - Alfert,
456. - Andries, 456. - Baro, Bero,
333. - Bruno, 447. - Dirk, 330. Dirks, 228. - Douwes, 228. - Drees,
456. - Gedard, 232 (n. 1). - Gosewyn, 405. - Grimbert, 447. - Hajonides, 228. - Hendriks, 228. -Lampe, 447. - Lebuinus, Levinus, 201. Lieven, 405. - Nitte(r), Nutte(r), 78.
- Rijnvis, 36. - Susanna (Suky? Su),
282. - Tengnagel, 455. - Theodoor,
330. - Tibert, 447. - Timan, Tyman,
Tydeman, Tyelman, 232 (n, 4).
--- (Voor-), zie Geslachtsnamen.
IJamenbuch ( Altdeu tsches), 129.
Napels, 173, 4, 219.
Napoleon 1, 28.
gaasau (v.), Frederik, 297.
---- ) , George Frederik, 244, 7.
---- » , Gerard, 310.
5
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Nassau
» , Hendrik, 69, 136
- - - - ), Jan, 90.
- - - - )l ) B standbeeld, 496.
- - - - - ) , Willem, 1, 406.
me-_- ‘) , Willem E’rederik, 90.
--ti- > zie Oranje-Nassau.
Natewis (De), landgoed, 288, $3.
Natholdink, leengoed, 202.
Natuurkunde, geschriften, 492.
N avarre, Hendrik, 238.
Nrcvorschcr (Italiaansche), 10, 214, 5,8.
Neander (Joach.), 2 18.
Nederduitsch (Nieuwerwetsch), 228, 333.
Neder-Hemert, pred., 400.
Nederhorst, heerl., 511.
-------, pred., 302.
Nederland, Jaarboeken, enz., 140.
- - - - - - menagerieën, 300.
----- --: Plaatwerk, 29.
-------, Reisgids, 48$.
----.--- wapens, 240.
Neede, 212:
Neerynen, huizing, 293. .
Negerslaven in A~~~ikcz, 58.
Nes (O.-Friesland),
135.
Neuwied, pred., 145.
New-Pork, 1930.
Niawier, pred., 207.
Nieteghem, 78 (Nm>.
Nieulant, heerl., 138.
Nieuwenhoorn, pred., 469.
Nieuwer-Amstel, pastoor, 124.
Nieuwesluis, 252.
Nieuwveen, heerl., 190.
-------, pred., 354.
Nijefenne (De), heerl., 139.
Nijenbeek, weerd, 311 (n. 1).
Nijenburg (Den), huis, 408 (TL).
Nijenhuis, landgoed, 393, *521.
Nij erbrugge, 252, 404.
Nijewier, pred., 207.
Nisse, heerl., 144.
- , pred., 407.
Nissen (M.), 130, 3.
Nittema-sate, 78.
Nittersum, huis, 65-9.
------, naam, 77.
Noest (Mr. Gerard), 111.
Nolsberg, heerl., 472.

Noorden, buurtvrijers, 64.
’
Noord-Holland, Volkstaal, 280.
Noordpool-reizigers,
47341.
Noordv een, gehucht, 227.
Nordhorn, 108.
Normaalkleeding, 219.
Notarius Belgicus, 241 U.
Nuland, heer]., 138.
Nunspeet, predikanten, 5.
Nutma-sate, 78.
Nyeklooster (‘t), 482.
Nymegen, Beschrijving, 313 (n. 1).
- - ----, afbeeldingen, 4720.
----- --, Burger-Gasthuis, Archief,
43.
------, kalenden, 366.
------, kalverbosch, 211.
- - ---_ ? Meipoort, 326.
-------, pred., 143.
------, St. Janshuis, 311 (n.), 46.
------, spoorbaan, 3440.
- - - - --) tol., 4 4 .
-------, Vrede, 253.
Obergum, heerl., 137 (n. 4).
Oeconomie, 2 19.
Oerdewaert, leengoed, 289.
Oijen, heerl;, 42, 293.
Ois tland, 371.
Old-Ampten (broningerland, 67 (TL.).
Oldenbarnevelt (Jan v.), begraafplaats,
56, 251, 362 (Pn).
Oldenburg, Beschrijving, 50 1.
Oldenzaal,
Plechelmi-kerk,
309.
Oldenzyl, 366.
Oldhuis, heerl., 341.
Olifanten, 4010.
Olst, 203 (Sn).
Ommelanden, a”. 1398, - 65, 6.
-------, adellijke geërfden, 136
-8.
-------, Predikanten-lijst, 37.
Ommen, H.-Geest-Gasthuis, 518.
Ommeren, tienden, 299.
»Omnibus”, 230.
Ompta, heerl., 291.
Omwenteling, aa. 1787, - 10.
on, 164.
Onias- tempel: 1G4, 5.

Onze-Lieve-Vrouw, zie St. Maria.
Ooi, 224 (N911).
Oorijzers, 380, 497.
Oorlogstuig, 222, 324.
Oorschof, R.-Kath.-kerk,
286.

Oortduinen, 282 (Nnz).
Oostbroek, abdij, 238, 88.
Oostburg a”. 1413, - 116, 7.
Oosfdonpradeel, 308.
Oostende, duinstad, 117.
OostenrUk, Elisabeth, 160 (PH).
---e-- , Karel V, 2 99.
- - - - - - , Maria, 34.
----_- , Maximiliaan, 99.
Oosterbierum, pred., 5.

Oosterbroek, 67 (TL).
Oosterhof (Den), heerl., 521.
Oosferhout, pred., 301, 98.
Oosterzee (Dr. J. J. v.), 168.

Oost-Friesland,
231.
- - - - -----, geschriften, 135, 7.
- - - - - - - - - , eerste hofrichter, 137.

Oost-Indië,

151.

------,

Compagnie, 374.
Oostrum, grafzerken, 206.
Oostztlan, pred., 40.
Opeinde, Opende, 37 (AGX).
Opperkleed ontnomen, 20, 1.
Opsohriften (Boek der), 10.
Oranje(-Nassau), prinsen, 253 (Pn), 323.
-------, prinsessen, 10, 355.
--Am...---- , grafsteden, 484.
---hm-_ , Anna, 484.
-_----- ? Filips Willem, 161.
-me---_ , Maria, 145.
- -_-- - - , Maria Louise, 261.
---- ----- -, Willem Hendrik, 257.
- - - - - - - , zie Frederik, Soest, de
noot, Willem.
Uranje-haat, 1.
Oranje-partij, 28, 229, 301.
------, Geschrift a”. 1747 + 87,

- 2.

Orden (G. v.), 59, 60.
Orgelisten, 323, 71, 414.
Orgelmakers, 324.
Orientalisten, 4 33, 67.
Orleans, hertog, 117.
Qrsoy: ingenomen, 255 (f%).

Orthen (Orte, Ortina), 201, 82.
Os, Oss, 282 (Nm).
Ostende, belegerd, 14.
----, penning, 159.
Otterloo, a”. 1454, - 122.
Oudaan (Joach ), 6, 17.

Oude-Noord, 281 (Nm).
Oudenaarden, kastellanij. 109.
---- - - ---? penning, 61.

Oudenburg, a”. 1413, - 117.
Oudewater, pred., 40.
Oudheidkunde,
Oudt-eyghens,

364.
162.

Ouwerkerk (Zeel.), pred., 40.
Overbetuwe, kerkel. toestand 15de
en 17de eeuw, 104, 482.
- - - - - - - , geestel. r e n t a m b t , 4 8 2 .

Oversticht, a”. 1524, - 212.
Overgsel, a”. 1524, - 212.
-----,
Uwen, 227.

Gesohiedk. Tentoonst., 75.

Paalwoningen, 4730, 5220.
Paarden, zie Animals.
Paardenkoppen,
315.
Padua, museum, 213.
Palacca, koning, 363.
Palaeontologie, 259.

Paltz-Nleuburg, 243.

Fannen, 426.
Panpoëticon Batavum, 47.
Pappus Alexandrinus, 436.
Paramaribo, ao. 1775, - 403.
- - --_.-- , Luther-feest, 479.
- - - _--- , pred., 479.
Parijs, kunst, 23.
---, Société Asiatique, 167.
Paris-laohia, 3450.
---Murcia, 3450.
Park (De), huizing, 323.
Parma, hertog, 377.
Passegeule-stroom,
80.
Pastoors, 44, 111, 3, 24, 5, 249 (?),
----, gewaden, 222.
Pateroulus (Veil.), 205.
Patriotten, 1, 3, 4, 229, 301, 485.
- - - - (Gesohrift over d e ) , 2 .
Pausen, 61, 182, 3 (n.), 286,322,38 (n.).
Pauwen, 319.
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t

Peel (De), 3440.
Peellrtnd, geslachten, 141.
Pein (De), 37 (Nrn).
Peise, heerl., 514.
Pelsaert (Frans), reiziger, 970, 202.
Penningen (-Begraafnis-),
60, 2-4, 155,
8, 60.
- -- -(Beloonings-),
257, 358.
---- (Bruilofts-), 61.
---- (Gedenk-), 61, 156, 213, 58,
357, 8-63.
---- (Huwlijks-), 158, 318.
---- (Leg-), 60, 4, 158.
------ (Leg-), Verzameling, 257.
-- -- (Reken-), 257.
---- (Schutters-), 62, 4,258, 60,257.
----> zie Frankrijk (Lodewijk XIV),
Nuiden, Willem 111 (Prins), de Witt.
Penningk. Repertorium, 59-64,155-61,
252-9, 357-63.
Penningk. geschriften, 59, 359 (n.), 490.
Penningplaten, 257.
Peppelenwoerd, 3440.
Pergami (Baron), 107.
Peter de Groote (Czar), 433.
zie boven,
Petermann’s sMittheilungen”,
Krakatau, de noot.
Petrarca, 215.
Petrefacten-theorie, 259.
Peutinger, kaart, 204, 5.
Philippenseq brief, 493.
Philippijnsche
eilanden, 2970,401O.
Phosporus, 498.
Photographieën (Engelsche), in vogelvlucht genomen, 1930.
Pieterburen, 130.
Piet-Hein, 30.
Pinès (1’ Anglais), 144 0.
Pingjum, 130 (Ik).
Pinzon (Gebr.), 433.
Planeetlezers, 145 0, 920, 32 1.
Plantkundigen, 272.
Plautus, 217.
Pluimenburg (Den), 339 (n.), 94 (n.).
Poederojen,
275 (Nry~).
Politiestraf (Een oude), 20.
Poll (Den), heerl. o. Wilp, 519.
Polyoarpus, brief, 493.
Pont, heerl., 70.

Pont-8-Nousaon, ambt, 312.
Poorten, 326.
Poortugasl, pred., 468.
Poot (H. Kz.), Gediohten, 470.
Poppekens, collecte, 208.
Porcelein, 75.
Portret-medailleurs,
256.
Portugal, gezant 80. 1883, - 4440.
- - - - - z i e, B a t a v i a .
Postkarren, 84.
Potchef-stroom, 473.
Potgieter, 168.
Pothuizen, 100.
Potjeskermis, 120.
Predikanten, 5, 7 (n. 3), 16 (n. 2): 39-41,
44, 8, 59, 63, 91, 3, 104, 7, 8, 43, 40,
66, 8, 85-9, 206, 7, 29, 3'1, 4'l, 86,
93, 4, 300, 1, 35, 45, 8-53, 70 (na 2),
4, 7, 8, 98, 400, 6-8, 32, 68-70, 2,
95, 6, 76, 9, 81, 6
----- (Duitsche), 145, 94, 395.
----- (Twentsche), 249.
----- (Waalsche), 45, 92, 356,509.
pressensé (Edmond de), 477.
Prinseland, pred., 406,
Prinsenhage,
pred., 301.
Professoren, 56, 8, 60, 7, 8, 133, 4, 80,
6, 213, 322, 8, 87, 94, 406, 8, 18, 32,
3, 5, 6, 730, 6, 80, 93, 515, 22.
Projectielen, 222.
Proostdijen en proosten, 65 (n.).
Pruissen, Albert, ,153, 4.
---- -, Alexander, 478.
Psalm 126, - 27, 8.
Psalmen, 218.
_.--- , verfriescht, 493.
Pseudoniemen, 359 (?), 494. Zie bij Roumanië, de noot.
Ptolemaeus Philometor, 164.
Purmerende,
lil.
-------, heer ao, 14l7, - 183.
Puttin (Geld.), heer]., 472.
_---- D , pred., 5, 231.
---- (Z.-Holl.), heereq.416 (n. 2).
Pylsweert, heerl., 289.
Quoten, 434 (n.).
Rabatten, 171, 382, 498.

XXXVII

Rauwerderhem,Rauwerdeaheim,
284 (Ah).
Rébus, 165.
-Reohtsgeleerden, 111, 3, 25.
Reqhtspleging (Voormal.), 135.
Redger-recht, 66 (n. 2).
Reesveld, leengoed, 408.
Reform-Bil1 (Tory), 230.
Reformations-gesohiohte-Verein,
480.
Reinaert de Vos, 2970, 447, 8.
Reinhardshausen, kasteel, 193.
Reisbesohrijvingen, ,l 0, 297 0.
Reizigers, 202, 400, 970.
Rembrandt, ,123, 469.
Remonstranten, ,124, 66, 249.
- - - - - -, g e z a n g e n , 1 6 6 .
Rempst, radetiend, 122.
Rensuma, huis, 138.
Reuohlin (Joh.), 84.
Reuschenberg, heerl., 340 (n.).
Rheidanus (Jod.), 43.
Rhenen, pred., 40, 143.
RhUnsburg, Collegianten, 6.
- - - - - -, pred., 354.
Riohelieu (Kard. de), 256.

Rochelle (La),

41.

---we

leger ao. l625, - 12.
481.

7

))

1

Rodenrijs, heekl.,

Roesselare,
Spinnerstraat, 76.
Roeversweerd, o. Brummen, 45.
i

Rogge (Dr. H. C.), geschriften, 123,257,
342.

1Rohan (Dut de), 10.
1Romances, 74.
1Romanoff, 194 in.).
Rome, kunst, 23.
---, eerste munt, 2960.
---, Luther-feest, 478.
1Romeinsche oudheden, 205. Zie Begraafnisgewoonte.
1Roo (Wm. de), 59, 166, 264.
Roode-Toren, zie Heteren.

Rooden,

heerl.,

; Roodenbouck,
JRooken, 316.
lRookhoenders,

416.

116-8.
423 .

Roon, heeren, huis en zerk, 415, 6.

---, pred., 48, 468, 9, 72.
Rosaris, heerl., 108.
Rossem (Maarten v.) ‘s huizen, 171.
Riethoek (-hoven), 69.
Rotterdam, Beschrgving, 7.
- - - -4Riga, handel, 495.
, Hist. Bladen, 16 (n. 2), 94.
Rgksadviseurs, 477 (n.). a
-------, 16de en 17de eeuw, 25.
Rijn, aQ. 1226, - 310 (ti.).
------, pred., 143, 68.
----wy zie Hartigveldt.
Rijnberk, beleg a”. 1606, - 93.
-----, garnizoen a”. 1649, - 244 Roumanië,’ Elisabeth l), 145.
-----, ingenomen a”. 1672, - 25: i ’Rozenburg, heerl., 188.
Pn>.
Rozendaal (Geld.), Beschr., 88.
- - V U - , kerk aB. 1636, - 243.
_---_n
kastéel, 300, 456.
..e --_- , recht der Gereformeerder1 Rozendaai (N. Br.;, 92, 231.
wCl624, 49, 72, - 241-9.
Rumiuga, 423.
Rijnestein, heerl., 393.
Rupreoht, bisschop, ,186.

Rijnhuizen, heer]., 140.
Rijsoort, heerl., 182, 236, 7,
Rijssel, zie Lille,
Rjjswij k (Geld.), 345.

----- (2. Holl.), Vrede, 48.

Ringenurn,

heer]., 68.

Ringmunten.

497.

Rinsumageest,

krypt,

132.

--- -- - --, pred., 5.

Risoir, heerl,, 13, 4, 138.
Rixtel, heerl., 42.

Robide v. der Aa (P. E.), geschriften,

1) Deze vorstin, - gemalin van Karel koning van Koumanie,
prins v. Hohenaollern-Sigmaringen,
- schreef onlangs onder den schuiln a a m ,,(:urmen Sylva” den tekst eener opera,
waarvan de Zweedsche componist Hallstroem OP
Hr. l\ls. verlangen de muziek vervaardigd heeft.
Kene teekening van de hand dezer voratelijke
schrijfster, door l$. K. 11. ingezonden nax de
liefdadigheidsbazar ten voordeele
der overlevenden van de ramp van Tsjeme, door de dames
van het corps-diplomatique aan het Turksohe
Hof gehouden, werd Jan. ‘84 door den Sultan
27:3. 1 aangekocht.
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Rusland, Alexander 111, 194.
----_ , kronings-gebed, 194 (n.).
Russel (Lord), 230.
Rusthof, 193.
Rusthoven, landgoed, 336.
Ruyter (K A. de), 9, 30.
---_
1)
Levensbeschr., 254.
Zaan (W. v. der), 155.
Zaandam, 433.
Zaandam (West-), Doopsgezinden,
59,
166.
’
- - - - - -__, pred., 374.
Saesvel t, ridderslot, 309-12, 511.
Zaden, 2400, 324.
Sainevelde, Saintevelde, 11,213,367.
Saintonge, pred., 520.
Saksen, Frederik 111, - 373.
Saksers, 225.
Saksen-Meiningen, George, 193.
Salmasius, 216.
Salonika, 492.
Salpeter, 222.
Zalt-Bommel, 171.
--------, St. Maarten8 kerk, 238.
Sanaie, heerl., 108.
Sandeweer, heer]., 67, 91, 137.
San-Domingo, 432.
Zandt (‘t), 137.
Zandwijk (0. Tiel), 464.
Zangboekjes, 480.
Sankey, 3440.
Sappemeer, veenen, 67 (n.).
Saracenen, 221.
Sarwerden, heerl., 425.
Sas-van-Gend, garnizoen, 235.
--------, pred., 300.
Saterslo, ridderslot, 310.
Saturnaliën, 364.
Scaliger (J. J.), 321.
Schaakspel (Levend), 179.
Schaatsenrijden, 30, 171.
Schaffelaar (De), huizing, 7.
Schafhausen, barbier, 217.
Schagen, van stemrecht verstoken, 116
Schalkwijk, heer]., 286.
Scharmer, heer]. 67.
------, redger-recht, 66 (n. 2).
Soharreborden, scharff borden, 75, 171.

Schavotjes, 499.
Scheeps-journalen,
169.
Scheeps-teekenaars,
262.
Scheltema (Jac.), geschriften, 6, 45,
, 67:
137, 40, 260.
Schenge (De), riviertje, 185.
Schermmeesters, 231.
Scherpenisse, pred., 107, 300.
Scherpenzeel, pred., 9l.
Scheveningen, ao. 1813, - 127.
Schiedam, pensionaris, 469.
-----_ , pred., 468
Schieland, Reformatie, 468.
Schieringers, 65, 6.
Schilderkunst, 323+
Schilders, 154, 7, 2970, 323, 450, 73,
4 (n.), 5, 409, 10, 36-44, 52.
_---- (Fransche), 510.
- - - - (Italiaansohe), 74.
Schinne, huis, 294.
Schipluiden, pred., 93.
Schippenum, heerl., 42.
1
Sohmidt (1. J.), 495.
Schokland, zie Emmeloord.
Schomminkel, 76, 7.
Schonauwen, heerl., 258.
Schoolverzuim (Heimel.), 332.
Schoondij ke, kerk, 300.
- - - - - - - - pred., 107, 300.
Schoonhoven, ao. 1483, - 288.
------.-- , klooster, 284.
Schoorsteenmantels,
121.
Schotland, 504.
Schott cW.>, 504.
Schouwen, 80. 1286, - 345.
Schrickenberger-munt,
427.
Schuts (Jac.), 302-7, 48-54.
Schuttersgilden,. 425.
Schweewarden, Schwege,
Schwoog, 279 (Nm).
Sconevelde (-walle), 223.
Sebasfopol, a”. 1864, - 510.
Sedan, heerl., 281.
Zeeland, eerste keur ao. 1484,
11.
----- , wapendevies, 240.
Zeereizigers, 202, 970.
Zeerijp (De), hoveling, 137.
volksgeZeeuwsch-Vlaanderen,
bruiken, 77.

Zeeuwsch-Vlaanderen,

Aardr.,
Woordenboek, 80.
Zeevaart, Woordenboek, 263.
Zegels (Kerkeloke), 318.
Seguier (Ridder), 159.
Semepont, heerl., 46.
Sentinelle (la), romance, 74.
Servet (Michaël), 320.
Servius, koning van Rome, 2960.
Sesostris,
359.
-1
Zeven,
76. 1
$exbierum,
klok en naam, 497.
Shakespere’s grafschrift, 378.
Zibetsdieren, 221.
SicilicJ, onderkoning aa. 1670, - 156.
Ziekentroosters, Zie Schuts.
Zielebroeders, 366.
Zierikzee, pred., 407.
Sigaren, 316.

St.-Kümmernisz, 2Oi.
--Lebuinus, 405.
--Lieven, 201, 405.
*
- -Lors, 404.
--Maarten, 67, 238.
Sint- Maartensdij
k, pred., 407.
----------I smalstad, 115.
St.-llaria, 105 (n.), 509.
St.-Michiel, orde, 11, 149.
----m van Putten, 309.

Silva, 202 (Nm).

St. Pieter, 510.
- -Plechelmus, 309.
--Rochus, 4 57.
--Rombout, 121.
--Salvator, 510.
--Scholasticus, 66.
--Wilgefortis, 201.
Sint-P on, 322.
Sittard, Zittert, heerl., 467.

Zincographie, 3450.
Sint-Aagten, 425.
---Agnes, 105 (12.). Zie Zwolle.
---Albertus, 115.

Skania, Skarror,

Slavernij, 404.
Sleburg, heerl. goed, 317.
sleeswij k, taal, 153.

Sint-Anaa(-ne)land,
409.
Sint-Anna(-ne)-parochie , pred.,
354.
Sint-Anna-ter-Muiden, pred., 412.
- - - - - - - - - - - -, - smalst&‘%
116.
St.-Antonius, 307.
-- Barbara- broederschap, 288.
--Brandaen, 200, 404.
--Brandaris, 200, 404.
-- Christoffel, 62.
--Donatiaan, 200.
--François di Borgia, 160 (Pn).
--Geertruida, 239.
--Haringut,. 404.
--Helpe, 201.
--Jacobus, 158, 508, 10.

Sint-Oedenrode, 286, 522.

Slepeldam,

483.

80, 108 l), 213.

SlUkhoek, 70 (Om).

Slippendamme l), 108.
Slochteren, redger-reoht, 66 (n. 2).
SlootdQ k, 142.
Slooten, a”. 1514, - 456.
----, heerl., 417.
Sluis, belfort, 368.
--- , grafzerken, 10-6,

367,

485-8.

108--14,213,

- - - ingenomen, 14.
----, kasteel, 16.
---, Let tervruchten, 486.
--.-, Maandblad, 10.
- - - ? opschrift op een grafsteen, 122.
--- , oudheidskamer, 12, 414.
---, pred., 229, 300, 406, 86.
Sint-Jans-berg, 273, 346.
--- , St. Jans-kerk, 485.
Sint-Jans-hof (De), klooster, 346, ---, smalstad, 216, 7.
St.-Jansridders,
273.
Smalsteden, 115-8.
- -Joris, 160, 460, 517.
Snaphaan, zie Duyvie.
Sint-Josse-ten-Oode, naam, 129, Snaphanen, 451.
8 (n. 1).
Sneek, pred., 354.
St.-Juiu, 404.
--Clara (Pater Abr. v.), 79.
1) Slippendamme is een verdschte variant.

XL

Sneldruk, 219.
Geslachten.
Socrates, 21.5.
Solwert, heerl., 68.
Zoelen, naam, 299 (ti.).
Someren, kasteeltje, 385.
- ---, Topsweerd, 464, 5.
Somersvorth, convent, 368.
Soest a), schuttersgild, 425.
Souburg, 280 (Nnt).
Zoetermeer, Soetmere,
ag. 1574, - Zonderlingen, 6.
2410.
Zonnemaire, pred., 301.
’
Soissons, bisschop $0. 1700, - 169.
dpaansch, 455.
Sol, 217.
Spaansche gevels, 133.
Solempne (Uav. de), 62, 173.
Spanj 8, 62*.
Solms (Amalia v.), grafstede, 484. Zie ----, handel, 250.
----, Filips 11, - 262.
1) Alhier werd aO. 1818 door de toenmalige ----, Karel 11, 62 (Pn,:.
Prinses v. Oranje, Anna Paulowna,
grootvorstin ,
zie
O&enr~k.
van Rusland, eene Commissie van Weldadigheid
Spelen,
76.
ingesteld, welke tot heden door de vorstenvan
ons Kon, Huis is instandgehouden, en in Winter- Spraakgeld, 426.
Sprang, pred., 108, 30
maand hare gewone jaarl. uitdeelingen doet.

S P R E E K W O O R D E N

1.

+WLJ%EN).

Den Aap binnen hebben, in den aap geIogeerd zijn, 81. - hij weet wel, waar
Abram den mosterd hatilt, 387. - schitteren door zijn afwezigheid, 230. al regende ‘t Baksteenen enz., 331. - voor biljoen verklaren, 489. - blauw
blauw laten, 230. - blauwe plekken, 86. -- bleinen van ‘t hart af lachen, 86. bleuzen 1) as ‘11 boekende koeke, 131. - blont (bont) en blaeu, 85. - ‘t is brandhout
voor de hel, 4000. - ik ben geen Bremer, 255. - ‘n Damster-reis maken, 436. g-la-Daumont, 446. - loopen als ‘n dertientje, 228. - hij doet ‘ter mee, 960. dós ,UOL 7~06, GZO 436. - Erasmus legde ‘t ei en Luther broeide ‘t uit, 478. Geel en groen, 86. - ‘n gek behangen met de kei, 78. -. wacht u voor de
geteekenden, 339. - leven als God in FrankCjk, 36, 503. - in den vliegenden
Harlekijn gelogeerd, 81, 228. - week van hersenen, 451. - Iiolland is in nood,
387. - horens maken, opzetten, 217, 8. - met horten en stooten, 277. - met
hout en fizer beslagen, 456. - tegen ‘t heilig huisje p . , . , , 20. - Jan-ga-achter, enz., 447. - malle-Kaai, 78. - naar ‘t k.khuis van Bremen loopen, 275. -iets uitstellen ad calendas Graeoas, tot den Griekschen kalender, 132. - zonder kant of wal te raken, 448. -- kas versleten, 174. - ‘n huishouden van
Keia, 78, 174. - kermis in de hel of hegge, 333. - ‘t neerzakken langs de
koude kleeren, 448. - praten over koetjes en kalfjes, 82. -- den kraaienmarsoh
blazen, 283. - met den Lantern an den disel verhuizen, 276. - ‘n goede leer,
maar de sporten deugen niet, 387. - Leiden is in last, 387. - van Lotje getikt, 389. - Meidag - verhuisdag, 334. - liegen als een moordbrander, 34. mal op zeven, 327. - voir Naples et puis mourir, 36, 173. - vertrekken met
de noorderzon, 276. - Ooievaar-prikke. (sprikke-, stikke- of stokke-) dief, 276. oostenwind - koningskind, 180. - Paarsch en blaauw, 86. - ‘n piipe smoôren,
316. - op zijn Qui-vive wezen, 388. - Sasa geschmauset, 448. - daar is de
scharenslijper, dat is den derden dag regen, 330. - ergens geen schot in sohieten, 448. - daar zal ik een schotje voor schieten, 86. - ‘n rare snaphaan,
1) niet bleuren.

XLI

452.

‘n stukjen van Jan Steen, 445 . - leven als de sultan in Turkde, 36,

504. - ?%n e kuische Susanna, 283. - men Vader is geen bremer, 274. - se

non è vero, 4 ben trovato, 215. - den vinger op den mond leggen, 81. - aan
den voormond staan, 81. - al regende ‘t oude Wijven, 331. - bU den blauwen
Zak zgn, 426. - zus of zó6, 387. - zwart en wit, 86.
Spreuken : Studio crescit sapientia, 32 I .- Zutfen, kwartier, 248.
-L--- , naam, 226.
Net villnera terrent, 488.
----, wijnhuis, 220.
Stadslasten, vrijdom, 7.
Zwaagdorpen,
279.
Stamproy *), Geschied., 8.
Stavenisse, pred., 408.
Zwaak, Zwake, gehucht, 279.
Stedemaagd, 424.
Swaegh, Sweach (De), 279.
Stedum (Steem, Stem), heer]., 65, Zwalme (Ter), hofstede, 467.

I

7, 9, 136.
, Steen(Jan), 436-45.
Steenbergen, pred , 406.
Steers-eiland,
noot.
Stegen, 460.
Stempelsniders,

rrie boven, Krakatau, de

zie Graveurs.
Sterkenburg (0. Driebergen), 189 (11.).
Sterksel, allodium, 308.
Sterrekundigen, 223.
Stichtelake lectuur,21 8,427. Zie Liederen.
Stokholm, Aftonblad, 125.
--------, stempelsnijder, 255 (n.).
Straatsburg, Rom. volkplanting, 502.
Straten, 19, 76.
Straténus (Louise), 123, 391 (n. 3).

Stratford-on-Avon, 379.
Strevelshoek, heerl., 182, 237.

t: tiart (Maria), 504.
Studentenhaver, 960.
Stuggink, landhoeve, 131.
Sueven, 502.
Zuidbroek, hoveling en naam, 67.

Suiderss, heerl., 368.
Zuid-Holland, Beschrgving, 237.
-----

---,

classis;

Zuilen, naam, 299. ’

468.

Swalmqn), heer]., 48, 294.
Zwaluw6 (Hooge-), pred., 301.
Zwammerdam, stopping van den Rijn
a”. $1226, - 310 (n.).

Zwartsluis, Nieuwe-sluis, 252, 404.
S,waven, 502.
Zweden, Albrecht, 484.
-----, Chpistina, 87.
- - --‘-9 Gustaaf, 193.
-----, Magnus 11, 484.
-w--- , zie de Groot.
Swee (-wert), 279.

Zweekhorst, 279.
Zweeloo, naam, 279.

-----, pred., 93.
Sweers? Emanuel, 264, 369, 72 (VZ., P.).
---, Ilieronymus, 374, 5.
---, Isah, l69.
Zwickau, kalenden, 367.
Zwijndrechterwaard, ring, 468.
Zwin (Het), haven, 80.
Zwitserland, paalwoningen, 5220.
Zwitsers, a”. 1583, - 266 (n, 4).
- - - - , a”. 1710, - 356.
swoog, 279.
Zwolle, Beschrijving, 252, Sll (u. 2).
----, ao. 1524, 7, - 212,311 (n. 2).

----, ao. 1647, - 248.
-----, Bisschopshof, 212.
Zuilestein,
heer]., 264, 97’.
Sumatra, zie boven, Krakatau, de noot. _-_- koraalvereeniging en Lutherfeest, a77.
Suriname, societeit, 187.
---_ , pred., 166.

.Susan, burcht, 282, 3.
Sussex, sheriff, 1440.
Zutfen, grafzerken, 2410.
----, handel op Denemarken, 483.
1) niet Stramproy. J. v. Wijk Rzn , Anrdr.
Wdbk., heeft ,Stampru”.

I

-_-- , pred., 143.
----, St. Agnietenberg, 106.
-_-- , stadsbrief aO. 1230, -- 290.

Zglhof (‘t): 183.

Synagogen, 165.
Syrie, vorstenhuis, ,164.

.

6

’

Taalgebruik, gemis van afkappingsteeken, 33.
-_---- , scheva of toonlooze e, 231.
-----, ei of Ej, 229.

i

’

j .

Tibet, taal, 495.
Tictac, 134.
Tiel, Beschrijving, 495.
--, Chronicon, 44, 480, 95.
-----, oo = oi, 230.
--, aanslag ao. 1621, - 338 (n.).
Taalgeleerden, 495.
- -, gasthuis met toren, 480.
Taalkunde, geschriften, 33.
--, pred., 59, 398, 495.
- - , tolhuis, inventaris, 212.
Tabacus l), 221,
Tabak-drinken, 316.
--, tombe, 462.
- - zie Landwijk.
Tacitus (Corn), 124.
Tafelringen van koper, 75.
Tienden, 122.
Takkebossen (Herald.), 338.
- - - - , haaokoorn, 2 6 4 .
T amfana 452.
----- (Eker-), 123.
---- (Raat-), 422.
Tandjong Rode, 70.
Taurië, Gotheq 56.
---- (Rade ), 123.
Taxandrië, 202.
Tienhoven, heerl., 523.
Teekenaars, 262.
Tirol, tongvallen, 280.
Teisterbant, grenzen, 202.
Titels, 96, 440, 239, 344, 55, 518.
- m e - - - - n a ,a m , 4 5 3 .
Tjoenermarke, 226.
Tel Joudiëh, ruïnen, 165.
Tondeldoozen, 498.
Tempel (Den), heerl., 484.
Tondio, 363.
Tempeliers, 308.
Tongvallen, 280, 325.
Tentoonstellingen, 75,1440,65,496. Zie Tonnaard, 78.
Krakatau, de noot.
Tonné-Boutonne, pred., 509.
Tooneelschrijvers, 495.
Teramo, 207.
Terneuzen, yred., 406.
Toovenarij, zie Bekers, Bijgeloof.
- ‘-----, smalstad, 116.
Tooverdieren,
315.
Ternaard, 78.
Topsweerd, havezate, 464.
Tories, 230.
Terpen, 5220.
Terra mirice, 455.
Tragels, 80.
Transvaal (De), 473.
Terwolde, 503.
Testament, Nieuw, handschr., 492.
Treek (Den), huizing, 3440.
_---FEiesoh
en He- Tricht, ridderhofstad, 203.
breeuws&, &3.
Trictrac, 134.
- - - - - - , ( O u d ) , 4 9 2 (H.).
Trigland (Jac.), 161 (Pa),
Trgsbalken, 133.
Teuge (De), 85.
Teuten en hun taal, 7.
Troest (Der Syelen), 427.
Teutoburger-woud, slag, 205.
Tromp, H. Mq., kwartierstaat, 520.
- --, Corn., 520.
Teveren, villa, 294.
Thedinghausen, ambt, 292..
Trompett,er-afgezant,
412.
Tronkstraf, 75.
Themaat, heerl., 496.
Tholen, akten-boek, 300.
Tseme, zie Roumanië, de noot.
----, drukkerij, 424.
Tuil, den Esch, 43.
Thourout, ao.1413,
117.
--, gesl. Pauw, 95.
Thysiana bibliotheca %), 69.
Tule,
Tuelre., Tuylre-marke, 226
(n. 1).
1) niet in den nominat. tabaco.
257.
2) Zie over deze Leidsche boekerij een paar Tulpiana,
a nteekeningen in Herald. Bibl. 1881, bl. 139;
Turken, ao. 1454, 118, 9.
8%2 , bl. 342, 3.
---, censuur, 3440.

Utrecht (stad), regeering, 183, 4, 231
- - -, », s t . Catha.-weeshuis.
288.
----, St. Geerte, Maria, Pieter, enz.
91, 287-9.
---_ > 3 , St. Jacobs-gasthuis,460.
- - - - ‘ l 7 St. Jaoobskerk ‘), grafschriften, 419.
- - - n, St. Jan, 297.
-_--” . St Paulusabdy, 463.
--» , St. Pieter, 489, 517.
---_
n 7 huis Soldenbalg, 288.
- - - ) ) , Staten! 248.
- - - ”, topographie, 19.
c_-8 , Unie-cantate,
496.
--)l , Vroedeslein, 22.

Turken, gezant ao. 1882, - 2 1 4 .
---, keizer Soliman, ll.
‘l’urksohe huis, 212.
- - - - weerd, 2 1 3 .
Tweewielers, 381.
Twello, naam, 226.
--- - , Veenhuis, 226.
Twikkel, heerl., 254.

Uithangteekens, 43, 81, 501.
Uithuistermeeden,
heerl., 137, 8.
Uithuizen, heerl., 67, 137, 8.
Uitwierda, heerl., 68.
Ulenpas (Den), landgoed, 397.
Ulfilas, 203.
Unia, state, 515,
Unie, zie Nassau (Jan. v.), Utreoht.
- - - 1) , de Weerd, 288, 9.
Unie (Orde v de), 521,
Upein, 37 (NW).
Vaartuigen, 499, 500.
Urbanus-pillen,
76.
Vaassen, kasteel, 1440.
Urd, zik Wrd.
Valbedden, 222, 382.
Urk, heerl., 288-91,
Valburg, heer]., 44, 291.
Ursulinnen-orde,
482.
-----, kerk met wapenbord, 461,3.
Usipeten, 226.
Valkenburg, pred., 294.
Uskwert, heerl., 67, 136, 7 (1%. 4).
Valois, hof en huis, 264, 5, 71 (n. 1).
Utrecht (prov.), Beschrijving, 19.
Varinua (Joh ), 256 (Az).
- - - - , (stad), 8’. 1528, - 426.
Varro (Vis.), 205.
- - - 7 ‘) > balije, 120, 480.
Varsseveld, 202.
- - - - 7 ) 7 bisschoppen , ,168, 92 Varus (Quinct.), 205.
242, 23, 32, 3. 90 (n. 2), 2, 98, 321 Vechtmeesters v. den langen zwaerde, 231.
Veen, pred., 6.
489.
- - - -,
» , Van-Bueren-straat, 19. Veenhuis, 226.
n , Buurkerk, 183.
Veenkampen (De), 397.
----3
” , Domkerk, Beschr., 484 Veere, pred., 407.
----9
- - - - 3 u , gilden, 185.
Veldbedden, 222.
- - - - > B 7 H. Sacr.-broederschap.
Veldhuizen, pred. 7 5.
Veldpredikers, 250.
483.
1 Velhorst (Den), heerl., 90.
_--- 7 n , de Hond, 235.
1 qélooipèdes,
381.
----1
” , hoogeschool, 168.
7 Veluwe, naam, 4’24.
---_- ,
‘1 , kalender], 366.
’
l_ ----, Wandeling, 7 (n. 4).
» , Keistraat, 19.
----.
- - - - 7 ‘) 7 Koning (-ginne-) steeg, 1Veluwen-Zoom, a”. 1528, - 89.
1 Venetië, boekhandel ao. 1552, - 216.
460.
1 Venlo, domeingoederen ao. 1286, - 48.
- - - - ? )’ 3 krg’pt, $32.
- - - - 3 » , naam, 496.
Venus, 217.
\
----,
” , Noblesse, 346.
Verbois, heerl., 108.
- - - -,
9 , Oerdewae?*d,
289.
1) Zie over de restauratie dier kerk, welks
_--.- 7 )l , pred., 108, 43,301,400,
anderhalf jaar duurde, de Haarl. Ct. van 27 Dec.
76, 96. ’
1583
,

7
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Verbonds-liederen,

218.

Verduinen, heerl., 67.
Vermerk, te Arnhem, 90.
Verona, prirxen, 321.
Verwolde,
heerl., 472.
Vespasianus, keizer,
Vetkoopers, 65, 6.

205.

Veurne, 11.
Vianen, ao. 1586, - 373.
Viotor

IV,paus,338

(n.).

Vier-Ambachten, 11.
Vierbuïren (De), heer]., 137(n. 4).

for, foar,

329. - in, 229. - op, 229. - van,
21, 2, 181, 329.

Vorst (Een) niet boven de wet, 1.
Vos, zie Reinaert.
/Vossemeer (Oud-), pred., 407.

Vredewold, 489.
Vreeland, pred., 5.
Vriendschaps-eilanden,

172.

Vries (Mr. Jo. de) Joz., 60 (C.), 160,
252, 5, 359.

Vinci (Leonardo da), 74.

Vrije (‘t), zie Brugge.
Vrij enes, heerl., 400.

Vlaamsch, Glossaire, 23-5,33,6,83,280.
----, Idiotiaon, 31, 500.

Vrijenstein, leengoed, 464 (n. 2).
Vrëlaten, 117, 8.
Vrijmetselaars,
379.
Vrouw, toestand in de Middeneeuw, 219.

Virt, heerl., 70.

-----,taal, 85.

---- zie, Westvlaamsch.

Vlaanderen, graven, 13,116,388,409.

----) zie Baard.

------, ruwaard ao. 1353, _ 389 Vruchtbaarheid v. menschen, 1440,241O.
- - - - - - s m, a, l s t e d e n , 116-8.
Vuloanus, 217, 8.
c
-----_ > taal- beweging, 430.
------ Margaretha
ao.
1286,
48.
Waardigheden,
zie
Titels.
,
Vlaardingen, pred., 108, 301.
Wadenojen, heerl., 7.
Vlakhoek, 70.
- - - - - - - , pred., 1 0 8 , 3 0 1 .
Vliegende menschen, 228.
Waerenbergh, heerl., 286.
Vlissingen, Waalsohe gemeente, 45. Wagenaar (Jan), 170.
Vloot (‘sLands), pred., 406.
Wageningen veroverd a”. 1480, Vlootvoogden, 9, 12, 30, 144,55,69,233,
394 (n).
54, 93, 398, 9, 411, 520.
Walbeek, heerl., 286.
Vloten (Dr. Joh. v.), geschriften, 171,226 Walchere% gouverneur, a”. 1600, -

*
..
/

(n 2).

levensschets,
431.
Voeu du faisin, 118.
Vogelkunde, maandnotitie, 4010.
Vogelpoëzij, 40,lO.
Volkenkunde, tijdschrift, 201.
Volksgeloof, 330, 1. Zie Bijgeloof.
Volkshuishouding,
219.
Volksspelen, 77.
Vollenhove, orgelisten, 323.
Vondel (Joost v. den), 20, 123, 377.
--.n
borstbeeld,
496.
,
--3
> Palamedes, personages, 27.
Voorbroek, bij Bentheim, 328.
---

Voorburg, Rusthof, 193.
Voorne, ao. 1651, - 198.
----, heer]., 99, 149.

*!
4
:
“’‘.‘

Voorteekens, 330, 1.
Voorzetsels : aan, 229. -

.,

12, 5.

Walenborg, heerl., 396.

Walpinga I), moeras, 55.
Wanneperveen, pred., 5.
Wapenboek van J. v. Wieringen, 520.
Wapendeviezen,
488.
Wapenherauten, 313 (n. 2).
Wapens van gemeenten, 369.
Wapenspreuken : Luctor et emergo, 240.
- Rien sans Dieu, 240.
Wapen-tentoonstelling,
155.
Wapenvelde, Broeckhuy~, 4%.
Warad!@8, 60.
Warffumborch, 138 (YL 9;.
Warin (Jan), 256.
Warmend, buitenplaats a”. 1671, 440.
1 ) n i e t Wolsinga.

XLV ’

Wertburg (De), 475.
Washington, Luther-staudbeeldj
Waspik, pred., 469.
Wassenaar, boer, 229.

Westland, omgang, 208, 9.
478. Westmaas,
pred., 294, -469.

Waterdruk, 325.
Watergeuzen, 67.
Waterproof, 1930.
Wattines, heer]., 108, 9.
Wedde, leenheer, 140, 1.
Weenen, kunst, 23.
----, polytechnische school, 498.

Westvlaamsch,

- eu als ue uitgespro-

ken, 33.
Westzsandam,
zie Zaandam.
Wetten, dorp, 70.
Wiarda-state, kasteel, ~18, 115.
Wickreth, heer]., 295.
Wiel (Huis te), 338 (n.).

Wijk (bij Duurst.), gericht, 288.
--, kasteel, 17, 8.
Weerd (De), 288, 9.
--, opgravingen, 490.
Weerde (Ten), 503.
-- , zie Duurstede.
Weerseloo, pred., 250, 1.
Wijkel, pred., 354.
Weert, dorp of heerl.. 376.
Wildenburg, heerl., 472.
\
---, kal, 325.
Wildt (Gideon de), 59.
Wegen, 490.
Willebrord, 205.
Wehl, Broekhuizen. 424.
m’illem 1, dochters, 519.
Weldadigheid, Commissie, zie bij Soest, ----, prins, gemalin, ,161.
- u w de noot. l
‘) ,
graftombe, 29, 30, 170,
------9 Nlaatuti, 193.
219, 7;.
Welevelt, heerl., 339 (n.).
---- » , standbeeld, 158.
Welverdinge, leengoed, 43.
--- Ii, N , 14, 91‘
Wely, buurschap, 394 (n.).
--- 111, * > 485.
Werconden (Werkhoven), ker- --- 111, ) , Levensbesohr, 253.
spel, 237 (1%).
- -- 111, » , penningen, 252, 3, 7,
Werkendam, pred., 301.
8.
Werkojansk, koude-pool, 4730. 1 --- IV, » , 9, 261, 481.
Werl, Helweg, 490.
--- v, » 9 1 4 (n.), 4 1 1 , 3 4 .
Werve, heerl., 488.
Willem 1, koning, 116, 93.
Werwick, ao. 1361, - 416.
--- 11, » , 355.
Wesel, ingenomen ao, 1672, - 255 --- 11, » , Museum, 44@.
PO.
--- 111, » ) 1 4 4 0 , 3 5 5 , 4 9 6 .
----3 naam, 205.
- - - 111, » , Gymnasium, 42;
----9 Nederduitsche taal, 500.
- - - 111, zie boven, Krakatau, de noot.
----9 protestanten, 483.
Willems-hospitaal, 20.
Westbroek, pred., 108, 300.
Willemstad, (De), 188.
Wester (Hendrik), Zangboekje, 480.
Wilp, erf ten Vene, 226.
Westerbroek, 67 (n.).
Winkel, p r e d . , 5 . .
Westerembden, heerl., 68.
Winsum, huizing, 137 (n. l), 8 (n. 9).
Westerflier, heerl., 394.
Wirdum, heer1 , 336, 515.
Westerwolde, dorp en heerl., ,141. Wisch, baronie, 369.
Westerwoldingerland,
leenheer, With (de), Catha. Joha., 139.
140, 1.
- - - ) , W i t t e Corn.zn, 144*.
Wèstfalen,
205.
Witsen Geysbeek (P. G.), 313 (n. 2).
---me-- slechte wegen in de 15de Witt (Gebr. de), Leven en Dood, 363.
eeuw, 490.’
-penningen,
359-63.
Westfalingers, 396.
Witte-juffers, 3;5, 6.
Westkapelle, smals tad, 115.
Witte kleur, 4720.
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Wittenbouctk, 116.

Woensel, R.-Kath. kerk, 286.
Woerden, penning, 361.

ving, 486.

Wolfsyeen (‘t), 276.
Wolsinga l), 55.

-----, pred., 241.
Wolvedakjes, 133.
Wolfaartsdij k, pred., 466.
Wolfenbuttcl (Heinz v.), Levensbesohrij- 1) L e e s Walpinga.

Woorden, afgeleid, beoordeeld of verklaard.
Aooessit, 31. - acte-examen, 333. - adviesjacht, 263. - adviseeren, 263. affidavit, 31. - afgaan, 229. - afspeuren, 229. - alf, 315 (n. 4). - alhalah,
204 (n.). - alhs, 203, 4. -- alisas, 562. - alkenir, 132. - amalgama, 79. ang, anger, 332. - apegatjc, apekop, apekool, apesnoet, 82. - arkeneil, 132. arsenaal, 36, 131. - auditeur, 78. - augia, 224. - avergehemelt: 221. - Bake,
25. -bakinen, 281. - bant, 452. - baron, 344. -- barzel, 387. - bas-bleu, 389,
91. - basse-ohambre, 568. - bededinghen, 456. - Beispiel, 505. - bekaaid, 78 belandre, 499. - belfort, belfroot, 367, 496. .- belt, 316. - benneke, 284. -bepaald, 81. - berg, bergen, 457. - besipt, 262. - beste kamer, 568. - betrapen,
383, 4. - bijlander, 499, 500. -- bil, 506 (n.). - bilioen, 489. - Blaustrumpf,
391. - blauw, 229. - blockeel, 173. - bodydoen, boden, bojen,d3l. - boekweit,
131. - bommelea, 332. - borniehout, 273. - brandaris, 404. - brant-roy, 221. breeuwen, 274. - brink, 333. - brinksate (-zitter), 502. - brocart, brocatelle,
brocher, brochillit, 266. - bruin-leventje, 504. - bulleman (-boet, -looper,
-meester, -stuk, -weid), 262. - Bummlerzug, 332. - Charade, 37, 180. chaussée, 31, 2. - check, 178. - chochemer, 384. - civitas, 226. - Daohgerake, 33. - dageraad, 32. - debet, 31. - dedingsman, 456. - deficit, 31. deizen, deizig, 174. - den, 385. - deerne, derne, 455. - deure, 33. - dichtlakseeren, 229. - ding, 456, 564. - dingspel, 504, 7. - disel. 276. - dobbelier, 221, 2. - dom, domp, 84, 421. - donk, 276, 385. - dorpel, 507. - dorst,
78. - duin, 277, 8. - dweele, 221. - dweil, dwiil, 229. - Éalh, 204 (n.). éoheo, 178, 9. -- eed, eetspel, 85, 505, 6. - einierden, 94. - Einöde, 129. ek, eki, 176 (n.), 224. - des-ekeren-valles, 422. - el, 361. - elih, 204 (n ). ‘elst, 227. - eng, enk, 332. - ercker, 221. - erfegsen, 94. - erffuyter, erfsluiter, 76. - ewalih, 204 (n.). - exohequer, 178, 9. - exsequatur, 32. - exsul,
178. - Eabitatie, 119. - fangos, fani, 385. -- farrago, 332. - fecit, 31. fenna (-ni), 385. - fyerre, 457. - fort, forst, 177. - förwark, 280. fraise, 265 (12.). - Freiherr, 344. - frelle, 519. - freule, 344, 519. - fierecaillou, 32. - fro, 316. - Galleert, 186. - gara, gare, 37. - gasthuis, 480. geer, 465. - Gelbgieszer, 324. - geleet, 86. - gelottert, 222, 381. - gemeet,
332. - gepijiekast, 81. - gewelf, 133. - ghyeselsayen, 33, 381. -- ghyselnede,
11. - gospel, 504, 6. - graken, 33. - Haak, 34. - haar, 309. - haftig, 448.
- hagedis, 316. - haicken oruytz, 3bl. - hain, 503. - hakkelbout> 173. hammerk, hamrik, 286. - hand-dweil, 221. .- hannekemaaier, 332. - harkeniel,
132. - haut-de-ohausse, 266. - haven, 448. - heem, 226. - heerschap (-schip),
79, 449. - heese, 369. -- heim, 283. - beurt, 277 (n. 1). - hiem, 284. hill, 563. - hinokaert, 276 (n. 4). - hit, 392. - boen, 503. - hoenderik, 284.
- hoep, hoepe, 136. - hoest, 213. - hoorling, 210. - hoorn, hoornmuts, 386.
- hoppe, hopsasa, 448. - horst, 276, 385. - hort, hortje, 277. - hospitaal,
ospitium, 480. - hoveman, 461. - Iken, 229. - im, 422, - imprimatur, 31. ink, 332. - inkomen, 185 (n.). - insula, 329, 30. - interest, 31. - isen, izen,
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34, 5. - itigen, itigmeester, 229. - Jolyt, 270. - jonkheer, 344, 5, 18, 9, Kaal, 37. - kady, 334. - kaesembrootspel, 506. - cafard, 450. - kafalantes,
450. - kal, 325. - kalant, 449. - oalando, calare, 451. - oalandrer, 449. oaloada, 32. - oaloiata, calx, 32. - calza turchina (azurra), 391. - calzada,
31. - kalseaen, 32. - kalsii, 31, 2. - calsye, 31. - aalverhock, 446. -- oalwars, 212. - kantoir (-thoir), 221, 2. - capendu, 35. - kappalant, 450. karkastig, 335. - kasel, 221, 2. - kassaai, 31, 2. - kassei, 221, 2. - casselrye, 65. - casuyfel, 222. - kathsass, 502. - kaudzide, 32. - causide, oaussyde,
31. - kauside, causye,
32. - oaussada, 31. - kerdik, 334. - kerspel, 86, 504,
6, 8. - ket, 392. - kievit, 388. - clan, 450. - klant, 449. - claviger, 70.
- cliens, olientele, 449.
- kloverkruid, 134.
- knietaster, 265.- knipkruytz,
381. - kocheme(r), 384. - koddebeier, 457. - koer, koeren, l82. - koeranteen, 134. - koipenduum, 35. - kommengswinkel, 177. - komptuer, 19,120. contrye, 65. - koomenij, 178. - kor, 180. - oordewanier, 184 (n). -- korneêlke,
325. - kornet, 380. - corruffel, 222. - kostspielig, 505. - cote, 226. - kotsate, kothsass, 502. - courtois, 265 (n.). .- courtpendu, 35. - craechdyck,
’ 130. -oraeckgoet, 75. credentietafel,
222. credit, 31. kreupelbosoh,
131. - kriepjes, 131. - krunagel, 325. - crupgeld, 132. - krGg, 79. - cumpter, 120. - curtis, 226. - kwakel, 134. - kgven, 70. - Laak, lake, 55,278. lam, lampe, 447. - lans-bosaat (-pesast), 133. - lanter, 449. - latoen, 220. leben, 455. -? lede, 80. -. leekenspiegel, 505. - leeuwendeel, 81. - legeeren,
220. - legering, 79. - lempa, 447. - letteratessa, 391. - leven, 455. - leybord,
, 80. -livoir, 222. - loet,334. loose- (leus), (n.2704). loot,
- lote, 224,
334. - losohaun, loschen, 384. - lutje, lutke, 37. - Qnoerken, 221. - Maaikers, 392. - maat, 332. - malepaard, 83. - marentak, 334. - mark, 488. mast, 423. - masteluin, 37, 332. - mat, 332. - mede, 332. - meent, 332. mei, 83, 326. - meidrank, -tak, 334. - mei-kers, 392. - ment, 332. - merk,
488. - Messing, 79, 220. - Messing-arbeiter, 324. - met, 332. - min, 131. miste, misteluyn, 332. - moer(e), 94, 386. - moertbarner, 34. - mof, 38,131. moischottel, 221. - moor, 94, 386. - moes, 387. - mor, 386. - Muf?, 38. muir, mure, 386. - Naäpen, 82. - nachtmare (-merrie), 315. - Nägelchen,
325. - neske-bol, 451. - nicotine, 327 (n), - nisei, 451. - nosocomium, 480.
nuchter, 81. - nutten, 451. - nijtspel(e), 85, 505, 6. - Ode, 129, 224. - oi,
321. - ombommelen, 232. - ongelottert, 2’22, 381. - onnutschepe, 451. ontsohaken, 179. - ooi, 224. - oord, 282. - oorloghespele, 85, 505, 6, oort, 405. - opgaan, 81. - oppidum, 226. - ort, 405. - oude-wgven, 331. Paal: palen, 507. - pacht(er), 449. - parn, 385. - pande, 22~. - panse, 266.
- parmantig, 335.
- pas, pasch, 392.-patent, 31.-petunia, 2960. peese, 221. - pel, 507. - pés (paars), 86. - pinte, pinter, 85. - pintelala, 84.
- placet, 31.- pladiis, 36.- plaetkinne, 36.- plakken, 34.- polka-order,
38. - portael, 222. - presten, 269 (n. 5). - promantig, 335. -prompt, 335. Raden, 422. - redener, 263,4. - renettiinghe, 35. - rietschoot, 80. - rivisch, 36. - rodten, 423. - rokkenen, 80. ruga, 37.
- ruiten, 423.- Saksenspiegel,
505. - sassa, 448. - sate, 502. - savante, 391. - secke, 221. - schaak, schaken,
178. - schaffer, 464. -- schakeeren, 179. - Scharsee, 33. - scherminkel, 76,7. soerpetynre, 222. - schoncschynckel, l%!l. - schoot, schot, schoten, 80. schuere(n), 33. - scor, scur, 33. - Schwaig (-erei), 280. - schijf (-ve), 221, 2.
- sciarada, 37.-sirap l). skaussee,
ikosee, 32. sleyscat, 388. sloyen, 380.
1) Zie dezen Blndw.

op Krakatsu, de noot.

_

XLVIII
- sluiter, 70. - smous, 135. - snaphaan, snoeshaan, 452. -- spatje, 84. speoulum, 505. - spel, spele, 85, 504. - spellen, 505. - spicere, 505. -- spiegel,
505. - spielen, -Spieler, 505, 6. - spil, spit, 382. - splik-splitter-nieuw, 389.
- spirino, 36. - sporole, 213. - spul, 507. - spyes-User, 222. - staeff,
221. - standaardmolen, 446, - stoethaspel, 229. - stoof, 221. - stootje, 277
(n. 1). - stroylpot, 222. - strdd, 79, -- sweach, 278. - swee! swege, sweige,
sweigeríe, 280. - swoog, 280. - Tabak, 317. - tam, 385, 455. - tamboer, 19.
- tamis, 76, - tan, 455. - temis, 76, 229. - templette, 380. .- ter, teer, 225.
- teugske, 84. - thoolne, 33. - tjimse, 76. - trape, 383. - trappeereq383. tree, 225. - trueren, 33. -- tuh, tuhan, 277. - tumelig, 34. - turnen, 34. twaiver, 280. - ûtbûren, 280. - Vaan, vaantje, 132. - vaandel, 19. - Var,
321. - veen, ven, 385. - vendel, 19. - verfelsen, 336. - verharden, 228. verkenmerk, 173. - vermotten, 269 (1%. 2). - (zich) verteugen, 84. - verwulft,
433. - vetvisch, 39. - vitte, 484. - vies, 451. - villa, 226. -- visit, 31. vitte, 483, 4. - volksspel, 507. - voormond, 138, 9. - voort, 177. - vrewl@,
519. - vrouw, 316. .- Waldiwerei, 384. - wantsnider, 184 (n) - ‘t wârk, 422. wat-je-kou, 229, - web, 380. -- wedemaent, 213. - weder, wederin, weer,
25, 280, 1. - weerd, weert, 329, 30, 503. - weersbuyck, 280. - wees, 457. Weichbild, 506. - Weiler, 226. - werk, 274. - we!her, 280, 1. - wied, 213.
- wik, 506. - win, 405. - winjan, 280, 328, 405. - winkoppen, 284. - wit,
316. .- witinc, 36. - wolf, wulf, 133. - wijn, 328. - wijnkop, 2SJ.. - IJken,
229. .- yssen, ijzen, 34,5. - Zaadrol, 76. - zoetelaar, zoeteling, 35. -- z waag, 278.
Wormer, pred., 355.
Ylst, 203 (Nm).
Warms, Luther-standbeeld, 478.
Yssel, als grens, 225.
Worsaten, 502.
Ysselburg, 205.
Wortley Montague (Lady), 390.
Ysselveere, heerl., 41.
’
Wsd (Mr. Johan), 9*.
1 Yzendoorn, heerl., 462.
Wulmsdorf, heerl, , 291.
- ---- -, naam, 226.
Wursten, 502.
Yzendijke, a”. 1413, - 116; 7.
Wytse-yem, Wytsom, 2Gl.
--------, pred., 301.

Aleman-hlaertens,
boekdrukker, 331.
Alphen (v.), geneal. gegevens, 399.
Amorie (Des), naamsbeteekenis, 49.
Anspach, familieleden, 300.
Aperceaux, wapen, 138.
Baart de la Faille (Jacob), familie-bizonderheden, 543.
Baptis Uaptistae, 119.
Bargoena, 292.
Bartolotti (Susanna), 278, 9.
Batavia, Haarlemmerweg, 312.
Berensteyn, wapen, 256.,
Derg (Mr. Dirkj, wapen, 300, 551.
Berg (Mr. Johan), afstamming, 505.

Berg (Wilh. en Corna), 503. ’ * ’
*
Beringen (Hillegonda v.), ouders, wapen
en kwartieren, 5920.
Bessedoos, 383.
Bijgeloof, 276.
Blauwboekjens, 378, 9.
Boeken opgehaald onder ‘t Frausche bewind, 228.
Bonaventura (Tvieuw-),
naamsreten, 267.
Baretten, 475.
Bosch-zonder-Genade, 371,
Bosch (‘t Onzalige), 371 (vgl. iVav.
XXXIII, 424).
Bosman, v. B., wapen, 350.

,
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Brabant, manusoript,

331.
1Fontana (Anna), 249.
-wme- , stalmeesters, 363.
Brandverzekering, Geschied., 235.
Gara, gare, beteekenis, 246.
Brant (Cornelis v. den), 301.
Gedicht ))het Familiaar Souper”, 640.
Broers, genealogie, 5920.
Gend, wapen, 400.
Broestershausen (-huysen), geslaoht en Genealogie (Hollands-), 35.
wapen, 205.
Gernate vijftioh, 480.
Brulocht, brulffte, etymologie, 4%.
Geusau (J. v.), afstammelingen, 350.
Bullebak, 437.
Gildig, 576.
Byzantinisme,
486.
Glasramen (Engelsche), 36.

Goldau,

Caesar (Julius) acephalis, 331.
Christiern, naamvorm, 564.

3520.

Gor$, geneal. gogevens en wapen, 206, 7 .
Goudsbloemen-azijn, nog in zwang, 336.
Grafzerken ( Afteekening en uitgave van),
Dageraad, 49.
513.
Dam (Wilhelmus v.), voorzaten, 255.
Gravenhage (‘s), gouden beker v. ‘t
Dode1 (Salomon) Jr., als Engelschman
Coll. >!edicorum, 42.
genaturaliseerd, 505.
Greenwood, wapen, 138.
Delft, kanon van ‘t kuipersgild, 4000, Griete (Dulle), enz., herkomst, 559.
Desart, wapen, 544 (vgl. Nav. XVII: Groestra (v.), wapen, 350.
348).
Dieventaal, 292 (vgl. Nao. XXXIII, 384: Haarlem (v.), genealogie, 5920.
Gaunersprache).
Haersma (Juliana Aurelia v.), afstammeDoechuyffd, 431.
lingen, 350.
Does (Johan v. der), afstamming en wa- Haren (0. Z. v.j, Appendix tot den Capen, 495.
talogus, 281.
Duifje, ‘t Amsterdamsche weesmeisje, Harlingen, ‘l’urksche vlag, 313.
Duitsch treurspel, 81.
Hasselt, klepbeker, 381.
Duiten, in pakjes bewaard, 324.
Haula, haule, 391.
Duitenorde, 5920.
Heide (Gedenkteeken in de), 322.
Dussen (J. v. der), Aanteekeningen, 143,4. Helbach (v.), wapen, 592.
Duyven (H. W. v.), 143.
Hemert (v.), wapen en verwantschap, 139.
Duivenbode (v.), uitgestorven? , 495.
Hengstenberg (Joh. Dietr.), ouders, 4480.
Heylersig, naamsreden, 245.
Emden-Enkhuizen , (Overeenkomst Hoeve (Jhr. Matthgs v. der), Handvestin poort-opschrift, 514. s
Kronijk, 640.
Engelberts, Engelma (Gajus en Joban- Holland, zie Portugal.
nes), afstammelingen, 63.
Holland noch nicht in Noth, 293 (vgl.
Engels hoetgen, 336.
~Vav. XXXHI, 387).
Erffuyter (-sluiter), 420.
Honkoop, heeren, 463.
Espeneuler-hof, bezitters, 4480,
Hoofdredenaar-hereditair, 176.
Estor, naamsbeteekenis, 121.
Hooft (Dirk), afstamming, 352.
Everdingen (v.), takkenverwantschap, 63 Hoogeveen (Geertrui Catha.), afstamming,
Eynde (v.), geneal. gegevens en wapen
351.
207.
Roogwerf‘f, geneal. gegevens, 447.
Houven (Mr. Jacob v. der), voorouders
Faassen (lsaak), F. de Heer, afstamming
en nakomelingen, 399.
350.
Hoytema (v.), takkenverwantsohap, 123.
Feuille (Paul de la); 218.
Hubreohts, Huybrechts (-sen), takkenI

L
Kruyff (de), 5920.
verwantschap,
206.
Huyter d’Argenteau (le), familie en wa- Kuithan, geslacht en wapen, 302.
Cuper, wapen l), 352.
pen, 554.
CSLpocyne, beteekenis, 487.
IJspaard, naamsoorsprong, 122.
Inllosant, 337.
Laar, (Besohr@ing van ‘t Hof te), 514.
Lacoste, wapen, 544 (vgl. Nav. XVII,
Jacobsladders,
383.
348).
Jarman, zeven gesneuvelde broeders, 64. Laroher, wapen, 302.
Jas, genealogie, 447.
Lede (Huizen ter), 371.
Legatuer, 480.
Jesse, bloemken, 385.
Joost, als betiteling van den duivel, 243. Legendenverklaring, 221.
Lintthen, 475.
Juffer, houte joffer, 480.
Juffrouw-de-Bruin, fort, 363.
Luyken, 140.
Juweel (Een considerabel), 43.
Maasland, kommandeur, 363.
Kaars (Bord met brandende), op ‘t water Mamus, 249.
drijvend, 94 (vgl. ïVccv. XxX111, 200.) Meertens, geneal. gegevens en wapen,
206.
Kabeljauw, woordafleiding, 487.
Kaesback, 384.
Meniste- caff, 48 1.
Mepsche (de), 56.
Kadee, kadet, 438.
+
Mic@-mihi,
528.
.
Calumet, 438.
LMiddelburgsche courant, 27 Apr. 1858, Kamours (Jonas), 288.
Cappenberg (Joh. Petrus ?), 360.
592 0.
Muiden, penning, 324.
Kasteele (v. de), verwantschap, 139.
Muilman, genealogie, 5920.
Castra-métateur,
verhollandsoht,
564.
Keijen, geneal. gegevens en wapen, 2067. --_- (Hendr.), ouders, wapen en
Keppel, wapen, 447.
kwartieren, 592 0.
Munten, 323 (no. 1-9).
Ketel (v.), geneal. gegevens, 496.
Clarion, geneal. gegevens, 399.
Mijl (v. der), voortgezette genealogie, 255.
Klepbeker, 381.
Kloot (Margrt. v. der), voorzaten, 255.
Nassau (Jhr. Hendr. v.), Strato-characKluytbooch, 564.
ter, 176, 553.
Kocx, geneal. gegevens en wapen, 207. Nassau-la-Lecq (v.), Jan Floris Hendrik
Coeverden (Johan v.) , afstamming en
Karel, ouders, enz., 303.
wapen, 399.
Nederland, stad-, enz. gezichten, onKompagnys-winkels, 391 (vgl. Nuv.
derschriften, 5920.
XXXIII, 277).
Neerstick, 383, 481.
Conroetsen te Utrecht, 419.
Neukirchen v. Nyvenheim (Karel Godfr.),
Koornmaaien, 95.
140.
Koperen geld, koperen zielmis, 486.
Nichil-nihil, 528.
Kor, kornen, 120, 344.
Nog, geneal. gegevens, 350.
Korte, 485.
Nolthenius (Clara Cornelia), afstamming,
Couperose, etymologie, 246.
350, 1.
- - --- (Hoeland) enz., 351.
Court, wapen, 592.
Cranenbrouck (v.), wapen, 448.
Nuyts, genealogie, 3520, 5920.
Kremer CJ. M. en C. J.), ouders, 4480.
Kreool, naamsreden, 427.
1) Zie in Rietstap’s Armorinl Cuper v. HoltCrupgeld, 119 (vgl. NW. XxX111, 132). huysen?
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Nyevelt (v)., geneal. gegevens en wapen, Roos (Gouden), oorsprong, 313.
207.
Roos- rink, 383.
Oester (Jan Hendrik), voorouders en wa- Rossum (Joh. v.) en familie, afstamming,
pen, 448.
268.
Ommeren (Otto v.), 5920.
Rotteveel, geneal. gegevens, 303.
Oort (v.), bgbel, 140.
Rouwfeest, 577.
Ooste (v.), afstamming uit v. Meurs, 303. Rufiberg (De), 3520.
Oosten (v.), Hendrik, 588.
Ruyter (Frans de) 1, admiraal, 554.
- - D Jan, gegevens, 303.
Ruyven (v.), familiepapieren, 162.
Opera’s gedrukt bij Holtrop, 640.
Oranje (Prins v.) en ‘t garnizoen van Samojeden, ruilhandel, 109.
Breda, 84.
Sanderson, geneal. gegevens en wapen,
Oranje (Devies v. een Prins v.), 84.
351.
Oranje (Versje op den Prins v.) a@. 1740, Zandvoort, stichters van het gasthuis,
- 37.
563.
Ostermann, wapen, 4480.
Sante, santee, santeenmuts, 383.
Sapsta, 383.
Pabst (Alliantie-wapen met v.), 496.
Sautijn (Johan), ouders en grootouders,
Patriottentijd, pamfletten, 282.
1 303.
Pendoppo-pandoppo,
577.
1Scarmoes, scharmoes, beteekenis, 51.
Perpetuaen, 482.
Schaeligh, 54.
Peuren, pooieren, porren, 344.
Schepenplaats opengevallen, 276.
Plettenberoh (v.), geneal. gegevens en Schilderijen, 238.
wapen, 207.
Schokland, handschriften, 2570.
Pomeren (v.), wapen, 592.
Schoonvader (-moeder), oorsprong, 118.
Ponjets, 431.
/ Schroef (Hollandsche), 107 (n. 1).
Pors&einen voorwerpen, aO. 1653, - 430,I Sohueren (v. der), geneal. gegevens en
wapen, 207.
1.
Portugal-Holland, a@. 1415, 46, on- 1 zegerius, wapen, 304.
derlinge twisten, 218.
1Septuaginta (Woordenboek op de), 640.
Pous, familienaam, 120.
( Zierikzee, liefdadige instellingen, 578.
Yrootor, naamsbeteekenis, 121.
/ Simili-diamanten bruiloft, 245.
Puntjes (In de), 438.
/Slavische oorsprong van plaatsnamen en
Putter (Zwakke), 120.
woorden in Nederland, 412.
Slijpers (Liefdadige), 463.
Quast (von), afstamming, 496.
Smok, 52.
Snoesje, een snoesje maken, 48: 9.
Spaansche deken, 431.
/ Raadt (de), wapen, 592.
Raadt (Dr. Petrus de), afstamming, 496. Splintermannekens,
276.
Rampol, oorsprong en beteekenis, 524. Spoelhond, 121.
Rappard, geneal. gegevens, 351.
Stapert, geneal. gegevens, 3040 ‘).
Reede (Geertr. v.), acht kwartieren, 495 Station, geslacht, 246.
(vgl. NW. XXXIII, 511).
Steenbergh (v.), wapen, 302.
Rijngraaf, 95.
Steenenharteu,
384.
Rijsoord (v.), wapen: 448.
Steenwijok (v.), kleuren van ‘t wapen, l43.
Robinson (Libanonsohe), 36.
Stoel (Steenen), 221.
Romp, wapen, 140, 592.
Ronde (Bdnde), 385.
1) nog te Itottordam
(zie Had. Ct. v. 24Dec.
.
Roode (v.), verwantschap, 139.
'83.
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Stoet, stute, 293.
Stoppen, oorsprong, 51.
Straten (v. der), familietak, 400.
Stroombergh (v.) l), kleuren van ‘t wapen, 143.
Suermondt, genealogie, 448.
Swarande v. ‘t heilig sacrament, 177.
Zwierzina, oorsprong, 592.
Taalgebruik, 53.
- - - - - - , stelselloosheid, 245.
Tap@-deecken, 481.
Tarssanilje,
383.
.
Teckop (Adriana), ouders en wapen, enz,,
352.
Telders (Wapen in de familie), 448.
Thoms (de), wapen en afstamming van
Hermina Jacoba, 141.
Tgdmeters, 237.
Tilenius, wapen, 161.
Tolet, 383.
Tonneman, wapen, 448.
Tournooisohe tienden, 178.
Toxopéus, naamsbeteekenis, 121.
Troffel (Herald.), beteekenis, 255.
Turfnaaien, 578.
Turksche vlag, zie Harlingen.
1) Vgl. NW. XXXII, 394. Een burcht Stromberg in Munstrrland no. 1176, vermeldt v. Spaen,
Inleid. Hist. C+eld.. 1, 396.

Varsseveld bg Wiwh?, 469.
Veen, wapen, 447.
Venegen, variant van Venetië, 245.
Verhoeven-Voorhoeve
(Jaoobus),
352.
Vermeulen, geneal. gegevens en wapen,
207.
Vermolen, dito, 207.
Vervloet, dito, 207.
Vleugje (In een), 51.
Voorn, naamsreden, 122.
Vorsterman’s portret, 288.
Vrome (de), geneal. gegevens en wapen,
207.
Wal1 (v. de), gegevens, 304, 5920.
Wapen (3 sterren en roos), 256.
Wassenberg (E. G.), schilderstukken, 109.
Waterrad v. Engelsohe inventie, 43.
Wat-je-kou, oorsprong, 189 (vgl. Nav.
XXXIII, 229).
W eem, woordafleiding, 438.
Winket, oorsprong, 52.
Wij henburg, 95.
Wijk, kerk, 412.
Wi+en, wapen, 448.
Witvoetje hebben (Ergens een), 437.
Wouters (Maria), ouders, 350.
Wulfrath, wapen, 4480.
Wybels Eyberch (v.), 496.

E R R A T A, enz.

l

Dl. XXIX.
Bladz. 629, r. 8 , 7

v . o. staat

t 12 Jan. 1869 ; lees f- Deo. 1865, begr. 1 2 Jan.
1866 te Velp (bg A.).
Dl. XXX.

Blsdz. 271, r. 16

v.

b.

staat

1580 obiit ; lees 1540 obiit.
Dl. XxX11.

Bladz.

XII

(Bladwazer),

r. 9 v. b.

staat 7s ; lees 78.

Dl. XxX111.
Bladz.
8, r. 2 v. b. staat Stramproy ; lees Stamproy.
»
8, r. 4 v. b. » Dialection ;
N Dialecticon.
»
9, r. 10 v. 0. D
D wy.
(wy);
D
15, r. 5 v. o. N Ferlippens ;
9 Serlippens.
1)
19, r. 7 v. b. w (XxX11, 26) ;
b (XxX11, 26; vgl. VllI, 103, 236).
I) komp her.
8
19, r. I4 v. 0. n homptuer ;
) zieltogenden.
1)
21, r. 2 v. b. ) overleden;
N Muiden i. d. 19 Jan. 1883.
B
22, r. 6 v. o. P Muiden ;
y Burgraaf.
3
40, r. 9 v. o. n Burggraaff;
N 1768 aldaar.
»
40, r. 4 v. o. D 1768 ;
53, r. 16 v. o. » elcx ;
D elck.
B
53, r. 8 v. o. » ofte ;
) ofte bij.
n
54, r. 9 v. b. ) Causeren;
n Couseren.
»
55, n.r. í7 v. b. P
Wolsinga ;
) Walpinga.
»
63, r. 18 v. o. 1) duve;
» duce.
n
113, r. 14 v. b. » kinderen op . . . . letteren.) ; lees kinderen). Op. . . .
»
letteren :
lees bleuzen.
» 131, r. 12 v. b. )j bleuren ;
n 136, r. 5 v. b. N sergeant, majoor; lees sergeant-majoor.
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136, r. 7 v. b. stpat Sickinhge ; lees Siokinghe.
I) 11 Oct.
136, r. 14 v. b. u 2 Oct.;
B Kath.
139, r. 8 v. o. P Cath. ;
186, r. 9 v. b. ) Everhardns ; D Everharda.
n nam.
193, r. 8 v. b. 1) uam ;
211, r. 3, v. o. ) möhmann ;
D möhlmann.
P fiammingo.
215, r. 1 v. o. 3 flammingo ;
218, r. 15 v. 0. )
W. (Kempj; D W. K. (emp).
219, r. 17 v. b. n vertimenti; 1) vestimenti.
» vermoed,
220, r. I v. o. B vermoed’ ;
) tabacus.
221, r. 44 v. b.
n tabaco ;
n in leven lt.
238, P. 8 v. o. » in lt. ;
296, r. 7 v. o. D petekind ;
D petekind (wat dien naam Gelder
betreft).
) 10 Januari.
296, r. 6 v. o. 1) 8 Juni ;
296, r. 3 v. 0
1) Cornelis Y ;
) M. Ypelaar (niet Ypelaer).
D marguerite.
312, r. 11 v. o. )j margudrite ;
) Schraal.
313, r. 10 v. o. » schraal ;
D Hornani.
325, P. 9 v. b. B Homani ;
325, r. 11 v. b. ) Jamprimum ; B Jampridem.
326, r. 4 v. b. ) Mi11 is eene ; D Meyl is eene.
335, r. 2 v. o. B Benen ;
D Beinen.
354, r. 7 v. o. ) dag ;
D dan.
357, r. 15 v. o. n uitgedrukt ; 3 uitgereikt.
366, r. 9 v. o. » der ;
) derer.
Scoenevelt of; ) Scoenevelt ook.
367, r. 20 v. b. n
368, r. I v. b. » Nav. XXXIV ; P Nav. XXIV.
389, r. 10 v. o. D Nav. t. a. pl. ; n Nav. XxX11, 341, 428.
394, r. 15 v. o. D v. Bavelghem; » Cornelia v. Bav.
396, r. 4 v. b. 9 onbekend ;
) bekend.
n 117.
416, r, 19 v, o. » 11 ;
417, T. 11 v. b. » voor;
n koos.
419
n 21 Sept.1509; n 21 Sept. 1569.
431, r. 8 v. b.
>) E . v.Gennep; ) J. E. H. C. v. Gennep.
488, r. 8 v. o. D Laugewold; E Langewold.
514, r. 3 v. b. n Ritseke ;
) Ritscke.
) Aylva.
514,r. 1v.o. 8 Alyva ;

.

